
 

Trang 1/1 

            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

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

                                                                       Môn:  TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

a . Trong bài làm sinh viên làm được các nội dung sau: 3,5 

Tạo layer, thay đổi các thuộc tính 

Vẽ cột, vẽ tường 

Vẽ cửa sổ, cửa đi, tạo block 

Chèn thiết bị 

Tô vật liệu 

Ghi kích thước 

Ghi chú 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

b . Trong bài làm sinh viên cần làm được các nội dung sau: 1,5 

Hình vẽ hoàn chỉnh 

Tô vật liệu 

Ghi kích thước, ghi chú 

0,5 

0,5 

0,5 

Tổng điểm câu 1 5,0 

2 

Vẽ đúng tầng trệt tạo thành group 

 

0,5 

 

Vẽ đúng tầng lầu tạo thành group 0,5 

Vẽ đúng các bộ phận công trình: lan can, cửa đi, cửa sổ, vách kính, tường, ... 

tạo thành group ở tầng trệt 

 

0,5 

 

Vẽ đúng các bộ phận công trình: lan can, cửa đi, cửa sổ, vách kính, tường, ... 

tạo thành group ở tầng lầu 
0,5 

Vẽ đúng khối mô hình tầng trệt được hiển thị mặt phải (front) khi ở chế độ hiển 

thị styles Monochrome. 
0,5 

Vẽ đúng khối mô hình tầng lầu được hiển thị mặt phải (front) khi ở chế độ hiển 

thị styles Monochrome. 
0,5 

Tạo đúng layer cửa chứa các đối tượng tạo mô hình cửa ở tầng trệt 0,25 

Tạo đúng layer tường chứa các đối tượng tạo mô hình tường ở tầng trệt 0,25 

Tạo đúng layer cửa chứa các đối tượng tạo mô hình cửa ở tầng lầu 0,25 

Tạo đúng layer tường chứa các đối tượng tạo mô hình tường ở tầng lầu 0,25 

Vật liệu hoàn thiện tầng trệt 0,5 

Vật liệu hoàn thiện tầng lầu 0,5 

Tổng điểm câu 2 5,0 

 

 

 


