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  كداميك از موارد ذيل مزاياي استفاده از مايكروفر مي باشد؟ -84
  ه جويي در زمان و انرژيصرف -الف
  حفظ ويتامين و ارزش غذايي مواد -ب
  همه موارد صحيح است-د                             صرفه جويي در مصرف ظروف غذا -ج

  كدام گزينه صحيح مي باشد؟-85
  اجاق گاز را نبايد در مقابل پنجره و كولر و پنكه قرار داد -الف
  سايل پارچه گذاشته شوداجاق گاز بايد دور از پرده و و -ب
  شيلنگ گاز بايد با شعله ها فاصله داشته و طول آن زياد نباشد -ج
  همه موارد صحيح است -د

  كدام گزينه نادرست مي باشد؟ -86
  در بدن ديد چشمها كاهش مي يابد  aكمبود ويتامين -الف
  ددر بچه موجب جلوگيري از رشد استخوانها و كجي آن مي شو dكمبود ويتامين -ب
در بدن باعث كم  bكمبود ويتامين  -در بدن موجب خونريزي مي شود                                          د kكمبود ويتامين  -ج

  اشتهايي ، ناراحتي معده و خشكي عضالت شود
  يك پيمانه آرد مساوي با چند گرم است؟ -87
  گرم 200 -د                 گرم  150 -ج              گرم 125-بگرم          75-الف
  يك قاشق سوپ خوري روغن آب كرده مساوي با چند گرم است؟ -88
  گرم 35 -گرم                د 75 -گرم            ج 50 -ب           گرم  20-الف
  يك قاشق سوپ خوري آرد مساوي با چند گرم است؟ -89
  گرم 50 -د              گرم 25 -جگرم             40 -گرم             ب 20 -الف
  ي بماندآن را با چه وسيله اي پاك روي پارچه باقاگر لكه قهوه يا كاكائو بر  -90

  مي كنيم؟
  آب ژاول -ب                                 درصد منگنات 2محلول  -الف
  ونياكآم -الكل                                                            د -ج

  لكه ميوه هايي مانند انار و شاتوت را با چه وسيله اي پاك مي كنيم؟ -91
  آب و صابون -استون                                                      ب -الف
  آب ژاول -د                  محلول ده درصد هيدروسولفيد دوسود -ج

  است؟ مدت نگهداري سبزيجات داخل يخچال چه مدت -92
  فقط يك روز -روز                                                 ب 4تا 1 -الف
  يك ماه -د                                        دوروز تا يك هفته  -ج

  بهترين روش نگهداري برنج كدام است؟ -93
  وط با نمكمخل -بقرار دادن مدتي در آفتاب                                -الف
  استفاده از قرص مخصوص -نگهداري در جاي خشك                                  د -ج

  از چه نوع چوبي تهيه مي شود؟......) قاشق و چنگال و(وسايل چوبي آشپزخانه -94
  زبان گنجشك -ملج              د -گردو                    ج -ب                زيتون -الف
  گرم سيب زميني متوسط چقدر كالري دارد؟ 100 -95
  كالري 150 -كالري        د 50 -ج              كالري 75 - بكالري            100 -الف
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  يك ليوان شير چقدر كالري دارد؟ -96
  كالري 150 -د         كالري 120-جكالري           80 -كالري             ب 100 -الف
  دلمه اي چقدر كالري دارد؟صد گرم فلفل سبز  -97
  كالري 32-دكالري          50 -كالري             ج 20-كالري             ب 15 -الف
  گرم بادمجان قلمي چقدر كالري دارد؟ 100 -98
  كالري 27-دكالري         20 -كالري             ج 10 -كالري               ب 5 -الف
  نكاتي بايد توجه كرد؟در موقع خريد مرغ  به چه  -99
  از الشه مرغ بوي آمونياك استشمام نشود  -الف
  مرغ منجمد بايد تاريخ مصرف داشته باشد،  حفره شكم مرغ تميز بوده و آثار سوختگي نداشته باشد -ب
  اندامهاي داخل شكم مرغ بايد خارج شده باشد سرو گردن و بال و پاي مرغ جدا شده باشد -ج
  ستهمه موارد صحيح ا -د

  مشخصات فيله مرغوب گوساله چيست؟ -100
  و بايد فاقد هرگونه چربي باشددر قسمت پايين مهره قرار داشته  -الف
  از ستون فقرات شروع شده تا اوايل لگن ادامه دارد -ب
  شامل قسمتهاي سفيد ران و مغز ران مي باشد -ج
  قد چربي باشداز محل زير لگن تا اولين دنده سر سينه شامل مي شود و بايد فا-د
  
  
  




