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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                   Môn:  PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN KIẾN TRÚC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Màu sắc gây cho người nhìn tác động về tâm, sinh lý. 0,75 

Màu sắc trong kiến trúc: 

- Màu sắc của không gian sống tác động rất lớn đến người sử dụng 

(tính thích dụng). 

- Màu sắc thể hiện tính thẩm mỹ của người kiến trúc sư. 

0,25 

0,25 

Ví dụ minh hoạ gợi ý: 

- Màu cam, đỏ cho cảm giác nóng, sôi nổi, hưng phấn. 

- Màu lam cho cảm giác lạnh lẽo, tĩnh lặng hoặc buồn tẻ. 

- Màu vàng chanh cho cảm giác chua. 

- Giữa một khu phố cổ với kiến trúc truyền thống có gam màu trầm 

của vật liệu truyền thống, một căn nhà mới mọc lên với những 

gam màu chói dễ gây ảnh hưởng đến mỹ quan chung của khu 

phố. 

0,25 

0,25 

0,25 

Tổng điểm câu 1 2,0 đ 

2 

Cây chỉ vẽ nét bao tán lá: 

Là cách thể hiện cây chỉ có đường viền bao thể hiện hình dáng của cây 

trên mặt bằng, có thể thể hiện góc cây hoặc không. 

Mẫu cây minh hoạ 

 

0,25 

0,5 
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Câu Nội dung Điểm 

Cây có thân, cành và lá: 

Là cách thể hiện cây chi tiết hơn, bao gồm gốc cây, cành cây và những 

tán lá. 

Mẫu cây minh hoạ 

 

0,25 

0,5 

Cây xương: 

Là cách thể hiện cây bằng nét, chỉ thể hiện gốc cây và cành cây, đôi khi 

có cách điệu một vài hình ảnh lá cây, có thể có đường viền hoặc không. 

 

Mẫu cây minh hoạ 

 

0,25 

0.5 

Mẫu cây mặt bằng với cây và bóng đổ minh hoạ 

         

       

0,25 

0,25 

0,25 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 
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3 

Vẽ đầy đủ nét các thành phần.  

- Vẽ đúng tỉ lệ 

- Vẽ 3 loại cây mặt bằng 

- Vẽ lối đi 

- Vẽ vật liệu mái 

 

0,5 

0,75 

0,75 

0,5 

- Vẽ bóng 

- Phân biệt ánh sáng chính phụ 

0,5 

0,5 

- Diễn hoạ rõ ràng vật liệu, các thành phần phụ trợ đúng theo yêu 

cầu của đề. 0,75 

- Nét diễn hoạ đẹp. 0,75 

Tổng điểm câu 3 5,0 đ 

 


