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I/ LÝ THUYẾT 

1. Nêu, phân tích các yếu tố tạo thành, các đặc điểm và các yêu cầu của kiến trúc. 

2. Nêu các giải pháp thông gió tự nhiên trong công trình kiến trúc. Vẽ hình minh họa. 

3. Nêu ưu điểm - khuyết điểm của bố cục mặt bằng theo kiểu hành lang, kiếu phòng lớn  

và kiểu xuyên phòng. Vẽ hình minh họa. 

4. Nêu chức năng và đặc điểm kiến trúc nhà ở. 

5. Phân loại kiến trúc nhà ở. 

6.Nêu các thành phần chính trong căn hộ.  

7. Đặc điểm và yêu cầu thiết kế của phòng ngủ,  bếp  và phòng khách trong căn hộ. Vẽ  

hình minh họa. 

8. Nêu định nghĩa, ưu điểm và khuyết điểm của Nhà liền kề và Nhà biệt thự. 

9. Định nghĩa và phân loại kiến trúc công trình công cộng. 

10. Nêu các bộ phận chính cấu thành kiến trúc công cộng. 

11.  Phân loại nền móng công trình?  Nêu vị trí, yêu cầu và công dụng của móng. 

12. Nêu chức năng, các bộ phận chính và phân loại  của cửa. 

13. Định nghĩa và phân loại sàn nhà ? Ưu và nhược điểm của sàn BTCT toàn khối. 

14. Chức năng và phân loại cầu thang. Vẽ hình minh họa. 

15. Chức năng, phân loại và các bộ phận chính của mái nhà . 

II/ BÀI TẬP  

1. Vẽ mặt cắt trích đoạn thể hiện chi tiết cấu tạo của một móng nhà . 

2. Vẽ chi tiết cấu tạo cửa đi 1 cánh bằng gỗ kính. 

3. Vẽ chi tiết cấu tạo cửa sổ 2 cánh bằng gỗ kính. 

4. Tính chiều rộng thân thang (l), chiều rộng chiếu nghỉ (L), số bậc (n), chiều cao bậc 

(h), chiều rộng bậc (b) của cầu thang. Vẽ chi tiết cấu tạo.  

5. Vẽ mặt cắt trích đoạn thể hiện chi tiết cấu tạo mái nhà bằng tôn. 

6. Vẽ mặt cắt trích đoạn thể hiện chi tiết cấu tạo mái bằng bằng BTCT. 
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