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Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 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-16-1-o

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 10 HA-1009-a-16-1-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

 Tekst 4

  (alinea 2) 
1p 4 Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit blijkt dat de kinderen dit 

leuk vonden.
  Noteer het antwoord in het Arabisch. 
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◄◄◄ lees verder 3 / 10 HA-1009-a-16-1-o

  5 1p

  6 1p

2p 7 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met wat Ahmed vertelt over zijn ervaringen in alinea 3.

  1  Het vieren van islamitische feestdagen gebeurt vooral in hotels met 
weinig buitenlandse toeristen.

  2  Buitenlandse gasten nemen deel aan het vieren van  het offerfeest in 
Marokkaanse hotels. 

  3  Steeds meer Europese hotels doen mee aan de feestelijkheden die bij 
het offerfeest horen.

  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

  8 1p

  9 1p
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◄◄◄ lees verder 4 / 10 HA-1009-a-16-1-o

 Tekst 5

  10 1p

  (alinea 2) 
1p 11 Welke tegenstelling beschrijft Zaki hier?

  12 1p

  13 1p

  14 1p

  15 1p
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◄◄◄ lees verder 5 / 10 HA-1009-a-16-1-o

 Tekst 6

  16 1p

  17 1p

  18 1p

  Rachied noemt in alinea 3 een aantal voordelen van carpooling.
1p 19 Hoeveel voordelen noemt hij?

  20 1p

  21 1p
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◄◄◄ lees verder 6 / 10 HA-1009-a-16-1-o

 Tekst 7

1p 22 Welk gevolg kan slecht taalgebruik in de media hebben? (alinea 2)

  In alinea 2 worden maatregelen genoemd die nodig zijn om de kwaliteit van 
het taalgebruik in de media te bewaken. 

2p 23 Noteer twee van deze maatregelen.

  24 1p

  25 1p

 Tekst 8

  26 1p

  27 1p
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◄◄◄ lees verder 7 / 10 HA-1009-a-16-1-o

  28 1p

  (alinea 3) 
1p 29 Hoeveel verschillende meningen komen in deze alinea aan de orde?

 Tekst 9

2p 30 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Saoedi-Arabië aan of 
deze ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn volgens de tekst.

  1 Het land kent tegenwoordig een festival dat betrekking heeft op dadels.
  2  In Saoedi-Arabië worden tegenwoordig de meeste dadels ter wereld 

verbouwd.
  3  De concurrentie bij het verbouwen van dadels leidt er tot oneerlijke 

praktijken.
  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

 Tekst 10

  31 1p

1p 32 Welke droom had Hisham? (alinea 2)

  Hisham heeft veel bereikt in Taiwan. (alinea 3)
2p 33 Noteer twee voorbeelden van zijn successen.
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◄◄◄ lees verder 8 / 10 HA-1009-a-16-1-o

  34 1p

  35 1p

 Tekst 11

  36 1p

  37 1p

  38 1p
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◄◄◄ lees verder 9 / 10 HA-1009-a-16-1-o

  39 1p

 Tekst 12

2p 40 Geef van elk van onderstaande beweringen over de manifestatie 
   aan of ze juist of onjuist zijn volgens alinea 2.
  

  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

  41 1p

  42 1p

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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n einde   10 / 10 HA-1009-a-16-1-o

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

 Tekst 13

  Tijdens je verblijf in Dubai wil je je rijbewijs halen. Je bent geslaagd voor je 
theorie-examen, maar voor het praktijkexamen ben je gezakt.

1p 43 Wat is de eis om het rijexamen opnieuw te mogen doen?

 Tekst 14

  Je bent tijdens de wintervakantie naar Libanon gegaan om daar te gaan 
skiën.

1p 44 Wat is de naam van het dorp waar dat mogelijk is? 

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.

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.




