Naam:

Klas:

Cervantes, Don Quichote de la Mancha, hoofdstuk 1
01 Deze roman werd oorspronkelijk geschreven in het...
  Latijn
  Grieks
  Spaans
  Italiaans
02 Welk dier staat niet op het menu van Don Q?
  schaap
  koe
  hond
  duif
03 Hoe heette Don Q echt?
  Quesada
  Quijada
  Quejana
  hierover is geen zekerheid
04 Hoeveel familieleden wonen er bij hem in huis?
  geen
  een
  twee
  drie
05 De verteller in deze roman...
  weet alles en doet aan het verhaal mee
  weet alles maar doet niet aan het verhaal mee
  weet niet alles en doet aan het verhaal mee
  weet niet alles en doet niet aan het verhaal mee
06 Hoe slaagde de edelman erin zoveel ridderromans te verwerven?
  hij had geld genoeg
  hij kreeg ze van de barbier
  hij verkocht gronden om dit te bekostigen
  hij stal ze op zijn rooftochten
07 Wat was het gevolg van zijn obsessie met ridderromans?
  Hij werd arm
  Hij werd gek
  Hij werd uitgelachen
  Hij vond geen vrouw
08 Welk van onderstaande kenmerken vindt je niet terug in het proza van Da
Silva?
  synoniemen
  herhalingen
  tegenstellingen
  rijm
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09 Wie is Don Q's favoriete ridder?
  Amadis van Gallië
  Reinhout van Montelbaen
  Bernardo del Carpio
  Roelant
10 Tot wie behoort het paard Babiëca?
  Bucephalos
  Alexander de Grote
  Gonella
  Ruy Diaz
11 Rosinante, de naam die Don Q aan zijn paard geeft, is een samenstelling van
de woorden rosin ('gewoon paard') en ante ('vroeger'). Welke van onderstaande
namen is dan de beste vertaling van Rosinante?
  Exknol
  Nupaard
  Geenros
  Zesvoeter
12 Wie heeft volgens de tekst de naam Don Quichote de la Mancha verzonnen?
  Don Quichote zelf
  Cervantes
  de mensen uit het dorp
  geen van bovenstaanden is correct
13 Wie bombardeert Don Q tot zijn geliefde?
  Het buurmeisje
  Aldonzo Lorenzo
  Dulcinea van El Troboso
  alle bovenstaanden zijn correct
14 Welk tegenstelling is al in dit eerste hoofdstuk het thema?
  arm/rijk
  goed/kwaad
  illusie/werkelijkheid
  ridder/boer
15 Cervantes' boek is een … de middeleeuwse ridderroman
  ode aan
  satire op
  imitatie van
  voorbeeld van
16 Zelfevaluatie:
  >90%
  80-90%
  70-80%
  60-70%
  50-60%
  40-50%
  <40%
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