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Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.

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.

HA-1009-a-15-1-o

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 9 HA-1009-a-15-1-o

   Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het  
anders is aangegeven. Als je in het Arabisch antwoordt, levert dat 0 punten op.

 Tekst 1

  1 1p

 Tekst 2

  2 1p

 Tekst 3

  3 1p
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◄◄◄ lees verder 3 / 9 HA-1009-a-15-1-o

 Tekst 4

  4 1p

  5 1p

 Tekst 5

  6 1p

  7 1p
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◄◄◄ lees verder 4 / 9 HA-1009-a-15-1-o

  8 1p

  9 1p

1p 10 Hoeveel manieren van afkijken worden er genoemd in alinea 4?  

  11 1p

 Tekst 6

  (alinea 1) 
1p 12 Waarom worden er namen van Marokkaanse steden genoemd? 

  13 1p
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◄◄◄ lees verder 5 / 9 HA-1009-a-15-1-o

  14 1p

  15 1p

 Tekst 7

  Meneer Abdulmalik verklaart dat het lanceren van de satelliet vrijheid geeft.
  (alinea 2) 
1p 16 Wat kan er met deze vrijheid bereikt worden volgens hem?
  Noteer één aspect daarvan.

  17 1p

  18 1p

  Ahmed Al-Kuwari benadrukt het belang van de satelliet bij het oplossen van 
twee problemen. (alinea 4) 

2p 19 Noteer beide problemen.
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◄◄◄ lees verder 6 / 9 HA-1009-a-15-1-o

 Tekst 8

  20 1p

1p 21 Waarom wil Mariam op dit moment geen kinderen krijgen? (alinea 2)

  22 1p

1p 23 Hoe liep het af tussen Raja en haar vriend? (alinea 3)

1p 24 Hoe staat Reda tegenover het ongeregistreerde huwelijk? (alinea 4)

  25 1p

 Tekst 9

  (alinea 1)  

1p 26 Wat blijkt uit deze omschrijving van de mobiele telefoon over jongeren?

  27 1p
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◄◄◄ lees verder 7 / 9 HA-1009-a-15-1-o

  28 1p

  29 1p

  30 1p

 Tekst 10

  31 1p

1p 32 Wat vindt Bahiya van vrouwen die liever in een restaurant eten dan thuis? 
(alinea 3)

  33 1p
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◄◄◄ lees verder 8 / 9 HA-1009-a-15-1-o

  34 1p

  (alinea 4)  

2p 35 Noteer twee problemen die mevrouw Abdellatif beschrijft.

 Tekst 11

  36 1p

  37 1p

  38 1p

  39 1p
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n einde   9 / 9 HA-1009-a-15-1-o

  40 1p

  In twee alinea’s vinden personen dezelfde oplossing voor hun problemen bij 
het gebruik van Facebook.

1p 41 Noteer de nummers van beide alinea’s.

  42 1p

   Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt.

 Tekst 12

  Je wilt deze zomer op vakantie gaan naar Tunesië.
1p 43 Wat is daar de gemiddelde temperatuur in de zomer?

 Tekst 13

  Een opleidingscentrum in Qatar organiseert een wedstrijd voor makers van korte 
films. Er zijn drie prijzen te winnen.

1p 44 Noteer het geldbedrag dat je krijgt als je de hoofdprijs wint.

Bronvermelding

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit 

examen behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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