Arab alapfok
1.Olvasott szöveg értése
Maximális pontszám: 20

Válaszoljon a kérdésekre!
1.Miért keresnek az ifjú házasok új apát? (3 pont)
Azért, mert nagyon szegények és gazdag apát akarnak maguknak.
2. Hol találkozik Fátima a gazdag férfival? (3 pont)
A vállalatnál, ahol dolgozik.
3. Mit kér tőle Fátima és mit mond a férjéről? (3 pont)
Azt kéri, legyen az új apja, és azt állítja, hogy Munír a testvére.
4. Miért fogadja el Ahmed az apaságot? (3 pont)
Azért, mert ő is azt akarja, hogy új fia és lánya legyen.
5. Mit tudunk meg Ahmed fiáról? (2 pont)
Megtudjuk, hogy Ahmed fia őrült.
6. Mit csinál az új apa a gyerekei nevével? (3 pont)
Megváltoztatja a nevüket.
7. Mit tudunk meg a későbbiekben? (3 pont)
Megtudjuk, hogy az új apa is őrült.

Arab alapfok
Közvetítési készséget mérő feladat
Megoldása

Értékelési egység
1.

Érkezés Kairó nemzetközi repülőterére, majd a szállodába

2

2.

Körutazás Kairóban, fáraókori emlékek, piramisok romok, múzeum

3

3.

Szabadnap

1

4.

Kirándulás Luxorba, 825 km délre, műemlékváros, utána Gardaqa
(Hurgáda), modern tengerparti város a Vörös-tenger partján

6

5.

Alexandria, város a Földközi-tenger partján, hírességek múzeuma,
séta a tengerparton

6

6.

Távozás a szállóból, repülőtér

2

Arab alapfok
3. Íráskészség: Levél fogalmazása - Megoldás
)(Összesen 20 pont
)(i) Írja le, hol van és miért utazott oda. (5 pont
)(ii) Hogyan tetszik a szálloda és az ételek. (5 pont
)(iii) Milyen műemlékeket látogatott meg. (5 pont
)(iv) Zárja naplóját azzal, hogy mikor fog hazaérkezni. (5 pont

رسالة من رحلتي الى الفاس
 .1اني نجحت ,كما يمكنك ان تعرف ,في امتحاناتي الجامعية كلها نجاحا ممتازا .وكما كنت دائما اريد فاستطعت ان اسافر
الى الفاس المدينة اللطيفة التاريخية في المغرب.
 .2وانني حاليا اجلس في غرفتي بالفندق في الفاس واكتب هذه الرسالة لك .ان الفندق ممتاز جدا واما الطعام المغربي
فوجدته طيبا ولذيذا جدا.
 .3كنت ازور في الفاس عددا كبيرا من اآلثار الجميلة .وامس زرت آثار احد مساجد الفاس المشهورة والتي دمره الزلزال
في القرن السابع عشر.
 .4سوف اسافر راجعا الى المجر صباح غد ان شاء هللا.
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يانوش
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