Examen VMBO-KB

2017
tijdvak 1
maandag 15 mei
13.30 - 15.30 uur

Frans CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 La mer et la montagne ou la ville ?
2p

1

Léa doet liever andere dingen dan een stad bezoeken.
 Wie is het wel met haar eens en wie niet?
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 2 Des abeilles partout
1p

2

Waarom is het filmpje over de Chinees Sana erg spannend om te zien?
A Hij haalt met zijn blote handen honing uit een bijenkorf.
B Hij laat zich vrijwillig overal steken door een zwerm bijen.
C Hij verdraagt bijna een uur lang dat er veel bijen op hem zitten.

Tekst 3 Cantine scolaire : Qu’est-ce qu’on mange à l’école ?
1p

3

Wat doet het bedrijf Elior volgens de eerste alinea?
Het controleert de kwaliteit van het eten op verschillende scholen.
Het geeft kooklessen aan kinderen die thuis geen warm eten krijgen.
Het geeft voorlichting op scholen over het eten van gezond voedsel.
Het onderzoekt voor schoolkantines wat kinderen van het eten vinden.

A
B
C
D
2p

4

Kinderen doen mee aan een test over eten.
 Geef van elke vraag aan of deze wel of niet wordt gesteld aan de
kinderen. (alinea 2)
1 Vind je het eten lekker?
2 Hoe vind je het eten eruitzien?
3 Wat vind je van de grootte van de porties?
4 Hoe vind je het eten ruiken?
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

5

Waarom is Sylvain Chevalier trots? (alinea 3)
A Hij heeft een groentegerecht bedacht dat kinderen lekker vinden.
B Zijn groentesoep voor scholen staat ook in restaurants op het menu.
C Zijn kinderkookboek met groenterecepten is een groot succes.
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Tekst 4 Bonne fête Grand-Mère !
2p

6

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
eerste alinea.
1 Ludmila heeft zeven jaar voor haar oma gezorgd.
2 Ludmila gaat soms bij haar oma op vakantie in Algerije.
3 De oma van Ludmila heeft veel verteld over haar leven.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

7

Wat vindt Ludmila fijn? (alinea 2)
A dat haar oma binnenkort dichterbij komt wonen
B dat het beter gaat met haar oma’s gezondheid
C dat zij altijd bij haar oma terecht kan met vragen

Tekst 5 Vanessa Batut
1p

8

Waar staat ‘fast-fashion’ om bekend volgens de eerste alinea?
A de goede kwaliteit van de kleding
B de lage prijzen
C de mooie kledingzaken
D de snelle vernieuwing van de collecties

1p

9

Waarom koopt men liever dure merkkleding volgens de tweede alinea?

1p

10

Wat past op de open plek in de laatste alinea?
A Je ne sais pas
B Non, pas du tout
C Oui, certainement

Tekst 6 Faire du sport !
1p

11

Waarom doen jongeren in Bretagne minder aan sport dan jongeren in de
rest van Frankrijk? (alinea 1)
A omdat er minder sportvoorzieningen zijn
B omdat mensen er minder geld hebben
C omdat sporten er minder gestimuleerd wordt op school

1p

12

Waarom is sporten belangrijk voor jongeren volgens alinea 1?
Maak de zin af in de uitwerkbijlage:
Door te sporten blijf je gezond en kun je …
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1p

13

Wat kunnen jongeren in Bretagne doen met een ‘chèque sport’? (alinea 2)
A een deel van de kosten voor een sport betalen
B een jaar lang gratis fitnessen
C gratis advies krijgen van een sportcoach
D verschillende sporten uitproberen

Tekst 7 Le musée Haribo
1p

14

Welke bewering is juist volgens de tekst?
A Haribo is een merk dat in Frankrijk is bedacht.
B Haribo is het oudste snoepmerk ter wereld.
C In het museum leer je hoe het snoep van Haribo gemaakt is.
D In het museum mag je Haribo-snoepjes proeven.

1p

15

Je wilt op dinsdag 2 januari naar het museum.
 Is het museum dan open?
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage en schrijf de eerste twee
woorden op van de zin waarin je dit leest.

Tekst 8 Mon rêve : devenir un grand top-modèle !
1p

16

Welke bewering over Maimouna is juist volgens de eerste alinea?
A Op achtjarige leeftijd woonde ze een modeshow bij.
B Van kinds af aan interesseert ze zich voor mode.
C Ze doet van jongs af aan mee aan modeshows.
D Ze volgt lessen om beroepsmodel te worden.

1p

17

Wat heeft Maimouna van haar nichtje Aissatou geleerd? (alinea 2)

1p

18

Wat past op de open plek in de derde alinea?
A Bref
B D’abord
C En plus
D Pourtant

1p

19

Wat was de eerste ervaring van Maimouna op het podium? (alinea 4)
A Ze genoot van de aandacht.
B Ze kreeg veel zelfvertrouwen.
C Ze viel bijna van het podium af.
D Ze was heel zenuwachtig.
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1p

20

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de vijfde
alinea.
1 De modellen die Maimouna ontmoette, stoorden zich aan haar
aanwezigheid.
2 Maimouna was meer onder de indruk van het vak van modeontwerper
dan van het vak van model.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

21

Wat vindt Maimouna aantrekkelijk aan het beroep van stewardess volgens
de laatste alinea?
Maak de zin af in de uitwerkbijlage:
Omdat ze in dat beroep …

Tekst 9 Tricher au baccalauréat
1p

22

Wat gebruiken de leerlingen tegenwoordig het meest om te spieken bij het
eindexamen volgens de tekst?
A een rekenmachine
B een smartphone
C een spiekbriefje

1p

23

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst.
1 Over het algemeen wordt op Franse scholen minder gespiekt dan op
Nederlandse scholen.
2 Jezelf door iemand anders laten vervangen bij het examen is een
manier van frauderen die vaak voorkomt.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 10 Dans les coulisses d’un zoo
1p

24

Wat wordt in alinea 1 gezegd over het oprichten van een dierentuin?
Het is duur.
Het is eenvoudig.
Het is niet meer van deze tijd.
Het is populair.

A
B
C
D
1p

25

Wat wordt er verteld in alinea 2?
A waarom er meerdere dierenartsen zijn
B welk voedsel gezond is voor de dieren
C wie er voor de dieren zorgen
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1p

26

Hoe komen dierentuinen aan nieuwe jonge dieren? (alinea 3)
A Die kopen ze bij een dierenhandel.
B Die ruilen ze onderling.
C Die verkopen ze aan elkaar.

1p

27

In alinea 4 worden meerdere dierentuinen genoemd.
In welke dierentuin mag je mee om dieren te voeren?
A in de dierentuin van Beauval
B in de dierentuin van Jurques
C in de dierentuin van Lyon
D in geen van de genoemde dierentuinen

1p

28

In alinea 4 worden meerdere dierentuinen genoemd.
In welke dierentuin ben je als bezoeker ook ’s nachts welkom?
A in de dierentuin van Beauval
B in de dierentuin van Jurques
C in de dierentuin van Lyon
D in geen van de genoemde dierentuinen

Tekst 11 Attention aux dents de la mer !
1p

29

1p

30

Wie zouden het uitvallen van internet veroorzaken volgens de eerste
alinea?
A de bemanning van onderzeeboten
B haaien die de internetkabels kapotbijten
C mensen die verantwoordelijk zijn voor Google
Wat wordt in de tweede alinea verteld over haaien?
dat ze een gevaar zijn voor de mens
hoe ze hun prooi vinden
waarom ze zo goed kunnen zien
wat hun favoriete prooi is

A
B
C
D
1p

31

Wat past op de open plek in de derde alinea?
un avantage
une cause
une solution
un problème

A
B
C
D

Tekst 12 Rillettes de sardines
1p

32

De aanwijzingen (a, b, c) voor de bereiding van het Franse gerecht
‘rillettes de sardines’ staan door elkaar.
 Zet in de uitwerkbijlage de letters van de aanwijzingen in de juiste
volgorde.
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Tekst 13 Quand l’homme marchera sur Mars
1p

33

1p

34

« Etudier la planète Mars permet aux hommes de mieux comprendre la
Terre. » (alinea 1)
 Hoe komt dat?
Maak de zin af in de uitwerkbijlage:
Mars en de aarde …
Welke bewering is juist volgens de tweede alinea?
De mens gaat in de toekomst robots op Mars laten wonen.
In de toekomst kan de mens waarschijnlijk naar Mars.
Mars is gemakkelijker te verkennen dan de maan.
Nederlandse wetenschappers werkten mee aan onderzoek naar Mars.

A
B
C
D

Tekst 14 Une nouvelle application pour ton portable
2p

35

De app van supermarkt E.LECLERC biedt verschillende mogelijkheden.
 Wat kun je wel doen met deze app en wat niet?
1 een boodschappenlijstje maken
2 extra korting krijgen op je boodschappen
3 je boodschappen thuis laten bezorgen
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 15 L’exotique, c’est chic !
1p

36

Wat is vooral bijzonder voor vakantiegangers volgens de eerste alinea?
het eten van gerechten met
A rauwe groente
B scherpe kruiden
C vlees van bepaalde diersoorten

1p

37

Wat wordt aangeraden in de tweede alinea?
om in tropische landen
A bij voorkeur bij McDonald’s te eten
B geen water uit de kraan te drinken
C minder te eten dan normaal
D veel fruit te eten

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 16 Musée d’Orsay
2p

38

Op welke twee dagen van de week kun je niet met je hele klas
(21 leerlingen) het Musée d'Orsay bezoeken?

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
KB-0053-a-17-1-o

8/8

lees verdereinde
►►►


