NAAR
NEDERLAND
HANDLEIDING

w
w
w
.n
a

ar

ne

de
r

la
n

d.
n

l

Nederlands - اللغة العربية

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 1

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

30-09-14 08:34

De examenonderdelen Kennis van de Nederlandse Samenleving, Spreekvaardigheid en Leesvaardigheid zijn in opdracht van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Den Haag) ontwikkeld door Bureau ICE (Culemborg). Naar Nederland is een
film in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld door Odyssee Producties (Amsterdam) in
samenwerking met CINOP. Het materiaal ter voorbereiding op de taalonderdelen is ontwikkeld door Uitgeverij Boom (Amsterdam)
in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Vormgeving: JACKY-0, Rotterdam
Opmaak: Boekhorst Design, Culemborg
Productie en distributie: Uitgeverij Boom, Amsterdam
© 2014 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo.
Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting
Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen
van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze
uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting
PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

NAAR NEDERLAND

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 2

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

30-09-14 08:34

Inhoud
Nederlands
Examenprogramma basisexamen Inburgering
Handleiding in hulptaal
Woordenlijst

Inhoud

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 3

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

30-09-14 08:34

Nederlands
1. Inleiding
Sinds 15 maart 2006 moet een deel van de nieuwkomers die voor langere tijd naar Nederland
willen komen en een machtiging tot voorlopig verblijf nodig hebben, het basisexamen inburgering
in het buitenland afleggen voor de komst naar Nederland. Het gaat om personen tussen 18 en de
pensioengerechtigde leeftijd die een gezin willen vormen met iemand in Nederland of die zich willen
herenigen met familieleden die al in Nederland wonen. Ook mensen met een geestelijk beroep zoals
imam of predikant, die in Nederland komen werken, moeten het basisexamen inburgering in het
buitenland afleggen.
Met dit zelfstudiepakket leert u de basis van de Nederlandse taal en maakt u kennis met de
Nederlandse samenleving. Daarnaast kunt u zich hiermee voorbereiden op het examen. In deze
handleiding krijgt u uitleg over de drie onderdelen van het examen. U leest ook wat u bij elk
onderdeel moet doen. Verder krijgt u adviezen over welke (taal)vaardigheden u nodig hebt in het
examen en hoe u zich op de drie onderdelen kunt voorbereiden.
Naast dit zelfstudiepakket kan ook uw partner die al langere tijd in Nederland woont, u helpen bij uw
voorbereiding op het examen. Neem deze handleiding samen door, bekijk met elkaar het materiaal en
stel een leerplan op, bespreek in welke volgorde en in welk tempo u de lessen doorneemt. Houd uw
partner op de hoogte van uw vorderingen en vraag hem of haar om advies.

2. Het examen
Wat wordt er getoetst?
Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen. U moet deze drie
onderdelen halen om voor het basisexamen inburgering in het buitenland te slagen. Als u een van de
onderdelen niet haalt, hoeft u alleen dat onderdeel opnieuw te doen.

1. Examen Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
Dit onderdeel omvat kennisvragen over de Nederlandse samenleving. U moet op de computer in het
Nederlands antwoord geven op meerkeuzevragen over foto’s.

2. Examen Spreekvaardigheid
Bij dit onderdeel worden alleen mondelinge vaardigheden (luisteren en spreken) getoetst. Het
vereiste basisniveau voor luisteren en spreken in de Nederlandse taal is niveau A1. Dit niveau is
gebaseerd op het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen.

3. Examen Leesvaardigheid
De Nederlandse taal wordt geschreven in het Latijnse schrift. Dit examen meet of u de Nederlandse
taal kunt lezen en begrijpen op niveau A1 van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen.

3. Inhoud van dit pakket
Met dit zelfstudiepakket kunt u zich zelfstandig voorbereiden op de drie onderdelen van het examen.
In het pakket zitten de volgende materialen die u voor zelfstudie kunt gebruiken:
·· deze handleiding met audio-cd
·· de dvd met de film Naar Nederland
·· het fotoboek Naar Nederland met audio-cd
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··
··
··

het werkboek Naar Nederland, Nederlands voor anderstaligen met audio-cd’s
de dvd met het digitale oefenprogramma
een inlogcode voor het online oefenprogramma

4.	Voorbereiding op het KNS examen
De film Naar Nederland
Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) toetst uw kennis over Nederland. Wat u
moet weten, is opgenomen in de film Naar Nederland. U ziet daarin hoe mensen in Nederland leven,
hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan en wat hun gewoonten zijn. Verder leert u praktische
zaken die goed zijn om te weten als u in Nederland woont. De film duurt ongeveer 110 minuten en is
ingedeeld in de volgende thema’s:
1. Nederland: geografie, vervoer en wonen
2. Geschiedenis
3. Staatsinrichting, politiek en grondwet
4. Nederlandse taal
5. Opvoeding en onderwijs
6. Gezondheidszorg
7. Werk en inkomen

Het fotoboek met honderd vragen
Bij de film Naar Nederland hoort een fotoboek met een audio-cd. In het fotoboek ziet u honderd
genummerde foto’s met beelden uit de film. Bij elke foto hoort een vraag die u in dezelfde volgorde
op de cd hoort. Deze vragen worden in het Nederlands gesteld. De antwoorden zijn ook in het
Nederlands. In het fotoboek en op de cd kunt u alle vragen en antwoorden lezen en horen. De
antwoorden moet u allemaal kennen als u het examen gaat doen.
Het examen bestaat uit dertig vragen die gekozen zijn uit de honderd vragen van het fotoboek en de
cd.

Instructie
Op de zes dvd’s die in het pakket zitten, staat dezelfde film. Dvd’s 1, 2 en 3 zijn geschikt voor PAL/
SECAM. Dvd’s 4, 5 en 6 zijn geschikt voor NTSC. U kiest voor het systeem dat in uw land gebruikt
wordt. U kunt hiervoor de handleiding van uw apparatuur raadplegen of dit op de website
www.naarnederland.nl opzoeken.
Op de opdruk van de dvd’s staan namen van de steuntalen: Nederlands, Standaard Arabisch,
Marokkaans Arabisch, Chinees, Dari, Engels, Frans, Bahasa Indonesia, Koerdisch (Kurmanci), Pasjtoe,
Portugees, Russisch, Spaans, Tarifit/Rif-Berber, Thai, Standaard Somalisch, Urdu en Vietnamees. U
kiest de dvd waarop uw steuntaal voorkomt. U stelt deze in via de menukeuzefunctie van uw dvdspeler. Daarmee kunt u ook instellen of u de film in zijn geheel bekijkt of per thema.
Voor een goede voorbereiding op de toets kunt u het volgende doen:
1. Bekijk de film meerdere malen in uw steuntaal, tot u de inhoud kent.
2. Bekijk de film daarna in de Nederlandse taal.
3. Bekijk de film per thema in uw eigen taal en in het Nederlands.
4. Oefen per thema met de vragen uit het fotoboek.
5. Luister naar de vragen op de cd. Luister naar de antwoorden.
6. Oefen alle vragen net zolang tot u alle antwoorden kent.
7. Oefen de vragen door elkaar heen, niet alleen op volgorde.
8. Bekijk de film nog een keer in het Nederlands. Nu u de vragen kent, zult u veel meer begrijpen.
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De voorbereiding op het KNS examen vraagt minder tijd dan de voorbereiding op de twee
taalexamens. Het is het beste om de voorbereiding op alle onderdelen te combineren. In de film Naar
Nederland zitten veel woorden die ook in de taalexamens voorkomen. Door vaak naar de Nederlands
gesproken versie van de film te kijken en te luisteren raakt u vertrouwd met de klanken van het
Nederlands.

5.	Voorbereiding op de taalexamens
Werkboek en e-learning
Als u de Nederlandse taallessen uit het pakket volgt, leert u lezen, luisteren en spreken in één keer. U
bereidt zich tegelijkertijd voor op het examen Spreekvaardigheid en het examen Leesvaardigheid.
Voordat u met de echte voorbereiding op de drie onderdelen van het examen kunt beginnen moet u
gealfabetiseerd zijn. De Nederlandse taal wordt geschreven met Latijnse letters, net als het Engels,
Spaans, Frans of Portugees. In de eerste twintig lessen leert u het Latijnse schrift en alle Nederlandse
klanken. U leert hoe u van de letters woorden kunt maken en hoe die klinken. U leert daarbij ook
allerlei Nederlandse woorden kennen.
Mensen die al gealfabetiseerd zijn in de eigen taal en het Latijnse schrift goed beheersen, kunnen
beginnen met les 21. We raden u aan om vooraf wel kennis te nemen van les 1 tot en met 4 en les 20.
In deze lessen worden de Nederlandse klanken en letters geoefend.
U kunt de lessen op twee manieren doen:
1.

U volgt de lessen van het werkboek met de bijbehorende audio-cd’s.

Deze 65 lessen zijn een zelfstudiecursus Nederlands. Hiermee leert u hoe u moet lezen, luisteren en
spreken. U hebt hiervoor een cd-speler nodig.
2. U doet de lessen op uw computer.
Als u een computer hebt, kunt u gebruik maken van het oefenprogramma voor de computer. Dit
programma bevat dezelfde lessen als het boek. U kunt het oefenprogramma op uw computer
installeren (gebruik hiervoor de dvd) of u kunt het oefenprogramma online volgen (gebruik hiervoor
de inlogcode). Het online oefenprogramma heeft als voordeel dat uw partner kan meekijken met uw
vorderingen. En dat u de oefeningen zo vaak kunt herhalen als u wilt.
Natuurlijk kunt u beide manieren ook combineren.

Instructie werkboek
Algemeen
·· Bekijk of lees de instructie boven de oefening goed. Kijk naar het plaatje en het voorbeeld.
·· Niet iedereen hoeft alle oefeningen te doen. Als u analfabeet, laag- of middelbaar opgeleid bent,
kunt u de extra, oranje gekleurde blokjes overslaan. Ook hoeft u de oefeningen met een oranje
ster niet te maken.
·· Tip: werk met een potlood. Dan kunt u de oefeningen verbeteren en nog een keer doen.
·· Doe de lessen met iemand die de Nederlandse taal kent. Zo controleert u of uw uitspraak goed is.
·· Uw partner kan u helpen met het vertalen van de woorden. In deze handleiding staat de
woordenlijst in uw hulptaal. Deze is ook te horen op de cd. Op www.naarnederland.nl kunt u (of
uw partner) andere talen downloaden en printen.
Voor analfabeten en anders gealfabetiseerden
·· In les 1 tot en met 20 leert u het Latijnse alfabet, de Nederlandse klanken en de eerste
Nederlandse woorden. Als u het alfabetiseringsprogramma hebt gedaan, kunt u beginnend lezen
in het Nederlands.

6

NAAR NEDERLAND

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 6

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

30-09-14 08:34

··

Vanaf les 21 leert u Nederlandse woorden en zinnen spreken, verstaan en lezen. Na les 65 kunt u
beide voorbeeldexamens maken.

Voor degenen die het Latijnse schrift al goed beheersen
·· In les 1 tot en met 4 leert u de Nederlandse klanken en in les 20 maakt u kennis met de
Nederlandse letters.
·· Vanaf les 21 leert u Nederlandse woorden en zinnen spreken, verstaan en lezen. Na les 65 kunt u
de beide voorbeeldexamens maken.

Instructie e-learning
··

··

Bekijk of lees de instructie boven elke oefening goed. U kunt deze in uw eigen taal beluisteren
door op het luidsprekertje te klikken. Kijk ook goed naar de voorbeelden waarmee de oefeningen
beginnen.
Doe de lessen met iemand die de Nederlandse taal kent, bijvoorbeeld uw partner of iemand in uw
naaste omgeving. Zo controleert u of uw uitspraak goed is. Deze persoon kan ook inloggen op
het online oefenprogramma om te zien hoe ver u met uw lessen bent.

Instructie-iconen oefeningen
		

lees / kijk / zie

geluid

		

zeg na / lees / lees hardop

klik / kies

		

luister / hoor

tel

		

wijs aan / kies

links naar rechts

		omcirkel

boven naar beneden

		

trek een lijn

vraag

		

vul woord in

tegenstelling

6. Technische gebruikersinstructie e-learning
De Naar Nederland e-learning starten
Het computerprogramma bij Naar Nederland kan op twee manieren worden gebruikt: (1) online en (2)
door gebruik te maken van de dvd Naar Nederland – e-learning.
1.
··
··
··
··
··
··

Gebruik e-learning online
gebruik een computer met internettoegang
open uw webbrowser
ga naar de website www.naarnederland.nl
klik op de knop inloggen e-learning
voer de code in die u vindt op het papier inloggen e-learning
volg verder de instructies op het scherm

2.
··
··
··
··

Gebruik e-learning dvd
gebruik een computer met dvd-speler
stop de dvd Naar Nederland – e-learning in uw dvd-speler
de e-learning wordt automatisch gestart (dit kan een paar minuten duren)
volg verder de instructies op het scherm

Nadat u de e-learning hebt gestart opent het scherm met uw persoonlijke instellingen.

Nederlands
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Op dit scherm kunt u (1) uw naam invoeren, (2) uw hulptaal en (3) uw leerroute kiezen.
U kunt kiezen uit drie verschillende leerroutes.
·· Leerroute 1: analfabeten, anders gealfabetiseerden en iedereen die minder dan 6 jaar onderwijs
heeft gehad.
·· Leerroute 2: iedereen die een paar jaar voortgezet onderwijs heeft gehad en het Latijnse schrift
goed beheerst.
·· Leerroute 3: iedereen die hoogopgeleid is en in ieder geval het voortgezet onderwijs heeft
afgerond en het Latijnse schrift goed beheerst.
Kies bij twijfel leerroute 1. U kunt altijd van leerroute wisselen als het voor u te snel of te langzaam
gaat.
Voor vragen over de e-learning kunt u terecht op de website www.naarnederland.nl. Onder de link
FAQ vindt u antwoorden op de belangrijkste vragen.

7. 	Voorbeeldexamens Leesvaardigheid en Spreekvaardigheid
Als u alle lessen hebt gedaan, weet u genoeg van het Nederlands om de voorbeeldexamens te
maken. Het is belangrijk om te weten welke soorten vragen u op het examen krijgt. In de oefeningen
in het werkboek en het computerprogramma hebt u met verschillende vragen geoefend. Als laatste
onderdeel van uw voorbereiding kunt u voorbeeldexamens maken. Deze voorbeeldexamens lijken op
de echte examens.

Algemene informatie over de voorbeeldexamens
Het echte examen gaat via de computer. De voorbeeldexamens Leesvaardigheid (Lezen) en
Spreekvaardigheid (Spreken) gaan ook via de computer. Met de voorbeeldexamens kunt u dus
ervaren hoe de echte examenonderdelen zullen verlopen. Met het voorbeeldexamen Lezen
kunt u proberen of u goed genoeg kunt lezen om het echte examen Lezen te doen. Met het
voorbeeldexamen Spreken kunt u proberen of u het Nederlands voldoende kunt verstaan en spreken
om het echte examen Spreken te doen.
U kunt de voorbeeldexamens voor Lezen en Spreken vinden via de websites www.naarnederland.nl.
De voorbeeldexamen zijn gratis. U kunt er zo vaak mee oefenen als u wilt.
Wat moet u doen als u een voorbeeldexamen wilt maken?
·· Ga naar de website www.naarnederland.nl.
·· Kies het examen dat u wilt maken: Lezen of Spreken.
·· Lees en luister naar de uitleg en de instructie.
·· Daarna kunt u de vragen maken.
Na het examen Lezen krijgt u een score. U kunt dan zien hoe goed u het examen hebt gemaakt. De
computer kan het examen Spreken niet beoordelen. U krijgt daarom geen score voor Spreken.

8.	Meer informatie
De website www.naarnederland.nl bevat nuttige verwijzingen naar verschillende websites met
aanvullende informatie. Ook de antwoorden op veel gestelde vragen over dit pakket en het examen
kunt u daar vinden.
Op www.naarnederland.nl kunt u informatie vinden over hoe u zich bij DUO aanmeldt voor het
examen en met wie u contact op kunt nemen als u nog vragen over het examen hebt.
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Examenprogramma Basisexamen Inburgering*

Examenstof
Het basisexamen inburgering heeft tot doel na te gaan of personen die in aanmerking willen komen
voor een machtiging tot voorlopig verblijf voldoen aan de eisen op het gebied van de beheersing van
de Nederlandse taal en van kennis van de Nederlandse samenleving. In het basisexamen inburgering
worden onderzocht:
a. de leesvaardigheid in het Nederlands;
b. de spreekvaardigheid in het Nederlands;
c. de kennis van de Nederlandse samenleving.
Het examenprogramma is een uitwerking van de examenstof zoals omschreven in het advies over
het niveau van het basisexamen inburgering in het buitenland van de Adviescommissie Normering
Inburgeringseisen en de maatregelen uit de brief aan de Tweede Kamer inzake Huwelijks- en
gezinsmigratie (2 oktober 2009, Kamerstukken II, 2009-2010, 32175, nr. 1).

Afnamecondities
De examenonderdelen Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en Kennis van de Nederlandse
Samenleving kunnen worden afgenomen in één zitting. Alle drie de examenonderdelen worden
afgenomen via de computer. De opgaven worden in het Nederlands gepresenteerd. De antwoorden
van de kandidaten worden automatisch opgeslagen.

Beoordeling
De examenonderdelen Leesvaardigheid en Kennis van de Nederlandse samenleving bestaan uit
meerkeuzevragen en worden automatisch door de computer beoordeeld. Het examenonderdeel
Spreekvaardigheid wordt beoordeeld door menselijke beoordelaars.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt bij het vaststellen van de examens en de
daarbij behorende beoordeling, de cesuur vast.
De kandidaat is geslaagd voor het basisexamen inburgering indien het resultaat voor alle drie de
onderdelen van het examen voldoende is.

LEESVAARDIGHEID
Inhoud van het examen
Met het examenonderdeel Leesvaardigheid wordt gemeten in hoeverre kandidaten het Latijnse
schrift beheersen en geschreven Nederlands kunnen lezen en begrijpen. De items worden in sets
geselecteerd uit een grote itembank, zodanig dat elke kandidaat een verschillende combinatie van
opgaven krijgt voorgelegd. Het examenonderdeel Leesvaardigheid bestaat uit 2 delen:
1. Technische leesvaardigheid
Dit onderdeel kan op twee manieren worden getoetst. In de ene vorm hoort de kandidaat een woord
en moet hij kiezen uit vier geschreven antwoordmogelijkheden. In de andere vorm ziet/leest de
kandidaat een woord en moet hij kiezen uit vier gesproken antwoordmogelijkheden. De kandidaat
moet het juiste antwoord met de muis selecteren.
2. Functionele leesvaardigheid
Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, gekoppeld aan de domeinen
werk, opleiding en dagelijks leven uit het Raamwerk NT2. Per leestekst krijgt de kandidaat telkens 2
meerkeuzevragen met 3 of 4 antwoordmogelijkheden. De kandidaat moet het juiste antwoord met de
muis selecteren.

*Deze tekst staat op ook de website van DUO: www.inburgeren.nl.

Nederlands

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 9

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

9

30-09-14 08:34

De leesteksten in dit onderdeel zijn functioneel van karakter. Het zijn teksten die kandidaten ook in
het dagelijks leven kunnen tegenkomen en de vragen die gesteld worden passen bij het leesdoel van
de teksten.

Technische leesvaardigheid
	∙	 woorden horen,
		alternatieven kiezen
	∙	 woorden zien,
		alternatieven kiezen
Functionele leesvaardigheid
	∙	leesteksten
	∙	 vragen per tekst

Afnamecondities
Het examenonderdeel Leesvaardigheid wordt volledig digitaal afgenomen via de computer. Hierbij
wordt een minimaal beroep gedaan op de computervaardigheid van de kandidaat. De kandidaat
moet het juiste antwoord aanklikken met de muis, en eveneens met de muis aangeven dat hij naar de
volgende vraag wil. Als hij terug wil naar een vorige vraag kan dat ook door een muisklik.

Duur van het examen
Het examenonderdeel Leesvaardigheid duurt 35 minuten.

Beoordeling en resultaat
Alle antwoorden worden automatisch beoordeeld. Ieder examenonderdeel moet met een voldoende
afgerond worden om het resultaat ‘geslaagd’ te krijgen. Het is niet mogelijk om te compenseren.
Het eindresultaat van het examen wordt uitgedrukt in een cijfer, een heel getal tussen 1 en 10. Als
de kandidaat een van beide onderdelen onvoldoende heeft gemaakt, moet hij beide onderdelen
herkansen.

SPREEKVAARDIGHEID
Inhoud van het examen
Met het examenonderdeel Spreekvaardigheid wordt gemeten in hoeverre kandidaten Nederlands
kunnen spreken. Kandidaten moeten vragen beantwoorden en gesproken zinnen afmaken. Het
examenonderdeel Spreekvaardigheid bestaat uit 2 delen:
1. Vraag en antwoord
De kandidaat krijgt vragen en dient hierbij zelf zijn antwoorden te formuleren. De vragen in dit
onderdeel zijn functioneel van karakter, het zijn vragen die kandidaten ook in het dagelijks leven
zouden kunnen tegenkomen. Bijvoorbeeld: Wat heeft u gisteren gedaan? Wat eet u graag? Hoe oud
bent u?
2. Zinnen afmaken
De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de
kandidaat aangevuld moet worden. Een afbeelding op het scherm geeft hulp bij de interpretatie van
de situatie die in de eerste zin wordt geschetst. Bijvoorbeeld: Maria eet veel fruit. Zij vindt fruit ...,
ondersteund door een afbeelding van een schaal fruit.
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Spreken A1 - Vraag en antwoord

Toets leider

Spreken A1 - Zinnen afmaken

Foto

Afnamecondities
Het examenonderdeel Spreekvaardigheid wordt volledig digitaal afgenomen via de computer. De
kandidaat neemt plaats voor een beeldscherm, waarop een video van een menselijke toetsleider
zichtbaar is. De toetsleider stelt mondeling vragen, waarbij de kandidaat de uitdrukking en mimiek van
de toetsleider op het scherm kan zien. De kandidaat beluistert via de headset de vragen en kan zijn
antwoorden vervolgens via de headset inspreken.
Bij het tweede onderdeel leest en hoort de kandidaat de vraag en wordt ter ondersteuning bij de vraag
een afbeelding getoond. De kandidaat kan zijn antwoord vervolgens via de headset inspreken.

Duur van het examen
Het examenonderdeel Spreekvaardigheid duurt 30 minuten.

Beoordeling en resultaat
Alle antwoorden van de kandidaat worden beoordeeld door menselijke beoordelaars. Het examen
wordt met een gestandaardiseerd beoordelingsmodel door twee beoordelaars beoordeeld op
inhoudelijke adequaatheid en een aantal vormaspecten, in lijn met de in het Raamwerk NT2 vermelde
criteria voor de taakuitvoering. Het beoordelingsmodel staat gepubliceerd op www.inburgeren.nl.
Ieder examenonderdeel moet met een voldoende afgerond worden om het resultaat ‘geslaagd’ te
krijgen. Het is niet mogelijk om te compenseren. Het eindresultaat van het examen wordt uitgedrukt in
een cijfer, een heel getal tussen 1 en 10. Als de kandidaat een van beide onderdelen onvoldoende heeft
gemaakt, moet hij beide onderdelen herkansen.

KENNIS VAN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING
Inhoud van het examen
Het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving bevat 30 vragen, behorende bij
foto’s die geselecteerd zijn uit de film ‘Naar Nederland’. De vragen veronderstellen dat kandidaten
kennis genomen hebben van de film ‘Naar Nederland’ (in de eigen taal of in het Nederlands). Het
examenonderdeel bevat 30 vragen uit een totale verzameling van 100 vragen. De examenstof bestaat
uit de inhoud van de film ‘Naar Nederland’ en de 100 vragen en antwoorden daarbij. De kandidaat kan
kennis nemen van alle vragen uit de totale verzameling van 100 vragen via het zelfstudiepakket. Met de
film ‘Naar Nederland’, het fotoboek en de bijbehorende DVD (met daarop de langzaam uitgesproken
vragen en antwoorden) kunnen kandidaten zich voorbereiden op het examen.

Inhoud van de vragen
De vragen hebben betrekking op de kernpunten uit de film ‘Naar Nederland’. Over zeven onderwerpen
uit die film zal een kandidaat op het examen één of meerdere vragen gesteld krijgen:
1. Nederland: geografie, vervoer en wonen
In dit onderdeel komen onder meer aan bod: de ligging van Nederland in de wereld, de ligging van
Nederland in Europa, de ligging van Nederland t.o.v. de zeespiegel, de oppervlakte van Nederland, de
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bevolkingsdichtheid van Nederland, de wegen in Nederland, de vervoermiddelen in Nederland, de
woningen in Nederland.
2. Geschiedenis
In dit onderdeel komen onder meer aan bod: Willem van Oranje, de tachtigjarige oorlog, de
Gouden Eeuw en de VOC, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, enkele naoorlogse
ontwikkelingen.
3. Staatsinrichting, politiek en grondwet
In dit onderdeel komen onder meer aan bod: democratie, de grondwet, het politieke stelsel, de
belangrijkste grondrechten, rechten en verplichtingen, omgangsvormen.
4. De Nederlandse taal en het belang van het leren ervan
In dit onderdeel komen onder meer aan bod: de Nederlandse taal, lesmethoden,
volwassenenonderwijs.
5. Opvoeding en onderwijs
In dit onderdeel komen onder meer aan bod: Nederlandse opvoedmethoden, verantwoordelijkheid
voor kinderen, onderwijsvormen.
6. Gezondheidszorg
In dit onderdeel komen onder meer aan bod: verplichte ziektekostenverzekering, huisarts en
gespecialiseerde artsen, consultatiebureau.
7. Werk en inkomen
In dit onderdeel komen onder meer aan bod: wie werken er in Nederland, wanneer en waar moet je
werk zoeken, in welke sectoren is er werk, regels sollicitatiegesprek in Nederland.

Aard van de vragen
De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam
spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden. De kandidaat moet het juiste
antwoord aanklikken met de muis.

Voorbeeldvragen
Voorbeeldvraag 1:
U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag?
Antwoorden: A) Rood, wit, blauw / B) Rood, wit, oranje
Voorbeeldvraag 2:
U ziet een foto. Wie is dit?
Antwoorden: A) Koningin Maxima / B) Willem van Oranje

Afnamecondities
Het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving wordt volledig digitaal afgenomen
via de computer. Het examen bestaat uit 30 items: de kandidaat ziet een foto, hoort de vraag en kiest
vervolgens uit twee alternatieven het antwoord. De kandidaat moet het juiste antwoord met de muis
selecteren.

Duur van het examen
Het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving bestaat uit één deel en duurt 30
minuten.
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Beoordeling en resultaat
De beoordeling van het examen wordt automatisch uitgevoerd. Het eindresultaat van het examen
uitgedrukt in een cijfer, een heel getal tussen 1 en 10.

Nederlands

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 13

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

13

30-09-14 08:34

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 14

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

30-09-14 08:34

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 15

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

30-09-14 08:34

wees (zijn)
voorzichtig
tot
donker (het)
gevaarlijk
ongelukken (het ongeluk)
bovendien
bedoeling (de)
voorkómen (voorkómen)
last van ... hebben
tv (de)
gelden (gelden)
algemene (algemeen)
slaan (slaan)
andersom
overheid (de)
flinke (flink)
boete (de)
straf (de)
echter
verstand (het)
LES 65
zover
papieren (het papier)
vooruitgegaan
(vooruitgaan)
vooruit
benieuwd
geslaagd (slagen)
bereikt (bereiken)
tevreden
trots
dunne (dun)
immers
soorten (de/het soort)
verwachten (verwachten)
kilo (de)
koffer (de)
doodgaan (doodgaan)
denkt (denken)
durft (durven)
vliegen (vliegen)
voelt (voelen)
gevaar (het)
bang
toestel (het)
totdat
gaat ... voorbij (voorbijgaan)
*voorbij
gewenst (wensen)
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اللغة العربية

هولندة
voetballers (de voetballer)
lopen (lopen)
snapt (snappen)
problemen (het probleem)
recht
tegenover
studenten (de student)
overdag
studeren (studeren)
wel eens
vreselijke (vreselijk)
horen (horen)
luide (luid)
gesprekken (het gesprek)
waarbij
lachen (lachen)
er ... heen
laatst
wilden (willen)
politie (de)
werd (worden)
rustig
blijken (blijken)
vriendelijke (vriendelijk)
excuses (het excuus)
LES 62
weggaan (weggaan)
thuisblijven (thuisblijven)
anderhalve (anderhalf)
vanwege
miljoenen (miljoen)
op reis
meesten (meest)
zuiden (het)
zoeken ... op (opzoeken)
aldoor
berichten (het bericht)
volle (vol)
buitenlanders
(de buitenlander)
gaan ... weg (weggaan)
periode (de)
daarnaast
toeristen (de toerist)
gebied (het)
anderen (ander)
cultuur (de)
beroemde (beroemd)
schilders (de schilder)
rij (de)
bekend
museum (het)
augustus
blijf ... thuis (thuisblijven)
overigens
enige (enig)
besluiten (besluiten)
financiële (financieel)
redenen (de reden)
grap (de)
LES 63
namen (de naam)
worden (worden)
koningin
ster (de)
figuren (de figuur)
techniek (de)
kent (kennen)
bijzondere (bijzonder)
verhalen (het verhaal)
daarin
beleven (beleven)
opa (de)
oma (de)
zul (zullen)
herkennen (herkennen)
geheimen (het geheim)
plotseling
domme (dom)
eindigt (eindigen)
duidelijke (duidelijk)
LES 64
regels (de regel)
je aan ... houden
(zich houden aan)
twijfel (twijfelen)
zoek ... op (opzoeken)

اللغة العربية

هولندة
heleboel (de)
personen (de persoon)
leden (het lid)
bedoeld (bedoelen)
gekke (gek)
plek (de)
lijst (de)
bedenken (de)
raar
nemen ... mee
(meenemen)
kantine (de)
te koop
gemerkt (merken)
houden ... open
(openhouden)
gordijnen (het gordijn)
open
doorgaan (doorgaan)
afspraken (de afspraak)
begrijpen (begrijpen)
LES 59
aan de beurt
beurt (de)
kosten (kosten)
gele (geel)
reclame (de)
bossen
(de bos (bloemen))
uzelf
mijzelf
zomaar
blij
op de hoogte
hoogte (de)
dat ligt eraan
bestaan (het)
dak (het)
kwaliteit (de)
verschillen (het verschil)
dure (duur)
artikelen (het artikel)
tweedehands
duizend
risico (het)
oude (oud)
kapot
kijk ... uit (uitkijken)
koopt (kopen)
vast
gebouwd (bouwen)
huren (huren)
vast
maand (de)
LES 60
tante (de)
bezoeken (bezoeken)
wijzen (wijzen)
kaart (de)
vorig
bewaar (bewaren)
er ... aan
herinneringen
(de herinnering)
beschrijven (beschrijven)
jawel
bossen (het bos)
frisse (fris)
lucht (de)
hoop (de)
vogels (de vogel)
beesten (het beest)
honden (de hond)
katten (de kat)
wilde (wild)
dieren (het dier)
vos (de)
spannend
park (het)
verteld (vertellen)
witte (wit)
LES 61
fijne (fijn)
huizen (het huis)
vlakbij
bomen (de boom)
planten (de plant)
breed
grasveld (het)

اللغة العربية

هولندة
mei
belt ... op (opbellen)
iets leuks (leuk)
bedoel (bedoelen)
pretpark (het)
fantastisch
hartstikke
euro (de)
persoon (de)
kwijt
heen
terug
strand (het)
varen (varen)
boot (de)
brede (breed)
rivier (de)
ondertussen
omgeving (de)
schepen (het schip)
geweldig
genieten (genieten)
geniet (genieten)
voorstel (het)
dacht (denken)
wat dacht je van
dinsdag (de)
onmiddellijk
jullie
geregeld (regelen)
zorg (zorgen)
broodjes (het broodje)
LES 56
vrije tijd
werkweek (de)
scheelt (schelen)
zing (zingen)
grootste (groot)
hobby (de)
onderwerpen (het
onderwerp)
politiek (de)
zwemmen (zwemmen)
verkoop (verkopen)
middel (het)
communicatie (de)
me ... voorstellen (zich
voorstellen)
haast
apparaat (het)
te koop
aangeboden (aanbieden)
LES 57
geluk (het)
trekken (trekken)
rijke (rijk)
arme (arm)
bouwen ... op
(opbouwen)
veranderen (veranderen)
loopt leeg (leeglopen)
leeg
groeien (groeien)
enorm
daarop
groter (groot)
is ... te doen
zeer
keus (de)
ooit
dorp (het)
verhuizen (verhuizen)
drukke (druk)
voorlopig
... uit
zomers (zomer)
zon (de)
LES 58
vreemde (vreemd)
koekje (het)
werkelijk
er ... van
terwijl
voorbeelden
(het voorbeeld)
hangt (hangen)
kalender (de)
muur (de)
geboortedatum (de)

Woordenlijst
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اللغة العربية

هولندة
LES 53
pinnen (pinnen)
afdeling (de)
heb ... bij me (bij zich
hebben)
contant
overhemd (het)
combinatie (de)
bij elkaar
strip (de)
erdoor
geduld (het)
a.u.b. (alstublieft)
bedrag (het)
akkoord
drukken (drukken)
pincode (de)
onjuist
cijfer (het)
gedrukt (drukken)
probeert (proberen)
betaald (betalen)
alweer
gelukt (lukken)
bon (de)
minder (weinig)
veilig
bij je ... hebben (bij zich
hebben)
markt (de)
krant (de)
zak (de)
patat (de)
echt
situaties (de situatie)
pin (de)
winkels (de winkel)
LES 54
beeld (het)
erop
molen (de)
koeien (de koe)
stuk (het)
vlak
nergens
bergen (de berg)
platteland (het)
namelijk
verschil (het)
westen (het)
rest (de)
daar ... over
de Randstad
afstand (de)
behoorlijk
verkeer (het)
rustige (rustig)
dorpen (het dorp)
halve (half)
noord
zuid
nauwelijks
west
oost
gemiddeld
vierkante
kilometer (de)
mis (missen)
echte (echt)
eilanden (het eiland)
noorden (het noorden)
verboden (verbieden)
auto’s (de auto)
molens (de molen)
koeien (de koe)
paarden (het paard)
schapen (het schaap)
boer (de)
boerderij (de)
stad (de)
industrie (de)
LES 55
dagje (het)
vrije (vrij)
koning (de)
viert (vieren)
men
einde (het)
de Tweede Wereldoorlog
oorlog (de)
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اللغة العربية

هولندة
eventjes
ze
draaien (draaien)
passen (passen)
daaronder
aardig
zo
maal (de)
spreekt (spreken)
merk (merken)
moest (moeten)
kon (kunnen)
conducteur (de)
kaartjes (het kaartje)
ogenblikje (het)
alstublieft
waarschijnlijk
in orde
orde (de)
overstappen
(overstappen)
spoor (het)
intercity (de)
kant (de)
perron (het)
minuten (de minuut)
uurtje (het)
LES 51
vertraging (de)
georganiseerd
(organiseren)
rijden (rijden)
treinen (de trein)
bussen (de bus)
trams (de tram)
in het algemeen
oorzaak (de)
ongeluk (het)
bord (het)
klinkt (klinken)
opeens
richting (de)
lawaai (het)
klachten (de klacht)
procent
let op (opletten)
losse (los)
vaste (vast)
klant (de)
ov-chipkaart (de)
reizen (reizen)
bestellen (bestellen)
internet (het)
daaraan
LES 52
uitgaan (uitgaan)
klaarmaken (klaarmaken)
ineens
heb ... geen zin in (geen
zin hebben in)
koken (koken)
restaurant (het)
over
brug (de)
lopend (lopen)
aantrekken (aantrekken)
bruine (bruin)
zwarte (zwart)
aandoen (aandoen)
ouderen (de oudere)
normaal gesproken
jonge
later (laat)
buren
vertrekken (vertrekken)
centrum (het)
verbaast (verbazen)
lig (liggen)
komen ... terug
tegen
thuiskomen
betekenen (betekenen)
discotheek (de)
dansen (dansen)
concert (het)
café (het)
voorstelling (de)
bioscoop (de)
film (de)

اللغة العربية

هولندة
lieve (lief)
hoor (horen)
ontvangen (ontvangen)
maak me ... zorgen (zich
zorgen maken)
zorgen (de zorg)
sinds
vrolijk
loopt (lopen)
hulp (de)
jammer genoeg
jammer
op zichzelf
geboorteland (het)
prijzen (de prijs)
stijgen (stijgen)
voortdurend
aantal (het)
banen (de baan)
daalt (dalen)
Amerika
verdienen (verdienen)
biedt (bieden)
tot slot
slot (het slot)
positief
bericht (het)
baby (de)
elk
oom (de)
schrijf (schrijven)
hun
ervaringen (de ervaring)
verjaardag (de)
missen (missen)
liefs
LES 49
opzoeken (opzoeken)
trein (de)
informatie (de)
daarvoor
website (de)
gebruiken (gebruiken)
site (de)
al
openbaar vervoer (het)
openbaar
vervoer (het)
afgekort (afkorten)
tram (de)
metro (de)
werkt (werken)
mijnheer
met alle plezier
ingewikkeld
opent (openen)
verschijnt (verschijnen)
pagina (de)
vult ... in (invullen)
station (het)
dat wil zeggen
vanwaar
hieronder
naartoe
reist (reizen)
drukt (drukken)
reisadvies (het)
extra
prijs (de)
duurt (duren)
red ... mij (zich redden)
hartelijk dank
dank (de)
tot uw dienst
dienst (de)
LES 50
plaatsen (de plaats)
zet ... neer (neerzetten)
neer
koffers (de koffer)
net
aangekomen
(aankomen)
vanuit
nacht (de)
vliegtuig (het)
gezeten (zitten)
jullie
banken (de bank)
zetten (zetten)

اللغة العربية

هولندة
controleert (controleren)
uitspreekt (uitspreken)
verbetert (verbeteren)
uitspraak (de)
saai
klas (de)
leuker (leuk)
vriendin (de)
toevallig
mekaar
tenminste
proberen (proberen)
niveau (het)
laag
LES 46
onmogelijk
ervaring (de)
Duits
Frans
in ieder geval
ieder
actief
opnieuw
eenvoudige (eenvoudig)
plaatjes (het plaatje)
tekst (de)
betekenis (de)
vertaling (de)
probeer (proberen)
zinnen (de zin)
onthouden (onthouden)
vormen (vormen)
basis (de)
oefeningen (de oefening)
controleer (controleren)
fout [adject.]
herhalen (herhalen)
kunst (de)
uiteindelijk
onderdeel (het)
gesproken (spreken)
teksten (de tekst)
slagen (slagen)
Spaans
Italiaans
Rusisch
Turks
Arabisch
Marokkaans
LES 47
wat ... voor
bouw (de)
schilder (de)
beslist
of zo
muren (de)
deuren (de)
ramen (het)
beroep (het)
van wel
bezig
serieus
naar mijn gevoel
gevoel (het)
daardoor
plezier (het)
zoiets
ergens
gelezen (lezen)
geldt (gelden)
baas
directeur (de)
meer dan
minister (de)
zo blijkt
blijkt (blijken)
personeel (het)
salaris (het)
verzorg (verzorgen)
netwerk (het)
soort (de/het)
verbindingen
(de verbinding)
computers (de computer)
denk (denken)
vrouwen (de vrouw)
technisch
LES 48
mailtje (het)

اللغة العربية

هولندة
zouden (zullen)
krijgt een kleur
kleur (de)
gezicht (het)
grapje (het)
eerlijk
boos
stom
helemaal
grappig
nooit meer
ijsje (het)
vraagt (vragen)
ikke
roepen (roepen)
tegelijk
vergeten (vergeten)
euro’s (de euro)
briefje (het)
eurocent (de)
op
portemonnee (de)
leeg
LES 44
bevalt (bevallen)
zij
meneer
China
geboren
prima
lastig
absoluut
smaak (de)
punt (het)
gesprek (het)
voeren (voeren)
Nederlander (de)
omhoog
waar ... vandaan
Turkije
tijdje (het)
vergelijk (vergelijken)
bijzonder
zachte (zacht)
strenge (streng)
sneeuw (de)
overal
ruiken (ruiken)
houd ... van (houden
van)
kleuren (de kleur)
stevige (stevig)
wind (de)
zee (de)
ongewoon
gescheiden (scheiden)
afval (het)
groen
grijs
daar ... aan
wennen
sociale (sociaal)
band (de)
sterk
ons
juist
grote (groot)
rol (de)
moeilijkste (moeilijk)
blijft (blijven)
woord (het)
verschrikkelijk
vreselijk
LES 45
leraar (de)
studie (de)
inderdaad
kost ... moeite
kost (kosten)
moeite (de)
volg (volgen)
cursus (de)
docent (de)
leer (leren)
zelfstudie (de)
gebruik (gebruiken)
daar ... in
onder andere
passages (de passage)
materiaal (het)

اللغة العربية

هولندة
op vakantie
vakantie (de)
stel je voor
(zich voorstellen)
iemand
gestorven (sterven)
liefs
hartelijke (hartelijk)
groeten (de groet)
gauw
heer (de)
mevrouw (de)
hoogachtend (hoogachten)
LES 42
op bezoek
bezoek (het)
uitgenodigd (uitnodigen)
collega (de)
morgen
neemt ... afscheid (afscheidnemen)
afscheid (het)
is van plan (van plan zijn)
plan (het)
nadenken (nadenken)
agenda (de)
gezet (zetten)
beloofd (beloven)
meenemen (meenemen)
koop (kopen)
boek (het)
hang ... op (ophangen)
kast (de)
onder
meegebracht (meebrengen)
pakje (het)
platteland (het)
gebouwen (het gebouw)
bladzijden (de bladzijde)
ernaast
verhaal (het)
prachtig
leg (leggen)
direct
bekijken (bekijken)
voorstellen (voorstellen)
zus (de)
fris
pakken (pakken)
er ... bij
alsof
ziet er ... uit (eruit zien)
gebakken (bakken)
LES 43
... in
mooie (mooi)
schoenen (de schoen)
broek (de)
zoekt (zoeken)
goedkope (goedkoop)
bril (de)
tevoren
mee
zaak (de)
... in ... uit
z’n
vindt (vinden)
interessant
ga mee (meegaan)
trek ... Aan (aantrekken)
gauw
m’n (mijn)
op stap
stap (de)
ontzettend
ongeveer
anderhalf
prachtige (prachtig)
gevonden (vinden)
precies
goede (goed)
maat (de)
blauwe (blauw)
zware (zwaar)
boeken (het boek)
gekregen (krijgen)
op
stelt voor (voorstellen)

Woordenlijst
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اللغة العربية

هولندة
verkeerd
rent (rennen)
springt (springen)
lukt (lukken)
in vorm
vorm (de)
scherp
slapen (slapen)
roept (roepen)
broer (de)
speler (de)
schiet (schieten)
hard
pakt (pakken)
laat ... vallen
(laten vallen)
uit
handen (de hand)
vallen (vallen)
reageert (reageren)
vlug
LES 40
ruim
pauze (de)
spelers (de speler)
lekkers (lekker)
daar ... van
energie (de)
wat
strafschop (de)
gouden (goud)
kans (de)
hoog
ruzie (de)
lelijk
schreeuwen (schreeuwen)
vechten (vechten)
resultaat (het)
willen (willen)
kracht (de)
verdwijnt (verdwijnen)
vies
gooit (gooien)
tas (de)
vloer (de)
hoef (hoeven)
niks
zegt (zeggen)
verloren (verliezen)
huilen (huilen)
kom op (opkomen)
beetje (het)
flink
hoor (horen)
hete (heet)
douche (de)
jullie
eindstand (de)
LES 41
bellen (bellen)
schrijven (schrijven)
buitenland (het)
hou (houden)
contact (het)
verschillende
(verschillend)
manieren (de manier)
makkelijker (makkelijk)
dan
vroeger
toen
brief (de)
sturen (sturen)
duur
goedkoop
gratis
computer (de)
post (de)
pen (de)
papier (het)
schrijft (schrijven)
hand (de)
kaartje (het)
mailen (mailen)
snel
gemakkelijk
normale (normaal)
functie (de)
persoonlijk
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اللغة العربية

هولندة
spelletjes (het spelletje)
LES 37
verplicht
volgens
wet (de)
vanaf
leeftijd (de)
jaar (het)
beginnen (beginnen)
eerder
leren (leren)
belangrijke (belangrijk)
zaken (de zaak)
tellen (tellen)
rekenen (rekenen)
geschiedenis (de)
vak (het)
kennis (de)
verleden (het)
landen (het land)
aarde (de)
bekende (bekend)
dergelijke (dergelijk)
sport (de)
bewegen (bewegen)
tekenen (tekenen)
zingen (zingen)
liedjes (het liedje)
woorden (het woord)
LES 38
talen (de taal)
tegenwoordig
Engels
tijdens
zulke (zulk)
kring (de)
spelletjes (het spelletje)
leerkracht (de)
onder leiding van
onder
leiding (de)
Engelse
gebeurt (gebeuren)
groep (de)
aangeboden (aanbieden)
jong geleerd, oud gedaan
geleerd (leren)
gedaan (doen)
volgen (volgen)
onderwijs (het)
verschilt (verschillen)
van ... tot ...
sommigen (sommige)
verlaten (verlaten)
pas
diploma (het)
opleiding (de)
af
zowel ... als
universiteit (de)
richtingen (de)
kiezen (kiezen)
LES 39
wedstrijd (de)
voetballen (voetballen)
vanochtend
winnen (winnen)
ervan
gedroomd (dromen)
hoewel
een stuk (het stuk)
ouder (oud)
dezelfde
ploeg (de)
jeugd (de)
start (starten)
gras (het)
doel (het)
logisch
vrij
normaal
linkerkant (de)
lijn (de)
centraal
helft (de)
zwak
raakt (raken)
bal (de)
telkens

اللغة العربية

هولندة
ervandoor
straks
naar ... toe
het beste
beste (goed)
dank je wel
dank (danken)
tot ziens
lichaam (het)
oog (het)
mond (de)
arm (de)
hand (de)
knie (de)
hoofd (het)
schouders (de schouder)
buik (de)
been (het)
voet (de)
haar (het),
vinger (de)
oor (het)
rug (de)
teen (de)
huisarts (de)
bel (bellen)
arts (de)
praktijk (de)
afspraak (de)
via
spreekuur (het)
hou daar rekening mee
(rekening houden met)
daar ... mee
rekening (de)
wachtkamer (de)
stelt (stellen)
zo ... mogelijk
volgt (volgen)
klein
stuurt (sturen)
specialist (de)
LES 36
derde
kind (het)
oudere (oud)
broers (de broer)
zussen (de zus)
na
zelf
getrouwd (trouwen)
inmiddels
leven (het)
verandert (veranderen)
krijgt (krijgen)
uiteraard
organiseren
(organiseren)
zolang
beide
is ... het geval
geval (het)
speelt (spelen)
piano (de)
houdt van (houden van)
muziek (de)
voetbal
veld (het)
trainen (trainen)
ver
erheen
brengen (brengen)
halen (halen)
als
taken (de taak)
begrijp (begrijpen)
net
bedrijf (het)
grappige (grappig)
uitspraak (de)
voorbeelden
(het voorbeeld)
taken (de taak)
naast
boodschappen doen
(doen)
klaarmaken (klaarmaken)
voor ... zorgen
(zorgen voor)
schone (schoon)
kleren

اللغة العربية

هولندة
zeggen (zeggen)
over
welke (welk)
manier (de)
oefenen (oefenen)
Nederlanders
(de Nederlander)
hen
praten (praten)
luister (luisteren)
Nederlandse
(Nederlands)
radio (de)
lees (lezen)
mogelijk
bedankt (bedanken)
wilt (willen)
kun (kunnen)
voorbeeldexamen (het)
website (de)
kies (kiezen)
wens (wensen)
succes (het)
LES 34
zaterdagochtend (de)
van alles
vers
bruin
wit
het liefst (graag)
gesneden (snijden)
eieren (het ei)
fruit (het)
gewone (gewoon)
moeten (moeten)
cadeautje (het)
kopen (kopen)
wie
vanavond
fles (de)
wijn (de)
chocola (de)
daar ... op
is ... gek op (gek zijn op)
nieuw
appartement (het)
komen (komen)
pas
herinner .. me
(zich herinneren)
langs
winkelcentrum (het)
steeds maar
rechtdoor
voorbij
kerk (de)
meteen
rechtsaf
zondagmorgen (de)
zijn (zijn)
was (zijn)
gisteravond
nogal
afgelopen (aflopen)
hoeven (hoeven)
op
op tijd
gegaan (gaan)
kijken (kijken)
televisie (de)
zondagochtend (de)
prettig
vader (de)
LES 35
bijzonders (bijzonder)
hoe gaat het
je
zo
ziekenhuis (het)
hart (het)
opgenomen (opnemen)
onderzoek (het)
bloed (het)
onderzocht (onderzoeken)
vervelend
hoelang
paar (het)
hopen (hopen)
dat (voegwoord)

اللغة العربية

هولندة
Den Haag
steden (de stad)
wordt (worden)
genoemd (noemen)
hetzelfde
leuk
weer
films (de film)
foto’s (de foto)
culturen (de cultuur)
komt ... bij (bijkomen)
eentje (het)

اللغة العربية

هولندة
teveel
vet
rook (roken)
weinig
alcohol (de)
voldoende
rust (de)

LES 32
bent ... jarig (jarig zijn)
feestje (het)
hoezo
veertiende
feest (het)
begin (het)
idee (het)
oplossing (de)
kunnen (kunnen)
uitslapen (uitslapen)
zaterdagavond (de)
geef (geven)
negentiende
vlak
kerst (de)
afgesproken (afspreken)
komt (komen)
vertel (vertellen)
eens
boodschappen
(de boodschap)
gaat ... mee (meegaan)
alle
tassen (de tas)
dragen (dragen)
handig
zo’n
sterke (sterk)
man (de)
ontmoeten (ontmoeten)
vrienden (de vriend)
verder (ver)
besteed (besteden)
aandacht (de)
daarna
zoeken (zoeken)
natuur (de)
heel wat
gevolg (het)
zelfs

LES 30
fiets (de)
reis (reizen)
auto (de)
stad (de)
vind (vinden)
praktisch
weg (de)
wegen (de weg)
rond
staat ... stil (stilstaan)
rijdt (rijden)
heel
groot
probleem (het)
files (de file)
pak (pakken)
bus (de)
vol
plaats (de)
halte (de)
wachten (wachten)
dus
liever (graag)
nadelen (het nadeel)
speciale (speciaal)
trouwens
hebt (geen) last van
((geen) last hebben van)
last (de)
gewoon
feit (het)
verlies (verliezen)
voordeel (het)
alleen
korte (kort)
afstanden (de afstand)
waar
daar ... in
heb je gelijk in (gelijk
hebben in)
gelijk (het)
andere (ander)
voordelen (het voordeel)
goedkoper (goedkoop)
beweging (de)

LES 33
waarom
omdat
voor
haar
oefent (oefenen)
elke (elk)
vooral
verstaan (verstaan)
spreken (spreken)
lezen (lezen)
belangrijk
examen (het)
bestaat uit
onderdelen
(het onderdeel)
maakt (maken)
computer (de)
deel (het)
hoort (horen)
zin (de)
afmaken (afmaken)
vervolgens
krijg (krijgen)
hoeveel
eenvoudig
spreek (spreken)
duidelijk
antwoord (het)
geeft (geven)
ander
voorbeeld (het)
vraag (de)
noem (noemen)
gebouw (het)
les (de)
krijgen (krijgen)

LES 31
weg
gaat (gaan)
binnenkort
Europa
over
enkele (enkel)
maanden (de maand)
voordat
regelen (regelen)
leert (leren)
taal (de)
toekomst (de)
welk
land (het)
Nederlands
moment (het)
dat klopt
klopt (kloppen)
baan (de)
hem
wat voor
doet (doen)
als ik vragen mag
vragen (vragen)
mag (mogen)
haven (de)
schijnt (schijnen)
zwaar
verdient (verdienen)
redelijk
ligt (liggen)
eigenlijk
dichtbij
Duitsland
Frankrijk
ken (kennen)

Woordenlijst
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اللغة العربية

هولندة
koffie (de)
kletsen (kletsen)
aan het werk
wekker (de)
tijd (de)
om ... te
op ... staan (opstaan)
LES 28
nieuwe (nieuw)
mensen (de mens)
buurt (de)
wonen (wonen)
familie (de)
jongens (de jongen)
hoek (de)
foto (de)
tuin (de)
lange (lang)
naast
haar
achternaam (de)
oudste (oud)
voor [van plaats]
moeder (de)
midden (het)
jongste (jong)
ouders (de ouder)
grond (de)
allemaal
blond
zoals
ziet (zien)
gisteren
gepraat (praten)
aardige (aardig)
allebei
gemeente (de)
net als
misschien
vriendjes (het vriendje)
vriendinnetjes (het
vriendinnetje)
LES 29
beter (goed)
hallo
tijd (de)
ben (zijn)
ziek
geweest (zijn)
gelegen (liggen)
pijn (de)
hoofd (het)
armen (de arm)
benen (het been)
heeft (hebben)
dokter (de)
gebeld (bellen)
apotheek (de)
om ... te
medicijnen (het medicijn)
halen (halen)
voel ... me (zich voelen)
herfst (de)
door
regen (de)
koude (koud)
voelen zich (zich voelen)
slecht
daarom
blijven (blijven)
kunt (kunnen)
bent (zijn)
zorgen (zorgen)
drink (drinken)
genoeg
bijvoorbeeld
adviezen (het advies)
huisarts (de)
leef (leven)
gezond
betekent (betekenen)
beweeg (bewegen)
regelmatig
wandelen (wandelen)
enzovoort
minstens
pas op (oppassen)
slechte (slecht)
gewoontes
(de gewoonte)
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اللغة العربية

هولندة
iets warms
kop (de)
soep (de)
lijkt (lijken)
me
lekker
neem (nemen)
vlees (het)
glas (het)
melk (de)
haal (halen)
zal (zullen)
je
geld (het)
geven (geven)
gek
betalen (betalen)
betaal (betalen)
volgende
keer (de)
eet (eten)
samen
collega’s (de collega)
thuis
hele (heel)
gezin (het)
meestal
vis (de)
groente (de)
kip (de)
vinden (vinden)
ontbijt (het)
brood (het
boter (de)
kaas (de)
kopje (het)
thee (de)
koffie (de)
lunch (de)
kop (de)
soep (de)
gebakken (bakken)
ei (het)
vis (de)
aardappelen
(de aardappel)
groente (de)
glas (het)
water (het)
LES 27
vroeg
uit
bed (het)
doen (doen)
eerst
douchen (douchen)
trek ... aan (aantrekken)
schone (schoon)
kleren (de kleren)
maak (maken)
wakker
help (helpen)
wassen (wassen)
aankleden (aankleden)
taak (de)
haar (het)
iedereen
behalve
langzaam
roep (roepen)
nou
te
maakt ... klaar
(klaarmaken)
oor (het)
luisteren (luisteren)
nieuws (het)
is [hulpww van tijd]
wereld (de)
gebeurd (gebeuren)
vertrekt (vertrekken)
als
eerste
zijn
ruimen .. op (opruimen)
breng (brengen)
heel
programma (het)
moe
maar
gelukkig

اللغة العربية

هولندة
augustus
september
november
december
LES 25
dagen (de dag)
week (de)
werk (het)
lerares (de)
school (de)
noemen (noemen)
juf (de)
juffrouw (de)
laat
begint (beginnen)
om
half
tussen
middag (de)
tot
kwart
voor
wanneer
klaar
uur (het)
lessen (de les)
stoppen (stoppen)
mogen (mogen)
opruimen (opruimen)
sluit (sluiten)
werkt (werken)
jouw
man (de)
bank (de)
per
soms
woensdag
werken (werken)
als (voegwoord)
druk
weekend (het)
hoeft (hoeven)
nooit
te
gesloten (sluiten)
klok (de)
één uur
kwart over één
half twee
kwart voor twee
een half uur
kwartier (het)
minuut (de)
seconde (de)
agenda (de)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
‘s ochtends
morgen (de)
ochtend (de)
‘s middags
‘s avonds
avond (de)
‘s nachts
nacht (de)
LES 26
eten (het)
drinken (drinken)
iets
laten (laten)
zitten (zitten)
aan
tafel (de)
raam (het)
stoelen (de stoel)
zullen (zullen)
nemen (nemen)
broodje (het)
kaas (de)
niets
anders
zoveel
honger
heb zin in (zin hebben in)
zin (de)

Woordenlijst
اللغة العربية

اللغة الهولندية

dingen
nodig
alles
gezien (zien)
best wel
ruime
woning (de)
hè
eten (het)
maken (maken)
het
toilet (het)
beneden
gang (de)
wat
links
licht (het)
zit (zitten)
rechts
LES 24
seizoenen (het seizoen)
januari
Nederland
winter (de)
dagen (de dag)
kort
nachten (de nacht)
lang
vandaag
erg
koud
toch
buiten
doe … aan (aandoen)
dan
dikke
jas (de)
blijf (blijven)
warm
april
wordt (worden)
voorjaar (het)
fijn
seizoen (het)
worden (worden)
langer
warmer
gaan
natuurlijk
zonder
eindelijk
lente (de)
wat
mooi
al
bloemen (de bloem)
juli
zomer (de)
heerlijk
weer (het)
niemand
draagt (dragen)
al
weken (de week)
droog
vrij
want
scholen (de school)
dicht
oktober
najaar (het)
bladeren
rood
geel
regent (regenen)
veel
nat
donker
gezellig
moet (moeten)
hond (de)
kalender (de)
februari
maart
mei
juni

ze
staan (staan)
onze
kinderen (het kind)
die
jongen (de)
dat
meisje (het)
O
jouw
leuke (leuk)
ze
spelen (spelen)
altijd
buiten
heten (heten)
ze
zoon (de)
dochter (de)
oud
zijn (zijn)
twaalf
bijna
elf
heb (hebben)
geen
nog
jong
24 (vierentwintig)
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
eenentwintig
tweeëntwintig
dertig
veertig
vijftig
zestig
zeventig
tachtig
negentig
honderd
LES 23
ons
huis (het)
dit
zien (zien)
deur (de)
kom (komen)
maar
binnen
welkom
woonkamer (de)
keuken (de)
achter
eten (eten)
trap (de)
zo
ga
naar
boven
nu
we
op
eerste
verdieping (de)
badkamer (de)
slaapkamers (de slaapkamer)
hebben (hebben)
hun
eigen
kamer (de)
deze
van
tweede
kleine
ruimte
liggen (liggen)
allerlei
spullen (de)

LES 21
wat
is
uw
naam (de)
dag
mevrouw (de)
goedemiddag
kan (kunnen)
ik
u
helpen (helpen)
wil
mij
graag
inschrijven (inschrijven)
goed
mijn
waar
woont (wonen)
woon (wonen)
in
en
adres (het)
Hoofdstraat (de)
weet (weten)
de
postcode (de)
ja
hebt (hebben)
telefoon (de)
nummer (het)
dat
een
makkelijk
ook
mobiel
zeker
even
denken (denken)
wacht (wachten)
kijk
boekje (het)
hier
staat (staan)
het
moeilijk
vergeet (vergeten)
steeds
nul
één
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
LES 22
vragen (vragen)
kennen (kennen)
wij
elkaar
geloof
niet
jij
bij
straat (de)
zie
jou
vaak
fietsen (fietsen)
hoe
heet (heten)
ben (zijn)
je
alleen
nee
met
vriend (de)
hij
daar
vrouw (de)
er
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 .7االمتحانات التجريبية لمهارات القراءة ومهارات الحديث
إذا كنت قد تابعت كل الدروس ،فستكون على علم بما يكفي من اللغة الهولندية لخوض االمتحانات التجريبية .من المهم أن تعرف ما هي أنواع األسئلة التي تتلقاها
في االمتحان .تكون قد تمرنت على مختلف األسئلة في تمارين كتاب التمرين وبرنامج الكمبيوتر .كجزء أخير من تحضيرك ،يمكنك إنجاز االمتحانات التجريبية.
هذه االمتحانات التجريبية مشابهة لالمتحانات الحقيقية.

معلومات عامة عن االمتحانات التجريبية
يتم االمتحان الحقيقي عن طريق الكمبيوتر .االمتحانات التجريبية في مهارات القراءة (القراءة) وفي مهارات التحدث (الحديث) تتم أيضا من خالل الكمبيوتر .فمع
االمتحانات التجريبية يمكنك إذن أن تجرب كيف ستسير أجزاء االمتحان الحقيقي .وباالمتحان التجريبي في القراءة يمكنك محاولة ما إن كنت تستطيع القراءة بما
فيه الكفاية لخوض االختبار الحقيقي في القراءة .وباالختبار التجريبي للحديث يمكنك أن تحاول ما إن كنت تستطيع فهم اللغة الهولندية والتحدث بها بما فيه الكفاية
لخوض االختبار الحقيقي في الحديث.
يمكنك العثور على االختبارات التجريبية في القراءة والتحدث على موقع  .www.naarnederland.nlاالختبارات التجريبية مجانية .يمكنك أن تتمرن
عليها قدر ما تريد.

ماذا يجب ان تفعل إذا كنت تريد أن تنجز اختبارا تجريبيا؟
• انتقل إلى موقع www.naarnederland.nl
• اختر االختبار الذي تريد إنجازه :اختبار القراءة أو اختبار التحدث.
• اقرأ واستمع إلى الشرح والتعليمات.
• يمكنك بعد ذلك أن تجيب على األسئلة.
بعد اختبار القراءة ستحصل على نتيجة .يمكنك أن ترى آنذاك كيف كان إنجازك لالختبار .ال يستطيع الكمبيوتر الحكم على اختبار التحدث .لذلك ،لن تحصل على
نتيجة اختبار الحديث.

 .8للمزيد من المعلومات
يحتوي الموقع  www.naarnederland.nlعلى روابط مفيدة لمواقع مختلفة تحتوي على معلومات تكميلية .كما يمكنك أن تجد األجوبة على األسئلة
الشائعة حول هذه الرزمة وحول االمتحان.
ويمكنك على  www.naarnederland.nlأن تجد معلومات حول كيفية التسجيل لدى مؤسسة  DUOلالشتراك في االمتحان وحول من يمكنك االتصال
بهم إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول االمتحان.
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أيقونات التعليمات الخاصة بالتمارين
اقرأ  /شاهد  /انظر

صوت

كرِّ ر قول ما يلي  /اقرأ  /اقرأ بصوت عال

انقر  /اختر

أنصت  /اسمع

ُع ّد

أشر إلى  /اختر

اليسار إلى اليمين

ضع دائرة على

األعلى إلى األسفل

ارسم خطا

سؤال

امأل بكلمة

تضا ّد

 .6تعليمات االستخدام التقنية للتعلم اإللكتروني
الشروع في التعلم اإللكتروني
يمكن استخدام برنامج الكمبيوتر بطريقتين )1( :على شبكة اإلنترنت ،و ( )2من خالل االستعانة بالدي-في-دي.
1
·
·
·
·
·
·

استخدام التعلم اإللكتروني على اإلنترنت
استخدم جهاز كمبيوتر موصول باإلنترنت
افتح متصفح شبكة اإلنترنت
اذهب إلى موقع www.naarnederland.nl
انقر على زر تسجيل الدخول للتعلم اإللكتروني
أدخِل الرمز الذي ستجد على ورقة تسجيل الدخول للتعلم اإللكتروني
ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

2
·
·
·
·

استخدم دي-في-دي التعلم اإللكتروني
استخدم كمبيوتر يحتوي على مشغل دي-في-دي
أدخل قرص الدي-في-دي في مشغل الدي-في-دي
يبدأ برنامج التعلم اإللكتروني تلقائيا (وقد يستغرق ذلك بضع دقائق)
ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

بعد أن تبدأ تشغيل برنامج التعلم اإللكتروني س ُتفتح الشاشة التي تضم إعداداتك الشخصية.
يمكنك على هذه الشاشة ( )1إدخال اسمك )2( ،اختيار لغة الدعم الخاصة بك و( )3اختيار مسار التعلم الخاص بك.
يمكنك االختيار ما بين ثالثة مسارات تعلم مختلفة.
· مسار التعلم رقم  :1األميين ،المتعلمين بأبجدية مخالفة ،وكل من تلقى أقل من  6سنوات من التعليم.
· مسار التعلم رقم  :2أي شخص تلقى بضع سنوات من التعليم الثانوي ويتقن الكتابة باألحرف الالتينية.
· مسار التعلم رقم  :3أي شخص متعلم تعليما عاليا وأكمل التعليم الثانوي على األقل ويتقن الكتابة باألحرف الالتينية.
إذا كنت في ريبة من أمرك فاختر مسار التعلم رقم  .1يمكنك التحول من مسار تعلم إلى مسار تعلم آخر متى شئت إذا رأيت أن المسار بطيء أو سريع بالنسبة
إليك.
لألسئلة عن التعلم اإللكتروني ،يرجى زيارة الموقع  .www.naarnederland.nlستجد تحت الرابط  FAQإجابات عن أهم األسئلة.

 25اللغة العربية

30-09-14 08:34

B_BOOM061_2 Handleiding Naar Nederland ST ARAB.indd 25

208551-L-sub02-bw_ST_ARABISCH-Boom

يبدأ الناس الذين يعرفون القراءة والكتابة في لغتهم الخاصة ويتمكنون من الحروف الالتينية جيدا من الدرس رقم  .21ننصحك مع ذلك أن ّ
تطلع على الدروس من
 1إلى  4وعلى الدرس  .20خالل هذه الدروس يتم التمرن على األصوات والحروف الهولندية.
يمكنك أن تتابع الدروس بطريقتين:
.1

أن تتابع دروس كتاب التمارين مع األقراص الصوتية المرفقة به.

تش ّكل هذه الدروس الـ 65دورة دراسية ذاتية في اللغة الهولندية .تتعلم من خاللها كيفية القراءة واالستماع والتحدث .تحتاج من أجل ذلك لجهاز تشغيل األقراص
الصوتية.
 .2تتابع الدروس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
إذا كان لديك جهاز كمبيوتر ،فيمكنك استخدام برنامج التمرين الخاص بالكمبيوتر .يحتوي هذا البرنامج على نفس الدروس التي يشملها الكتاب .يمكنك تثبيت
برنامج التمارين على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (استخدم من أجل ذلك قر الدي-في-دي) أو يمكنك اتباع برنامج تمارين على اإلنترنت (استخدم من أجل ذلك
رمز الدخول) .لبرنامج التدريب على اإلنترنت مزية أن شريك حياتك يمكنه مشاهدة التقدم الذي تحرزه .ويمكنك تكرار التمارين قدرما تريد.
وطبعا يمكنك أيضا الجمع بين الطريقتين معا.

تعليمات بخصوص كتاب التمارين
عموما
راجع أو اقرأ التعليمات في أعلى التمرين جيدا .انظر إلى الصورة والمثال.
·
ال يحتاج كل شخص إلى القيام بجميع التمارين .إذا كنت أميا أو ذا تعليم منخفض أو متوسط ،فيمكنك تخطي المربعات اإلضافية الملونة باللون البرتقالي .كما
·
ال حتاج إلى القيام بالتمارين التي تحمل النجم البرتقالي.
نصيحة :اشتغل بقلم رصاص .فيمكنك بتلك الطريقة تصحيح التمارين والقيام بها مرة أخرى.
·
تابع الدروس مع شخص يعرف اللغة الهولندية .هكذا تتحقق مما إذا كان نطقك باللغة الهولندية جيدا.
·
يمكن لشريكك أن يساعدك في ترجمة الكلمات .ستجد قائمة المفردات في هذا الدليل بلغة الدعم الخاصة بك .كما يمكن أن تنصت إليها أيضا القرص
·
الصوتي .ويمكنك أنت (أو شريك حياتك) تحميل لغات أخرى وطباعتها من الموقع اإللكتروني .www.naarnederland.nl
بالنسبة إلى األميين والمتعلمين في لغة مخالفة
تتعلم في الدروس من  1إلى  20األبجدية الالتينية واألصوات الهولندية والكلمات الهولندية األولى .إذا انتهيت من برنامج محو األمية ،يمكنك أن تقرأ اللغة
·
الهولندية بشكل مبتدئ.
· تتعلم ابتداء من الدرس  21نطق الكلمات والجمل الهولندية وفهمها وقراءتها .بعد الدرس  65يمكنك القيام باالمتحانين التجريبيين.
بالنسبة ألولئك الذين يتمكنون جيدا من األحرف الالتينية
في الدروس من  1إلى  4تتعلم األصوات الهولندية ،وفي الدرس  20تتعرف على الحروف الهولندية.
·
· ابتداء من الدرس  21تتعلم نطق الكلمات والجمل الهولندية وفهمها وقراءتها .بعد الدرس  65يمكنك القيام باالمتحانين التجريبيين.

تعليمات في شأن التعليم االلكتروني
·
·

راجع أو اقرأ التعليمات في أعلى التمرين جيدا .يمكنك االستماع إليها بلغتك الخاصة عن طريق النقر على أيقونة مكبر الصوت .انظر أيضا بصورة جيدة إلى
األمثلة التي تبدأ بها التمرينات.
تابع الدروس مع شخص يعرف اللغة الهولندية ،كشريك حياتك مثال أو أي شخص آخر في محيطك المباشر .هكذا تتحقق مما إذا كان نطقك جيدا .يمكن لهذا
الشخص أيضا تسجيل الدخول إلى برنامج التمرين على اإلنترنت لمعرفة تطورك في دروسك.
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 .4اإلعداد المتحان للمعرفة بالمجتمع الهولندي ()KNS
فيلم Naar Nederland
يختبر امتحان المعرفة بالمجتمع الهولندي ( )KNSمعلوماتك عن هولندا .ما تحتاج إلى معرفته مضمن في الفيلم ( Naar Nederlandإلى هولندا) .ترى فيه
كيف يعيش الناس في هولندا ،وكيف يتعامل الناس في هولندا بعضهم مع البعض اآلخر وما هي عاداتهم .عالوة على ذلك ،ستتعلم أمورا عملية يُستحسن أن
تعرفها عندما تكون في هولندا .يستغرق الفيلم  110دقيقة ،وهو مقسم إلى المواضيع التالية:
 .1هولندا :الجغرافيا والنقل والسكن
 .2التاريخ
 .3أجهزة الدولة ،والسياسة والدستور
 .4اللغة الهولندية
 .5التربية والتعليم
 .6الرعاية الصحية
 .7الشغل والدخل

كتاب الصور بمائة سؤال
ستجد مع الفيلم كتاب صور مع قرص صوتي .وستجد في الكتاب مائة صورة مرقمة تحمل صورا من الفيلم .يرادف كل صورة سؤال تسمعه في نفس الترتيب
على القرص الصوتيُ .تطرح هذه األسئلة باللغة الهولندية .كما إن األجوبة مصاغة أيضا باللغة الهولندية .يمكنك في كتاب الصور كما على القرص الصوتي قراءة
وسماع جميع األسئلة واألجوبة .عليك أن تعرف كل اإلجابات إذا كنت تنوي اجتياز االمتحان.
يتكون االمتحان من ثالثين سؤاال مختارة من األسئلة المائة الموجودة في كتاب الصور وفي القرص الصوتي.

تعليمات
ستجد نفس الفيلم في الدي-في-ديهات الموجودة في الرزمة .الدي-في-ديهات  1و 2و 3متوافقة مع أنظمة ( .)PAL/SECAMدي-في-ديهات  4و 5و6
متوافقة مع نظام  .NTSCعليك أن تحتار النظام المستخدم في بلدك .يمكنك الرجوع إلى دليل جهازك أو البحث عن ذلك على موقع
.www.naarnederland.nl
ستجد على لصقة قرص الدي-في-دي أسماء لغات الدعم :الهولندية ،اللغة العربية الفصحى ،العربية المغربية ،الصينية ،لغة الداري األفغانية ،اإلنجليزية ،الفرنسية،
اإلندونيسية ،الكردية (الكرمانجي) ،لغة الباشتون األفغانية ،البرتغالية ،الروسية ،اإلسبانية ،أمازيغية ريف المغرب (تريفيت) ،التايالندية ،الصومالية القياسية ،لغة
األوردو والفيتنامية .تختار الدي-في-دي الذي توجد عليه لغة الدعم الخاصة بك .تقوم بتعيينها عبر وظيفة خيارات القائمة لجهاز دي في دي الخاص بك .كما
يمكنك بنفس الطريقة تعيين ما إذا كنت تريد عرض الفيلم بالكامل أو عرض كل موضوع على حدة.
لتحضير االختبار بشكل جيد ،يمكنك القيام بما يلي:
 .1شاهد الفيلم بلغة الدعم الخاصة بك عدة مرات ،حتى تعرف محتوياته.
 .2شاهد الفيلم بعد ذلك باللغة الهولندية.
 .3شاهد الفيلم حسب الموضوع بلغتك الخاصة وباللغة الهولندية.
 .4تمرن حسب الموضوع على األسئلة الواردة كتاب الصور.
 .5استمع إلى األسئلة على القرص الصوتي .استمع إلى األجوبة.
 .6تمرن على جميع األسئلة مرارا وتكرارا حتى تعرف كل األجوبة.
 .7تمرن على األسئلة من غير ترتيب ،وليس فقط في ترتيبها المتسلسل.
 .8شاهد الفيلم مرة أخرى باللغة الهولندية .بما إنك تعرف األسئلة اآلن ،فستفهم أمثر بكثير.
يستغرق التحضير المتحان معرفة المجتمع الهولندي  KNSوقتا أقل من التحضير المتحانيْ اللغة اآلخرين .األفضل أن تجمع بين التحضير لكافة األجزاء .فالفيلم
يضم الكثير من الكلمات التي تستخدم في امتحانيْ اللغة .وبكثرة مشاهدة اإلصدار الناطق بالهولندية من الفيلم واالستماع إليه يمكنك أن تستأنس إلى أصوات
الهولندية.

المتحاني اللغة
 .5اإلعداد
ْ
كتاب التمارين والتعلم اإللكتروني
إذا كنت تتابع دروس اللغة الهولندية من الرزمة ،فإنك ستتعلم القراءة واالصغاء والتحدث في آن معا .تقوم بإعداد نفسك في نفس الوقت المتحان مهارات الحديث
ومهارات القراءة.
قبل أن تتمكن من البدء في اإلعداد الحقيقي لألجزاء الثالثة من االمتحان ،يجب أوال أن تتعلم حروف الهجاءُ .تكتب اللغة الهولندية باألبجدية الالتينية ،تماما مثل
اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والبرتغالية .في الدروس العشرين األولى ستتعلم الحروف األبجدية الالتينية وجميع األصوات الهولندية .تتعلم كيف تكوِّ ن من
الحروف كلمات وكيف ُتنطق أصواتها .وتتعلم بموازاة ذلك أيضا شتى الكلمات الهولندية.
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اللغة العربية
 .1تمهيد
على جزء من الوافدين الجدد ،منذ  15مارس  ،2006والذين يريدون المجيء إلى هولندا لفترة طويلة ويحتاجون من أجل ذلك إلى رخصة إقامة مؤقتة ،أن
يخوضوا في الخارج وقبل مجيئهم إلى هولندا االمتحان األساسي للمواطنة .ويتعلق األمر بالناس الذين تتراوح أعمارهم بين  18سنة وسن التقاعد والذين يرغبون
في أن يكونوا أسرة مع شخص في هولندا أو الذين يرغبون في جمع الشمل مع أفراد عائلتهم الذين يعيشون سلفا في هولندا .وحتى الناس الذين يزاولون مهنة
روحية ،مثل األئمة أو الخطباء ،ويأتون للعمل في هولندا يجب أن يجتازوا امتحان المواطنة في الخارج.
ستتعلم من خالل رزمة الدراسة الذاتية هذه أساسيات اللغة الهولندية وستتعرف على المجتمع الهولندي .ويمكنك باإلضافة إلى ذلك أن تستعين بها للتحضير
لالمتحان .ستتلقى في هذا الدليل شرحا عن األجزاء الثالثة لالمتحان .كما ستقرأ أيضا ما سيكون عليك القيام به في كل جزء من تلك األجزاء .ثم ستتلقى النصائح
بشأن المهارات (اللغوية) التي تحتاجها في االمتحان والكيفية التي يمكنك بها أن تستعد لألجزاء الثالثة.
يمكن باإلضافة إلى هذه الدراسة الذاتية أن يساعدك شريك حياتك الذي يعيش في هولندا لمدة أطول في التحضير لالمتحان .تصفحا هذا الدليل معا وانظرا مع
بعضكما البعض إلى المواد وضعا منهجا تعليميا ،وناقشا ما هو التسلسل وما هي الوتيرة التي ستتناوال بها الدروس .أطلِع شريك حياتك على التقدم الذي تحرزه
واطلب منه أو منها المشورة.

 .2االمتحان
ما هي المواضيع التي يتم فيها االختبار؟
يتكون االمتحان األساسي للمواطنة في الخارج من ثالثة أجزاء .للنجاح في االمتحان األساسي عليك اجتياز هذه األجزاء الثالثة بنجاح .إذا رسبت في أحد هذه
األجزاء ،فال يكون عليك أن تستدرك إال ذلك الجزء من جديد فقط.

 .1امتحان المعرفة بالمجتمع الهولندي ()KNS
يتضمن هذا الجزء أسئلة تختبر المعرفة بالمجتمع الهولندي .يكون عليك خالل االمتحان أن تختار على الكمبيوتر باللغة الهولندية أحد األجوبة المقترحة عليك
والمتعلقة بصور معروضة.

 .2امتحان مهارات الحديث

ال ُتختبر في هذا الجزء إال المهارات الشفوية فقط (االصغاء والحديث) .المستوى األساسي المطلوب في اإلصغاء والحديث باللغة الهولندية هو مستوى  .A1ويستند
هذا المستوى على اإلطار األوروبي المشترك للغات األجنبية المعاصرة.

 .3امتحان مهارات القراءة

ُتكتب اللغة الهولندية باألحرف الالتينية .يقيس هذا االمتحان ما إن كنت تستطيع قراءة وفهم اللغة الهولندية بمستوى  A1من اإلطار األوروبي المشترك
للغات األجنبية المعاصرة.

 .3محتوى هذه الرزمة
يمكنك برزمة الدراسة الذاتية هذه أن تستعد بشكل مستقل لألجزاء الثالثة من االمتحان .في الرزمة المواد التالية التي يمكنك استخدامها للتعلم الذاتي:
·
·
·
·
·
·

هذا الدليل مع قرص صوتي
دي في دي يحمل الفيلم
كتاب الصور مع قرص صوتي
كتاب التمارين مع أقراص صوتية
دي في دي ببرنامج التمرين الرقمي
رمز تسجيل الدخول للبرنامج الرقمي على اإلنترنت
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