
 

 

 

 

 

 

Voorbeeld casus mondeling college-examen 

Examenvak en niveau Arabisch vmbo tl/gl 

Naam kandidaat  

Examennummer  

Examencommissie  

Datum  

Voorbereidingstijd 20 minuten 

Titel voorbereidingsopdracht Zonder titel 

 

Instructie 

Bestudeer bijgevoegde voorbereidingsopdracht. Uw mondeling examen begint straks met een 

gesprek over deze casus. 

Ter voorbereiding op uw examen kunt u: 

• de inhoud van de casus kort samenvatten. 

• als er vragen onder de casus staan, deze voor uzelf beantwoorden. 

 

 

Hulpmiddelen 
Bij deze voorbereidingsopdracht mag u gebruik maken van: 

• de woordenboeken Arabisch-Nederlands en Nederlands-Arabisch 

 

Het is toegestaan op de voorbereidingsopdracht aantekeningen te maken. 

Aan het eind van de voorbereidingstijd haalt een van de examinatoren u op. 

 

 



 

 

 

بحنجاة كعناش .. عالَمة دولية في فّن الطّ   

و.م.ع - �
رى ���و�ف   
23:00 - 2015ماي  18  الثالثاء  

حسب تصنيف  ،بأفضل عشرة مطاعم في العالم (الطباخين)، ةأمهر الطهاإلى جانب  بعد أن تلقت تكويناً 
، من مدينة تازة المغربية "نجاة كعناش"تطمح  "،ريستورنت مغازين"المجلة البريطانية  تعده"بيليغرينو" الذي 

 إلى إثبات وجودها ووضع بصمتها في مجال فن الطبخ العالمي.

التي امتدت ألربع  ،تجربتها الفريدة ،بكل تواضع ،التي ُتلقب ب"رئيسة الطباخين المتجولة" ،وتروي نجاة
قبل أن َتْستقر في نيويورك،  ،في العالم بخالطجالت خاللها العالم لتعمل إلى جانب كبار نجوم  ،سنوات

  تُْثِبَت موهبتها في مجال َفّن الطبخ.ِلـــ

وفي الوقت الذي يرى فيه "ويليام يوسيس" رئيس صانعي الحلويات بالبيت األبيض، أن نجاة لها من 
ن الحائزة مرتي ،تتوقع لها "باوال ولفيرت" ،المؤهالت ما يسمح لها لتكون "رئيسة طباخين من الطراز العالي"

فيما ينوه  ،"مستقبال استثنائيا ،وهو ما يعادل أوسكارين في الواليات المتحدة ،على جائزة "جيمس بيرد" للطبخ
ثها لوكالة المغرب العربي وتقول في حدي ."فيران أدريا"، أحد رائدي فن الطبخ العالمي ب "فنياتها وٕابداعاتها"

متحدثة عن أسفارها األولى والتي نزلت في  ،بالقليلإنها تعلمت من أصولها المتواضعة أن تكتفي  ء،نباألل
  كثير من األحيان خاللها عند بعض األسر.

 الطبخمؤسسة خاصة لفن  2014سنة  صبحأالذي  ،فيران أدريا" صاحب المطعم األسطوري "إل بولي""
 ،لألنباءوفي تصريح لوكالة المغرب العربي . ل روح المغرب من خالل لغة المطبخ"نجاة كعناش تمث :قال

 ،ف ألربع سنوات متتالية األفضل في العالمن صُ الذي  ،الذي أّطَرها في بداياتها بمطعمه الشهير ،أكد فيران
  .""شغفها باإلبداع واالبتكار ينبغي أن يكون مرجعا لهذا البلد :أضاف

الذي من الُمرتقب أن  ،على إعداد كتاب حول فن الطبخ الراقي ،وكلها أفكار متجددة ،وتسهر نجاة حاليا 
  بالواليات المتحدة. 2015يصدر في مستهل سنة 

 

 

  



كل سنة بمهرجان الورود، بمناسبة موسم  تحتفل مدينة قلعة مكونة، الواقعة في جبال األطلس بالمغرب، 
 آالف الزوار والسياح األجانب، ويشكل االحتفال بالمهرجان مناسبة إلحياء تقاليد يجذبقطاف الورد، الذي 

عريقة مرتبطة بقطف الورود العطرية، واستخالص مشتقاتها المختلفة التي تتوزع ما بين العطر السائل، 
ومواد التجميل، ومواد التطهير السائلة والصلبة، ومصنوعات الديكور المنزلي. ويمثل المهرجان فرصة 

الفريد،  جهاو الترويج لمنتهدف لجذب السياح لهذه المدينة المنعزلة التي تحيط بها جبال األطلس الشاهقة، ب
الذين توارثوا زراعة وٕانتاج الورود منذ مئات  عيهازارِ بمُ وتشجيع الزوار على اقتناء الورود العطرية والتعريف 

 .السنين
 الورود جمال ملكة

وسط أجواء متفائلة، انتهاء موسم القطف، بمهرجان  2015(هذا العام )  المزارعون ومنتجو العطورحتفل ا
ساعدت وفرة المياه واألمطار في الرفع من محاصيل الورد، بعد أن اجتازت المنطقة سنوات من حيث 

الل قياسية من الورد، وانعكس هذا مزهرة وقد اكتست حقولها بغِ » مكون«الجفاف، وبدت ضفاف نهر 
حيث استقبل  التفاؤل على احتفالية موسم الورود واللوحات الفلكلورية المحلية التي نظمت خالل المهرجان،

المزارعون ومنظمو المهرجان الزوار ببرنامج غني باألنشطة التي تمزج بين الفنون الشعبية واالحتفاالت 
ووسط هذه األجواء، سيتم انتخاب ملكة جمال الورود  .قصات وألعاب وبرامج ثقافية وفنيةالمعاصرة من ر 

  سنة. 21و 17عمارهن ما بين لهذه الدورة من بين المشاركات من تلميذات وطالبات تتراوح أ
  
  

 إحياء المدينة
الورود، إن سكان المنطقة ينتظرون حلول مهرجان الورد لترويج  أحد بائعييقول نور الدين حموش، 

الك مراكز التقطير أو منتوجاتهم وزيادة مداخيلهم اليومية، سواء كانوا مزارعين أو عمال القطف، أو مُ 
جانبي الطريق وفي مدخل المدينة. ويضيف أن موسم الورد يجعل  األطفال الذين يبيعون الورود على

المدينة تنبض بالحياة وتستعيد بهجتها، حيث إن إحياء هذا الموسم يشكل مناسبة لجلب الزوار الذين 
همون في الرواج التجاري، إضافة إلى إحياء بعض العادات المرتبطة بموسم قطف الورود وتقطيرها. ايس

بفضل طبيعة المنطقة، ومياه  ةز ممي رائحته في قلعة مكونة من ورد ال مثيل له، ألن ويؤكد أن ما ينتج 
السقي المعدنية، التي تنبع من الجبال وتسقي الحقول، إضافة إلى العناية التي يوليها المزارعون لمحصول 

، ومراقبة نموها الورد والمجهود الكبير الذي يبذلونه من أجل توفير كميات كبيرة من الماء ألشجار الورد
 .باستمرار

 االتحاد جريدة المصدر:• 
www.alittihad.ae 

  
 


