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Staatsexamen VWO 

                                 2022 
          tijdvak 1 

dinsdag 10 mei  
13.30 – 16.00 uur 

  
          Chinese taal leesvaardigheid 

 
College-examen schriftelijk – Deel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op 

• Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Chinees antwoordt, levert dat 0 
punten op. 

• Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je 
antwoordt met meer dan één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 
beoordeling meegeteld. 

• De onderstreepte karakters in de teksten zijn eigennamen. 
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Vwo Chinese taal (ERK A2) 
College-examen schriftelijk – Deel 3  
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• 33 vragen leesvaardigheid 
 
Voor het gehele examen, bestaande uit de onderdelen Leesvaardigheid en 
Schrijfvaardigheid, heb je 150 minuten, waarbij moet worden opgemerkt dat bij 
het ontwerpen van de examens Schrijfvaardigheid, bestaande uit met de hand 
en met de computer, rekening is gehouden met een tijdsduur van 75 minuten. 
Ook voor het examen Leesvaardigheid is rekening gehouden met een tijdsduur 
van 75 minuten. Je dient echter wel zelf de tijd in de gaten te houden. Een 
surveillant zal aangeven wanneer 75, 145 en 150 minuten zijn verstreken. 
 
Veel succes! 
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Leesvaardigheid 
 
Tekst 1 
 
Lees onderstaande e-mail van Lina en beantwoord de vragen. 
 
爸爸、妈妈，你们好！ 

你们最近还好吗？爷爷怎么样？我们的小狗豆豆呢？很高兴很
快要见到你们了！我在荷兰都很好，工作也很忙。 

我告诉你们今天发生了什么事。我下个星期五要坐飞机去中
国，我今天早上在家找护照，可是找不到了！真不知道我的护照放
在哪儿了！！我不知道怎么办，就给好朋友马克打了电话，他马上
过来了，帮我一起找护照，但是还是没找到。我明天早上必须去大
使馆，希望他们可以给我一本新的护照。。。 

好吧，明天再说，我去了大使馆以后就给你们打电话！ 
            李娜 

 
1p   1 Wat gaat Lina (李娜) volgende week vrijdag doen? 

 
1p    2  Waarom was Lina vanochtend in paniek? 

 
1p   3 Hoe denkt ze dit probleem op te kunnen lossen? 

 
1p   4 Wanneer heeft Lina weer contact met haar ouders? 

 
 
Tekst 2 
 
Onderstaande tekst gaat over middagrust in Taiwan en China. 
 

在台湾，从小学到高中，午饭以后都有午休时间，学生只能在
桌子上睡午觉或者安静地做事。 

在中国学生也有午休时间，但是他们可以自己选择在桌子上睡
觉或者回宿舍休息或者回家休息。 

最近在中国的一所中学，一个学生在休息时间用了洗手间。老
师说他用洗手间的时候太吵，很多同学不能睡觉了，所以这个学生
第二天休息的时候不可以去洗手间了。 
 

1p   5 Noem een verschil tussen de middagrust op scholen in Taiwan en in  
           China.  

 
1p   6 In China was onlangs een leerling die tijdens de middagrust te luidruchtig was 
         op de wc. Wat was de consequentie? 
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Tekst 3 
 
Je bent op internet op zoek naar een slaapplaats. Je vindt onderstaande 
informatie. 

 
 

5p   7 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens de tekst.  
 

1 Dit appartement heeft in totaal 1 bed. 
2 Er kan maximaal 1 persoon logeren. 
3 Het appartement bevindt zich op de begane grond. 
4 Er is een keuken en eettafel aanwezig. 
5 Het appartement ligt 10 minuten lopen van het metrostation. 

 
 
 
 
 
 
 
  



VF-1052-s-22-1-o3 5 / 10 lees verder ►►► 
 

Tekst 4 
 

 
 

1p   8 Wat kun je op deze website doen? 
A     hotel boeken 
B     route uitstippelen 
C     treinkaartjes bestellen 
D     vluchten zoeken 
 
 
Tekst 5 
 
Onderstaande tekst is een fragment uit een dagboek. 

我有一个新男朋友， 他在荷兰长大。他很帅，有金头发，蓝
眼睛，不胖不瘦。他很高，一米八！我很矮，只有一米六。可是他

每天跟我说我很漂亮，让我很高兴。 所以我很爱他！ 
 

2p   9 Noem drie uiterlijke kenmerken van de vriend van de ik-persoon. 
 

1p   10 Waar wordt de ik-persoon heel blij van? 
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Tekst 6 
 
网友们，大家好！ 

好久没写我在荷兰的生活了。因为最近我做了很多很多好玩儿
的事，所以没时间！对不起！！！ 

我在荷兰的时间非常好玩儿。前天我跟我的两个朋友小王和小
丽在家里看了一个荷兰电影叫“什么都是爱情”。看完以后我们决定在
电影院再看一个电影：“什么都是家庭”。我觉得第一个电影比第二个
电影好看！ 

昨天是星期天，我的好朋友格纹教我弹吉他！我们学了两个小
时的吉他，很难学，我现在还不会。哈哈！昨天晚上我还一个人去
了饭店吃汉堡包。 

今天呢，早上去跑步，下午坐公共汽车去朋友家，朋友叫丽
丽，她今天过生日，我送给她的礼物是巧克力和电影票，她很喜
欢。 

现在已经十二点了，我很累！要去睡觉了，明天还有很多好玩
儿的事儿！ 

         拜拜 
              李红 

 
1p   11 Wat voor soort tekst is dit? 

A     anekdote 
B     blog 
C     brief 
D     e-mail 
  

1p   12 Waar heeft Li Hong eergisteren met haar vrienden films gekeken?  
A     bij haar vrienden thuis 
B     in de bioscoop 
C     thuis  
D     zowel thuis als in de bioscoop 
 

1p   13 Wat betekent de dikgedrukte zin?   
 

1p   14 Welke twee activiteiten heeft Li Hong gisteren ondernomen? 
 

1p   15 Hoe ging Li Hong vandaag naar de verjaardag van haar vriendin? 
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Tekst 7 
 

我的好朋友觉得不舒服。昨天没来上课，他感冒了， 要吃很
多药：早饭以后吃两片，午饭以后再吃两片，晚饭以后还吃一片。

希望我同学感冒早点好，快来学校上课。 
 

1p   16 Welke bewering is juist? 
A     De klasgenoot ligt in het ziekenhuis vanwege koorts. 
B     De klasgenoot mag 's avonds geen medicijnen innemen. 
C     De klasgenoot moet elke dag vier pillen slikken. 
D     De klasgenoot moet na elke maaltijd medicijnen innemen. 
 
 
Tekst 8 
 

今天我看见妈妈在写明信片。我说：“妈，现在人人都写电邮
了，你怎么还写这个呢？” 妈妈给我看她写的明信片，说：“这是妈
妈在外国的时候买的明信片。我选了这张给朋友。它不贵，也不
大，但是我可以在上面写一些话，让朋友知道我在外国的时候常常
想起她，朋友肯定会喜欢！” 
 

1p   17 Waarom vindt de ik-persoon het gek dat de moeder een ansichtkaart stuurt? 
 

1p   18 Waarom stuurt de moeder een ansichtkaart? 
 
 
Tekst 9 
 

下个月是我同学的晚会。她带我们去动物园。我没去过动物
园，觉得很有意思！我很喜欢动物。我要看猴子和老虎。我还没有
买给我同学礼物。我知道她对花过敏。我问了她男朋友我应该买什
么礼物。他说他给他的女朋友耳环和手表。我买给我朋友巧克力

吧。巧克力好吃！ 
 

1p   19 De ik-persoon heeft volgende maand een feestje. Waar vindt dit feestje 
plaats? plaats? 
 
1p   20 Waarvoor is de klasgenoot allergisch? 

 
1p   21 Welk cadeau gaat de ik-persoon kopen? 
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Tekst 10 

 
2p   22 Je wilt een hotel boeken. Geef voor elke faciliteit aan of deze wel of niet          
 al aanwezig is bij bovenstaand hotel.  

A     fiets 
B     gratis parkeergelegenheid 
C     pickup service vanaf het vliegveld 
D     televisie 
E     tuin  
 
 
Tekst 11 
 

一个女孩和她的男朋友一起吃汉堡。男朋友说：“我要告诉你
一件事！” 女孩回答：“我在吃饭，别跟我说话。吃饭以后再跟我
谈。” 所以，当他们吃完了女孩问男朋友：“现在你想说什么呢？” 男
朋友说：“嗯，我就想说，你的汉堡里有一根头发！”  
 

1p   23 Waarom mag de jongen niet met het meisje praten? 
 

1p   24 Waarom had het meisje hem beter wel kunnen laten praten? 
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Tekst 12 
 

我在北京大学学历史，跟一个同学住在宿舍。我的宿舍太小
了，有两个单人床、桌子、椅子和柜子，可是没有沙发，也没有电
视和电脑。要是我想学习，我就要去图书馆。虽然宿舍太小了，但
是很便宜。一个月的租金才两千块，包括水电费。下个月我父母也
要来北京看我，他们没有来过北京。我要带他们一起去吃北京烤

鸭。 
 

1p   25 De ik-persoon woont in een kamer op de campus. Noem twee dingen die zij 
   daar heeft.  

 
1p   26 Noem een voor- en een nadeel van het wonen in een kamer op de campus.  

 
1p   27 Noem een activiteit die de ik-persoon gaat ondernemen met haar ouders als 
   ze haar komen opzoeken. 

 
 
Tekst 13 
 
老师，您好。 

我是小王的爸爸，因为小王昨天过生日，所以他昨天没写您的
作业。家里来了很多人，过生日很忙，所以生日聚会以后小王很累
就不想写作业了。对不起，希望您能理解。 

     谢谢 
           王立荣 （小王的爸爸） 

 
1p   28 Waarom heeft Xiaowang zijn huiswerk niet gemaakt? 

A     Omdat hij heel moe was. 
B     Omdat hij gisteren niet op school was. 
C     Omdat hij niet wist wat het huiswerk was. 
D     Omdat zijn vader jarig was. 
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Tekst 14 
 
Lees het bericht over de excursie.  
 

我们班星期三要去长城。我们早上七点在学校集合。七点十五
分坐汽车去长城。坐汽车要两个小时，然后还要走半个小时才到长
城。因为在长城风很大，所以要带毛衣和大衣。如果下雨的话，也
要带雨衣。因为学校安排午饭，所以不用自己带午饭。 
 

1p   29 Waar gaat de excursie woensdag naartoe? 
 

1p   30 Hoe lang duurt het om er te komen? 
 

1p   31 Wat moet je meenemen? 
A     een trui en een jas 
B     een trui, een jas en een lunchpakket 
C     een trui, een jas en een paraplu 
D     een trui, een jas, een paraplu en een lunchpakket 
 
 
Tekst 15 
 
Twee woorden zijn gecombineerd tot een nieuw woord; leid de betekenis van 
het gevormde woord achter het =-teken af. 
 

1p   32 自己    + 学习    =    自学                        
 

1p   33 学校    + 衣服  = 校服 


