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 عرصه های مختلف یک واحد مسکونی را نام ببرد.
 اجزاء عرصه خانوادگی را توضیح دهد.

 بخش های مختلف عرصه زندگی خصوصی را شرح دهد.
 قسمت های مختلف عرصه پذیرایی و مراسم را بیان کند.

 بخش هایی را که عرصه خدمات و پشتیبانی در آن جا قرار می گیرند را توضیح دهد.
 عرصه های باز و نیمه باز را در خانه مسکونی شرح دهد.

پرسش های چهارگزینه ای
1- به تعدادی از فضاها و عملکردهای ســازگار با هم که در بخش مشخصی از نقشه طرح و مکان یابی می شوند .................. 

می گویند.
ج( دسته           د( یک بخش ب( عرصه   الف( مجموعه  

2- کدام یک از فضاهای زیر در عرصه زندگی خانوادگی قرار می گیرند؟
الف( نشیمن و آشپزخانه      ب( نشیمن و پذیرایی      ج( غذاخوری و پذیرایی           د( آشپزخانه و پذیرایی

3- کدام یک از فضاهای زیر با ورودی، در ارتباط بیشتری است؟
ب( حمام                    ج( آشپزخانه                          د( غذاخوری الف( خواب   

4- کدام گروه جزء عناصر اصلی آشپزخانه هستند؟
الف( یخچال، کابینت، اجاق گاز                                   ب( یخچال، اجاق گاز، سینک ظرف شویی       

ج( سینک ظرف شویی، کابینت، اجاق گاز                       د( کابینت، ماشین لباس شویی، اجاق گاز
5- به نظر شما کدام یک از فضاهای زیر جزء فضاهای پذیرایی و مراسم محسوب نمی شود؟

الف( پذیرایی                    ب( نشیمن خانوادگی      ج( ناهارخوری                        د( ورودی
6- کدام یک از فضاهای زیر دارای حوزه های نشیمن، کمد لباس، رخت کن و سرویس بهداشتی کامل است؟

الف( اتاق خواب والدین           ب( اتاق نشیمن             ج( اتاق پذیرایی                    د( اتاق مهمان 
7- از میان فضاهای زیر کدام یک باید خوانا، دعوت کننده، جاذب و زیبا باشد؟

الف(پذیرایی                     ب( نشیمن                    ج( ورودی                             د( غذاخوری
8- مکان پارکینگ بستگی به چه چیزهایی دارد؟

الف( ابعاد و نوع طرح خانه    ب( ابعاد و شیب زمین      ج( نوع طرح خانه و شبکه دسترسی     د( موارد ب و ج
9- بخش خدمات خانه شامل چه فضاهایی است؟

الف(موتورخانه، انبار، آشپزخانه                                     ب( آشپزخانه، پارکینگ، موتورخانه    
ج( موتورخانه، پارکینگ، انبار                                       د( انبار، آشپزخانه، پارکینگ

10- در خانه های کوچک کدام فضاها با هم ادغام نمی شوند؟
الف( آشپزخانه و نشیمن       ب( نشیمن و پذیرایی      ج( آشپزخانه و غذاخوری         د( پذیرایی و غذاخوری

11- طراحی فضای باز به چند صورت انجام می شود؟
الف( دو                           ب( چهار                       ج( سه                                د( یک
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پرسش های تشریحی
1- فضاهای مختلف یک واحد مسکونی را نام ببرید.

2- در فضای نشیمن چه فعالیت هایی انجام می شود؟
3- در یک خانه مسکونی معموالً چند اتاق خواب وجود دارد؟

4- سرویس های بهداشتی شامل چه بخش هایی است؟
5- برای معاشرت با افراد فامیل و دوستان از چه فضاهایی استفاده می شود؟ چه ویژگی هایی دارند؟

6- انواع فضاهای باز و نیمه باز را در یک خانه نام ببرید.
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آشنایی با عرصه های مختلف واحد مسکونی
بــرای کارا بودن فعالیت های یک ســاختمان الزم اســت تمامی فضاهای آن شناســایی و 
دسته بندی شوند و سپس با پیش بینی ارتباط مناسب بین آنها، بتوانند به صورت یک مجموعه 
واحد عمل نمایند. طراحی مسکن نیز از این امر مستثنی نبوده و قبل از مبادرت به کار طراحی 

الزم است دسته بندی فضاها و یا به تعبیری دیگر عرصه بندی در آن مشخص شود.
»به تعدادی از فضاها و عملکردهای ســازگار که با هم وابستگی دارند و در بخش مشخصی 

از نقشه طرح و مکان یابی می شوند، عرصه می گویند.«
قبل از انجام کار دسته بندی باید معیارهای صحیحی برای این کار مشخص شود تا قرارگیری 
فضاهای هماهنگ و سازگار در یک دسته به درستی انجام گیرد و عرصه های ناسازگار از هم دور 
شــوند. به طور معمول این شاخص ها از بررسی و توجه به الگوهای فرهنگی، اقلیمی و اعتقادی 
به دســت می آیند. از آن جایی که در هر نقطه از کشــورمان مردمی بــا قومیت های مختلف و 
آداب گوناگون زندگی می کنند بنابراین دارای شــرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متفاوتی 
می باشند. البته دارای نقاط مشترکی چون مسائل اعتقادی و مذهبی نیز هستند. اما عیناً تمامی 
فضاهای خانه آنها مشابه یکدیگر نیستند و برای طراحی خانه هر خانواده باید به الگوی زیستی 

آنها توجه شود.)تصویر 1-2 و2-2(

تصویر 2-1
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چه بســا نزدیکی و ارتباط فضاهای نامأنــوس باعث اختالل در 
عملکرد آنها شــده و موجبات نارضایتی استفاده کنندگان را فراهم 
مــی آورد. یکی از مالک های دســته بندی فضاهــا میزان عمومی 
یا خصوصی بودن آنهاســت، ممکن اســت در بعضــی فرهنگ ها 
دســته بندی دیگری مانند تقسیم فضاهای مورد استفاده در شب یا 
روز انجام  شــود. مثاًل در بخش روز فضای پذیرایی، غذاخوری، عبور 
و مرور، هــال، پله ها و درب ورودی قرار گیرند و بخش شــب اتاق 

سرویس و اتاق های خواب را در بر می گیرد.
اما با توجه به اهمیت محرمیت ها در بحث خانه های مسکونی در 
ایــران از قدیم االیام تا کنون عرصه بندی با توجه به میزان عمومی و 
خصوصی بودن فضاها در ترکیب با عملکردشــان مقبولیت بیشتری 
در میان طراحان داشته است. در این عرصه بندی برای خانه مسکونی 
5 عرصه در نظر گرفته می شودکه در این بخش به بحث پیرامون هر 

یک از آنها پرداخته می شود.
این عرصه ها شامل؛

ـ عرصه زندگی خانوادگی
ـ عرصه زندگی خصوصی
ـ عرصه پذیرایی و مراسم

ـ عرصه خدمات و پشتیبانی
ـ عرصه فضاهای باز و نیمه باز  می باشد.

تصویر 2-2

الزم به ذکر اســت در این کتاب عرصه بندی ها و فضاهای موجود در خانه بر اساس فضاهای 
موجود در یک خانواده معمول شهری انجام می شود.

عرصه زندگی خانوادگی
فضای نشیمن خانوادگی )خصوصی(، آشــپزخانه و غذاخوری خانوادگی در این عرصه قرار 

دارد. )تصویر 3-2و2-4(
این عرصه مهم ترین بخش خانه بوده که بســیاری از فعالیت های جمعی اعضای خانواده در 

آن رخ می دهد. در این عرصه افراد راحت و خودمانی هستند.
تشــخیص فضاهایی که در این عرصه قرار می گیرند و ســعی در ســاماندهی مناسب آنها، 
شــرایط خوبی را برای دور هم جمع شــدن و فعالیت هایی نظیر گفت و گو، تماشای تلویزیون، 
مطالعه، بازی و ... فراهم می کند. خوب است که بهترین موقعیت به آن اختصاص یابد و از مناظر 
مناســب و شــرایط خوب جوی و آفتاب بهره ببرد. حتی االمکان به فضای باز یا بالکن و فضای 

ورودی دسترسی داشته باشد.
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تصویر2-3

تصویر2-4

فضای نشیمن
در این فضا عالوه بر دور هم جمع شدن اعضای 
خانــواده، ممکن اســت پذیرایی از خویشــاوندان 
و دوســتان نیــز در آن اتفــاق بیفتد. بــا توجه به 
فعالیت های ذکر شده در می یابیم که یکی از موارد 
مهم در طرح نشیمن، آماده کردن شرایط الزم برای 
دور هم جمع شــدن یک خانواده با بهترین کیفیت 
اســت. برای طرح کلی آن از فرم هایی مانند دایره، 
مربع، چندضلعی یا مستطیل با طول و عرض نزدیک 
به هم اســتفاده می شــود. ابعاد و اندازه این فضا با 
توجه به تعداد افراد خانواده و مبلمان مورد استفاده 
آنها تعیین می گردد. به طور معمول امروزه نشیمن دارای 
مبل راحتی، میز، لوازم صوتی تصویری، قفســه نگهداری 
اشیاء، قفســه کتاب خانه، میز یا قفســه ای برای نمایش 
عکس های یادگاری می باشد. نحوه قرار دادن مبلمان باید 
طوری باشــد که تأکید بر گردهم بــودن اعضای خانواده 
داشته باشد و محل نشیمن افراد یا مکان مبل ها به سوی 
تلویزیون یــا منظره ای جالب پیش بینی  شــود. از این رو 
طراحی نشیمن به دلیل اهمیت این فضا بسیار مهم است.

در زندگی ســنتی، معموالً از قالی و پشتی برای 
مبلمان فضا اســتفاده می کنیم و اندازه فضا بر این 

اساس تعیین خواهد شد. )تصویر 2-5(

تصویر 2-5
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اگر افراد خانواده از کف اتاق برای نشستن استفاده کنند پیشنهاد می شود کف پوش نرم 
به کار برده شــود. این شرایط بیشتر در الگوهای معماری سنتی کاربرد دارد که الزم است 
برای تکیه دادن افراد، محل دیوارها و اندازه آنها با تعداد افراد استفاده کننده از فضا تناسب 
داشــته باشــد. در این الگو با تعبیه تاقچه می توان مکان هایی برای اشیاء تزیینی یا مورد 
اســتفاده فراهم کرد. ارتفاع پنجره ها نیز متناســب با ارتفاع نشستن افراد تنظیم می شود. 
در فضاهای نشــیمن خانه های سنتی ایرانی برای بهره گیری از چشم انداز زیبای فضای باز 

میانی، پنجره ها را تا کف ادامه می دادند. )تصویر 2-6(

از ویژگی های یک نشیمن خوب مبلمان متناسب با فرهنگ، مساحت کافی برای تعداد افراد 
خانواده، نور و دید و منظره خوب، ارتباط مناســب با سایر فضاها از جمله ورودی، آشپزخانه و 
فضای باز خانه یا حیاط اســت. این فضا بسته به الگوی زندگی ساکنین می تواند از سایر فضاها 
تفکیک شود و یا با رعایت درجات مختلفی از محرمیت، با سایر فضاها چون پذیرایی، غذاخوری 

و یا آشپزخانه ادغام گردد.

آشپزخانه
آشپزخانه از جمله فضاهایی است که مشخصات آن در زمان های گوناگون با پیشرفت تأسیسات 
و وســایل داخل آن بســیار تغییر کرده است. امروزه ما دارای فضایی کلیدی و مهم هستیم که 
کدبانوی خانه مدت زیادی را برای آماده کردن بخشی از احتیاجات خانواده در آن سپری می کند.

تصویر2-6
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تصویر 2-7

این فضا به دلیل کاربرد آن باید طوری طراحی شــود که به نشــیمن، پذیرایی، غذاخوری و 
ورودی دسترسی راحتی داشته باشد. )تصویر 2-7(

ویژگی کاربردی آشــپزخانه باعث شــده که طراحان آن  ، از گذشته که تحت عنوان مطبخ 
در خانه ها جای داشــته تاکنون، به تهویه طبیعی و نور آن توجه خاصی کنند. آشپزخانه برای 
نگهداری، آماده سازی و پخت مواد غذایی، شست وشوی ظروف و گاهی هم برای صرف صبحانه 
و ســایر وعده های غذایی خانواده کاربرد دارد. پیش بینی یک فضــای نیمه باز مانند بالکن به 

کارایی آشپزخانه می افزاید.
یخچال، ســینک ظرف شویی و  اجاق گاز سه عنصر اصلی در آشپزخانه هستند که مهم ترین 
فعالیت ها حول آنها انجام می گیرد. ســینک برای آماده ســازی و شست وشــوی مواد غذایی و 

ظروف، یخچال برای نگهداری مواد غذایی و  اجاق گاز برای پخت و پز کاربرد دارند.
البتــه عالوه بر ســه عنصر اصلی بــرای نگهــداری ظروف، مــواد غذایی و ســایر لوازم، 
الزم اســت که تعــدادی کابینت طراحی و تعبیه شــود. بــرای صرف صبحانــه میز کوچکی 
بــه همــراه صندلی های مــورد نیــاز در آن جــا پیش بینــی می شــود. در ضمن وســایلی 
چــون فریــزر، ماشــین لباس شــویی و ماشــین ظرف شــویی در آن جــا قــرار می گیــرد.
نکته قابل توجه در طراحی آشــپزخانه این اســت که حرکت های اصلی در آن پیرامون سه 
عنصر اصلی دور می زنند. از آن جایی که این ســه وســیله در کنار هم نیستند، باید با فاصله ای 
معقول و مناسب از یکدیگر قرار بگیرند تا ضمن نزدیکی به هم، هر یک محدوده مورد نیاز خود 
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را داشته و خللی در کار یکدیگر وارد نکنند.
اگر محل اســتقرار این ســه عنصر را به هم وصل کنیم مثلثی شکل می گیرد که به آن »مثلث 
کار« آشــپزخانه می گویند. در تصویر 8-2- الف این ســه عنصر در یک امتــداد قرار گرفته اند که 
همین مســئله بر کارکرد آنها اثر منفی می گذارد. در شــرایط معمولی بهترین حالت این است که 
محیط مثلث کار 4/8 تا 6 متر باشد. در این صورت فاصله نه آن قدر زیاد است که باعث رفت و آمد 
اضافی شود و نه آن قدر کم که محدوده کاری و حرکتی الزم برای هر یک را مخدوش کند. )تصویر 

8-2-ب،پ،ت وث(

تصاویر 8-2- چند نوع مثلث کار در 
آشپزخانه

الف

ب

پ

ت

ث

همان طور که گفته شــد بــا طراحی کابینت های زمینــی و هوایی می توان مــکان خوبی برای 
نگهداری ظروف و مواد غذایی و ســایر لوازم در آشپزخانه فراهم نمود. کابینت های زمینی عمق 
بیشــتری دارد و کابینت های باالیی برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای افراد استفاده کننده 
با عمــق نصف کابینت های زمینی طراحی و تعبیه می شــود. با توجه به این که این ســه عنصر 
در بیــن کابینت هــا قرار دارنــد باید از این امکان برای راحتی کار در این فضا اســتفاده شــود. 

عناصر اصلی آشپزخانه

سینک ظرف شویی
سینک ظرف شویی برای شســتن ظروف، مواد غذایی، میوه و سبزی و ... استفاده می شود. 
چون مدت زمان نسبتاً طوالنی و به صورت ایستاده از این وسیله استفاده می شود، بهتر است دید 
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تصویر2-10

و منظر مناســبی با در نظر گرفتن محدودیت هایی 
چون کابینت باالی ســینک، حفظ محرمیت، لوله 
آب و ... طرح شــود. در ضمن به دلیل خیس بودن 
این بخش از آشپزخانه، عبور جریان هوا و تابش نور 
آفتاب، شرایط بهداشــتی خوبی را برای آن فراهم 

می کند.)تصویر 2-9(
وجــود میز کار 60 تا 90 ســانتی متری در دو 
طرف ســینک اســتفاده از آن را بســیار راحت تر 
می کند. سینک با توجه به مساحت کل آشپزخانه 
و نیاز ســاکنین در شــکل ها و اندازه های مختلفی 

تهیه و نصب می شود. )تصویر 2-10(

تصویر2-9

تصویر 2-11
در صورت باز شدن در یخچال عبور 

و مرور دچار اشکال خواهد شد.

یخچال
یخچال بــرای نگهداری کوتــاه مدت مواد غذایــی و فریزر برای 

نگهداری طوالنی مدت آنها استفاده می شود.
برای سهولت در پر و خالی کردن یخچال پیش بینی یک میز کار 90 
سانتی متری در کنار آن و از سمتی که در یخچال باز می شود ضروری است.

یخچال در آشپزخانه باید طوری قرار گیرد که در صورت باز بودن 
دِر آن باعث اختالل در حرکت نشود. )تصویر 2-11( 
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اجاق گاز
این وســیله برای گرم کردن یا پختن مــواد غذایی به کار می رود. از 
آن جایی که فرایند پخت و پز همراه با ایجاد بو، دود و بخار می باشد، برای 
هدایت آنها به خارج از فضای خانه باید از تهویه طبیعی یا مکانیکی )هود( 
اســتفاده کرد. قرارگیری اجاق گاز در معرض جریان مستقیم هوا امکان 
خاموشی شعله و خطرات بعدی را به دنبال خواهد داشت.درتصویر12ـ2 

محل استقرار مناسب یک اجاق گاز نشان داده شده است.
موقع طراحی آشــپزخانه باید تا حدود زیادی مثلث کار مشخص 
شــده باشد. زیرا هر کدام از سه وســیله اصلی در آشپزخانه نیازمند 
تجهیزات و تأسیساتی هستند. مثاًل لوله کشی و خروجی فاضالب برای 
سینک، گازرسانی برای اجاق گاز و پریز برای یخچال پیش بینی شود.
در آشــپزخانه به تبع فعالیت هایی چون پخت و پز مواد غذایی در 
آن، گرما و بخار تولید می شود. مکان یابی این فضا باید با توجه به اقلیم 
منطقه انتخاب شــود و از قرارگیری آن در جبهه جنوبی پرهیز نمود. 

در شرایطی که ناچار به طراحی آشپزخانه در تصویر 2-12
این جبهه شویم می توانیم با طراحی ایوان و 
بالکن عمیق در مجاور فضای باز از گرم شدن 
زیاد این فضا جلوگیری کنیم.)تصویر 2-13(
در آشپزخانه هایی که فضای بزرگی دارند 
غذاخــوری خانوادگی و یــا صبحانه خوری 
در آن قــرار می گیرد. گاهی بنا به ســلیقه 
طراح و اســتفاده کنندگان و یا کافی نبودن 
فضای آشــپزخانه، فضای غذاخوری جدا از 
آن طراحی می شــود. در این شرایط باید به 
دسترسی راحت بین این دو فضا توجه کرد. 

)تصویر 2-14(

تصویر 2-13
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 REF= یخچال
OVEN= گاز

DESK= میز کار
BARBECUE= کباب پز
W= ماشین لباس شویی

S= سینک
D= خشک کن

DW= ماشین ظرف شویی
TV= تلویزیون

CL =کمد

تصویر 14-2- چند نمونه از ترکیب فضای صبحانه خوری و آشپزخانه به 
همراه مثلث کار
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پذیرایی و غذاخوری مهمان نیز از فضاهایی هستند که برای خدمات رسانی راحت تر به آنها 
الزم است با آشپزخانه ارتباط، مناسبی داشته باشند.

در صورت تمایل اســتفاده کننده از فضای آشــپزخانه، این فضــا می تواند ارتباط نزدیکی با 
نشیمن داشته باشد. زیرا تعدادی از افراد عالقه دارند موقع آشپزی یا انجام امور آشپزخانه برای 
کنترل فعالیت فرزندان یا صحبت کردن با اعضای خانواده به نشیمن دید داشته باشند. این مورد 
الزامی نبوده و این ارتباط با توجه به عالقه استفاده کنندگان تعیین می شود. در آشپزخانه هایی 
که ماشین لباس شویی در آن قرار دارد برای خشک شدن لباس ها در زیر آفتاب رابطه با بالکن یا 
فضای باز حائز اهمیت است. وجود بالکن و فضای باز مجاور آشپزخانه امکان صرف غذا را در برخی 
از روزهای ســال در فضای باز فراهم می کند. )تصویر 15-2( در تعدادی از آشپزخانه ها فضای 
انباری مجاور آشپزخانه برای نگهداری مواد غذایی خشک و یا لوازم مورد نیاز طراحی می شود. 
در طراحی آشــپزخانه ممکن است آشپزخانه کاماًل مســتقل یا با تلفیق در فضاهای دیگر 
طراحی شود. در هر مورد باید به نیازهای استفاده کنندگان توجه دقیقی داشت. )تصویر 2-16(

تصویر 2-15

غذاخوری خانوادگی
خانواده هــا معموالً برای صرف غذا ســفره پهن می کنند و دور آن می نشــینند یا دور میز 
آشپزخانه یا میز ناهارخوری و یا کنار پیشخوان آشپزخانه به دور هم جمع می شوند. با توجه به 
فرهنــگ )آداب( غذاخوردن در هر خانواده فضایی مجزا یا در تلفیق با دیگر فضاها برای صرف 
غذا طراحی می شــود. ابعاد ناهارخوری نیز تابــع آداب غذاخوری در هر منطقه و مبلمان مورد 

تصویر2-16

S

K= آشپزخانه
LIVING= اتاق پذیرایی

FAMILY= نشیمن
DINNING= غذاخوری

STORE= انباری
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تصویر2-17

استفاده در آن است.)تصویر 2-17(
در کنــار آشــپزخانه می تــوان 
فضایی را بــرای غذاخوری خانواده 
بــه مســاحت حــدودی 3×3 متر 
عنوان صبحانه خوری طراحی  تحت 
کنیم تا در ســایر وعده های غذایی 
نیز مورد استفاده قرار گیرد.)تصویر 
18-2( در صورتی که مساحت خانه 
امکان بدهــد غذاخوری جداگانه ای 
را می تــوان بــرای مهمانــان در 
عرصــه پذیرایی پیش بینــی نمود. 
در خانه های کوچــک معموالً برای 
غذاخوری مهمان و اعضای خانواده 

از یک فضا استفاده می شود. 
این فضــا که بــه منظور صرف 
صبحانه یا شام )رسمی و غیررسمی( 
افراد خانواده تدارک می شود،  برای 
بهتر اســت مجاور آشپزخانه بوده و 
به دلیل ورود افــراد خانه از طریق 
نشیمن به این فضا با نشیمن ارتباط 
باشد. بهترین محل  مناسبی داشته 
قرارگیــری ایــن نــوع غذاخوری، 
و  نشــیمن  بیــن  آن  پیش بینــی 
مناسب  نورپردازی  است.  آشپزخانه 
ایــن فضــا مخصوصــاً موقع صرف 
شــام فضا را جذاب خواهــد کرد.

تصویر 2-18
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عرصه زندگی خصوصی
این بخش آرام ترین و خصوصی ترین بخش خانه است. 
به صورت مستقل و جدا از عرصه پذیرایی طراحی می شود. 
در عین نزدیکی و ارتباط با نشیمن نباید فعالیت های عرصه 
عمومی آرامش این عرصــه را مختل نماید. در این عرصه 
اتاق خواب والدیــن، فرزندان و اتاق مطالعه قرار می گیرد. 
در فضای اتاق خواب ها فعالیت هایی چون استراحت کردن، 
تعویض لبــاس، مطالعه و احیاناً کار انجام می شــود. این 
عرصه باید در قســمت ساکت خانه قرار بگیرد، به حمام ها 
و سرویس ها دسترســی و نزدیکی داشــته باشد. ابعاد و 
اندازه اتاق خواب ها با توجه به تعداد افراد اســتفاده کننده 
و وســایل و مبلمان داخل اتاق ها تعیین می شود. وسایلی 
چون تخت خواب، آینه، کمد لباس، میز و صندلی مطالعه، 
قفســه کتاب، مبل راحتی، قفسه نگهداری اشیاء در اتاق 
خواب ممکن است وجود داشــته باشد. در خصوص ابعاد 
و نحوه قرارگیری وســایل در ایــن فضا در بخش مربوطه 

مفصل بحث خواهد شد. )تصویر19-2 و20(

در طراحی اتــاق خواب ها توجه بــه آفتاب گیر 
بــودن آن، ارتبــاط با بالکــن، فضای بــاز و دید به 
منظر مناســب بــه کیفیت ایــن فضــا می افزاید.

اگر در خانه ای احتیاج به اتاق خواب مهمان بود، 
ایــن فضا از عرصه خصوصی جدا بــوده و در عرصه 
پذیرایــی قرار می گیــرد و در زمان هایــی که مورد 
اســتفاده قرار نمی گیرد فعالیت هایی چون مطالعه و 

خیاطی در آن انجام می پذیرد.

تصویر2-20

تصویر 2-19

اتاق خواب 
اصلی

پذیرایی

نشیمن
انباری

غذاخوریپارکینگ
اتاق 

خواب 
اتاق خواب 

آشپزخانه

نه
خا

ی 
شو

ت 
رخ
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اتاق خواب والدین
با وجــود این که اتــاق خواب ها )به 
جز اتاق مهمان(در یک عرصه هســتند 
اما اتاق خواب والدین باید از اســتقالل 
نســبی از ســایر اتاق ها برخوردار باشد. 
این اتاق خواب به نام اتاق خواب اصلی 
نیز در طراحی خانه مســکونی خوانده 
می شــود. )تصویر 21-2( در شــرایطی 
که وســعت فضــا زیاد باشــد دارای 5 
حوزه شامل حوزه خواب، محل نشیمن، 
کمدهــای لباس، رخت کن، ســرویس 
کامل بهداشــتی )شــامل وان، دوش و 

توالت( است.)تصویر 2-22(
تصویر2-21

در خانه هــای کوچک تر برای مجموعه اتاق های خواب از یک ســرویس بهداشــتی به طور 
مشترک استفاده می شود.

اتاق خواب فرزندان
این اتاق می تواندبه صورت مجموعه ای شــامل اتاق های خواب و سرویس بهداشتی )حمام 
و توالت( مشــترک بین آنها باشــد. در طراحی اتاق های مجاور حمام باید دقت کرد با استقرار 

کمدها در بدنه مشترک مانع از انتقال صدای مزاحم به داخل فضا شد.
پیش بینی پنجره  به منظور تأمین نور و دید مناسب اهمیت ویژه ای دارد. مخصوصاً آفتاب گیر 
بودن این اتاق ها در رابطه با کودکان در سن رشد قابل توجه است. )تصویر 23-2( محل پنجره 
باید طوری باشدکه اشکالی در استقرار مبلمان به وجود نیاورد. بهتر است تخت خواب در مقابل 
در ورودی اتاق و در معرض دید یا چسبیده به پنجره نباشد. در داخل اتاق، بسته به تعداد افراد 

تصویر2-22

       
       محدوده تخت خواب 

رختکن

ام
تحم
وال

ت

کمد

مد
ک

محدوده نشیمن
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استفاده کننده از آن و شــرایط سنی آنها 
مبلمان متفاوتی قرار می گیرد و مســاحت 
آن تعیین می شــود. در اتاق خواب وجود 
فضای الزم برای بازی بچه ها و ایجاد قفسه 
وکمد برای جمع آوری وســایل بسیار مهم 
اســت. برخی از افراد دوست دارند با طلوع 
خورشــید از خواب بیدار شوند و استقرار 
اتاق خواب ها در جبهه شرقی این خواسته 

را تأمین می کند. )تصویر 2-23(

سرویس های بهداشتی

توالت
در طراحی سرویس ها الزم است که به عناصر اصلی 
در آنها یعنی توالت )فرنگی- ایرانی( و دستشویی توجه 
داشته باشیم. نحوه قرارگیری آنها در فضا باید به نحوی 
باشــد که حریم و فاصله مورد نیــاز در اطراف هر یک 
لحاظ شــده و به جهت گیری صحیح آنها نیز دقت شود 
)توالت نباید رو یا پشــت به قبله باشد(. نیاز به تهویه به 
صــورت طبیعی یا مصنوعی از الزامات این فضا اســت. 
در صــورت پیش بینی پنجره برای این فضا باید با طرح 
شکستگی هایی در پالن و یا پیش بینی ارتفاع مناسب و 
یا تعبیه شیشــه های مات، فضای داخلی را از دیدهای 
مزاحم در امان نگه داشــت. در اکثر خانه ها از یک فضا 
به طور مشــترک و با رعایت  تفکیک فضاها برای توالت 
و حمام اســتفاده می شود و توالت اصلی در نزدیکی در 

تصویر24-2ورودی قرار می گیرد.)تصویر24-2و2-25(

فضای پذیرایی
اتاق خواب

اتاق خواب

اتاق خواب اصلی

انباری

تراس

Ν←

آشپزخانه

تصویر2-23
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تصویر2-25

اتاق غذاخوری اتاق پذیرایی

آشپزخانه

پارکینگ

نشیمن ورودی
اتاق 

خواب 

اتاق 
خواب 

اتاق خواب 
اصلی

سرویس 
بهداشتی

حمام

تصویر2-26

حمام
این فضا محل شست وشو و نظافت ساکنین خانه می باشد. ابعاد آن متناسب با وسایل داخل 
آن است. فضاهای مکملی چون رخت کن و رخت شوی خانه را می تواند در کنار خود داشته باشد.

)تصویر 2-26(
در فضای رخت کن، سکو، سبد لباس های چرک و آویز حوله و یا لباس، قفسه برای حوله ها 

و مواد شوینده قرار می گیرد. )تصویر 2-27(
در تصاویر )27-2 و 28-2( دو نمونه فضای حمام نشان داده شده است. در تصویر )2-29( 

نقشه چند نوع حمام با ابعاد متفاوت مشخص شده است.
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تصویر2-27

تصویر 28-2- تصویر یک حمام

تصویر29-2- چند نوع حمام با ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ
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اتاق مطالعه
در خانه های با مســاحت کوچک و یا معمولی از اتاق نشیمن و یا اتاق های خواب به منظور 
مطالعه اســتفاده می شــود. اما در خانه های بزرگ تر می توان فضایی مســتقل به اتاق مطالعه 
اختصاص داد. این محل ممکن اســت با اتاق کار پدر یا مادر ادغام شــود که در این صورت به 

تبعیت از این فضا نزدیک فضای ورودی قرار می گیرد.
این فضا اگر به صورت مستقل پیش بینی شودبهتر است ارتباط مناسبی با نشیمن داشته باشد در 
این فضا امکان انجام فعالیت های فوق برنامه را در اختیار افراد خانواده قرار می دهد. )تصویر 2-30( 

تصویر 2-30

عرصه پذیرایی و مراسم      
برقراری ارتباط و معاشــرت با فامیل و دوستان و همســایگان در این عرصه اتفاق می افتد 
و شــامل اتاق پذیرایی، غذاخوری، ورودی و سرویس بهداشــتی مهمان1است. در آن برگزاری 
جشــن ها، مهمانی ها، مراسم مذهبی نیز انجام می شــود. در خانه های کوچک فضای پذیرایی 
و نشــیمن با هم ادغام می شــود. این فضا باید با ورودی و غذاخوری ارتباط نزدیک داشته و از 
تهویه و نور مناســب برخوردار باشد. کیفیت فضای پذیرایی به خوبی می تواند گویای فرهنگ و 
ارزش های خانواده و زیبایی های مادی و معنوی آنها باشــد. در تصویر 31-2 فضای پذیرایی و 

1- معموالً به سرویس بهداشتی که در نزدیکی در ورودی قرار دارد سرویس بهداشتی مهمان هم می گویند. 
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ناهارخوری با هم تلفیق شــده و فضای بزرگ تر و انعطاف پذیری را برای اســتفاده های دیگر در 
اختیار خانواده قرار می دهد. البته برای استقالل بیشتر فضای ناهارخوری می توان با استفاده از 

پله، دست انداز، دکور و یا دیوار آن را از پذیرایی جدا کرد.)تصویر 33و2-32(

تصویر 2-32

تصویر 2-31
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تصویر2-33
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استخر

پذیرایی

اتاق خواب 
اصلی

اتاق خواب

ورودی اصلی
پارکینگ

نشیمن

ناهارخوری آشپزخانه

انباری

ری
نبا

ا

تصویر 2-35

غذاخوری
همان طور که گفته شد غذاخوری مهمان در خانه های 
بزرگ مســتقل از غذاخوری خانوادگی طراحی می شــود. 
در خانواده هایی که از ســفره استفاده می کنند، می توانند 
بخشی از فضای پذیرایی را برای غذاخوری استفاده کنند. 
در خانه های ســنتی ما، فضایی به نام سفره خانه در کنار 
پذیرایی طراحی می شــد. گاهــی غذاخوری مهمان برای 
صرف غذای خانواده نیز در تمامی ایام ســال کاربرد دارد. 
این فضا همانند فضای پذیرایی باید زیبا، جذاب و کارآمد 
باشد. با توجه به عملکرد این فضا در موقع شام نورپردازی 

آن باید مورد توجه قرار گیرد.)تصویر 2-34(
بسته به الگوی زندگی خانواده در این فضا از قفسه هایی 
برای نگهداری ظروف و نیز میز ناهارخوری استفاده می شود. 
وجود یک میز کوتاه برای ســرو غذا بــه کارایی این فضا 
می افزاید. ارتباط مناسب این فضا با آشپزخانه رفت و آمد 
بین این دو فضا را راحت و کوتاه تر می کند.)تصویر 2-35(

تصویر 2-34

اتاق 
خواب
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ورودی
نحــوه دسترســی و ورود 
بــه بنا بخش مهمــی از طرح 
ورودی،  می د هد.  تشــکیل  را 
است که ساکنان  اولین جایی 
خانه و مهمانــان با آن مواجه 
می شوند. این مکان باید خوانا، 
دعوت کننــده، جــاذب و زیبا 
باشــد و در لحظــه اول تأثیر 
واردشــونده  بر  خوشــایندی 
داشــته باشد. )تصویر 36-2 و 

37-2 الف و ب(

تصویر36-2- ب- ورودی یک خانه سنتیتصویر36-2- الف- هشتی ورودی با تزئینات سقف و کف

تصویر37-2- ب- نمای ورودی از فضای داخل بناتصویر37-2- الف- نمای ورودی از بیرون بنا



ایــن فضا به طور معمول به صــورت عنصری حد فاصل بین معبــر کاماًل عمومی و فضای 
 سرپوشیده درون خانه است، یا ابتدا از طریق آن از معبر عمومی به حیاط وارد شده و سپس به
فضای سرپوشیده درون خانه وارد می شویم که در این شرایط )وجود فضای باز میانی( حالت یک 
فضای واســطه و نیمه خصوصی را دارد. یا این که به وسیله آن مستقیماً وارد فضای سرپوشیده 
خانه می شویم. به دلیل اهمیت محرمیت الزم است فضای ورودی طوری طراحی شود که باعث 

اشراف و دید به فضای خصوصی نشود.
در گذشته همواره قسمت باالی درهای ورودی از معبر ورودی یا از داخل، مزین به آیات قرآن و یا 
دعاهایی بوده است. پسندیده است با بهره گیری از این شیوه کیفیت معنوی ورودی را ارتقاء ببخشیم.

در طراحی خانه های ســنتی همواره فضایی به عنوان جلوخــان در جلوی ورودی )از معبر 
عمومی( پیش بینی می شد که برای نشستن کوتاه مدت کاربرد داشت. بهتر است با بهره گیری 
از این الگو فضایی مسقف با سکوهایی برای نشستن در حد فاصل ورودی اصلی و معبر عمومی 
طراحی کنیم. )تصویر 38-2( معموالً دِر ورودی به فضای هشــتی باز می شود. این فضا، امکان 
مکث، حفظ حریم خصوصی و دسترســی به بخش های مختلف خانه چون اندرونی و بیرونی را 

فراهم می آورد.
افراد پس از ورود به منزل به طور مســتقیم و یا با واســطه احتیاج به فضایی برای درآوردن 
کفش و تعویض لباس دارند که  ورودی نامیده می شود. این محل فضایی مناسب برای استقبال 
و مشــایعت از مهمانان نیز می باشــد. وجود آینه، جالباسی، کمد کفش ها به کارایی بیشتر این 

فضا می افزاید. )تصویر 2-39(
استفاده  برای  محل  ورودی  در  دستشویی  و  توالت  یک  است  بهتر  مسکونی  واحدهای  در 
مهمانان پیش بینی شود. بهتر است با توجه به مهم بودن بحث پاکی و طهارت، توالت از وسعت 

تصویر2-38 تصویر 402-39

حداقلعرضبرایورودیوکفشکن رابطهیمناسبباگذرگاهعابرین
پیادهوحرکتسواره خوانایی،زیبایی،سادگی

فضایکافیبرایورودوتعویضلباس ارتفاعآینهدرفضایورودی نورشبانه،انتظار،ارتفاعآیفون



41

کافی برخوردار بوده و مستقل از فضای دستشویی طراحی شود. در شرایطی که به دلیل کوچک 
بودن مساحت واحد مسکونی امکان طراحی مستقل آنها وجود ندارد می توان حوزه مستقلی برای 

هر یک در نظر گرفت1.
توجه به پیش بینی امکانات الزم برای گذاشتن دمپایی و لوازم بهداشتی در این مکان ضروری 

است.
عالوه بر ابعاد فضای ورودی، اندازه دِر ورودی با اندازه سایر درهای خانه متفاوت می باشد و 
از ابعاد بزرگ تری و به صورت دو لنگه و از جنس مرغوب تری اســتفاده می شود. در این صورت 

این در برازنده تشخص خانه بوده و ورود و خروج وسایل بزرگ تر را در خانه میسر می کند. 

عرصه خدمات و پشتیبانی
امــکان زندگی راحت تــوأم با آرامش در یک خانه به پیش بینی و طراحی مناســب عناصر 
خدماتی مورد نیاز چون پارکینگ، انباری، زیرزمین، رخت شــوی خانه و موتورخانه و بهره مندی 

از سیستم های مناسب مکانیکی و الکتریکی بستگی دارد. )تصویر2-40(

تصویر2-40

پارکینگ

اتاق مطالعه
نشیمن

غذاخوری پذیرایی

اتاق خواب اتاق خواب اتاق خواب
ام

حم
آشپزخانه

رختشوی خانه

اتاق
هواساز

1ـ حداقل وسعت برای فضای دستشویی 120cm×110 است.
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پارکینگ
پارکینگ ها یا محــل توقف اتومبیل های افراد خانواده به صورت 
سرباز یا سرپوشــیده طراحی می شــوند.تعداد پارکینگ ها با توجه 
بــه نیاز خانواده و ضوابط موجود در این زمینه مشــخص می گردد. 

)تصویر 2-41(
پارکینگ می تواند به صورت مستقل از خانه مسکونی و یا متصل 
و حتی در ترکیب با خانه طراحی شود. در اقلیم های سرد بهتر است 
پارکینگ هــا را در زیرزمین و یا به صورت کاماًل بســته طرح کرد و 
در اقلیم های گرم با بهره گیری از ســقف های ساخته شده از مصالح 
مناسب یا پوشش گیاهی، سایه بان مناسبی را برای اتومبیل تدارک 
دید. سقف های شیب دار می توانند در مناطق پرباران محافظ خوبی 

برای وسایل نقلیه باشند.

تصویر2-41

پارکینگ در آپارتمان ها به صورت جمعی در زیرزمین یا پیلوت قرار می گیرد )تصویر 2-42( 
مکان پارکینگ بسته به ابعاد، شیب زمین، نوع طرح خانه و شبکه دسترسی سواره و پیاده معین 
می شود. باید دقت داشت که ورود و خروج اتومبیل نباید مزاحم ترافیک شهری شود. توجه به 

ضوابط تدوین شده در این خصوص بسیار راهگشا است.
در مکان یابی محل اتومبیل باید به رابطه و نزدیکی آن به در ورودی و آشپزخانه برای حمل 

راحت خریدهای خانه توجه داشت.

تصویر2-42
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مهمی است که باید به آن توجه کرد زیرا باید آن را از موتورخانه تا روی بام ادامه داد، لذا طراح 
باید به مسیر آن و اثرش بر طرح طبقات دقت داشته باشد.

از آن جایی که این فضا معموالً دارای ســر و صداســت آن را در زیرزمین یا در قسمت های 
بیرونی و مجاور فضاهای فرعی نظیر پارکینگ و انباری جانمایی می کنند.)تصویر2-43(

انباری
پیش بینی انبار در طرح آپارتمان فضای 
الزم را برای نگهداری طوالنی مدت وسایل 
امکان پذیر می کند و مســاحت آن با توجه 
به نیاز خانواده و وســعت آپارتمان تعیین 
می شــود. معمــوالً انباری برای اســتفاده 
مفیدتر قفسه بندی می گردد. به دلیل عدم 
نیاز آن به نور طبیعی می توان آن را در هر 
قســمتی از خانه در نظر گرفت. البته بهتر 
است این فضا به صورت مکانیکی یا طبیعی 
تهویه شود. عملکرد غیر مداوم انباری باعث 

تصویر2-43

تصویر2-44

موتورخانه
این فضا برای اســتقرار لــوازم و تجهیزات 
گرمایشــی، سرمایشــی و تهویه مطبوع مورد 
نیاز اســت که به عنوان فضایی مشــترک میان 

آپارتمان ها در زیرزمین قرار می گیرد.
ابعاد آن با توجه به نوع سیستم تأسیسات و 
تجهیزات و هم چنین تعداد واحدهای آپارتمانی 
تعییــن می شــود. در طراحــی موتورخانه باید 
امکانات مربوط به انتقال سوخت، انرژی، ورود و 
خروج دستگاه ها، تعمیر آنها و هم چنین مسئله 
تهویه مورد توجــه قرار گیرد. در برخی واحدها 
این تجهیزات در واحد مربوطه به صورت مستقل 
قرار می گیرد. مکان دودکش موتورخانه از موارد 

شــده که به عنوان فضای رابط دو فضا عمل نماید. مثاًل بین دو اتاق خواب یا بین پارکینگ و 
خانه قرار بگیرد. انباری را می توان در فضای داخلی )مجاور آشپزخانه( و یا در محوطه بیرون و 

حتی در زیرزمین در نظر گرفت.)تصویر 2-44(

نشیمن

پذیرایی

ورودی

اتاق خواب اتاق خواب

اتاق خواب انباری

پارکینگ

انه
ی خ

شو
ت 

رخ

حمام

حمام

ام
حم

آشپزخانه
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رخت شوی خانه
در بســیاری از خانه هــا ماشین لباسشــویی کــه کارکــرد شســتن و خشــک کــردن 
لباس هــا را دارد، در آشــپزخانه قــرار می گیــرد و در برخــی دیگــر از خانه هــا ماشــین 
لباس شــویی و خشــک کن به صــورت جداگانه در آشــپزخانه یــا نزدیکی حمام اســت. در 
تعــدادی از خانواده هــا به دلیل جمعیت بیشــتر و نیــز دارا بودن امکان اســتفاده از فضایی 
مســتقل برای شست وشــوی البســه و ملحفه ها، فضای رخت شــوی خانه طراحی می شــود.
این فضا معموالً در ارتباط با حمام قرار می گیرد. خوب است که با فضای باز و آفتاب گیر رابطه 
نزدیکی داشــته باشد که خشک کردن ملحفه ها و لباس ها در نور طبیعی خورشید انجام شود. 
توصیه می شود ارتباط آن با فضای باز طوری باشد که درمعرض دید واردشوندگان به خانه نباشد.

در صورتی که این فضا در طبقات باالتر از ســطح حیاط طراحی  شــود وجود یک بالکن در 
جوار آن ـ به شــرط آن که تدابیری را برای پوشــاندن منظره لباس های آویزان شده اندیشیده 

شودـ بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.
در فضای رخت شــوی خانه، لباس شویی، خشک کن، ســینک رخت شویی، محلی برای سبد 
لباس های چرک، میز اتوکشــی و قفســه هایی برای نگهداری مواد شوینده پیش بینی می شود. 

)تصویر 45-2و 2-46(

تصویر 2-45
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تصویر 2-46

عرصه فضاهای باز و نیمه باز

طراحی یک خانه مسکونی با طراحی فضاهای داخلی، حجم آن، محوطه و حیاطی که آن را 
در می گیرد کامل می شود. معمار از همان ابتدای کار به طراحی محوطه پیرامون بنا و فضاهای 
باز و نیمه باز توجه دارد. نحوه تعریف رابطه فضاهای داخلی با فضاهای باز و نیمه باز بر کیفیت 

و عملکرد آنها تأثیر زیادی دارد.)تصویر 2-47(

تصویر47-2- باغ سازی در تخت جمشید
توجه به فضای باز در معماری ایران از دیرباز مورد توجه بوده است.
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فضاهای باز
به طور کلی فضاهای باز به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. فضای باز خصوصی، 
در ارتباط با عرصه خصوصی خانواده و در رابطه ای منطقی با آشپزخانه و نشیمن قرار دارد. فضای 
باز عمومی معموالً در عرصه عمومی و در جبهه ای از ساختمان واقع می شود که در سمت خیابان 

یا کوچه عمومی است.
اســتفاده از گیاهان، درختان، گل کاری، آالچیق، چــراغ، حوض و فواره بر غنای فضاهای باز 

خصوصی می افزاید. )تصویر49و2-48(
در فضــای باز خصوصی افراد خانواده فعالیت هایی چون اســتراحت، بــازی کودکان، برخی 
پخت و پزها، خشــک کردن لباس، دور هم جمع شدن، نگهداری پرندگان، پارک ماشین، شنا در 
استخر و ... انجام می شود. مکان یابی فضای باز و هم چنین انتخاب نوع درختان و پوشش گیاهی 

با توجه به اقلیم منطقه صورت می پذیرد.
به طور معمول طراحی فضای باز در خانه ها به سه صورت می باشد. در خانه های شمالی در حد فاصل 
خانه و معبر قرار می گیرد. در خانه  های جنوبی، افراد مستقیماً از معبر عمومی وارد خانه می شوند و حیاط 
به صورت خصوصی به دور از رفت و آمد است. گاهی هم فضای باز در پیرامون خانه طراحی می شود. 

)خانه های ویالیی(

تصویر2-48
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تصویر49-2- بتصویر49-2- الف

در معماری سنتی ایران خانه هایی که به صورت کوشک طراحی می شدند از این الگو تبعیت 
می کردند و ساختمان در وسط فضای باز قرار می گرفت. )تصویر 50ـ2(

تصویر 2-50
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توجه به مســائلی چون ابعاد و تناســبات زمین، نحوه و مکان استقرار 
بنا، نوع باغچه بندی ها، حل مســئله اشراف همسایگان، وضعیت اقتصادی 
و فرهنگی خانواده به طراح در خصوص ارائه پاســخ های معمارانه برای باال 

بردن کیفیت حیاط کمک می کند.

فضاهای نیمه باز )ایوان، بالکن، تراس(
فضاهای نیمه باز در حد فاصل فضاهای بســته و باز واقع شده و محل 
اشتراک آنها می باشد. در آن جا ضمن در امان بودن از تابش شدید خورشید 
یا بارش برف و باران می تــوان در کنار فضای باز نظاره گر مناظر زیبا بود.

)تصویر 51-2 و 2-52(
فضاهای نیمه باز در مجاورت ســایر فضاها، عملکردهای متناسبی را به 
خودمی گیرد. به عنوان مثال بالکن اتاق خواب محل خوبی برای نشســتن، 
مطالعه کردن و تماشای مناظر اطراف است و ایوان کنار نشیمن که مشرف 
به حیاط خصوصی است امکان دور هم جمع شدن و غذاخوردن را در فصل 
مناســب ســال به افراد خانواده می دهد. از این رو ابعاد آن در قسمت های 

مختلف خانه متفاوت و متناسب با عملکرد آن می باشد.

تصویر2-51

تصویر2-52
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سقف ایوان و بالکن امکان ایجاد 
ســایه  را برای پنجره های دیوار به 
وجــود می آورد و عمق آنها طوری 
در نظر گرفته می شود که مانع عبور 
نور شدید خورشید به داخل شوند.
در  که  مرکــزی  الگوی حیاط 
خانه هــای مناطق مرکــزی ایران 
ساخته می شدند، نمونه های بسیار 
موفقی از طراحی هم ســاز با اقلیم 
هســتند. )تصویر53-2 و 2-54( 
در برخــی از آنها در اطراف حیاط 
مرکــزی، بنا به صــورت دو طبقه 
ساخته شده و فضای باز به صورت 
گودال باغچه در طبقه همکف قرار 

تصویر53-2می گیرد.)تصویر 2-55(

حیاط مرکزی

تصویر2-54

اتاق
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عرصه های موجود در خانه مســکونی خود را با ارائه پالن آن مشــخص کرده و بخش هایی را که در هر عرصه وجود 
دارد، روی نقشه ها نشان داده و با توجه به محتوای کتاب آنها را نقد و بررسی کنید.
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تمرین

تصویر 2-55

پرسش های چهارگزینه ای
1- برای خانه مسکونی چند عرصه در نظر گرفته می شود؟

الف( چهار                        ب( پنج                             ج( شش                            د( سه
2- این عرصه مهم ترین بخش خانه بوده که بسیاری از فعالیت های جمعی اعضای خانواده در آن رخ می دهد؟

الف( پذیرایی و مراسم         ب( زندگی خانوادگی             ج( نشیمن و پذیرایی             د( آشپزخانه و پذیرایی
3- کدام فضا است که به دلیل کاربرد آن باید با نشیمن، پذیرایی، غذاخوری و ورودی دسترسی راحتی داشته باشد؟

الف( آشپزخانه                   ب( هال                           ج( اتاق خواب                      د( اتاق میهمان
4- محیط مثلث کار چه میزان است؟

الف( 6-4/8متر                  ب(6-4/2 متر                    ج( 6/20-4 متر                    د(6/8-4متر 
5- ابعاد غذاخوری خانواده )صبحانه خوری( حدوداً چه مقدار است؟

الف( 3×3 متر                  ب( 4×3 متر                       ج( 2×3 متر                        د(2/20 ×3/20 متر
6- میز کار کنار یخچال چه اندازه است و از چه سمتی باز می شود؟

الف( 60 سانتی متر پشت در یخچال                          ب( 90 سانتی متر از سمتی که در یخچال باز می شود.
ج( 60 سانتی متر از سمتی که در یخچال باز می شود.          د( 90-60 سانتی متر از سمتی که در یخچال باز می شود.

7- عرصه زندگی خصوصی شامل چه بخش هایی است؟
الف( نشیمن، خواب، توالت، حمام                                   ب( خواب والدین، نشیمن، خواب فرزندان و توالت

ج( هال خصوصی، نشیمن، خواب والدین و خواب فرزندان     د( خواب والدین، خواب فرزندان، توالت و حمام
8- در کدام یک از فضاهای مسکونی به آفتاب گیر بودن توجه بیشتری می شود؟

الف( نشیمن              ب( پذیرایی                 ج( خواب فرزندان                  د( خواب والدین

پرسش های تشریحی
1- عرصه های یک واحد مسکونی را نام ببرید.

2- اجزای عرصه زندگی خانوادگی را نام ببرید.
3- مهم ترین فعالیت هایی که در نشیمن اتفاق می افتد را توضیح دهید.

4- مثلث کار را در آشپزخانه تعریف کنید.
5- حوزه های اتاق خواب والدین را نام ببرید.
6- عناصر اصلی یک آشپزخانه را نام ببرید.
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پرسش های تشریحی
1- عرصه های یک واحد مسکونی را نام ببرید.

2- اجزای عرصه زندگی خانوادگی را نام ببرید.
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4- مثلث کار را در آشپزخانه تعریف کنید.
5- حوزه های اتاق خواب والدین را نام ببرید.
6- عناصر اصلی یک آشپزخانه را نام ببرید.

پرسش های پایانی
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7- ورودی یک خانه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ شرح دهید.
8- بخش های مختلفی که در عرصه خدمات و پشتیبانی قرار می گیرند را نام ببرید.

9- پارکینگ در واحدهای آپارتمانی یا ویالیی به چه صورت هایی طراحی و مکان یابی می شود؟
10- فضاهای باز در یک خانه مسکونی به چند دسته تقسیم می شود؟ هر یک را شرح دهید.

11- در فضاهای نیمه باز یک خانه مسکونی چه فعالیت هایی انجام می شود؟ 
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