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زبان امتحان :فارسی

این امتحان شامل دانش رفتار شغلی در هفت حوزه رفتاری مرکزی مربوط به شغل آشپزی است .امتحان از طریق پرسش هایی
درباره وضعیت های رفتار شغلی در کامپیوتر انجام می شود .حوزه ها و وضعیت های رفتاری از چارچوب برنامه های درسی و
مقررات آموزشیِ مربوطه استخراج شده اند .نتایج به این شرح است:
باال

دانش عملی حرفهای

متوسط تا باال

ST
ER

انجام کارهای شستشو و تمیزکاری

متوسط
غیر قابل تشخیص تا متوسط

غیر قابل تشخیص

آشنایی اساسی با کارهای احتمالی حوزه های هتل و مهمانداری .دور ریختن درست باقیمانده های غذا و کار کردن با
ماشین ظرفشویی .تمیز کردن زمین و میزهای کار در آشپزخانه.

U

آماده سازی و تهیه ساالدها و پیش غذاها

آماده سازی و تهیه غذاهای جانبی و سوپ ها

M

برش دادن ،ارّه کردن و قسمت کردن مواد غذایی .سرو کردن ساالها و پیش غذاها .استفاده از ابزارهای برش و دانستن
اینکه در هنگام کار با مواد غذایی به چه چیزهایی باید توجه کرد.

آماده کردن مواد غذایی و درست کردن غذاهای جانبی و سوپ ها با آنها مطابق منوها .داشتن دانش گسترده درباره
حصوالت مهم ،مواد غذایی و بهداشت مواد غذایی.

درست کردن دسرها

درست کردن غذاهای گوشتی و ماهی
دادن پیشنهاد برای منوها و بوفه ها و درست کردن غذاهای مختلف برای آنها .آماده کردن مواد غذایی و آماده کردن
جداگانه گوشت ،پرندگان ،ماهی و مرغ شکاری .درست کردن سس های مربوط به آنها.

اداره کار آشپزخانه
غیر قابل ارزیابی

مدیریت کارکنان و رهبری تیم .دادن سفارش ها و آماده کردن برنامه کاری پرسنل و فهرست های بهداشتی .به عهده
گرفتن وظایف مدیریتی آشپزخانه و کار کردن در حوزه اداری.

کار در سرویس
غیر قابل ارزیابی

کار کردن در بخش خوراکی ها و نوشیدنی ها .استقبال کردن از مهمانان ،دریافت سفارشات و آماده کردن نوشیدنی ها.
چیدن میز و سرو کردن غذاها و نوشیدنی ها به مهمانان.
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درست کردن خوراکی های شیرین بر اساس دستورالعمل .داشتن دانش گسترده درباره محصول.
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راهنمایی درباره محتویات امتحان
این امتحان شامل  100پرسش درباره وضعیت های شغلی واقعی و عملی است .درباره هر حوزه تخصصی ،دست کم
 20پرسش به صورت پرسشهای بسته ارائه میشوند .زمان پاسخ دادن حداکثر  4ساعت است .این امتحان توسط
کارشناسان متخصص حوزههای مختلف تنظیم شده است .تقسیمبندی حوزههای تخصصی در راستای محتوای
برنامه آموزشی تعلیم و آموزش عملی شغلی است .وضعیتهای شغلی عملی به صورت متن ،عکس و فیلم نمایش
داده می شوند.
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راهنمایی درباره تفسیر نتایج

این موارد در آن کنترل نمی شوند:
• اجرای عملی کار و توانایی نظری
• مهارتهای مربوط به حل مسئله

• انگیزش ،خودانگیزش و  /یا مهارتهای اجتماعی
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این امتحان با طرح سواالتی در خصوص وضعیتها و چالشهای واقعی معمول شغلی دانش حرفهای عملی فرد را
مشخص میکند.

• دانش زبان آلمانی
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اطالعات بیشتر را در اینجا بیابید:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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