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اسئلة موضوعٌة لمادة خدمة الطعام الفصل الثانً (م)4
 _2المناسبات التً تقام على اساسها الحفلة _:
ب_ مناسبة رسمٌة

أ_ مناسبة خاصة

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ مناسبة عامة

ٌ _5تم تنظٌم قاعة الحفالت واعدادها حسب _:
ب_ االتفاق مع مدٌر الحفالت

أ_ رغبة صاحب الدعوة

د_ ال شًء مما ذكر

ج_ أ+ب

ٌ _9كون شكل الطاوالت فً حفالت الزفاف _:
ب_ مستطٌل

أ_ بٌضوي

د_ ال شًء مما ذكر

ج_ مربع

ٌ _4رتبط تنسٌق الطاوالت فً حفالت الزفاف بشكل رئٌسً على _:
أ_ دٌكور القاعة

ب_ االلوان المستخدمة فً القاعة

ج_ رغبة صاحب الدعوة

د_ أ+ب

ٌ _2مكن تجمٌل الموائد فً حفالت الزفاف من خالل _:
ب_ نوعٌة المفارش

أ_ ألوان المفارش

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ أغطٌة المقاعد

 _7تحرص الفنادق على تزٌٌن قاعاتها وذلك لعدة أسباب منها _:
ب_ اظهار ابداعاتهم التنظٌمٌة

أ_ اظهار ابداعاتهم الفنٌة

د_ ال شًء مما ذكر

ج_ أ+ب

 _0هي أهى انًؼهىيبد انىاجت االتفبق ػهيهب ثيٍ طبحت انذػىح و يذيش انحفالد _:
أ_ شكم انقبػخ

ة_ ػذد انحؼىس

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ َىع االؽؼًخ و انًششوثبد

 _8أهم أشكال البوفٌهات _:
أ_ L

ب_ U

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ T

 _3من مهام سئيس انطهبح ويسبػذيخ اثُبء خذيخ انجىفيخ _:
أ_ انتبكذ يٍ اٌ جًيغ االطُبف يىجىدح ػهى انجىفيخ

ب_ اػبدح يهئهب قجم اَتهبئهب

ج_ أ+ب

د_ ال شًء مما ذكر

 _27كل مضٌف ٌكون مسؤول عن خدمة عدد من الضٌوف على الطاوالت وٌبلغ عددهم _:
أ_  27-8ضٌف

ب_  25-8ضٌف

ج_  25-7ضٌف

د_ ال شًء مما ذكر

 _22النجاح حفلة الغذاء والعشاء ٌجب اعطاء االهتمام الكامل لطاوالت _:
أ_ الضٌوف العامة

ب_ الضٌوف الرئٌسٌة

ج_ أ+ب

د_ ال شًء مما ذكر
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 _25تفؼم انفُبدق استخذاو ؽشيقخ انجىفيخ نخذيخ حفالد انضفبف نؼذح أسجبة يُهب _:
أ_ نخذيخ االػذاد انكجيشح يٍ انًذػىيٍ

ة_ الَهب تُبست جًيغ اَىاع انحفالد

د_ ال شًء مما ذكر

ج_ أ+ب

 _31هً الحفالت التً تعد دون طاوالت وكراسً و ٌكون فٌها المدعوون واقفٌن بهدف التعارف _:
أ_ حفالت االستقبال

ب_ حفالت التعارف

د_ ال شًء مما ذكر

ج_ حفالت الزفاف

 _32من سمات حفالت االستقبال _:
أ_ خالٌة من االطعمة الدسمة

ج_ خالٌة من المقبالت

ب_ خالٌة من الحلوٌات

د_ ال شًء مما ذكر

 _33من أهى االشكبل انتي يتى فيهب خذيخ حفهخ االستقجبل _:
أ_ انجىفيخ

ة_ طىاَي يتُقهخ

د_ ال شًء مما ذكر

ج_ أ+ب

 _34تقذو خذيخ انظىاَي انًتُقهخ فً :
أ_ أػيبد انًيالد و انخطىثخ

ج_ أػيبد سسًيخ

ب_ وداع انشخظيبد

د_ جمٌع ما ذكر

 _35انًؼهىيبد انتي يتى أخزهب يٍ طبحت انذػىح في خذيخ االجتًبػبد و انؤتًشاد؟
أ_ تبسيخ االجتًبع ووقته

ج_ تشتيت انقبػخ وفششهب

ة_ ػذد انًذػىيٍ

د_ جمٌع ما ذكر

 _36أهى أشكبل تشتيت قبػبد انًؤتًشاد و األجتًبػبد _:
أ_ ػهى شكم يذسج

ة_ ػهى شكم حشف U

ج_ ػهى شكم ؽبوالد دائشيخ

د_ جمٌع ما ذكر

 _37شكل القاعات والمؤتمرات التً ال تتسع الكثر من  35شخصا تكون على شكل _:
أ_ ػهى شكم يذسج

ة_ ػهى شكم حشف U

ج_ ػهى شكم ؽبوالد دائشيخ

د_ جمٌع ما ذكر

 _05شكل القاعات والمؤتمرات التً ال تتسع الكثر من  33عشر شخصا تكون على شكل _:
أ_ ػهى شكم يذسج

ة_ ػهى شكم حشف U

ج_ ػهى شكم ؽبوالد يستطيهخ

د_ جمٌع ما ذكر

ٌ _03كون البوفٌه فً حفالت الزفاف مقسم لقسمٌن وذلك الى عدة أسباب منها _:
أ_ تجنب االزدحام

ب_ تجنب اعاقة الحركة فً القاعة

ج_ أ+ب

د_ ال شًء مما ذكر

 _00تكون الخدمة فً بوفٌهات حفل الزفاف _:
أ_ ذاتٌة

ب_ من قبل المضٌفٌن

ج_ من الطهاة

د_ ال شًء مما ذكر
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 _01نوع الحفالت التً تحتاج الى جهد أكبر ومهارة عالٌة وعدد أكثر من المضٌفٌن _:
أ_ حفالت الزفاف

ب_ حفالت االستقبال

د_ ال شًء مما ذكر

ج_ حفالت الغذاء والعشاء

 _02تكون الغرفة القرٌبة من قاعات االحتفال مجهزة ب _:
أ_ عالقات مالبس

ج_ معاطف

ب_ خزانة لحفظ المالبس

د_ أ+ب

 _03المعدات واالدوات المطلوبة فً حفالت االجتماعات والمؤتمرات _:
أ_ مكبرات صوت

ب_ لوحات للكتابة

د -جمٌع ما ذكر

ج_ منصات القاء الكلمة

 _04شكل القاعات والمؤتمرات التً تناسب مناسبات حفل التكرٌم تكون على شكل _:
أ_ ػهى شكم يذسج

ة_ ػهى شكم حشف U

د_ال شًء مما ذكر

ج_ ػهى شكم ؽبوالد دائشيخ

 _50من اهم العاملٌن فً قسم الحفالت _:
أ_ السكرتارٌة

ب_ المضٌف

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ مدٌر الحفالت

 _58الموظف الذي ٌقوم بالمحافظة على االدوات و المعدات و اعداد برامج الدوام و العطل االسبوعٌة _:
أ_ مضٌف استقبال

ب_ رئٌس المضٌفٌن

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ مدٌر الحفالت

 _53الموظف الذي ٌقوم بتقدٌم الطعام و الشراب للضٌوف وتلبٌة رغباتهم ومساعدتهم فً تناول االطباق _:
أ_ مساعد المضٌف

ب_ رئٌس المضٌفٌن

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ المضٌف

 _97االقسبو راد انؼالقخ ثًؼشفخ اقبيخ حفهخ في انفُذق_:
أ_ انتذثيش انفُذقي

ج_ انظيبتخ

ة_ االيٍ

د_ جمٌع ما ذكر

 _13اهى انًؼهىيبد انتي تحتىيهب اتفبقيخ انحفالد :
أ_ اسى انفُذق

ة_ اسى طبحت انحفهخ

ج_ ػُىاٌ طبحت انحفهخ

د_ جمٌع ما ذكر

 _95اهم تحضٌرات و مهام التً ٌقوم بها مدٌر الحفالت قبل بداٌة الحفلة _:
أ_ التاكد من نظافة القاعة

ب_ التنسٌق مع رئٌس المطبخ

ج_ التأكد من جاهزٌة قاعة الحفالت

د_ ال شًء مما ذكر

 _11أركش أهى واججبد سئيس انًؼيفيٍ قجم و أثُبء خذيخ انحفالد _:
أ_ التاكد من نظافة القاعة

ب_ التنسٌق مع رئٌس المطبخ

ج_ التأكد من جاهزٌة قاعة الحفالت

د_ ب+ج
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ٌ _94راعى فً اختٌار اثاث الحفالت عدة امور منها -:
أ_ ٌكون خفٌف الوزن

ب_ البساطة فً التصمٌم

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ سهولة سحب الكراسً وامكانٌة ترتٌبها

 _13األدوات و المعدات الواجب توفرها فً قاعات الحفالت _:
ب_ حبفظبد انطؼبو

أ_ أسػيخ انشقض

ج_ وسبئم االػالو

د_ جمٌع ما ذكر

 -14من اهم وسائل االعالن الواجب توافرها فً قاعات الحفالت :
أ -شاشات عرض

ب -منصات القاء كلمات

ج -اجهزة تسجٌل ومكبرات صوت

د -جمٌع ماذكر

 _15أهى ؽشق يحبسجخ انؼيىف انًتجؼخ في قسى انطؼبو و انششاة _:
أ_ انذفغ َقذا

ب_ انذفغ ثبنؼًهخ االجُجيخ

ج_ انذفغ ثجطبقبد األتًبٌ

د_ جمٌع ما ذكر

 _16تطلب الشركة او اٌة جهة اخرى من الفندق بتسدٌد حسابها خالل التعامل الموثوق بٌن الطرفٌن شهرٌا او اسبوعٌا حسب
االتفاق وٌحدد اسم الضٌف والخدمات المقدمة ٌ ,طلق على _:
ب_ انذفغ ثبنشيكبد

أ_ انذفغ ثجطبقبد األتًبٌ

ج_ خطبة انؼًبٌ

د_ ال شًء مما ذكر

 _17انًؼهىيبد انتي يجت ػهى أييٍ انظُذوق انتأكذ يُهب ػُذ سغجخ انُضيم ثبنذفغ ثجطبقخ األتًبٌ _:
أ_ اسى طبحت انجطبقخ وتوقٌعه

ب_ سقى انجطبقخ و َىػهب

د_ جمٌع ما ذكر

ج_ تبسيخ طالحيخ انجطبقخ

 _25انًؼهىيبد انىاجت انتأكذ يُهب ػُذ أستالو انشكبد انشخظيخ _:
أ_ اسى انفُذق ػهى انشيك

ج_ طالحيخ انشيك وتارٌخ الصرف

ب_قيًخ انًجهغ انًطهىة سقًب و كتبثخ

د_ جمٌع ما ذكر

 _23من أنواع الشٌكات التً ٌقبلها الفندق _:
أ_ شٌكات سٌاحٌة

ج_ أ+ب

ب_ الشٌكات البنكٌة الشخصٌة

د_ ال شًء مما ذكر

 _45أهم أنواع التقارٌر المستخدمة فً قسم الطعام و الشراب _:
أ_ تقرٌر مبٌعات الحفالت

ب_تقرٌر االٌرادات الٌومً للمطاعم

ج_ أ+ب

د_ ال شًء مما ذكر

ٌ _49عد تقرٌر مبٌعات الحفالت فً الٌوم _:
أ_ قبل بدء الحفلة

ب_ فً الٌوم التالً من اقامة الحفل

ج_ قبل بدء الحفل باسبوع

د_ ال شًء مما ذكر

 _22الشخص المسؤول عن تقرٌر مبٌعات الحفالت _:
أ_ مدٌر الحفالت

ب_ أمٌن الصندوق

ج_ مدٌر الدوائر االمامٌة

د_ ال شًء مما ذكر

اعداد  :أ .محمد الحجاوي 7032255970

ضع دائرة فصل ثانً م 4خدمة الطعام

ٌ _23تم تسلٌم تقرٌر مبٌعات الحفالت الى _:
أ_ مدٌر محاسبة التكالٌف

ج_ مدٌر الدوائر االمامٌة

ب_ أمٌن الصندوق

د_ ال شًء مما ذكر

ٌ _24حتوي تقرٌر مبٌعات الحفالت على _:
أ_ نوع الحفلة

ب_ اٌرادات الطعام

د_ ال شًء مما ذكر

ج_ اٌرادات المشروبات

ٌ _25حتوي تقرٌر مبٌعات االٌرادات الٌومً للمطاعم على _:
أ_ نوع الحفلة

ب_ اٌرادات الطعام

ج_ اسم الحفلة

د_ ال شًء مما ذكر

 _26الشخص المسؤول عن تقرٌر مبٌعات االٌرادات الٌومً للمطاعم _:
أ_ مدٌر الحفالت

ب_ أمٌن الصندوق

ج_ مدٌر الدوائر االمامٌة

د_ ال شًء مما ذكر

ٌ -27مكن استخدام تقرٌر االٌراد الٌومً للمطاعم نفسه لمبٌعات اقسام اخرى مثل :
أ -الكوفً شوب

ب -خدمة الغرف

ج -الكفتٌرٌا والنادي الصحً والبرك

د -جمٌع ما ذكر

ٌ -35تم احتسابه بمجموع اٌرادات المطعم مقسوما على عدد الضٌوف للشهر الواحد :
أ -معدل صرف الشخص الواحد

ب -معدل عدد الضٌوف الٌومً ج -معدل االٌرادات الٌومً

د -الشًء مما ذكر

ٌ -33تم احتسابه من خالل عدد الضٌوف خالل الشهر الواحد مقسوما على عدد اٌام الشهر :
أ -معدل صرف الشخص الواحد

ب -معدل عدد الضٌوف الٌومً ج -معدل االٌرادات الٌومً

د -الشًء مما ذكر

ٌ -30تم احتسابه من خالل مجموع االٌرادات فً الشهر مقسوما على عدد اٌام الشهر :
أ -معدل صرف الشخص الواحد

ب -معدل عدد الضٌوف الٌومً ج -معدل االٌرادات الٌومً

د -الشًء مما ذكر

 _31االستخدام االمثل للمعرفة العلمٌة وتطبٌقها وتطوٌعها لخدمة االنسان ورفاهٌتة _:
أ_ تكنولوجٌا المعلومات

ب_ التكنولوجٌا

ج_ تقنٌة المعلومات

 _24استخدام التكنولوجٌا فً خدمة الطعام ٌحقق أهداف ( فوائد ) عدة منها _:
أ_ انسشػخ و انتًيض في أداء انخذيخ

ب_ انتخهض يٍ انؼقيذاد و االجشائبد انًكتجيخ

ج_ تخفيغ ػذد انؼبيهيٍ و انتكبنيف

د_ جمٌع ما ذكر

د_ ال شًء مما ذكر
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 _22هً المعلومات التً تتضمنها مقابالت العاملٌن _:
أ_ البٌانات الشخصٌة

ج_ البٌانات االدارٌة

ب_ البٌانات العلمٌة

د_ جمٌع ما ذكر

ٌ -27عتبر االسم وتارٌخ الوالدة والحالة االجتماعٌة والجنسٌة من المعلومات التً تتضمنها المقابالت وتسمى بٌانات :
أ_ البٌانات الشخصٌة

ج_ البٌانات االدارٌة

ب_ البٌانات العلمٌة

د_ جمٌع ما ذكر

ٌ -20عتبر المستوى التعلٌمً والخبرات العملٌة والدورات التدرٌبٌة من المعلومات التً تتضمنها المقابالت وتسمى بٌانات :
أ_ البٌانات الشخصٌة

ب_ البٌانات العلمٌة

ج_ البٌانات االدارٌة

د_ جمٌع ما ذكر

 -28تعتبر الوظٌفة واألجر وطرٌقة الدفع والحوافز ووقت العمل والترقٌات من المعلومات التً تتضمنها المقابالت وتسمى :
أ_ البٌانات الشخصٌة

ب_ البٌانات العملٌة

ج_ البٌانات االدارٌة

د_ جمٌع ما ذكر

 _23أهى انًهبو انتي يقىو ثهب َظبو انتكُىنىجيب في اجشاءاد تىظيف انؼبيهيٍ _:
أ_ تخضيٍ ثيبَبد انًىظفيٍ

ة_ تقذيى ػشوع انؼًم

ج_ أػذاد ػقىد انؼًم

د_ جمٌع ما ذكر

 _77أهم األنظمة التكنولوجٌة المستخدمة فً قسم خدمة الطعام و الشراب _:
أ_ انظمة وبرامج عالمٌة

ب_ انظمة وبرامج محلٌة

ج_ أ+ب

د_ ال شًء مما ذكر

 _72هو عبارة عن شبكة تربط جمٌع االقسام خدمة الطعام والشراب مع بعضها مرتبطة بجمٌع اقسام وادارات الفندق االخرى
وتستخدم فً فنادق الخمس واالربع نجوم _:
أ_ انظمة وبرامج عالمٌة

ب_ انظمة وبرامج محلٌة

ج_ تقنٌة المعلومات

د_ ال شًء مما ذكر

ٌ _75ستخدم انظمة وبرامج عالمٌة فً الفنادق _:
أ_ الخمس نجوم

ج_ أربع نجوم

ب_ ثالث نجوم

د -أ+ج

ٌ _79ستخدم انظمة وبرامج محلٌة فً المطاعم وبعض الفنادق _:
أ_ الخمس نجوم

ج_ أربع نجوم

ب_ ثالث نجوم

د_ ال شًء مما ذكر

 _74األجضاء انتي يتكىٌ يُهب َظبو َقبؽ انجيغ في قسى خذيخ انطؼبو _:
أ_ جهبص َقذ يتؼًٍ طُذوقب نهُقىد

ب_ شبشخ ادخبل انجيبَبد

ج_ ؽبثؼخ نتحشيش انفىاتيش

د_ جمٌع ما ذكر

 -43يتكىٌ جهبص َقبؽ انجيغ يٍ ؽبثؼتبٌ ويكىٌ انهذف يُهًب :
أ -ؽجبػخ انطهت انخبص ثبنؼيف

ة -اػذاد فبتىسح انؼيف

ج -أ +ة

انتهت األسئلة تمنٌاتً لكم التوفٌق والنجاح

د -الشيء يًب ركش

