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Luisteren A1: Voorbeeldopgave 
 

 
Voorbeeld 1 
 
Luisteren naar mededelingen en instructies 

 
Kan een korte uitleg begrijpen. 
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Op zoek naar een geldautomaat (Klik hier voor de geluidsopname) 
 
Script 
 
男: 请问一下，在哪里有一个ATM？ 
女： 在Holiday Inn 旅馆有一个ATM。 
男： 哦，远不远？ 
女： 不远。你一直往前走，就往右拐。 
男： 请您再说一遍！ 
女： 不远。 您先一直往前走，到第二个路口往右拐。在左边就有Holiday Inn。  
男： ATM 就在哪儿？ 
女： 在Holiday Inn 里头有一个ATM。 
男： 好，谢谢您！ 
女： 不客气！ 
 
Vertaling 
 
Man: Mag ik u vragen waar zich een geldautomaat bevindt? 
Vrouw: Er is er één bij het hotel Holiday Inn. 
Man: Oh, is dat ver? 
Vrouw: Nee, als u recht vooruit loopt, sla dan rechts af. 
Man: Zoudt u dat nog een keer kunnen zeggen, alstublieft? 
Vrouw: Het is niet ver. Loopt u eerst recht vooruit en sla dan bij de tweede kruising rechtsaf. 

Links ligt dan het Holiday Inn. 
Man: Waar bevindt zich dan de geldautomaat? 
Vrouw: In het Holiday Inn bevindt zich een geldautomaat. 
Man: OK! Dank u wel! 
Vrouw: Niets te danken! 
 
 
  

http://downloads.slo.nl/Documenten/handreiking-se-chinees/ATM.wav
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Opgave 
 
Je hoort een dialoog  tussen een toerist en een inwoner van Shanghai. De toerist wil geld pinnen 
en vraagt  waar een ATM is (ATM is een Amerikaans woord voor een geldautomaat). Bekijk de 
kaart. De dialoog vindt plaats waar het kruisje staat.  
 
Luister nu naar de dialoog en bepaal de positie van het hotel Holiday Inn op de kaart.  De dialoog 
krijg je tweemaal te horen. 

  

 
Vraag 
Waar op de kaart hieronder ligt het Holiday Inn? Op:  
 a.   b.   c.   d. 
 

 = Hotel     
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