موقع االوائل

االجابة النموذجية لمبحث انتاج
الطعام وخدمته  /المستوى الثالث
لعام  2017الدورة الشتوٌة

من اعداد

أ .محمد الحجاوي

و أ .عاكف مخامرة

االجابة النموذجة المتحان مادة انتاج الطعام وخدمته ( االوائل )
المستوى الثالث  2017شتوٌة

السؤال االول (  22عالمة )
أ) سم ثالثة صلصات ٌمكن اعدادها من صلصة الماٌونٌز ؟ الترتار  /الرٌموالد  /االلف جزٌرة  /الكوكتٌل
ب) تصنف السلطات حسب وقت تقدٌمها الى انواع خمسة  ,اذكرها ؟
سلطات المقبالت ( قبل الوجبة )  /سلطات المصاحبة المكملة ( مع الوجبة )  /سلطات الطبق الرئٌسً ( بدل الوجبة )
سلطات بعد الوجبة ( المهضمة والملٌنة )  /سلطات الفواكة ( بدل الحلوٌات )
ج) تقسم الساندوٌشات الساخنة الى انواع ثالثة  ,حددها .
ساخنة بسٌطة  /ساخنة مفتوحة الوجه  /سندوٌشات الشواٌة

السؤال الثانً (  17عالمة )
أ) استنتج الخطوات الثمانٌة العداد المرق البنً .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تقطٌع العظام قطعا متوسطة الحجم ( 10-8سم )
وضع العظام فً الفرن على درجة حرارة  200مئوٌة لشوٌها .
اضافة الماء البارد ووضعها على النار حتى الغلٌان
وضع العظام والخضراوات فً طنجرة المرق العمٌقة
ازالة الشوائب التً ظهرت
خفض حرارة النار
 .جعل الماء فوق العظم وزٌادته كلما نقص
تصفٌة المرق وتبرٌده وحفظه بالسرعة الممكنة

ب) تعتبر السوائل من المكونات الرئٌسٌة للصلصات :
المرق البنً

 -1سم اربعا منها :

المرق االبٌض /

 -2اعط مثاال على كل منها :

صلصة الفٌلوتٌه  /دمً جالس او بندورة او اسبانٌول

ج) ٌشتق ثالثة انواع من الصلصة البٌضاء (البشامٌل)  ,اذكرها .

 /الحلٌب

/

 /البشامٌل

الكرٌم  /الخردل  /الجبنة

الزبدة السائلة
 /الهولندٌز

السؤال الثالث (  16عالمة )
أ) حدد االمور االربعة الواجب مراعاتها قبل اضافة االعشاب والتوابل للطهو .
 -1معاٌنة المواد االولٌة  -2التاكد من جودتها  -3خلوها من الحشرات  -4نقائها من الشوائب
ب) هناك امران ٌجب التنبه لهما عند شراء المكسرات واستعمالها  ,اذكرهما .
 -1خلو المنتج من التزنخ  -2خاوه من االصابة بالعفن والحشرات
ج) ٌجب تخزٌن االعشاب والتوابل فً ظروف مناسبة  ,فسر ذلك .
للحفاظ على مواد النكهة وخصائصها  ,النهها تحتوى على مواد طٌارة تحتاج للعناٌة فً تخزٌنها بصورة صحٌحة .
د) استنتج المكونات الخمسة لالفطار االوروبً ( الكونتٌننتال ) .
 -1خبز التوست المحمص  -2الزبدة  -3المربٌات والعسل  -4المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة
 -5عصٌر بارد ( برتقال /جرٌب فروت  /بندورة)

السؤال الرابع (  17عالمة )
أ) ٌعتبر الشاي من المشروبات الساخنة المفضلة فً بلدان العالم :
 -1وضح ذلك بنقطتٌن  .وذلك لكنكته ولونه الممٌزٌن حٌث ٌحتوى على مادة منبهة تسمى ( التانٌن )
 -2تتبع الخطوات الستة فً اعداده .
 – 1استعمال ماء نقً
 – 2تسخٌن الماء لدرجة الغلٌان
 – 3وضع ماء ساخن فً ابرالٌق التقدٌم
 – 4افراغ الماء من ابرٌق التقدٌم قبل تحضٌر الشاي
 – 5وضع كمٌة الشاي حسب حجم االبرٌق
 -6صب الماء المغلً فً االبرٌق

ب) للمٌاه المقدمة فً الفنادق والمطاعم نوعان اذكرهما  .معدنٌة  /غازٌة

ج) عدد الممٌزات الخمسة لطرٌقة خدمة البوفٌه .
 --1استعمالها فً المناسبات والحفالت الكبٌرة .
 -- 2تقدٌم الخدمة لعدد كبٌر بوقت قصٌر .
 -- 3سرعة الخدمة مقارنة مع انواع الخدمة اخرى .
 -- 4تذوق عدد اكبر من اصناف الطعام من قبل الضٌف .
 -- 5امكانٌةعودة الضٌف للبوفٌه الخذ المزٌد من الطعام دون تحمل تكالٌف اضافٌة

السؤال الخامس (  18عالمة )
أ) ٌنصح بعدم وضع طاوالت البوفٌه جمٌعها على مستوى واحد او متراصة  ,فسر ذلك .
-1

ٌعطً شكال ممال

ٌ - 2جعل الضٌوف متزاحمٌن ومتكادسٌن انتظارا لمن امامهم

ب) استنتج الفروقات الثالث بٌن الحمٌات العالجٌة والحمٌات الروتٌنٌة .
 -1الحمٌات العالجٌة تشكل جزءأ من العالج .
 -2الحمٌات العالجٌة تعطى لمدة اطول واحٌانا طوال فترة المرض .
 - 3الحمٌات الروتٌنٌة هً طعام جرى تعدٌل فً قوامة اما العالجٌة تركز على واحد او اكثر من العناصر الغذائٌة .

ج) اقترح طرٌقة الخدمة المتبعة فً كل مما ٌلً :
 -1السفن :

صوانً فضٌة ( ممكن ان تستعمل عربة تقطٌع اللحوم او الحلوٌات )

 -2دور الرعاٌة والمسنٌن والمعوقٌن  :خدمة الغرف
 -3دور االٌتام  :خدمة الكفتٌرٌا
 -4برك السباحة  :الكفتٌرٌا
 -5مسافروا الدرجة االولى فً الطائرات  :الطرٌقة الفرنسٌة ( فنادق خمس نجوم وعلى عربة متحركة )
( انتهت االسئلة ) تمنٌاتً لكم النجاح والتوفٌق محبكم أ .محمد الحجاوي أ .عاكف مخامرة

