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Verhalen van 1001 Nacht
'Zedenlesjes van de tuin der geuren'

 Waar komen de verhaaltjes

 ...bevat als zinsdelen...

vandaan?
  Sjahrazad heeft ze horen vertellen.
  Sjahrazad heeft ze zelf verzonnen.
  Sjahrazad heeft ze ergens gelezen.
  Geen van bovenstaanden is correct.

  PV, maar geen onderwerp
  PV en onderwerp
  PV, onderwerp, lijdend
voorwerp
  PV, onderwerp, lijdend
voorwerp en meewerkend voorwerp

 Hoe heet de 'fortuinlijke vorst'?










 ...vervult dezelfde functie als de

Sjahriar
Sjahrazad
Doniazad
Hij wordt niet bij naam genoemd.

zinswending...
  ze leefden nog lang en
gelukkig
  de moraal van het verhaal
is ...
  er was eens...
  en zo zal het altijd zijn.

 Hoe reageert de koning als hij
verneemt dat hij zedenlesjes te horen
zal krijgen?
  Weinig enthousiast, tot hij de inhoud
verneemt.
  Heel enthousiast, tot hij de inhoud
verneemt.
  Niet geïnteresseerd, zelfs als hij de
inhoud verneemt.
  Uitermate geïnteresseerd vanaf het
begin.

Wie is er naast de koning en
Sjahrazad nog in de kamer aanwezig?
  de bediende
  het zusje van Sjahrazad
  het broertje van Sjahrazad
  de grote zuster van Sjahrazad

 Mag die derde persoon die

aanwezig is, uiteindelijk blijven?
  Er wordt geen beslissing genomen
  Ja, dankzij de koning
  Ja, dankzij Sjahrazad
De uitdrukking “Mij gewerd de mare
dat ...”

 ...bevat persoonsvorm van de
infinitief...
  worden
  geworden
  werden
  gewerden
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Hoe komt de man te weten dat
hij 3
 
 
 
 

wensen mag doen?
Hij voelt het.
Hij hoort het
Hij leest het.
Hij wist het vooraf.

 Hoe wordt Allah in de

aanroepingen voorgesteld?
  Als iemand die cadeautjes geeft
  Als iemand die ons begrijpt
  Als iemand die kwaad is
  Als iemand die niet om ons geeft

 Wat betekent zebb?










pompoen
buik
penis
teelbal

Wat is een kalebas?










Een
Een
Een
Een

muziekinstrument
landbouwwerktuig
vrucht
wandelstok

Wie krijgt de schuld van de
mislukte wensen?
  De man
  De vrouw
  Ze geven elkaar de schuld
  Er wordt over schuld niet gesproken
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 De moraal van het verhaal is dat...
  de man beter niet naar de vrouw
luistert.
  je tevreden moet zijn met wat je hebt
  geluk niet uit de lucht komt vallen
  niets is wat het lijkt

 Als we in het kader van deze tekst
spreken over het 'verhaal in het
verhaal', dan hebben we het over
  'Zedenlesjes van de tuin der geuren'
  De Tuin der Geuren
  Verhalen van 1001 Nacht
  'De Drie Wensen'

 Welk personage hoort niet in het
rijtje thuis?
  Sjahriar
  de koning
  Sjahrazad
  de echtgenote
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 Als je het omgaan met seksualiteit
in deze tekst vergelijkt met
volksverhalen uit de Westerse traditie,
zoals 'De Valse Grootmoeder', wat valt
dan op?
  Deze tekst is veel directer
  Deze tekst is veel minder expliciet
  Deze tekst noemt alles bij naam
  Meerdere antwoorden zijn van
toepassing

 Hoe oud zijn de man en de vrouw
ongeveer?
  Het is een pas getrouwd koppel
  Een koppel in 'midlifecrisis'
  Ze zijn (bijna) bejaard
  Hierover wordt in het verhaal geen
info gegeven.
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