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Câu Nội dung Điểm 
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Trình bày những hiểu biết của bạn về yêu cầu thiết kế của phòng 
khách, vẽ hình minh hoạ? 5,0 

Vị trí và mối quan hệ với các phòng khác: kết hợp phòng thờ, 
kết hợp shc, bố trí gần lối vào chính, tạo không gian kết nối với bến + 
ăn. Là không gian liên hệ và kết nối với các không gian chức năng 

khác như nhà xe, bếp + ăn. Tốt nhất nên tạo cho không gian phòng 
khách có một không gian riêng. Không bị lối đi lại trong nhà cắt ngang 

chổ ngồi. 

 
Mặt bằng căn hộ 

Trang thiết bị: chủ yếu là sofa, kệ trang trí kết hợp đặt vật dụng 
kỷ niệm trong gia đình. (Hình vẽ sofa và ghi chú kích thước) 

Phong cách nội thất: đối với nội thất thường theo phong cách 
và ý muốn của chủ nhà. Gam màu và vật dụng trang trí có chủ đề thể 
hiện được cái tôi chủ nhà.   

Trang trí: trên các mảng tường, trần, các góc khó tiếp cận để 
tạo điểm nhìn. 

Không gian phòng khách: ưu tiên thông thoáng và tầm nhìn 

tốt. phong khách bố trí ởi nơi có tầm nhìn đẹp và có điều kiện khí hậu 
tốt. 
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Hãy thiết kế một căn hộ với tổng diện tích sàn 60m2-70m2 gồm có: 
2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp + ăn, 2 vệ sinh. Thể hiện mặt 
bằng tỉ lệ 1/100. 

5,0 

Bố trí mặt bằng công năng hợp lý  1,0 
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Đầy đủ thành phần phòng yêu cầu 1,0 

Diện tích theo đề bài 1,0 

Qui cách bản vẽ kỹ thuật 1,0 

Trình bày đẹp 1,0 

 
 

 


