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Thời gian làm bài: 180 phút

Họ và tên thí sinh:……………………………………. …Số báo danh:………………

1. Có một danh mục gồm 10 mẫu vật rời rạc như sau:
(Ảnh chụp 10 mẫu vật được cung cấp ở trang tiếp theo)

- 01 Chai nước mắm Nam Ngư có nước 900 ml (hoặc loại khác có cùng hình dạng,
kích cỡ và chưa mở niêm sử dụng); [Hình 1]

- 01 bóng đèn led trắng, đường kính vỏ đèn khoảng 7,5 cm; [Hình 2]
- 01 bó đũa bằng tre (hoặc bằng gỗ dừa hoặc gỗ khác) gồm 10 đôi đũa; [Hình 3]
- 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng đường kính khoảng 19 cm thường dùng trong gia

đình; [Hình 4]
- 01 cặp (hai lọ thủy tinh có yaourt bên trong, có thể dùng loại khác tương tự hình

dạng, kích cỡ) dung tích lọ khoảng 100ml; [Hình 5]
- 01 chồng sách giáo khoa lớp 12 (có từ 05 đến 07 cuốn được xếp chồng lên nhau)

có thể đặt đứng hoặc đặt nằm chồng sách đó; [Hình 6]
- 01 hộp bánh AFC có trọng lượng 200 gam (có thể chọn loại khác nhưng có kích

cỡ hộp tương tự) có thể đặt đứng hoặc đặt nằm hộp bánh đó; [Hình 7]
- 01 quả dừa xiêm da xanh hoặc vàng, trọng lượng khoảng 1,1 kg; [Hình 8]
- 01 nón (mũ) bảo hiểm vỏ ngoài trơn nhẵn có màu sẫm (có thể tùy chọn màu xanh

biển, vàng, tím, cam…) thường dùng cho người trưởng thành; [Hình 9]
- 01 phông nền vải (mẫu vật này bắt buộc phải được chọn). [Hình 10]

2. Yêu cầu:
- Thí sinh tự lựa chọn trong danh mục mẫu vật nói trên 04 mẫu vật và 01 phông
nền vải (tổng số mẫu vật tự được chọn là 05), sau đó bố cục sắp xếp 04 mẫu vật
cộng với 01 phông nền vải (bắt buộc phải có) thành một nhóm (bộ) mẫu vật mà
theo thí sinh là đẹp nhất. Sau đó thí sinh vẽ bộ mẫu vật đã tự bố cục sắp xếp với
các yêu cầu:
- Bố cục hài hòa bài vẽ vào giấy thi (tờ giấy làm bài Vẽ mỹ thuật);
- Dựng hình đúng theo mẫu vật đã lựa chọn;
- Tả, tô bóng mẫu vật (chất liệu, ánh sáng, bóng đổ, sắc độ).
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Ảnh chụp 10 mẫu vật rời rạc yêu cầu thí sinh lựa chọn để thể hiện bài thi:

01 Chai nước mắm Nam Ngư có nước 900
ml (hoặc loại khác có cùng hình dạng kích
cỡ và chưa mở niêm sử dụng) [Hình 1]

01 bóng đèn led trắng, đường kính vỏ đèn khoảng 7,5 cm.
[Hình 2]

01 bó đũa tre (hoặc bằng  gỗ dừa hoặc gỗ khác)
gồm 10 đôi đũa. [Hình 3]

01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng, đường kính trên mặt
đĩa khoảng 19cm, thường dùng trong gia đình. [Hình
4]

01 cặp (hai lọ thủy tinh có yaourt bên trong, có
thể dùng loại khác tương tự hình dạng, kích cỡ)
dung tích lọ khoảng 100ml. [Hình 5]

01 chồng sách giáo khoa lớp 12 (có từ 05 đến 07 cuốn
được xếp chồng lên nhau) có thể đặt đứng hoặc đặt nằm
chồng sách đó. [Hình 6]

01 hộp bánh AFC có trọng lượng 200 gam (có
thể chọn loại khác nhưng có kích cỡ hộp tương
tự) có thể đặt đứng hoặc đặt nằm hộp bánh đó.
[Hình 7]

01 quả dừa xiêm da xanh hoặc vàng, trọng lượng khoảng
1,1 kg. [Hình 8]

01 nón (mũ) bảo hiểm vỏ ngoài trơn nhẵn có
màu sẫm (có thể tùy chọn màu xanh biển, vàng,
tím, cam…) thường dùng cho người trưởng
thành. [Hình 9]

01 Phông, nền vải (có thể tùy chọn loại vải dày mỏng, màu
sắc vải…). [Hình10]

Ghi chú: Thí sinh chỉ được phép sử dụng bút chì đen, tẩy, thước, que đo và dây dọi để

làm bài.

---------------------------------------------- Hết ---------------------------------------------


