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أ) استنتج الوظائف الثالث التي تؤديها المواد الدهنية في الحلويات و العجائن ؟
•
•
•

 - 1النكهة
 - 2اعطاء الطراوة للحلويات
 - 3المساعدة على انتفاخ العجين ونعومته

ب) للحصول على جودة عالية للعجائن و منتجاتها يجب مراعاة سبعة امور ,حددها ؟

 . 1اختيار مواد خام جيدة .
 . 2كيل املكوانت على حنو دقيق وحسب الوصفات .
 . 3استخدام األدوات واألجهزة املناسبة .
 . 4االستمرار يف العجن إىل أن تصبح العجينه متجانسة ولينة .
 . 5إمحاء الفرن جيدا وإختيار درجة احلرارة املناسبة قبل إدخال العجينة .
 . 6عدم فتح الفرن أك ثر من مرة للمحافظة على درجة احلرارة املطلوبة .
 . 7أن تكون مدة اخلبز كافية .
ج)اذكر بنقاط ست االمور الواجب مراعاهتا عند استخدام الشكوالتة للتزيني؟
 . 1إختيار الشوكوالتة اليت تكون نسبة الكاكاو فيها كبرية .
 . 2إستخدام طريقة احلمام املائي لتذويب الشوكوالته .
 . 3يف حالة عدم ذوابن الشوكوالته تضاف مادة دهنية لتسهيل الذوابن .
ُ . 4تفظ الشوكوالتة يف مكان جاف وابرد .
 . 5إستخدم الشوكوالتة الذائبة مباشرة .
 . . 6ال ترتك الشوكوالته يف احلمام املائي مدة طويلة حىت ال تتكون فيها احلبيبات
السؤال الثاني  20 ( :عالمات )
أ) حدد بنقطتين سر فعالية المثلجات في تحسين مزاج االنسان؟

 .1زايدة شعورة ابلسرور والنشوة .

 .2تنشط مراكز السرور والسعادة يف الدماغ .

ب ) عدد الشروط الستة التي يجب مراعاتها عند استالم الحليب و منتجات االلبان ؟

 . 1أن يكون احلليب مبسرتا وكذلك منتجاته .
 . 2التأكد من أن وسيلة النقل مربدة .

 . 3أن تكون احلرارة الداخلية للحليبأقل من (4.4°س) .
 . 4أن يكون القوام متجانسا وخاليا من الشوائب ومن التكتالت .

 . 5أن تكون خالية من عيوب الطعم والرائحة غري املرغوب فيها مثل التزنخ واملرارة وغريها .
 . 6التأكد من اتريخ الصالحية وأن يكون مدوان بوضوح على العلبة .
ج) االسباب الميكانيكية تسبب فسادا لالطعمة و تلوثها  ,فسر ذلك ؟

بسبب إ صابة املواد الغذائية ابجلروح واخلدوش .

إ صابة املواد الغذائية ابلكدمات نتيجة تك ديس بعضها يف بعض بكميات كبرية .

السؤال الثالث  16 ( :عالمة )
أ )حدد االمور االربعة الواجب مراعاتها لتجنب التلوث (المتبادل) بين المواد الغذائية المبردة ؟

 .1جيب تغليفها إبحكام .
 .2أن يكون غالف املواد الغذائية جافا غري مبلل ابملاء أو ابلثلج .
 .3عدم وضع املواد الغذائية على أرضية الثالجه مباشرة .
 .4جيب أن توضع املواد الغذائية على رفوف ال يقل ارتفاعها عن 15سم عن األرض .
 .5أن تكون املواد الغذائية بعيدة عن اجلدران .
ب ) "تحتاج خدمة االجتماعات و المؤتمرات الى تركيز من قبل مدير الحفالت و رئيس الطهاة للمعلومات
التي يتم اخذها من قبل صاحب الدعوة اليصالها لالقسام المعنية " :
 - 1حدد ستا من هذه المعلومات ؟
 ) 1تاريخ االجتماع ووقته
 )4االدوات و المعدات المطلوبة

 )2عدد المدعوين
 )5أوق ات االستراحة والوجبات

 )3ترتيب القاعة وفرشها
 )6اسم الشركة أو صاحب الدعوة

 - 2اقترح اربع ة اشكال لترتيب قاعات االجتماعات ؟
دائري  -مستطيل  -حرف  - Uمدرج
ج) تحرص الفنادق على توظيف كوادر مؤهلة وتدريبها لخدمة الحفالت ’ فسر ذلك ؟
وذلك لما لها دور في العاية واالعالن وزيادة المبيعات

السؤال الرابع ( :

14

عالمة )

أ ) تجهز قاعات الحفالت بوسائل اعالن واجهزة تتناسب ونوع الحفلة سم خمسا منها ؟
األضاءة  -شاشات العرض  - -منصات اللقاء الكلمات  -طاوالت للهدايا  -اجهزة تسجيل  -مكبرات
صوت  -منبر حفالت  --لوحات اعالنية
ب ) يجب مراعاة نقاط ثالث في اختيار اثاث الحفالت اذكرها ؟
)1أن يكون خفيف الوزن

)2سهولة سحب الكراسي و أمكانية ترتيبها
)3البساطة في تصميم الطاوالت

ج) تتبع الخطوات الستة التي يقوم بها امين الصندوق لمحاسبة الضيف بالشيكات السياحية
؟
)1أستالم الشيك من الضيف و قراءة عملته و نوعها
) 2الطلب من الضيف توقيع الشيك و مطالبة التوقيع األول و الثاني
)3تدوين اسم الضيف و رقم جواز سفره على ظهر الشيك
)4صرف قيمة الشيك بالعملة المحلية حسب الصرف المعتمد
) 5تسليم النسخة األصلية من الفاتورة وايصال تبديل العملة للضيف
)6مراجعة النشرات الصادرة عن البنوك الخاصة بالشيكات السياحية

السؤال الخامس 14 ( :

عالمة )

أ ) عدد االهداف االربعة التي تحققها ادارة الفندق من نتائج تقيين العاملين ؟

 ) 1التأكد من تناسب الرواتب والمكافأت

)4تقوية العالقة بين الموظفين و االدارة

) 2التحقق من ان الموظف يستحق ترقية

)3تحديد مدى الحاجة الى برامج تدريبية لتطوير الموظفين

ب ) عدد اربع خطوات يقوم بها المضيف على جهاز الحاسوب قبل استقبال الضيوف ؟

- 1ادخال الرقم السري او البطاقة المغنطيسية
- 2فتح شاشة جديدة وادخال رقم البطاقة

- 3ادخال عدد االشخاص

 - 4اعطاء امر الحفظ
 - 5ادخال طلبات الضيف

- 6ادخال رقم غرفته اذا كان مقيما في الفندق

ج)
معدل صرف الشخص الواحد = مجموع ايرادات الفندق  /عدد الضيوف =  30دينار
معدل عدد ال ضيوف اليومي

= مجموع عدد االشخاص  /على عدد ايام الشهر = 133.3

معدل االيرادات اليومي = مجموع االيرادات اليومي  /عدد ايام الشهر = 4000دينار

( انتهت االسئلة )
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