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Câu 1: Nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng sinh hoạt như: 

A. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi. 

B. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực 

vệ sinh. 

C. Khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh. 

D. Khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh. 

Câu 2: Các bước chính xây dựng nhà ở cần tuân theo quy trình nào dưới đây? 

A. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện.   

B. Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô. 

C. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện.   

D. Hoàn thiện, thiết kế, thi công thô. 

Câu 3: Điền vào chỗ trống: “Vật liệu xây dựng ...” 

A. Ảnh hưởng tới tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mĩ của công trình. 

B. Ảnh hưởng tới tuổi thọ, chất lượng của công trình. 

C. Không ảnh hưởng tới chất lượng công trình. 

D. Ảnh hưởng tới tính thẩm mĩ của công trình. 

Câu 4: Nhà sàn thường có ở khu vực nào? 

A. Đồng bằng Bắc Bộ. 

B. Trung du Bắc Bộ. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long. 

D. Tây Bắc, Tây Nguyên. 

Câu 5: Khói trong nhà bếp bốc lên, ngay lập tức chuông báo động vang lên là thể hiện 

đặc điểm nào sau đây của ngôi nhà thông minh? 

A. Tiện ích.       

B. An ninh an toàn.    

C. Tiết kiệm năng lượng.     

D. Thân thiện với môi trường. 

Câu 6: Nhà ở có đặc điểm chung về: 

A. Kiến trúc và màu sắc.   

B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng. 

C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo.  

D. Kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng. 



Câu 7: Nguyên tắc hoạt động của hệ thống trong ngôi nhà thông minh là:  

A. Xử lý - Chấp hành - Nhận lệnh - Hoạt động. 

B. Hoạt động - Xử lý - Chấp hành - Nhận lệnh. 

C. Nhận lệnh - Xử lý- Chấp hành. 

D. Nhận lệnh - Xử lý - Chấp hành - Hoạt động. 

Câu 8: Khu vực chức năng nào là nơi để gia chủ tiếp khách và các thành viên trong 

gia đình trò chuyện? 

A. Khu vực sinh hoạt chung.    

B. Khu vực nghỉ ngơi. 

C. Khu vực thờ cúng.     

D. Khu ăn uống. 

Câu 9: Theo em, đâu là hệ thống kiểm soát nhiệt độ trong ngôi nhà thông minh? 

A. Điều khiển camera, điều khiển khoá cửa. 

B. Điều khiển lò vi sóng, điều khiển bóng đèn, điều khiển hệ thống âm thanh. 

C. Điều khiển bình nóng lạnh, điều khiển hệ thống quạt. 

D. Điều khiển điều hoà nhiệt độ, điều khiển rèm, điều khiển máy giặt. 

Câu 10: Đâu không phải là ứng dụng chính của vật liệu xây dựng làm từ gỗ? 

A. Làm khung nhà, mái nhà. 

B. Làm vật liệu cách nhiệt. 

C. Làm giá đỡ, nội thất. 

D. Kết hợp cùng cát, nước tạo ra vữa xây dựng. 

Câu 11: Các hình thức cảnh báo các tình huống gây mất an ninh, an toàn như: 

A. Chuông báo, tin nhắn, đèn báo. 

B. Chuông báo, tin nhắn, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà. 

C. Tin nhắn, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà. 

D. Chuông báo, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà. 

Câu 12: Điều khiển máy thu hình, hệ thống âm thanh trong ngôi nhà thông minh thuộc 

nhóm hệ thống nào sau đây? 

A. Hệ thống chiếu sáng.    

B. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ.  

C. Hệ thống giải trí.    

D. Hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng. 

Câu 13: Các công việc chính như trát và sơn tường, lát nền, lắp đặt các thiết bị điện, 

nước và nội thất nằm trong quy trình nào trong xây dựng nhà ở? 

A. Thi công thô. 

B. Hoàn thiện. 



C. Thiết kế. 

D. Chuẩn bị vật liệu. 

Câu 14: Vật liệu có sẵn trong thiên nhiên con người sử dụng để xây dựng từ xa xưa là: 

A. Đất, đá, cát, gỗ, tre. 

B. Đá, cát, gỗ, thép. 

C. Đất, đá, cát, gỗ, xi măng. 

D. Đá, đất, xi măng, thép. 

Câu 15: Các thiết bị trong ngôi nhà thông minh được điều khiển từ xa bởi các thiết bị 

như: 

A. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối internet. 

B. Điện thoại, máy tính bảng không có kết nối internet. 

C. Điều khiển, máy tính không có kết nối internet. 

D. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet. 

Câu 16: Nhà ở có vai trò vật chất vì: 

A. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. 

B. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác thân thuộc. 

C. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết. 

D. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư. 

Câu 17: Nội dung của công việc thi công thô là: 

A. Tạo ra một ngôi nhà bền đẹp. 

B. Giúp chủ nhà hình dung được ngôi nhà của mình, đảm bảo được các yếu tố kĩ thuật để 

ngôi nhà vững chắc, cung cấp thông tin về vật liệu, kinh phí. 

C. Góp phần tạo nên không gian sống với đầy đủ công năng sử dụng và tính thẩm mĩ của 

ngôi nhà. 

D. Hình thành khung cho ngôi nhà, giúp các bước hoàn thiện được tiện lợi và tiết kiệm chi 

phí. 

Câu 18: Ngôi nhà thông minh cơ bản thường được trang bị mấy nhóm hệ thống điều 

khiển tự động, bán tự động? 

A. 6 nhóm. 

B. 5 nhóm. 

C. 4 nhóm. 

D. 3 nhóm. 

Câu 19: Yếu tố nào sau đây tạo nên một ngôi nhà bền đẹp? 

A. Cần sử dụng những vật liệu tốt để xây và sử dụng các thiết bị thông minh. 

B. Cần sử dụng những vật liệu tốt để xây, những người thợ lành nghề có kĩ thuật xây dựng 

cẩn thận và đúng quy trình. 



C. Cần sử dụng các thiết bị thông minh và bản thiết kế đẹp. 

D. Cần có bản thiết kế đẹp và những vật liệu tốt để xây. 

Câu 20: Dưới đây là một số mô tả về đặc điểm của ngôi nhà thông minh: 

(1) Màn hình chuông cửa cho biết có khách đang đứng đợi ở cửa ra vào. 

(2) Khi nằm vào giường ngủ sau 15 phút đèn sẽ giảm sáng. 

(3) Hệ thống âm thanh tự động giảm độ lớn khi đêm về khuya. 

(4) Phát hiện người lạ xâm nhập bằng việc tích hợp hệ thống camera AI và hệ thống 

cảm biến an ninh. 

Số mô tả đúng về đặc điểm của ngôi nhà thông minh là: 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 21: Kiến trúc nào không phải là kiến trúc nhà ở đặc trưng Việt Nam? 

A. Nhà trên xe. 

B. Nhà liền kề. 

C. Nhà nổi. 

D. Nhà ba gian. 

Câu 22: Biểu hiện nào sau đây thể hiện chưa tiết kiệm năng lượng? 

A. Tắt điện, quạt, tivi khi đi ra ngoài. 

B. Không bật điều hòa khi không có người sử dụng. 

C. Không đóng tủ lạnh sau khi dùng xong. 

D. Sử dụng hệ thống bình nóng lạnh, máy sưởi 24/7. 

Câu 23: Để liên kết các viên gạch với nhau thành một khối tường, người ta dùng vật 

liệu gì? 

A. Xi măng. 

B. Nước. 

C. Đá. 

D. Vữa xây dựng. 

Câu 24: Nguồn năng lượng nào sau đây không thuộc nguồn năng lượng tái tạo? 

A. Mặt trời. 

B. Than đá. 

C. Thuỷ triều. 

D. Gió. 

Câu 25: Phần nào của ngôi nhà nằm sâu dưới mặt đất? 

A. Dầm nhà. 



B. Sàn nhà. 

C. Móng nhà. 

D. Cột nhà. 

Câu 26: Các thiết bị lắp đặt giúp cảnh báo các tình huống gây mất an ninh, anh toàn 

như: 

A. Có người lạ đột nhập quên đóng cửa. 

B. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra. 

C. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập. 

D. Có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập. 

Câu 27: Khu vực nào sau đây thuộc khu vực của nhà ở? 

A. Nơi cất giữ đồ dùng dạy học. 

B. Nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình. 

C. Nơi làm thủ tục hồ sơ. 

D. Nơi đóng học phí. 

Câu 28: Giải pháp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình 

nào sau đây thuộc nhóm giải pháp ý thức con người? 

A. Lựa chọn đồ dùng, thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

B. Thiết kế đảm bảo tính thông thoáng. 

C. Sử dụng vật liệu có khả năng cách nhiệt tốt. 

D. Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên. 

Câu 29: Nhà ở nông thôn không có đặc điểm nào? 

A. Chuồng trại chăn nuôi xây chung với nhà chính. 

B. Có hai nhà: nhà chính và nhà phụ. 

C. Chuồng trại chăn nuôi và vệ sinh xa nhà, tránh hướng gió. 

D. Nhà phụ có bếp, chỗ để dụng cụ. 

Câu 30: Cách làm nào dưới đây giúp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh? 

A. Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh. 

B. Hạn chế số lần và thời gian mở tủ lạnh. 

C. Sử dụng tủ lạnh dung tích lớn cho gia đình có ít người. 

D. Không đóng chặt cửa tủ lạnh khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài. 

----------HẾT---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 

 



ĐÁP ÁN 

1- B 2 - C 3 - A 4 - D 5 - B 6 - B 7 - C 8 - A 9 - C 10 - D 

11 - B 12 - C 13 - B 14 -A 15 - D 16 - C 17 - D 18 - B 19 - B 20 - D 

21 - A 22 - D 23 - D 24 - B 25 - C 26 - C 27 - B 28 - A 29 - A 30 - B 

 


