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2955_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2955 Iaşә müәssisәlәrindә xidmәtin tәşkili

İaşә müәssәlәrindә xidmәtin tәşkili fәnninin tәdrisindә mәqsәd nәdir?

İaşә müәssәlәrindә xidmәtin tәşkili kursu hansı vәzifәlәri yerinә yetirilmәlidir?

İaşә sistemindә xidmәtin tәşkilinin әsas prinsiplәrinә aşağıdakılar aiddir:

İaşә müәssisәlәrindә xidmәtin tәşkili kursunda obyekt kimi nә başa düşülür

Ümumiyyәtlә iaşә mәhsulları dedikdә nә başa düşürsünüz

nәzәri vә tәcrübi әsasları öyrәnmәk
tәşkilatı –hüquqi formaları,tiplәri,kateqoriyaları ,nәzәri vә tәcrübi әsasları öyrәnmәk•
tiplәri vә kateqoriyaları öyrәnmәk
tәşkilatı formaları öyrәnmәk
hüquqi formaları öyrәnmәk

süfrә materiallarının növlәri vә xarakteristikasını
bütün cavablar doğrudur•
xidmәt edәn işçi heyyәtә göstәrilәn tәlәblәri vә xidmәt göstәrәn işçi heyәtin әmәyinin necә tәşkil edilmәsini
xidmәtin tәşkili sahәsinә aid әsas anlayışları ,terminlәrinlәrin vә mәfhumların mәniimsәnilmәsini, xidmәtin texnologiyalarını ,formalarını üsullarını vә xidmәt
vasitәlәri vә.s
müxtәlif növ vә kateqoriyalı müәssisәlәrdә istehlakçılaraxidmәtin tәşkilinә aid texnikanı

nahar yerlәrindә rahat şәraitin yaradılması
bütün caavablar doğrudur•
istehlakçıların dәyişәn zövqünün ,bazar iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun olaraq müntәzәm dәyişәn xidmәt növlәrinә mütanasibliyin tәmin edilmәsi
mәhsulun vә xidmәtlәrin yeni növlәrinin tәtbiqi hesabına iaşә müәssisәlәrinin gәlirlә işlәmәsinin tәmin edilmәsi
mәhsul hazırlanmasında vә xidmәt prosesindә üsulların qidalanmaya olan tәlәblәrinin tәmin edilmәsi

kulinariya mәhsullarının istehlakı
kulinariya mәhsullarınınm realizә olunmasına vә әhaliyә xidmәt tәklifinә yönәlәn xidmәt fәaliyyәti•
kulinariya mәhsullarının istehsalı
kulinariya mәhsullarının satışı
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Xidmәtin tәşkili kursunun tәdris fәnni kimi әsas anlayışları hansılardır?

Xidmәt şәrtlәri dedikdә nә başa düşülür

Xidmәt keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür

Xidmәtin tәhlükәsizliyi dedikdә nә başa düşülür

Mәhsulun (xidmәtlәrin ) ekologiyası dedikdı nә başa düşülür?

sahibkarların fәaliyyәtinin nәticәsi mәnasında
qidalanmada vә dincәlmәk üçün boş vaxtın keçirilmәsindә әsas tәlәblәrin mәcmusu kimi müәssilәrin sahibkar –vәtәndaşların fәaliyyәtinin nәticәsi mәnasında•
xidmәt prosesindә qidalanma mәnasında
dincәlmәk üçün әsas tәlәblәr mәcmusu
istehsalın qidalanması

xidmәtin üsul vә formaları
xidmәt prosesi ,şәtlәri,mәhsulun keyfiyyәti,tәhlükәsizliyi vә ekologiyası ,xidmәtin üsul vә formaları , xidmәtedici hәyat•
mәhsulun tәhlükәsizliyi vә texnologiyası
mәhsulun keyfiyyәti
xidmәt prosesi vә şәrtlәri

xidmәtin tәhlükәsizliyi
xidmәtin alınması prpsesindә istehlakçıya tәsir edәn amillәrin mәcmusudur•
xidmәtin keyfiyyәti
xidmәt üullarının birlәşmәsi

xidmәt üsullarının müxtәlifliyi
istehlakşıların tәyin etdiyi vә nәzәrdә tutulmuş tәlәbatlarını tәmin edә bilәcәk xidmәt xaraktestikası mәcmusudur•
xidmәtin yerinә yetirilmәsi
xidmәt tәhlükәsizliyi
xidmәt üsullarının müxtәlifliyi

xidmәt üsullarının birlәşmәsi
daxili vә xarici tәhlükәli amillәrin tәsiri altında istehlakçının hәyatını ,sәhhәtini vә әmlakını tәhlükәyә atmamaqla göstәrilәn xidmәt kompleksidir•
xidmәt proseslәri vә keyfiyyәti
xidmәtin yerinә yetirilmәsi
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İsteklakçılara xidmәt üsulu dedikdә nә başa düşülür?

İstehlakçılara xidmәt forması dedikdә nә başa düşülür?

Müәssisәnin xidmәt heyәti işçilәrinә aşağıdakılar aiddir:

İaşә müәsisәlәrindә xidmәt prosesi dedikdә nә başa düşülür?

İaşә müәssisәlәrinin heyәti qarşısında әsas hansı tәlәblәr qoyulur?

mәhsulların kәnar edilmәsidir
әtraf mühitә tәsir zamanı onu riskә atmamaq şәrti ilә әldә olunan mәhsulun,xidmәtlәrin kompleksidir•
mәhsulların istehsala verilmәsidir
mәhsul kompleksidir

ofisiantla xidmәt üsuludur
iaşә mәhsullarının istehlakçılara realizә üsuludur•
özünәxidmәt vә kombinәlәşdirilmiş xidmәt üsuludur
istehsalçılara realizә üsuludur
özünәxidmәt vә ofisiantla xidmәt üsuludur

xidmәt üsullarının müxtәlifliyi
iaşә mәhsulları ilә istehlakçılara xidmәt üsullarının müxtәlifliyini vә birlәşmәsini özündә әks etdirәn xidmәtin tәşkili üsuludur•
xidmәt üsullarının komplekslәşdirilmәsi
xidmәt üsullarının birlәşmәsi

metrdotel ,ofisiantlar, barmen
metrdotel (zalın baş ofisiantı) ,ofisiantlar, barmen,aşpazlar,bufetçi kassir, qarderobçu,qapıçı, kulinariya mağazasının (şöbәsinin)satıcısı•
kulinariya maöazasının (şöbәsinin) satıcısı
bufetçi,kassir, qarderobçu, qapıçı
xörәk paylama şöbәsindә mәhsulun buraxılması ilә mәşğul olan aşpazlar

bütün cavablar düzgündür
icraçı tәrәfindәn yerinә yetirilәn әmәliyyatların mәcmusu kimi•
xidmәtlәrin istehlakçısı ilә bilavasitә kontaktda olan zaman ,kulinariya mәhsulunun realizә edilmәsi kimi
istehlakçının tәyin etdiyi vә nәzәrdә tutulmuş tәlanatlarını tәmin edә bilәcәk xidmәt xarakteristikasının mәcmusu kimi
xidmәtin alinması prosesindә istehlakçıya tәsir edәn amillәrin mәcmusu kimi



16

17

18

19

Xidmәt heyәtinin davranışının peşәkar vә әsas etik normaları aşağıdakılardan hansıdır?

İaşә müәssisәlәrindә istehlakçılara xidmәtin rasional tәşkilinin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

İaşә müәssisәlәrinin ticarәt fәaliyyәtinin tәşkilinin әsas vәzifәlәri hansılardır?

Xidmәtin icraçısı kimi kulinariya mәhsullarının istehsalını ,satışı vә istehlakının tәşkili işlәrini yerinә yetirәn kimdir?

sanitariya,şәxsi gigiyena vә iş yerinin gigeyenası qaydalarının yerinә yetirilmәsi
Mәhsula vә iaşә xidmәtlәrinә aid normativ sәnәdlәrin tәlәblәrini bilmәk .bütün cavablar doğrudur•
bütün cavablar düzgündür
Yanğın tәhlükәsizliyi ,әmәyin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsizlik qaydalarını bilmәsi vә yerinә yetirmәsı
İstehlakçılara xidmәt göstәrilmәsi prosesindә peşәkar etikanın saxlanılması

istehlakçılarla münasibәt
bütün cavablar doğrudur•
etika vә xoşrәftarlıq
әdәb,nәzakәt
öz vәzifә borcu çәrçivәsindә

istehlakçılara xidmәtin formasından
qidalanma zamanı әhaliyә müxtәlif kompleks xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn•
istehlakçıların hüquqlarının qorunmasından
xidmәtlәrin tәkmillәsdirilmәsindәn
xidmәtin mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsindәn

istehlakçılara xidmәtin formasından
istehlakçılara xidmәtin forması vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsindәn ,xidmәt mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi•
xidmәt formasından vә xidmәt üsullarının tәkmillәşdirilmәsindәn
xidmәt mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi
xidmәt üsullarının tәkmllәşdirilmәsindәn

iaşә müәssisәsinin ofisiantları
Sahibkar•
iaşә müәssisәsi vә yaxud sahibkar
menecer
adminstrator
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Dövlәt müәssisәlәrindә iş rejimini kim tәrefindәn tәyin edilir?

İaşә müәssisәlәrindә istehlakçılara hansı mәlumatlar tәqdim olunmalıdır?

Xidmәtin göstәrilmәsindә qabaqcadan sifarişin yerinә yetirilmәsi vaxtının pozulması hallarında istehlakçının öz seçiminә görә nә edә bilәr?

İaşә müәssisәlәrindә vә hәmçinin sahibkar vәtәndaşlar tәrәfindәn idarә olunan iaşә müәssisәlәrindә istehlakçılara göstәrilәn xidmәtlәr
aşağıdakılara bölünür:

Kulinariya mәhsulu vә qәnnadımәmulatlarının hazırlanması üzrә xidmәtlәr özündә nәyi әks etdirir?

nazirlik
müvafiq icra hakimiyyәti vә yaxud yerli özünüidarәetmә orqanı•
yerli özünüidarәetmә orqanı
icra hakimiyyәti
bәlәdiyyә

özünün istehsal etdiyi tәklif olunan mәhsulun firma adı
normativ sәnәdlәrә istinadlar,xidmәtlәrin sertifikasiyası haqqında mәlumatlar bütün cavablar doğrudur•
daxil edilәn әsas inqrediyentlәrin siyahısı

bütün cavablar doğrudur
icraçı, xidmәtin göstәrilmәsinә başlamaqla vә xidmәtin göstәrilmәsini bitirmәklә, xidmәtin icrasına yeni müddәt tәyin edә bilәr•
xidmәtә görә göstәrilәn qiymәtin aşağı düşmәsini tәlәb edә bilәr
istehlakçı tәrәfinfә tәyin edilәn real müddәt әrzindә çatışmazlıqların pulsuz aradan aldırılmasını, eyni keyfiyyәtli analoji mәhsulun hazırlanmasını tәlәb edә bilәr
xidmәtdәn imtina edilә bilәr

iaşә xidmәti,kulinariya mәhsulu vә qәnnadı mәmulatların hazırlanması
bütün cavablar doğrudur•
asudә vaxtın tәşkili
mәhsulun vә xidmәtin istehlakçının tәşkili ;kulinariya mәhsulunun realizәsi
hec bir cavab düzgün deyil

istehlakçıların sifarişin
bütün cavablar doğrudur•
ev şәraitindә yemәklәrin ,kulinariya vә qәnnadı mәmulatların hazırlanması üzrә aşpazı ,qәnnadıçının xidmәtlәri
icra olunan kulinariya mәhsulu vә qәnnadı mәmulatlarının hazırlanması ilә әlaqәdar xidmәtlәr
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Mәhsul istehlakının tәşkili vә qulluq üzrә xidmәtlәr özündә nәyi әks etdirir

İaşә xidmәtlәri hansı tәlәblәrә cavab verir?

İaşә müәssisәlәrindә hansı xidmәt üsullarından istifadә edilir?

İaşә mәhsulunun keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür?

İaşә sistemindә xidmәt mәdәniyyәtini müәyyәn edәn әsas amillәr hansılardır?

kompektlәşmiş rasionlarla xidmәt talonlarının vә abonentlәrin satışını
şәnliklәrin, ailәvi naharların vә ritual tәdbirlәrin tәşkili ilә әlaqәdar xidmәt•
konfrans, seminar, müşavirә ,istirahәt zonalarında mәdәnikütlәvi tәdbirlәrin keçirilmәsi ilә әlaqәdar iaşә xidmәtlәrini
istehlakçıların sifarişi ilә, hәmçinin banketlәrin tәşkilindә kulinariya mәhsulu vә qәnnadı mәmulatların çatdırılması zamanı xidmәtlәri
istehlakçıların sifarişi ilә, hәmçinin banketlәrin tәşkilindә kulinariya mәhsulu vә qәnnadı mәmulatların çatdırılması zamanı xidmәtlәri

tәhlükәszilik vә ekologiya
bütün cavablar doğrudur•
estetiklik, xidmәt mәdәniyyәti vә sosial ünvanlığa
tәminatın dәqiqliyinә
erqonomiklik vә komfortluğu

istehlakçının xidmәtindәn
özünәxidmәt, heyәt tәrәfindәn xidmәt vә kombinasıyalı metoddan•
kombinasiyalı üsuldan
qarışıq üsuldan
heyәt tәrәfindәn xidmәtdәn

Düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur•
isteklakçıların sağlamlığı üçün tәhlükәsizliyini
isteklakçıların sağlamlığı üçün tәhlükәsizliyini
kulinariya mәhsulunun gәkәcәk emalı ,yemәyә yararlığını

iaşә işçilәrinin peşәkarlıq ustalığı
müasir madditexniki bazanın olmasıgöstәrilәn xidmәtlәrin hәcmi, növlәri vә xüsusiyyәti, istehsal olunan mәhsulun çeşidi, mütәrәqqi xidmәt formalarının tәtbiq
edilmәsi, xidmәtin bütün bölmәlәrindә әmәyin rasional tәşkili ,reklam informasiya işinin sәviyyәsi vә s. qonaqlara qarşı xidmәtedici heyәtin dәqiqliyi, nәzakәti
әdәbi aiddir

•
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İaşә müәssilәri hansı tiplәrә bölünürlәr?

İaşә müәssisәlәrinin ticarәt otaqlarında hansı avadanlıqlar olmalıdır

Ticarәt zallarında bu avadanlıqların hansı lazım deyil

Bar piştaxtasında hansı iaşә işçisi işlәmәlidir

Müәssisәlәrin ticarәt zallarına bunlardan hansı aid deyil?

iaşә müәsssiәlәrindә istehsal vә realizә olunan mәhsulun keyfiyyәti
peşәkarlığın daim yüksәlmәsi
iaşә müәssilәrindә qonaqpәrvәrlik mühitinin yaradılması

restoranlara, barlara
restoranlara, barlara, kafelәrә, yemәkxanalara, qәlyanaltıxanalara•
yemәkxanalara vә qәlyanaltıxanalara
kafelәrә vә qәlyanaltıxanalara
restoranlara vә yemәkxanalara

soyuducular
yemәk masaları•
qab vә dәstlәr üçün şkaflar
işçilәrin geyim lәvazimatı
yemәk qızdırıcıları

divan vә kreslolar
qızdırıcı cihazlar•
içkilәri sәrinlәşdirmәk üçün soyuducu şkaflar
ofisiantlar üçün masalar
masalar

aşbaz
barmen•
ofisiant
satıcı
bufetçi
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Müәssisәlәrin girişindә hansı bәdiidekorativ vasitәlәr olmalıdır

Restoranlarda vә ticarәt zallarında rәqs vә estrada üçün meydançalar nә qәdәr olmalıdır?

Müәssisәnin qabqacaqla tәyinatı necә olmalıdır?

Sınmış qabqacaq dәstlәri necә ödәnmәlidir

Qarderob
serviz otağı•
ticarәt va banket zalları
Vestibül
Avanzal

Yaşıllıq
tәrtibat elementli işıq lövhәlәri•
dekorativ ağaclar
dekorativ güllәr
geniş meydança

hәr yerә 21,8 m2
hәr yerә 0,130,15 m2•
istehlakçıların sayından asılı
müәssisәnin növündәn asılı
zalın ölçüsündәn asılı

bir yerә 12 dәst
bir yerә 34 dәst qabqacaq•
xidmәtin xüsusiyyәtinә görә
müәssisәnin tipinә görә
bir yerә 45 dәst

ofisiantın hesabından
akt tәrtib etmәklә•
sifarişçinin hesabına
müәssisәnin hesabına
qabyuyanın hesabına
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Ticarәt zallarında otaqların sahәsi nәyә әsasәn hesablanır

Restoranlarda bir yerә sahә norması nә qәdәrdir

Müәssisәdә qarderob harada yerlәşir vә necә olmalıdır?

Ayaqyolu otaqları harada vә necә tәchiz olunmalıdır

Ticarәt zallarında rәqs meydançaları harada olmalıdır

müәssisәnin tipinә
normalara uyğun olaraq yerlәrin sayına vurulur•
müәssisәnin yerindәn
müәssisәnin gücünә
istehlakçıların sayından

1,8 m2
1,82 m2•
1,6 m2
1,3 m2
0,8 m2

müәssisәnin girişindә
vestibeldә, bölmәli asılqanlarla•
ayrıca otaqda, dayaq şәklindә asılqanlarla
zalların birindә, şkaflarda
avanzalda, ayrıca otaq şәklindә

zalların girişindә, lazımi avadanlıqla
vestibüldә yerlәşir vә dispenserlәrlә, vintilyasiya•
müәssisәnin alt mәrtәbәsindә, isti vә soyuq su, hava tәmizlәyici ilә tәchiz edilir
müәssisәnin girişindә, xüsusi avadanlıqla
qarderobun yanında, intensiv vintilyasiya

interyerә uyğun
zalın ölçüsündәn vә kompozisiyasından asılı•
işığın çox düşdüyü yerdә
zalın ortasında
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Müәssisәdә serviz otağı hansı şöbә ilә yanaşı olmalıdır?

Ticarәt zallarında qabqacağın dövriyyәsinә verilmәsinә vә tәhvilinә kim nәzarәt edir

Qabqacağın yuyulma otağında hansı avadanlıqlar olmalıdır

Yuma otaqlarında qabqacağın sәsini azaltmaq üçün nә edilir?

Melixor qabqacaq necә yuyulur

zalın aşağı hissәsindә

ticarәt zalı
qabyuma şöbәsi•
servizbarla
Anbarla
paylama şöbәsi

müәssisәnin müdiri
ofisiantların müdiri•
hәr masaya cavabdeh olan ofisiant
metrdotel
adminstrator

qaryuyan , vannalar, masalar, rәflәr
qabyuyan, texnoloji prosesin ardıcıllığı ilә quraşdırma•
qabyuyan maşın, şotkalı yuyucular, dolablar, stelajlar
yuyucu vanna, quruducu dolab, tullantı üçün çәnlәr
yuyucu vanna, masalar vә rәflәr

qabların arasına parça qoyulur
masalara linoliumdan üz çәkilir•
qabların arasına kardon qoyulur
sәsi azaldan materiallar işlәdilir
rezin altlıqlardan istifadә edilir

qabyuma maşınında, orta temperaturda
yumşaq liflәrlә, soda ilә vannalarda•
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Şüşә qabqacaq vә lәvazimatlar necә yuyulur?

Çörәk doğrama otağında hansı avadanlıqlar olmalıdır?

Gündüz vaxtı günәş şüalarından qorunmaq üçün nәdәn istifadә olunur?

Zalların avadanlıqla tәminatında ümumi tәlәblәr hansılardır

Masalar ticarәt zallarında hansı formalarda quraşdırılır

•
qabyuma maşınında, iki şöbәli üsulla
vannalarda, birbirinә dәymәmәklә

qabyuyan maşınd, aşağı temperaturda
iki şöbәli vannada, vannanın içinә rezin altlıq qoyulur•
vannada yuyulur, stelizatorda qaynar suda
5055°Cdә yuyulur, 9598°Cdә yaxalanır
isti vannada yuyulur, ilıqda yaxalanır

çörәkdoğrayan, masa, rәflәr
çörәkdoğrayan, masalar, rәflәr, nimçәlәr•
soyuq sexdә ayrıca masada, bıçaqlar, nimçәlәr
müәssisәdә çörәk hazrlanır vә buraxılır
çörәkdoğrayan, masa, tәrәzi, taxtalar, maşa, şotka, toster

tünd pәrdәlәr
yuyulma günlüklәrdәn, jalüzlәrdәn•
işığı tündlәşdirәn pәncәrә şüşәlәrdәn
işığı buraxmayan pәrdәlәrdәn
işığın istiqamәti dәyişdirilir

milli üslublu avadanlıq
xidmәt növünә uyğun estetiklik, davamlılıq•
sanitar qaydalarına uyğun olmalı
az yer tutmalı, tәhlükәsiz olmalı
çox yer tutmalı, müasir olmalı

xәtli şәkildә

•
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Müәssisәlәrdә quraşdırılan vintilyasiya avadanlıqları necә olmalıdır?

Ticarәt zalında xoldakı kreslolar birbiribndәn neçә fәrqlәnir

İaşә müәssisәlәrindә vestibüldә hansı avadanlaqlar olmalıdır

İaşә müәssisәlәrindә kömәkçi otaqlar hansılardır?

Ticarәt zallarında istifadә olunan kömәkçi masalar nә üçündür?

Т, II, III şәklindә•
dağınıq şәkildә
sәpәlәnmiş şәkildә
divar boyunca

sәsli olmalı, hava kütlәsi çox keçmәlidir
sәssiz olmalı, havanı tәmizlәmәli, normal temperatur yaratmalı•
zәif vә sakit işlәmәli, temperatur 1015ºS olmalı
sürәtlә işlәmәli, daxili temperatur 2025ºC
otağın dizaynına uyğun olmalıdır

böyüklüyünә
hündürlüyünә•
cәlbedici olmasına
dәrinliyinә
rahatlığına

masa vә stullar
qarderob, ayaqyolu otaqları, güzgü, oyun avtomatları•
güzgü vә jurnal masası
dibcәk güllәri, serviz üçün şkaflar
divan vә kreslolar

avanzal vә qarderob
serviz otağı, qabların yuyulma otağı•
isti vә soyuq sexlәr
qәnnadı sexi
ticarәt vә banket zalları
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Müәssisәlәrdә işin normal getmәsi üçün işçilәr hansı rejimә әmәl etmәlidir

Bu avadanlıqlardan hansından barda istifadә edilmir?

Müәssisәlәrindә servizbarda hansı mәhsullar satılır

Avanzalda hansı avadanlıqlar olmur

tәmiz yemәk dәstlәri
ofisiantlar üçün•
Bütün cavablar düzgündür
meyvәlәrin doğranması
içki qablarının açılması

briqada formasında
iş qrafikinә әsasәn•
fasilә vermәklә
әlavә istirahәt verilmәklә
növbәli iş rejimi

soyuducuvitrin
elektrik çayniki•
buz generatoru
pivә süzmәk üçün aparatlar
mikser vә qәhvә bişirәn

spirtli içkilәr, tütün mәmulatları
içkilәr, qәnnadı mәmulatları, tütün mәmulatı•
әdәdi mәmulatlar, kokteyl
meyvәlәr, pivә, qәnnadı mәmulatları
spirtsiz içkilәr, qәhvә, çay

divankreslolar
banket masaları•
güzgülәr, külqablar
dekorativ gül dibçәklәri
jurnal masaları



63

64

65

66

67

Bar piştaxtalarının dekorativ işlәnmәsindә hansı materiallar işlәdilir

Ofisiantlar üçün servantda hansı lәvazimatlar olmur?

Ticarәt otaqlarında lokal işıqlanma vasitәlәrinә aid deyil?

Müәssisә üçün sәrinkeşlәri seçәrkәn nәyә fikir verilmәlidir?

Zallara yemәk dәstlәri haradan vә necә verilmәlidir?

süni daşlar+mәrmәr
keramika+ağac+tәbii daş, әl vә oyma işlәr•
şüşә+plastik+büllur
taxta+metal+laminat
şüşә+plastik

butulkaları açan cihazlar
tәmiz süfrә vә salfetlәr•
işlәnmiş süfrә vә salfetlәr
tәmiz qabqaçaq
süfrәdәn yığılan butulka vә qablar

hallogen lampalar
yüngül çılçıraq•
xәtli közәrәn lampalar
stolüstü lampalar
divara vurulan şamdanlar

enerjiyә qәnaәt etmәli
hәr bir ticarәt zalının tәyinatına uyğun•
normal temperatur yaratmalı
havanı xaricә çәkmәli
havanı daxilә çәkmәli

istehsal müәssisәlәrindәn
müәssisәnin anbarından, faktura ilә•
sifariş әsasında mağazalardan
mağazalardan satın almaqla
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Qabyuyan maşınlar neçә şöbәdә vә hansı temperaturda işlәyirlәr

İaşә müәssisәlәrindә işıqlandırma neçә şәkildә tәşkil olunmalıdır?

Masaların bәzәdilmәsindә qabların sәsinin azaldılması necә hәyata keçirilir?

Rus ampir üsulu nә ilә fәrqlәnir

Barokko ampir üsulu necә olmalıdır?

sәnaye müәssisәlәrindәn müqavilә ilә

1 şöbәdә yuyulur, o birindә yaxalanır
üç şöbәli +45+55+98 ºC –dә•
2 şöbәli +5055ºC –dә vannalarda
yuyulma+qurudulma
3 şöbәli, isti vә soyuq su ilә vannada

süni vә tәbii
növbәtçi+normal+güclәnmiş•
Ümumi
Lokal
әsas vә kömәkçi

masaları qatlı plastiklә üzlәyirlәr
süfrәnin altına rezinlә örtük salınır•
masanın üzәrinә lak çәkilir
masaların üzәrinә pambıq süfrә salınır
masaların üzәri poliefir üzlüklü olmalıdır

tәmtәraqlı olması
sakit, lirik olması, XIX әsri xatırladan әşyalar•
fantastik fiqurlarla bәzәdilir
imperiya dövrünü xatırladır
müasir qabqacaq, nişastalı süfrәlәr

orta әsrin masa vә qabları
XVIXVIII әsrin dekorativ incәsәnәti, zәdagankilsә mәdәniyyәti•
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Şәrq üslublu hansı әlamәtlәri ilә fәrqlәnir

İstifadә edilәn masanın oturacağa qәdәr mәsafәsi nә qәdәr olmalıdır?

Müәssisәlәrdә hansı işıqlanma avadanlıqları quraşdırıla bilәr?

Ticarәt zallarında işıqlandırma normalalarına әsasәn döşәmәdәn nә qәdәr aralı olmalıdır?

  İş proseslәrinin dәqiq tәşkili üçün avadanlıqlar sexlәrdә necә yerlәşdirilir?

•
fantaziya, komfort, üslub xarakterikdir
klassik üslublu masa vә qablar
yeni üslublu, müasir avadanlıqlar

şamdanlarla bәzәnmә, milliu yemәklәr
şәrqsayağı sadә, zәrif, mis vә gümüş qabqacaq•
tәrtibatı ilә fәrqlәnir
kәndsayağı, tәbii yaşıl bitkilәr, ağac mebel
kababxanalar, pivәxanalarda istifadә olunur

25x40 sm
29x31 sm•
30x35 sm
30x 36 sm
28x40 sm

asılma modul işıq tavanlar
qarışıq işıqlan•
divar boyu işıq lampaları
iri çilçıraqlar
rәngli lampalar

0,5 metrdәn yuxarı
0,8 metrdәn yuxarı•
12 metrdәn yuxarı
10 metrdәn yuxarı

mexaniklәşdirilmiş avadanlıq

•
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İşçi sexlәrindә işin normal getmәsi üçün avadanlıqlar necә quraşdırılmalıdır?

İaşә müәssisәlәrindә istifadә olunan masalara verilәn tәlәblәr hansılardır?

Paylama şöbәsindә hansı avadanlıqlar quraşdırılır?

Ticarәt zallarının interyer tәrtibatı üçün “Ampir” üsulunun xüsusiyyәtlәri?

Xaytek üslubunda hansı keyfiyyәtlәr xarakteristikdir?

bölmәli modul avadanlıqların quraşdırılması•
daşınma arabalarının yerlәşdirilmәsi
sexlәrdә normal şәrait yaratmaq
davamlı vә yüngül lәvazimatların istifadәsi

sanitar qaydalarına әsasәn
texnoloji prosesә görә bölmәli•
işçilәrin düzgün yerlәşmәsi
işçilәrin düzgün yerlәşmәsi
tәhlükәsizlik qaydalarına müvafiq olaraq

dәmirdәn olamlı, gigiyenik olmalı
gigiyenik olmalı, masa vә stulun hündürlüyü uzlaşmalı, normalara uyğun ölçülü•
temperatur vә rütubәtә davamlı
sәthi poliefir üzlüklü böyük masalar
taxtadan olmalı, optimal sahәsi olmalı

soyuducu kameralar
kassa terminalı, içkilәr qoyulmuş vutrin•
qabqacaqlar üçün şkaflar
çörәkdoğrama maşını
qabyuyan maşınlar

çox tәmtaraqlı, naxışlı, güzgülü
memarlıq vә interyerin tәntәnәli әzәmәti ilә bәzәrdilmiş zallar•
qәdimsayağı dekorlanmış zallar
dekorativ incәsәnәt nümunәlәri olan
gәnclik üslublu, rәngli plastik şüşә vә materialdan istifadә
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“Modern” üslubunun xüsusiyyәtlәri hansılardır?

Qotik üslublu hansı dövrün xüsusiyyәtlәrinә aiddir

Bar piştaxtaları hansı ölçülәrdә olmalıdır?

Sәyyar serviz masaları hansı xidmәti yerinә yetirir?

texnikikonstruksiyalı planlaşdırma
rәngli plastika vә metaldan istifadә, milli xüsusiyyәtli vә gәnclik üslublu•
Şәrq xalqlarına mәxsus mis gümüş qablar
zәdagankilsә mәdәniyyәtini әks etdirәn
orta әsri xatırladan avadnlıq vә mebellәr

yarma vә dekorativ memarlıq nümunәlәri olan zal interyeri
yeni konstruksiyalı, qeyriәnәnәvi materialların işlәnmәsi•
XVIII әsrin ortaları üçün yaranan üslub
metaldan hazırlanan lәvazimatlar, orta әsr kaminlәri
klassik interyeri xatırladan avadanlıqlar

XIX әsrin oyma mebel vә memarlıq üsulu
XII әsrin memarlıq vә lakonik mebellәri•
XIX әsrin texnikikonstruksiyalı üsulu
XVIXVIII әsrin dekorativ incәsәnәti
XIX әsrin yarma memarlıq nümunәlәri

400x1200x500
üst sәthinin eni 350 mm hündürlüyü 1150x865•
400x1000x500
450x1200x600
300x950x600

yemәklәri paylaşdırmaq
yemәklәrin normal temperaturda masaların yanına nәqli•
işlәnmiş lәvazimatın yığılması
qabların daşınması
içkilәri sәrinlәşdirmәk
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İaşә müәssisәlәrinin ticarәt zallarında mebellәrin düzülmә variantları hansılardır?

Masaların servirovkasında hansı xüsusi normalar tәtbiq olunur?

Keramika qablar nәdәn hazırlanır?

Qab vә lәvazimatlar hansı gigiyenik qaydalara cavab vermәlidir?

Şüşә qablar hansı iaşә müәssisәlәrindә istifadә olunur?

divar uzunu+Пşәklindә
dioqnal+şahmat+konbinәlәnmiş+sıralarla•
qarışıq+kabinәlәrdә
zalı 2 hissәyә bölmәklә
sıralarla+dioqnal+ T şәklindә

sifariş әsasında
ilkin vә әlavә servirovka•
milli xüsusiyyәtlәrә uyğun
әvvәlcәdәn servirovka
zalın interyerinә uyğun

taxtadan
gildәn•
metaldan
melxiordan
paslanmayan poladdan

hazırlanma qaydaları
sanitar•
tәbii materialdan hazırlanmalı
tәmizlik
istifadә qaydaları

otel restoranlarında
yemәkxanalarda•
restoranlarda
barlarda
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Ağac materialdan hazırlanan qablarda hansı yemәklәr verilir?

Polimer qablardan әn çox hansı iaşә müәssisәlәrdә istifadә edilir?

Metal qabları müәssisәlәrdә masaya nә mәqsәdlә verilir?

Süfrә materialları hazırlanmasında әsas materiallar hansılardır?

Naperonlar hansı parça növündәn hazırlanır?

yüksәk dәrәcәli restoranlarda

qәlyanaltılar
desert vә meyvәlәr•
birinci yemәklәr
ikinci yemәklәr
içkilәr

çayxanalarda
kafe avtomatlarda•
bufetlәrdә
yemәkxanalarda
ixtisaslaşmış müәssisәlәrdә

yemәklәrin gәtirilmәsi üçün
lazımi temperaturda saxlamaq üçün•
yemәklәrin hazırlanması üçün
yemәyin soyudulması üçün
yemәyin isti qalması üçün

akril vә pambıq
kәtan vә pambıq•
kәtan vә sintetik
ipәk vә pambıq
akril vә poliestr

plastifikat
sintetik•



97

98

99

100

101

Banket süfrәlәrinin әn әlverişli ölçülәri hansılardır?

Furşet süfrәlәri hansılardır?

Toy banketindә sifarişin qәbulu kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

Bayram masalarının bәzәdilmәsindә bәdii tәrtibat elementlәri hansılardır?

Banketfurşet üçün masanın tәrtibatında hansı masalardan istifadә olunur?

•
pambıq
ipәk
kәtan

173x280 sm
bunların hamısı•
173x600 sm
173x250 sm
173x208 sm

tikilmiş
yubka•
milli ornamentli
naperon
adi

müәssisәnin müdiri
metrdotel•
menecer
inzibatçı
ofisiantlar

bayramın növünә uyğun
bayram atributları ilә bәzәdilmәsi•
milli xarakterli qabqacaq, süfrә lәvazimatı
romantik masa tәrtibatı
bayram suvenirlәri
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İsveç masasında xidmәtin hansı növündәn istifadә edilir?

Minalı çini qabların hansı növlәri biribirindәn fәrqlәndirilir?

Büllur şüşә qabların tәrkibindә hansı materiallardan istifadә olunur?

Rәngli şüşә qabların tәrkibinә nә qatırlar?

zalın ortasına düzülmüş
hündür dairәvi•
kvadrathündür
düzbucaqlı, çoxyerli
divarboyu düzülmüş

briqada xidmәti
özünәxidmәt•
qarışıq xidmәt
ofisiantlarla
satıcılarla

ağ rәngli bәrk çinilәr
bәrk vә yumşaq çini•
meysen çinisi
tәrkibindә kaolin olan çinilәr
tәrkibindә kvars olan çinilәr

potaş+tәbaşir+әhәng+soda
kvars+soda+potaş+әhәng+qurğuşun•
tәbaşir vә şüşәdәn
kvars vә kaolindәn
soda+potaş+şüşә

cilalama yolu ilә
şüşә kütlәsinә kobalt•
şüşә kütlәsinә lak
şüşә kütlәsinә rәngli emal
şüşә kütlәsinә almaz
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Hansı metal qablar istilikkeçirici vә estetik keyfiyyәtlәrә malikdir?

Büllur qabların emalının hansı növlәri mövcuddur

Әsas yemәk lәvazimatlara bunlardan hansı aid deyil?

Әllә işlәnmiş naxışlı, milli ornamentli süfrә vә salfetlәrdәn hansı müәssisәlәrdә istifadә edilir?

Tematik tәdbirlәr menyusu nә vaxt tәrtib edilir?

paslanmayan poladdan
çini vә neyzilberdәn olanlar•
nikel vә poladdan olanlar
polad vә misin qarışığı
çini vә misin qarışığı

rәngli vә oymalı büllur
naxışlama vә cilalama ilә rәsm•
rәngli büllur
oymalı büllur
rәngsiz büllur

süfrә lәvazimatı
mәhsulların doğranması üçün•
masaların bәzәdilmәsi üçün
qәlyanaltı lәvazimatı
meyvә lәvazimatı

lüks restoranlarda
ixtisaslaşmış milli müәssisәlәrdә•
xüsusi tәdbirlәrdә
açıq tipli yemәkxanalarda
yüksәk kateqoruyalı müәssisәlәrdә

turistlәr üçün qrup şәklindә
bayram günlәrindә•
müxtәlif metbәx xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn
milli xarakterli tәdbirlәrdә
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Menyunun tәrtibatında әsas göstәrici nәdir

Menyunun tәrtibatında bu perinsiplәrin hansından istifadә edilmir?

Menyunun tәrtibatında zәruri şәrtlәr hansılardır

Hansı menyular satışın hәcmini yüksәldir?

Preyskurantlarda әsas hansı mәlumatlar göstәrilir

kollektiv sifarişlә

firma yemәklәrin olması
müәssisәnin emblemi•
istifadә olunan kağızın növü
spirt vә mәtnin yazılışı
qiymәtlәr

tәhlükәsizlik
ixtisaslaşma•
qarşılıqlı әvәzolunma
uyğunluq
qәnaәtçilik

eyni menyudan istifadә etmәk
әnәnә vә yeniliklәri әks etdirmәk•
gәlir vә qazanc gәtirmәyәn yemәkdәn imtina etmәk
müәyyәn yemәklәrlә istisaslaşma
optimal çeşidlәrin işlәnmәsi

firma yemәklәr
rәngin, kağızın vә qrafikanın yüksәk keyfiyyәti•
mövsümi yemәklәr
gәlirli vә mәşhur yemәklәr
zövqlә bәzәdilmiş, şәkil vә reklam xarakterli

paylıq xörәklәrin çeşidi
daimi qiymәt•
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Şәrab kartlarında hansı mәhsullar әks etdirilir?

Menyuda olan hansı yemәklәr satışın hәcmini artırır?

Şәrab kartlarında hansı içkilәrin adları sıyahıda birinci olur

Yalnız spirtli içkilәrin adları siyahıda birinci göstәrilәrsә bu hansı menyudur?

Xarici turistlәrә xidmәt edәn restoranlarda menyu neçә dildә tәrtib edilir?

•
xörәklәr sifarişlә hazırlanır
şәrab vә işkilәrin daimi siyahısı
daim mövcud olan mәhsullar

isti içkilәr
içkilәrin adları vә qiymәtlәri vә hәcmi•
spirtli içkilәr
spirtsiz içkilәr
şәrab vә yemәklәr

ixtisaslaşmış yemәklәr
cәlbedici yemәklәr•
mövsümә yemәklәr
firma yemәklәri
milli yemәklәr

şәrabların
araqların•
köpüklәnәn şәrabların
firma içkilәrin
nalivkalardan

sәrbәst seçimli menyu
şәrab kartı•
kompleks xörәklәr menyusu
kokteyl kartı
toy banketi menyusu
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Uşaq gәnclәr kafesindә menyu hansı növ mәhsuldan başlayaraq tәrtib olunur?

Çәtin hәzm olunan yemәklәr hansı menyuda istifadә edilmәmәlidir?

Çini qablar ilk dәfә vә nә vaxt harada istehsal olunur?

İlk dәfә çini mәmulatlar hansı ölkәdә yaradılmışdır?

rus+ingilis+azәrbaycan
rus+ingilis+alman+fransız•
bir çox dillәrdә
rus+ingilis
ingilis+türk+fars+azәrbaycan

qәlyanaltılar
isti içkilәr•
pitsalar
müxtәlif şirәlәr
buterbrodlar

nahar menyusu
şam menyusu•
sәhәr menyusu
furşet menyusu
banket menyusu

Rusiyada XVIII
Çindә XVIII•
Hindastanda XVI
İngiltәrәdә XIX
Almaniyada XVIII

Florensiya XV
Çindә VIVII•
Misirdә
Avropa ölkәlәrindә X
Hindistan XV
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Polimer materialdan hazırlanan qab vә lәvazimatlar hansı üstünlüyә malikdirlәr

Yemәk lәvazimatları neçәnci әsrdәn başlayaraq istifadә edilirdi?

Hansı şüşә qablardan mikrodalğalı peçdә istifadә etmәk olar?

Masanın tәrtibatı üçün çini vә keramika qablar nә ilә fәrqlәnir?

Qәlyanaltı lәvazimatı süfrә lәvazimatından nә ilә fәrqlәnir?

tәmizlik
yüksәk olmayan qiymәt•
birdәfәlik istifadә
dayanıqlıq
möhkәmlik

XVI әsrdә
VIII әsrdә•
X әsrdә
XVII әsrdә
XIVXV әsrdә

arkopa
qeyrişәffaf•
adi
lüminark
büllur

dәst olması ilә
forma vә rәsmi ilә•
qızıl suyuna salınmaqla
gümüş işlәmәlәri ilә
müәssisәnin emblemi ilә

müxtәlifdir
ölçülәrinә görә•
formasına görә
böyüklüyünә görә
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Ağacdan hazırlanan qablar hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

Tәyinatına görә süfrәlәr hansı növlәrә bölünür?

Rәsmi qәbullar hansı növlәrә bölünür?

Dairәvi masalar üçün adi süfrәlәrin diametri?

Toy banketlәrindә masaların tәrtibatı necә olmalıdır?

kiçikliyinә görә

milli
su keçirmәmәk•
ağırlıq
yüngüllük
tәrtibatlı

yemәkxana
adi vә banket•
toy vә qonaqlıq
saya vә güllü
dekorativ

әylәşmә tәşkil olunmadan kokteyl qәbulu
sәhәr, nahar vә şam yemәklәri qәbulu•
furşet, kokteyl, Barbekyunu qәbulu
әylәşmәdә tәşkil olunmayan çay qәbulu
masa arxasında kabab qәbulu

150; 180; 220 sm
130; 150; 160 sm•
180; 200; 230 sm
170; 190; 210 sm
160; 180; 200 sm

Avropa sayağı
sifariş әsasında•
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Kokteyl banketini o biri banketdәn fәrqlәndirәn cәhәtlәr hansıdır?

Masaların tәrtibatında hansı salfetka növündәn istifadә edilir

İxtisaslaşmış iaşә müәssisәlәrindә necә süfrә materiallarından istifadә olunmalıdır?

Gündәlik istifadә üçün hansı materialdan hazırlanan süfrәlәr yararlıdır?

Naperon süfrәlәrdәn hansı masalarda istifadә olunur?

•
normalara uyğun
milli üslubda
tәmtәraqlı

yemәklәrin çeşidi
bar piştaxtasından istifadә vә vaxt•
masaların düzülüşü
vaxt mәhdudiyyәti
içkilәrin çeşidi

kәtan salfetlәri
bәzәk salfetlәri•
ağız silmәk üçün salfetlәr
kokteyllәr üçün salfetlәr
fәrdi salfetlәr

naxışlı kәtan
әllә işlәnmiş, milli ornamentli•
pastel tonlu
ağ katkalı
açıq mavı, çәhrayı

plastifikat+pambıq
akril, poliester•
ipәk
sintetik+kәtan
pambıq+poliester
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Fәrdi salfetlәr nә zaman istifadә edilir?

Kafe avtomatlarda hansı qab növlәri daha çox işlәdilir?

Mis vә nikelin qarışığından hansı qabların hazırlanmasında istifadә olunur?

Lüks restoranlarda hansı qab vә lәvazimatlardan istifadә olunur

nahar masası
düzbucaqlı masalarda süfrәyә süfrәyә әlavә•
kokteyl masası
furşet masası
banket masası

kağız salfet olub, gigiyenikdir
paltarların üzәrinә salmaq•
boşqabların yanında
kokteyllәr üçün
masanın bәzәdilmәsındә

şüşә qablar
polimer qablar•
qeyrişәffaf qablar
adi şüşә qablar
taxta qablar

nazik keramika qablar
yumşaq çini qablar•
bәrk çini qablar
melixor qablar
saxsı qablar

qızıl suyuna salınmış qablar vә lәvazimatlar
büllur qablar vә lәvazimatlar•
gümüşlә işlәnmiş qablar vә lәvazimatlar
melixor qablar vә lәvazimatlar
çini qablar vә lәvazimatlar
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Hansı materialdan hazırlanmış qablar ucuz qiymәtә başa gәlir

Süfrәlәrә әlavә olaraq hansı üst vә aşağı süfrәlәr masalara salınır?

Banket tәdbirlәrindә istehlakçılar üstlәrinә salmaq üçün hansı salfetkalardan istifadә edir?

Madera qәdәhlәri hansı içkilәrin verilmәsindә istifadә olunur?

Fujerlәrdә hansı içkilәr verilir?

taxta
polimer•
metal
adi üşә
alüminium

rәnglәrә uyğun
naperon süfrәlәr•
tünd vә açıq olmaqla
uzun süfrәlәrin üzәrinә qısa
qısa süfrәlәrә әlavә

iri ölçülü kağız salfetlәr
fәrdi vә parça salfetlәr, iri ölçülü, saya•
iri ölçülü salfetlәr
gigiyenik salfetlәr
süfrә materialından

sәrinlәşdirici içkilәrin
tünd vә desert şәrabların•
kokteyllәrin
şirә vә şәrbәtlәrin
konyaklar

dondurulmuş kokteyllәr
kokteyllәrin hazırlanması vә verilmәsi•
müxtәlif likorlar
meyvә suları
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Kokotniklәrdә hansı ymәklәr verilir?

Balıqdan hazırlanmış yemәk masaya necә verilir

Qızardıcı şkafda hazırlanmış bütöv toyuq necә tәrtibә salınır?

Kabablar hansı tәrtibatda verilir?

Hansı tәdbirlәrdә heyvanat mәnşәli xammallardan kompozisiya qurulur?

tünd içkilәr üçün

paylıq yemәklәr
müxtәlif julyenlәr hazırlanır vә verilir•
souslar hazırlanır
paylıq balıq mәhsulları
yumurta mәhsulları hazırlanır

nar şәrabla papuletka ilә
iri buludda bütöv, limon vә tәrәvәzlәrlә tәrtibatda•
nar şәrabla halqa şәklindә doğranmış
doğranmış üzәri limon vә kalu ilә tәrtibatda
kalu ilә bәzәdilmiş şәkildә

bütöv şәkildә, xamalımayonezli
limon, göyәrti, papilotka ilә dairәvi qabda•
doğranmış, tәrәvәzlәr vә göyәrti ilә
üzәri yağlanmış vә bütöv
parçalara doğranmış, üzәrinә nar sıxılmış

lavaş vә sumaqla
iri qablarda doğranmış soğan vә göyәrti limonla•
buludlarda limon vә nar şәrabla
şişdә, milli çörәk vә lavaşla
lavaşa bükülmüş

desert süfrәlәrindә
lanket tәdbirlәrindә•
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Servirovkada lәvazimatlar süfrәyә neçә variantda verilir?

Avropa üsulunda yemәklәrin tәrtibatı necә fәrqlәnir?

İngilis üsullu tәrtibat necә olmalıdır?

Rus üsullu tәrtibat necә fәrqlәnir

Kombinasiyalı tәrtibat hansı iaşә müәssisәlәrindә tәtbiq olunur

•
toy tәdbirlәrindә
gündәlik yemәklәrdә
çay süfrәlәrindә

iki variantda
dörd variantda•
müxtәlif variantlarda
qarışıq variantda
müstәvi üsulunda

şirin xörәklәrin verilmәsindә
masanın tәrtibatı ilә•
yemәk vә qәlyanaltının verilmәsi ilә
lәvazimatların düzülüşü ilә
xörәklәrin verilmәsindә

kömәkçi arabalardan istifadә
mürәkkәb düzülüşlә, yemәklәrin paylaşması•
işidilmiş boşqablarla
kömәkçi masalarla
yemәklәrin paylaşması

salfet vә süfrәlәrin seçilmә xüsusiyyәti
bütöv hazırlanmış yemәklәrin milli xüsusiyyәti•
özünә xidmәt forması
milli xörәk tәrtibatı
milli qab vә lәvazimatların tәrtibatı
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Klassik variantda lәvazimatların tәrtibatı necә olmalıdır?

Xörәklәrin süfrәyә verilmәsi hansı yemәk növü ilә başlanmalıdır

Kürü hansı mәhsullarla verilә bilәr

Az duzlu balıqlar hansı mәhsullarla süfrәyә verilir?

yemәkxanalarda
lüks restoranlard•
kafe vә barlarda
otel nәzdindәki restoranlarda
banketlәrdә

qaşıq vә bıçaq sağ әldә tutulur
qaşıq vә çәngәllә paylaşdırma•
qarnir vә soyuq xörәklәrin verilmәsindә
iri qaşıqla paylaşdırma
universal lәvazimatlarla paylaşdırma

desert xörәklәri ilә
soyuq xörәk vә qәlyanaltılarla•
müxtәlif isti içkilәrlә
meyvәtәrәvәzlәrlә
duru xörәklәrlә

souslarla
kәrә yağı, tәbii tәrәvәzlәrlә•
qәnnadı mәmulatları ilә
әtli mәhsullarla
pendir, xama, mayonezlә

qarnirlә
limon, zeytun, göyәrti•
qatıq, xama
pomidor, xiyar
göyәrtilәrlә
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Bişmiş dәniz mәhsulları hansı qablarda vә necә tәrtibatda verilir?

Bişirilmiş omarlar hansı mәhsul vә lavazimatla tәrtib olunur

Tәzә tәrәvәzlәr masaya necә verilir?

Xörәklәr mürәkkәb düzülüşdә vә paylaşma yolu ilә verilәrsә bu hansı üsuldur?

İngilis üsulu ilә xörәklәr necә verilir?

nimçәlәrdә doğranmış tәrәvәzlәrlә
xüsusi oyuqları olan metal qabda, limonla•
qәlyanaltı nimçәlәrindә tәrәvәzlәrlә
pirojki boşqabında, zeytunla
xırda nimçәlәrdә sousla

tәrәvәzlәrlә, tәmizlәnmiş formada
oval qabda, tәrәvәz vә göyәrti, masa vә çәngәl•
pirojki boşqabında, kәtan salfetlә
bölüb paylaşmaqla, çәngәl vә bıçaqla
iri qablarda çәngәl vә bıçaqla

bütöv halda bıçaq vә çәngәllә
dairәvi qabda qәlyanaltı boşqabı vә lәvazimatla•
iri nimçәlәrdә
ayaqlı vazalarda
doğranmış halda qaşıq vә çәngәllә

fransız üsulu
ingilis üsulu•
klassik üsul
masa üsulu
rus üsulu

qapaqlarla örtülmüş qabda verilir, sonra ofisiant paylaşdırır
göstәrilir, kömәkçi masadan әvvәlcә әsas mәhsul, sonra qarnir•
müştәri özünә xidmәt edir
göstәrilir, sonra verilir
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Xörәklәrin tәklif edilmәsi hansı variantdır?

Tәdbirlәrdә masaya hansı xörәklәr birinci verilmәlidir?

Xörәklәr masaya verilәrkәn nәyә diqqәt edilmәlidir

Ofisiant dörd boşqabı necә tutmalı vә tәqdim etmәlidir

Bişirilmiş şirәlәnmiş soyuq balıq xörәklәri neçә tәrtibdә verilir?

yemәklәr masaya qoyulur, hәr kәs özü götürür

masa variantı
ofisiant variantı•
kombinasiyalı üsul
sıx konsistensiyalı yemәklәrdә masa variantı
yumşaq konsistensiyalı yemәklәrdә müştәri variantı

isti xörәklәr
soyuq xörәk vә qәlyanaltılar•
çay vә qәnnadı mәmulatları
müxtәlif içkilәr
kokteyl vә içkilәr

tәrkibinә
tәrtibat etikası vә keyfiyyәti•
temperaturuna
keyfiyyәtinә
miqdarına

2si sol, 2si dә sağ әldә götürülür
1i böyük vә şәhadәt barmaqla, 2si onun üzәrinә, 3sü әlin bilәyinә, 4sü o biri әldә•
boşqablar hamısı birlikdә verilir
boşqablar 3ü üstüstә qoyulur, o biri ayrıca götürülür
әlavә masadan verilir

qarnirsiz mayonezlә adi qablarda
göyәrti+limon+sousla çini qablarda•
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Әt assortilәrinin bәdii tәrtibatı necә olmalıdır

İsti qәlyanaltılar hansı qablarda masaya verilir

Bunlardan hansı isti qәlyanaltı sayılır?

Kәrә yağı, pendir hansı menyuya daxildir?

Bunlardan hansı soyuq xörәk sayılır

•
oyuqda olan qabda, sousla
zeytunla iri qablarda
limon şirәsi ilә qәlyanaltı boşqabında

tәzә tәrәvәzlәrlә, sousla dairәvi qablarda
tәzә vә konservlәşdirilmiş meyvәtәrәvәzlәr, jele, qıtıqotu sousu ilә oval qablarda•
göy noxudla qәlyanaltı qablarında
müxtәlif souslarla
çalınmış jele ilә

salfetlә bükülmüş qablarda
hazırlandığı qablarda+papilyotkalarla•
iri qablarda şәrabla
isidilmiş qәlyanaltı qablarında
qızdırıcı lәvazimatlarla

Ukrayna borşu
kokotmikdә julyenlәr•
әtbalıq assortilәri
paştetlәr
qızardılmış toyuq

sәrbәst menyu
sәhәr yemәyi•
qәlyanaltı
desert
nahar
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Bunlardan hansı qәlyanaltı sayılır

İsti buterbrodlar süfrәyә necә verilir

Quş әtindәn hazırlanan julyenlәr necә tәrtibatda masaya verilir?

Pörtlәdilmiş göbәlәklәrdә masaya hansı qabda vә necә verilir?

tavada qayğanaq
toyuq ciyәrindәn paştet•
dәnәvәr kürü
kәrә yağı
aşqarlı şorbalar

tәrәvәz assortisi
sıxılmış kürü•
bişmiş dәniz mәhsulları
bişirilmiş xәrçәnglәr
әt assortisi

parça salfetә bükülmüş
isidilmiş boşqabda qәlyanaltı çәngәl vә bıçaqla•
açıq vәziyyәtdә boşqabda
qızardılmış tavada
salfetә bükülmüş

yarımpaylıq qablarda isidilmiş vәziyyәtdә
kokotniklәrdә kağız papilotkalarla tәrtibatda•
kağız salfetlә örtülmüş boşqaba qoyulmuş kokotnikdә
pirojki boşqabında bir kokotniklә
sifarişә әsasәn boşqabda lәvazimatla

zeytun yağı ilә kokotnikdә
kokotniklәrdә, xama sousunda•
kokotniklәrdә soya sousu ilә
ağ şәrab әlavә etmәklә, yaşıl yağda
kokotniklәrdә tomat sousunda
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Paştetlәri necә vә hansı lәvazimatla tәrtib edirlәr?

Kәrә yağı hansı mәhsulla birlikdә süfrәyә verilmәlidir?

Soyuq xörәklәr süfrәyә hansı xörәklәrdәn sonra verilir

Birinci xörәklәr hansı qablarda masaya verilir

Birinci xörәklәr hansı әlavәlәrlә verilir

doğranmış halda kürәklә
xüsusi formada, Avropa üsulu ilә•
rulet formasında, kürәk vә bıçaqla
qәlyanaltı nimçәsi vә lәvazimatı ilә
bütöv halda bıçaq vә çәngәllә

şirin xörәklәr
pendir, kürü•
souslar
tәrәvәzlәr
xama, mayonez

meyvәtәrәvәzlәrdәn
bütün xörәklәrdәn әvvәl•
birinci xörәklәrdәn
isti qәlyanaltılardan
çay süfrәsindәn

kasada çömçә ilә
nәlbәkili fincan, kasa vә saxsı bardaqlarda•
dәrin boşqablarda
şorba kasalarından kiçik boşqaba tökmәklә
bardaqlarda

sous, çörәk, xama
qrenki, pirojki, kulebyaklarla•
çörәk, xama, sirkә
kәsmikli qoğal, lavaş
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Birinci soyuq xörәk bunlardan hansıdır

Qida sәnayesindә hazırlanan sousların rolu aşağıdakılardan hansıdır

Bunlardan hansının hazırlanmasında un vә nişastadan istifadә edilir?

Birinci xörәklәr hansı yemәklәrdәn sonra verilir

Milli birinci xörәk olan “Xarço” süfrәyә necә verilir?

tәrәvәzlәr, göyәrtilәr, qarnir

qarışıq şorbalar
çuğundur şorbası•
piti
omletli hәlim
püreşәkilli şorbalar

sәrbәst qida kimi qәbul edilir
kalorini yüksәltmәk, әtir vә dad vermәk•
xörәyә qatılır, dadı dәyişir
ayrıca verilir
bәzәdilmәsindә istifadә edilir

sirkә ilә hazırlanan souslar
balıq bülyonunda hazırlanan souslar•
bitki yağı ilә hazırlanan souslar
yağlı qatışıqlar
yağlı vә xamalı souslar

desert yemәklәrindәn sonra
soyuq vә isti qәlyanaltılardan sonra•
soyuq yemәklәrdәn sonra
çay süfrәsindәn sonra
tәrәvәz yemәklәrindәn sonra

әdviyyatlı souslarla, kasada
dәrin qabda, tkemalı sousu, sarımsaq•
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Birinci xörәklәr süfrәyә hansı hәcmdә verilmәlidir (1 pay üçün)?

Birinci xörәklәrin әsasını nә tәşkil edir

Aşqarlı birinci xörәklәr süfrәyә necә verilir?

Balıq şorbaları süfrәyә necә verilir

Piti süfrәyә necә verilir?

•
kasalarda әdviyyatla
bardaqlarda, marinadlı tәrәvәzlәrlә
üzәri doğranmış göyәrti ilә boşqabla

300400 ml
250500 ml•
150200 ml
200250 ml
200300 ml

quş әtlәri
müxtәlif hәlimlәr•
әt mәhsulları
tәrәvәzlәr
yarmalar

kasalarda
şorba kasasında gәtirilir, isidilmiş boşqaba tökülür•
dәrin boşqablarda verilir
qağaqlı saxsı bardaqlarda
şorba verilir, yanında lavaş qoyulur

saxsı qablarda kәsmikli qoğalla
nәlbәkili hәlim fincanında, limon tikәsi ilә•
hәlim fincanında, salat qabında qrenki ilә
şorba kasalarında pirojki ilә
şorba kasalarında çömçә ilә nimçәyә tökmәk üçün
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Bodvinya (rus xörәyi) süfrәyә necә verilir

Milli xörәklәrdәn bunlardan hansı aiddir?

Banket vә toy menyularında bu xörәklәrdәn hansı verilmir?

Milli şorbaların süfrәyә verilmә qaydası necәdir

kasalarda, taxta qaşıqla
dәrin boşqabla+piti qablarında•
qapaqlı bardaqlarda
taxta qaşıqla bardaqlarda
xәmirlә bağlanmış bardaqlarda

saxsı qablarda tәrәvәzlәrlә
hәlim kasalarında, balıq mәhsulları ilә•
dәrin qablarda qarnirlә
dәrin nimçәlәrdә tәrәvәzlәrlә
qapaqlı qablarda göyәrtilәrlә

yumurtalı hәlim
düşbәrә•
noxud şorbası
püre şorbaları
rassolniklәr

Salatlar
doğramac•
qızardılmış tәrәvәzlәr
qәnnadı mәmulatları
suda bişirilmiş әt mәhsulları

bardaqda taxta qaşıqla
şorba kasalarında, isidilmiş dәrin nimçәlәrә tökülür•
kasalarda, sirkәsarımsaqla verilir
hәlim fincanlarında, qrenki ilә verilir
bardaqlarda lavaşla verilir
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İkinci isti xörәklәrin yemәkxanalarda buraxılma temperaturu necә olmalıdır?

İkinci xörәklәr restoranlarda hansı temperaturda verilir?

İkinci xörәklәr üçün sous vә qarnirlәr necә buraxılır?

Bişirilmiş balıq xörәklәri necә tәrtibatda verilir?

Soyuq vә isti qәlyanaltılardan sonra masaya hansı xörәklәr verilmәlidir?

6575°С
6065°С•
4550°С
5055°С
7580°С

7580°С+ isidilmiş boşqabla
8590°С+ isidilmiş boşqabla•
7075°С+ isidilmiş boşqabla
6575°С+ isidilmiş boşqabla
90100°С+ isidilmiş boşqabla

xörәyin yanında
xörәyin çeşidindәn asılı olaraq•
isti vә soyuq halda
çini qablarda
metal qablarda

iri nimçәlәrdә, qarnirlә
qapaqlı oval barançikdә, sous vә limonla•
doğranmış tikәlәr sousla şirәlәnir
oval nimçәlәrdә göyәrti ilә
çoxpaylıq barançikdә göbәlәklә

tәrәvәz xörәklәr
birinci xörәklәri•
şirin xörәklәr
desert yemәklәri
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İkinci xörәklәr hansı әlavәlәrlә verilir

Kabablar hansı әlavәlәrlә süfrәyә verilir?

Qrilye balığı süfrәyә necә verilir?

Restoranlarda ikinci xörәklәr hansı xörәklәrdәn sonra verilir

İkinci xörәklәr üçün masada hansı qab dәstlәri olmalıdır

soyuq xörәklәr

içkilәrlә
sous vә qarnirlә•
tәrәvәzlәrlә
spirtli vә spirtsiz içkilәrlә
isti qәlyanaltılarla

doğranmış soğan vә göyәrti
şişdә qızardılmış tәrәvәzlәrlә, lavaşla, limonla•
sumaq, narşәrabla
limon vә sumaqla
qızardılmış quyruqla

bulud qablarda limonla
qarnir, qızardılmış kartof, limon, mayonez sousu•
oval qablarda göyәrti ilә
iri qablarda nar şәrabla
oval qablarda zeytunla

birinci xörәklәrdәn sonra
soyuq xörәk vә qәlyanaltılar, I xörәklәrdәn sonra•
isti qәlyanaltılar
soyuq xörәklәrdәn sonra
bütün yemәklәrdәn әvvәl

yemәk növünә vә çeşidinә uyğun
sifarişdә olan xörәklәrin miqdarına müvafiq•
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İkinci xörәklәr hansı menyuların tәrkibinә daxildir

İkinci yemәklәr hansı banket növündә verilmir?

Unlu qәnnadı mәmulatlarına bunlardan hansılar aid deyil?

Unlu qәnnadı mәmulatları süfrәyә hansı yemәk kimi verilir?

Unlu mәmulatlar hansı içkilәrlә verilmәlidir?

•
müәssisәnin tipinә müvafiq
2 dәst qәlyanaltı vә yemәk dәsti ilә
qәlyanaltı vә pirojki boşqabı vә lәvazimat, qәdәh, salfetka

axşam menyusu
cavabların hamısı düzdür•
banket menyusu
ad günü menyusu
İsveç masası

qәbul banketi
çay banketi•
kokteylfurşet banketi
furşet banket
qarışıq banketlәr

pirojnalar
xәmirdә qızardılmış meyvә•
vafli vә halva
pryaniklәr
meyvәli piroqlar

qәlyanaltı
desert•
kokteylfurşet banketi
banket
nahar
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Unlu qәnnadı mәmulatları hansı növ mәmulatlar qrupuna aiddir?

Bu içkilәrdәn hansı unlu qәnnadı mәmulatları ilә süfrәyә verilmir

Unlu qәnnadı mәmulatları әn çox hansı lanket növündә verilir?

Unlu qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilә bilәr?

şәrab vә konyak
qәhvә vә çay•
qәhvә vә desert şәrabları
likor vә şәrablar
meyvә suyu

şәkәrli qәnnadı mәmulatları
qәnnadı mәmulatları•
şirin xörәklәr
meyvәtәrәvәzli qәnnadı mәmulatları
desert mәmulatları

qәhvә
araq mәhsulları•
likor vә şәrablar
çay
kakao

toy banketi
banketçay•
banketkyoktel
qarışıq banketlәr
banketfurşet

isti içkilәr, qәlyanaltılar
meyvә, şәkәrli qәnnadı mәmulatı, isti içkilәrlә•
buterburodlarla
meyvә salatları, şәrablar
desert yemәklәri ilә
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Bu qab vә lәvazimatlardan hansı unlu qәnnadı mәmulatlarının tәrtibatında verilmir?

Qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilmir

Unlu qәnnadı mәmulatları olan süfrә hansı lәvazimatlarla bәzәdilir

Unlu qәnnadı mәmulatları masaya daha hansı mәhsullarla verilir?

Desert boşqabları vә lәvazimatları masanın qıraqlarından nә qәdәr aralıqda olmalıdır?

desert nimçәlәri, bıçaqlar
dәrin nimçәlәr, xörәk qaşıqları•
çay vә qәhvә fincanları
desert boşqablar, desert lәvazimatlar
pirojna qabları, desert çәngәllәr

meyvәlәrlә
tәrәvәzlәrlә•
soyuq içkilәrlә
isti içkilәrlә
mürәbbәlәrlә

fujerlәr, şamlar, güllәr
desert vә meyvә lәvazimatı, qәdәh, fincan, vaza vә razetkalar•
rәngli, boyanmış masalar, serviz salfetkalar
dairәvi masalar, üzәrindә şamdanlar
naxışlı süfrә vә salfetkalar

mürәbbә, cem
şәkәrli qәnnadı mәmulatları ilә•
şokolad dәstlәri
pirojnalar
konfet mәmulatları

5070 sm
1520 sm•
3545 sm
3040 sm
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Unlu qәnnadı mәulatları üçün süfrә lәvazimatları hansılardır

Tortlar süfrәyә necә verilir

Tortlar hansı qablarda verilmәlidir?

Piroqlar süfrәyә hansı tәrtibatda verilir?

Unlu mәmulatları daha hansı yemәklәrlә verilә bilәr?

6075 sm

pirojki lәvazimatı, fujerlәr, lafit badәlәri, kәtan salfetlәr
desert lәvazimatı, içkilәr üçün fincan, rozetka vә kiçik vazalar, paylaşdırma lәvazimatları•
kiçik yemәk lәvazimatı, içkilәr kömәkçi masadan verilir, qәnnadı mәmulatları paylama üsulu ilә verilir
qәlyanaltı lәvazimatları, qәdәh vә fincanlar, meyvә vazaları, fujerlәr
kokteyl qәbulu lәvazimatı, bar piştaxtası, ayaqütü xidmt forması

bütöv, doğranmış
sifarişdәn, menyu növündәn asılı olaraq•
şamlar vә güllәrlә bәzәdilmiş, bütöv
paylaşdırma üsulu ilә
bütöv, doğranmamış

desert boşqabı, bıçaq, çәngәl
plato vazalarında kürәklә, desert lәvazimatı ilә•
tort qablarında qapağı açıq olmaqla
desert lәvazimatı ilә, çay qaşığı ilә
dairәvi qablarda, desert çәngәllәrlә

vazalarda, bölünmüş bıçaq vә çәngәllә
dairәvi qablarda, desert bölücüsü ilә, desert çәngәllәri ilә•
bölüşdürmә yolu ilә, çәngәl vә bıçaqla
paylıq nimçәlәrdә, desert qaşığı ilә
buludlarda, desert lәvazimatı ilә

әt xörәklәri
qızardılmış balıq yemәklәri•
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Milli qәnnadı mәmulatları hansı tәdbirlәrdә daha çox hazırlanır?

Milli unlu qәnnadı mәmulatlarına bunlardan hansı aiddir?

Badambura hansı növ unlu qәnnadı mәmulatıdır

Ekler pirojnası hansı xәmir növündәn hazırlanır vә üzәri necә tәrtib edilir?

Unlu qәnnadı mәmulatlarnın tәrtibatında bu kremlәrdәn hansı işlәdilmir?

•
qızardılmış tәrәvәz yemәklәri
meyvәli blinçiklәr, sufle, kremlәr, dondurma, qaymaq
isti qәlyanaltılarla

ad günlәrindә
milli bayramlarda•
qәbullarda, diplomatik görüşlәrdә
yeni il tәdbirindә
toy tәdbirlәrindә

keks vә piroqlar
paxlava, şәkәrbura, şorqoğa•
bulkalar, şәkәrçörәyi
tort vә pirojnalar
rulet vә pryaniklәr

içliksiz
milli, içlikli•
şirin mәmulatlar
şәkәrli qәnnadı mәmulatı
desert mәmulatı

şәkәrli xәmir vә doğranmış qoz
dәmlәnmiş xәmir vә kakaolu pamadka•
zülallı krem vә biskvit xәmiri
qatqat xәmir vә şәkәr tozu
biskvit xәmiri vә şәkәr kirşanı



235

236

237

238

Pryanik xәmiri hansı üsulla hazırlanır

Unlu qәnnadı mәmulatı olan “fәsәli” hansı milli bayram zamanı hazırlanır

Bu tәdbirlәrin hansında unlu qәnnadı mәmulatları verilir?

Unlu qәnnadı mәmulatları ilә hansı lәvazimatlar verilir?

yağlı Şarlott
zülallı krem•
pralineli içliyi
qaymaqlı krem
yağlı Qlyasse

tәbәqәli xәmir
çiy vә bişmiş•
yumurta ağı ilә çalınmış xәmir
dәmlәnmiş xәmir
şәkәrli xәmir

Milad bayramı
Maslenitsarus bayramı•
Novruz bayramı
Paska bayramı
Yeni il bayramı

prezintasiyalar
qәhvәbreyki (işgizar xidmәtlәr zamanı)•
tәqdimatlar zamanı
isveç masası
bizneslanç

desert boşqab vә lәvazimatları
desert çәngәli, desert bıçaq vә qaşığı, bölmә qaşığı, kәtan salfetka•
fujer, qәdәh, piyalәlәr
rozetkalar, ikidişli çәngәl
perojki boşqab vә lәvazimatları
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Pryaniklәr üçün әdviyyәlәr necә hazırlanır

Pryaniklәrin üzәrinә nә әlavә edirlәr?

Menyu kim tәrәfindәn tәrtib olunur?

Bunlardan hansı menyu növünә daxil deyil?

Sәrbәst seçilmiş xörәklәr menyusuna banlardan hansı aiddir

2 növ әdviyyә qarışdırılır
78 növ әdviyyә eyni nisbәtdә qarışdırılır•
I növ әdviyyәdәn istifadә olunur
çeşidindәn asılı olaraq
eyni miqdarda götürülür, qarışdırılır

şәkәr kirşanı
müxtәlif növ şirәlәr (1 st toz şәkәr +0,5 st su•
pomadka
şirәsiz
şokolad tozu

müәssisәnin tabe olduğu tәşkilat
müәssisәnin müdiri, metrdotel, kalkulyasiyacı•
standartlaşdırma idarәsi tәrәfindәn
müәssisәyә hazır verilir
müәssisәnin kadrlar şöbәsi

sәrbәst seçilmә menyusu
mövsümi menyu•
Bizneslanç menyusu
banket menyusu
kompleks xörәklәr menyusu

tәlәbә vә mәktәblilәr üçün menyu
sifariş yemәklәri menyusu•
firma yemәklәri menyusu
milli yemәklәr menyusu
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Әgәr menyuda 3 yemәk növü varsa yemәk dәsti necә olmalıdır?

Bizneslanç menyusunun hansı növlәri mövcuddur

Gündüz rasionu menyusu hansı tәdbirlәrdә tәrtib edilir?

Restoranlarda kokteyl kartı nә üçündür vә tәrtibi necәdir

Müәssisәlәrdә istifadә edilәn menyular neçә dildә olmalıdır

fәhlә vә qulluqçular üçün menyu

xörәklәr üçün 4 dәst, desert üçün 2 dәst
4 dәstdәn ibarәt•
yemәk dәsti vә desert dәsti
5 dәstdәn ibarәt
3 dәstdәn ibarәt

İsveç masası
әtsiz kombinәedilmiş lanç menyusu vә bazar günü brançı•
tәrәvәz xörәklәri vә desertlәr
çay, desert vә meyvә
duru xörәklәr vә balıq xörәklәri

ad vә yubiley iştirakçıları üçün
konfrans, müşavirә iştirakçıları üçün•
diplomatik görüşlәrdә
idman yarışları tәdbirlәrindә
prizentasiya tәdbirlәrindә

kokteylaperativ
iştahanı açmaq üçün klassik kokteyl•
xanımlar üçün olan içki növü
viskilәr әsasında hazırlanmış kokteyl
müxtәlif şәrabların qarışığı

2 dildә: rusazәrbaycan
3 dildә: rusazәrbaycaningilis•
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Sifariş әsasında yemәklәr tәrtib olunarsa bu hansı növ menyuya aiddir

Kompleks xörәklәr menyusu әhalinin hansı kontingentlәri üçün tәrtib edilir

Kombinәlәşmiş lanç menyusu necә tәrtib olunur

Bazar günü brançı menyusuna hansı yemәklәr daxildir

İşgizar qәbullar üçün menyular necә tәrtib olunur?

•
müәssisәnin tipindәn asılı olaraq
3 dildә: rusazәrbaycan alman
müxtәlif dillәrdә

kompleks yemәklәr menyusu
sәrbәst seçilmiş xörәklәr menyusu•
banket menyusu
gündüz rasion menyusu

konfrans, müşavirә iştirakçıları üçün
fәhlә, tәlәbә vә şagirdlәr üçün•
idman yarışlarında
banket tәdbirlәrindә
prizentasiyalarda

әtli yemәklәr
tez hazırlanan yemәklәr•
bütün növ yemәklәr
ayaqüstü yemәklәr
kiçik paylarla yemәk dәsti

bütün yemәk növlәri
şәrabdan başqa bütün yemәklәr•
yemәk vә meyvәlәr daxildir
çay, desert masaları
nahar menyusuna aid yemәklәr

sifariş әsasında

•
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Rәsmi qәbullar hansı vaxtlarda keçirilir vә müddәti nә qәdәrdir

Axşam keçirilәn diplomatik qәbullara hansı qәbullar aiddir

Bütün içkilәrin adı, qiymәti vә hәcmi hansı menyu növündә göstәrilir?

Gün әrzindә 3 dәfә qidalanmanı nәzәrdә tutan menyu hansıdır

Qәbullarda qonaqlara xidmәt hansı mәhsullardan başlanır?

qonaqların zövqü vә milliliyi nәzәrә alınmaqla•
vaxtdan asılı olaraq
bütün xörәk vә içki növlәri
adi qaydalar әsasında

sәhәr saatlarında 23 saat
günorta vә axşam vaxtlarında 1,52 saat•
günün bütün vaxtlarında 23 saat
iclas vә yığıncaqlardan sonra 24 saat
axşam vaxtlarında45 saat

şampan şәrabı Qәdәhi
kokteyl Alya furşet, bufet naharı, kabab qәbulu•
çay banketi
qarışıq qәbullar
furşet şam qәbulları

kokteyl kartı
tematik tәdbirlәr menyusu
şәrab kartı•
bayram günlәri menyusu
gündüz rasionu menyusu

gündüz rasionu menyusu
banket menyusu•
bizneslanç menyusu
bayram günü menyusu
sifariş yemәklәri menyusu
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Qәbul zamanı iştirakçılara ilk әvvәl hansı içkilәr tәklif edilir?

Biskvitli pudinq hansı tәrtibatda verilir

Konservlәşdirilmiş meyvәlәrdәn muss, jele, krem vә çalınmış qaymaq necә verilir?

Qәnnadı mәmulatları әn çox hansı içkilәrlә verilir

spirtli içkilәr verilir
içkilәr tәklif edilir•
tütün mәmulatları verilir
xörәklәrin verilmәsindә
qәnnadı mәmulatlarından

çay vә qәhvә, qәnnadı mәmulatları ilә
mineral vә sәrin meyvә suları, şirәlәri•
isti vә soyuq içkilәr verilir
içkilәrlә bәrabәr zeytun, qoz, badam verilir
bufetbar tәşkil olunur

desert boşqabd, çәngәl vә bıçaqla
yumru formalı qabda, krem vә şirә ilә şirәlәnmiş vә doğranmış•
tavada verilir, desert beli ilә, desert lәvazimatı ilә
paylıq qabda likorla şirәlәnmiş
bәzәkli kremlә tәrtibatlı, deser lәvazimatı ilә

xüsusi qablarda, salfetdka ilә örtülü, qaşıqla
şüşә qablarda, meyvә ilә bәzәdilmiş, çay qaşığı ilә•
xüsusi qablarda, karamelli sousla
şüşә keramikada, kokos sousu vә meyvә ilә bәzәdilmәklә
bәzәdilmiş, meyvә sousu ilә

şirәlәr, şәrbәtlәr
isti içkilәrlә•
likor, viski
Çayla
konyak
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Konyaklı qәhvә necә verilir?

Bu içkilәrdәn hansı unlu qәnnadı mәmulatları ilә süfrәyә verilmir?

Bu qab vә lәvazimatlardan hansı unlu qәnnadı mәmulatlarının tәrtibatında verilmir?

Qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilmir

Unlu qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilә bilәr

qәhvәyә konyak әlavә etmәklә
qәhvә, ayrıca konyak, qәnnadı mәmulatları ilә•
servizbarda barmen hazırlayır
qәhvә, süd, qaymaq vә konyaklı
konyak üzәrinә әzilmiş şokoladla, ayrıca qәhvә

kakao
araq mәhsulları•
likor vә şәrablar
çay
qәhvә

desert çәngәllәr bıçaqlar
dәrin nimçәlәr, xörәk qaşıqları•
çay vә qәhvә fincanları
desert boşqablar, desert lәvazimatlar
desert nimçәlәri, pirojna qabları

meyvәlәrlә
tәrәvәzlәrlә•
soyuq içkilәrlә
isti içkilәrlә
mürәbbәlәrlә

isti içkilәr, qәlyanaltılar
meyvә, şәkәrli qәnnadı mәmulatı, isti içkilәrlә•
desert yemәklәri ilә
buterburodlarla
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Unlu qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilә bilәr?

Unlu qәnnadı mәmulatları süfrәyә hansı yemәk kimi verilir?

Müstәvi variantında lәvazimatların işlәdilmәsi qaydaları hansıdır?

Ofisiant variantı necә olmalıdır

Masa variantı necә olmalıdır?

meyvә salatları, şәrablar

isti içkilәr, qәlyanaltılar
meyvә, şәkәrli qәnnadı mәmulatı, isti içkilәrlә•
desert yemәklәri ilә
buterburodlarla
meyvә salatları, şәrablar

qәlyanaltı
desert•
kokteylfurşet banketi
nahar
banket

çәngәlin sağ әldә tutulması
çәngәl vә qaşığın bel şәklindә yerlәşmәsi•
qarnirlәrin paylanmasında
soyuq xörәklәrin paylanmasında
çәngәlin sol әldә tutulması

özünә xidmәt
qarışıq variantda•
bir neçә lәvazimatla
tәklifetmә
ofisiantla birlikdә

qaşıqla qaylaşdırma
birbirinә qarşı qoyulan lәvazimatla•
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Soyuq xörәklәr hansı temperaturda süfrәyә verilmәlidir?

Soyuq xörәklәr hansı ardıcıllıqla verilir?

Soyuq xörәklәrin tәrtibatında nәyә fikit verilmәlidir

Soyuq xörәklәrin verilmәsindә necә qablardan istifadә olunmalıdır

Kürü (dәnәvәr) masaya necә verilir?

•
kömәkçi masada paylaşdırma
müştәrinin yanında paylaşdırma
bıçaq vә çәngәllә paylaşdırma

810°С
1014°С•
1214°С
48°С
610°С

qәlyanaltı lәvazimatı, qәdәh, kәtan salfetka ilә
menyu tәrtibatı qaydaları ardıcıllığı•
süfrә lәvazimatı vә әlavәlәrlә
lәvazimat vә süfrә ağlarının düzülüşü
boşqabların düzülmәsi

miqdar vә keyfiyyәtinә
qablara qığılma qaydalarına•
qabların müxtәlif tәrtibatlı olmasına
verilmә temperaturuna
qabların ölçülәrinә

pirojna qablarında+razetkalarda
müvafiq qablarda buz parçaları ilә•
xörәyin miqdarına müvafiq
çini vazalarda
salat qablarında
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Quş әtlәri süfrәyә necә verilә bilәr?

Salatlar masaya necә verilir?.

İsti qәlyanaltılar hansı temperaturda masaya verilmәlidir?

İsti qәlyanaltılar süfrәyә necә verilir?

zeytunla çini qabda
kürü qabında limonla, buzla•
göyәrti ilә bәzәdilmiş qablarda
yaşıl soğanla, razetkada
pirojki boşqabında yağla

doğranmış vә mayonezli sousla
paylara doğranıb müxtәlif qarnirlәrlә•
Dörd yerә bölәrәk dairәvi qabda
Salat qablarında yarı bölünәrәk
bütöv+qarnirlә

tәrәvәzdәn fiqurlarla dәrin qablarda
hazırlandığı mәhsullarla tәrtib olunmaqla salat qablarında•
marinadlanmış tәrәvәzlәrlә qәlyanaltı qablarında
xama ilә tәrtibә salmaqla
mayonezlә tәrtib etmәklә boşqablarda

5060°Сdә
8590°Сdә•
100110°Сdә
95100°Сdә
5070°Сdә

birbaşa hazırlandığı qabla
hazırlandığı qabı salfetlә örtülmüş pirojki nimçәsinә qoymaqla•
tavanı altlığın üzәrinә qoymaqla
isti qabı dәsmalın üstünә qoymaqla
boşqaba qoyulmuş kasada
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Әn çox hansı xammallardan isti qәlyanaltılar hazırlanır?

. Bişirilmiş xәrçәnglәr daha hansı yemәk növünә aiddir

Bişirilmiş xәrçәnglәr necә tәrtib edilir vә masaya necә verilir?

Blinlәri süfrәyә necә verirlәr?

Ofisiant 3 dolu boşqabı necә tutmalıdır?

unlu yemәklәrdәn
balıq vә balıq mәhsullarından•
әt mәhsullarından
toyuq әtindәn
yumurta mәhsullarından

nahar yemәklәri
delikates isti qәlyanaltılar•
ayaqüstü yemәklәr
banket yemәklәri
desert yemәklәri

paylıq tavada desert lәvazimatı ilә
salfetlә örtülmüş metal qabda, qәlyanaltı nimçә vә çәngәl•
bişirildiyi qabda, kiçik nimçә vә cәngәllә
dәrin nimçәdә, qәlyanaltı lәvazimatı ilә
şorba kasasında, desert qaşığı ilә

paylıq qablarda xama ilә
salfetlә örtülmüş barançikdә, isidilmiş nimçә vә lәvazimatla•
kürü ilә, vazalarda
qәlyanaltı nimçә vә lәvazimatla
dairәvi nimçәlәrdә, әridilmiş yağla

2 ofisiant vermәlidir
1ci sol әlin içinә barmağın üzәrinә, 2si bilәyin vә 2 barmağın üzәrinә, 3sü sağ әldә sinidә verilmәlidir•
masadan xörәyin biri sol tәrәfdәn göstәrilmәli, verilmәli, sonra o biri göstәrilmәli vә verilmәlidir
paylaşdırıcı masada gәtirilmәlidir
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Qarnirlәr masaya necә verilmәlidir

Doğranmış siyәnәk balığı hansı tәrtibatda verilir?

Yuvada hazırlanan siyәnәk balığı necә tәrtibatda verilir?

Vetçina vә kolbasalı qayğanaq masaya necә verilir?

Konservlәşdirilmiş meyvәlәrlә manna sıyığı necә verilir?

xörәyin yanında
bütün qәlyanaltılar çini qablarda bölmәk üçün çәngәl vә qaşıqla•
әvvәlcә mәhsul, sonra qarnir verilmәlidir
iri qabda, bölüşdürücü lәvazimatla
ayrıca, perajki nimçәsindә

dairәvi qabda, limonla, qarnirlә
tabaqda, göyәrti ilә tәrtibatda, barançikdә isti kartof•
qarnirlә birlikdә eyni qabda
qәlyanaltı qabında sousla
pirojki qabında zeytunla

xәmirdәn hazırlanan sәbәtdә, pendirlә
kartofdan hazırlanmış yuvada pendir, yumurta, alma, balıq, üzәrinә qaymaq tökülür•
bölmәli qablarda müxtәlif tәrtibatlarda
jelәdәn hazırlanmış qabda, alma ilә
paylıq qablarda göyrti vә zeytunla tәrtibatda

isidilmiş paylıq qablarda
salfetlә boşqaba qoyulmuş paylıq tavada•
qәlyanaltı nimçәsindә pomidor vә göyәrti ilә
qәlyanaltı lәvazimatı ilә dәrin boşqabda
tәrәvәzli qarnirlә, paylıq qablarda

boşqaba qoyulmuş tavada
paylıq isidilmiş nimçәdә, qaşıqla•
isidilmiş pirojki nimçәsindә meyvә suyu ilә
çini paylıq tavada, desert qaşığı vә isti әrik sousu ilә
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Hazırlandığı qablarda masaya hansı qәlyanaltılar verilә bilәr?

Kokotnikdә hazırlanmış julyenlәr hansı xörәklәrin tәrkibinә daxildir?

Balıq salyankaları hansı qablarda süfrәyә verilir?

Souslu tefteli hansı xörәk növünә aiddir vә masaya necә verilir?

Tәrtibatın formalaşmasına hansı sahәlәr tәsir göstәrir?

paylıq nimçәdә, sous vә yağla

souslar
isti qәlyanaltılar, papilotkalarla•
buxarda bişirilmiş mәhsullar
julyenlәr
suda bişmiş dәniz mәhsulları

soyuq xörәklәr
ikinci xörәklәr•
qәlyanaltılar
desert yemәklәr
isti qәlyanaltılar

boşqaba qoyulmuş çini kronşeldә
hazırlandığı tavada•
paylıq qablarda
desert boşqabı vә desert qaşığı ilә
qәlyanaltı nimçә vә lәvazimatla

paylıq qablarda, qәlyanaltı
kronşeldә verilir, isti qәlyanaltı•
dairәvi barançikdә, desert çәngәli ilә
tavada verilir, soyuq xörәk
tavada verilir, soyuq qәlyanaltı

tәrtibatlı menyular
reklaminformasiya işi•
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 İaşә müәssisәlәri necә tәsniflәşdirilir

Dizayn hansı sahәlәrdә özünü göstәrir? 

Yüksәk xidmәt mәdәniyyәti nәdәn asılıdır? 

Xidmәt mәdәniyyәtinin artırılması hansı proseslәrә kömәk edir? 

Motiv әtrafının tәşkilindә I mәsәlә bunlardan hansıdır?

•
mәhsulun istehsalı, qablaşdırılması
müәssisәlәrin bәdiiestetik tәrtibati
xidmәt mәdәniyyәti

müalicәvi müәssisәlәr
restoran, yemәkxana, kafe, bufetlәr•
hazirlayıcı müәssisәlәr
istehsal müәssisәlәri
kulinariya mağazaları

arxitektura
yuxarıdakıların hamısı•
layihәlәndırmә
istehsal
memarlıq

nәzakәt, әdәb qaydalarına diqqәtdәn
mütәrәqqi xidmәt formalarının tәtbiqindәn•
müәssisәnin növündәn
xidmәt persionalının işindәn
iaşә işçilәrinin peşәkarlığından

istehsalat rәhbәrinin işinә
xidmәtin keyfiyyәtinә vә işin tәhlükәsizliyinә•
istehlakçılarla xoş rәftara
kadrların ixtisaslaşma hazırlığına
işçilәrin sәviyyәsinin yüksәlmәsinә
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Motiv әtrafının tәşkilindә II mәsәlә bunlardan hansılardır? 

Romb formasından әn çox hansı xörәklәrin tәrtibatında istifadә olunur?

Estetik zövq әn çox hansı sahәdә inkişaf etmәlidir? 

Milli yemәklәrlә xidmәt edәn müәssisәlәr hansı müәssisәlәrdir?

kombinasiyalı hәll etmә
optimal variant vә vәrәqә motivin yerlәşdirilmәs•
motivin nöqtә elementlәri
motivin rәng qammaları
müstәvinin müәyyәn edilmәsi

seyrәk nöqtәlәrdәn istifadә
simmetriyanın müәyyәn edilmәsi•
ölçülәrin dәyişmәsi
ölçülәrin әvәz olunması
tәbiәt tәsvirlәrinin istifadәsi

qәlyanaltıların
milli xörәklәrin•
balıq xörәklәrinin
qәnnadı mәmulatlarının
desert xörәklәrin

tәfәkkürdә
incәsәnәtdә•
mәdәniyyәtdә
zәhmәtdә
geyimdә

hazırlayıcı müәssisәlәr
ixtisaslaşdırılmış milli müәssisәlәr•
yemәkxanalar
pәhriz müәssisәlәri
restoranlar
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 Gәrgin işlә mәşğul olan işçilәrin yemәkxanaları hansı rәngdә tәrtib olunur?

 İaşә müәssisәlәrindә furşet xidmәtindә әn çox hansı masalardan istifadә olunur? 

 Dairәvi masalar hansı xidmәt zaman istifadә olunur? 

Müәssisә üçün sәrinkeşlәri seçәrkәn nәyә fikir verilmәlidir?

 Zallara yemәk dәstlәri haradan vә necә verilmәlidir? 

rәssam vә hәkimin mәslәhәti ilә
parlaq, dolğun, sevindirici, yüksәk işıqlandırma•
әlvan rәnglәr, zәif işıqlanma, kalorili yemәklәr
әhvalı qaldıran rәnglәr, işıqlı otaqlar
divar, döşәmә vә tavan açıq rәngli olmalı

kvadrat
dairәvi•
zalın mәrkәzindә uzun masalar
düzbucaqlı
divarboyu düzülmüş

bayram tәdbirlәrindә
furşet xidmәtindә•
çay süfrәsindә
qәbullarda
toy banketindә

havanı xaricә çәkmәli
hәr bir ticarәt zalının tәyinatına uyğun•
normal temperatur yaratmalı
enerjiyә qәnaәt etmәli
havanı daxilә çәkmәli

sәnaye müәssisәlәrindәn müqavilә ilә
müәssisәnin anbarından, faktura ilә•
istehsal müәssisәlәrindәn
sifariş әsasında mağazalardan
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 İaşә müәssisәlәrindә işıqlandırma neçә şәkildә tәşkil olunmalıdır?

Masaya verilәcәk süfrә vә salfetlәr harada saxlanılır? 

İstifadә edilәn masanın oturacağa qәdәr mәsafәsi nә qәdәr olmalıdır? 

Ticarәt zallarında işıqlandırma normalalarına әsasәn döşәmәdәn nә qәdәr aralı olmalıdır? 

Bar piştaxtaları hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

mağazalardan satın almaqla

süni vә tәbii
növbәtçi+normal+güclәnmiş•
ümumi
lokal
әsas vә kömәkçi

anbarlarda
ofisiantların servantında•
ofisiantda
adminsratorda
müәssisә müdirindә

25x40 sm
29x31 sm•
30x 36 sm
30x35 sm
28x40 sm

10 metrdәn yuxarı
0,8 metrdәn yuxarı•
10 metrdәn yuxarı
0,5 metrdәn yuxar
12 metrdәn yuxarı

barmen әylәşәn vә istilik vitrinlәri
barmen әylәşәn vә qonaqlara xidmәt edәn hissә•
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İş proseslәrinin dәqiq tәşkili üçün avadanlıqlar sexlәrdә necә yerlәşdirilir?

 İşçi sexlәrindә işin normal getmәsi üçün avadanlıqlar necә quraşdırılmalıdır? 

İaşә müәssisәlәrindә istifadә olunan masalara verilәn tәlәblәr hansılardır? 

 Sәyyar serviz masaları hansı xidmәti yerinә yetirir? 

Keramika qablar nәdәn hazırlanır?

•
barmen әylәşәn vә alçaq hissәdәn
barmen әylәşәn vә qәlyanaltılar verilәn hissә
barmen әylәşn vә soyuducu vitrin

daşınma arabalarının yerlәşdirilmәsi
bölmәli modul avadanlıqların quraşdırılması•
mexaniklәşdirilmiş avadanlıq
davamlı vә yüngül lәvazimatların istifadәsi
sexlәrdә normal şәrait yaratmaq

tәhlükәsizlik qaydalarına müvafiq olaraq
texnoloji prosesә görә bölmәli•
işçilәrin düzgün yerlәşmәsi
işçilәrin düzgün yerlәşmәsi
sanitar qaydalarına әsasәn

sәthi poliefir üzlüklü böyük masalar
gigiyenik olmalı, masa vә stulun hündürlüyü uzlaşmalı, normalara uyğun ölçülü•
dәmirdәn olamlı, gigiyenik olmalı
taxtadan olmalı, optimal sahәsi olmalı
temperatur vә rütubәtә davamlı

yemәklәri paylaşdırmaq
yemәklәrin normal temperaturda masaların yanına nәqli•
qabların daşınması
işlәnmiş lәvazimatın yığılması
içkilәri sәrinlәşdirmәk
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Qab vә lәvazimatlar hansı gigiyenik qaydalara cavab vermәlidir?

Şüşә qablar hansı iaşә müәssisәlәrindә istifadә olunur? 

Ağac materialdan hazırlanan qablarda hansı yemәklәr verilir?

Polimer qablardan әn çox hansı iaşә müәssisәlәrdә istifadә edilir? 

taxtadan
gildәn•
metaldan
melxiordan
paslanmayan poladdan

istifadә qaydaları
sanitar•
tәmizlik
tәbii materialdan hazırlanmalı
hazırlanma qaydaları

yüksәk dәrәcәli restoranlarda
yemәkxanalarda•
restoranlarda
barlarda
otel restoranlarında

qәlyanaltılar
desert vә meyvәlәr•
birinci yemәklәr
ikinci yemәklәr
içkilәr

çayxanalarda
kafe avtomatlarda•
bufetlәrdә
yemәkxanalarda
ixtisaslaşmış müәssisәlәrdә
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Metal qabları müәssisәlәrdә masaya nә mәqsәdlә verilir?

 Süfrә materialları hazırlanmasında әsas materiallar hansılardır?

Banket süfrәlәrinin әn әlverişli ölçülәri hansılardır?

Furşet süfrәlәri hansılardır? 

 Toy banketindә sifarişin qәbulu kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

yemәklәrin gәtirilmәsi üçün
lazımi temperaturda saxlamaq üçün•
yemәklәrin hazırlanması üçün
yemәyin soyudulması üçün
yemәyin isti qalması üçün

akril vә pambıq
kәtan vә pambıq•
ipәk vә pambıq
kәtan vә sintetik
akril vә poliestr

173x208 sm
bunların hamısı•
173x280 sm
173x600 sm
173x250 sm

adi
yubka•
tikilmiş
milli ornamentli
naperon

menecer
metrdotel•
müәssisәnin müdiri
ofisiantlar
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 Bayram masalarının bәzәdilmәsindә bәdii tәrtibat elementlәri hansılardır?

 Banketfurşet üçün masanın tәrtibatında hansı masalardan istifadә olunur

 İsveç masasında xidmәtin hansı növündәn istifadә edilir? 

 Әllә işlәnmiş naxışlı, milli ornamentli süfrә vә salfetlәrdәn hansı müәssisәlәrdә istifadә edilir?

 İstifadә olunan qab vә lәvazimatlarda hansı şәrtlәr әsas hesab olunur? 

inzibatçı

bayram suvenirlәri
bayram atributları ilә bәzәdilmәsi•
bayramın növünә uyğun
milli xarakterli qabqacaq, süfrә lәvazimatı
romantik masa tәrtibatı

zalın ortasına düzülmüş
hündür dairәvi•
düzbucaqlı, çoxyerli
kvadrathündür
divarboyu düzülmüş

ofisiantlarla
özünәxidmәt•
briqada xidmәti
qarışıq xidmәt
satıcılarla

yüksәk kateqoruyalı müәssisәlәrdә
ixtisaslaşmış milli müәssisәlәrdә•
açıq tipli yemәkxanalarda
xüsusi tәdbirlәrdә
lüks restoranlarda

müәssisәnin tipinә uyğun
istifadәnin tәhlükәsizliyi vә möhkәmliyi•
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Xörәklәrin hazırlanmasında hansı materiallardan hazırlanmış qablardan istifadә olunur?

Büllur qablar hansı müәssisәlәrdә istifadә olunur?

 Hansı milli mәtbәxdә ağac qab vә lәvazimatlar işlәdilir? 

Şüşә vә büllur materialdan әn çox hansı qab vә lavazimatlar hazırlanır?

Metaldan hazırlanmış qablardan tәrtibat zamanı hansı yemәklәr verilir? 

•
qiymәtlәr
rәnglәr
eyni formalı olması

çini qablar
metal qablar•
taxta qablar
büllur qablar
qeyrişәffaf şüşә qablar

istisaslaşdırılmış müәssisәlәrdә
lüks restoranlarda•
bufetlәrdә
kafelәrdә
pәhriz yemәkxalarında

Azәrbaycan mәtbәxi
Rus mәtbәxi•
Avropa mәtbәxi
İtalya mәtbәxi
Özbәk mәtbәxi

boşqablar
içkilәr üçün qablar•
çay vә qәhvә üçün qablar
әdviyyәlәr üçün qablar
meyvә qabları



340

341

342

343

Metal qabların hansı növlәrindәn iaşә müәssisәlәrindә istifadә olunur? 

Әsas lәvazimatlar hansılardır? 

Qab vә lәvazimatların istifadәsinә hansı tәşkilatlar cavabdehdir?

Süfrә lәvazimatına hansı qablar daxildir? 

әt xörәklәri
balıq xörәklәri•
tәrәvәz xörәklәri
ikinci xörәklәr
birinci xörәklәr

folqa şәkilmiş
melxior vә neyziberdәn hazırlanan•
alüminiumdan hazırlanan
gümüş çәkilmiş
qızıl suyuna salınmış

mәhsulların doğranması üçün
masanın bәzәdilmәsi vә qidanın qәbulu•
süfrә vә desert lәvazimatı
universal lәvazimatları
yemәklәrin paylara bölünmәsi üçün

standartlaşma
Sәhiyyә Nazirliyi•
sanitariya tәşkilatları
vergi tәşkilatları
iaşә tәşkilatları

qәdәh, fujer, stәkanlar
çәngәl, bıçaq, qaşıq•
әlsilәnlәr
әdviyyә qabları
süfrәlәr
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 İaşә müәssisәlәrindә süfrә materialların növlәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 

Süfrә materiallarında hansı rәnglәr daha mәqsәdәuyğundur?

Hansı ölçülü salfetlәrdәn masanın kompozisiyasında istifadә olunur? 

Adi süfrәlәrin düzbucaqlı masalar üçün ölçülәri vә formalarına aşağıdakılardan hansı aiddir? 

Yemәklәrin verilmәsi üçün hansı ölçülü әl dәsmalları işlәdilir? 

pәrdәlәr
süfrәlәr, әl dәsmalları•
dәsmallar
dekor
örtüklәr, üzlüklәr

ağ vә qara
ağ vә pastel tonlu•
sarı vә bәnövşәyi
ağ vә göy
qara vә qırmızı

60x60 sm
50x50 sm•
35x35 sm
32x32 sm
46x46 sm

170x200; 170x220; 170x250
130x150; 130x160; 130x230; 130x280•
180x280; 180x220; 180x300
150x200; 150x250; 150x280
160x160; 160x180; 160x220

45x60 sm
40x80 sm•
55x55 sm
35x35 sm
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Ad günlәri üçün masaların bәzәrdilmәsindә әsas elementlәr hansılardır? 

Banket masalarının növlәri bunlardan hansı deyil? 

 İaşә müәssisәlәrindә masaların servirovkasında hansı materiallardan, qablardan istifadә olunur?

Bayram salatlarını hazırladıqda “Bayram şamı” kompozisiyası üçün hansı tәrәvәzlәrdәn istifadә olunur?

Banket süfrәsi üçün yağ vә pendir mәhsulları süfrәyә necә verilir?

50x80 sm

şarlar, güllәr, çay süfrәsi
şamlar, güllәr, tortlar•
şamlar vә tortlar
şarlar vә tortlar
şampan stolu

banketfurşet
prezintasiyalar•
çayqәhvәkokteyl
kokteylfurşetqәhvә
kokteyl qәbulu

metal
çinişüşәbüllur•
alüminium
gümüş
plastik kütlә

çuğundur+şüyüd+pendir
şüyüd+yerkökü+qırmızı vә sarı bibәr•
şüyüd+yerkökü+kartof
sarı bibәr+çuğundur+pendir
yumurta+şüyüd+pendir

kәsilmiş, soyuq
tәrtibat qaydalarına uyğun formada•
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Banket masalarında hansı mәhsullardan düzәldilmiş sәbәtlәrdәn kompozisiyalar qurulur?

Kağızdan hazırlanmış razetka kompozisiyası harada tәtbiq olunur?

 Banket masalarında meyvәlәr necә verilir?

Kompozisiya qurarkәn hansı qabiliyyәtlәr üstünlük tәşkil edir?

 Papuletkalar hansı xörәklәrin tәrtibatında kompozisiya qurmaq üçün hazırlanır?

•
formalarla doğranmış+bәzәdilmiş
formalarla doğranmış
fiqurlu doğranmış+bәrk

yumurta, jele, nişasta
xәmir, düyü, çörәk, kartof püresi•
tәrәvәzlәrdәn
kartof, yumurta
apelsin, xiyar, pomidor

meyvәlәrin verilmәsindә
bütov şәkildә qızardılmış quş әti mәhsullarda papuletlәrә keçirilir•
qızardılmış xörәklәrdә
balıq xörәklәrindә
tәrәvәz xörәklәrindә

yuyulmuş, bütöv
doğranmış, müxtәlif kompozisiyalar şәklindә•
soyulmuş
yuyulubtәmizlәnmiş bütöv
formalı doğranmış

işgizarlıq, ideyanı düzgün hәll etmәk
qavranış, hissiyat, kәşfetmә, zövq•
tәlәbkarlıq, işgüzarlıq
rәssamlıq, ideya seçmәk
güclü rәng seçmә qabiliyyәti
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Balıqdan hazırlanmış yemәk masaya necә verilir? 

 Qızardıcı şkafda hazırlanmış bütöv toyuq necә tәrtibә salınır?

Kabablar hansı tәrtibatda verilir

Hansı tәdbirlәrdә heyvanat mәnşәli xammallardan kompozisiya qurulur?

әtli xörәklәr üçün
julyen vә bütöv toyuğun süfrәyә verilmәsindә•
paylıq balıq xörәklәrinin realizәsindә
salatların realizәsindә
tәrәvәzlәrin qızardılıb süfrәyә verilmәsindә

nar şәrabla papuletka ilә
iri buludda bütöv, limon vә tәrәvәzlәrlә tәrtibatda•
doğranmış üzәri limon vә kalu ilә tәrtibatda
nar şәrabla halqa şәklindә doğranmış
kalu ilә bәzәdilmiş şәkildә

bütöv şәkildә, xamalımayonezli
limon, göyәrti, papilotka ilә dairәvi qabda•
doğranmış, tәrәvәzlәr vә göyәrti ilә
üzәri yağlanmış vә bütöv
parçalara doğranmış, üzәrinә nar sıxılmış

şişdә, milli çörәk vә lavaşla
iri qablarda doğranmış soğan vә göyәrti limonla•
buludlarda limon vә nar şәrabla
lavaşa bükülmüş
lavaş vә sumaqla

desert süfrәlәrindә
lanket tәdbirlәrindә•
toy tәdbirlәrindә
gündәlik yemәklәrdә
çay süfrәlәrindә
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Suda bişmiş dәniz mәhsulları necә tәrtib edilir?

 Meyvәtәrәvәz vә xәmir altlıqlarından olan kompozisiyalar hansı süfrәlәrdә verilir?

Servirovkada lәvazimatlar süfrәyә neçә variantda verilir? 

Avropa üsulunda yemәklәrin tәrtibatı necә fәrqlәnir? 

mürәkkәb düzülüşlә, yemәklәrin paylaşması

qızardılmış toyuqla
limon, zeytun, sous vә tәrәvәzlәrlә•
qızardılmış әt xörәklәri ilә
süzülmüş düyü ilә
marinadlaşdırılmış toyuqla

toy süfrәlәrindә
banket süfrәlәrindә•
sәhәr süfrәsindә
sifarişli yemәklәrdә
nahar yemәklәrindә

iki variantda
dörd variantda•
müxtәlif variantlarda
qarışıq variantda
müstәvi üsulunda

şirin xörәklәrin verilmәsindә
masanın tәrtibatı ilә•
yemәk vә qәlyanaltının verilmәsi ilә
lәvazimatların düzülüşü ilә
I xörәklәrin verilmәsindә

kömәkçi masalarla
mürәkkәb düzülüşlә, yemәklәrin paylaşması•
işidilmiş boşqablarla
yemәklәrin paylaşması
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Rus üsullu tәrtibat necә fәrqlәnir:

Klassik variantda lәvazimatların tәrtibatı necә olmalıdır? 

Xörәklәrin Avropa üsulu ilә verilmәsindә tәrtibat necә olmalıdır?

 İngilis üsulu hansı fәrqli tәrtibatla fәrqlәnir?

Xörәklәrin süfrәyә verilmәsi hansı yemәk növü ilә başlanmalıdır?

kömәkçi arabalardan istifadә

salfet vә süfrәlәrin seçilmә xüsusiyyәti
bütöv hazırlanmış yemәklәrin milli xüsusiyyәti•
milli xörәk tәrtibatı
özünә xidmәt forması
milli qab vә lәvazimatların tәrtibatı

universal lәvazimatlarla paylaşdırma
qaşıq vә çәngәllә paylaşdırma•
qaşıq vә bıçaq sağ әldә tutulur
iri qaşıqla paylaşdırma
qarnir vә soyuq xörәklәrin verilmәsindә

I xörәklәr xüsusi qablarda verilir
yemәk vә qәlyanaltı boşqabları, kәtan salfetka, isidilmiş formada•
paylaşma formasında
Avropasayağı kiçik zallarda
kömәkçi masa olmayan yerlәrdә

souslardan istifadә etmәklә
paylaşmanın 5 müxtәlif variantı ilә•
yemәklәrin kömәkçi masalarda tәrtibata salınması
kömәkçi arabalarda
mürәkkәb düzülüşlü 2ci yemәklәrlә

müxtәlif isti içkilәrlә
soyuq xörәk vә qәlyanaltılarla•
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 Kürü hansı mәhsullarla verilә bilәr?

Kәrә yağı hansı qәlyanaltıların tәrtibatında işlәdilir?

Az duzlu balıqlar hansı mәhsullarla süfrәyә verilir?

Bişmiş dәniz mәhsulları hansı qablarda vә necә tәrtibatda verilir?

Tәzә tәrәvәzlәr masaya necә verilir? 

•
duru xörәklәrlә
desert xörәklәri ilә
şişdә, milli çörәk vә lavaşla

әtli mәhsullarla
kәrә yağı, tәbii tәrәvәzlәrlә•
pendir, xama, mayonezlә
souslarla
qәnnadı mәmulatları ilә

yumurta mәhsullarının
buterburodların•
pirojkilәrin
şirin xörәklәrin
unlu qәnnadı mәmulatlarının

qarnirlә
limon, zeytun, göyәrti•
qatıq, xama
pomidor, xiyar
göyәrtilәrlә

qәlyanaltı nimçәlәrindә tәrәvәzlәrlә
xüsusi oyuqları olan metal qabda, limonla•
pirojki boşqabında, zeytunla
nimçәlәrdә doğranmış tәrәvәzlәrlә
xırda nimçәlәrdә sousla
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Xörәklәr mürәkkәb düzülüşdә vә paylaşma yolu ilә verilәrsә bu hansı üsuldur?

Tәdbirlәrdә masaya hansı xörәklәr birinci verilmәlidir? 

Xörәklәr masaya verilәrkәn nәyә diqqәt edilmәlidir? 

Ofisiant dörd boşqabı necә tutmalı vә tәqdim etmәlidir? 

bütöv halda bıçaq vә çәngәllә
dairәvi qabda qәlyanaltı boşqabı vә lәvazimatla•
iri nimçәlәrdә
ayaqlı vazalarda
doğranmış halda qaşıq vә çәngәllә

rus üsulu
ingilis üsulu•
klassik üsul
masa üsulu
fransız üsulu

isti xörәklәr
soyuq xörәk vә qәlyanaltılar•
çay vә qәnnadı mәmulatları
müxtәlif içkilәr
kokteyl vә içkilәr

tәrkibinә
tәrtibat etikası vә keyfiyyәti•
temperaturuna
keyfiyyәtinә
miqdarına

әlavә masadan verilir
1i böyük vә şәhadәt barmaqla, 2si onun üzәrinә, 3sü әlin bilәyinә, 4sü o biri әldә•
2si sol, 2si dә sağ әldә götürülür
boşqablar 3ü üstüstә qoyulur, o biri ayrıca götürülür
boşqablar hamısı birlikdә verilir
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Müstәvi variantında lәvazimatların işlәdilmәsi qaydaları hansıdır?

Ofisiant variantı necә olmalıdır 

Masa variantı necә olmalıdır?

Soyuq xörәklәr hansı temperaturda süfrәyә verilmәlidir? 

Soyuq xörәklәr hansı ardıcıllıqla verilir?

qarnirlәrin paylanmasında
çәngәl vә qaşığın bel şәklindә yerlәşmәsi•
çәngәlin sağ әldә tutulması
çәngәlin sol әldә tutulması
soyuq xörәklәrin paylanmasında

bir neçә lәvazimatla
tәklifetmә•
özünә xidmәt
qarışıq variantda
ofisiantla birlikdә

müştәrinin yanında paylaşdırma
birbirinә qarşı qoyulan lәvazimatla•
qaşıqla qaylaşdırma
bıçaq vә çәngәllә paylaşdırma
kömәkçi masada paylaşdırma

1214°С
1014°С•
810°С
610°С
48°С

boşqabların düzülmәsi
menyu tәrtibatı qaydaları ardıcıllığı•
qәlyanaltı lәvazimatı, qәdәh, kәtan salfetka ilә
süfrә lәvazimatı vә әlavәlәrlә
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Soyuq xörәklәrin tәrtibatında nәyә fikit verilmәlidir? 

Soyuq xörәklәrin verilmәsindә necә qablardan istifadә olunmalıdır? 

Kürü (dәnәvәr) masaya necә verilir?

Quş әtlәri süfrәyә necә verilә bilәr?

Salatlar masaya necә verilir?

lәvazimat vә süfrә ağlarının düzülüşü

 verilmә temperaturuna
qablara qığılma qaydalarına•
miqdar vә keyfiyyәtinә
qabların ölçülәrinә
qabların müxtәlif tәrtibatlı olmasına

xörәyin miqdarına müvafiq
müvafiq qablarda buz parçaları ilә•
pirojna qablarında+razetkalarda
salat qablarında
 çini vazalarda

pirojki boşqabında yağla
kürü qabında limonla, buzla•
göyәrti ilә bәzәdilmiş qablarda
zeytunla çini qabda
yaşıl soğanla, razetkada

Dörd yerә bölәrәk dairәvi qabda
paylara doğranıb müxtәlif qarnirlәrlә•
bütöv+qarnirlә
doğranmış vә mayonezli sousla
Salat qablarında yarı bölünәrәk

xama ilә tәrtibә salmaqla
hazırlandığı mәhsullarla tәrtib olunmaqla salat qablarında•
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 İsti qәlyanaltılar hansı temperaturda masaya verilmәlidir? 

 İsti qәlyanaltılar süfrәyә necә verilir?

Bişirilmiş xәrçәnglәr necә tәrtib edilir vә masaya necә verilir?

Blinlәri süfrәyә necә verirlәr?

 Qarnirlәr masaya necә verilmәlidir?

•
tәrәvәzdәn fiqurlarla dәrin qablarda
marinadlanmış tәrәvәzlәrlә qәlyanaltı qablarında
mayonezlә tәrtib etmәklә boşqablarda

95100°Сdә
8590°Сdә•
5060°Сdә
5070°Сdә
100110°Сdә

isti qabı dәsmalın üstünә qoymaqla
hazırlandığı qabı salfetlә örtülmüş pirojki nimçәsinә qoymaqla•
birbaşa hazırlandığı qabla
tavanı altlığın üzәrinә qoymaqla
boşqaba qoyulmuş kasada

dәrin nimçәdә, qәlyanaltı lәvazimatı ilә
salfetlә örtülmüş metal qabda, qәlyanaltı nimçә vә çәngәl•
bişirildiyi qabda, kiçik nimçә vә cәngәllә
paylıq tavada desert lәvazimatı ilә
şorba kasasında, desert qaşığı ilә

qәlyanaltı nimçә vә lәvazimatla
salfetlә örtülmüş barançikdә, isidilmiş nimçә vә lәvazimatla•
dairәvi nimçәlәrdә, әridilmiş yağla
paylıq qablarda xama ilә
kürü ilә, vazalarda
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Doğranmış siyәnәk balığı hansı tәrtibatda verilir?

Yuvada hazırlanan siyәnәk balığı necә tәrtibatda verilir? 

Vetçina vә kolbasalı qayğanaq masaya necә verilir? 

Hazırlandığı qablarda masaya hansı qәlyanaltılar verilә bilәr?

iri qabda, bölüşdürücü lәvazimatla
bütün qәlyanaltılar çini qablarda bölmәk üçün çәngәl vә qaşıqla•
xörәyin yanında
ayrıca, perajki nimçәsindә
әvvәlcә mәhsul, sonra qarnir verilmәlidir

qarnirlә birlikdә eyni qabda
tabaqda, göyәrti ilә tәrtibatda, barançikdә isti kartof•
dairәvi qabda, limonla, qarnirlә
pirojki qabında zeytunla
qәlyanaltı qabında sousla

bölmәli qablarda müxtәlif tәrtibatlarda
kartofdan hazırlanmış yuvada pendir, yumurta, alma, balıq, üzәrinә qaymaq tökülür•
xәmirdәn hazırlanan sәbәtdә, pendirlә
jelәdәn hazırlanmış qabda, alma ilә
paylıq qablarda göyrti vә zeytunla tәrtibatda

isidilmiş paylıq qablarda
salfetlә boşqaba qoyulmuş paylıq tavada•
qәlyanaltı nimçәsindә pomidor vә göyәrti ilә
qәlyanaltı lәvazimatı ilә dәrin boşqabda
jelәdәn hazırlanmış qabda, alma ilә

buxarda bişirilmiş mәhsullar
isti qәlyanaltılar, papilotkalarla•
julyenlәr
souslar
suda bişmiş dәniz mәhsulları
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Balıq salyankaları hansı qablarda süfrәyә verilir?

Әt assortilәrinin bәdii tәrtibatı necә olmalıdır?

Jele vә musslar necә tәrtibә salınır?

 İsti qәlyanaltılar hansı qablarda masaya verilir?

 İsti buterbrodlar süfrәyә necә verilir?

desert boşqabı vә desert qaşığı ilә
boşqaba qoyulmuş çini kronşeldә•
hazırlandığı tavada
paylıq qablarda
qәlyanaltı nimçә vә lәvazimatla

göy noxudla qәlyanaltı qablarında
tәzә vә konservlәşdirilmiş meyvәtәrәvәzlәr, jele, qıtıqotu sousu ilә oval qablarda•
göy noxudla qәlyanaltı qablarında
tәzә tәrәvәzlәrlә, sousla dairәvi qablarda
çalınmış jele ilә

rәngli vә fiqurlu jelelәr
 jele+kürü+jele şirәsi•
donmuş jele vә rәngli kәlәm
donmuş jele vә dәniz mәhsulları
qәlyanalt boşqabında bәzәkli jele

qızdırıcı lәvazimatlarla
hazırlandığı qablarda+papilyotkalarla•
iri qablarda şәrabla
 isidilmiş qәlyanaltı qablarında
salfetlә bükülmüş qablarda

parça salfetә bükülmüş
isidilmiş boşqabda qәlyanaltı çәngәl vә bıçaqla•
salfetә bükülmüş
açıq vәziyyәtdә boşqabda
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 Quş әtindәn hazırlanan julyenlәr necә tәrtibatda masaya verilir? 

Pörtlәdilmiş göbәlәklәrdә masaya hansı qabda vә necә verilir?

 Paştetlәri necә vә hansı lәvazimatla tәrtib edirlәr? 

Kәrә yağı hansı mәhsulla birlikdә süfrәyә verilmәlidir? 

Soyuq xörәklәr süfrәyә hansı xörәklәrdәn sonra verilir? 

qızardılmış tavada

yarımpaylıq qablarda isidilmiş vәziyyәtdә
kokotniklәrdә kağız papilotkalarla tәrtibatda•
kağız salfetlә örtülmüş boşqaba qoyulmuş kokotnikdә
pirojki boşqabında bir kokotniklә
sifarişә әsasәn boşqabda lәvazimatla

zeytun yağı ilә kokotnikdә
kokotniklәrdә, xama sousunda•
kokotniklәrdә tomat sousunda
kokotniklәrdә soya sousu ilә
ağ şәrab әlavә etmәklә, yaşıl yağda

doğranmış halda kürәklә
xüsusi formada, Avropa üsulu ilә•
rulet formasında, kürәk vә bıçaqla
qәlyanaltı nimçәsi vә lәvazimatı ilә
bütöv halda bıçaq vә çәngәllә

şirin xörәklәr
pendir, kürü•
souslar
tәrәvәzlәr
xama, mayonez

isti qәlyanaltılardan
bütün xörәklәrdәn әvvәl•
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Unlu mәmulatlar hansı içkilәrlә verilmәlidir?

 Unlu qәnnadı mәmulatları süfrәyә hansı yemәk kimi verilir?

Unlu qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilә bilәr?

Unlu qәnnadı mәmulatları әn çox hansı lanket növündә verilir? 

Qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilmir?

•
meyvәtәrәvәzlәrdәn
çay süfrәsindәn
birinci xörәklәrdәn

şәrab vә konyak
 qәhvә vә çay•
qәhvә vә desert şәrabları
likor vә şәrablar
meyvә suyu

qәlyanaltı
desert•
kokteylfurşet banketi
banket
nahar

desert yemәklәri ilә
meyvә, şәkәrli qәnnadı mәmulatı, isti içkilәrlә•
isti içkilәr, qәlyanaltılar
meyvә salatları, şәrablar
buterburodlarla

toy banketi
banketçay•
qarışıq banketlәr
banketkokteyl
banketfurşet
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Kakaonu necә verirlәr?

Konyaklı qәhvә necә verilir?

Qәhvә içkisi necә hazırlanır, şәrqsayağı qәhvә necә fәrqlәnir?

Qәnnadı mәmulatları әn çox hansı içkilәrlә verilir? 

soyuq içkilәrlә
tәrәvәzlәrlә•
meyvәlәrlә
mürәbbәlәrlә
isti içkilәrlә

südlә, qәndlә hazırlanır, isti halda verilir
süd vә qaymaqla, yumurta sarısı ilә hazırlanır, çay qaşığı vә qәndlә verilir•
südlә hazırlanır, qәnnadı mәmulatı ilә verilir
qәnd vә südlә hazırlanır
şokoladla südü qaynar su ilә qarışdırırlar

servizbarda barmen hazırlayır
qәhvә, ayrıca konyak, qәnnadı mәmulatları ilә•
qәhvәyә konyak әlavә etmәklә
konyak üzәrinә әzilmiş şokoladla, ayrıca qәhvә
qәhvә, süd, qaymaq vә konyaklı

turkada, adi, nәlbәkili fincanda şәkәrlә
turkada, qaşıq, fincan vә qızılgül suyu ilә•
turkada verilir, nәlbәkili fincan yanında verilir
espresson maşınlarda, 23 damcı qızılgül suyu
qәhvәbişirәn qablarda

şirәlәr, şәrbәtlәr
isti içkilәrlә•
çayla
likor, viski
konyak
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Uşaq gәnclәr kafesindә menyu hansı növ mәhsuldan başlayaraq tәrtib olunur?

Xarici turistlәrә xidmәt edәn restoranlarda menyu neçә dildә tәrtib edilir? 

Preyskurantlarda әsas hansı mәlumatlar göstәrilir? 

Menyunun tәrtibatında zәruri şәrtlәr hansılardır?

 Tematik tәdbirlәr menyusu nә vaxt tәrtib edilir? 

qәlyanaltılar
isti içkilәr•
müxtәlif şirәlәr
pitsalar
buterbrodlar

rus+ingilis+azәrbaycan
rus+ingilis+alman+fransız•
rus+ingilis
bir çox dillәrdә
ingilis+türk+fars+azәrbaycan

paylıq xörәklәrin çeşidi
daimi qiymәt•
xörәklәr sifarişlә hazırlanır
şәrab vә işkilәrin daimi siyahısı
daim mövcud olan mәhsullar

eyni menyudan istifadә etmәk
әnәnә vә yeniliklәri әks etdirmәk•
gәlir vә qazanc gәtirmәyәn yemәkdәn imtina etmәk
müәyyәn yemәklәrlә istisaslaşma
optimal çeşidlәrin işlәnmәsi

turistlәr üçün qrup şәklindә
bayram günlәrindә•
milli xarakterli tәdbirlәrdә
müxtәlif metbәx xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn
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Kompleks xörәklәr menyusu әhalinin hansı kontingentlәri üçün tәrtib edilir

Kombinәlәşmiş lanç menyusu necә tәrtib olunur

Bazar günü brançı menyusuna hansı yemәklәr daxildir

İşgizar qәbullar üçün menyular necә tәrtib olunur?

Rәsmi qәbullar hansı vaxtlarda keçirilir vә müddәti nә qәdәrdir

kollektiv sifarişlә

konfrans, müşavirә iştirakçıları üçün
fәhlә, tәlәbә vә şagirdlәr üçün•
idman yarışlarında
banket tәdbirlәrindә
prizentasiyalarda

әtli yemәklәr
tez hazırlanan yemәklәr•
bütün növ yemәklәr
ayaqüstü yemәklәr
kiçik paylarla yemәk dәsti

bütün yemәk növlәri
şәrabdan başqa bütün yemәklәr•
yemәk vә meyvәlәr daxildir
çay, desert masaları
nahar menyusuna aid yemәklәr

sifariş әsasında
qonaqların zövqü vә milliliyi nәzәrә alınmaqla•
vaxtdan asılı olaraq
bütün xörәk vә içki növlәri
adi qaydalar әsasında

sәhәr saatlarında 23 saat
günorta vә axşam vaxtlarında 1,52 saat•



430

431

432

433

434

Axşam keçirilәn diplomatik qәbullara hansı qәbullar aiddir

Bütün içkilәrin adı, qiymәti vә hәcmi hansı menyu növündә göstәrilir?

Gün әrzindә 3 dәfә qidalanmanı nәzәrdә tutan menyu hansıdır

Qәbullarda qonaqlara xidmәt hansı mәhsullardan başlanır?

Qәbul zamanı iştirakçılara ilk әvvәl hansı içkilәr tәklif edilir?

•
günün bütün vaxtlarında 23 saat
iclas vә yığıncaqlardan sonra 24 saat
axşam vaxtlarında45 saat

şampan şәrabı Qәdәhi
kokteyl Alya furşet, bufet naharı, kabab qәbulu•
çay banketi
qarışıq qәbullar
furşet şam qәbulları

tematik tәdbirlәr menyusu
şәrab kartı•
bayram günlәri menyusu
gündüz rasionu menyusu
kokteyl kartı

gündüz rasionu menyusu
banket menyusu•
bizneslanç menyusu
bayram günü menyusu
sifariş yemәklәri menyusu

spirtli içkilәr verilir
içkilәr tәklif edilir•
tütün mәmulatları verilir
xörәklәrin verilmәsindә
qәnnadı mәmulatlarından
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Biskvitli pudinq hansı tәrtibatda verilir

Konservlәşdirilmiş meyvәlәrdәn muss, jele, krem vә çalınmış qaymaq necә verilir?

Qәnnadı mәmulatları әn çox hansı içkilәrlә verilir

Konyaklı qәhvә necә verilir?

çay vә qәhvә, qәnnadı mәmulatları ilә
mineral vә sәrin meyvә suları, şirәlәri•
isti vә soyuq içkilәr verilir
içkilәrlә bәrabәr zeytun, qoz, badam verilir
bufetbar tәşkil olunur

desert boşqabd, çәngәl vә bıçaqla
yumru formalı qabda, krem vә şirә ilә şirәlәnmiş vә doğranmış•
tavada verilir, desert beli ilә, desert lәvazimatı ilә
paylıq qabda likorla şirәlәnmiş
bәzәkli kremlә tәrtibatlı, deser lәvazimatı ilә

xüsusi qablarda, salfetdka ilә örtülü, qaşıqla
şüşә qablarda, meyvә ilә bәzәdilmiş, çay qaşığı ilә•
xüsusi qablarda, karamelli sousla
şüşә keramikada, kokos sousu vә meyvә ilә bәzәdilmәklә
bәzәdilmiş, meyvә sousu ilә

şirәlәr, şәrbәtlәr
isti içkilәrlә•
likor, viski
Çayla
konyak

qәhvәyә konyak әlavә etmәklә
qәhvә, ayrıca konyak, qәnnadı mәmulatları ilә•
servizbarda barmen hazırlayır
qәhvә, süd, qaymaq vә konyaklı
konyak üzәrinә әzilmiş şokoladla, ayrıca qәhvә
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Bu içkilәrdәn hansı unlu qәnnadı mәmulatları ilә süfrәyә verilmir?

Bu qab vә lәvazimatlardan hansı unlu qәnnadı mәmulatlarının tәrtibatında verilmir?

Qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilmir

Unlu qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilә bilәr

Unlu qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilә bilәr?

kakao
araq mәhsulları•
likor vә şәrablar
çay
qәhvә

desert çәngәllәr bıçaqlar
dәrin nimçәlәr, xörәk qaşıqları•
çay vә qәhvә fincanları
desert boşqablar, desert lәvazimatlar
desert nimçәlәri, pirojna qabları

meyvәlәrlә
tәrәvәzlәrlә•
soyuq içkilәrlә
isti içkilәrlә
mürәbbәlәrlә

isti içkilәr, qәlyanaltılar
meyvә, şәkәrli qәnnadı mәmulatı, isti içkilәrlә•
desert yemәklәri ilә
buterburodlarla
meyvә salatları, şәrablar

isti içkilәr, qәlyanaltılar
meyvә, şәkәrli qәnnadı mәmulatı, isti içkilәrlә•
desert yemәklәri ilә
buterburodlarla
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Unlu qәnnadı mәmulatları süfrәyә hansı yemәk kimi verilir?

Müstәvi variantında lәvazimatların işlәdilmәsi qaydaları hansıdır?

Ofisiant variantı necә olmalıdır

Masa variantı necә olmalıdır?

Soyuq xörәklәr hansı temperaturda süfrәyә verilmәlidir?

meyvә salatları, şәrablar

qәlyanaltı
desert•
kokteylfurşet banketi
nahar
banket

çәngәlin sağ әldә tutulması
çәngәl vә qaşığın bel şәklindә yerlәşmәsi•
qarnirlәrin paylanmasında
soyuq xörәklәrin paylanmasında
çәngәlin sol әldә tutulması

özünә xidmәt
qarışıq variantda•
bir neçә lәvazimatla
tәklifetmә
ofisiantla birlikdә

qaşıqla qaylaşdırma
birbirinә qarşı qoyulan lәvazimatla•
kömәkçi masada paylaşdırma
müştәrinin yanında paylaşdırma
bıçaq vә çәngәllә paylaşdırma

810°С
1014°С•
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Soyuq xörәklәr hansı ardıcıllıqla verilir?

Soyuq xörәklәrin tәrtibatında nәyә fikit verilmәlidir

Soyuq xörәklәrin verilmәsindә necә qablardan istifadә olunmalıdır

Kürü (dәnәvәr) masaya necә verilir?

Quş әtlәri süfrәyә necә verilә bilәr?

•
1214°С
48°С
610°С

qәlyanaltı lәvazimatı, qәdәh, kәtan salfetka ilә
menyu tәrtibatı qaydaları ardıcıllığı•
süfrә lәvazimatı vә әlavәlәrlә
lәvazimat vә süfrә ağlarının düzülüşü
boşqabların düzülmәsi

miqdar vә keyfiyyәtinә
qablara qığılma qaydalarına•
qabların müxtәlif tәrtibatlı olmasına
verilmә temperaturuna
qabların ölçülәrinә

pirojna qablarında+razetkalarda
müvafiq qablarda buz parçaları ilә•
xörәyin miqdarına müvafiq
çini vazalarda
salat qablarında

zeytunla çini qabda
kürü qabında limonla, buzla•
göyәrti ilә bәzәdilmiş qablarda
yaşıl soğanla, razetkada
pirojki boşqabında yağla
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Salatlar masaya necә verilir?.

İsti qәlyanaltılar hansı temperaturda masaya verilmәlidir?

İsti qәlyanaltılar süfrәyә necә verilir?

Әn çox hansı xammallardan isti qәlyanaltılar hazırlanır?

doğranmış vә mayonezli sousla
paylara doğranıb müxtәlif qarnirlәrlә•
Dörd yerә bölәrәk dairәvi qabda
Salat qablarında yarı bölünәrәk
bütöv+qarnirlә

tәrәvәzdәn fiqurlarla dәrin qablarda
hazırlandığı mәhsullarla tәrtib olunmaqla salat qablarında•
marinadlanmış tәrәvәzlәrlә qәlyanaltı qablarında
xama ilә tәrtibә salmaqla
mayonezlә tәrtib etmәklә boşqablarda

5060°Сdә
8590°Сdә•
100110°Сdә
95100°Сdә
5070°Сdә

birbaşa hazırlandığı qabla
hazırlandığı qabı salfetlә örtülmüş pirojki nimçәsinә qoymaqla•
tavanı altlığın üzәrinә qoymaqla
isti qabı dәsmalın üstünә qoymaqla
boşqaba qoyulmuş kasada

unlu yemәklәrdәn
balıq vә balıq mәhsullarından•
әt mәhsullarından
toyuq әtindәn
yumurta mәhsullarından
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. Bişirilmiş xәrçәnglәr daha hansı yemәk növünә aiddir

Bişirilmiş xәrçәnglәr necә tәrtib edilir vә masaya necә verilir?

Blinlәri süfrәyә necә verirlәr?

Ofisiant 3 dolu boşqabı necә tutmalıdır?

Qarnirlәr masaya necә verilmәlidir

nahar yemәklәri
delikates isti qәlyanaltılar•
ayaqüstü yemәklәr
banket yemәklәri
desert yemәklәri

paylıq tavada desert lәvazimatı ilә
salfetlә örtülmüş metal qabda, qәlyanaltı nimçә vә çәngәl•
bişirildiyi qabda, kiçik nimçә vә cәngәllә
dәrin nimçәdә, qәlyanaltı lәvazimatı ilә
şorba kasasında, desert qaşığı ilә

paylıq qablarda xama ilә
salfetlә örtülmüş barançikdә, isidilmiş nimçә vә lәvazimatla•
kürü ilә, vazalarda
qәlyanaltı nimçә vә lәvazimatla
dairәvi nimçәlәrdә, әridilmiş yağla

2 ofisiant vermәlidir
1ci sol әlin içinә barmağın üzәrinә, 2si bilәyin vә 2 barmağın üzәrinә, 3sü sağ әldә sinidә verilmәlidir•
masadan xörәyin biri sol tәrәfdәn göstәrilmәli, verilmәli, sonra o biri göstәrilmәli vә verilmәlidir
paylaşdırıcı masada gәtirilmәlidir

xörәyin yanında
bütün qәlyanaltılar çini qablarda bölmәk üçün çәngәl vә qaşıqla•
әvvәlcә mәhsul, sonra qarnir verilmәlidir
iri qabda, bölüşdürücü lәvazimatla
ayrıca, perajki nimçәsindә
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Doğranmış siyәnәk balığı hansı tәrtibatda verilir?

Yuvada hazırlanan siyәnәk balığı necә tәrtibatda verilir?

Vetçina vә kolbasalı qayğanaq masaya necә verilir?

Konservlәşdirilmiş meyvәlәrlә manna sıyığı necә verilir?

Hazırlandığı qablarda masaya hansı qәlyanaltılar verilә bilәr?

dairәvi qabda, limonla, qarnirlә
tabaqda, göyәrti ilә tәrtibatda, barançikdә isti kartof•
qarnirlә birlikdә eyni qabda
qәlyanaltı qabında sousla
pirojki qabında zeytunla

xәmirdәn hazırlanan sәbәtdә, pendirlә
kartofdan hazırlanmış yuvada pendir, yumurta, alma, balıq, üzәrinә qaymaq tökülür•
bölmәli qablarda müxtәlif tәrtibatlarda
jelәdәn hazırlanmış qabda, alma ilә
paylıq qablarda göyrti vә zeytunla tәrtibatda

isidilmiş paylıq qablarda
salfetlә boşqaba qoyulmuş paylıq tavada•
qәlyanaltı nimçәsindә pomidor vә göyәrti ilә
qәlyanaltı lәvazimatı ilә dәrin boşqabda
tәrәvәzli qarnirlә, paylıq qablarda

boşqaba qoyulmuş tavada
paylıq isidilmiş nimçәdә, qaşıqla•
isidilmiş pirojki nimçәsindә meyvә suyu ilә
çini paylıq tavada, desert qaşığı vә isti әrik sousu ilә
paylıq nimçәdә, sous vә yağla

souslar
isti qәlyanaltılar, papilotkalarla•
buxarda bişirilmiş mәhsullar
julyenlәr
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Kokotnikdә hazırlanmış julyenlәr hansı xörәklәrin tәrkibinә daxildir?

Balıq salyankaları hansı qablarda süfrәyә verilir?

Souslu tefteli hansı xörәk növünә aiddir vә masaya necә verilir?

Tәrtibatın formalaşmasına hansı sahәlәr tәsir göstәrir?

 İaşә müәssisәlәri necә tәsniflәşdirilir

suda bişmiş dәniz mәhsulları

soyuq xörәklәr
ikinci xörәklәr•
qәlyanaltılar
desert yemәklәr
isti qәlyanaltılar

boşqaba qoyulmuş çini kronşeldә
hazırlandığı tavada•
paylıq qablarda
desert boşqabı vә desert qaşığı ilә
qәlyanaltı nimçә vә lәvazimatla

paylıq qablarda, qәlyanaltı
kronşeldә verilir, isti qәlyanaltı•
dairәvi barançikdә, desert çәngәli ilә
tavada verilir, soyuq xörәk
tavada verilir, soyuq qәlyanaltı

tәrtibatlı menyular
reklaminformasiya işi•
mәhsulun istehsalı, qablaşdırılması
müәssisәlәrin bәdiiestetik tәrtibati
xidmәt mәdәniyyәti

müalicәvi müәssisәlәr
restoran, yemәkxana, kafe, bufetlәr•
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Dizayn hansı sahәlәrdә özünü göstәrir? 

Yüksәk xidmәt mәdәniyyәti nәdәn asılıdır? 

Xidmәt mәdәniyyәtinin artırılması hansı proseslәrә kömәk edir? 

Motiv әtrafının tәşkilindә I mәsәlә bunlardan hansıdır?

Motiv әtrafının tәşkilindә II mәsәlә bunlardan hansılardır? 

•
hazirlayıcı müәssisәlәr
istehsal müәssisәlәri
kulinariya mağazaları

arxitektura
yuxarıdakıların hamısı•
layihәlәndırmә
istehsal
memarlıq

nәzakәt, әdәb qaydalarına diqqәtdәn
mütәrәqqi xidmәt formalarının tәtbiqindәn•
müәssisәnin növündәn
xidmәt persionalının işindәn
iaşә işçilәrinin peşәkarlığından

istehsalat rәhbәrinin işinә
xidmәtin keyfiyyәtinә vә işin tәhlükәsizliyinә•
istehlakçılarla xoş rәftara
kadrların ixtisaslaşma hazırlığına
işçilәrin sәviyyәsinin yüksәlmәsinә

kombinasiyalı hәll etmә
optimal variant vә vәrәqә motivin yerlәşdirilmәs•
motivin nöqtә elementlәri
motivin rәng qammaları
müstәvinin müәyyәn edilmәsi
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Romb formasından әn çox hansı xörәklәrin tәrtibatında istifadә olunur?

Estetik zövq әn çox hansı sahәdә inkişaf etmәlidir? 

Milli yemәklәrlә xidmәt edәn müәssisәlәr hansı müәssisәlәrdir?

 Gәrgin işlә mәşğul olan işçilәrin yemәkxanaları hansı rәngdә tәrtib olunur?

seyrәk nöqtәlәrdәn istifadә
simmetriyanın müәyyәn edilmәsi•
ölçülәrin dәyişmәsi
ölçülәrin әvәz olunması
tәbiәt tәsvirlәrinin istifadәsi

qәlyanaltıların
milli xörәklәrin•
balıq xörәklәrinin
qәnnadı mәmulatlarının
desert xörәklәrin

tәfәkkürdә
incәsәnәtdә•
mәdәniyyәtdә
zәhmәtdә
geyimdә

hazırlayıcı müәssisәlәr
ixtisaslaşdırılmış milli müәssisәlәr•
yemәkxanalar
pәhriz müәssisәlәri
restoranlar

rәssam vә hәkimin mәslәhәti ilә
parlaq, dolğun, sevindirici, yüksәk işıqlandırma•
әlvan rәnglәr, zәif işıqlanma, kalorili yemәklәr
әhvalı qaldıran rәnglәr, işıqlı otaqlar
divar, döşәmә vә tavan açıq rәngli olmalı
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 İaşә müәssisәlәrindә furşet xidmәtindә әn çox hansı masalardan istifadә olunur? 

 Dairәvi masalar hansı xidmәt zaman istifadә olunur? 

Müәssisә üçün sәrinkeşlәri seçәrkәn nәyә fikir verilmәlidir?

 Zallara yemәk dәstlәri haradan vә necә verilmәlidir? 

 İaşә müәssisәlәrindә işıqlandırma neçә şәkildә tәşkil olunmalıdır?

kvadrat
dairәvi•
zalın mәrkәzindә uzun masalar
düzbucaqlı
divarboyu düzülmüş

bayram tәdbirlәrindә
furşet xidmәtindә•
çay süfrәsindә
qәbullarda
toy banketindә

havanı xaricә çәkmәli
hәr bir ticarәt zalının tәyinatına uyğun•
normal temperatur yaratmalı
enerjiyә qәnaәt etmәli
havanı daxilә çәkmәli

sәnaye müәssisәlәrindәn müqavilә ilә
müәssisәnin anbarından, faktura ilә•
istehsal müәssisәlәrindәn
sifariş әsasında mağazalardan
mağazalardan satın almaqla

süni vә tәbii
növbәtçi+normal+güclәnmiş•
ümumi
lokal
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Masaya verilәcәk süfrә vә salfetlәr harada saxlanılır? 

İstifadә edilәn masanın oturacağa qәdәr mәsafәsi nә qәdәr olmalıdır? 

Ticarәt zallarında işıqlandırma normalalarına әsasәn döşәmәdәn nә qәdәr aralı olmalıdır? 

Bar piştaxtaları hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

İş proseslәrinin dәqiq tәşkili üçün avadanlıqlar sexlәrdә necә yerlәşdirilir?

әsas vә kömәkçi

anbarlarda
ofisiantların servantında•
ofisiantda
adminsratorda
müәssisә müdirindә

25x40 sm
29x31 sm•
30x 36 sm
30x35 sm
28x40 sm

10 metrdәn yuxarı
0,8 metrdәn yuxarı•
10 metrdәn yuxarı
0,5 metrdәn yuxar
12 metrdәn yuxarı

barmen әylәşәn vә istilik vitrinlәri
barmen әylәşәn vә qonaqlara xidmәt edәn hissә•
barmen әylәşәn vә alçaq hissәdәn
barmen әylәşәn vә qәlyanaltılar verilәn hissә
barmen әylәşn vә soyuducu vitrin

daşınma arabalarının yerlәşdirilmәsi
bölmәli modul avadanlıqların quraşdırılması•
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 İşçi sexlәrindә işin normal getmәsi üçün avadanlıqlar necә quraşdırılmalıdır? 

İaşә müәssisәlәrindә istifadә olunan masalara verilәn tәlәblәr hansılardır? 

 Sәyyar serviz masaları hansı xidmәti yerinә yetirir? 

Keramika qablar nәdәn hazırlanır?

Qab vә lәvazimatlar hansı gigiyenik qaydalara cavab vermәlidir?

•
mexaniklәşdirilmiş avadanlıq
davamlı vә yüngül lәvazimatların istifadәsi
sexlәrdә normal şәrait yaratmaq

tәhlükәsizlik qaydalarına müvafiq olaraq
texnoloji prosesә görә bölmәli•
işçilәrin düzgün yerlәşmәsi
işçilәrin düzgün yerlәşmәsi
sanitar qaydalarına әsasәn

sәthi poliefir üzlüklü böyük masalar
gigiyenik olmalı, masa vә stulun hündürlüyü uzlaşmalı, normalara uyğun ölçülü•
dәmirdәn olamlı, gigiyenik olmalı
taxtadan olmalı, optimal sahәsi olmalı
temperatur vә rütubәtә davamlı

yemәklәri paylaşdırmaq
yemәklәrin normal temperaturda masaların yanına nәqli•
qabların daşınması
işlәnmiş lәvazimatın yığılması
içkilәri sәrinlәşdirmәk

taxtadan
gildәn•
metaldan
melxiordan
paslanmayan poladdan
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Şüşә qablar hansı iaşә müәssisәlәrindә istifadә olunur? 

Ağac materialdan hazırlanan qablarda hansı yemәklәr verilir?

Polimer qablardan әn çox hansı iaşә müәssisәlәrdә istifadә edilir? 

Metal qabları müәssisәlәrdә masaya nә mәqsәdlә verilir?

istifadә qaydaları
sanitar•
tәmizlik
tәbii materialdan hazırlanmalı
hazırlanma qaydaları

yüksәk dәrәcәli restoranlarda
yemәkxanalarda•
restoranlarda
barlarda
otel restoranlarında

qәlyanaltılar
desert vә meyvәlәr•
birinci yemәklәr
ikinci yemәklәr
içkilәr

çayxanalarda
kafe avtomatlarda•
bufetlәrdә
yemәkxanalarda
ixtisaslaşmış müәssisәlәrdә

yemәklәrin gәtirilmәsi üçün
lazımi temperaturda saxlamaq üçün•
yemәklәrin hazırlanması üçün
yemәyin soyudulması üçün
yemәyin isti qalması üçün



501

502

503

504

505

 Süfrә materialları hazırlanmasında әsas materiallar hansılardır?

Banket süfrәlәrinin әn әlverişli ölçülәri hansılardır?

Furşet süfrәlәri hansılardır? 

 Toy banketindә sifarişin qәbulu kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

 Bayram masalarının bәzәdilmәsindә bәdii tәrtibat elementlәri hansılardır?

akril vә pambıq
kәtan vә pambıq•
ipәk vә pambıq
kәtan vә sintetik
akril vә poliestr

173x208 sm
bunların hamısı•
173x280 sm
173x600 sm
173x250 sm

adi
yubka•
tikilmiş
milli ornamentli
naperon

menecer
metrdotel•
müәssisәnin müdiri
ofisiantlar
inzibatçı

bayram suvenirlәri
bayram atributları ilә bәzәdilmәsi•
bayramın növünә uyğun
milli xarakterli qabqacaq, süfrә lәvazimatı
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 Banketfurşet üçün masanın tәrtibatında hansı masalardan istifadә olunur

 İsveç masasında xidmәtin hansı növündәn istifadә edilir? 

 Әllә işlәnmiş naxışlı, milli ornamentli süfrә vә salfetlәrdәn hansı müәssisәlәrdә istifadә edilir?

 İstifadә olunan qab vә lәvazimatlarda hansı şәrtlәr әsas hesab olunur? 

Xörәklәrin hazırlanmasında hansı materiallardan hazırlanmış qablardan istifadә olunur?

romantik masa tәrtibatı

zalın ortasına düzülmüş
hündür dairәvi•
düzbucaqlı, çoxyerli
kvadrathündür
divarboyu düzülmüş

ofisiantlarla
özünәxidmәt•
briqada xidmәti
qarışıq xidmәt
satıcılarla

yüksәk kateqoruyalı müәssisәlәrdә
ixtisaslaşmış milli müәssisәlәrdә•
açıq tipli yemәkxanalarda
xüsusi tәdbirlәrdә
lüks restoranlarda

müәssisәnin tipinә uyğun
istifadәnin tәhlükәsizliyi vә möhkәmliyi•
qiymәtlәr
rәnglәr
eyni formalı olması

çini qablar
metal qablar•
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Büllur qablar hansı müәssisәlәrdә istifadә olunur?

 Hansı milli mәtbәxdә ağac qab vә lәvazimatlar işlәdilir? 

Şüşә vә büllur materialdan әn çox hansı qab vә lavazimatlar hazırlanır?

Metaldan hazırlanmış qablardan tәrtibat zamanı hansı yemәklәr verilir? 

Metal qabların hansı növlәrindәn iaşә müәssisәlәrindә istifadә olunur? 

•
taxta qablar
büllur qablar
qeyrişәffaf şüşә qablar

istisaslaşdırılmış müәssisәlәrdә
lüks restoranlarda•
bufetlәrdә
kafelәrdә
pәhriz yemәkxalarında

Azәrbaycan mәtbәxi
Rus mәtbәxi•
Avropa mәtbәxi
İtalya mәtbәxi
Özbәk mәtbәxi

boşqablar
içkilәr üçün qablar•
çay vә qәhvә üçün qablar
әdviyyәlәr üçün qablar
meyvә qabları

әt xörәklәri
balıq xörәklәri•
tәrәvәz xörәklәri
ikinci xörәklәr
birinci xörәklәr



516

517

518

519

Әsas lәvazimatlar hansılardır? 

Qab vә lәvazimatların istifadәsinә hansı tәşkilatlar cavabdehdir?

Süfrә lәvazimatına hansı qablar daxildir? 

 İaşә müәssisәlәrindә süfrә materialların növlәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 

folqa şәkilmiş
melxior vә neyziberdәn hazırlanan•
alüminiumdan hazırlanan
gümüş çәkilmiş
qızıl suyuna salınmış

mәhsulların doğranması üçün
masanın bәzәdilmәsi vә qidanın qәbulu•
süfrә vә desert lәvazimatı
universal lәvazimatları
yemәklәrin paylara bölünmәsi üçün

standartlaşma
Sәhiyyә Nazirliyi•
sanitariya tәşkilatları
vergi tәşkilatları
iaşә tәşkilatları

qәdәh, fujer, stәkanlar
çәngәl, bıçaq, qaşıq•
әlsilәnlәr
әdviyyә qabları
süfrәlәr

pәrdәlәr
süfrәlәr, әl dәsmalları•
dәsmallar
dekor
örtüklәr, üzlüklәr
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Süfrә materiallarında hansı rәnglәr daha mәqsәdәuyğundur?

Hansı ölçülü salfetlәrdәn masanın kompozisiyasında istifadә olunur? 

Adi süfrәlәrin düzbucaqlı masalar üçün ölçülәri vә formalarına aşağıdakılardan hansı aiddir? 

Yemәklәrin verilmәsi üçün hansı ölçülü әl dәsmalları işlәdilir? 

Ad günlәri üçün masaların bәzәrdilmәsindә әsas elementlәr hansılardır? 

ağ vә qara
ağ vә pastel tonlu•
sarı vә bәnövşәyi
ağ vә göy
qara vә qırmızı

60x60 sm
50x50 sm•
35x35 sm
32x32 sm
46x46 sm

170x200; 170x220; 170x250
130x150; 130x160; 130x230; 130x280•
180x280; 180x220; 180x300
150x200; 150x250; 150x280
160x160; 160x180; 160x220

45x60 sm
40x80 sm•
55x55 sm
35x35 sm
50x80 sm

şarlar, güllәr, çay süfrәsi
şamlar, güllәr, tortlar•
şamlar vә tortlar
şarlar vә tortlar
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Banket masalarının növlәri bunlardan hansı deyil? 

 İaşә müәssisәlәrindә masaların servirovkasında hansı materiallardan, qablardan istifadә olunur?

Bayram salatlarını hazırladıqda “Bayram şamı” kompozisiyası üçün hansı tәrәvәzlәrdәn istifadә olunur?

Banket süfrәsi üçün yağ vә pendir mәhsulları süfrәyә necә verilir?

Banket masalarında hansı mәhsullardan düzәldilmiş sәbәtlәrdәn kompozisiyalar qurulur?

şampan stolu

banketfurşet
prezintasiyalar•
çayqәhvәkokteyl
kokteylfurşetqәhvә
kokteyl qәbulu

metal
çinişüşәbüllur•
alüminium
gümüş
plastik kütlә

çuğundur+şüyüd+pendir
şüyüd+yerkökü+qırmızı vә sarı bibәr•
şüyüd+yerkökü+kartof
sarı bibәr+çuğundur+pendir
yumurta+şüyüd+pendir

kәsilmiş, soyuq
tәrtibat qaydalarına uyğun formada•
formalarla doğranmış+bәzәdilmiş
formalarla doğranmış
fiqurlu doğranmış+bәrk

yumurta, jele, nişasta
xәmir, düyü, çörәk, kartof püresi•
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Kağızdan hazırlanmış razetka kompozisiyası harada tәtbiq olunur?

 Banket masalarında meyvәlәr necә verilir?

Kompozisiya qurarkәn hansı qabiliyyәtlәr üstünlük tәşkil edir?

 Papuletkalar hansı xörәklәrin tәrtibatında kompozisiya qurmaq üçün hazırlanır?

Balıqdan hazırlanmış yemәk masaya necә verilir? 

•
tәrәvәzlәrdәn
kartof, yumurta
apelsin, xiyar, pomidor

meyvәlәrin verilmәsindә
bütov şәkildә qızardılmış quş әti mәhsullarda papuletlәrә keçirilir•
qızardılmış xörәklәrdә
balıq xörәklәrindә
tәrәvәz xörәklәrindә

yuyulmuş, bütöv
doğranmış, müxtәlif kompozisiyalar şәklindә•
soyulmuş
yuyulubtәmizlәnmiş bütöv
formalı doğranmış

işgizarlıq, ideyanı düzgün hәll etmәk
qavranış, hissiyat, kәşfetmә, zövq•
tәlәbkarlıq, işgüzarlıq
rәssamlıq, ideya seçmәk
güclü rәng seçmә qabiliyyәti

әtli xörәklәr üçün
julyen vә bütöv toyuğun süfrәyә verilmәsindә•
paylıq balıq xörәklәrinin realizәsindә
salatların realizәsindә
tәrәvәzlәrin qızardılıb süfrәyә verilmәsindә
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 Qızardıcı şkafda hazırlanmış bütöv toyuq necә tәrtibә salınır?

Kabablar hansı tәrtibatda verilir

Hansı tәdbirlәrdә heyvanat mәnşәli xammallardan kompozisiya qurulur?

Suda bişmiş dәniz mәhsulları necә tәrtib edilir?

nar şәrabla papuletka ilә
iri buludda bütöv, limon vә tәrәvәzlәrlә tәrtibatda•
doğranmış üzәri limon vә kalu ilә tәrtibatda
nar şәrabla halqa şәklindә doğranmış
kalu ilә bәzәdilmiş şәkildә

bütöv şәkildә, xamalımayonezli
limon, göyәrti, papilotka ilә dairәvi qabda•
doğranmış, tәrәvәzlәr vә göyәrti ilә
üzәri yağlanmış vә bütöv
parçalara doğranmış, üzәrinә nar sıxılmış

şişdә, milli çörәk vә lavaşla
iri qablarda doğranmış soğan vә göyәrti limonla•
buludlarda limon vә nar şәrabla
lavaşa bükülmüş
lavaş vә sumaqla

desert süfrәlәrindә
lanket tәdbirlәrindә•
toy tәdbirlәrindә
gündәlik yemәklәrdә
çay süfrәlәrindә

qızardılmış toyuqla
limon, zeytun, sous vә tәrәvәzlәrlә•
qızardılmış әt xörәklәri ilә
süzülmüş düyü ilә
marinadlaşdırılmış toyuqla
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 Meyvәtәrәvәz vә xәmir altlıqlarından olan kompozisiyalar hansı süfrәlәrdә verilir?

Servirovkada lәvazimatlar süfrәyә neçә variantda verilir? 

Avropa üsulunda yemәklәrin tәrtibatı necә fәrqlәnir? 

mürәkkәb düzülüşlә, yemәklәrin paylaşması

Rus üsullu tәrtibat necә fәrqlәnir:

toy süfrәlәrindә
banket süfrәlәrindә•
sәhәr süfrәsindә
sifarişli yemәklәrdә
nahar yemәklәrindә

iki variantda
dörd variantda•
müxtәlif variantlarda
qarışıq variantda
müstәvi üsulunda

şirin xörәklәrin verilmәsindә
masanın tәrtibatı ilә•
yemәk vә qәlyanaltının verilmәsi ilә
lәvazimatların düzülüşü ilә
I xörәklәrin verilmәsindә

kömәkçi masalarla
mürәkkәb düzülüşlә, yemәklәrin paylaşması•
işidilmiş boşqablarla
yemәklәrin paylaşması
kömәkçi arabalardan istifadә

salfet vә süfrәlәrin seçilmә xüsusiyyәti
bütöv hazırlanmış yemәklәrin milli xüsusiyyәti•
milli xörәk tәrtibatı
özünә xidmәt forması
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Klassik variantda lәvazimatların tәrtibatı necә olmalıdır? 

Xörәklәrin Avropa üsulu ilә verilmәsindә tәrtibat necә olmalıdır?

 İngilis üsulu hansı fәrqli tәrtibatla fәrqlәnir?

Xörәklәrin süfrәyә verilmәsi hansı yemәk növü ilә başlanmalıdır?

 Kürü hansı mәhsullarla verilә bilәr?

milli qab vә lәvazimatların tәrtibatı

universal lәvazimatlarla paylaşdırma
qaşıq vә çәngәllә paylaşdırma•
qaşıq vә bıçaq sağ әldә tutulur
iri qaşıqla paylaşdırma
qarnir vә soyuq xörәklәrin verilmәsindә

I xörәklәr xüsusi qablarda verilir
yemәk vә qәlyanaltı boşqabları, kәtan salfetka, isidilmiş formada•
paylaşma formasında
Avropasayağı kiçik zallarda
kömәkçi masa olmayan yerlәrdә

souslardan istifadә etmәklә
paylaşmanın 5 müxtәlif variantı ilә•
yemәklәrin kömәkçi masalarda tәrtibata salınması
kömәkçi arabalarda
mürәkkәb düzülüşlü 2ci yemәklәrlә

müxtәlif isti içkilәrlә
soyuq xörәk vә qәlyanaltılarla•
duru xörәklәrlә
desert xörәklәri ilә
şişdә, milli çörәk vә lavaşla

әtli mәhsullarla
kәrә yağı, tәbii tәrәvәzlәrlә•
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Kәrә yağı hansı qәlyanaltıların tәrtibatında işlәdilir?

Az duzlu balıqlar hansı mәhsullarla süfrәyә verilir?

Bişmiş dәniz mәhsulları hansı qablarda vә necә tәrtibatda verilir?

Tәzә tәrәvәzlәr masaya necә verilir? 

Xörәklәr mürәkkәb düzülüşdә vә paylaşma yolu ilә verilәrsә bu hansı üsuldur?

•
pendir, xama, mayonezlә
souslarla
qәnnadı mәmulatları ilә

yumurta mәhsullarının
buterburodların•
pirojkilәrin
şirin xörәklәrin
unlu qәnnadı mәmulatlarının

qarnirlә
limon, zeytun, göyәrti•
qatıq, xama
pomidor, xiyar
göyәrtilәrlә

qәlyanaltı nimçәlәrindә tәrәvәzlәrlә
xüsusi oyuqları olan metal qabda, limonla•
pirojki boşqabında, zeytunla
nimçәlәrdә doğranmış tәrәvәzlәrlә
xırda nimçәlәrdә sousla

bütöv halda bıçaq vә çәngәllә
dairәvi qabda qәlyanaltı boşqabı vә lәvazimatla•
iri nimçәlәrdә
ayaqlı vazalarda
doğranmış halda qaşıq vә çәngәllә
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Tәdbirlәrdә masaya hansı xörәklәr birinci verilmәlidir? 

Xörәklәr masaya verilәrkәn nәyә diqqәt edilmәlidir? 

Ofisiant dörd boşqabı necә tutmalı vә tәqdim etmәlidir? 

Müstәvi variantında lәvazimatların işlәdilmәsi qaydaları hansıdır?

rus üsulu
ingilis üsulu•
klassik üsul
masa üsulu
fransız üsulu

isti xörәklәr
soyuq xörәk vә qәlyanaltılar•
çay vә qәnnadı mәmulatları
müxtәlif içkilәr
kokteyl vә içkilәr

tәrkibinә
tәrtibat etikası vә keyfiyyәti•
temperaturuna
keyfiyyәtinә
miqdarına

әlavә masadan verilir
1i böyük vә şәhadәt barmaqla, 2si onun üzәrinә, 3sü әlin bilәyinә, 4sü o biri әldә•
2si sol, 2si dә sağ әldә götürülür
boşqablar 3ü üstüstә qoyulur, o biri ayrıca götürülür
boşqablar hamısı birlikdә verilir

qarnirlәrin paylanmasında
çәngәl vә qaşığın bel şәklindә yerlәşmәsi•
çәngәlin sağ әldә tutulması
çәngәlin sol әldә tutulması
soyuq xörәklәrin paylanmasında
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Ofisiant variantı necә olmalıdır 

Masa variantı necә olmalıdır?

Soyuq xörәklәr hansı temperaturda süfrәyә verilmәlidir? 

Soyuq xörәklәr hansı ardıcıllıqla verilir?

Soyuq xörәklәrin tәrtibatında nәyә fikit verilmәlidir? 

bir neçә lәvazimatla
tәklifetmә•
özünә xidmәt
qarışıq variantda
ofisiantla birlikdә

müştәrinin yanında paylaşdırma
birbirinә qarşı qoyulan lәvazimatla•
qaşıqla qaylaşdırma
bıçaq vә çәngәllә paylaşdırma
kömәkçi masada paylaşdırma

1214°С
1014°С•
810°С
610°С
48°С

boşqabların düzülmәsi
menyu tәrtibatı qaydaları ardıcıllığı•
qәlyanaltı lәvazimatı, qәdәh, kәtan salfetka ilә
süfrә lәvazimatı vә әlavәlәrlә
lәvazimat vә süfrә ağlarının düzülüşü

 verilmә temperaturuna
qablara qığılma qaydalarına•
miqdar vә keyfiyyәtinә
qabların ölçülәrinә
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Soyuq xörәklәrin verilmәsindә necә qablardan istifadә olunmalıdır? 

Kürü (dәnәvәr) masaya necә verilir?

Quş әtlәri süfrәyә necә verilә bilәr?

Salatlar masaya necә verilir?

 İsti qәlyanaltılar hansı temperaturda masaya verilmәlidir? 

qabların müxtәlif tәrtibatlı olmasına

xörәyin miqdarına müvafiq
müvafiq qablarda buz parçaları ilә•
pirojna qablarında+razetkalarda
salat qablarında
 çini vazalarda

pirojki boşqabında yağla
kürü qabında limonla, buzla•
göyәrti ilә bәzәdilmiş qablarda
zeytunla çini qabda
yaşıl soğanla, razetkada

Dörd yerә bölәrәk dairәvi qabda
paylara doğranıb müxtәlif qarnirlәrlә•
bütöv+qarnirlә
doğranmış vә mayonezli sousla
Salat qablarında yarı bölünәrәk

xama ilә tәrtibә salmaqla
hazırlandığı mәhsullarla tәrtib olunmaqla salat qablarında•
tәrәvәzdәn fiqurlarla dәrin qablarda
marinadlanmış tәrәvәzlәrlә qәlyanaltı qablarında
mayonezlә tәrtib etmәklә boşqablarda

95100°Сdә
8590°Сdә•
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 İsti qәlyanaltılar süfrәyә necә verilir?

Bişirilmiş xәrçәnglәr necә tәrtib edilir vә masaya necә verilir?

Blinlәri süfrәyә necә verirlәr?

 Qarnirlәr masaya necә verilmәlidir?

Doğranmış siyәnәk balığı hansı tәrtibatda verilir?

•
5060°Сdә
5070°Сdә
100110°Сdә

isti qabı dәsmalın üstünә qoymaqla
hazırlandığı qabı salfetlә örtülmüş pirojki nimçәsinә qoymaqla•
birbaşa hazırlandığı qabla
tavanı altlığın üzәrinә qoymaqla
boşqaba qoyulmuş kasada

dәrin nimçәdә, qәlyanaltı lәvazimatı ilә
salfetlә örtülmüş metal qabda, qәlyanaltı nimçә vә çәngәl•
bişirildiyi qabda, kiçik nimçә vә cәngәllә
paylıq tavada desert lәvazimatı ilә
şorba kasasında, desert qaşığı ilә

qәlyanaltı nimçә vә lәvazimatla
salfetlә örtülmüş barançikdә, isidilmiş nimçә vә lәvazimatla•
dairәvi nimçәlәrdә, әridilmiş yağla
paylıq qablarda xama ilә
kürü ilә, vazalarda

iri qabda, bölüşdürücü lәvazimatla
bütün qәlyanaltılar çini qablarda bölmәk üçün çәngәl vә qaşıqla•
xörәyin yanında
ayrıca, perajki nimçәsindә
әvvәlcә mәhsul, sonra qarnir verilmәlidir
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Yuvada hazırlanan siyәnәk balığı necә tәrtibatda verilir? 

Vetçina vә kolbasalı qayğanaq masaya necә verilir? 

Hazırlandığı qablarda masaya hansı qәlyanaltılar verilә bilәr?

Balıq salyankaları hansı qablarda süfrәyә verilir?

qarnirlә birlikdә eyni qabda
tabaqda, göyәrti ilә tәrtibatda, barançikdә isti kartof•
dairәvi qabda, limonla, qarnirlә
pirojki qabında zeytunla
qәlyanaltı qabında sousla

bölmәli qablarda müxtәlif tәrtibatlarda
kartofdan hazırlanmış yuvada pendir, yumurta, alma, balıq, üzәrinә qaymaq tökülür•
xәmirdәn hazırlanan sәbәtdә, pendirlә
jelәdәn hazırlanmış qabda, alma ilә
paylıq qablarda göyrti vә zeytunla tәrtibatda

isidilmiş paylıq qablarda
salfetlә boşqaba qoyulmuş paylıq tavada•
qәlyanaltı nimçәsindә pomidor vә göyәrti ilә
qәlyanaltı lәvazimatı ilә dәrin boşqabda
jelәdәn hazırlanmış qabda, alma ilә

buxarda bişirilmiş mәhsullar
isti qәlyanaltılar, papilotkalarla•
julyenlәr
souslar
suda bişmiş dәniz mәhsulları

desert boşqabı vә desert qaşığı ilә
boşqaba qoyulmuş çini kronşeldә•
hazırlandığı tavada
paylıq qablarda
qәlyanaltı nimçә vә lәvazimatla
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Әt assortilәrinin bәdii tәrtibatı necә olmalıdır?

Jele vә musslar necә tәrtibә salınır?

 İsti qәlyanaltılar hansı qablarda masaya verilir?

 İsti buterbrodlar süfrәyә necә verilir?

 Quş әtindәn hazırlanan julyenlәr necә tәrtibatda masaya verilir? 

göy noxudla qәlyanaltı qablarında
tәzә vә konservlәşdirilmiş meyvәtәrәvәzlәr, jele, qıtıqotu sousu ilә oval qablarda•
göy noxudla qәlyanaltı qablarında
tәzә tәrәvәzlәrlә, sousla dairәvi qablarda
çalınmış jele ilә

rәngli vә fiqurlu jelelәr
 jele+kürü+jele şirәsi•
donmuş jele vә rәngli kәlәm
donmuş jele vә dәniz mәhsulları
qәlyanalt boşqabında bәzәkli jele

qızdırıcı lәvazimatlarla
hazırlandığı qablarda+papilyotkalarla•
iri qablarda şәrabla
 isidilmiş qәlyanaltı qablarında
salfetlә bükülmüş qablarda

parça salfetә bükülmüş
isidilmiş boşqabda qәlyanaltı çәngәl vә bıçaqla•
salfetә bükülmüş
açıq vәziyyәtdә boşqabda
qızardılmış tavada

yarımpaylıq qablarda isidilmiş vәziyyәtdә
kokotniklәrdә kağız papilotkalarla tәrtibatda•
kağız salfetlә örtülmüş boşqaba qoyulmuş kokotnikdә
pirojki boşqabında bir kokotniklә
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Pörtlәdilmiş göbәlәklәrdә masaya hansı qabda vә necә verilir?

 Paştetlәri necә vә hansı lәvazimatla tәrtib edirlәr? 

Kәrә yağı hansı mәhsulla birlikdә süfrәyә verilmәlidir? 

Soyuq xörәklәr süfrәyә hansı xörәklәrdәn sonra verilir? 

Unlu mәmulatlar hansı içkilәrlә verilmәlidir?

sifarişә әsasәn boşqabda lәvazimatla

zeytun yağı ilә kokotnikdә
kokotniklәrdә, xama sousunda•
kokotniklәrdә tomat sousunda
kokotniklәrdә soya sousu ilә
ağ şәrab әlavә etmәklә, yaşıl yağda

doğranmış halda kürәklә
xüsusi formada, Avropa üsulu ilә•
rulet formasında, kürәk vә bıçaqla
qәlyanaltı nimçәsi vә lәvazimatı ilә
bütöv halda bıçaq vә çәngәllә

şirin xörәklәr
pendir, kürü•
souslar
tәrәvәzlәr
xama, mayonez

isti qәlyanaltılardan
bütün xörәklәrdәn әvvәl•
meyvәtәrәvәzlәrdәn
çay süfrәsindәn
birinci xörәklәrdәn

şәrab vә konyak
 qәhvә vә çay•
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 Unlu qәnnadı mәmulatları süfrәyә hansı yemәk kimi verilir?

Unlu qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilә bilәr?

Unlu qәnnadı mәmulatları әn çox hansı lanket növündә verilir? 

Qәnnadı mәmulatları hansı mәhsullarla süfrәyә verilmir?

Kakaonu necә verirlәr?

•
qәhvә vә desert şәrabları
likor vә şәrablar
meyvә suyu

qәlyanaltı
desert•
kokteylfurşet banketi
banket
nahar

desert yemәklәri ilә
meyvә, şәkәrli qәnnadı mәmulatı, isti içkilәrlә•
isti içkilәr, qәlyanaltılar
meyvә salatları, şәrablar
buterburodlarla

toy banketi
banketçay•
qarışıq banketlәr
banketkokteyl
banketfurşet

soyuq içkilәrlә
tәrәvәzlәrlә•
meyvәlәrlә
mürәbbәlәrlә
isti içkilәrlә
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Konyaklı qәhvә necә verilir?

Qәnnadı mәmulatları әn çox hansı içkilәrlә verilir? 

Uşaq gәnclәr kafesindә menyu hansı növ mәhsuldan başlayaraq tәrtib olunur?

Xarici turistlәrә xidmәt edәn restoranlarda menyu neçә dildә tәrtib edilir? 

südlә, qәndlә hazırlanır, isti halda verilir
süd vә qaymaqla, yumurta sarısı ilә hazırlanır, çay qaşığı vә qәndlә verilir•
südlә hazırlanır, qәnnadı mәmulatı ilә verilir
qәnd vә südlә hazırlanır
şokoladla südü qaynar su ilә qarışdırırlar

servizbarda barmen hazırlayır
qәhvә, ayrıca konyak, qәnnadı mәmulatları ilә•
qәhvәyә konyak әlavә etmәklә
konyak üzәrinә әzilmiş şokoladla, ayrıca qәhvә
qәhvә, süd, qaymaq vә konyaklı

şirәlәr, şәrbәtlәr
isti içkilәrlә•
çayla
likor, viski
konyak

qәlyanaltılar
isti içkilәr•
müxtәlif şirәlәr
pitsalar
buterbrodlar

rus+ingilis+azәrbaycan
rus+ingilis+alman+fransız•
rus+ingilis
bir çox dillәrdә
ingilis+türk+fars+azәrbaycan
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Preyskurantlarda әsas hansı mәlumatlar göstәrilir? 

Menyunun tәrtibatında zәruri şәrtlәr hansılardır?

 Tematik tәdbirlәr menyusu nә vaxt tәrtib edilir? 

Toy banketindә sifarişin qәbulu kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

Bayram masalarının bәzәdilmәsindә bәdii tәrtibat elementlәri hansılardır?

paylıq xörәklәrin çeşidi
daimi qiymәt•
xörәklәr sifarişlә hazırlanır
şәrab vә işkilәrin daimi siyahısı
daim mövcud olan mәhsullar

eyni menyudan istifadә etmәk
әnәnә vә yeniliklәri әks etdirmәk•
gәlir vә qazanc gәtirmәyәn yemәkdәn imtina etmәk
müәyyәn yemәklәrlә istisaslaşma
optimal çeşidlәrin işlәnmәsi

turistlәr üçün qrup şәklindә
bayram günlәrindә•
milli xarakterli tәdbirlәrdә
müxtәlif metbәx xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn
kollektiv sifarişlә

müәssisәnin müdiri
metrdotel•
menecer
inzibatçı
ofisiantlar

bayramın növünә uyğun
bayram atributları ilә bәzәdilmәsi•
milli xarakterli qabqacaq, süfrә lәvazimatı
romantik masa tәrtibatı
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Banketfurşet üçün masanın tәrtibatında hansı masalardan istifadә olunur?

İsveç masasında xidmәtin hansı növündәn istifadә edilir?

Minalı çini qabların hansı növlәri biribirindәn fәrqlәndirilir?

Büllur şüşә qabların tәrkibindә hansı materiallardan istifadә olunur?

Rәngli şüşә qabların tәrkibinә nә qatırlar?

bayram suvenirlәri

zalın ortasına düzülmüş
hündür dairәvi•
kvadrathündür
düzbucaqlı, çoxyerli
divarboyu düzülmüş

briqada xidmәti
özünәxidmәt•
qarışıq xidmәt
ofisiantlarla
satıcılarla

ağ rәngli bәrk çinilәr
bәrk vә yumşaq çini•
meysen çinisi
tәrkibindә kaolin olan çinilәr
tәrkibindә kvars olan çinilәr

potaş+tәbaşir+әhәng+soda
kvars+soda+potaş+әhәng+qurğuşun•
tәbaşir vә şüşәdәn
kvars vә kaolindәn
soda+potaş+şüşә

cilalama yolu ilә
şüşә kütlәsinә kobalt•
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Hansı metal qablar istilikkeçirici vә estetik keyfiyyәtlәrә malikdir?

Büllur qabların emalının hansı növlәri mövcuddur

Әsas yemәk lәvazimatlara bunlardan hansı aid deyil?

Әllә işlәnmiş naxışlı, milli ornamentli süfrә vә salfetlәrdәn hansı müәssisәlәrdә istifadә edilir?

Tematik tәdbirlәr menyusu nә vaxt tәrtib edilir?

•
şüşә kütlәsinә lak
şüşә kütlәsinә rәngli emal
şüşә kütlәsinә almaz

paslanmayan poladdan
çini vә neyzilberdәn olanlar•
nikel vә poladdan olanlar
polad vә misin qarışığı
çini vә misin qarışığı

rәngli vә oymalı büllur
naxışlama vә cilalama ilә rәsm•
rәngli büllur
oymalı büllur
rәngsiz büllur

süfrә lәvazimatı
mәhsulların doğranması üçün•
masaların bәzәdilmәsi üçün
qәlyanaltı lәvazimatı
meyvә lәvazimatı

lüks restoranlarda
ixtisaslaşmış milli müәssisәlәrdә•
xüsusi tәdbirlәrdә
açıq tipli yemәkxanalarda
yüksәk kateqoruyalı müәssisәlәrdә
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614

Menyunun tәrtibatında әsas göstәrici nәdir

Menyunun tәrtibatında bu perinsiplәrin hansından istifadә edilmir?

Menyunun tәrtibatında zәruri şәrtlәr hansılardır

Hansı menyular satışın hәcmini yüksәldir?

turistlәr üçün qrup şәklindә
bayram günlәrindә•
müxtәlif metbәx xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn
milli xarakterli tәdbirlәrdә
kollektiv sifarişlә

firma yemәklәrin olması
müәssisәnin emblemi•
istifadә olunan kağızın növü
spirt vә mәtnin yazılışı
qiymәtlәr

tәhlükәsizlik
ixtisaslaşma•
qarşılıqlı әvәzolunma
uyğunluq
qәnaәtçilik

eyni menyudan istifadә etmәk
әnәnә vә yeniliklәri әks etdirmәk•
gәlir vә qazanc gәtirmәyәn yemәkdәn imtina etmәk
müәyyәn yemәklәrlә istisaslaşma
optimal çeşidlәrin işlәnmәsi

firma yemәklәr
rәngin, kağızın vә qrafikanın yüksәk keyfiyyәti•
mövsümi yemәklәr
gәlirli vә mәşhur yemәklәr
zövqlә bәzәdilmiş, şәkil vә reklam xarakterli
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Preyskurantlarda әsas hansı mәlumatlar göstәrilir

Şәrab kartlarında hansı mәhsullar әks etdirilir?

Menyuda olan hansı yemәklәr satışın hәcmini artırır?

Şәrab kartlarında hansı içkilәrin adları sıyahıda birinci olur

Yalnız spirtli içkilәrin adları siyahıda birinci göstәrilәrsә bu hansı menyudur?

paylıq xörәklәrin çeşidi
daimi qiymәt•
xörәklәr sifarişlә hazırlanır
şәrab vә işkilәrin daimi siyahısı
daim mövcud olan mәhsullar

isti içkilәr
içkilәrin adları vә qiymәtlәri vә hәcmi•
spirtli içkilәr
spirtsiz içkilәr
şәrab vә yemәklәr

ixtisaslaşmış yemәklәr
cәlbedici yemәklәr•
mövsümә yemәklәr
firma yemәklәri
milli yemәklәr

şәrabların
araqların•
köpüklәnәn şәrabların
firma içkilәrin
nalivkalardan

sәrbәst seçimli menyu
şәrab kartı•
kompleks xörәklәr menyusu
kokteyl kartı
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624

Xarici turistlәrә xidmәt edәn restoranlarda menyu neçә dildә tәrtib edilir?

Uşaq gәnclәr kafesindә menyu hansı növ mәhsuldan başlayaraq tәrtib olunur?

Çәtin hәzm olunan yemәklәr hansı menyuda istifadә edilmәmәlidir?

Çini qablar ilk dәfә vә nә vaxt harada istehsal olunur?

İlk dәfә çini mәmulatlar hansı ölkәdә yaradılmışdır?

toy banketi menyusu

rus+ingilis+azәrbaycan
rus+ingilis+alman+fransız•
bir çox dillәrdә
rus+ingilis
ingilis+türk+fars+azәrbaycan

qәlyanaltılar
isti içkilәr•
pitsalar
müxtәlif şirәlәr
buterbrodlar

nahar menyusu
şam menyusu•
sәhәr menyusu
furşet menyusu
banket menyusu

Rusiyada XVIII
Çindә XVIII•
Hindastanda XVI
İngiltәrәdә XIX
Almaniyada XVIII

Florensiya XV
Çindә VIVII•
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Polimer materialdan hazırlanan qab vә lәvazimatlar hansı üstünlüyә malikdirlәr

Yemәk lәvazimatları neçәnci әsrdәn başlayaraq istifadә edilirdi?

Hansı şüşә qablardan mikrodalğalı peçdә istifadә etmәk olar?

Masanın tәrtibatı üçün çini vә keramika qablar nә ilә fәrqlәnir?

Qәlyanaltı lәvazimatı süfrә lәvazimatından nә ilә fәrqlәnir?

•
Misirdә
Avropa ölkәlәrindә X
Hindistan XV

tәmizlik
yüksәk olmayan qiymәt•
birdәfәlik istifadә
dayanıqlıq
möhkәmlik

XVI әsrdә
VIII әsrdә•
X әsrdә
XVII әsrdә
XIVXV әsrdә

arkopa
qeyrişәffaf•
adi
lüminark
büllur

dәst olması ilә
forma vә rәsmi ilә•
qızıl suyuna salınmaqla
gümüş işlәmәlәri ilә
müәssisәnin emblemi ilә
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632

633

Ağacdan hazırlanan qablar hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

Tәyinatına görә süfrәlәr hansı növlәrә bölünür?

Rәsmi qәbullar hansı növlәrә bölünür?

Dairәvi masalar üçün adi süfrәlәrin diametri?

müxtәlifdir
ölçülәrinә görә•
formasına görә
böyüklüyünә görә
kiçikliyinә görә

milli
su keçirmәmәk•
ağırlıq
yüngüllük
tәrtibatlı

yemәkxana
adi vә banket•
toy vә qonaqlıq
saya vә güllü
dekorativ

әylәşmә tәşkil olunmadan kokteyl qәbulu
sәhәr, nahar vә şam yemәklәri qәbulu•
furşet, kokteyl, Barbekyunu qәbulu
әylәşmәdә tәşkil olunmayan çay qәbulu
masa arxasında kabab qәbulu

150; 180; 220 sm
130; 150; 160 sm•
180; 200; 230 sm
170; 190; 210 sm
160; 180; 200 sm
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638

Toy banketlәrindә masaların tәrtibatı necә olmalıdır?

Kokteyl banketini o biri banketdәn fәrqlәndirәn cәhәtlәr hansıdır?

Masaların tәrtibatında hansı salfetka növündәn istifadә edilir

İxtisaslaşmış iaşә müәssisәlәrindә necә süfrә materiallarından istifadә olunmalıdır?

Gündәlik istifadә üçün hansı materialdan hazırlanan süfrәlәr yararlıdır?

Avropa sayağı
sifariş әsasında•
normalara uyğun
milli üslubda
tәmtәraqlı

yemәklәrin çeşidi
bar piştaxtasından istifadә vә vaxt•
masaların düzülüşü
vaxt mәhdudiyyәti
içkilәrin çeşidi

kәtan salfetlәri
bәzәk salfetlәri•
ağız silmәk üçün salfetlәr
kokteyllәr üçün salfetlәr
fәrdi salfetlәr

naxışlı kәtan
әllә işlәnmiş, milli ornamentli•
pastel tonlu
ağ katkalı
açıq mavı, çәhrayı

plastifikat+pambıq
akril, poliester•
ipәk
sintetik+kәtan
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640

641

642

643

Naperon süfrәlәrdәn hansı masalarda istifadә olunur?

Fәrdi salfetlәr nә zaman istifadә edilir?

Kafe avtomatlarda hansı qab növlәri daha çox işlәdilir?

Mis vә nikelin qarışığından hansı qabların hazırlanmasında istifadә olunur?

Lüks restoranlarda hansı qab vә lәvazimatlardan istifadә olunur

pambıq+poliester

nahar masası
düzbucaqlı masalarda süfrәyә süfrәyә әlavә•
kokteyl masası
furşet masası
banket masası

kağız salfet olub, gigiyenikdir
paltarların üzәrinә salmaq•
boşqabların yanında
kokteyllәr üçün
masanın bәzәdilmәsındә

şüşә qablar
polimer qablar•
qeyrişәffaf qablar
adi şüşә qablar
taxta qablar

nazik keramika qablar
yumşaq çini qablar•
bәrk çini qablar
melixor qablar
saxsı qablar

qızıl suyuna salınmış qablar vә lәvazimatlar
büllur qablar vә lәvazimatlar•
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648

Hansı materialdan hazırlanmış qablar ucuz qiymәtә başa gәlir

Süfrәlәrә әlavә olaraq hansı üst vә aşağı süfrәlәr masalara salınır?

Banket tәdbirlәrindә istehlakçılar üstlәrinә salmaq üçün hansı salfetkalardan istifadә edir?

Madera qәdәhlәri hansı içkilәrin verilmәsindә istifadә olunur?

Fujerlәrdә hansı içkilәr verilir?

•
gümüşlә işlәnmiş qablar vә lәvazimatlar
melixor qablar vә lәvazimatlar
çini qablar vә lәvazimatlar

taxta
polimer•
metal
adi üşә
alüminium

rәnglәrә uyğun
naperon süfrәlәr•
tünd vә açıq olmaqla
uzun süfrәlәrin üzәrinә qısa
qısa süfrәlәrә әlavә

iri ölçülü kağız salfetlәr
fәrdi vә parça salfetlәr, iri ölçülü, saya•
iri ölçülü salfetlәr
gigiyenik salfetlәr
süfrә materialından

sәrinlәşdirici içkilәrin
tünd vә desert şәrabların•
kokteyllәrin
şirә vә şәrbәtlәrin
konyaklar
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Kokotniklәrdә hansı ymәklәr verilir?

Balıqdan hazırlanmış yemәk masaya necә verilir

Qızardıcı şkafda hazırlanmış bütöv toyuq necә tәrtibә salınır?

Kabablar hansı tәrtibatda verilir?

dondurulmuş kokteyllәr
kokteyllәrin hazırlanması vә verilmәsi•
müxtәlif likorlar
meyvә suları
tünd içkilәr üçün

paylıq yemәklәr
müxtәlif julyenlәr hazırlanır vә verilir•
souslar hazırlanır
paylıq balıq mәhsulları
yumurta mәhsulları hazırlanır

nar şәrabla papuletka ilә
iri buludda bütöv, limon vә tәrәvәzlәrlә tәrtibatda•
nar şәrabla halqa şәklindә doğranmış
doğranmış üzәri limon vә kalu ilә tәrtibatda
kalu ilә bәzәdilmiş şәkildә

bütöv şәkildә, xamalımayonezli
limon, göyәrti, papilotka ilә dairәvi qabda•
doğranmış, tәrәvәzlәr vә göyәrti ilә
üzәri yağlanmış vә bütöv
parçalara doğranmış, üzәrinә nar sıxılmış

lavaş vә sumaqla
iri qablarda doğranmış soğan vә göyәrti limonla•
buludlarda limon vә nar şәrabla
şişdә, milli çörәk vә lavaşla
lavaşa bükülmüş
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Hansı tәdbirlәrdә heyvanat mәnşәli xammallardan kompozisiya qurulur?

Servirovkada lәvazimatlar süfrәyә neçә variantda verilir?

Avropa üsulunda yemәklәrin tәrtibatı necә fәrqlәnir?

İngilis üsullu tәrtibat necә olmalıdır?

Rus üsullu tәrtibat necә fәrqlәnir

desert süfrәlәrindә
lanket tәdbirlәrindә•
toy tәdbirlәrindә
gündәlik yemәklәrdә
çay süfrәlәrindә

iki variantda
dörd variantda•
müxtәlif variantlarda
qarışıq variantda
müstәvi üsulunda

şirin xörәklәrin verilmәsindә
masanın tәrtibatı ilә•
yemәk vә qәlyanaltının verilmәsi ilә
lәvazimatların düzülüşü ilә
xörәklәrin verilmәsindә

kömәkçi arabalardan istifadә
mürәkkәb düzülüşlә, yemәklәrin paylaşması•
işidilmiş boşqablarla
kömәkçi masalarla
yemәklәrin paylaşması

salfet vә süfrәlәrin seçilmә xüsusiyyәti
bütöv hazırlanmış yemәklәrin milli xüsusiyyәti•
özünә xidmәt forması
milli xörәk tәrtibatı
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Kombinasiyalı tәrtibat hansı iaşә müәssisәlәrindә tәtbiq olunur

Klassik variantda lәvazimatların tәrtibatı necә olmalıdır?

Xörәklәrin süfrәyә verilmәsi hansı yemәk növü ilә başlanmalıdır

Kürü hansı mәhsullarla verilә bilәr

Az duzlu balıqlar hansı mәhsullarla süfrәyә verilir?

milli qab vә lәvazimatların tәrtibatı

yemәkxanalarda
lüks restoranlard•
kafe vә barlarda
otel nәzdindәki restoranlarda
banketlәrdә

qaşıq vә bıçaq sağ әldә tutulur
qaşıq vә çәngәllә paylaşdırma•
qarnir vә soyuq xörәklәrin verilmәsindә
iri qaşıqla paylaşdırma
universal lәvazimatlarla paylaşdırma

desert xörәklәri ilә
soyuq xörәk vә qәlyanaltılarla•
müxtәlif isti içkilәrlә
meyvәtәrәvәzlәrlә
duru xörәklәrlә

souslarla
kәrә yağı, tәbii tәrәvәzlәrlә•
qәnnadı mәmulatları ilә
әtli mәhsullarla
pendir, xama, mayonezlә

qarnirlә
limon, zeytun, göyәrti•
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667

Bişmiş dәniz mәhsulları hansı qablarda vә necә tәrtibatda verilir?

Bişirilmiş omarlar hansı mәhsul vә lavazimatla tәrtib olunur

Tәzә tәrәvәzlәr masaya necә verilir?

Xörәklәr mürәkkәb düzülüşdә vә paylaşma yolu ilә verilәrsә bu hansı üsuldur?

İngilis üsulu ilә xörәklәr necә verilir?

•
qatıq, xama
pomidor, xiyar
göyәrtilәrlә

nimçәlәrdә doğranmış tәrәvәzlәrlә
xüsusi oyuqları olan metal qabda, limonla•
qәlyanaltı nimçәlәrindә tәrәvәzlәrlә
pirojki boşqabında, zeytunla
xırda nimçәlәrdә sousla

tәrәvәzlәrlә, tәmizlәnmiş formada
oval qabda, tәrәvәz vә göyәrti, masa vә çәngәl•
pirojki boşqabında, kәtan salfetlә
bölüb paylaşmaqla, çәngәl vә bıçaqla
iri qablarda çәngәl vә bıçaqla

bütöv halda bıçaq vә çәngәllә
dairәvi qabda qәlyanaltı boşqabı vә lәvazimatla•
iri nimçәlәrdә
ayaqlı vazalarda
doğranmış halda qaşıq vә çәngәllә

fransız üsulu
ingilis üsulu•
klassik üsul
masa üsulu
rus üsulu
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Xörәklәrin tәklif edilmәsi hansı variantdır?

Tәdbirlәrdә masaya hansı xörәklәr birinci verilmәlidir?

Xörәklәr masaya verilәrkәn nәyә diqqәt edilmәlidir

Ofisiant dörd boşqabı necә tutmalı vә tәqdim etmәlidir

qapaqlarla örtülmüş qabda verilir, sonra ofisiant paylaşdırır
göstәrilir, kömәkçi masadan әvvәlcә әsas mәhsul, sonra qarnir•
müştәri özünә xidmәt edir
göstәrilir, sonra verilir
yemәklәr masaya qoyulur, hәr kәs özü götürür

masa variantı
ofisiant variantı•
kombinasiyalı üsul
sıx konsistensiyalı yemәklәrdә masa variantı
yumşaq konsistensiyalı yemәklәrdә müştәri variantı

isti xörәklәr
soyuq xörәk vә qәlyanaltılar•
çay vә qәnnadı mәmulatları
müxtәlif içkilәr
kokteyl vә içkilәr

tәrkibinә
tәrtibat etikası vә keyfiyyәti•
temperaturuna
keyfiyyәtinә
miqdarına

2si sol, 2si dә sağ әldә götürülür
1i böyük vә şәhadәt barmaqla, 2si onun üzәrinә, 3sü әlin bilәyinә, 4sü o biri әldә•
boşqablar hamısı birlikdә verilir
boşqablar 3ü üstüstә qoyulur, o biri ayrıca götürülür
әlavә masadan verilir
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Bişirilmiş şirәlәnmiş soyuq balıq xörәklәri neçә tәrtibdә verilir?

Әt assortilәrinin bәdii tәrtibatı necә olmalıdır

İsti qәlyanaltılar hansı qablarda masaya verilir

Bunlardan hansı isti qәlyanaltı sayılır?

Kәrә yağı, pendir hansı menyuya daxildir?

qarnirsiz mayonezlә adi qablarda
göyәrti+limon+sousla çini qablarda•
oyuqda olan qabda, sousla
zeytunla iri qablarda
limon şirәsi ilә qәlyanaltı boşqabında

tәzә tәrәvәzlәrlә, sousla dairәvi qablarda
tәzә vә konservlәşdirilmiş meyvәtәrәvәzlәr, jele, qıtıqotu sousu ilә oval qablarda•
göy noxudla qәlyanaltı qablarında
müxtәlif souslarla
çalınmış jele ilә

salfetlә bükülmüş qablarda
hazırlandığı qablarda+papilyotkalarla•
iri qablarda şәrabla
isidilmiş qәlyanaltı qablarında
qızdırıcı lәvazimatlarla

Ukrayna borşu
kokotmikdә julyenlәr•
әtbalıq assortilәri
paştetlәr
qızardılmış toyuq

sәrbәst menyu
sәhәr yemәyi•
qәlyanaltı
desert
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Bunlardan hansı soyuq xörәk sayılır

Bunlardan hansı qәlyanaltı sayılır

İsti buterbrodlar süfrәyә necә verilir

Quş әtindәn hazırlanan julyenlәr necә tәrtibatda masaya verilir?

Pörtlәdilmiş göbәlәklәrdә masaya hansı qabda vә necә verilir?

nahar

tavada qayğanaq
toyuq ciyәrindәn paştet•
dәnәvәr kürü
kәrә yağı
aşqarlı şorbalar

tәrәvәz assortisi
sıxılmış kürü•
bişmiş dәniz mәhsulları
bişirilmiş xәrçәnglәr
әt assortisi

parça salfetә bükülmüş
isidilmiş boşqabda qәlyanaltı çәngәl vә bıçaqla•
açıq vәziyyәtdә boşqabda
qızardılmış tavada
salfetә bükülmüş

yarımpaylıq qablarda isidilmiş vәziyyәtdә
kokotniklәrdә kağız papilotkalarla tәrtibatda•
kağız salfetlә örtülmüş boşqaba qoyulmuş kokotnikdә
pirojki boşqabında bir kokotniklә
sifarişә әsasәn boşqabda lәvazimatla

zeytun yağı ilә kokotnikdә
kokotniklәrdә, xama sousunda•
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Paştetlәri necә vә hansı lәvazimatla tәrtib edirlәr?

Kәrә yağı hansı mәhsulla birlikdә süfrәyә verilmәlidir?

Soyuq xörәklәr süfrәyә hansı xörәklәrdәn sonra verilir

Birinci xörәklәr hansı qablarda masaya verilir

Birinci xörәklәr hansı әlavәlәrlә verilir

•
kokotniklәrdә soya sousu ilә
ağ şәrab әlavә etmәklә, yaşıl yağda
kokotniklәrdә tomat sousunda

doğranmış halda kürәklә
xüsusi formada, Avropa üsulu ilә•
rulet formasında, kürәk vә bıçaqla
qәlyanaltı nimçәsi vә lәvazimatı ilә
bütöv halda bıçaq vә çәngәllә

şirin xörәklәr
pendir, kürü•
souslar
tәrәvәzlәr
xama, mayonez

meyvәtәrәvәzlәrdәn
bütün xörәklәrdәn әvvәl•
birinci xörәklәrdәn
isti qәlyanaltılardan
çay süfrәsindәn

kasada çömçә ilә
nәlbәkili fincan, kasa vә saxsı bardaqlarda•
dәrin boşqablarda
şorba kasalarından kiçik boşqaba tökmәklә
bardaqlarda
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Birinci soyuq xörәk bunlardan hansıdır

Qida sәnayesindә hazırlanan sousların rolu aşağıdakılardan hansıdır

Bunlardan hansının hazırlanmasında un vә nişastadan istifadә edilir?

Birinci xörәklәr hansı yemәklәrdәn sonra verilir

sous, çörәk, xama
qrenki, pirojki, kulebyaklarla•
çörәk, xama, sirkә
kәsmikli qoğal, lavaş
tәrәvәzlәr, göyәrtilәr, qarnir

qarışıq şorbalar
çuğundur şorbası•
piti
omletli hәlim
püreşәkilli şorbalar

sәrbәst qida kimi qәbul edilir
kalorini yüksәltmәk, әtir vә dad vermәk•
xörәyә qatılır, dadı dәyişir
ayrıca verilir
bәzәdilmәsindә istifadә edilir

sirkә ilә hazırlanan souslar
balıq bülyonunda hazırlanan souslar•
bitki yağı ilә hazırlanan souslar
yağlı qatışıqlar
yağlı vә xamalı souslar

desert yemәklәrindәn sonra
soyuq vә isti qәlyanaltılardan sonra•
soyuq yemәklәrdәn sonra
çay süfrәsindәn sonra
tәrәvәz yemәklәrindәn sonra
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Milli birinci xörәk olan “Xarço” süfrәyә necә verilir?

Birinci xörәklәr süfrәyә hansı hәcmdә verilmәlidir (1 pay üçün)?

Birinci xörәklәrin әsasını nә tәşkil edir

Aşqarlı birinci xörәklәr süfrәyә necә verilir?

Balıq şorbaları süfrәyә necә verilir

әdviyyatlı souslarla, kasada
dәrin qabda, tkemalı sousu, sarımsaq•
kasalarda әdviyyatla
bardaqlarda, marinadlı tәrәvәzlәrlә
üzәri doğranmış göyәrti ilә boşqabla

300400 ml
250500 ml•
150200 ml
200250 ml
200300 ml

quş әtlәri
müxtәlif hәlimlәr•
әt mәhsulları
tәrәvәzlәr
yarmalar

kasalarda
şorba kasasında gәtirilir, isidilmiş boşqaba tökülür•
dәrin boşqablarda verilir
qağaqlı saxsı bardaqlarda
şorba verilir, yanında lavaş qoyulur

saxsı qablarda kәsmikli qoğalla
nәlbәkili hәlim fincanında, limon tikәsi ilә•
hәlim fincanında, salat qabında qrenki ilә
şorba kasalarında pirojki ilә
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Piti süfrәyә necә verilir?

Bodvinya (rus xörәyi) süfrәyә necә verilir

Milli xörәklәrdәn bunlardan hansı aiddir?

Banket vә toy menyularında bu xörәklәrdәn hansı verilmir?

şorba kasalarında çömçә ilә nimçәyә tökmәk üçün

kasalarda, taxta qaşıqla
dәrin boşqabla+piti qablarında•
qapaqlı bardaqlarda
taxta qaşıqla bardaqlarda
xәmirlә bağlanmış bardaqlarda

saxsı qablarda tәrәvәzlәrlә
hәlim kasalarında, balıq mәhsulları ilә•
dәrin qablarda qarnirlә
dәrin nimçәlәrdә tәrәvәzlәrlә
qapaqlı qablarda göyәrtilәrlә

yumurtalı hәlim
düşbәrә•
noxud şorbası
püre şorbaları
rassolniklәr

Salatlar
suda bişirilmiş әt mәhsulları
qәnnadı mәmulatları
qızardılmış tәrәvәzlәr
doğramac•


