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دسر ساز تیي الولل 

 

 ......هَاد الزم ترای تْیِ کرم رٍیال -1

ضکش ، صدُ تخن هشؽ  (   بسفیذُ تخن هشؽ ، خاکِ قٌذ (الف* 

تخن هشؽ، خاکِ قٌذ، صػفشاى ( تخن هشؽ،  آب ، ػسل     د (ج

 هَاد الزم ترای تْیِ کرم اًگیسی  – 2

 صسدُ تخن هشؽ، ضیش، ضکش، ٍاًیل یا صًذُ پَست لیوَتشش (الف*

تخن هشؽ، آسد، پَدس قٌذ  (ب

سفیذُ تخن هشؽ، ضکش ، سًذُ  پَست پشتقال  (ج

صسدُ تخن هشؽ، آسد ، آب، اساًس  (د

: طشص تْیِ ضشتت کاساهل- 3

. ئ.ب جزتزى کاتثک فزتز کة ئخثک ًت جا س.ص گزئخ ر.ظتل رت کحا. سگز  (الف

. ضکش سا تا کوی آب هخلَط کشدُ سٍی آتص قشاس دادُ تا ضکش طالیی ضَد (ب

. تضًذ تا ضشتت غلیظ ضَد( جَش)سٍی آى سا آب جَش هی سیضین ٍ هیگزاسین تا چٌذ قل  (ج

 هَاسد ب ٍ ج صحیح است (د*

: هَاد الصم تشای تْیِ ضشتت کاساهل- 4

 ضکش ، آب جَش( ب*پَدس قٌذ، سشکِ، آب     (الف

قٌذ، آب سشد، آتلیوَ ( سشکِ، ضکش، آب سشد    د (ج

پَدیٌگ چیست؟ -  5

یک ًَع خویش است ( یک ًَع هادُ هؼطش ضیشیٌی است  ب (الف

 .یک ًَع تستٌی است (    دیک ًَع کشم است (ج*

ًکتِ هْن در کاراهل شذى چیست؟ - 6

 .دس ایي کِ ضثت هَقغ طالیی ضذى ًسَصد ، چَى تلخ ضذُ ٍ قاتل استفادُ ًیست (الف*

. دس ایي کِ جَش ضیشیي تِ آى اضافِ کشد تا خَش سًگ ضَد (ب

. دس ایٌکِ هَقغ جَضیذى کوی صدُ تخن هشؽ تِ آى اضافِ کشد تا طالیی ضَد (ج

. دس ایٌکِ صیاد تجَضذ تا کاهال قَُْ ای ضَد (د

:  هَاد اٍلیِ فرٍهاشٍر قَُْ عثارتست از– 7

الف طالتیي، صسدُ تخن هشؽ، پَدس قَُْ، ضکش 

سَفیذُ تخن هشؽ، ٍدس کاکائَ، پَدس قَُْ، ضکش  (ب
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 اًیل.طالتیي ، تخن هشؽ، پَدس قَُْ، خاهِ، ضکش، آب ، ٍ (ج* 

پَدس قَُْ، ضکش، خاهِ ضیشیي ضذُ  (د

:................ ترای جذا کردى دسر یا کرم از قالة تایذ -  8

قالة سا یک لحظِ دس آب سشد قشاس دّین  (الف

قالة سا چشب کشدُ ٍ آسدپاضی کٌین  (ب

قالة سا سٍی حشاست هی گزاسین  (ج

قالة سا یک لحظِ دس آب داؽ فشٍ تشدُ ٍ دس ظشف هَسد ًظش تش هی گشداًین  (د* 

 ترای تْیِ کرم کاراهل تخن هرغ ّا را چگًَِ تایذ هخلَط کٌین؟ – 9

. تخن هشؽ سا تا ضکش ٍ ًوک ٍ ّوشاُ تا اساًس ّن صدُ ٍ ضیش جَضیذُ سا کن کن تِ آى اضافِ هی کٌین (الف

 .صدُ تخن هشؽ سا تا ضکش ّن هیضًین تا غلیظ ٍ کطذاس ضَد ٍ افضایص حجن پیذا کٌذ (ب*

. صسدُ تخن هشؽ سا تا ًیوی اص ضکش ٍ ًوک تا دسجِ کٌذ ّوضى یا چٌگال هی صًین (ج

. سفیذُ سا تا ًیوی اص ضکش  صدُ تا کاهال فشم تگیشد (د

. استفادُ هی شَد....................  ترای درست کردى کرم تارٍارا از – 10

سفیذُ تخن م سؽ ( صسدُ تخن هشؽ   ب (الف

 تخن هشؽ صدُ ضذُ( د* تخن هشؽ کاهل    (ج

.................. اگش دس حیي دسست کشدى دسش هاست ، آب آًاًاس سا تِ ضیش داؽ اضافِ کٌین -  11

دسش ضیشیي تش هی ضَد ( ب.   دسش لطیف تش هی ضَد (الف

 .ضیش طؼن آًاًاس هی گیشد( د.     * ضیش هی تشد (ج

 تشای ایٌکِ کشم کاستاسد سٍیص تثٌذ چِ هیکٌین؟ – 12

 .ضکش سٍیص هی پاضین( ب.  * پَدس قٌذ اضافِ هی کٌین (الف

. ػسل اضافِ هی کٌین( د.   سٍغي اضافِ هی کٌین (ج

 پٌیش هاسکاس پًَِ  دس کذام دسش هَسد استفادُ قشاس هی گیشد؟ – 13

کشم آًاًاس ( دسش ایتالیایی تیشاسیَ   ب (الف

 کیک سٌتی( د* دسش ّلَ      (ج

استفادُ هی شَد؟ .......................  در تْیِ تراهیسَ از – 14

  پٌیش پاسهضاى ٍ تشد(ب* طالتیي      (الف

پَدس ٍ ًطاستِ ٍ ضکش قَُْ ای ( قَُْ غلیظ ٍ کیک ٍ پٌیش خاهِ ای  د (ج

.  گسیٌِ ًادرست را در هَرد کیک تستٌی اًتخاب کٌیذ– 15

. دس تْیِ آى اص تستٌی استفادُ هی کٌین (الف
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. اص کیک اسفٌجی استفادُ هی کٌین (ب

 .هی تَاى اص هیَُ ّای گًَاگَى تشای تضئیي استفادُ کشد (ج* 

. اص کیک کشُ ای استفادُ هی ضَد (د

 چِ ًَع کشهی تا یتیِ سیة هصشف هی ضَد؟ – 16

کشم کاساهل  (   بکشم تاس تاس (الف* 

کشم ٍاًیلی ( کشم یاًی سیش    د (ج

 هَاد داخل کیک پٌیر کذاهٌذ؟ – 17

 کشم کاساهل( ب* کشم اًگلیسی    (الف

کشم ٍاًیلی ( کشم یاًی سیش    د (ج

  تْیِ دسر هاست از کذاهیک از هَارد زیر استفادُ هی کٌین؟ترای - 18

 هاست کن چشب ( ب                                هاست پش چشب (الف* 

 دٍؽ ( د                           هاست کیسِ اًذاختِ (ج

 هَاد داخل کیک پٌیر کذاهٌذ؟ – 19

پٌیش چذاس ، ضکش ، آسد، تخن هشؽ  (الف* 

پٌیش فیالدلفیا، ضکش آسد، تخن هشؽ، صًذُ پَست لیوَ تشش، خاهِ  (ب

پٌیش صثحاًِ، ضکش ، آسد، صسدُ تخن هشؽ  (ج

پٌیش فیالدلفیا، ضکش ، صسدُ تخن هشؽ   (د

 .استفادُ هی شَد.. …………………………… کشذار شذى تستٌی از ترای - 20

 تکیٌگ پَدس (د               آگاس آگاس  ( ج                 ٍاًیل ( ب                    ثؼلة (الف* 

 هیَُ ّا در شارلَت رٍس تِ چِ شکلی تِ کار هی رًٍذ؟ - 21

 هیَُ ّای تِ صَست کوپَت ( ب                                ٍ خشد ضذُ  هیَُ ّای تاصُ (الف* 

 هیَُ ّای آب تپض ( د                               خطک ٍ خشد ضذُ (ج

 




