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Câu Nội dung Điểm 
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Kể tên 5 khu vực chính trong một căn hộ chung cư: 
-Khu vực sinh hoạt chung của nội bộ gia đình 
-Khu lễ tân 
-Khu vực riêng tư 
-Khu phục vụ 
-Khu sân vườn ngoài trời 
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Trình bày những nội dung cơ bản trong từng khu vực: 
-Khu vực sinh hoạt chung của nội bộ gia đình: Khối sinh hoạt chung gia 

đình là nơi giao tiếp nội bộ trong gia đình, gồm phòng sinh hoạt chung, bếp 
và phòng (nơi) ăn nhỏ. Quan hệ giữa ba phòng này nên theo hình tam giác, 
củng cố tam giác này sẽ góp phần tăng cường và củng cố mối giao tiếp 
trong nhà.   

-Khu lễ tân: gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn chính. Khu lễ tân 
dùng là nơi dành cho các hoạt động đặc biệt như họp mặt gia đình, lễ tiệc, 
giỗ, sinh nhật, tiếp đãi bạn bè… khu này không được dùng thường xuyên 
nhưng khi dùng đến thì lại đóng vai trò rất quan trọng và trang trọng. 

-Khu vực riêng tư: Việc thiết kế một căn hộ cần phải chú ý đến tính cân 
bằng và hài hòa của các không gian riêng tư và cộng đồng,  các hoạt động 
giao tiếp trong và riêng tư trong căn hô gồm:  - Gặp gỡ bạn bè - Gặp gỡ các 
thành viên gia đình - Hoạt động riêng của từng cá nhân 

-Khu phục vụ: Khu phục vụ  thường bao gồm: kho, phòng giặt đồ, nhà 
để xe (garage) thường dành các không gian tận dụng trong nhà: tầng hầm, 
hầm mái… có thể là trong căn hộ nhỏ, đó là các ngóc ngách khó bố trí các 
không gian sử dụng chính. 
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Tổng điểm câu 1 4,0 đ 
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- Mặt bằng đầy đủ không gian chức năng. 
- Đúng dây chuyền công năng 
- Đảm bảo diện tích  
- Hệ cột và trục  
- Kích thước đúng, đầy đủ 
- Đúng nét vẽ kỹ thuật, đúng kiểu chữ kỹ thuật (tên và diện tích các khu 
chức năng, tên bản vẽ) 
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Tổng điểm câu 2 6,0 đ 
 


