
 دام مورد است؟ک یسوپ تره فرنگ یموادالزم برا

 ☑ دیره، آرد سفک، یو فلفل، تره فرنگ کآب مرغ، خامه، نم -الف

 و فلفل، تخم مرغ، رب گوجه ک، نمیآب مرغ، خامه، تره فرنگ -ب 

 وفلفل ک، نمیر،خامه، تره فرنگیآب گوشت، ش -ج 

 رهکمو، ی، آب مرغ، آبلیتره فرنگ -د 

 

 م؟ینک یر مصرف میز یدام سس هاکبوقلمون را با 

 سس آناناس -الف

 ☑ سس پرتقال -ب 

 ونزیسس ما -ج 

 سس بارنز -د 

 

 ست؟یچ ینیب زمیه پوره سیه تهیمواد اول

 ، فلفل، خامهکر ، نمیش -الف

 ره، فلفلک، ینیب زمیس -ب 

 کره، نمک، خامه، ینیب زمیس -ج 

 ☑ ، فلفل، خامهکر، نمیره، شک، ینیب زمیس -د 

 

 باشد؟ یدام مکا کمواد الزم موسا

 ☑ ر گودایرده، پنکاز، بادمجان، گوشت چرخ یپ -الف

 ردهک، خامه، گوشت چرخ ینیب زمیدو، روغن، سک، یرب گوجه فرنگ -ب 



 ر گودا، بادمجان، گوجه، تخم مرغیخامه ، پن -ج 

 ردهکر، گوشت چرخ یر گودا، شیدو، پنکخامه، باد مجان،  -د 

 

 رد؟کسرو  ید در چه ظرفیگو را بایتل مکوک

 بشقاب تو گرد -الف

 ☑ ه بلندیالس پایگ -ب 

 ظروف گرد بزرگ -ج 

 اردو ینیس -د 

 

 رسد؟ یبه مصرف م ینگ گوشت چه نوع گوشتیه پودیدر ته

 ☑ یرده بدون چربکگوشت چرخ  -الف

 رده مرغکگوشت چرخ  -ب 

 یچربرده با کگوشت چرخ  -ج 

 یگوشت مرغ و ماه -د 

 

 ست؟یه راگو چیته حساس در تهکن

 باشد یگوشت آن م -الف

 باشد یقطر گوشت آن م -ب 

 باشد یآن م یهایسبز -ج 

 ☑ ها له نشودین پخت گوشتها و سبزیدر ح -د 

 



 دام است؟که گوالش یته یموادالزم برا

 ازی، گوشت وپیر، فلفل دلمه ایس -الف

 ازی، پیلمه اگوشت گردن، گوجه، فلفل د -ب 

 ☑ از، آردیر، پی، گوجه ،سیگوشت مغز ران، فلفل دلمه ا -ج 

 ، آردی، گوشت، رب گوجه فرنگیاز، فلفل دلمه ایپ -د 

 

 خچال:ینا مطبوع  ین بردن بویاز ب یبرا

 مینک یاز ذغال استفاده م -الف

 ا محلول صابونیه کسر -ب 

 ☑ ا محلول صابونین یریجوش ش -ج 

 نیریا جوش شیه کسر -د 

 

 م؟ینک یدام قسمت گوشت استفاده مکگو از یه ژیته یبار

 نه مرغیاز س -الف

 ا راستهیله یاز ف -ب 

 ☑ ران گوساله جوان -ج 

 ران مرغ -د 

 

 ست؟یگر مرغ بدون استخوان چینام د

 کفتیب -الف

 یکوسیک -ب 



 ☑ ن مرغیگاالنت -ج 

 ه جوجهیبن -د 

 

 


