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HA-1009-a-21-1-o 

Examen HAVO 

2021 
 
 
 

 Arabisch 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 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. 

tijdvak 1
dinsdag 1 juni

13.30 - 16.00 uur
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 ◄◄◄ lees verder 2 / 11 HA-1009-a-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 
 

1p 1 اف؟ اء ع ا ال ع ف أ في ه   ماذا نق

A م ُت مال . ی از ح ة على    بالد ع
B .وضة ع ها ال ة في ت مال ة الق ل األق ع  ت
C  .ي زات الفل فا على ف ال ة لل ل مع دول أورو  تع
D .ي ة الع ا ر األورو على ف ال ًا ل ح م  تف
 

 
       Tekst 2 

 
1p 2 ة في اإلمارات؟ أ ع اللغة ال   ماذا نق

 اإلمارات...
A .ة اح لها في  اإلرشاد ال ع  ت
B .ولة ف ال ها في م ضًا ع ح مع   تف
C .ة ها إلى اللغة الع ة  م ج م ب   تق
D  د م ها في ع ارسها.ت تعل  م
 

 
       Tekst 3 

 
1p 3 غي؟ ف األماز ة وع ال أ في ال ع م   ماذا نق

A  .ة ة الق ن الل ة في إح ال ه م ف   اك
B .ا ل عاد في األماك العامة بل ة  له م ع  ت
C .ة ة الف ال م ة في أع انة مه ف م  أخ ال
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       Tekst 4 
 

1p 4 ة األولى؟ لة جاس ح الفق   ما هي م
A .ي ارته في ال  ع تق ل س   تع
B .ة ام ه ال ام دراس ه م إت ع ل م اق ه ع  صادف
C .ات إح ال ة  ه ساعة ی ث   ضاع م
D .ة ی ال ور  ا ال  فاته لقاء مه  اك
 

1p 5 . اس ا ی ة  ان ة ال اغ في الفق   امأل الف
A ال   اإله
B حام   ال
C ة   الُغ
D لل   ال
 

اب "أح علي" ا ال ه أ ""ُعاني م  (alinea 2) 
1p 6 Hoe heeft Ahmed Ali dit opgelost? 

 
 

       Tekst 5 
 

1p 7 ة؟ ان ة ال ل ن في الفق أ ع ع   ماذا نق
A ه ه إلى تغ ي دفع اب ال   األس
B ی له ال ي  بها ع ا ال ا   ال
C ه ارس ة م ا ها في ب ي لق ات ال ع   ال
D ه ل عل اد العالي ال س   دخله ال
  

1p 8 اس ا ی ة  ان ة ال اغ في الفق   .امأل الف
A وره    ق
B شاّكا  
C ددا   م
D ا   م
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1p 9 ؟ اة ن ص ح ة  ال ة ال ف الفق   ماذا ت
A رة ه هاته ال ی ة م ف احه ال   أر
B ي قه الف ي تقف في  ات ال ع   ال
C لفة م العال اته في أماك م   مغام
 

1p 10  نا ؟اذا ت ال ن ائج أع عة ع ن ا ة ال   الفق
  أن ن ...

A .ة اح مه ق أر اله ت اع م خالل أع   اس
B  .اء ة للفق اة ال اج أفالم تع واقع ال ف في إن   ت
C .اله ع م خالل أع ا م ال اما  ب اه   ج
D .اله اولها في أع ي ت ان ال ل ال احة  ع ال ح في ت  ن
 

 
       Tekst 6 

 
1p 11 (ة ان ة ال ة؟ (الفق ر ة اإلس ی أ ع م    ماذا نق

A .ها ا أح ش غال  ها م أجل االش   يء إل
B  ته احة رفقة إخ ُّ ال لة.ُ ها ال   ا
C .ات ة س ها م ع ها أخاه ال  ور ف   ی
D .ي ها إلى أكل فاكهة ال ال   اق ف
 

فالح." رعة  ال ل  ات أو الع اح اقة ال ل س  (alinea 2) "م
1p 12 Waarvan geeft Mohammed hier voorbeelden? 

 
1p 13 ة؟ ال ة ال ل م في الفق   ع ماذا ی

  ع … 
A ة ر ته إلى اإلس ه رفقة إخ ه ی ي جعل اب ال   األس
B  . ان خالل ال ة أس ی ئ م ا فه ش  االزدحام ال تع
C .ة ر ان اإلس ها س ي  ة ال ة القاس ا وف االج   ال
D .ان ة أس ی ته  ارسها مع إخ ي  ال ال اع األع   أن
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1p 14  اغ في .امأل الف اس ا ی عة  ا ة ال   الفق
A  ّإال  
B ونه   ب
C ه ا ع ً   رغ
D  ل   ل
 

 
       Tekst 7 

 
1p 15 ة األولى؟ ة في الفق أ ع اللغة الع   ماذا نق

A  ران معه اتها ج ا  ِّ َ ارُت ة  ی ي    .العال الع
B ة ن ة الف ة خاصة بها في العاص ة ثقا اه   .تقام ت
C ة ن ة الف عل ات ال س د م ال ها في ع ر   .ی ت
D اه ُقِل ل ُملف لالن ها  ي على َتعلُّ ن اب الف   .ال
 

ا ال  ى ه ن"و ال  م الف "إ  (alinea 2) 
1p 16 Waarom is dat zo? 

Noteer hiervoor een reden. 
 
 

       Tekst 8 
 

1p 17 . اس ا ی ة  ان ة ال اغ في الفق   امأل الف
A ادی في  ال
B ل ع   العا
C ل على ق   ال
 

ة) ال ة ال ًا." (الفق ه صغ ان ح ى ل    "ح
1p 18  لة ع معاذ؟ ه ال ضح ه   ماذا ت

A .ارها ل إ ة ق غ ارب ال الء الق امه في   اه
B  .اء قارب عه م ش ي ت ة ال اد ه االق ء حال   س
C . لح ل ال ال ًا   ی أن  قار
D .ة ة ل ال في غ ارب صال د ق م وج    م ع
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عة) ا ة ال ة." (الفق ة مه   "جاءته ف

1p 19  د ق لة؟ما ال ه ال ة في ه   الف
A .ة قة غ دها في م ارب لقلة وج ة دهان الق ار مه  اخ
B .ف ا اله ل عادة له ع اد ال ت ة م م ة صغ اء سف  ب
C  .ة ثة لل ِ ل ة ال الس ات ال فا ئ ال م ال   ت شا
D .عه في إعالة أوالده فادة م ث ب الس لالس ع ال  ج
 

1p 20 ة؟ ام ة ال ل معاذ ع القارب في الفق ق   ماذا 
A  .ه ع أن وّف ث ائه   ت م ش
B  .ائه ال ل ء م ال ه  ه أب  ساع
C .ة ه عال ل ال ت ًا وت   كان ق
D .ه اد عائل ل أف ع ح   كان واسعًا 
 

اك" ة م األس ات  ًا  اد أ "أص  (alinea 6) 

1p 21 Wat is hiervan de oorzaak?  
 

1p 22 Bij welke alinea past de uitdrukking in de titel van de tekst het best? 
Noteer het nummer van de alinea. 
 
 

       Tekst 9 
 
In de tekst ontbreken de kopjes (a, b, c, of d) bij de alinea’s 2, 3 en 4. 
Deze kopjes staan hieronder. 

2p 23 Zet deze kopjes op de juiste plaats door achter de nummers 2, 3 en 4 op 
het antwoordblad de juiste letter te schrijven. Let op: er blijft een kopje 
over. 
a ة ل ق  آفاق م
b ا قى إب س رات في م ه ات ال  ال
c لة ف ّ  أّام ال
d ب ثقاف 
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       Tekst 10 
 

1p 24 ة؟ اب ح ص ال ة  ان ة ال ف الفق   ماذا ت
A .ع ق لل ضها في ال ع ي  ة ال ا غ ت   اآلالت الف
B .ه ائ ا ل م ها ی و ي ی ائعة ال   الق ال
C .ن ق الل ارسها في س ي  ة ال م ات ال ا   ال
D  انا على ضها م ع ي  ن ال ر الل ه.ص ائ   ز
  

1p 25  ُة "ر ل د "ها" في  ة)واتها"على ماذا تع ان ة ال   ؟ (الفق
A آلة ال  
B  ة واألخ  الل
C  ساعات 
D  ة   ق
  

1p 26  ة الفق ة  ان ة ال ؟ماهي عالقة الفق   األولى ح ال
A . لفًا عا م ض ح م  ت
B .اها  تعاك م
C  .ها ضح ما ُذك ف   ُت
 

1p 27 . اس ا ی ة  ال ة ال اغ في الفق  امأل الف
A احة ة ال   دائ
B رسة ال   م
C معه تعل ال  
D  ن ارة الل ة ت   مه
  

1p 28 ؟ ة ع آلة ال ال ة ال ة في الفق ي ح   ماذا 
A  ة ا ث ع ب اآللةی ه  ا   .إع
B . لها في ال ع   ی أول آلة اس
C .ق   ف أول آلة ت رآها في ال
D . امل آللة ال اح ال د ال   ی ع
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       Tekst 11 
 

حي ل " ّ رأسه ُت ي غ ْ ال َّ ات ال ه على وجه ع الل وشع ي ت ة ال ّ مالمح ال
اذ جامعي ّة األولى أنه أس اه لل ة" (ی ان ة ال   )الفق

1p 29  لة؟ ه ال   إلى ماذا ت ه
 إلى ...

A م بها ق ي  ة ال راس ات ال ا امعة. ال ال داخل ال ا ال  ه
B امعة ة في ال ل ها على ال ي یلق ات ال اض اع ال   .أن
C .امعة ال ا  م ام ی ان ها  ي  روس ال د ال   ع
D  د ن س وج ف ع ی ال  ة ال امعة.ن ال  ع الل 
 

 
" ِ ال ُم  (alinea 2) "أنه فعال 

1p 30 Waaruit wordt dit duidelijk volgens deze alinea? 
Noteer één aspect. 
 

م و " ُ اس ال ل فعال أن  ع ا ال َل ه ات ُأَحّ قي في ح ى ح ة." (يإلى مع ال ة ال  ) الفق

1p 31 ؟ ل ان ع الل    اذا 
A .امعة ال اس  ل م ل على ع   ال
B .امعة ال الب  ة مع زمالئه ال ادل ال  ب
C . اته الب على حل واج ة زمالئه ال   اع
D .امعة ال ا  راسات العل   اصلة ال
 

1p 32 . اس ا ی عة  ا ة ال اغ في الفق   امأل الف
A ي 
B اف  
C ل َّ   ُف
D ه  
 

  (alinea 4)" ة ن ه ال اق ل على ل ا ب اف هارم ل ال ه   " .وح
2p 33 Hoe doet Abdellatif dat volgens deze alinea? 

Noteer twee manieren. 
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       Tekst 12 
 

1p 34 م؟ ل ة األولى ع أم  أ في الفق  ماذا نق
A  اعي.س اصل االج اقع ال ها ع م   أغان
B . د ع ن ال لف اة ال ال لها أمام ق اء ت  س ب
C .ة ة الق ائ الها الغ ع أع م  ج لها أل  س
D .ة ی ة ح ج ل قة ت ها  ر أغان ه ع  ال ا    س
 

"  (alinea 2) "وم الغ
1p 35 Wat vindt de schrijver vreemd? 

 
 

       Tekst 13 
 

اف  مة أ " ."م نع  (alinea 2) 
1p 36 Waarover gaat deze uitspraak? 

 
ضة ت في  ل إن ال ة)" الق ان ة ال وقي." (الفق   ع

1p 37  ؟ ان ذل ل ج م ق اذا   ل
  ألّنه ...

A  . غ ة م ال ی ضة ال ه مال ال  أع
B  .لفة ة في دول م ی ال ال ات ال ع ت  تا
C ی ل ال ب. ف ب مال لل غ  ال
D  ه في ة مع عائل ا ار ال لفةعاش أ ات م    .م
 

1p 38 (ة ال ة ال ؟ (الفق ة ج ف ان وراء مار ي  ة ال   ما هي الف
  ت مال ...

A .ة ل فاالت ال لة في االح لفة مق ان م  أل
B  ي غ اث ال ع ب الّ .ت اث ال  والّ
C ة ی لة ح   .وج
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2p 39 Waarom wordt Joe blij van het ontwerpen van kleding? (alinea 3) 
Noteer twee redenen. 
 

" ،" لفاً فأما "ج ف قًا م ".ل   (alinea 4) 
2p 40 Waarom is dat zo? 

Noteer twee redenen. 
 
 

       Tekst 14 
 

1p 41 Wat hebben de vier Maghreb-landen bij de UNESCO ingediend? 
(alinea 2) 
 

1p 42  جان؟ ه أ ع ال ة(ماذا نق ال ة ال   )الفق
A  ن ار اب ال لفةی  . ه ب أكالت م
B ة ول الع ع ال ة ب  اس اكل س   .اول حل م
C رة ه عام م ة  انة وج ة ع م ي ف  . ع
D ا ال إف ة في ش غار ول ال ضح تارخ ال  .ی
 

1p 43 عة؟ ما ا ة ال ة والفق ان ة ال  هي العالقة ب الفق
ة... ان ة ال  الفق

A عة ا ة ال    .ُت ما ُذك في الفق
B عة ا ة ال لة في الفق ي حًال ل   .ُتع
C عة ا ة ال ة في الفق اس رًا س ضح ُأم  .ُت
 
 

 

Pagina: 13Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 ◄◄◄ lees verder 11 / 11 HA-1009-a-o

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

       Tekst 15 
 
Je wilt de studie Technologie gaan volgen in Marokko, maar er zijn 
speciale voorwaarden voor de inschrijving. 

1p 44 Wat is de maximale leeftijd waarop je aan deze studie mag beginnen? 
 
 

       Tekst 16 
 
Je wilt een bijdrage leveren aan het voorkomen van voedselverspilling. 

1p 45 Welk advies wordt gegeven over voedsel in blik? 
 

 einde 

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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Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Arabisch  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2021

HA-1009-a-21-1-a
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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 6

2 A B C D

3 A B C

4 A B C D 12

5 A B C D

6

7 A B C D 16

8 A B C D

9 A B C

10 A B C D 21

11 A B C D

12

13 A B C D 22

14 A B C D

15 A B C D 23 2

16 3

17 A B C 4

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21

22

23

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C

27 A B C D

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

 

HA-1009-a-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 30

29 A B C D

30

31 A B C D 33 1

32 A B C D 2

33 35

34 A B C D

35

36 36

37 A B C D

38 A B C

39 39 1

40

41 2

42 A B C D

43 A B C 40 1

44

45 2

41

44

45

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1009-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage HAVO 
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Tekstboekje 
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       Tekst 1 
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       Tekst 2 
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       Tekst 5 
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       Tekst 6 
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       Tekst 7 
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       Tekst 8 
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       Tekst 10 
 

 
1  )"  " 28      (

     " "   
        

    .      
.      

2           
        .20    .    

               
     .   

3         " :  
    27             

     .      
       

     ".  
  

  "  "  2018 
 

 

Pagina: 26Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 ◄◄◄ lees verder 10 / 17 HA-1009-a-b

       Tekst 11 
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       Tekst 12 
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       Tekst 13 
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       Tekst 14 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 

       Tekst 15 
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       Tekst 16 
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Correctievoorschrift HAVO 

2021 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 A 
 
 

Tekst 2 
 

 2 D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 
 

Tekst 4 
 

 4 D 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij is verhuisd naar een (duurdere) (kleinere) woning dicht bij zijn werk. 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Tekst 5 
 

 7 A 
 

 8 A 
 

 9 C 
 

 10 C 
 
 

Tekst 6 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 1 
(voorbeelden van) banen die hij in de winter / in Aswan heeft 
 

 13 A 
 

 14 D 
 
 

Tekst 7 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (een van de volgende): 
 vanwege de schoonheid van het Arabische schrift 
 Het (Arabische schrift) verandert van letters naar prachtige 

schilderijen/kalligrafie. 
 
 

Tekst 8 
 

 17 B 
 

 18 B 
 

 19 B 
 

 20 B 
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 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Muadh/Hij vist op een klein deel van de zee. 
 

 22 maximumscore 1 
(bij) (alinea) 4 
 
 

Tekst 9 
 

 23 maximumscore 2 
2 a 
3 b 
4 d 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 
 

Tekst 10 
 

 24 C 
 

 25 D 
 

 26 C 
 

 27 D 
 

 28 A 
 
 

Tekst 11 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (een van de volgende): 
 Hij ordent/organiseert zijn schoolspullen/boeken en pennen goed. 
 Hij legt zijn boeken/pennen netjes weg. 
 

 31 D 
 

 32 C 
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 33 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
 vroeg opstaan / wakker worden 
 vroeg naar bed / slapen 
 gezond eten 
 veel lopen 
 
per juist antwoord  1 
 
 

Tekst 12 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
dat Oum Kalthoum nooit heeft opgetreden in Saoedi-Arabië 
 
 

Tekst 13 
 

 36 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(over) de kennismaking van Mimran (sinds zijn vroege jeugd) met mode / 
de modewereld 
 

 37 D 
 

 38 C 
 

 39 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
 Het motiveert hem zichzelf uit te dagen (op een andere manier). 
 Het geeft hem positieve energie. 
 Hij houdt ervan zijn gedachten te vertalen (in kleding). 
 Hij houdt ervan zijn ideeën te delen met mensen (over de hele wereld). 
 
per juist antwoord  1 
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 40 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
 omdat het mode met een persoonlijke stijl is / omdat het helpt bij de 

ontwikkeling van een persoonlijke stijl 
 omdat het langer meegaat / goed blijft 
 omdat het niet wordt weggedaan / omdat het niet na één seizoen 

verdwijnt 
 
per juist antwoord  1 
 
 

Tekst 14 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
een aanvraag om couscous als cultureel erfgoed (van de Maghreb-landen) 
te (laten) erkennen/registreren 
 

 42 C 
 

 43 B 
 
 

Tekst 15 
 

 44 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(maximaal / tot) 22 (jaar) 
 
 

Tekst 16 
 

 45 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
Als het blik beschadigd (ingedeukt) is, kun je het toch kopen (want de 
inhoud is niet beschadigd) / (om voedselverspilling te voorkomen). 
 
 

Pagina: 43Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1009-a-c 10 lees verder ►►►

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito 
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  
 
Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1   س ،" ال 2018ع "س  

tekst 2   ،ز ا ن 2018س  

tekst 3  ،"ة ز ع ا ن 2018ع "س  

tekst 4 س ،" ی ي ال لة الع 2018 ع "م  

tekst 5 ز" ع 2017مارس،  "رو  

tekst 6  ع"، س ا م ال لة "ال 2018ع م  

tekst 7 ف ة، ن 2018 ع ال  

tekst 8  ،"ز ا ن 2018ع "جف  

tekst 9  ای ة، ی ان اة الل ة ال 2019ع ج  

tekst 10  ل "، أب ق األوس ة "ال 2018ع ج  

tekst 11  ة ن"ع ف  ،"ال 2018ن  

tekst 12  ل /األناض ال  س

tekst 13  ،" تي ن 2018ع "س  

tekst 14 ا  ه م ال

tekst 15 www.amci.ma 

tekst 16  اصل االت -ت و  

 

einde  
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HA-1009-a-19-1-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 Arabisch 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 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. 

tijdvak 1
donderdag 23 mei
13.30 - 16.00 uur

Pagina: 45Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 ◄◄◄ lees verder 2 / 10 HA-1009-a-19-1-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 

 

p1 1 ماذا نقرأ عن المهرجان العالمي للطعام بدبي؟ 
A  بشكل تدريجي 2014تتناقص شعبيته منذ العام. 
B يتنافس فيه الطباخون العالميون حول جائزة كبرى. 
C يزيد المدينة ُشهرة في مجال الطبخ عبر العالم. 
D  لدول العربيةفي اُتعدُّ فيه أغلى األكالت الشهية.  

 
 

       Tekst 2 

 
p1 2 ماذا نقرأ عن الرسامة شروق يحيى بخصوص لوحاتها؟ 

A  يصالها عبر تويتر إلى األشخاص المعنيين.إتوفقت في 
B  مريكية.أحاولت عرض رسوماتها في معارض 
C لوحة على اإلنترنت. حصلت على جائزة أجمل 
D  عجاب الممثل ويل سميث.إرسمت لوحة فنية للممثل هنيدي نالت  

 
 

       Tekst 3 

 
p1 3 ماذا نقرأ في هذا النص حول مصر؟ 

A الفرعونية القديمة أنشأت متحفا جديدا لآلثار. 
B تم فيها العثور على أشياء تاريخية قديمة مهمة. 
C سمحت لسياح ألمان بزيارة اآلثار الفرعونية. 
D فتحت أبواب المقابر الفرعونية للسياح األلمان.  
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       Tekst 4 

 
الطلبة أثناء الدراسة للوظائف المطلوبة في سوق  إعداداقترح أحد المتدخلين حلوال من بينها 

 العمل.

p1 4 من هو صاحب هذا االقتراح؟ 

A المتدخل األول 

B المتدخل الثاني 

C  المتدخل الثالث 
 

 
       Tekst 5 

 
2p 5 Geef van elke bewering over Samira aan of deze volgens alinea 2 juist of 

onjuist is. 
1 De mensen in haar omgeving waren kritisch over haar baan, maar ze 

is toch een officiële rij-instructeur geworden. 
2 Veel jongeren wilden geen rijles volgen bij haar, toch zijn er veel die 

dankzij haar hun rijbewijs hebben gehaald. 
3 Ze had zelf geen geld om een vrachtwagen te kopen, maar haar 

ouders kochten haar eerste vrachtwagen. 
Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

p1 6 الفراغ في الفقرة الثالثة بما يناسب امأل. 

A انتهوا من 
B َتَمّنوا 
C رفضوا 
D شجعوا على  
 

p1 7 الفقرة الثالثة( كيف يمكننا وصف شخصية سميرة؟( 
 إنها سيدة ...

A خجولة 

B مترددة 

C متشائمة 

D مكافحة  
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       Tekst 6 

 
p1 8 اسمي الشابين المغربيين ضمن قائمة المشهورين في مجلة فوربس؟ سبب ظهور  ما

 الثانية) (الفقرة

 ألنهما ...
A .أصبَحا يوّزعان مجلة فوربس بإمارة أبو ظبي 

B .حقَقا حماية إلكترونية ُمَميَّزة لشركات معلوماتية 

C .قاَما بنشر بيانات شركات إماراتية على االنترنيت 

D ات الشركات اإلماراتية.كتَبا مقاال مثيرا حول أمن بيان  

 
 

 (alinea 2) "اْلَهاَكْرز األخالقي" 

1p 9 Waarom heeft het tijdschrift deze titel voor Mohammed en Zakaria 
gekozen? 
 

 (الفقرة الثالثة) "و"فيسبوك" و"ياهو" و"توتير".منها "غوغل" "
p1 10  ُرت أسماء هذه الشركات؟كِ لماذا ذ 

  ألن ... 
A أخطاءها األمنية. الشابين المغربيين يراقبان 

B .نظامها األمني المعلوماتي حديث النشأة 

C .مستواها التكنولوجي متطّور بشكل كبير 

D  يعمالن بها منذ مدة.محمد وزكرياء  
  

p1 11 ماذا تصف الفقرة الرابعة بخصوص شركة الشابين المغربيين؟ 

A التعاون األمني الذي عرضته الجامعة على شركتهما 

B  الخطوات التي اتبعاها في إنشاء هذه الشركة 

C عبر شركتهما نبااالمساعدات التي يتلقاها الش 

D النجاح الكبير الذي حققاه في محاربة الهاكرز 

 
."ن فوافقا على ذلكابيفي هذا المجال على الش وقد ُعِرض العملُ "  (alinea 4) 

1p 12 Waarnaar verwijst "هذا المجال"? 
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p1 13 .امأل الفراغ في الفقرة الخامسة بما يناسب 

A البسيطة 

B الغريبة 

C  الناجحة 

 
 

       Tekst 7 

 
Op sociale media wordt Yoesoef "المسافر المؤثر"  genoemd. (alinea 2) 

2p 14 Waaruit blijkt dat hij dat is? 
Noteer twee aspecten daarvan. 
 

  ..." (الفقرة الثانية) فعلى سبيل المثال"
1p 15 ما الغرض من إعطاء يوسف لهذا المثال؟ 

A  ندونيسياإ األماكن السياحية فيألهمية.  

B .لتوضيح طريقة الحصول على مداخيله   

C لعمل بإحدى الشركات اإلندونيسية المشهورة.ل  

 
 " (الفقرة الثالثة).أنا إنسان حذر بطبعي"

p1 16 كيف يبين ذلك؟ 

 خالل ...من 

A .اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب المخاطر 

B .التركيز على زيارة األماكن السياحية اآلمنة 

C .الكشف عن هويته كصحفي سعودي 

D في األماكن العمومية. تفادي استجواب الناس  

 
1p 17 Wat is het gevoel van Yoesoef ten opzichte van de oude vrouw? (alinea 4) 

 
 (الفقرة الخامسة) "الرياض.مدينة فيجاس" وليست  "هذه مدينة "الس

p1 18 يوسف أن يوّضح بهذه الجملة؟ ماذا يريد صديق 

A  الرياض الحديثة.مدينة بإعجابه 

B .جهله  للمدن األمريكية المتطورة 

C .سخريته من مقاطع الفيديو  
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       Tekst 8 

 
In de tekst ontbreken de kopjes bij de alinea’s 2, 3 en 4. Deze kopjes 
staan hieronder. 

2p 19 Zet deze kopjes op de juiste plaats door achter de nummers 2, 3 en 4 op 
het antwoordblad de juiste letter te schrijven. Let op: er blijft één kopje 
over. 
 
a اعتراف رسمي 
b حقائق عن اللغة 
c تطور اللغة العربية 
d اليوم العالمي للغة العربية 
 
 

       Tekst 9 

 
 )الفقرة األولى" (.كاسرًا سيطرة المواطنين المحليين على هذه الجائزة"

p1 20 ؟براهيمماذا نقرأ في هذه الجملة عن إ 
  هو أول مهاجر مغربي...

A أخذ جائزة صناعة أطول خبز فرنسي في مدينة بوبني. 
B  الجائزة  األولى في صناعة الخبز المحليحصل على . 
C في المغرب. فاز بجائزة أجمل مخبز فرنسي   
  

1p 21 Welk voordeel heeft de winnaar van de centrale wedstrijd in Parijs? 
(alinea 2) 
 

)الفقرة الثالثة." (ز التقليدي هنا في فرنسا عن غيرهبيز الخمَ وهو ما يُ "  
1p 22  في هذه الجملة؟" هو"ماذا يقصد الكاتب بكلمة  

A الخبز 

B الطهي 

C الطول  

D العجين  
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p1 23 بما يناسب امأل الفراغ في الفقرة الرابعة. 
A الخبز 

B َدخلي  

C طموحي 

D  ِيَمخَبز 

 
 

       Tekst 10 

 
p1 24  بما يناسب.امأل الفراغ في الفقرة الثانية 

A أداء 

B التهرب من  

C  الوعي بـ 

D َتَحمُّل 

 

p1 25 ماذا نقرأ عن فكرة رعاية الوالدين المسنين في دار العجزة في الفقرتين الثانية والثالثة؟ 

A  العربية.الدول العديد من بدأت تنتشر بكثرة في 

B .تؤيدها المجموعة الثانية خالفا للمجموعة التي سبقتها 

C  الوضع االقتصادي لعديد من العائالت. معال تتناسب 

 
In alinea 4 worden voordelen van bejaardenhuizen beschreven. 

2p 26 Noteer twee van deze voordelen. 
 
 

       Tekst 11 

 
p1 27 خوان قباني بخصوص الغرافيتي في الفقرة الثانية؟ماذا نقرأ عن األ 

A استعمال ألوانا كثيرة في رسومهما الفنية. 

B استعانا بجهاز طارد الغازات في رسومهما. 

C  بهذا الفنأنشآ فرقة خاصة تهتم. 

D تحدثا إلى الصحف عن مشاريعهما في هذا الفن.  

 
".كلمة لبنانية عفوية قريبة من لغة الشارع مؤكدًا أنها تتضمن رمزية معينة" َشْكَمان""  (alinea 3) 

1p 28 Waarom heeft de groep de naam van dit apparaat gekregen? 
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p1 29 في الفقرة الثالثة؟" "شكمان ماذا يستعمل عمر إليضاح معنى اسم 

A االختصار 

B المقارنة 

C الّضد 

 

p1 30  الرابعة بما يناسب.امأل الفراغ في الفقرة 
A التصور 

B الدعم 

C الكالم  

 
 

       Tekst 12 

 
p1 31 ماذا نقرأ عن هواية عبد الرزاق في الفقرة الثانية؟  

 نقرأ عن ...
A سكان مدينة الدريوش. االنتشار الكبير الذي عرفته بين 

B .التأثير العميق الذي تركته في نفوس سكان الريف 

C .العالقة التي تربطها بدور المتاحف بمدينة الدريوش 

D .الكيفية التي جعلتها تتحول إلى إنجاز حقيقي  

 
p1 32  بما يناسب.في الفقرة الثالثة امأل الفراغ  

A بعتها  
B جمعتها  
C صّدرُتها 

 
أخرى"فكرة "  (alinea 3) 

1p 33 Waarnaar verwijst Abderrazzak met deze woorden?  
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p1 34 ة)رابعبخصوص دور الوزارة في مجال الفن؟ (الفقرة ال رّزاقماذا يقول عبد ال 

A  ّع األفراد والجماعات على النهوض بهذا القطاع.تشج 

B تعارض كل مشروع فني يقام بمدينة الدريوش. 

C .سيكون لها خطط واعدة لتحقيق مشارع فنية مستقبال 

D .يغيب مسؤولوها في الوقت الراهن عن هذا الميدان  

 
 

       Tekst 13 

 
p1 35 (الفقرة األولى) ماذا نقرأ عن ذيل الديناصور؟ 

A .أعاره المغرب إلى المكسيك لعرضه في متحف مكسيكي 
B .حاولت مجموعة من المغاربة إعادته إلى متحف الدولة 
C  .سيساعد ثمنه في إصالح بنايات تحطمت في المكسيك 
D .صادرته الجمارك المغربية في إحدى المطارات المغربية 

 
 

p1 36 ماذا تشرح لنا الفقرة الثانية؟ 
A بير من الحيوانات في األراضي المغربية.أسباب انقراض عدد ك 

B .كيفية البحث األثري عن بقايا حيوانات عاشت في شمال المغرب 

C  .لمحة عن حيوان عاش في المغرب قبل زمن طويل 

D  االنقراض.بنشاطات مغربية في حماية بعض الحيوانات المهددة 

 
 

       Tekst 14 

 
p1 37 (الفقرة الثانية) ماذا طلب المهرجان من ملكة الجزماتي؟ 

 طلب منها ...
A  ّينتجهيز طعام سوري لزوار المهرجان المهم . 

B تقديم محاضرة عن المأكوالت السورية المختلفة. 

C مراقبة المأكوالت في مطاعم المهرجان. 

D استيراد أنواع مختلفة من الطعام.  

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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 (alinea 2) "غمرتني السعادة"
1p 38 Waarom voelt Malika dat? 

Noteer een reden hiervoor. 
 

p1 39 هو دور بربرا مسعد؟ (الفقرة الثالثة)  ما 
A .تريد تأليف كتاب عن الطبخ السوري مع ملكة 

B  السوري.تستفيد من خبرة ملكة في تهيئة الطعام 

C .تشارك ملكة في تهيئة الطعام  

D .ُتعطي ملكة دروسًا عن طرق الطبخ األلماني  

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

       Tekst 15 

 
Een van de bezoekers van de website bevestigt wat in de inleiding staat 
over het offerfeest. 

1p 40 Noteer de naam van deze persoon. 
 
Rachid uit Frankrijk gaat in op de veiligheid in Marokko. 

1p 41 Wie is het niet met hem eens over dit aspect van veiligheid?  
 
 

       Tekst 16 

 
Je bent op vakantie in Algiers en je wilt daar souvenirs van het land 
kopen. 

1p 42 Wat is de naam van de straat waar dat kan? 
 
 

einde  

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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Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Arabisch  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2019

HA-1009-a-19-1-a

Pagina: 55Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5 1

2 A B C D 2

3 A B C D 3

4 A B C 9

5

6 A B C D

7 A B C D 12

8 A B C D

9

10 A B C D 14 1

11 A B C D 2

12 17

13 A B C

14

15 A B C 19 2

16 A B C D 3

17 4

18 A B C 21

19

20 A B C

21 26 1

22 A B C D 2

23 A B C D 28

24 A B C D

25 A B C

26

27 A B C D

28

29 A B C

30 A B C

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

 

HA-1009-a-19-1-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 33

32 A B C

33

34 A B C D 38

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D 40

38

39 A B C D

40 41

41

42

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1009-a-19-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage HAVO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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       Tekst 1 

 
 

 مهرجانال "دبي"افتتح أمير إمارة 
في دورته بالمدينة  للطعام العالمي

حرصًا على تعزيز وذلك الخامسة، 
 طعامة عالمية للهَ جْ كوِ  ة هذه المدينةمكان
يكتسب هذا المهرجان الذي و  .يهوالطّ 

هاة في العالم أهمية خبة من الطُّ نُ  ُتنشِّطه
طبخته ويقدم لعشاق الطعام أشهى ما  العالمي، على الطبخ الضيوفعّرف لكونه يُ  ،كبيرة

عبي إعداد الطعام مع الطهاة العالميين، اكتشاف المطاعم، تناول الطعام الشّ  .يد اإلنسان
منذ انطالقته في العام و  .مهرجانهذا الزة يمكن اختبارها في يّ مَ مُ  نشاطات هي األصيل

عام األصيل، عرف على ثقافة الطّ أصبح مهرجان دبي للطعام البوابة الرئيسية للتَّ  ،2014
  .واسعة عالمية شعبيةوقد حصد 

  
  2018 ،"جيل"مجلة  عن

 
 

       Tekst 2 

 

امة "شروق يحيى" لوحة رسمتها للممثل األمريكي "ويل سميث" على حسابها في نشرت الرسّ 
اإلنجليزي "محمد صالح"  "ليفربول"نجم الكرة المصري المحترف بنادي  ساعدهاو  "تويتر"

ويل  شاهدحيث قاما بتوزيع اللوحة الفنية بواسطة تويتر.  ؛والفنان الكوميدي "محمد هنيدي"
نشرها بدوره على حسابه في إنستغرام وحازت على مليون ونالت إعجابه.  ،اللوحة سميث

التفاني   ع لنتائجإعجاب. وقال سميث في تعليقه على الصورة: "شروق يحيى، هذا تجسيد رائ
لوحة أخرى رسمتها لالعب المصري محمد  شروق كما نشرت وضبط الذات. شكرا لك".

، بمساعدة الفنان الكوميدي حيث شاهد محمد صالح اللوحة ،بالفعل شروقصالح، ونجحت 
 .لوحةقام الالعب المصري بشكر الفنانة الشابة، معربا عن إعجابه بال .محمد هنيدي

  
 2018 "،سكاي نيوز"عن 
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       Tekst 3 

 

عن وزير " الشرق األوسط"نقلت وكالة األنباء 
قوله إن بعثة " خالد العناني"اآلثار المصري 

يتعلق ثرية ألمانية تمكنت من اكتشاف كبير أ
جنوب " آثار فرعونية بمنطقة "دراع أبو النجاب

إلى األسرة  تاريخ هذه اآلثاريرجع . مصر
وقال السيد العناني . الثامنة عشر الفرعونية

إن الفريق األلماني اكتشف بوابة مقبرة 
وأضاف الوزير المصري أن هذه . فرعونية، بينما استكملت البعثة األثرية المصرية العمل

التماثيل والحلي  منهاالمقبرة تعود إلى نفس األسرة الفرعونية وتوجد بها قطع أثرية ثمينة، 
كتشاف مقابر أخرى ال تزال عمليات الحفر متواصلة لمحاولة ا. المومياءات ومجموعة من

  .بالمنطقة
  

 2017، "20 عن جريدة "زنقة
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       Tekst 4 

 

  البطالة مشكل
  

المجتمعات وخاصًة العربية منها. جريدة "هسبريس" مشكل البطالة أخذ ينتشر بشكٍل كبيٍر في 
حاورت مجموعة من الخبراء االقتصاديين حول الحلول الممكنة لهذا المشكل، وسجلت المداخالت 

 :التالية
 

  المتدخل األول:
  

النمو السكاني الذي  حل مشكل
ُيعرقل حركة التنمية في كافة 
مجاالتها. ومن جانب الدولة 

 فيجب عليها أن  تشجع
المشروعات الصغيرة 

الصناعية والزراعية، وتقدم 
الدعم للشباب لتشجيعهم على 

اإلقبال على هذه المجاالت 
الجديدة. وفي النهاية يجب 

خلق جو  مالئم لالستثمارات 
   الخارجية.

  المتدخل الثاني:
  

تشجيع وتسهيل االستثمار 
داخل الدولة الذي سيساعد 

على إيجاد فرص عمٍل جديدٍة. 
تفكير جديا في ويجب ال

تخفيض رواتب بعض 
الموظفين ذوي الرواتب 

توفير  لىإالعالية، مّما يؤّدي 
المال الستثماره في قطاٍع آخر 
يساعد على خلق فرص العمل 

وللحد من البطالة وتوفير 
  .فرص عمل للشباب

  المتدخل الثالث:
  

بناء المشاريع الصغيرة والكبيرة 
لتوفير فرص العمل للشباب. 
وكذلك التقليل من استخدام 

اآلالت في العمل؛ ألنها ُتسبب 
االستغناء عن الكثير من 

األيدي العاملة. ومن األهمية 
بكثير دراسُة الوضع 

االقتصادي؛ وذلك لمعرفة 
التخصصات المطلوب تواجدها 

في سوق العمل من أجل 
شباب خالل دراستهم توجيه ال

 وتهييئهم لممارسة هذه المهن. 
  

  2018 "،موضوع.كوم"عن 
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 "غزة"سميرة سائقة الشاحنات في 
  

عامًا هي أول  57البالغة من العمر " سميرة صيام"  1
تمتلك ، حيث "غزة"مدربة قيادة سيارات في قطاع 

ماعدا تلك المتعلقة بقيادة  …جميع أنواع رخص القيادة
الُسُفن والطائرات، كما تستطيع قيادة الشاحنات 

 .الضخمة وغيرها
. ، حيث نشأت في عائلة تحب قيادة السيارات1990دخلت سميرة هذا المجال منذ عام    2

قيادة ابنته لشاحنته، وورثت حبها لقيادة الشاحنات من والدها الذي شجعها وكان يحرص على 
 أن سميرة استطاعت التغلب على هذه النظرات، إالّ . برغم عادات المجتمع الرجالي الُمَتعصِّ 

  .وأصبحت مدربة معتمدة لقيادة السيارات بكافة أنواعها إضافة إلى الشاحنات الضخمة
عامًا من التدريب، خّرجت سميرة اآلالف من الشباب والفتيات تبعًا  27على مرور    3

    6   ولكنها لم تسلم من انتقاد المجتمع، فكثير من الرجال . للقوانين الرسمية لسياقة الشاحنات
تلقي تدريب على يدها ألنها امرأة، حيث نظرة بعض الرجال إلى أنه ال يجوز تدريبه من قبل 

جعلها أول مدربة وسائقة شاحنات في  ،سميرة على الوصول إلى هدفهاصرار إولكن . امرأة
 .األراضي الفلسطينية

  
  2017 ،آذار/مارس 28 عن
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 بمهارات شابْين مغربيْين  لبس" تحتفورْ َمجلة "فُ 
 

العدد األخير تصدرت صورة لشابين مغربيين غالف   1
للمجلة الشهيرة فوربس في نسختها الخاصة بالشرق 

حيث تحكي قصة نجاحهما بفضل إدارتهما  ،األوسط
إلحدى الشركات المعلوماتية األكثر طموحًا في 

 العالم العربي.
ن "محمد أمين" و"زكرياء لخديم" من طرف فوربس من ضمن سبعة يلقد تم اختيار الشاب   2

نترنيت عبر شركتهما الخاصة. حهما في ضمان أمن بيانات شبكات اإلمشاهير عرب، بعد نجا
: "اْلَهاَكْرز ، تحت عنوانلشابين المغربيينتشيد فيه بالعمل النبيل لعريضًا  مقاالوقد كتبت المجلة 

، ويقدمان "اإلمارات"ها في التي يوجد مقرّ  Vul09  معلوماتية ا شركةقصة مغربيين أسسَ  :األخالقي
 في القرصنة من أجل الخير."مهاراتهما 

يعمل محمد وزكرياء على محاربة السرقة المعلوماتية واكتشاف األخطاء األمنية على    3
ن في ترصد نقاط ضعف يشبكات اإلنترنيت قبل وصول الهاكرز إليها. كما تتركز مهمة الشاب

 شركات التكنولوجيا الكبيرة؛ منها "غوغل" و"فيسبوك" و"ياهو" و"توتير".
ابع الشابان المغربيان دراستهما بجامعة "أبو ظبي". هناك التقيا برجال األمن المعلوماتي ت   4

ن فوافقا على ابيفي هذا المجال على الش للمدينة وذلك خالل تظاهرة خاصة. وقد ُعِرض العملُ 
ذلك. وقام محمد وزكرياء بجمع العديد من الشباب المهتمين بعالم الهاكرز واألمن المعلوماتي، 

  سسا شركتهما الخاصة.ليؤ 

ظبي باعتبارها أكثر المدن نشاطًا في  "لقد وقع اختيارنا على إمارة أبو يقول محمد:   5
العالم، وتحقق أعلى نسب النمو في المنطقة. وبفضل عدد من العوامل منها االستفادة من النظام 

    31    أكثر الشركاتالضريبي وتشجيع الدولة للمقاوالت الصغرى، أصبحت شركتنا الفتية من 
  في المنطقة العربية."

  
  2017 "،األيام"عن جريدة 
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 شاب سعودي وعمله في السياحة
 

التقى به الصحفي "شقران الرشيدي"  ."يوسف السديس" شاب سعودي مهنته هي السفر حول العالم 1
  وأجرى معه الحوار التالي: 

 كيف ُتعّرف بطبيعة عملك؟ 2
ى في مواقع التواصل االجتماعي بـ"المسافر المؤثر". ما أمارسه حاليا يسمّ و مهنتي هي السفر حول العالم "

نشر هذه الصور في أثم  ،تصوير رحالتي السياحية في الدول المختلفة لتسويق منتجاتها السياحيةأقوم ب
بعشرات اآلالف. وفي المقابل تتحمل  متابعيّ  عدّ حساباتي في "األنستقرام" و"تويتر"، واليوتيوب" حيث يُ 

قبل قليل  م لي مكافأة مالية. فعلى سبيل المثال تلقيتُ قدِّ الجهات الراعية لي كافة نفقات سفري وٕاقامتي، وتُ 
أصبحت هكذا وجهات السياحية فيها ونشرها في حساباتي. و دعوة من "إندونيسيا" للسفر لعدد من ال

 "الشركات هي التي تبحث عني وتتواصل معي.
 

  على ماذا تحرص عندما تسافر للخارج؟ 3
ال أحمل كاميرا وال أسأل أحدا في الشارع عن مثال ف ، ألفت األنظارأنا إنسان حذر بطبعي. أحاول أالّ "

غريب وضائع. وال ألبس أشياء فخمة حتى ال أكشف نفسي لهم وأصبح نة حتى ال يعرف أنني أماكن معيّ 
 ".ضحية للسرقة

 

 خالل سفرياتك الكثيرة، هل تعرضت لمواقف إنسانية ما تزال راسخة في ذاكرتك؟ 4
"من المواقف اإلنسانية التي ال أنساها عندما خرجت صباحا من الفندق بـ"لندن"، رأيت أمام الفندق عجوزا 

جالسة  زالت ماالعجوز  وجدتُ  ،لفندقابعد العصر إلى  الكرسي بجانب الحديقة. وعندما عدتُ جالسة على 
قامت  ،إليها ألعرف قصتها. وعندما قلت لها "هاي" َوجهتُ فأثَّر ذلك في نفسي وتَ  .على كرسيها لم تتحرك

  "من الصباح حتى اآلن لم يتكلم معي أحد، وكلمة "هاي" تكفيني." :فرحانة، وقالت
 

 ما هي األسئلة التي تطرح عليك عندما يعلمون أنك سعودي؟ 5
عنها. وأحاول  ائلدي صديق من أمريكا الوسطى يعتقد أن بالدنا ُمجّرد صحراء وِجمال وال يعرف شي"

"الرياض" ُمتطورة وعصرية فيها كل شيء. وهو غير ُمصّدق حّتى عرضت  ةتصحيح مفاهيمه أن مدين
فيجاس"  رها الكبير وقال: "هذه مدينة "السياض بطريقة جميلة، فانبهر بتطوّ عليه مقاطع فيديو لمدينة الر 

 "."الرياضمدينة وليست 
 

  www.sabq.org، 2017عن موقع 
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 حقائق وأرقام …في اليوم العالمي للغة العربية
 

العربية اليوم؛ باعتبارها حتفي العالم باللغة ي  1
إحدى اللغات الرسمية العالمية، وٕاحدى أكثر 

وهي لغة الفصاحة  .اللغات انتشاًرا في العالم
 . والبالغة والبيان ولغة المفردات الجميلة

  
2  ..................  

 18في يومي  "باريس"في العاصمة الفرنسية  "اليونسكو"في مقر هذه المناسبة ب حفلتم تنظيم سيو 
غة العربّية في إثراء العلوم للّ  كبيرةوتهدف الفعالّية المنظمة إلى اإلقرار بالمساهمة ال .ديسمبر 19و

تستمر لمّدة يومين سكما تهدف المناقشات التي  .والثقافة العالمية، ومنها الفلسفة واآلداب والفنون
التكنولوجّيات الحديثة في تعليم  ، واستخداماألخرىإلى استكشاف العالقة بين اللغة العربّية والعلوم 

 ها.اللغة العربّية، باإلضافة إلى مستقبل
 

3  .................   
للغة العربية جاء بعد اقتراح قدمته المملكة العربية السعودية ليوم اللغوي يذكر أن االحتفال با

وصدر قرار  و.للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسك 19والمملكة المغربية، خالل انعقاد الدورة 
أوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة و ، 1973الجمعية العامة في ديسمبر 

ولغات األمم المتحدة الرسمية الست هي: الروسية، الصينية، اإلسبانية، اإلنجليزية،  .وهيئاتها
 .الفرنسية، والعربية

 
4  ................  

عظمهم في العالم مليون نسمة في العالم، مُ  290من  ألكثر رسميةلغة الهي الاللغة العربية 
مليونًا يتكلمونها كلغة ثانية، كما تتوقع اإلحصائيات أن يصل عدد  130ضاف إليهم العربي. يُ 

واللغة العربية هي لغة العالم الرابعة في ترتيب  .2050مليونًا سنة  647تحدثين بها نحو المُ 
  .الكرة األرضية بعد اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية اللغات األكثر انتشارًا وتداوًال على

  
 2017، عن موقع "سيدتي نيت"
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 ملك الخبز الفرنسي
  

بتنظيم العديد " فرنسا"يقوم سكان   1
من المسابقات المحلية الخاصة 

، التقليديبصناعة الخبز الفرنسي 
لكونها واحدة من البلدان األكثر 

اهتماما باألذواق واألطعمة 
ن أحد المغاربة تمكّ  .الفاخرة

المسابقة هذه شارك في . من الحصول على المركز األول في إحدى المسابقات "فرنسا"ـقيمين بالمُ 
الحصول على جائزة ضمن المسابقة السنوية في  في "بنعديبراهيم "إنجح . مرشح 400حوالي 

أحد ضواحي العاصمة  ،"بوبني"مها الغرفة المهنية ببلدة صناعة الخبز التقليدي التي تنظّ 
  .كاسرًا سيطرة المواطنين المحليين على هذه الجائزة، "باريس"

بمساعدة  براهيم عن سعادته باإلنجاز الذي حققهإوفي تعليقه على الفوز بالجائزة عّبر    2
وٕانها مهمة من أجل الترشيح للمسابقة المركزية التي  ،عدد من أفراد أسرته في هذه المسابقة

  .دي القصر الرئاسي المعتمدينيصبح الفائز بها أحد مزوّ 
وحول المعايير التي ُتؤخذ بعين االعتبار من طرف اللجنة المشرفة على منح الجائزة،    3

ب شروطا خاصة على مستوى العجين والطهي لفرنسي يتطلّ إن ُصنع الخبز ا: "براهيمإقال 
لخبز يجب احترامه، وهو ما ُيَميز الخبز لطوال معينا مثال وطريقة التحضير، مؤكدا أن هناك 

   ".عن غيره التقليدي هنا في فرنسا
براهيم الذي هاجر إلى فرنسا في تسعينات القرن الماضي، بالتأثير اإليجابي للجائزة إوأقر    4

، قد ارتفع )على نشاطه التجاري، مؤكدا أن بعد حصوله على شهادة من الغرفة المهنية (للخبازين
جاءت في وقتها  التي  بات أكبر بعد الجائزة    32   : "عدد الزبائن الذين يزورون محله، وقال

  ".المناسب مع اقتراب أعياد الميالد ورأس السنة الجديدة حيث يكثر اإلقبال على الحلويات
 

   2017، "هسبريس من الرباط"عن 
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  رعاية الوالدين وفكرة "دار العجزة" 
  

 ،العربي مجتمعال فير العجزة ظاهرة جديدة نسبيًا اتشّكل د  1
ر امبدأ هذه الد وهي ظاهرة مثيرة للجدل بصورة واضحة.

 وفيرالسن وت مناسبة لكبار إقامةيعتمد على تأمين مكان 
دون طلب المساعدة من األبناء أو الرعاية التي يحتاجونها، 

  .األقارب
واسعة من  مجموعةهذه الفكرة استنكار  ثيروتُ    2

شكًال من ترحيل المسنين إلى دار العجزة  ، حيث يرفضها الكثيرون معتبرينالمجتمع العربي
ن الوقت و يبذلاّلذين  نو باء واألّمهات المسنّ . فاآلواالعتناء بهما لوالدينا احترامعدم أشكال 

    24   وقون اإلهمال لْ ن أحيانًا بالمصالح الشخصية في سبيل األوالد، يَ و ضحوالصحة والمال ويُ 
   ن بحاجة لمساعدة األبناء.و ن ويصبحو المسؤولية تجاههم حينما يكبر 

أن مبدأ دار  المجتمع العربيلكن في مقابل الرؤية السابقة تعتقد شريحة ملحوظة في    3
المسؤولون عن رعاية الوالدين أو أحدهما . فأحد الوالدين شيخوخةالعجزة يؤمن حًال عمليًا لمشكلة 

بئًا عِ  رالرعاية بمسن كبي . وهكذا تصبحلعملا طضغيعانون من مشكالت تتعلق بضيق الوقت و 
، مما يجعل مبدأ دار العجزة حًال عمليًا لهذه شغال اليوميةكبير من األ مّ كَ ناس يرتبطون بِ على أُ 

  المشكلة.
من ذلك، في رأي أنصار هذه الفكرة، أن كبار السن يجدون أجواء أنسب لهم في  واألهمّ    4

وهو عكس ما  ،ر العجزة حيث يختلطون بأناس من أعمارهم فتكون مواضيع حديثهم مشتركةاد
، إذ يحصل عادة في هذه هم الشباب الذين يرعون هؤالء المسنينئبنايحدث في حال وجود أ

   .الحالة، الكثير من سوء التفاهم
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  "... َبْيُروت"في العاَلم من  "غرافيتي"بر أك
  

" بيروت"من مدينة " َقباني"وان خقرر األ 1
تحويل " الغرافيتي"عن طريق فن  اللبنانية

الجدران في شوارع المدينة إلى لوحات 
وذلك بالتعاون مع السلطات " ناطقة"

  . المحلية
وبالفعل حمل عمر ومحمد قباني    2

ليدخال بعمق في  الريشة وطالء األلوان،
الشابان بتأسيس فرقة  قامَ . عالم الغرافيتي

جهاز  :وتعني" َشْكمان"اسم   عليها ُأطِلق
وسرعان ما . طارد الغازات السامة

  .أصبحت الفرقة حديث الناس وتصدرت أخبارها الصحف العربية والعالمية
لمة لبنانية عفوية ك" َشْكَمان"أما عن سبب اختيارهما لهذا االسم، فيخبر عمر أن كلمة    3

فكما يطرد جهاز الشكمان، : "يقول محمد. قريبة من لغة الشارع مؤكدًا أنها تتضمن رمزية معينة
إلى طرد األوساخ  إلى خارجها، كذلك نسعى كفرقة الغازات السامة من داخل ُمَحرِّك السيارة

  ."وم وألوان جميلةالّراِسية على جدران وواجهات المدينة بتنظيفها وتبييضها وَطْلِيها برس
ية الخاصة التي أوالها كانت بفضل العنا خوان قباني أن انطالقتهما الفنيةويوضح األ   4

    30   فقد قدَما لهما . هما اللذين آمنا بموهبتهما واحتضناهما من الناحية الفنيةالهما والد
يقول  .المعنوي وشجعاهما على خوض غمار هذه التجربة التي تحّولت إلى عمل محترف

والدتي رسامة تعشق الطبيعة ووالدي يعشق األدب ومتأثر بعدة مفكرين وأدباء، وبالتالي  :"عمر
  ."نشأنا في وسط عائلة تعشق الفن واألدب

  
  2017 ،"22رصيف "عن جريدة 
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       Tekst 12 

 

  ِهواية تتحول إلى شبه متحف 
  

" ُيدعى شريوَ الدَّ "مدينة قرر مواطن مغربي من   1
منزله إلى شبه  تحويلَ  "عبد الرزاق لوكيلي"

وَتَوفَّق عبد الرزاق في  . ف القديمةحَ معرض للتُّ 
رة ذات مالمح ثقافية حفة نادِ خمسة آالف تُ  جمع

 عتيقة.الياز، إلى جانب عدد من األشياء تِ امْ أمازيغية بِ 
. فورث هذا الشاب جزء سنة 25في جمع التحف منذ ما يزيد عن  عبد الرزاق هوايته بدأ   2

 له صلة بالثقافة األمازيغية. جمع كل شيء قديم ُيحبعن أبيه الذي كان من هذه التحف 
وفتح بشكل أفضل ، إذ قام عبد الرزاق بتطويره مشروعا له أبعادهبعد ذلك الهواية ت هذه صبحوأ

  أبواب منزله للزوار.
، وال يهمني خاصة قيمة ني أرى أن لهأجمع كل شيء قديم، ألن أنا: "الرزاقيقول عبد    3

ني فكرة دُ راوِ حاليا تُ . و    23   ثمنه بقدر ما يهمني الحصول عليه وٕاضافته إلى األشياء التي 
  ".لعتيقةهتمين باألشياء اإنشاء معارض خاصة تستهدف استقطاب المُ أخرى وهي 

لمساعدته على استكمال مشروعه،  الوزارة المختصةمن طرف  ديعم الماالدَّ  فيما يخص   4
، وعلى بمثل هذه المشاريع يهتموا أكثرعلى هذا المجال يجب أن  المسؤولينإن " :قال عبد الرزاق

لمزاولته هذه الهواية، كبيرا وأبدى عبد الرزاق ارتياحا  ".تدعمها وتعطيها مكانة أفضلالدولة أن 
أنها تجري في دمه وال يفكر أبدا في التخلي عنها بعد هذه السنوات الطويلة من  وضحام

  .الممارسة
 

  2017 "،األيام"عن موقع 
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       Tekst 13 

 

 بيع ذيل ديناصور "مغربي" بالمزاد العلني
 

المغرب للبيع يطرح ذيل ديناصور معثور عليه في  1
"المكسيك". وأفادت مصادر بأن ذيل ـفي مزاد ب

 180الديناصور الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويزن 
ِلَجْمع أْموال  المزاد سيكون وهذا .يورو 78500كيلوجراما سيطرح بسعر أساسي ال يقل عن 

  ."المكسيك"بعد زلزالين ضربا تَهدََّمت تساعد في تمويل إعادة بناء نحو خمسة آالف مدرسة 
طلس" في األطنًا كان يعيش بين جبال " 22مترًا وَيِزُن  17الذيل لديناصور طوُله  هذا 2

مليون عام. وهو من نوع  165المغرب في الفترة "الجوراسية" الوسطى قبل نحو 
المنقرضة  حيواناتالأرجل وهي من بين أضخم  العشب ذات األربع تالديناصورات آكال

 رض.على األ التي عاشت
 

   akhbarona.com ،2018 عن موقع
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       Tekst 14 

 

 السينمائي "برلين"أكالت سورية لضيوف مھرجان 
 

الذي بدأ "برلين" السينمائي، "برلينالي"  مهرجان  1
سينعقد في الشهر القادم في  ،1951في عام 

أفالم مدينة برلين. يقوم المهرجان بعرض 
اجتماعية وسياسية ملحة في  ناقش قضاياتُ 

ملكة "مهرجان الالجئة السورية، الكّلف  لم.العا
) 30" (جزماتي بطهي أصناف  ،األطعمة في برلين عيز دير مع زوجها شركة لتو التي تُ  عامًا

  . الضيوف في افتتاح المهرجان لكبار "دمشق"و "حلب"طعام من 
وقالت جزماتي  .ضيف سيحضرون الحفل 400ستقوم جزماتي بالطهي ألكثر من    2

بل هو عادي،  "عندما ذهبت واستوعبت أنه ليس أي مهرجان :ت باختيارهاحين علمَ 
 ."غمرتني السعادة... بدا األمر وكأنني أقترب من تحقيق أحالمي المشهور، برلينالي

، "مارتن شرفو"وستؤدي جزماتي عملها تحت إدارة الطاهي الرسمي للمهرجان    3
عن الطهي  هاالمعروفة بكتب "باربرا مسعد"بالتعاون مع الطاهية اللبنانية األميركية، 

وقالت  .جزماتي تتنوع األصناف في قائمة األطعمة التي ستقدمهاسو  .واألطباق السورية
يعرفون أنه سيس فيه إال الفالفل والحمص لكن بعد ذلك جزماتي "يعتقد الناس أن طعامنا ل

 ".مطبخ ثري جدا
  

  2018، "سكاي نيوز عربيةعن "
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 
 

       Tekst 15 

 

 الحنين إلى طقوس العيد في البلد األصلي
 

يحرص كثير من مغاربة العالم على العودة إلى المغرب لقضاء أيام عيد األضحى بالقرب من عائلتهم 
وأصدقائهم داخل الوطن، بعيدا عن "برودة" أجواء "العيد الكبير" في بلدان اإلقامة، حيث يمر العيد 

 القراء من هذه المسألة؟ما هي تعليقات كباقي أيام السنة. 
 

  تعليقات الزّوار
  : "فرنسا"رشيد من   1

كّنا نعتز بزيارة األحباب بالمغرب في كل مناسبة، لكن "
نا من عدم ئهذه السنين األخيرة أصبحنا نخاف على أبنا

وجود األمن في البالد النتشار قطاع الطرق واللصوص. 
نا عن المغرب. وفضلنا البقاء ؤ ذلك ما أصبح يردده أبنا

 "ه جميعا ونعتز باالنتماء إليه.لى المغرب الذي نحبّ إفي المهجر ِعَوض السفر 
 

  مونية" من فرنسا:"  2
ُيعّد عامل الجو العائلي وقضاء العيد رفقة الوالدْين من أكثر األسباب التي تجعل العيد في بالد "

إلى الوطن لقضائه  هابذالالمهجر فاقدا لنكهته، وتجعل َمن تسمح لهم الظروف من مغاربة العالم 
 "رفقة عائالتهم.

 

  :"ألمانيا"كريم من   3
فيها العيد في المغرب والسنة الفارطة قضيته هناك وستكون آخر سنة.  سنوات مضت لم أقضِ  6"

ن يلجأ إلى القرض من البنك ليحتفل بالعيد. تجد فوارق اجتماعية كبيرة بين الناس. هناك العديد مَ 
األوساخ المنتشرة في األحياء السكنية في غياب تام للسلطات. أحب والشيء الذي لم يعجبني هو كثرة 

 "رب قبل أو بعد العيد.زيارة المغ
 

  :"المغرب"دريس من ا  4
أشعر باألمن والرخاء شخصيا  ؟يوجد األمن في المغرب ، كيف تقول ال1لى صاحب التعليق "إ

 "والسعادة في المغرب. هذا من تجربتي وأنا ُمستقر في بلدي مع أمي وأبنائي وعائلتي.
 

 2017 "،هسبريس"عن موقع 
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       Tekst 16 

 

 مدينة الجزائر
  

تشهد مدينة الجزائر في السنوات األخيرة أعمال تحديث كثيرة، أماكن ُيعاد بناؤها أو 
ترميمها وأماكن أخرى ُتمحى لتقوم مكانها منشآت جديدة، غالبًا ما تكون للترفيه أو 

اإلهمال الذي طالها منذ نهاية الثمانينيات، يرى البعض أن المدينة تتخّفف من و  .لألعمال
 .لتنشأ حول المدينة الكولونيالية البحرية أحزمة من العشوائيات وأحياء ُبنيت على عجل

  
 

  حديقة التجارب
تقع في منطقة الحاّمة، غرب وسط البلد أي على بعد بضعة آالف من األمتار، ُيمكن 

ُتعتبر إحدى أهم وأكبر   .طة حديقة التجاربالوصول إليها بواسطة المترو، بالنزول في مح
هكتارات،  5، على مساحة تزيد على 1832الحدائق التي بنتها فرنسا في أفريقيا عام 

 .وتضم آالف األنواع من النباتات
  

 مقام الشهيد
هو ورقات النخيل اإلسمنتية الثالث الضخمة، التي تشّكل معلمًا بارزًا، وغالبًا ما ُيشار 

قًا على ارتفاع . للعاصمة به مترًا، يتم  92ُمستقّر في أعالي العاصمة في حي المدنية محّل
الوصول إليه عن طريق التيليفيريك للصعود إليه من الحاّمة توفيرًا للوقت، ألن الذهاب 

 .برؤية تقطع األنفاس لكل المدينة  في التيليفريك ستحظون .بسيارة أجرة يتطلب وقتًا أكثر
  

  يسةالكن
 المبنية من قبل المهندس الفرنسي لو كوربيزييه بين عامي" القلب الُمقدس"ة ُتعتبر كنيس

ترميمهما في السنوات  ىأعيد العمل عل .من أهم الكنائس في المدينةوهي ، 1962- 1958
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بشكلها " القلب المقّدس"تتمّيز كنيسة . األخيرة، وتعمل بدوام كامل يبدأ من العاشرة صباحاً 
  .تتمتع برؤية خارجية خّالبةو الذي ُيشبه ِمدخنة كبيرة ومعمارها الوظيفي، 

  
  محالت المنتجات التقليدية

 وخصوصاً  األربعة، البالد أنحاء من تأتيها سلعاً  تبيع التي التقليدية المنتجات متاجر توجد
 من تذكارات لشراء تزيين وأدوات وُحلي والوبر الشاش من مصنوعة ألبسة: الصحراء من

أصبح واحدًا من أهم و " القلب المقّدس"شارع ديدوش مراد، النازل من كنيسة ب الجزائر
والكنيسة، ويمّر على " البريد المركزي"بين مبنى  الشارع يمتد. الشوارع التجارية في المدينة

   .السياحية مبنى الجامعة المركزية وساحة موريس أودان وعدد من المعالم
  

  القصبة
القصبة في أعلى المدينة، تمامًا فوق ساحة الشهداء، في الفترة العثمانية للجزائر  ُبنيت

وثمة . قبل نحو ثالثة قرون، وكانت مسكن الجزائريين في سنوات االستعمار الفرنسي
 .العديد من المتاحف التي كانت قصورًا للعائالت الُكبرى

 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

Pagina: 76Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1009-a-19-1-c 3 lees verder ►►► 
 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 
 

Tekst 4 
 

 4 C 
 
 

Tekst 5 
 

 5 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 6 C 
 

 7 D 
 
 

Tekst 6 
 

 8 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
Ze beveiligen succesvol netwerken van internetgegevens. / Ze zijn hackers 
met een goed doel. 
 

 10 A 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
computerbeveiliging/databeveiliging 
 

 13 C 
 
 

Tekst 7 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• tienduizenden/veel mensen volgen hem/zijn reisverslagen 1 
• sponsors / landen vragen hem om voor hen te werken / reclame te 

maken 1 
 

 15 B 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Hij is geraakt door wat ze vertelt / haar omstandigheden. 
− Hij heeft medelijden met haar (situatie). 
 

 18 A 
 
 

Tekst 8 
 

 19 maximumscore 2 
2 d 
3 a 
4 b 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien minder dan twee goed  0 
 

Pagina: 80Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1009-a-19-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
hij/zij wordt één van de (aanbevolen) leveranciers aan het presidentiële 
paleis (het paleis van de president) 
 

 22 C 
 

 23 B 
 
 

Tekst 10 
 

 24 B 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− De sfeer is er geschikt(er) voor ouderen. 
− De ouderen komen er  met leeftijdgenoten in contact. 
− De ouderen ontmoeten er leeftijdgenoten met gemeenschappelijke 

onderwerpen (om over te praten). 
 
per goed antwoord  1 
 
 

Tekst 11 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Omdat de groep dezelfde functie wil hebben als dit apparaat. 
− Omdat de groep de stad/Beiroet schoon wil maken (zoals het apparaat 

dit voor auto’s doet). 
 

 29 B 
 

 30 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12 
 

 31 D 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(naar) (het organiseren van) tentoonstellingen voor antieke/oude spullen 
 

 34 D 
 
 

Tekst 13 
 

 35 C 
 

 36 C 
 
 

Tekst 14 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende):  
− (Ze besefte, dat) ze de catering doet/het eten verzorgt voor een 

(belangrijk) (film)festival. 
− Haar dromen worden (bijna) werkelijkheid. 
 

 39 C 
 
 

Tekst 15 
 

 40 maximumscore 1 
Mounia (of een vergelijkbare transcriptie) 
 

 41 maximumscore 1 
Driss (of een vergelijkbare transcriptie) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 16 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Didouch Moradstraat (of een vergelijkbare transcriptie) 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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6 Bronvermeldingen 
 

tekst 1 2018 ،"جیل"مجلة  عن  

tekst 2 2018"، سكاي نیوز" عن  

tekst 3 2017، "20 عن جریدة "زنقة  

tekst 4  2018 "،موضوع.كوم"عن  

tekst 5 2017 ،آذار/مارس 28 عن  

tekst 6  2017 "،األیام"عن جریدة  

tekst 7 2017 ،www.sabq.org   موقع عن 

tekst 8 "2017، عن موقع "سیدتي نیت  

tekst 9  2017، "هسبریس من الرباط"عن  

tekst 11  2017 ،"22رصیف "عن جریدة  

tekst 12  2017 األیام"،"عن موقع  

tekst 13  ،2018 akhbarona.com  عن موقع  

tekst 14 2018، "عن "سكاي نیوز عربیة  

tekst 15  2017 "،هسبریس"عن موقع  

 

einde  
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Examen HAVO 

2018
tijdvak 1

dinsdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 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-18-1-o

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 10 HA-1009-a-18-1-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

  
2p 3 Wat vinden de briefschrijvers van de situatie zoals beschreven in de titel?
   Noteer achter elke naam op het antwoordblad ‘positief’, ‘negatief’ of ‘geen 

mening’.
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Tekst 4

  4 1p

 Tekst 5

1p 5 Hoeveel voordelen van het luisteren naar muziek tijdens het hardlopen 
noemt meneer Abu Bakr in alinea 2?

  6 1p

  7 1p

 Tekst 6

  8 1p
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1p 9 Waaruit blijkt dit voor Allal?
  Noteer één aspect.

  10 1p

  11 1p

  12 1p

 Tekst 7

   Mohamed Taher wil met het Ballerinaproject een aantal doelen bereiken 
(alinea 2).

2p 13 Noteer twee van deze doelen.

  14 1p
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  15 1p

1p 16 Wat vindt Mohamed Taher jammer? (alinea 4)

  17 1p

  18 1p

  19 1p
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 Tekst 8

  20 1p

   Een parlementslid gaf haar mening over de beslissing van de minister. 
(alinea 2)

2p 21 Is zij positief of negatief over die beslissing en welke reden geeft zij daarvoor?
   Noteer op je antwoordblad ‘positief’ of ‘negatief’ en een reden die het 

parlementslid hiervoor noemt.

  22 1p

 Tekst 9

  23 1p

2p 24 Noteer twee taken van de nieuwe functionaris. (alinea 2)

  25 1p
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1p 26 Wat is het voordeel voor bedrijven om dit toe te passen?

 Tekst 10

  27 1p

  28 1p

  29 1p

  30 1p

1p 31 Welke hobby hebben Amira (alinea 4) en Jalila (alinea 5) gemeen?

1p 32 Waarom kiest Soead voor een vakantie in haar eigen land? (alinea 6)
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 Tekst 11

  33 1p

  34 1p

 Tekst 12

  35 1p

 2p 36 Waarom zocht Ahmed na zijn pensionering een baan? (alinea 3)
  Noteer twee redenen.
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  37 1p

  38 1p

 Tekst 13

  39 1p

  40 1p

   Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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    Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt.

 Tekst 14

  Je bent op vakantie in Marrakech en je wilt naar Sitti Fatima reizen.
1p 41 Hoeveel dollar kost de taxirit vanuit Marrakech naar dit dorp?

 Tekst 15

  Je bent op het vliegveld van Casablanca geland en je wilt verder reizen met 
het openbaar vervoer.

1p 42 Hoe lang duurt de treinreis van vliegveld Mohammed V naar het station 
Casablanca haven? 

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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Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Arabisch  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2018
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C 3 Youssef

2 A B C D Ahmed

3 Adnan

4 A B C D

5 5

6 A B C

7 A B C

8 A B C D 9

9

10 A B C D

11 A B C 13 1

12 A B C

13 2

14 A B C D

15 A B C D 16

16

17 A B C

18 A B C D 21

19 A B C D

20 A B C

21

22 A B C D 24 1

23 A B C

24 2

25 A B C D

26 26

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 31

32

33 A B C D

34 A B C D 32

35 A B C D

36

37 A B C D 36 1

38 A B C D 2

39 A B C D

40 A B C 41

41

42

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1009-a-18-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekstboekje

HA-1009-a-18-1-b

 Arabisch
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 Tekst 1

 Tekst 2
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 Tekst 3
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 Tekst 4
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 Tekst 5
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 Tekst 6
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 Tekst 7
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 Tekst 8
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 Tekst 9
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 Tekst 10

Pagina: 107Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



◄◄◄ lees verder 11 / 17 HA-1009-a-18-1-b

 Tekst 11

Pagina: 108Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



◄◄◄ lees verder 12 / 17 HA-1009-a-18-1-b

 Tekst 12
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 Tekst 13
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   Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt.

 Tekst 14
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 Tekst 15
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Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 2 
Youssef positief 
Ahmed positief 
Adnan negatief 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist  0 
 
 

Tekst 4 
 

 4 C 
 
 

Tekst 5 
 

 5 maximumscore 1 
5/vijf 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Hij doet er onderzoek naar een ziekte / (de ziekte van) Alzheimer. 
− Hij werkte er (mee) aan (de ontwikkeling van) een (eerste) vaccin 

tegen een ziekte / (de ziekte van) Alzheimer. 
 

 10 D 
 

 11 A 
 

 12 C 
 
 

Tekst 7 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− Hij wil een mooi plaatje / mooie foto (in de oude straten) van de 

(hoofd)stad/Cairo maken. 
− Hij wil ballet uit de theaters halen. 
− Hij wil ballet niet alleen voor een beperkt publiek laten zijn / Hij wil 

ballet voor een breder publiek laten zijn. 
 
per juist antwoord 1 
 

 14 B 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
dat geen enkele officiële instantie voor toerisme contact met hen/het 
project heeft opgenomen 
 

 17 A 
 

 18 A 
 

 19 C 
 

 HA-1009-a-18-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Pagina: 120Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is:  
• negatief 1 
 
• één van de volgende: 1 
− Arabisch in het onderwijs helpt niet bij de integratie (volgens het 

parlementslid). 
− Arabisch in het onderwijs stimuleert de religieuze discriminatie (in 

Frankrijk) (volgens het parlementslid). 
 

 22 A 
 
 

Tekst 9 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− een goede sfeer creëren tussen de werknemers 
− (buiten)activiteiten organiseren voor de ontspanning van de 

werknemers 
− de werknemers stimuleren in hun werk 
 
per juist antwoord 1 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dit leidt tot een hogere productie / goede resultaten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 27 D 
 

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
lezen 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze wil meer weten over de steden in haar eigen land. 
 
 

Tekst 11 
 

 33 C 
 

 34 D 
 
 

Tekst 12 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is:  
• Hij verveelde zich 1 
• Zijn pensioen(geld) was onvoldoende / niet genoeg 1 
 

 37 C 
 

 38 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 13 
 

 39 B 
 

 40 A 
 
 

Tekst 14 
 

 41 maximumscore 1 
zes/6 (dollar) 
 
 

Tekst 15 
 

 42 maximumscore 1 
45 minuten/3 kwartier 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 1 juni. Meteen aansluitend op deze datum start Cito 
met de analyse van de examens. 
 
Ook na 1 juni kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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6 Bronvermeldingen 

einde    HA-1009-a-18-1-c 10 
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Examen HAVO 

2017
tijdvak 1

woensdag 24 mei
13.30 - 16.00 uur

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 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-17-1-o

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 9 HA-1009-a-17-1-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

2p 1 Geef van elke bewering over Karim Traïdia aan of deze volgens alinea 1 
juist of onjuist is.

  1  Karim kon zijn technische studie in Frankrijk goed gebruiken bij zijn 
werk.

  2 Het grote succes van Karim begon in Parijs.
  3	 De	eerste	film	van	Karim	was	helaas	een	enorme	mislukking.
  Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad.

  2 1p

 Tekst 2

  3 1p

 Tekst 3

  4 1p
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◄◄◄ lees verder 3 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 4

  5 1p

  6 1p

1p 7 Wat vinden Maryam en Omar vervelend als het om WhatsApp gaat? 
(alinea 3)

  8 1p
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◄◄◄ lees verder 4 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 5

  9 1p

  10 1p

  11 1p

1p 12 Wat wordt in alinea 4 duidelijk over de inwoners van Agadir?

  13 1p

  14 1p
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◄◄◄ lees verder 5 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 6

  15 1p

  16 1p

  17 1p

  18 1p

  (alinea 3) 
1p 19 Waarin verschilt hiphop volgens Karim van andere kunstvormen?
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◄◄◄ lees verder 6 / 9 HA-1009-a-17-1-o

  20 1p

  (alinea 4) 
1p 21 Welke invloed heeft de hiphopmuziek volgens Karim wel?
  Noteer één aspect.

 Tekst 7

  (alinea 1) 
2p 22 Noteer twee redenen waarom Algerijnen hun zomervakantie liever in het 

buitenland vieren.

2p 23 Geef van elke bewering over Algerijnen aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 2. 

  1  Zij kunnen in augustus in de kustgebieden geen hotels boeken omdat 
deze vol zijn.

  2 Zij gaan vooral naar het buitenland voor cultuur- en strandvakanties.
  3 Zij gaan liever naar Spanje en Maleisië dan naar Marokko en Tunesië.
  Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad.

  24 1p

  Algerijnse toeristen gaan graag op vakantie in Turkije. (alinea 4)
2p 25 Noteer twee redenen daarvoor.
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◄◄◄ lees verder 7 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 8

  26 1p

  27 1p

1p 28 Waarom vindt Mohammed Sabah ontmoetingen interessanter wanneer er 
oudere familieleden bij aanwezig zijn? (alinea 3)

  29 1p

  30 1p

  31 1p
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◄◄◄ lees verder 8 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 9

  32 1p

  33 1p

  (alinea 3) 
1p 34 Waarvan zijn deze liedjes voorbeelden?

  35 1p
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n einde   9 / 9 HA-1009-a-16-1-o

 Tekst 10

1p 36 Wat lezen we in alinea 1 over het Arabisch in Groot-Brittannië?

  37 1p

  (alinea 3) 
1p 38 Wat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken om die reden gepland?

  39 1p

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

 Tekst 11

  Je maakt binnenkort een lange vliegreis en je leest als voorbereiding deze 
website.

1p 40 Welk advies vind je over drinken tijdens de vlucht?

 Tekst 12

  Je gaat op reis naar Dubai en daarvoor ga je een hotel reserveren. Je zoekt 
een hotel dicht bij winkelcentra en het museum van Dubai.

1p 41 Wat kost een overnachting in dat hotel? 

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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Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Arabisch  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2017

HA-1009-a-17-1-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1 1

2 A B C D 2

3 A B C D 3

4 A B C 7

5 A B C D

6 A B C D

7 12

8 A B C

9 A B C

10 A B C D 19

11 A B C D

12

13 A B C 21

14 A B C D

15 A B C

16 A B C D 22 1

17 A B C D 2

18 A B C D

19 23 1

20 A B C 2

21 3

22 25 1

23 2

24 A B C

25 28

26 A B C

27 A B C

28

29 A B C

30 A B C

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 34

32 A B C D

33 A B C D

34 36

35 A B C D

36

37 A B C 38

38

39 A B C D

40 40

41

41

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1009-a-17-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage HAVO 

2017
tijdvak 1

Tekstboekje

HA-1009-a-17-1-b

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 15 HA-1009-a-17-1-b

 Tekst 1
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◄◄◄ lees verder 3 / 15 HA-1009-a-17-1-b

 Tekst 2
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◄◄◄ lees verder 4 / 15 HA-1009-a-17-1-b

 Tekst 3
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◄◄◄ lees verder 5 / 15 HA-1009-a-17-1-b

 Tekst 4
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   Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
 
indien drie antwoorden goed 2 
indien twee antwoorden goed  1 
indien één of geen antwoord goed 0 
 

 2 A 
 
 

Tekst 2 
 

 3 B 
 
 

Tekst 3 
 

 4 C 
 
 

Tekst 4 
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
een storing / onderbreking (ervan) 
 

 8 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 9 B 
 

 10 B 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− De taxichauffeurs maken (er) een onderscheid tussen de 

inwoners/Marokkanen en buitenlandse toeristen. 
− De inwoners / Ze worden (er) door de taxichauffeurs genegeerd.  
 

 13 C 
 

 14 A 
 
 

Tekst 6 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 B 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Met hiphop kun je (directe) kritiek uiten. 
 

 20 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Het kan een verandering in bewustzijn veroorzaken (wat de 

maatschappij weer kan veranderen). 
− Een ander bewustzijn kan de maatschappij veranderen. 
− Het kan vertellen wat andere kunstvormen niet kunnen zeggen. 
 
 

Tekst 7 
 

 22 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− In Algerije ontbreken de juiste omstandigheden. 
− In Algerije is er een gebrek aan hygiëne. 
− In Algerije is er een gebrek aan veiligheid. 
− In Algerije is er een gebrek aan toeristische infrastructuur. 
 
per juist antwoord 1 
 

 23 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
 
indien drie antwoorden goed 2 
indien twee antwoorden goed  1 
indien één of geen antwoord goed 0 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− De Algerijnse en Turkse gewoonten / gebruiken zijn vergelijkbaar. 
− Reizen naar Turkije is gemakkelijk (omdat je snel een visum kunt 

krijgen). 
− Het kost maar drie dagen om een visum aan te vragen. 
− Turkse series zijn populair in Algerije / onder Algerijnse huisvrouwen. 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8 
 

 26 C 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− De jongeren kunnen veel leren van de oudere familieleden. 
− Jongeren nemen gewoontes van de oudere familieleden over. 
 

 29 A 
 

 30 C 
 

 31 A 
 
 

Tekst 9 
 

 32 B 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− van liedjes (van Nia) die over Marokko gaan 
− van liedjes (van Nia) die over de mooie natuur van Marokko gaan 
− van liedjes (van Nia) die over de goedheid van Marokkanen gaan 
 

 35 D 
 
 

Tekst 10 
 

 36 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het (Arabisch) is op Britse/Engelse scholen belangrijker (geworden) dan 
het Frans. 
 

 37 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
dat (meer) diplomaten Arabisch spreken/beheersen 
 

 39 B 
 
 

Tekst 11 
 

 40 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
water drinken (tijdens de vlucht) 
 
 

Tekst 12 
 

 41 maximumscore 1 
80 dollar 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei. 
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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 HA-1009-a-17-1-c 10 lees verder ►►► 
 

6 Bronvermeldingen 
 

 
 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2016
tijdvak 1

vrijdag 27 mei
13.30 - 16.00 uur

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

Pagina: 169Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



◄◄◄ 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.

Pagina: 170Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



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.
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HAVO Arabisch 2016 tijdvak 1 (27-5-2016) 

 1/2 lees verder ►►►

 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2 A B C D   

3 A B C    

4  Open vraag 

5 A B C    

6 A B C    

7  Open vraag 

8 A B C D   

9 A B C    

10 A B C    

11  Open vraag 

12 A B C    

13 A B C    

14 A B C    

15 A B C    

16 A B C    

17 A B C    

18 A B C    

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C    

22  Open vraag 

23  Open vraag 
 

4 

 

 

7 

 

 

11 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

23 
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HAVO Arabisch 2016 tijdvak 1 (27-5-2016) 

 2/2 einde 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C    

25 A B C    

26 A B C D   

27 A B C    

28 A B C D   

29  Open vraag 

30  Open vraag 

31 A B C    

32  Open vraag 

33  Open vraag 

34 A B C    

35 A B C    

36 A B C    

37 A B C D   

38 A B C    

39 A B C D   

40  Open vraag 

41 A B C D   

42 A B C    

43  Open vraag 

44  Open vraag 
 

29 

 

 

30 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

40 

 

 

43 

 

 

44 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO 

2016
tijdvak 1

Tekstboekje

HA-1009-a-16-1-b

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 1
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◄◄◄ lees verder 3 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 2
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◄◄◄ lees verder 4 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 3
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◄◄◄ lees verder 5 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 4
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◄◄◄ lees verder 6 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 5
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◄◄◄ lees verder 7 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 6
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◄◄◄ lees verder 8 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 7
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◄◄◄ lees verder 9 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 8

Pagina: 182Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



◄◄◄ lees verder 10 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 9
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◄◄◄ lees verder 11 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 10
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◄◄◄ lees verder 12 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 11
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◄◄◄ lees verder 13 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 12
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◄◄◄ lees verder 14 / 17 HA-1009-a-16-1-b

   Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt.

 Tekst 13
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◄◄◄ lees verder 15 / 17 HA-1009-a-16-1-b
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◄◄◄ lees verder 16 / 17 HA-1009-a-16-1-b

 Tekst 14
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 HA-1009-a-16-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
tocht de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten worden in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 
 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
 

 
 5 C 

 
 6 C 

 
 7 maximumscore 2 

1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 8 A 
 

 9 A 
 
 

Tekst 5 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het werk is zwaar, maar het loon is laag / zwaar werk tegenover weinig 
geld. 
 

 12 C 
 

 13 A 
 

 14 C 
 

 15 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6 
 

 16 C 
 

 17 B 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
5 (voordelen) 
 

 20 D 
 

 21 B 
 
 

Tekst 7 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Jongeren zullen het Arabisch minderwaardig vinden. 
 

 23 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− aandacht schenken aan correct taalgebruik / het standaard-Arabisch 
− het selecteren (voor de media) van mensen die goed Arabisch spreken 
− het bijscholen van presentatoren op het gebied van het Arabisch 
 
per juist antwoord 1 
 

 24 B 
 

 25 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8 
 

 26 C 
 

 27 C 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
3 / drie 
 
 

Tekst 9 
 

 30 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 
 

Tekst 10 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
het eerste Marokkaanse restaurant in Taiwan (openen / hebben) 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− Zijn (Marokkaanse) restaurant is er een beroemde bestemming 

geworden. 
− Zijn (Marokkaanse) restaurant is er een toeristische trekpleister 

(geworden). 
− Hij is er een bekende persoonlijkheid geworden (omdat hij vaak te zien 

is op de Taiwanese televisie / in Taiwanese kookprogramma’s). 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 34 A 
 

 35 A 
 
 

Tekst 11 
 

 36 C 
 

 37 C 
 

 38 C 
 

 39 D 
 
 

Tekst 12 
 

 40 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 41 A 
 

 42 A 
 
 

Tekst 13 
 

 43 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(minimaal) 7 (extra) rijlessen nemen 
 
 

Tekst 14 
 

 44 maximumscore 1 
Faraya (of een vergelijkbare transcriptie) 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 

 
 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2015
tijdvak 1

donderdag 28 mei
13.30 – 16.00 uur

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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 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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  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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 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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  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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  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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  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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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
tocht de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten worden in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 A 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 
 

Tekst 4 
 

 4 B 
 

 5 C 
 
 

Tekst 5 
 

 6 B 
 

 7 A 
 

 8 A 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
4 / vier 
 

 11 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Omdat het plaatsen/steden zijn waar beroemdheden/sterren zijn gaan 
wonen. 
 

 13 A 
 

 14 A 
 

 15 B 
 
 

Tekst 7 
 

 16 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− onafhankelijkheid in de ruimte 
− het kiezen van tv-kanalen via deze satelliet 
 

 17 D 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• problemen met onderbrekingen van internet (worden opgelost) 1 
• opzettelijke storingen (tegengaan) 1 
 
 

Tekst 8 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze wacht haar kans af / wil eerst officieel getrouwd (te) zijn. 
 

 22 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij is (uiteindelijk) verdwenen/weggegaan. 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij staat er positief tegenover. / Hij vindt het goed. 
 

 25 A 
 
 

Tekst 9 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
− Dat die/de mobiele telefoon heel belangrijk is voor jongeren. 
− Dat die/de mobiele telefoon een grote rol speelt in het leven van 

jongeren. 
 

 27 A 
 

 28 A 
 

 29 D 
 

 30 B 
 
 

Tekst 10 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze neemt het hun kwalijk. / Ze denkt dat zij te lui zijn om zelf te koken. 
 

 33 C 
 

 34 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− eten in restaurants is voor Saoedische gezinnen een alternatief 

geworden voor thuis eten 
− eten in restaurants is slecht voor de relatie tussen gezinsleden 
− eten in restaurants is slecht voor de gezondheid van gezinsleden 

(vooral die van de kinderen) 
 
per juist antwoord 1 
 

Tekst 11 
 

 36 B 
 

 37 A 
 

 38 C 
 

 39 B 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 1 
(de alinea’s) 3 en 5 
 

 42 B 
 
 

Tekst 12 
 

 43 maximumscore 1 
29 graden / 29°C 
 
 

Tekst 13 
 

 44 maximumscore 1 
15 duizend / 15.000 riyal (of een vergelijkbare transcriptie van de Qatarese 
munteenheid) 
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 HA-1009-a-15-1-c 9 lees verder ►►► 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 

 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2014
tijdvak 1

dinsdag 27 mei
13.30 – 16.00 uur

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 43 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-14-1-o

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 10 HA-1009-a-14-1-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 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 4

  4 1p

  5 1p

  6 1p

  7 1p

1p 8 Welk advies geeft Ahmad Salaam aan de Egyptische universiteiten? (alinea 4)
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◄◄◄ lees verder 4 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 5

  9 1p

1p 10 Wat is de rol van Alain Ducasse volgens alinea 2? 

  11 1p

  12 1p

 Tekst 6

  13 1p
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◄◄◄ lees verder 5 / 10 HA-1009-a-14-1-o

  14 1p

  15 1p

2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen over de zogenaamde naggaafa aan 
of deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Ze zorgt dat de bruid er mooi uitziet tijdens het huwelijksfeest. 
2 Ze begeleidt het bruidspaar bij het organiseren van hun huwelijksfeest. 
3  Ze zorgt tijdens de voorbereidingen van een geboortefeest voor een goede 

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

  17 1p

  18 1p
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◄◄◄ lees verder 6 / 10 HA-1009-a-14-1-o

  19 1p

1p 20 Waarom is het gebruik van henna belangrijk voor jongeren volgens Mohammed 
Abbaas? (alinea 4)

 Tekst 7

  21 1p

  22 1p

1p 23 Wat lezen we over de Japanse hoofdstad Tokio? (alinea 2)
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◄◄◄ lees verder 7 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 8

  (alinea 2)  

1p 24 Om welke reden is Lia daarnaast naar Marokko geëmigreerd? 
Noteer deze reden.

  25 1p

1p 26 Wat doet Lia in het weekend? (alinea 3)

  27 1p

  (alinea 4)  

1p 28 Om welke reden worden deze sectoren hier genoemd?

  29 1p

  30 1p

  Manuel vertelt dat het leven in Madrid erg duur is. (alinea 5)
1p 31 Noteer een voorbeeld dat Manuel geeft waaruit dit blijkt.
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◄◄◄ lees verder 8 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 9

  UNESCO heeft besloten dat er een speciale ‘Dag voor het Arabisch’ komt.
2p 32 Noteer twee redenen daarvoor.

 Tekst 10

  33 1p

  34 1p

  35 1p

1p 36 Welke overeenkomst is er tussen de plaatsen die in alinea 4 genoemd worden?
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◄◄◄ lees verder 9 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 11

  37 1p

1p 38 Welk alternatief bieden horeca-eigenaren aan rokers in Libanon? (alinea 3) 

1p 39 Waarom klagen de horeca-eigenaren over het verbod? (alinea 3)

  40 1p

1p 41 Wat blijkt uit de cijfers over het aantal rokers in Libanon? (alinea 4)
  Noteer één aspect.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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◄◄◄ lees verder 10 / 10 HA-1009-a-14-1-o

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

 Tekst 12

  Je bent met je medeleerlingen en je mentor in Parijs. Daar wil je het museum het 
Louvre bezoeken onder leiding van een gids. Je moet vooraf reserveren voor de 
hele groep die bestaat uit 20 personen.

1p 42 Noteer het telefoonnummer dat je daarvoor moet bellen.

 Tekst 13

  In deze rubriek geven deskundigen adviezen voor problemen op allerlei gebieden.
  Safae uit Marrakech vraagt juridisch advies over haar probleem.
2p 43 Welk twee procedures kan ze volgen volgens het advies dat ze krijgt?

 
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.

n einde   10 / 10 HA-1009-a-14-1-o
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HAVO Arabisch 2014 tijdvak 1 (27-5-2014) 

 1/2 lees verder ►►►
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C    

6 A B C D   

7 A B C    

8  Open vraag 

9 A B C D   

10  Open vraag 

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C    

14 A B C    

15 A B C    

16  Open vraag 

17 A B C D   

18 A B C    

19 A B C D   

20  Open vraag 

21 A B C    

22 A B C    

23  Open vraag 

24  Open vraag 
 

8 

 

 

10 

 

 

16 

 

 

20 

 

 

23 

 

 

24 
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HAVO Arabisch 2014 tijdvak 1 (27-5-2014) 

 2/2 einde 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

25 A B C    

26  Open vraag 

27 A B C    

28  Open vraag 

29 A B C D   

30 A B C    

31  Open vraag 

32  Open vraag 

33 A B C    

34 A B C    

35 A B C    

36  Open vraag 

37 A B C    

38  Open vraag 

39  Open vraag 

40 A B C D   

41  Open vraag 

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

26 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

41 

 

 

42 

 

 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO 

2014
tijdvak 1

Tekstboekje

HA-1009-a-14-1-b

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 1

 Tekst 2
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◄◄◄ lees verder 3 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 3
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◄◄◄ lees verder 4 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 4
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◄◄◄ lees verder 5 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 5
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◄◄◄ lees verder 6 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 6

Pagina: 250Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



◄◄◄ lees verder 7 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 7
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◄◄◄ lees verder 8 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 8
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◄◄◄ lees verder 9 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 9
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◄◄◄ lees verder 10 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 10
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◄◄◄ lees verder 11 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 11
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◄◄◄ lees verder 12 / 15 HA-1009-a-14-1-b

   Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt.

 Tekst 12
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◄◄◄ lees verder 13 / 15 HA-1009-a-14-1-b
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◄◄◄ lees verder 14 / 15 HA-1009-a-14-1-b

 Tekst 13
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◄◄◄ lees verder 15 / 15 HA-1009-a-14-1-bn einde   15 / 15 HA-1009-a-14-1-b
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 HA-1009-a-14-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 

Pagina: 260Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1009-a-14-1-c 2 lees verder ►►► 
 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen.
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

 
 NB 

 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 

 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 

 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een  
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 A 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4 
 

 4 B 
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat ze taalwedstrijden (in het Arabisch) organiseren voor buitenlandse 
studenten. 
 
 

Tekst 5 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij begeleidt het kookproject. 
 

 11 C 
 

 12 C 
 
 

Tekst 6 
 

 13 A 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 C 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Omdat jongeren dan het gevoel krijgen geaccepteerd te worden door de 
eigen groep. 
 
 

Tekst 7 
 

 21 B 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Tokio is niet langer de duurste hoofdstad in de wereld. 
− Tokio was 14 jaar lang / lange tijd de duurste hoofdstad in de wereld. 
 
 

Tekst 8 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− vanwege de economische crisis (in Spanje) 
− om er werk te vinden 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze heeft dan een extra baan / Ze werkt dan in een ziekenhuis / Ze verdient 
dan extra geld. 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De Spanjaarden in Marokko werken daar vooral. / zijn voornamelijk in die 
sectoren werkzaam. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 A 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Hij kon de huur / het water / de elektra / de telefoon niet (langer) 

betalen (van zijn salaris als docent). 
− Hij kon de woonlasten niet langer betalen. 
 
 

Tekst 9 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− Het Arabisch speelt een rol in het behoud van (menselijke) beschaving. 
− Het Arabisch is de taal van 22 lidstaten van UNESCO / een officiële 

taal van Unesco. 
− Het Arabisch is de spreektaal van 422 miljoen Arabieren. 
− Het Arabisch is een taal die door meer dan 1,5 miljard moslims 

gebruikt wordt. 
 
per juist antwoord  1 
 
 

Tekst 10 
 

 33 A 
 

 34 B 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(het dragen van) heupbroeken is / zijn er verboden 
 

Pagina: 266Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1009-a-14-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
aparte rookruimtes 
 

 39 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hun inkomsten gaan achteruit. / Ze verdienen dan minder. 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Veel mensen roken er. / Het land heeft het hoogste percentage rokers 

in het Midden-Oosten / de regio. 
− Veel rokers lijden er aan ziektes (direct gerelateerd aan roken). 
 
 

Tekst 12 
 

 42 maximumscore 1 
0140205760 
 
 

Tekst 13 
 

 43 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
− Ze moet een klacht bij de politie / de autoriteiten indienen (op het 

moment dat de muziek hard staat). 
− Ze moet handtekeningen van de buren verzamelen. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 

tekst 1 2011، Hespress.com عن 

tekst 3 " 2012فبراير "، هسبريسعن  

tekst 4 2012  نسيج"عن جريدة،"  

tekst 5 2012 فبراير "لكم " الجريدة اإللكترونية  

tekst 6 2012 24 فبراير "،الجمعة، "عبد المغيث جبران    

tekst 7 2012  هيسبريس"عن،"  

tekst 8 2012 مارس ، www.lakome.com عن 

tekst 9 2012 أكتوبر "،عن "هسبريس  

tekst 10 2013 ،"عن جريدة "الشرق األوسط 

tekst 11 2012 عن العربية.نت، سبتمبر 

 
 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2013
tijdvak 1

donderdag 16 mei
13.30 – 16.00 uur

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 50 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-13-1-o

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 11 HA-1009-a-13-1-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 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 4

  4 1p

 Tekst 5

2p 5  Op welke manier willen mensen in het Midden-Oosten bijdragen aan een 
beter milieu? (alinea 2)

  Noteer twee van deze manieren.

  6 1p
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◄◄◄ lees verder 4 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 6

  7 1p

2p 8 Wat blijkt uit het onderzoek van mevrouw De Jong over Marokkaanse jongeren? 
(alinea 2) 
Noteer twee resultaten.

  9 1p

 Tekst 7

   (alinea 1)
1p 10 Naar welke stad verwijst Hisham Oumlil in deze zin?

  11 1p
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◄◄◄ lees verder 5 / 11 HA-1009-a-13-1-o

  12 1p

  13 1p

 Tekst 8

   (alinea 2)
1p 14 Waar is Marcela tevreden over?
  Noteer één van de aspecten waarover ze tevreden is.

  15 1p

  16 1p
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◄◄◄ lees verder 6 / 11 HA-1009-a-13-1-o

1p 17 Waar komen de meeste klanten voor plastische chirurgie vandaan volgens  
alinea 3?

  18 1p

 Tekst 9

  19 1p

  20 1p

   (alinea 3)
1p 21 Wat is er gebeurd met andere tijdschriften die voor een Marokkaans publiek 

bestemd waren?

   (alinea 3)
1p 22 Waarom denkt mevrouw Hamdaoui dat haar tijdschrift succesvol zal zijn?
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◄◄◄ lees verder 7 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 10

  23 1p

1p 24 Waarover zijn Al Fadl Yahya (alinea 2) en Laila Alaoui (alinea 3) het eens met 
elkaar als het gaat om jongeren?

  25 1p

  26 1p

  27 1p

2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet de houding 
van de autoriteiten beschrijft zoals die blijkt uit alinea 5. 

  

  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”.
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◄◄◄ lees verder 8 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 11

  29 1p

  30 1p

1p 31 Waarom hebben Al Hadj Hadi en Ibrahim Junior geen vrienden in Marokko?  
(alinea 3) 

  32 1p

  33 1p
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◄◄◄ lees verder 9 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 12

  34 1p

  35 1p

1p 36 Waarom worden zang, muziek, toneel en dans in alinea 2 genoemd?

  37 1p

   (alinea 3)
1p 38 Noteer één van de activiteiten die Nabila heeft verricht.

   (alinea 3)
1p 39 Wat is de reactie van de regisseur op deze opmerking van Nabila?

  40 1p
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2p 41 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 4.

  1 Nabila hoopt in Marokko nog meer werk te gaan doen.
  2  Het werk van Nabila wordt in Marokko nog niet door het publiek gewaardeerd.
  3  Nabila ziet te weinig kansen haar talenten in Marokko verder te ontwikkelen.
  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”

 Tekst 13

   (alinea 1)
1p 42 Wat is beangstigend?

  43 1p

  44 1p
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   Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt.

 Tekst 14

1p 45 Waarom verkiest de journaliste Amal Almansoeri Arabische zenders boven 
nationale zenders?

 Tekst 15

  De voormalige profvoetballer Zinedine Zidane geeft een bijdrage aan verschillende 
goede doelen.

1p 46 Noteer één van die doelen.

 
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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 Tekst 6

9
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   Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt.

 Tekst 14
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 
 

Tekst 4 
 

 4 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− Ze kiezen producten die milieuvriendelijk zijn. 
− Ze verminderen hun energieverbruik. 
− Ze gebruiken zuinige apparatuur die minder water gebruikt. 
 
per juist antwoord 1 
 

 6 C 
 
 

Tekst 6 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• Marokkaanse jongeren / Ze willen graag studeren (ondanks 

omstandigheden die dat soms moeilijk maken). 1 
• Het aantal Marokkaanse studenten (in het hoger onderwijs) (in 

Nederland) neemt toe. 1 
 

 9 A 
 
 

Tekst 7 
 

 10 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Casablanca (ad-dar al-bayda, of een vergelijkbare transcriptie) 
 

 11 D 
 

 12 C 
 

 13 B 
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 HA-1009-a-13-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8 
 

 14 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− De kosten van de ingreep/plastische chirurgie zijn laag / (veel) lager. 
− Er is kinderopvang. 
− De kliniek is erg goed. 
 

 15 A 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(uit) Marokko 
 

 18 B 
 
 

Tekst 9 
 

 19 C 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Die zijn niet meer te (ver)krijgen / Die zijn mislukt. 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze denkt dat er behoefte aan is (bij de doelgroep). / Ze heeft de behoefte 
daaraan ontdekt / besproken met Marokkaanse vrouwen. 
 
 

Tekst 10 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat jongeren geen geduld (meer) hebben (voor de voortzetting/uitvoering 
van (tijdrovende) ambachten). 
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 HA-1009-a-13-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 B 
 

 26 C 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 

 
indien drie goed 2 
indien twee goed 1 
indien één goed 0 
 
 

Tekst 11 
 

 29 C 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Zij worden gemeden / gediscrimineerd / racistisch benaderd. 
 

 32 B 
 

 33 A 
 
 

Tekst 12 
 

 34 C 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Omdat de kandidaten zich op één van die gebieden moeten presenteren / 
hun talenten laten zien. 
 

 37 C 
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 HA-1009-a-13-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Ze heeft een (kinder)programma gepresenteerd. 
− Ze heeft een rol in een film / de film Hitte /            gespeeld. 
− Ze heeft een (bij)rol in een tv-serie / de tv-serie Onderweg naar 

Morgen /                                 gespeeld. 
 

 39 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij heeft begrip/respect voor haar standpunt/keuze. 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 

 
indien drie goed 2 
indien twee goed 1 
indien één goed  0 
 
 

Tekst 13 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Er wordt weinig / slechts 6 minuten per jaar per persoon gelezen in de 
Arabische wereld / landen. 
 

 43 B 
 

 44 A 
 
 

Tekst 14 
 

 45 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De programma’s (documentaires, journaals en discussieprogramma’s) van 
deze zenders informeren haar over wat er in de wereld gebeurt. 
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 HA-1009-a-13-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 15 
 

 46 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− het bestrijden van armoede/armoedebestrijding 
− het ondersteunen van onderwijs aan vrouwen en kinderen (in 

verschillende delen van de wereld) 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 

 
 

einde  
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Examen HAVO

2012
tijdvak 1

vrijdag 1 juni
13.30 – 16.00 uur

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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.

Arabisch

HA-1009-a-12-1-o
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◄◄◄ lees verder 2 HA-1009-a-12-1-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

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D
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◄◄◄ lees verder 3 HA-1009-a-12-1-o

Tekst 4

   
1p 4 Welk antwoord geeft de eerste alinea op de vraag in de titel?

 5 1p

 6 1p

 
7 1p

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 4 HA-1009-a-12-1-o

Tekst 5

 8 1p

 9 1p

 10 1p

 11 1p

   In de tekst zijn de kopjes boven de alinea’s 2, 3 en 5 weggelaten. De ontbrekende 
kopjes staan hieronder afgedrukt als a tot en met c.

2p 12  Welk kopje hoort op welke stippellijn? Noteer de nummers 2, 3 en 5, gevolgd door de 
letter van het bijbehorende kopje.

  a

b

c

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D
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◄◄◄ lees verder 5 HA-1009-a-12-1-o

Tekst 6

 13 1p

 
14  1p

 15 1p

 16 1p

  Jonge ontwerpers hebben een nieuwe ontwikkeling ingezet. (alinea 3)
1p 17 Welk voordeel heeft deze ontwikkeling voor mannen?

1p 18  Welke belemmering ondervinden ontwerpers bij het ontwerpen van traditionele 
mannenkleding? (alinea 4)

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 6 HA-1009-a-12-1-o

Tekst 7

 19 1p

 20 1p

2p 21  Welke twee redenen geeft Aziz voor het feit dat jongeren steeds vaker in grote 
steden wonen? (alinea 2)

 22 1p

 23 1p

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 7 HA-1009-a-12-1-o

Tekst 8

 24 1p

 25 1p

 26 1p

1p 27 Welk verschil tussen Europese en Marokkaanse artiesten beschrijft Imaad?
  (alinea 3)

 28 1p

 29 1p

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 8 HA-1009-a-12-1-o

 30 1p

 31 1p

Tekst 9

  Ahmed Sabhi wil een bijdrage leveren aan de Egyptisch revolutie. (alinea 1)
1p 32 Waaruit bestaat zijn bijdrage?

  Twee uitgangspunten speelden bij het ontwerp van de T-shirts een rol. (alinea 2)
1p 33 Noteer één van deze uitgangspunten.

   In alinea 3 staat dat een deel van de opbrengst van de T-shirts aan een goed doel 
wordt gegeven.

1p 34 Noteer om welk goede doel het gaat.

 35 1p

  Hoe wordt de crisis opgelost? (alinea 4)
1p 36 Noteer één van de manieren die hiervoor worden ingezet.

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 9 HA-1009-a-12-1-o

Tekst 10

 37 1p

 38 1p

 39 1p

  Waarom houden jongeren zich bezig met de handel in nummerborden?
  (alinea 3)
2p 40 Noteer twee redenen.

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

A

B

C

D

A

B

C

A

B

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

Tekst 11
 

  In het tijdschrift Nisaa heb je de rubriek Vragen en reacties gelezen.
1p 41 Noteer het nummer van de brief die een oplossing voor een probleem beschrijft.

Tekst 12

   Je school heeft een bezoek geregeld voor je klas aan Saoedi-Arabië. Op het 
programma staat een bezoek aan het Saoedische nationale museum. 

1p 42 Welke afdeling in het museum heeft tot taak groepen of delegaties te ontvangen?
  Noteer de naam van deze afdeling in het Arabisch.

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.

n einde   10 HA-1009-a-12-1-o
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HAVO Arabisch 2012 tijdvak 1 (1-6-2012) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C    

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C    

8 A B C    

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12  Open vraag 

13 A B C    

14 A B C    

15 A B C    

16 A B C    

17  Open vraag 

18  Open vraag 

19 A B C D   

20 A B C D   

21  Open vraag 

22 A B C D   

23 A B C    
 

4 

 

 

12 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

21 
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HAVO Arabisch 2012 tijdvak 1 (1-6-2012) 

 2/2 Einde  
 

 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C    

25 A B C D   

26 A B C D   

27  Open vraag 

28 A B C    

29 A B C    

30 A B C    

31 A B C D   

32  Open vraag 

33  Open vraag 

34  Open vraag 

35 A B C    

36  Open vraag 

37 A B C D   

38 A B C    

39 A B C    

40  Open vraag 

41  Open vraag 

42  Open vraag 
 

27 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

36 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO

2012
tijdvak 1

Tekstboekje

Arabisch

HA-1009-a-12-1-b
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◄◄◄ lees verder 2 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 1
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◄◄◄ lees verder 3 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 2
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◄◄◄ lees verder 4 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 3
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◄◄◄ lees verder 5 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 4

1

2

3

4
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◄◄◄ lees verder 6 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 5

1

2

3

4

5
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◄◄◄ lees verder 7 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 6

1

2

3

4

pronken, paraderen = noot 1
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◄◄◄ lees verder 8 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 7

4 3 2

1
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◄◄◄ lees verder 9 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 8

1

2

3

4

5
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◄◄◄ lees verder 10 HA-1009-a-12-1-b

Tekst 9

1

2

3

4
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Tekst 10

1

2

3
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  Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 11

1

2
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3

4
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Tekst 12

Pagina: 331Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



n einde   15 HA-1009-a-12-1-b

Pagina: 332Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1009-a-12-1-c 1 lees verder ►►► 

Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 
 

Tekst 4 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
jongeren (laten de meeste ingrepen doen) 
 

 5 B 
 

 6 A 
 

 7 C 
 
 

Tekst 5 
 

 8 A 
 

 9 B 
 

 10 A 
 

 11 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
alinea 2 c 
alinea 3 a 
alinea 5 b 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoorden juist 0 
 
 

Tekst 6 
 

 13 C 
 

 14 B 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Mannen kunnen traditionele kleding zowel tijdens feesten / hoogtijdagen 
dragen als in het dagelijks leven. 
 

 18 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De samenleving accepteert niet dat mannen als model optreden. 
 
 

Tekst 7 
 

 19 B 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− Er zijn geen vervolgopleidingen in kleine steden/plaatsen. / Ze volgen 

er een studie. 
− Er is weinig werk in kleine steden/plaatsen. / Ze zoeken er werk. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 C 
 

 23 B 
 
 

Tekst 8 
 

 24 C 
 

 25 C 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Marokkaanse artiesten regelen veel (zaken) zelf(standig), terwijl Europese 
artiesten vaak een manager in dienst hebben. 
 

 28 A 
 

 29 B 
 

 30 B 
 

 31 A 
 
 

Tekst 9 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij heeft een T-shirt (als symbool) voor de revolutie ontworpen. 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Het ontwerp moest bijzonder zijn. 
− Het ontwerp moest aantrekkelijk zijn voor jongeren. 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− slachtoffers / gewonden van de Egyptische revolutie 
− (het kopen van) medicijnen voor een ziekenhuis / een oogkliniek 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− De ontwerpers maken mensen duidelijk dat ze een product kopen van 

goede kwaliteit. 
− De ontwerpers gaan hun actie voor het goede doel via de media 

bekend maken. 
 
 

Tekst 10 
 

 37 D 
 

 38 A 
 

 39 C 
 

 40 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− De aankoop ervan geeft hun een gevoel van trots. 
− De aankoop ervan toont hun rijkdom. 
− Ze maken winst met het (door)verkopen (van de nummerborden). 
 
per juist antwoord  1 
 
 

Tekst 11 
 

 41 maximumscore 1 
(nummer) 3 
 
 

Tekst 12 
 

 42 maximumscore 1
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 5 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Examen HAVO

2011
tijdvak 1

dinsdag 31 mei
13.30 – 16.00 uur

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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.

Arabisch

HA-1009-a-11-1-o
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◄◄◄ lees verder 2 HA-1009-a-11-1-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

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C
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Tekst 4

 4 1p

1p 5  Wat kan het gevolg zijn voor de landbouw in de Nijldelta? (alinea 2)

1p 6 Welke tegenstelling zit er tussen beide scenario’s? (alinea 3)

Tekst 5

 7 1p

 8 1p

 9 1p

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C
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  De opa van Kristiaan heeft geprobeerd zaken te doen in Egypte. (alinea 3)
1p 10 Wat blijkt uit de afloop van het avontuur van Kristiaans opa?

 11 1p

   (alinea 4)
1p 12 Waarom voelde de schrijfster zich in verlegenheid gebracht? 

 13 1p

 14 1p

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

Pagina: 344Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
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Tekst 6

 15 1p

 16 1p

 17 1p

1p 18 Wat kun je concluderen uit de verbaasde blikken? (alinea 4: ) 

2p 19 Waarom hebben de klanten respect voor Hafida?
   Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst van alinea 4.
  De klanten tonen respect voor Hafida omdat…
  1 ze als een sterke vrouw wordt beschouwd.
  2 ze hen goede kwaliteit vis verkoopt.
  3 haar spullen tegenwoordig heel goedkoop zijn.
  4 ze hen netjes behandelt.
  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D
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 20 1p

 21  1p

 22 1p

Tekst 7

1p 23 Wat maakt de zoekmachine yamli bijzonder? (alinea 2) 

  In alinea 2 worden de voorbeelden  en assalaam gegeven.
1p 24 Wat wil de schrijver met deze voorbeelden duidelijk maken? 

 25 1p

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D
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◄◄◄ lees verder 7 HA-1009-a-11-1-o

 26 1p

Tekst 8

1p 27  Waarom zouden mensen shirts met Arabische teksten willen dragen, 
volgens meneer Al-Joendi? (alinea 1) 

 28 1p

 
29 1p

 30 1p

  Sommige jongeren willen geen shirts dragen met Arabische prints. (alinea 3)
2p 31  Noteer twee redenen daarvoor.

1p 32  Wat vinden jongeren die ouder zijn dan 15 jaar van de nieuwe shirts, 
volgens meneer Al-Joendi? (alinea 3) 
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A

B
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 33 1p

Tekst 9

 34 1p

 35 1p

 36 1p

1p 37 Wat vertelt Sana over haar geplande huwelijk? (alinea 3)
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 38 1p

  

1p 39 Wat wordt bedoeld met  in deze zin? (alinea 4)

Tekst 10

 40 1p

 41 1p

 42 1p

  

1p 43 Wat bevestigt de schrijver met deze zin? (alinea 3)  

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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D
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C
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    Lees�bij�de�volgende�opgaven�steeds�eerst�de�vraag�voordat�je�de�
bijbehorende�tekst�raadpleegt.

Tekst 11
 

  Verschillende mensen vertellen over hun ervaringen met solliciteren.
1p 44  Waarom werd Mohammed afgewezen voor de functie van boekhouder, ondanks 

zijn geschiktheid?

Tekst 12

  Lezers van het tijdschrift Nesma kunnen suggesties doen voor de inhoud ervan.
1p 45  Waarover zou Yasmin uit Marrakech meer willen lezen in dit tijdschrift?

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.

n einde   10 HA-1009-a-11-1-o*
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HAVO Arabisch 2011 tijdvak 1 (31-5-2011) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C    

3 A B C    

4 A B C    

5  Open vraag 

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10  Open vraag 

11 A B C D   

12  Open vraag 

13 A B C D   

14 A B C    

15 A B C    

16 A B C    

17 A B C D   

18  Open vraag 

19  Open vraag 

20 A B C    

21 A B C    

22 A B C D   

23  Open vraag 
 

5 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

23 
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HAVO Arabisch 2011 tijdvak 1 (31-5-2011) 

 2/2 Einde 

 

 
 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25 A B C D   

26 A B C    

27  Open vraag 

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C    

31  Open vraag 

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C    

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39  Open vraag 

40 A B C    

41 A B C D   

42 A B C    

43  Open vraag 

44  Open vraag 

45  Open vraag 
 

24 

 

 

27 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

37 

 

 

39 

 

 

43 

 

 

44 

 

 

45 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO

2011
tijdvak 1

Tekstboekje

Arabisch

HA-1009-a-11-1-b
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◄◄◄ lees verder 2 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 1

Tekst 2
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◄◄◄ lees verder 3 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 3
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◄◄◄ lees verder 4 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 4

1

2

3
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◄◄◄ lees verder 5 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 5

1

2

3

4

5

de mondialisering = noot 1
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◄◄◄ lees verder 6 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 6

1

2

3

4

5

6
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◄◄◄ lees verder 7 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 7

1

2

3
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◄◄◄ lees verder 8 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 8

1

2
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◄◄◄ lees verder 9 HA-1009-a-11-1-b

3

4

de naïviteit = noot 1
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◄◄◄ lees verder 10 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 9

1

2

3

4
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◄◄◄ lees verder 11 HA-1009-a-11-1-b

Tekst 10

1

2

3
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◄◄◄ lees verder 12 HA-1009-a-11-1-b

	 	 Lees	bij	de	volgende	teksten	steeds	eerst	de	vraag	voordat	je	de	tekst	zelf	raadpleegt.

Tekst 11
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n einde   14 HA-1009-a-11-1-b*

Tekst 12
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 HA-1009-a-11-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 HA-1009-a-11-1-c 2 lees verder ►►►

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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 HA-1009-a-11-1-c 4 lees verder ►►►

3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 
 

Tekst 4 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
Door (overstromingen van) het (zoute) water kan de 
(landbouw)opbrengst/oogst kleiner zijn. 
 

Vraag Antwoord Scores
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 HA-1009-a-11-1-c 5 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Volgens sommigen zal het waterpeil van de Nijl stijgen; volgens anderen 
zal het dalen. 
 
 

Tekst 5 
 

 7 B 
 

 8 D 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat het beheersen / spreken van de taal van een land van belang is om er 
succes te hebben. 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Omdat een deel van de Arabieren weinig belang hecht aan lezen 

(terwijl Kristiaan dat wel doet). 
− Omdat een deel van de Arabieren moeite heeft nieuwe talen te leren 

(terwijl Kristiaan dat wel doet). 
 

 13 A 
 

 14 C 
 
 

Tekst 6 
 

 15 A 
 

 16 B 
 

 17 B 
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 HA-1009-a-11-1-c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
− Dat Hafida in een mannenwereld werkt.  
− Dat Hafida zich niet schaamt om tussen mannen / in een 

mannenwereld te werken. 
 

 19 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of één correct  0 
 

 20 A 
 

 21 A 
 

 22 C 
 
 

Tekst 7 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Woorden in het Latijnse schrift worden er naar het Arabische schrift 
getranscribeerd/omgezet. 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
de mogelijkheden / voordelen van de website yamli 
 

 25 C 
 

 26 A 
 
 

Tekst 8 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Omdat ze trots zijn op de eigen (Arabische) cultuur / rijke beschaving.  
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 HA-1009-a-11-1-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 28 C 
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− Ze vinden dat het ouderwets / achterlijk is. 
− Ze vinden dat het geen mode is. 
− Ze vinden het vreemd. 
− Ze vinden dat het de aandacht (van jongeren) trekt. 
 
per goed antwoord 1 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze staan er positief tegenover. 
 

 33 B 
 
 

Tekst 9 
 

 34 D 
 

 35 C 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Dat haar aanstaande man eiste dat ze eerst zou stoppen met roken. 
− Dat het huwelijk niet is doorgegaan (door haar verslaving aan (het 

roken van) de waterpijp). 
 

 38 B 
 

 39 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(vrouwen die) roken 
 
 

Tekst 10 
 

 40 A 
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 HA-1009-a-11-1-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 41 B 
 

 42 B 
 

 43 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat meneer Choeaib een succesvol zakenman / een rijk man is 
(geworden). 
 
 

Tekst 11 
 

 44 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
vanwege zijn (lichte) handicap 
 
 

Tekst 12 
 

 45 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(over) juridische onderwerpen 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  HA-1009-a-11-1-c* 
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Examen HAVO

2010
tijdvak 1

donderdag 20 mei
13.30 – 16.00 uur

tevens oud programma Arabisch 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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.

 Arabisch

HA-1009-a-10-1-o
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◄◄◄ lees verder 2 HA-1009-a-10-1-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

 4 1p

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D
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◄◄◄ lees verder 3 HA-1009-a-10-1-o

  

1p 5  Waarom noemt de Tunesische minister Al-Habieb olijfolie ‘groene olie’? (alinea 2)

 6 1p

 7 1p

  Waarvoor gebruiken Tunesiërs olijfolie in hun dagelijkse leven? (alinea 4)
2p 8 Noteer twee verschillende toepassingen.

1p 9 Waarom wordt de Italiaanse keuken als voorbeeld genoemd? (alinea 5)

Tekst 5

 10 1p

 11 1p

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 4 HA-1009-a-10-1-o

 12 1p

 13 1p

Tekst 6

   Acteur Abdullah Didan noemt een aantal redenen waarom het aantrekkelijk is  
om in de reclamewereld te gaan werken. (alinea 2)

2p 14  Noteer twee van die redenen.

 15 1p

 16 1p

1p 17  Wat maakt beide reclames waar actrice Toeraja Joebraan aan meedeed 
bijzonder? (alinea 4)

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 5 HA-1009-a-10-1-o

 18 1p

 19 1p

Tekst 7

 20 1p

 21 1p

 22 1p

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D
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◄◄◄ lees verder 6 HA-1009-a-10-1-o

Tekst 8

 23 1p

 24 1p

 25 1p

 26 1p

 27 1p

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 7 HA-1009-a-10-1-o

1p 28  Waarom hadden de eigenaren van de koetsen vroeger geen probleem? (alinea 4)

1p 29  Wat is het gevolg van de onderlinge concurrentie tussen de eigenaren van de 
koetsen? (alinea 5)

  
  Meneer Al-Jazoeli heeft een andere mening over de eigenaren van de koetsen. 
1p 30  Wat houdt zijn mening in? (alinea 6).

 31 1p

Tekst 9

 32 1p

 33 1p

 34 1p

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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◄◄◄ lees verder 8 HA-1009-a-10-1-o

1p 35 Welke vergelijking maakt de schrijver in de regels 17 en 18? 
  

 36 1p

 37 1p

Tekst 10

 38 1p

 39 1p

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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1p 40 Wat vindt Samia een foute opvatting over het slagersvak? (alinea 4)  

 41 1p

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

Tekst 11
 

   De acteur Sharif Mounier vertelt dat hij tijdens het Filmfestival in Rotterdam geen 
Marokkaanse films heeft gezien. Waarom kijkt hij niet naar deze films?

1p 42  Noteer één van de redenen.

Tekst 12

   Je bent op vakantie in Maleisië en je wilt daar de krokodillentuin op het eiland Penang 
bezoeken.

1p 43  Hoe laat begint de krokodillenvoorstelling? Noteer één tijdstip.

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.

n einde   9 HA-1009-a-10-1-o*

A

B

C

D
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HAVO Arabisch 2010 tijdvak 1 (20-5-2010) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C    

3 A B C D   

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7 A B C    

8  Open vraag 

9  Open vraag 

10 A B C    

11 A B C    

12 A B C D   

13 A B C    

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C    

17  Open vraag 

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C    

21 A B C    

22 A B C D   

23 A B C D   
 

5 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

14 

 

 

17 
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HAVO Arabisch 2010 tijdvak 1 (20-5-2010) 

 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C    

28  Open vraag 

29  Open vraag 

30  Open vraag 

31 A B C    

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40  Open vraag 

41 A B C D   

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

42 

 

 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO

2010
tijdvak 1

tevens oud programma Arabisch 1,2

Tekstboekje

 Arabisch

HA-1009-a-10-1-b
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◄◄◄ lees verder 2 HA-1009-a-10-1-b

Tekst 1

2008
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◄◄◄ lees verder 3 HA-1009-a-10-1-b

Tekst 2

Tekst 3
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◄◄◄ lees verder 4 HA-1009-a-10-1-b

Tekst 4

 

1

2

3

4

5
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◄◄◄ lees verder 5 HA-1009-a-10-1-b

Tekst 5

1

2

3

4

5

2008
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◄◄◄ lees verder 6 HA-1009-a-10-1-b

Tekst 6

1

2

3

4

     15   
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◄◄◄ lees verder 7 HA-1009-a-10-1-b

Tekst 7

     18   

2009

1

2

3

Pagina: 392Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



◄◄◄ lees verder 8 HA-1009-a-10-1-b

Tekst 8

1

2

3

4

5

     24   
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◄◄◄ lees verder 9 HA-1009-a-10-1-b

6

7

     31   

2008
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Tekst 9

5

10

15

20

2009
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Tekst 10

1

2

3

4

5
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    Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt.

Tekst 11
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Tekst 12
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 einde   15 HA-1009-a-10-1-b*
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Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
tevens oud programma Arabisch 1,2 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 D 
 
 

Tekst 4 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
− Die / de export ervan is heel belangrijk voor de economie van Tunesië. 
− Hij vergelijkt het met de winstgevende (aard)olie. 
 

 6 C 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• voedsel / koken 1 
• medicijnen / gezondheid 1 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
om de (goede) kwaliteit van de Tunesische olijfolie aan te tonen 
 

Vraag Antwoord Scores
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Tekst 5 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 A 
 

 13 B 
 
 

Tekst 6 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− Er heerst werkloosheid onder acteurs. 
− Het levert geld/inkomen op. 
− Het vergroot de populariteit van een acteur. 
 
per goed antwoord 1 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze dienen een maatschappelijk belang. 
 

 18 D 
 

 19 C 
 
 

Tekst 7 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 D 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Tekst 8 
 

 23 A 
 

 24 C 
 

 25 A 
 

 26 A 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Omdat de inwoners van Marrakesh (meer) gebruik maakten van deze 
koetsen. 
 

 29 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Dat de eigenaren hun koetsjes versieren (om aandacht van toeristen te 

trekken). 
− Dat de eigenaren een (belangen)vereniging hebben opgericht. 
 

 30 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij vindt dat hun positie goed is. 
 

 31 B 
 
 

Tekst 9 
 

 32 A 
 

 33 A 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij vergelijkt de straten in Marokko met een modeshow. 
 

 36 A 
 

 37 A 

Vraag Antwoord Scores
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Tekst 10 
 

 38 C 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
− Dat het mannenwerk is omdat het zwaar is. 
− Dat vrouwen het (zware) slagerswerk niet aankunnen. 
 

 41 B 
 
 

Tekst 11 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Hij heeft daar geen tijd voor. 
− Hij heeft moeite het Marokkaanse dialect te verstaan. 
 
 

Tekst 12 
 

 43 maximumscore 1 
Eén van de volgende: 
− om 11.15 uur. 
− om 14.15 uur. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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6 Bronvermeldingen 
 

 

einde  HA-1005-a-10-1-o* HA-923-a-10-1-c* einde  HA-1009-a-10-1-c* 
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Examen HAVO

2009
tijdvak 1

vrijdag 29 mei
13.30 – 16.00 uur

tevens oud programma                                                                                           Arabisch 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 49 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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.

 Arabisch

923-1009-a-HA-1-o
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◄◄◄ lees verder 2 923-1009-a-HA-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

 4 1p

1p 5  Welk standpunt verdedigen meneer Hawaas en de Egyptische minister 
van cultuur?

A

B

C

D

A
B
C

A
B
C
D

A
B
C
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◄◄◄ lees verder 3 923-1009-a-HA-1-o

Tekst 5

 6 1p

1p 7 Waarom wordt in de tweede alinea een aantal kunstwerken genoemd?

Tekst 6

 8 1p

1p 9  De universiteitsbibliotheken in Maleisië willen bij de top horen. (alinea 3) 
Noteer een feit waaruit dat blijkt.

 10 1p

 11 1p

A

B
C

D

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 4 923-1009-a-HA-1-o

Tekst 7

1p 12  Wat wil meneer Paniagua aantonen met het noemen van twee Arabische 
muziekinstrumenten in alinea 1?

 13 1p

1p 14 Voor welk probleem lag de oplossing in de Maghreblanden? (alinea 3)

 15 1p

   (alinea 4)
1p 16 Wat is hetzelfde in Spanje en de Maghreblanden, volgens meneer Paniagua?

1p 17 Waarover was meneer Paniagua verbaasd? (alinea 4)

Tekst 8

 18 1p

 19 1p

A

B

C

A

B

C

D

A
B
C

D

A

B

C
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◄◄◄ lees verder 5 923-1009-a-HA-1-o

1p 20 Wat blijkt uit het feit dat een bedrijf een graffitiwedstrijd heeft georganiseerd? 
  (alinea 4)

1p 21  Wat is het verschil tussen graffiti die Abdallah vroeger zelf maakte (alinea 3) 
en de graffitiwedstrijd die door een bedrijf is georganiseerd (alinea 4)?

 22 1p

1p 23  Geef bij elk van onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn 
volgens de alinea’s 4 en 5.

  A Bewering 1 en 2 zijn juist.
  B Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist.
  C Bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist.
  D Beide beweringen zijn onjuist.

 24 1p

1p 25 Wat probeert Naser met zijn graffiti te bereiken? (alinea 6)

 26 1p

A

B

C

D

A

B
C

D

A

B

C

1
2
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Tekst 9

Kies�bij�iedere�open�plek�in�de�tekst�het�juiste�antwoord�uit�de�gegeven�mogelijkheden.

 27 1p

 28 1p

 29 1p

 30 1p

 31 1p

 32 1p

 33 1p

◄◄◄ lees verder 6 923-1009-a-HA-1-o

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C
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Tekst 10

 34 1p

  De jongeren komen niet alleen voor hun plezier op het plein bij elkaar. (alinea 2)
1p 35  Citeer een woord waaruit dit blijkt.

 36 1p

 37 1p

1p 38 Wat had Joenoes het liefste willen doen? (alinea 4)

1p 39 Waarom heeft Joenoes zijn wens niet kunnen vervullen? (alinea 4)

 40 1p

◄◄◄ lees verder � 923-1009-a-HA-1-o

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C
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◄◄◄ lees verder � 923-1009-a-HA-1-o

 41 1p

1p 42  Waarom voelen de jongeren zich gelukkig als ze samenkomen op het plein? 
(alinea 6)

Tekst 11

 43 1p

2p 44  Geef van onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn volgens 
de regels 4–6: .

  1  Tegenwoordig worden in Marokkaanse en Italiaanse koffie dezelfde 
ingrediënten gebruikt.

  2  Marokkaanse koffie is gezonder dan Italiaanse koffie door de toevoeging 
van verschillende soorten kruiden.

  3  Italiaanse koffiemakers proberen het geheim te ontdekken van de 
specifieke smaak van Marokkaanse koffie.

  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”.

 45 1p

 46 1p

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D
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 47 1p

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

Tekst 12

   Deze zomer ga je op vakantie naar Marokko om je bezig te houden met 
bergbeklimmen.

1p 48 Wat is de hoogste berg die je in Marokko kunt beklimmen?

Tekst 13

   Na je eindexamen wil je Arabisch gaan studeren aan een Nederlandse 
universiteit.

1p 49 Welke universiteit heeft een beroemde bibliotheek op dit gebied?

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.

n einde   9 923-1009-a-HA-1-o*

A

B

C

D
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HAVO Arabisch / Arabisch 1,2  2009 tijdvak 1 (29-5-2009) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C    

3 A B C D   

4 A B C    

5  Open vraag 

6 A B C D   

7  Open vraag 

8 A B C    

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C    

12  Open vraag 

13 A B C    

14  Open vraag 

15 A B C D   

16  Open vraag 

17  Open vraag 

18 A B C D   

19 A B C    

20  Open vraag 
 

5 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

20 
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HAVO Arabisch / Arabisch 1,2  2009 tijdvak 1 (29-5-2009) 

 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

21  Open vraag 

22 A B C D   

23 A B C D   

24 A B C D   

25  Open vraag 

26 A B C    

27 A B C    

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C    

34 A B C    

35  Open vraag 

36 A B C    

37 A B C D   

38  Open vraag 

39  Open vraag 

40 A B C    

41 A B C D   

42  Open vraag 

43 A B C D   

44  Open vraag 

45 A B C    

46 A B C D   

47 A B C D   

48  Open vraag 

49  Open vraag 
 

21 

 

 

25 

 

 

35 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

42 

 

 

44 

 

 

48 

 

 

49 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO

2009
tijdvak 1

tevens oud programma                                                                                           Arabisch 1,2

Tekstboekje

Arabisch

923-1009-a-HA-1-b

Pagina: 420Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 1

Tekst 2

◄◄◄ lees verder 2 923-1009-a-HA-1-b
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◄◄◄ lees verder 3 923-1009-a-HA-1-b

Tekst 3

Tekst 4
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◄◄◄ lees verder 4 923-1009-a-HA-1-b

Tekst 5

1

2
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◄◄◄ lees verder 5 923-1009-a-HA-1-b

Tekst 6

1

2

3

4

5
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◄◄◄ lees verder 6 923-1009-a-HA-1-b

Tekst 7

1

2

3

4
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◄◄◄ lees verder 7 923-1009-a-HA-1-b

Tekst 8

1

2

3

4

5

6

7
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◄◄◄ lees verder 8 923-1009-a-HA-1-b

Tekst 9

noot 1de bowling =
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Tekst 10

◄◄◄ lees verder 9 923-1009-a-HA-1-b

1

2

3

4

5

6
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◄◄◄ lees verder 10 923-1009-a-HA-1-b
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Tekst 11

◄◄◄ lees verder 11 923-1009-a-HA-1-b

5

10

15

20
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◄◄◄ lees verder 12 923-1009-a-HA-1-b

    Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt.

Tekst 12
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◄◄◄ lees verder 13 923-1009-a-HA-1-b
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◄◄◄ lees verder 14 923-1009-a-HA-1-b

Tekst 13
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 einde   15 923-1009-a-HA-1-b*
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 923-1009-a-HA-1-c 1 lees verder 

Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 
tevens oud programma Arabisch 1,2 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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 923-1009-a-HA-1-c 2 lees verder ►►►

De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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 923-1009-a-HA-1-c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 

Tekst 3 
 

 3 D 
 

Tekst 4 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Dat de piramides (in Egypte / van Gizeh) behoren tot de 

wereldwonderen. 
− Dat verkiezingen om (opnieuw) de wereldwonderen vast te stellen 

onzin zijn. 
 

Tekst 5 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Egypte wil ze laten zien tijdens een (tijdelijke) tentoonstelling. 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 6 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Maleisië heeft bibliotheken met de nieuwste wetenschappelijke 

naslagwerken. 
− Maleisië betaalt (een bedrag van 250.000 euro aan) bibliotheken zodat 

ze samen kunnen werken met andere bibliotheken in de wereld. 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

Tekst 7 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat de Arabische muziek (grote / blijvende) invloed op de Spaanse 
muziek/cultuur heeft (gehad). 
 

 13 A 
 

 14 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
het gebrek (in Spanje) aan informatie over de geschiedenis van de 
Andalusische muziek 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Andalusische muziek heeft (in beide landen) een beperkt aantal/weinig 
liefhebbers. 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Over het feit dat bij een concert (van zijn groep) veel publiek aanwezig 
was. 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 8 
 

 18 B 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is; 
Dat (het verschijnsel) graffiti steeds serieuzer wordt genomen. 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede wantwoord is: 
Abdallah spoot graffiti op muren en gebouwen langs de openbare weg, 
terwijl tijdens de wedstrijd op speciaal daarvoor bestemde plekken wordt 
gespoten. 
 

 22 A 
 

 23 D 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij wil zijn gevoelens / zijn woede / wat hem bezighoudt uiten / tekenen. 
 

 26 B 
 

Tekst 9 
 

 27 C 
 

 28 C 
 

 29 A 
 

 30 A 
 

 31 B 
 

 32 B 
 

 33 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 10 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
−  
 
−  
 

 36 C 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
muziek studeren / studeren aan het conservatorium / de hogeschool voor 
muziek 
 

 39 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij heeft geen / te weinig geld (daarvoor). 
 

 40 C 
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze vergeten dan hun zware leven / de harde werkelijkheid / hun dagelijks 
problemen / zorgen even. 
 

Tekst 11 
 

 43 A 
 

 44 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
 
Indien drie goed 2 
Indien twee goed 1 
Indien een of nul goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

 45 A 
 

 46 D 
 

 47 D 
 

Tekst 12 
 

 48 maximumscore 1 
Toubkal (of een gelijkende transcriptie) 
 

Tekst 13 
 

 49 maximumscore 1 
(de universiteit van) Leiden 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3   ،2007 News-A   
tekst 5  ،2007 االتحاد االشتراآي  
tekst 6  2007 سبتمبر،الجزيرة نت   
tekst 7   2007الخبر، سبتمبر  
tekst 8  2007، الحياة   
tekst 9   ،2007 ،أبو ظبيالحياة  
tekst 10   ،2007االتحاد االشتراآي  
tekst 11  2007 ،االتحاد االشتراآي  
 

einde  
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Examen HAVO

2008
tijdvak 1

vrijdag 30 mei
13.30 – 16.00 uur

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 47 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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.

 Arabisch 1,2

800023-1-047o
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   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

1p 4  Wat is de overeenkomst tussen Christine Tohme en Lida Abdul? (alinea 2)

          5 1p

2p 6  Welke activiteiten ontplooit Madeeha Gauhar? (alinea 2)
  Noteer er twee.

          7 1p

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D
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          8 1p

 Tekst 4

          9 1p

 Tekst 5

          10 1p

 Tekst 6

          11 1p

1p 12  Wat wordt bedoeld met
 

? (alinea 1)

          13 1p

          14 1p

A
B
C

A
B
C

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C

A
B
C
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          15 1p

          16 1p

1p 17  Welke rol speelt het gebied Beni Snous volgens de culturele verenigingen?
  (alinea 5)

1p 18  Wat is het verschil tussen het Amazighnieuwjaar aan de ene kant en het 
christelijke en islamitische nieuwjaar aan de andere kant? (alinea 6)

 Tekst 7

          19 1p

1p 20  Waarnaar verwijst het woord  in regel 8?

2p 21  Welke twee elementen zijn volgens meneer Boe-Adjaadj nodig om de traditie 
van de Algerijnse volksmuziek hoog te houden? (regels 10-11: )

          22 1p

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C

A
B
C

A

B

C

A

B

C

A
B
C

A
B
C
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          23 1p

          24 1p

1p 25  Wat wil meneer Siwaani aantonen met betrekking tot Cheb Khaled en 
Cheb Mami, in de regels 21 en 22? 

          26 1p

          27 1p

2p 28  Wat is volgens meneer Al-Khaaldi de rol van muziekproducenten?
  (regels 30-34 )
  Noteer twee elementen.

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D
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Tekst 8

          29 1p

1p 30  Wat wordt er in de tweede alinea gezegd over vrouwen en meisjes?

          31 1p

          32 1p

          33 1p

2p 34  Waarom rookt meneer Malik graag een waterpijp? (alinea 4)
  Noteer twee redenen.

          35 1p

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C

A
B
C
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2p 36  Geef van elk van de onderstaande beweringen over de waterpijp aan of ze 
volgens alinea 5 juist zijn of onjuist zijn.

  1 Sigaretten bevatten meer schadelijke stoffen dan de tabak in een waterpijp.
  2 Het gebruik van een waterpijp door verschillende mensen is niet hygiënisch.
  3 Het roken van sigaretten schaadt de gezondheid van omstanders meer dan 

  het roken van een waterpijp
  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”.

Tekst 9

   Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
   mogelijkheden.

          37 1p

          38 1p

          39 1p

          40 1p

          41 1p

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C

A
B
C

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D
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          42 1p

  Tekst 10

1p 43 Waarvan zijn de Verenigde Staten een voorbeeld, volgens meneer Qabbaaj?
  (alinea 2)

          44 1p

          45 1p

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

Tekst 11

   Je wilt meedoen aan de El Hizjra-literatuurprijs 2007.
1p 46 Voor welke datum moet je je inzending insturen?

Tekst 12

   Je bent in Jordanië en je wilt een appartement huren dat in westerse stijl is ingericht. 
Je wilt per dag ongeveer 25 dinar betalen.

1p 47 Noteer het nummer van een advertentie die in aanmerking zou kunnen komen.

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.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D
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HAVO Arabisch 1,2  2008 tijdvak 1 (30-5-2008) 

 
 
 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C    

9 A B C D   

10 A B C    

11 A B C    

12  Open vraag 

13 A B C D   

14 A B C    

15 A B C D   

16 A B C    

17  Open vraag 

18  Open vraag 

19 A B C    

20  Open vraag 

21  Open vraag 

22 A B C    

23 A B C D   
 

4 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

20 

 

 

21 
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HAVO Arabisch 1,2  2008 tijdvak 1 (30-5-2008) 

 
 
 

2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C D   

28  Open vraag 

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C    

36  Open vraag 

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C    

40 A B C D   

41 A B C D   

42 A B C D E  

43  Open vraag 

44 A B C D   

45 A B C D   

46  Open vraag 

47  Open vraag 
 

25 

 

 

28 

 

 

30 

 

 

34 

 

 

36 

 

 

43 

 

 

46 

 

 

47 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO

2008
tijdvak 1

Tekstboekje

 Arabisch 1,2

800023-1-047b
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Tekst 1

Tekst 2
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Tekst 3

Tekst 4

1

2

3

4
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Tekst 5
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Tekst 6

1

2

3

4

5
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Tekst 7
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4
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Tekst 8
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Tekst 9
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    Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt.

Tekst 11
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Correctievoorschrift HAVO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Arabisch 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Ze hebben (allebei) een Prins Claus Prijs gewonnen. 
− Ze zijn allebei actief op het gebied van de beeldende / visuele kunsten. 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
− ze is actrice 
− ze is filmregisseur 
− ze is actief op het gebied van mensenrechten 
− ze is voorzitter van een toneelgroep 
 

 7 C 
 

 8 A 
 

Tekst 4 
 

 9 D 
 

Tekst 5 
 

 10 A 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 6 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord moet zijn: 
het Amazighnieuwjaar/ het Berbernieuwjaar 
 

 13 D 
 

 14 B 
 

 15 C 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− Daar versloeg Chachnak / Sheshonk (of een dergelijke transcriptie) 

(een Amazighkoning), (farao) Ramses de derde. 
− De mensen besteden er veel aandacht aan het Amazighnieuwjaar. 
 

 18 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord moet zijn: 
Het Amazighnieuwjaar is geen officiële vrije (betaalde) dag, de andere 
twee (christelijk en islamitisch) wel. 
 

Tekst 7 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
rai/raimuziek 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• een brede kennis van cultuur/de volksmuziek 1 
• begrip van de teksten (van de liedjes) 1 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze hebben teksten van (goede) kwaliteit in hun liedjes gebruikt. 
 

 26 A 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• Ze zijn verantwoordelijk voor de slechte muzikale smaak 1 
• Ze accepteren / produceren alleen liedjes die veel geld opleveren 1 
 

Tekst 8 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord moet zijn: 
Dat ook zij (de) waterpijp roken (tegenwoordig). 
 

 31 B 
 

 32 C 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord moet zijn: 
• Hij is gek op / er zijn (de) verschillende aroma’s 1 
• Het (roken) is niet schadelijk (voor de gezondheid) (omdat de rook 

(met behulp van water) gefilterd wordt) 1 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
 
Indien drie goed  2 
Indien twee goed  1 
Indien één of nul goed 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 9 
 

 37 B 
 

 38 A 
 

 39 C 
 

 40 A 
 

 41 A 
 

 42 A 
 

Tekst 10 
 

 43 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(De Verenigde Staten zijn een voorbeeld van) een land waar dankzij een 
hoog percentage / een groot aantal migranten groei/vooruitgang is (te zien) 
(op verschillende gebieden). 
 

 44 A 
 

 45 A 
 

Tekst 11 
 

 46 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(voor) 8 januari volgend jaar 
 

Tekst 12 
 

 47 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is (één van de volgende): 
− 98664.22691 
− 98663.22690 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 

 
 
 
 

einde  800023-1-047c* 
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Examen HAVO

2007
tijdvak 1

donderdag 24 mei
13.30 – 16.00 uur

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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.

 Arabisch 1,2

700023-1-047o
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  �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

1p 4  Wie zouden er schadevergoeding ontvangen volgens het nieuwe wetsvoorstel? 
(regels 1-2: )

          5 1p

A 
B 

C 

D

A 
B 

C 

D

A 
B 

C 

D

A 
B 

C 

D

A 

B 

C 

D

A 

B 

C 

D

A 
B 
C

A 
B 
C
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          6 1p

          7 1p

1p 8  Wat is de mening van de heer Hans Möller over de uitslag van de stemming? 
(alinea 4)

 Tekst 5

  In de eerste alinea worden ruïnes van beroemde gebouwen in Jordanië 
  beschreven.
2p 9 Wat waren dat voor gebouwen?
  Noteer de twee soorten gebouwen die in de tekst worden genoemd.

1p 10  Wat zijn de specialisaties van studenten die hun opleiding hebben afgerond 
  aan de mozaïekschool? (regels 6-8: ) 
  Noteer één van de mogelijke specialisaties.

          11 1p

          12 1p

A 
B 

C 

D

A 
B 

C 

D

A 
B 

C 

D

A 
B 

C 

D

A

B

C

A

B

C

A 
B 

C 

D

A 
B 

C 

D
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   Studenten die klaar zijn met hun studie aan de mozaïekschool gaan 
  uiteenlopende dingen doen. (regels 15-17: )
2p 13 Noteer twee mogelijke vervolgactiviteiten van deze studenten.

1p 14 Wat blijkt over de toelating tot de mozaïekschool in Madaba uit alinea 5?

          15 1p

          16 1p

 Tekst 6

   Kies�bij�iedere�open�plek�in�de�tekst�het�juiste�antwoord�uit�de�gegeven�
� � � mogelijkheden.

          17 1p

          18 1p

          19 1p
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          20 1p

          21 1p

          22 1p

          23 1p

          24 1p

  Tekst 7

  Welke schadelijke gevolgen kan een lange vakantie hebben op de hersenen? 
  (alinea 1)
2p 25 Noteer twee van deze gevolgen.

          26 1p
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  Er zijn spelletjes die helpen om het denken en de concentratie op peil te 
  houden (alinea 2).
2p 27 Noteer twee voorbeelden van dergelijke spelletjes.

  In alinea 3 lezen we over de zogenaamde vakantiedepressie.
2p 28 Welke verschijnselen horen bij een vakantiedepressie?
  Noteer twee van deze verschijnselen.

2p 29 Noteer twee mogelijke oorzaken van de zogenaamde vakantiedepressie 
  (alinea 3).

          30 1p

          31 1p

 Tekst 8

          32 1p

          33 1p
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          34 1p

          35 1p

1p 36 Welke informatie geeft alinea 4 over de brommer van Mahmoed?
  A De nieuwste aanpassingen waar Mahmoed nu mee bezig is, worden 
   uitgelegd.
  B De positieve kenmerken ervan worden opgesomd.
  C De technische problemen die zich voordeden bij het ontwerpen worden 
   beschreven.

          37 1p

2p 38 Welke voordelen heeft de brommer die Mahmoed heeft ontworpen voor 
  gehandicapten? (alinea 5)
  Noteer twee van deze voordelen.

1p 39 Wat zijn de wensen van meneer Shoebeir met betrekking tot de brommer van 
  Mahmoed? (alinea 6)
  Noteer één van deze wensen.

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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  Lees�bij�de�volgende�opgaven�steeds�eerst�de�vraag�voordat�je�de�
� � bijbehorende�tekst�raadpleegt.

Tekst 9

   Je bent op zoek naar een hotel in Amsterdam. In deze tekst vind je toeristische 
informatie over deze stad.

1p 40 Waar is het Barbizonhotel?
  Noteer het volledige adres van dit hotel.
  Je�mag�in�het�Arabisch�antwoorden.

Tekst 10

   Het is het einde van het schooljaar, daarom ruim je je kamer op. Je wilt papier  
naar de papierbak brengen.

2p 41 Noteer twee dingen die je niet in de papierbak mag gooien.

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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HAVO Arabisch 1,2  2007 tijdvak 1 (24-5-2007) 

 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
� Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

� Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C    

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9  Open vraag 

10  Open vraag 

11 A B C    

12 A B C D   

13  Open vraag 

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C    

18 A B C D   

19 A B C    

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

4 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

14 
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2/2 Einde � 

 

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

24 A B C D   

25  Open vraag 

26 A B C D   

27  Open vraag 

28  Open vraag 

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C    

37 A B C D   

38  Open vraag 

39  Open vraag 

40  Open vraag 

41  Open vraag 
 

25 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

40 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekstboekje
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Tekst 1

Tekst 2
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	 	 	 	Lees	bij	de	volgende	teksten	steeds	eerst	de	vraag	voordat	je	de	tekst	zelf	
raadpleegt.

Tekst 9
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Correctievoorschrift HAVO

2007
tijdvak	1

Het	correctievoorschrift	bestaat	uit:
1	 Regels	voor	de	beoordeling
2	 Algemene	regels
3	 Vakspecifieke	regels
4	 Beoordelingsmodel
5	 Inzenden	scores
6	 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het	werk	van	de	kandidaten	wordt	beoordeeld	met	inachtneming	van	de	artikelen	41	en	
42	van	het	Eindexamenbesluit	v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.	Voorts	heeft	de	CEVO	op	
grond	van	artikel	39	van	dit	Besluit	de	Regeling beoordeling centraal examen	vastgesteld	
(CEVO-02-806	van	17	juni	2002	en	bekendgemaakt	in	Uitleg	Gele	katern	nr	18	van	31	juli	
2002).
Voor	de	beoordeling	zijn	de	volgende	passages	van	de	artikelen	41,	41a	en	42	van	het	
Eindexamenbesluit	van	belang:
1	 	De	directeur	doet	het	gemaakte	werk	met	een	exemplaar	van	de	opgaven,	de	

beoordelingsnormen	en	het	proces-verbaal	van	het	examen	toekomen	aan	de	
examinator.	Deze	kijkt	het	werk	na	en	zendt	het	met	zijn	beoordeling	aan	de	directeur.	
De	examinator	past	de	beoordelingsnormen	en	de	regels	voor	het	toekennen	van	
scorepunten	toe	die	zijn	gegeven	door	de	CEVO.

2	 	De	directeur	doet	de	van	de	examinator	ontvangen	stukken	met	een	exemplaar	
van	de	opgaven,	de	beoordelingsnormen,	het	proces-verbaal	en	de	regels	voor	het	
bepalen	van	de	score	onverwijld	aan	de	gecommitteerde	toekomen.

3	 	De	gecommitteerde	beoordeelt	het	werk	zo	spoedig	mogelijk	en	past	de	beoordelings-
normen	en	de	regels	voor	het	bepalen	van	de	score	toe	die	zijn	gegeven	door	de	
CEVO.

 Arabisch 1,2
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4	 	De	examinator	en	de	gecommitteerde	stellen	in	onderling	overleg	het	aantal	
scorepunten	voor	het	centraal	examen	vast.

5	 	Komen	zij	daarbij	niet	tot	overeenstemming,	dan	wordt	het	aantal	scorepunten	
bepaald	op	het	rekenkundig	gemiddelde	van	het	door	ieder	van	hen	voorgestelde	
aantal	scorepunten,	zo	nodig	naar	boven	afgerond.

2 Algemene regels

Voor	de	beoordeling	van	het	examenwerk	zijn	de	volgende	bepalingen	uit	de	CEVO-
regeling	van	toepassing:
1	 	De	examinator	vermeldt	op	een	lijst	de	namen	en/of	nummers	van	de	kandidaten,	het	

aan	iedere	kandidaat	voor	iedere	vraag	toegekende	aantal	scorepunten	en	het	totaal	
aantal	scorepunten	van	iedere	kandidaat.

2	 	Voor	het	antwoord	op	een	vraag	worden	door	de	examinator	en	door	de	
gecommitteerde	scorepunten	toegekend,	in	overeenstemming	met	het	
beoordelingsmodel.	Scorepunten	zijn	de	getallen	0,	1,	2,	...,	n,	waarbij	n	het	maximaal	
te	behalen	aantal	scorepunten	voor	een	vraag	is.	Andere	scorepunten	die	geen	
gehele	getallen	zijn,	of	een	score	minder	dan	0	zijn	niet	geoorloofd.

3	 Scorepunten	worden	toegekend	met	inachtneming	van	de	volgende	regels:
	 3.1		indien	een	vraag	volledig	juist	is	beantwoord,	wordt	het	maximaal	te	behalen	

aantal	scorepunten	toegekend;
	 3.2		indien	een	vraag	gedeeltelijk	juist	is	beantwoord,	wordt	een	deel	van	de	te	

behalen	scorepunten	toegekend,	in	overeenstemming	met	het	beoordelingsmodel;
	 3.3		indien	een	antwoord	op	een	open	vraag	niet	in	het	beoordelingsmodel	voorkomt	

en	dit	antwoord	op	grond	van	aantoonbare,	vakinhoudelijke	argumenten	als	
juist	of	gedeeltelijk	juist	aangemerkt	kan	worden,	moeten	scorepunten	worden	
toegekend	naar	analogie	of	in	de	geest	van	het	beoordelingsmodel;

	 3.4		indien	slechts	één	voorbeeld,	reden,	uitwerking,	citaat	of	andersoortig	antwoord	
gevraagd	wordt,	wordt	uitsluitend	het	eerstgegeven	antwoord	beoordeeld;

	 3.5		indien	meer	dan	één	voorbeeld,	reden,	uitwerking,	citaat	of	andersoortig	antwoord	
gevraagd	wordt,	worden	uitsluitend	de	eerstgegeven	antwoorden	beoordeeld,	tot	
maximaal	het	gevraagde	aantal;

	 3.6		indien	in	een	antwoord	een	gevraagde	verklaring	of	uitleg	of	afleiding	of	
berekening	ontbreekt	dan	wel	foutief	is,	worden	0	scorepunten	toegekend,	tenzij	
in	het	beoordelingsmodel	anders	is	aangegeven;

	 3.7		indien	in	het	beoordelingsmodel	verschillende	mogelijkheden	zijn	opgenomen,	
gescheiden	door	het	teken	/,	gelden	deze	mogelijkheden	als	verschillende	
formuleringen	van	hetzelfde	antwoord	of	onderdeel	van	dat	antwoord;

	 3.8		indien	in	het	beoordelingsmodel	een	gedeelte	van	het	antwoord	tussen	haakjes	
staat,	behoeft	dit	gedeelte	niet	in	het	antwoord	van	de	kandidaat	voor	te	komen.

	 3.9		indien	een	kandidaat	op	grond	van	een	algemeen	geldende	woordbetekenis,	
zoals	bijvoorbeeld	vermeld	in	een	woordenboek,	een	antwoord	geeft	dat	
vakinhoudelijk	onjuist	is,	worden	aan	dat	antwoord	geen	scorepunten	toegekend,	
of	tenminste	niet	de	scorepunten	die	met	de	vakinhoudelijke	onjuistheid	gemoeid	
zijn.
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4	 	Het	juiste	antwoord	op	een	meerkeuzevraag	is	de	hoofdletter	die	behoort	bij	de	juiste	
keuzemogelijkheid.	Voor	een	juist	antwoord	op	een	meerkeuzevraag	wordt	het	in	
het	beoordelingsmodel	vermelde	aantal	punten	toegekend.	Voor	elk	ander	antwoord	
worden	geen	scorepunten	toegekend.	Indien	meer	dan	één	antwoord	gegeven	is,	
worden	eveneens	geen	scorepunten	toegekend.

5	 	Een	fout	mag	in	de	uitwerking	van	een	vraag	maar	één	keer	worden	aangerekend,	
tenzij	daardoor	de	vraag	aanzienlijk	vereenvoudigd	wordt	en/of	tenzij	in	het	
beoordelingsmodel	anders	is	vermeld.

6	 	Een	zelfde	fout	in	de	beantwoording	van	verschillende	vragen	moet	steeds	opnieuw	
worden	aangerekend,	tenzij	in	het	beoordelingsmodel	anders	is	vermeld.

7	 	Indien	de	examinator	of	de	gecommitteerde	meent	dat	in	een	examen	of	in	het	
beoordelingsmodel	bij	dat	examen	een	fout	of	onvolkomenheid	zit,	beoordeelt	hij	het	
werk	van	de	kandidaten	alsof	examen	en	beoordelingsmodel	juist	zijn.	Hij	kan	de	fout	
of	onvolkomenheid	mededelen	aan	de	CEVO.	Het	is	niet	toegestaan	zelfstandig	af	
te	wijken	van	het	beoordelingsmodel.	Met	een	eventuele	fout	wordt	bij	de	definitieve	
normering	van	het	examen	rekening	gehouden.

8	 	Scorepunten	worden	toegekend	op	grond	van	het	door	de	kandidaat	gegeven	
antwoord	op	iedere	vraag.	Er	worden	geen	scorepunten	vooraf	gegeven.

9	 	Het	cijfer	voor	het	centraal	examen	wordt	als	volgt	verkregen.	
Eerste	en	tweede	corrector	stellen	de	score	voor	iedere	kandidaat	vast.	Deze	score	
wordt	meegedeeld	aan	de	directeur.		
De	directeur	stelt	het	cijfer	voor	het	centraal	examen	vast	op	basis	van	de	regels	voor	
omzetting	van	score	naar	cijfer.		

NB	Het	aangeven	van	de	onvolkomenheden	op	het	werk	en/of	het	noteren	van	de	
behaalde	scores	bij	de	vraag	is	toegestaan,	maar	niet	verplicht.

3 Vakspecifieke regels

Voor	dit	examen	kunnen	maximaal	49	scorepunten	worden	behaald.

Voor	dit	examen	zijn	verder	de	volgende	vakspecifieke	regels	vastgesteld:
1	 	Open	vragen	dienen	in	het	Nederlands	beantwoord	te	worden,	tenzij	uit	de	

vraagstelling	blijkt	dat	het	antwoord	in	de	vreemde	taal	mag	of	moet	staan.	Indien	
toch	de	vreemde	taal	is	gebruikt,	worden	aan	het	antwoord	0	scorepunten	toegekend.

2	 Met	taalfouten	wordt	in	de	beoordeling	geen	rekening	gehouden.
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4 Beoordelingsmodel

Vraag Antwoord Scores

	 Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt 
 toegekend.

Tekst 1

1 D

Tekst 2

2 B

Tekst 3

3 C

Tekst 4 

4 maximumscore 1
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is:
	 de	werknemers	die	schade	ondervinden	(als	gevolg)	van	zonnestralen

5 B

6 B

7 C

8 maximumscore 1
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is:
	 Hij	vindt	de	uitslag	(van	de	stemming	van	het	parlement)	positief/goed.

Tekst 5 

9 maximumscore 2
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is:
	 •	 (de)	huizen	 1
	 •	 (de)	tempels/gebedshuizen	 1

10 maximumscore 1
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is	(één	van	de	volgende):
	 −	 begrip	van	de	geschiedenis
	 −	 het	maken	van	nieuwe	kunst

11 C
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Vraag Antwoord Scores

12 B

13 maximumscore 2
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is	(twee	van	de	volgende):
	 −	 Ze	gaan	naar	een	(Jordaanse)	universiteit	(om	archeologie	te	
	 	 studeren).
	 −	 Ze	gaan	archeologie	studeren.
	 −	 Ze	starten/openen	een	(eigen)	atelier/werkplaats.
	 −	 Ze	gaan	werken	in	het	atelier/de	werkplaats	van	iemand	anders.

	 per	goed	antwoord	 1

14 maximumscore 1
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is:
	 Niet	iedereen	die	wil	kan	toegelaten	worden	(tot	de	mozaïekschool).

15 C

16 D

Tekst 6 

17 C

18 A

19 A

20 C

21 B

22 A

23 B

24 A

Tekst 7 

25 maximumscore 2
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is:
	 •	 vermindering	van	het	denkvermogen/de	intelligentie	 1
	 •	 vermindering	van	de	concentratie	 1

26 A
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Vraag Antwoord Scores

27 maximumscore 2
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is	(twee	van	de	volgende):
	 −	 schaken
	 −	 wiskundevraagstukken	oplossen
	 −	 computerspelletjes

	 per	goed	antwoord	 1

28 maximumscore 2
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is	(twee	van	de	volgende):
	 −	 spanning
	 −	 pessimisme
	 −	 lichamelijke	uitputting/vermoeidheid
	 −	 geestelijke	uitputting/vermoeidheid

	 per	goed	antwoord	 1

29 maximumscore 2
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is	(twee	van	de	volgende):
	 −	 (veel)	boodschappen	(moeten)	(doen)
	 −	 (familie)	feesten
	 −	 familieontmoetingen/bijeenkomsten
	 −	 veel	gasten

	 per	goed	antwoord	 1

30 C

31 B

Tekst 8 

32 B

33 B

34 A

35 C

36 B

37 C

Pagina: 502Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Vraag Antwoord Scores

38 maximumscore	2
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is	(twee	van	de	volgende):
	 −	 De	prijs	is	laag/lager	dan	die	van	geïmporteerde	brommers.
	 −	 De	brommer	vraagt	weinig	onderhoud.
	 −	 De	brommer	doet	het	goed	op	slechte	wegen.

	 per	goed	antwoord	 1

39 maximumscore 1
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is	(één	van	de	volgende):
	 −	 dat	mensen	Mahmoeds	brommer(s)	kopen
	 −	 dat	mensen	Mahmoed	steunen	om	een	(brommer)fabriek	te	
	 	 (kunnen)	bouwen

Tekst 9

40 maximumscore 1
	 −	 Prinsstraat	59-72	(of	een	gelijkende	transcriptie	van	de	
	 straatnaam)
	 of
	 −	 72	-	59	  (of	deze	getallen	in	de	Arabische	versie)

Tekst 10

41 maximumscore 2
	 De	kern	van	het	goede	antwoord	is	(twee	van	de	volgende):
	 −	 frisdrank-	en	melkpakken
	 −	 persoonlijke	documenten
	 −	 ordners	/	enveloppen
	 −	 kartonnen	dozen	(met	veel	plakband	of	zware	nietjes)
	 −	 geplastificeerd	papier
	 −	 verpakkingen	van	diepvriesvoedsel/bevroren	voedsel
	 −	 postkaarten
	 −	 suikerzakjes

	 per	goed	antwoord	 1

5 Inzenden scores

Verwerk	de	scores	van	alle	kandidaten	per	school	in	het	programma	WOLF.
Zend	de	gegevens	uiterlijk	op	30	mei	naar	Cito.

700023-1-047c	 	 7	 lees	verder	► ► ►
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6 Bronvermeldingen
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Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven
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.

20 06
Tijdvak 1
Donderdag 18 mei
9.00 –11.30 uur

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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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

A

B

C

D

Tekst 2

■ 2 1p

A

B

C

D

Tekst 3

■ 3 1p

A

B

C

Tekst 4

1p 4 ■■ Wat is de houding van de inwoners van Casablanca tegenover Atika? (alinea 2) 

Lees verder 2 600023 -1 -45o
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■ 5 1p

A

B

C

D

1p 6 ■■ Waarom moest Atika ander werk zoeken? (regels 15–19: )
Noteer een reden hiervoor.

■ 7 1p

A

B

C

D

■ 8 1p

A

B

C

■ 9 1p

A

B

C

■ 10 1p

A

B

C

Lees verder 3 600023 -1 -45o

Pagina: 507Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 5

■ 11 1p

A

B

C

D

■ 12 1p

A

B

C

D

■ 13 1p

A

B

C

D

2p 14 ■■ Noteer twee soorten liedjes die Ayman zong. (alinea 5)

1p 15 ■■ Bij welke gelegenheid won Ayman een eerste prijs? (alinea 6)

■ 16 1p

A

B

C

D

1p 17 ■■ Wat vond een fan van beide zangers? (alinea 7)

Lees verder 4 600023 -1 -45o
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1p 18 ■ Welk gevoel blijkt uit de zin: “                                                                 ”?
(regels 61–62)

A angst
B bewondering
C humor
D verbazing

■ 19 1p

A

B

C

Tekst 6

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

■ 20 1p

A

B

C

■ 21 1p

A

B

C

■ 22 1p

A

B

C

D

■ 23 1p

A

B

C

D

Lees verder 5 600023 -1 -45o
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■ 24 1p

A

B

C

■ 25 1p

A

B

C

D

■ 26 1p

A

B

C

■ 27 1p

A

B

C

D

■ 28 1p

A

B

C

D

Tekst 7

We lezen dat er hoogopgeleide vrouwen zijn die trouwen met een laag opgeleide man.
(alinea 1)

2p 29 ■■ Noteer twee redenen hiervoor.

Lees verder 6 600023 -1 -45o
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■ 30 1p

A

B

C

■ 31 1p

A

B

C

D

■ 32 1p

A

B

C

D

■ 33 1p

A

B

C

2p 34 ■■ Waarom weigert de dochter van meneer Zahraoui de huwelijkskandidaat die hij
voorstelt? (regels 16–18)
Noteer twee redenen hiervoor.

■ 35 1p

A

B

C

D

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

Lees verder 7 600023 -1 -45o
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1p 36 ■ Wat is de relatie tussen alinea 4 en alinea 6?
A Alinea 4 en alinea 6 bespreken twee tegengestelde meningen.
B Alinea 4 vormt een inleiding op alinea 6.
C Alinea 6 geeft een uitleg van alinea 4.
D Alinea 6 is een samenvatting van alinea 4.

In alinea 7 noemt Fatima een aantal eisen die zij stelt aan een partner.
1p 37 ■■ Waarom vindt zij die eisen belangrijk?

In alinea 7 vertelt Fatima dat zij gelijkwaardigheid binnen een relatie belangrijk vindt.
2p 38 ■■ Noteer twee gebieden waarop zij van haar partner gelijkwaardigheid verwacht.

■ 39 1p

A

B

C

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

Tekst 8

Je schrijft een werkstuk over Tunesië. Op internet zoek je informatie over de geschiedenis
van dat land.

1p 40 ■■ In welk jaar is Tunesië onafhankelijk geworden van de Franse kolonisatie?

Tekst 9

Je wilt met je familie naar een tentoonstelling in Amsterdam gaan over de geschiedenis
van de Marokkaanse cultuur.

1p 41 ■■ Op welke data in februari kan je zusje meedoen aan één van de kinderateliers die worden
georganiseerd? Noteer een dag waarop dat mogelijk is.

Tekst 10

Je wilt meer weten over gezonde voeding. Daarom lees je dit artikel dat over groenten en
fruit gaat.

1p 42 ■■ Welke soort druiven bevat een stof die hartkwalen kan helpen voorkomen?

8 600023 -1 -45o

Einde
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Lees verder 2 600023 -1 -45 t

Tekst 1
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Tekst 2

Lees verder 3 600023 -1 -45 t
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Tekst 3

Lees verder 4 600023 -1 -45 t
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Tekst 6

noot 1

noot 2

Lees verder 7 600023 -1 -45 t
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 8

Lees verder 10 600023 -1 -45 t
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Tekst 10
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15 600023 -1 -45 t

Einde
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Correctievoorschrift HAVO
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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van
31 juli 2002).

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De
examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van
scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van
de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelings-
normen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar
analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer
dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord
op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

600023 -1 -45c 2 Lees verder
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3 Vakspecifieke regels

Voor het examen Arabisch 1,2 HAVO kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald.

Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1

1 ■ C

Tekst 2

2 ■ A

Tekst 3

3 ■ B

Tekst 4

Maximumscore 1
4 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

verbazing/verbaasd

5 ■ A

Maximumscore 1
6 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (één van de volgende):

• Het bedrijf waar zij werkte is gesloten/failliet gegaan.
• Zij is ontslagen / haar baan kwijt geraakt.

7 ■ C

8 ■ B

9 ■ B

10 ■ A

Tekst 5

11 ■ C

12 ■ A

13 ■ B

Antwoorden Deel-
scores

600023 -1 -45c 3 Lees verder
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Maximumscore 2
14 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• Libische volksliedjes
• liedjes van Fairouz
• liedjes van Oum Kalthoum

per goed antwoord

Maximumscore 1
15 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

bij het Libische Songfestival (in 2001)

16 ■ B

Maximumscore 1
17 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Allebei zijn ze een (super)ster / beiden moeten winnen.

18 ■ B

19 ■ A

Tekst 6

20 ■ B

21 ■ A

22 ■ D

23 ■ A

24 ■ B

25 ■ B

26 ■ C

27 ■ A

28 ■ D

Tekst 7

Maximumscore 2
29 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

• Er is een toename van het aantal vrijgezellen
• Ze willen een gezin (stichten)

30 ■ C

31 ■ A

32 ■ A

33 ■ C

Antwoorden Deel-
scores

600023 -1 -45c 4 Lees verder
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Maximumscore 2
34 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• De man die met haar wil trouwen is automonteur.
• Ze is bang dat haar vriendinnen over haar gaan praten.
• Haar zussen zijn “beter” getrouwd.
• Ze zoekt iemand met hetzelfde opleidingsniveau.

per goed antwoord

35 ■ A

36 ■ A

Maximumscore 1
37 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Om mislukking van het huwelijk te voorkomen.

Maximumscore 2
38 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• (gelijkwaardigheid tussen beide partners op) financieel niveau
• (gelijkwaardigheid tussen beide partners op) opleidingsniveau
• (gelijkwaardigheid tussen beide partners op) cultureel niveau

per goed antwoord

39 ■ B

Tekst 8

Maximumscore 1
40 ■■ (in) 1956

Tekst 9

Maximumscore 1
41 ■■ 6 (februari) of 27 (februari)

Tekst 10

Maximumscore 1
42 ■■ rode druiven

inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito.
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Begin 500017 -1 -9o

Vragenboekje

A
rab

isch
 1,2

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven
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.

20 05
Tijdvak 1
Vrijdag 3 juni
9.00 –11.30 uur

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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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

A

B

C

D

Tekst 2

■ 2 1p

A

B

C

Tekst 3

■ 3 1p

A

B

C

D

Tekst 4

■ 4 1p

A

B

C

Lees verder 2 500017 -1 -9o
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Tekst 5

■ 5 1p

A

B

C

D

1p 6 ■■ Hoe was de opkomst bij het vorige festival van Essaouira? (regels 4–5: “                         ”)

■ 7 1p

A

B

C

D

■ 8 1p

A

B

C

D

■ 9 1p

A

B

C

Tekst 6

2p 10 ■■ Wanneer vindt Ibrahim het nuttig voor jongens om te leren koken? (alinea 1)
Noteer twee redenen.

1p 11 ■■ Waarom zegt Ibrahim de volgende zin: “                                                                        ”?
(regels 6–7)

■ 12 1p

A

B

C

Lees verder 3 500017 -1 -9o
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■ 13 1p

A

B

C

D

1p 14 ■ Wat is de relatie tussen alinea 2 en alinea 5?
A Alinea 2 en alinea 5 bespreken de mening van dezelfde persoon.
B Alinea 2 is een inleiding op alinea 5.
C Alinea 2 is een tegenstelling van alinea 5.

In alinea 8 noemt Jamal twee voorbeelden van taken die een man in het huis kan doen.
2p 15 ■■ Noteer deze twee taken.

Tekst 7

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

■ 16 1p

A

B

C

D

■ 17 1p

A

B

C

D

■ 18 1p

A

B

C

D

■ 19 1p

A

B

C

D
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■ 20 1p

A

B

C

D

■ 21 1p

A

B

C

D

■ 22 1p

A

B

C

■ 23 1p

A

B

C

D

Tekst 8

■ 24 1p

A

B

C

D

In de regels 10–13 (“                              ”) lezen we over een aantal aspecten van het
koken in de Arabische samenleving.

2p 25 ■■ Noteer twee van die aspecten.

Het festival werd afgesloten met een aantal activiteiten. (regels 14–17: “                          ”)
2p 26 ■■ Noteer twee van die activiteiten.

Lees verder 5 500017 -1 -9o
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■ 27 1p

A

B

C

D

Tekst 9

■ 28 1p

A

B

C

■ 29 1p

A

B

C

D

1p 30 ■■ Wat gebeurt er met het kunstwerk nadat de kunstenaars het hebben voltooid?
(regels 10–11: “ ”)

■ 31 1p

A

B

C

Tekst 10

■ 32 1p

A

B

C

D
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■ 33 1p

A

B

C

D

2p 34 ■■ Waarom mogen sommige jongeren volgens de auteur bepaalde websites niet bezoeken?
(regels 8–11: “                         ”)
Noteer twee soorten bezwaren.

■ 35 1p

A

B

C

D

E

■ 36 1p

A

B

C

D

1p 37 ■■ Wat lezen we over de mogelijke gevolgen van wangedrag in het verkeer (alinea 5)?

■ 38 1p

A

B

C

D

■ 39 1p

A

B

C

D

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11

Stel je voor dat je samen met een aantal mede-studenten in Syrië op vakantie
bent. Jullie willen per trein verder reizen in dit land. Daarom nemen jullie de
sneltrein van Damascus (        ) naar Ladhiqiya ( ).

1p 40 ■■ Hoe laat vertrekt deze trein?

Tekst 12

Je volgt een dieet en je wilt daarom meer weten over een aantal kaassoorten.
In een folder lees je dat “ ” (Cottage cheese) goed is voor mensen die
een dieet volgen.

1p 41 ■■ Heeft deze kaassoort ook een nadeel? Zo ja, noteer dat nadeel. Zo nee, noteer
dan nee.

8 500017 -1 -9o

Einde
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Tekst 1

Tekst 2
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Tekst 3

Tekst 4
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Tekst 5

noot 1

noot 2
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Tekst 6
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 11

Lees verder 10 500017 -1 -9 t
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Tekst 12
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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van
31 juli 2002).

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De
examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van
scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van
de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelings-
normen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar
analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer
dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord
op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.

N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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3 Vakspecifieke regels

Voor het examen Arabisch 1,2 HAVO kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald.

Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1

1 ■ A

Tekst 2

2 ■ B

Tekst 3

3 ■ B

Tekst 4

4 ■ C

Tekst 5

5 ■ B

Maximumscore 1
6 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (één van de volgende):

• goed / een grote opkomst
• meer dan 180.000 mensen

7 ■ C

8 ■ C

9 ■ B

Tekst 6

Maximumscore 2
10 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• op reis 
• voor een studie
• op vakantie

per goed antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
11 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (één van de volgende):

• Om jongens te stimuleren om in de keuken te werken / zelf te gaan koken.
• Om aan te tonen dat koken niet alleen voor vrouwen bestemd is.

12 ■ B

13 ■ A

14 ■ C

Maximumscore 2
15 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

• reparaties verrichten aan de elektriciteit/het elektra
• timmeren/timmerwerkzaamheden

Tekst 7

16 ■ D

17 ■ D

18 ■ C

19 ■ C

20 ■ A

21 ■ C

22 ■ A

23 ■ A

Tekst 8

24 ■ C

Maximumscore 2
25 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• Koken is belangrijk in de Arabische maatschappij.
• De kooktradities versterken familiebanden.
• Het koken bevordert de gastvrijheid.

per goed antwoord

Maximumscore 2
26 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• een concert van Andalusische muziek
• een modeshow van traditionele kleding (afkomstig uit de 18e en de 19e eeuw)
• presentatie van de nieuwste ontwerpen van Marokkaanse kaftans

per goed antwoord

27 ■ D

Antwoorden Deel-
scores
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Tekst 9

28 ■ A

29 ■ B

Maximumscore 1
30 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Het (gemaakte kunstwerk) wordt geschonken aan de stad Fes / aan de stad die hen/de
kunstenaars gastvrijheid heeft verleend.

31 ■ A

Tekst 10

32 ■ D

33 ■ B

Maximumscore 2
34 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

• (vanwege) morele / ethische bezwaren 
• (vanwege) wettelijke bezwaren 

35 ■ C

36 ■ D

Maximumscore 1
37 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn (één van de volgende):

• Men brengt het leven van zichzelf in gevaar.
• Men brengt het leven van anderen in gevaar.

38 ■ A

39 ■ D

Tekst 11

Maximumscore 1
40 ■■ 0.45 (am)

Tekst 12

Maximumscore 1
41 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

(Cottage cheese bevat) weinig calcium / onvoldoende voedingswaarde.

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep.
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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

A

B

C

Tekst 2

■ 2 1p

A

B

C

D

Tekst 3

■ 3 1p

A

B

C

D

Tekst 4

■ 4 1p

A

B

C
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Tekst 5

■ 5 1p

A

B

C

■ 6 1p

A

B

C

D

■ 7 1p

A

B

C

D

E

2p 8 ■■ Welke activiteiten worden georganiseerd tijdens het Arabische Filmfestival (alinea 6)?
Noteer er twee.

1p 9 ■ Wat is het doel van deze tekst?
A De lezer informeren.
B De lezer overtuigen.
C De lezer vermaken.

Tekst 6

1p 10 ■■ Wat wil de auteur van dit artikel aantonen met het noemen van ‘8 miljoen albums’
(regel 6)?

2p 11 ■■ Waarom is Shakira in het Midden-Oosten bekend geworden, volgens alinea 2?
Noteer twee redenen.
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■ 12 1p

A

B

C

D

■ 13 1p

A

B

C

D

■ 14 1p

A

B

C

D

1p 15 ■■ Waarom mocht Shakira niet meedoen aan een muziekfestival in Spanje (alinea 5)?

■ 16 1p

A

B

C

D

■ 17 1p

A

B

C

D
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2p 18 ■■ Wat maakte het album                           zo bijzonder (regels 51–57: )?
Noteer twee feiten.

■ 19 1p

A

B

C

D

In de tekst worden vier albums van Shakira genoemd.
3p 20 ■■ Noteer de namen van de albums op je antwoordblad in de volgorde van verschijning.

Begin met het album dat het eerste is verschenen.

1

Laundry Service 2

3

4

Tekst 7

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

■ 21 1p

A

B

C

D

■ 22 1p

A

B

C

■ 23 1p

A

B

C

D
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■ 24 1p

A

B

C

D

■ 25 1p

A

B

C

D

■ 26 1p

A

B

C

D

■ 27 1p

A

B

C

D

■ 28 1p

A

B

C

■ 29 1p

A

B

C

D
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Tekst 8

(regel 1)

1p 30 ■ Wat voor gevoel wordt duidelijk uit deze opmerking (alinea 1)?
A irritatie
B verbroedering
C verveling
D verwondering

■ 31 1p

A

B

C

D

■ 32 1p

A

B

C

D

■ 33 1p

A

B

C

■ 34 1p

A

B

C

D

1p 35 ■ Op welke toon beschrijft de auteur de sfeer in de stad Agadir (alinea 3)?
A cynisch
B enthousiast
C kritisch

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p 36 ■■ Wat zijn de voordelen van een vakantie in Agadir boven een vakantie in Spanje, zoals die 

beschreven zijn in alinea 4?

Noteer één van die voordelen.

■ 37 1p

A

B

C

1p 38 ■■ Wat is de houding van de inwoners van Agadir tegenover toeristen 

(regels 24 tot 26: )?

In de regels 26 tot en met 29 worden voorwaarden genoemd die van belang zijn voor
toeristen om nog eens terug te willen komen in Agadir.

2p 39 ■■ Noteer twee van die voorwaarden.

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

Tekst 9

Je gaat binnenkort op vakantie naar Jordanië. Als voorbereiding op je reis verzamel je
informatie over dat land. Je leest over een populair uitstapje naar de Dode Zee

(                 ).

1p 40 ■■ Hoeveel ‘voet’ ligt de Dode Zee onder de zeespiegel?

Tekst 10

Je bent in Parijs en gaat naar het museum “Het Louvre”. Je wilt er op een avond naartoe.
1p 41 ■■ Op welke twee avonden is dat mogelijk?

8 400015 -1 -9o

Einde
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Pagina: 568Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 2

Lees verder 3 400015 -1 -9 t

Pagina: 569Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 3

Tekst 4
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Tekst 7

noot 1

noot 2
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het moederbedrijf = 

de kiosken = 
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Tekst 8
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 9
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Tekst 10
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Einde
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400024-H1-09cE  Lees verder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen Arabisch 1,2 havo 
 
 
Op pagina 4 bij vraag 8 moet per goed antwoord 1 punt worden toegekend. 
 
 
Op pagina 4 bij vraag 11 moet per goed antwoord 1 punt worden toegekend.  
 
Op pagina 4 bij vraag 11 komt verder de opmerking “Wanneer de kandidaat de 
antwoorden bij het tweede en derde margepuntje combineert, 1 punt toekennen.” 
te vervallen 
 
 
N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren 
Arabisch 1,2 havo ter hand stellen. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. J. Bouwsma 
 

 Arabisch 1,2 

Centraal examen havo 2004 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift Er

ra
tu

m
bl

ad
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Correctievoorschrift HAVO
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 1

,2

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch
eerste tien kandidaten per school in het
programma Wolf of vul de scores in op de
optisch leesbare formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar
de Citogroep.
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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Een beoordelingsmodel

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 
31 juli 2002).

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelings-
normen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar
analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;

400015 -1 -9c 2 Lees verder

Pagina: 582Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer
dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord
op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.

3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Arabisch 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

Tekst 1

1 ■ A

Tekst 2

2 ■ B

Tekst 3

3 ■ B

Tekst 4

4 ■ A

Tekst 5   

5 ■ B

6 ■ C

7 ■ D

Maximumscore 2
8 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• Een wedstrijd (tussen verschillende films: fictie en documentaire films / lange en korte
films).

• Er worden prijzen / “valken” / “haviken” uitgereikt.
• Een eerbetoon aan Arabische filmmakers (uit Arabische landen en uit Nederland).

9 ■ A

Tekst 6                     

Maximumscore 1
10 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

Shakira is (heel) succesvol / heeft veel succes in latijns-Amerika.

Maximumscore 2
11 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• Een deel van haar muziek heeft / neigt naar Oosterse invloeden.
• Ze schrijft zelf haar liedjes.
• Ze componeert / arrangeert zelf de muziek (van haar liedjes).
• Ze is van Libanese afkomst / haar vader is van Libanese afkomst.

Opmerking
Wanneer de kandidaat de antwoorden bij het tweede en derde margepuntje combineert,
1 punt toekennen.

12 ■ B

13 ■ D

Antwoorden Deel-
scores

400015 -1 -9c 4 Lees verder
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14 ■ C

Maximumscore 1
15 ■■ Ze was te jong.

16 ■ C

17 ■ A

Maximumscore 2
18 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

• De samenwerking tussen Shakira en Emilio Estefan / een beroemde producer
• De combinatie van Shakira’s teksten/woorden met de Latijns-Amerikaanse (rock)muziek

19 ■ C

Maximumscore 3
20 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

4

3

1

2 Laundry Service

Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één of geen antwoord juist

Tekst 7   

21 ■ C

22 ■ C

23 ■ D

24 ■ A

25 ■ C

26 ■ B

27 ■ B

28 ■ B

29 ■ B

Tekst 8   

30 ■ D

31 ■ B

32 ■ A

Antwoorden Deel-
scores

400015 -1 -9c 5 Lees verder

1
1

3
2
1
0
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33 ■ C

34 ■ D

35 ■ B

Maximumscore 1
36 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn (één van de volgende):

• goedkoop/lage prijzen
• (mooie) stranden
• (lekker) eten

37 ■ A

Maximumscore 1
38 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn (één van de volgende):

• Ze zijn heel open.
• Ze zijn bereid met toeristen om te gaan.

Maximumscore 2
39 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• de (mooie) natuur
• de (hoge/goede) kwaliteit van de voorzieningen
• de aantrekkelijke prijzen
• de omgang met / houding tegenover toeristen

per goed antwoord

Tekst 9

Maximumscore 1
40 ■■ 1.300 (voet)

Tekst 10

Maximumscore 1
41 ■■ maandag(avond) en woensdag(avond)

400015 -1 -9c 6

Einde

Antwoorden Deel-
scores

1
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Begin 300011 10

Vragenboekje

A
rabisch 1,2 (nieuw

e stijl)

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven
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.

20 03
Tijdvak 1
Vrijdag 16 mei
9.00 –11.30 uur

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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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

A

B

C

D

■ 2 1p

A

B

C

Mevrouw Mona Lee beweert dat Ieren erg goed zijn in roddelen (regel 13–15:

).
2p 3 ■■ Welke twee argumenten geeft ze voor haar bewering?

Schrijf deze twee argumenten op je antwoordblad. Gebruik per argument maximaal
15 woorden.

Tekst 2

1p 4 ■■ Uit welk woord in de eerste alinea kun je concluderen dat Naguib Mahfouz één van de
bekendste/beste Arabische auteurs is?
Je mag in het Arabisch antwoorden.

■ 5 1p

A

B

C

D

Lees verder 2 300011 10
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1p 6 ■■ Waarnaar verwijzen de woorden: , in regel 26?

■ 7 1p

A

B

C

D

1p 8 ■■ Wat vinden de critici van de verfilming van de boeken van Naguib Mahfouz (alinea 4)?
Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden.

■ 9 1p

A

B

C

D

■ 10 1p

A

B

C

■ 11 1p

A

B

C

1p 12 ■■ Welke alinea geeft het beste de inhoud van de titel weer?
(                                                                )
Noteer het nummer van die alinea.

Lees verder 3 300011 10
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Tekst 3

■ 13 1p

A

B

C

D

■ 14 1p

A

B

C

■ 15 1p

A

B

C

D

■ 16 1p

A

B

C

■ 17 1p

A

B

C

In alinea 4 staat dat meneer Shafi heeft geprobeerd zijn kennis over roken toe te passen
in de praktijk.

1p 18 ■■ Uit welke zin in deze alinea blijkt dit? Noteer het eerste en het laatste woord van deze zin.

■ 19 1p

A

B

C

D

E

Lees verder 4 300011 10
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■ 20 1p

A

B

C

D

In alinea 5 staat dat meneer Shafi de rokers behandelt vanuit twee invalshoeken: een
lichamelijke en een psychische. Vanuit de psychische invalshoek spreek meneer Shafi over
twee soorten rokers.

2p 21 ■■ Schrijf deze twee soorten rokers op je antwoordblad.

■ 22 1p

A

B

C

Tekst 4

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

■ 23 1p

A

B

C

D

■ 24 1p

A

B

C

D

■ 25 1p

A

B

C

D

■ 26 1p

A

B

C

Lees verder 5 300011 10
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■ 27 1p

A

B

C

■ 28 1p

A

B

C

D

■ 29 1p

A

B

C

D

■ 30 1p

A

B

C

■ 31 1p

A

B

C

■ 32 1p

A

B

C

D

Tekst 5

Volgens alinea 1 besteden zowel vrouwen als mannen veel aandacht aan hun uiterlijk.
2p 33 ■■ Op welke manier doen vrouwen dat en hoe doen mannen dat?

Doe het zo op je antwoordblad:
• vrouwen: …………………………………………………………………………
• mannen: …………………………………………………………………………

Gebruik per zin maximaal 10 woorden.

Lees verder 6 300011 10

Pagina: 592Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



■ 34 1p

A

B

C

D

■ 35 1p

A

B

C

1p 36 ■■ Hoeveel dollar hebben mannen uitgegeven aan cosmetische operaties, volgens alinea 2?

■ 37 1p

A

B

C

■ 38 1p

A

B

C

Tekst 6

■ 39 1p

A

B

C

Tekst 7

■ 40 1p

A

B

C

D

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

Lees verder 7 300011 10
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Tekst 8

■ 41 1p

A

B

C

D

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 9

Tekst 9 gaat over de activiteiten van verschillende groepen immigranten in België.
1p 42 ■■ Uit welke twee Arabische landen komen immigranten die onder andere in goud handelen?

Tekst 10

Je gaat met je ouders voor langere tijd naar Jordanië in het kader van een VN-missie.
Daarom heb je informatie ontvangen van een school in je nieuwe woonplaats waar
Engels wordt gegeven. Je wilt weten of er op die school ook andere vakken in het Engels
worden gegeven.

1p 43 ■■ Worden er volgens de brochure op deze school vakken in het Engels gegeven? Zo nee,
antwoord nee. Zo ja, noteer dan het nummer van de cirkel waarin je die informatie
gevonden hebt.

Tekst 11

Je bent met je familie op reis in Marokko en je leest over extra veiligheidsmaatregelen.
2p 44 ■■ Welke dingen moet je zeker meenemen volgens de adviezen in tekst 11? Noteer er twee.

Tekst 12

Tijdens een verblijf in Londen neem je een taxi. Vooraf heb je informatie gezocht over de
gebruikelijke fooi (              ) voor de chauffeur.

1p 45 ■■ Krijgt de chauffeur volgens de informatie in tekst 12 een fooi? Zo ja, noteer het
percentage voor de fooi. Zo nee, antwoord nee.

8 300011 10

Einde
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Begin 300011 10A

Tekstboekje

A
rabisch 1,2 (nieuw

e stijl)
20 03

Tijdvak 1
Vrijdag 16 mei
9.00 –11.30 uur

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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Lees verder 2 300011 10A

Tekst 1

1 1

2

3

4

5

6 2

7

8

9

10

11 3

12

13

14

15
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Tekst 2

Lees verder 3 300011 10A

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 2

12

13

14

15

16

17

18 3

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 4

31

32

33

34

35

36

37

38

39 5

40

41

42

43

44

45

46 6

47

48

49
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Tekst 3

Lees verder 4 300011 10A

1 1

2

3

4

5

6 2

7

8

9

10

11

12 3

13

14

15

16

17

18

19 4

20

21
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noot 1

Lees verder 5 300011 10A

22

23

24 5

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 6

36

37

38

39

40

41

42

43

kauwgom = 
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Tekst 4

Lees verder 6 300011 10A
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Lees verder 7 300011 10A
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Tekst 5

Lees verder 8 300011 10A

1 1

2

3

4

5

6 2

7

8

9

10

11

12

13

14 3

15

16

17

18 4

19

20

21 5

22

23

24
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Tekst 6

Lees verder 9 300011 10A
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Tekst 7

Lees verder 10 300011 10A

Pagina: 604Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 8

Lees verder 11 300011 10A
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Tekst 9

Lees verder 12 300011 10A
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Tekst 10

Lees verder 13 300011 10A
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Tekst 11

Lees verder 14 300011 10A
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Tekst 12

15 300011 10A

Einde
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■■■■

300011 CV10 Begin

Correctievoorschrift HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 03
Tijdvak 1

A
ra

bi
sc

h 
1,

2 
(n

ie
uw

e 
st

ijl
)

Inzenden scores
Vul de scores van de alfabetisch eerste
twintig kandidaten per school in op de
optisch leesbare formulieren of verwerk de
scores in het programma Wolf.
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar
de Citogroep.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■ Tekst 1

1 ■ D

2 ■ B

Maximumscore 2
3 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

• Ieren/ze zijn heel taalvaardig/kunnen goed praten
• Ieren/ze zijn nieuwsgierig/willen graag weten wat er om hen heen gebeurt

300011 CV10 3 Lees verder
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■■■■ Tekst 2

Maximumscore 1
4 ■■ keizer

of

5 ■ A

Maximumscore 1
6 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

de Arabische roman/literatuur

7 ■ A

Maximumscore 1
8 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

De film/cinema heeft het werk van Naguib Mahfouz verpest/heeft geen recht gedaan aan
zijn boeken.

9 ■ C

10 ■ B

11 ■ B

Maximumscore 1
12 ■■ (alinea) 3

■■■■ Tekst 3

13 ■ B

14 ■ A

15 ■ D

16 ■ B

17 ■ B

Maximumscore 1
18 ■■

19 ■ E

20 ■ C

Maximumscore 2
21 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

• Mensen die uit gewoonte roken
• Mensen/verslaafden die (veel) nicotine nodig hebben

22 ■ A

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 4

23 ■ B

24 ■ D

25 ■ C

26 ■ A

27 ■ C

28 ■ C

29 ■ A

30 ■ A

31 ■ B

32 ■ A

■■■■ Tekst 5

Maximumscore 2
33 ■■ • vrouwen: zitten lang/vaak voor de spiegel

• mannen (één van de volgende):
– zitten lang/vaak voor de spiegel
– geven veel geld uit aan hun uiterlijk

34 ■ C

35 ■ C

Maximumscore 1
36 ■■ 840 miljoen dollar

37 ■ A

38 ■ A

■■■■ Tekst 6

39 ■ B

■■■■ Tekst 7

40 ■ C

■■■■ Tekst 8

41 ■ A

Antwoorden Deel-
scores

300011 CV10 5 Lees verder

1
1

Pagina: 614Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



■■■■ Tekst 9

Maximumscore 1
42 ■■ Syrië en Libanon

Opmerking
Alleen 1 punt toekennen wanneer beide landen genoemd worden.

■■■■ Tekst 10

Maximumscore 1
43 ■■ (cirkel) 7

■■■■ Tekst 11

Maximumscore 2
44 ■■ twee van de volgende:

• een (passende) reserveband
• extra kleren
• een gevarendriehoek

Opmerking
Wanneer de kandidaat ’kinderzitje’ schrijft, wel een punt toekennen.

■■■■ Tekst 12

Maximumscore 1
45 ■■ (ja,) 10 – 15% (van de ritprijs)

300011 CV10 6
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nerderlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Arabisch antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1

■ 1 1p

A

B

C

D

■ 2 1p

A

B

C

D

2p 3 ■■ Wat hebben de vrienden en de docenten van Hisjam opgemerkt, volgens de regels 12 en 13:
?

Neem de volgende zin over op je antwoordblad en vul de plaatsen van de stippellijn aan.
Gebruik per vraagplek maximaal acht woorden.
Ze hebben opgemerkt dat Hisjam ……….………… is en dat hij ……….…………

■ 4 1p

A

B

C

■ 5 1p

A

B

C

D

Lees verder 2 200017 10
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■ 6 1p

A

B

C

In de regels 22 – 24 : wordt beschreven dat het Internettijdschrift van
Hisjam bijzonder is.

1p 7 ■■ Citeer uit de genoemde regels een woord waaruit dat blijkt.
Je mag in het Arabisch antwoorden.

2p 8 ■■ Bij welke alinea’s van 2 tot en met 5 horen de volgende onderwerpen die te maken
hebben met de geschiedenis van Hisjam en zijn computer?
Onderwerpen:
I het idee
II de jeugdervaringen
III het product
IV de studie
Schrijf op je antwoordblad het nummer van het onderwerp met daarachter het
alineanummer.

1p 9 ■■ Hoeveel hoofdrubrieken heeft het Internettijdschrift van Hisjam, volgens de zesde alinea?

■ 10 1p

A

B

C

D

■ 11 1p

A

B

C

D

2p 12 ■■ Noem twee plannen die Hisjam heeft voor zijn Internettijdschrift (alinea 9).

Lees verder 3 200017 10
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Tekst 2

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

■ 13 1p

A

B

C

D

■ 14 1p

A

B

C

D

■ 15 1p

A

B

C

D

■ 16 1p

A

B

C

■ 17 1p

A

B

C

D

■ 18 1p

A

B

C

D
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■ 19 1p

A

B

C

■ 20 1p

A

B

C

D

Tekst 3

■ 21 1p

A

B

C

D

1p 22 ■■ Wat was het doel van het oprichten van de vereniging volgens alinea 2?
Neem onderstaande zin over op je antwoordblad en vul op de plaats van de stippellijn
maximaal vier woorden in.
De vereniging was bedoeld als een ……………

■ 23 1p

A

B

C

■ 24 1p

A

B

C

D

Lees verder 5 200017 10
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In alinea 4 wordt de naam van de vereniging letterlijk opgevat.
1p 25 ■■ Wat deden de leden van de vereniging soms om deze letterlijke opvatting tot uiting te

brengen (maximaal 6 woorden)?

De alinea’s 2, 3 en 4 behandelen elk een hoofdonderwerp.
2p 26 ■■ Welk van de volgende hoofdonderwerpen hoort bij welke alinea?

I de reden van de oprichting 
II de oprichters
III de keuze van de naam
Schrijf op je antwoordblad het nummer van het hoofdonderwerp met daarachter het
bijbehorende alineanummer.

Alinea 5 beschrijft dat de vereniging actief was op twee gebieden.
1p 27 ■■ Noem deze twee gebieden.

Gebruik maximaal drie woorden per gebied.

1p 28 ■■ Uit welk land zijn de voorzitters van de verenigingen buiten Egypte afkomstig 
(regel 23 – 27: )?

■ 29 1p

A

B

C

D

Tekst 4

■ 30 1p

A

B

C

D

■ 31 1p

A

B

C
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■ 32 1p

A

B

C

D

■ 33 1p

A

B

C

D

■ 34 1p

A

B

C

D

■ 35 1p

A

B

C

Tekst 5

1p 36 ■ Welke service biedt de in de tekst beschreven Internet-site?
A Het geeft adressen van sites waar je veilig dingen kunt kopen.
B Het zoekt de Internetwinkel die de laagste prijs vraagt voor een gevraagd artikel.
C Je kan er op een veilige manier geld lenen via het Internet.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 6

1p 37 ■ Waarom is de Discovery niet op tijd vertrokken, volgens dit artikel?
A De astronauten hadden onverwacht extra voorbereiding nodig.
B Er was een technisch probleem niet opgelost.
C Het totale gewicht ervan bleek te hoog te zijn.

Tekst 7

1p 38 ■ Wat lezen we in dit bericht over lawaai in restaurants?
A Dat is het hardst in de Amerikaanse staat Californië.
B Dat is tegenwoordig soms even hard als verkeerslawaai.
C Jongeren gaan er steeds luider spreken.
D Nieuwe keukenapparatuur veroorzaakt er veel overlast.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 8

1p 39 ■■ Waar wonen de meeste vegetariërs, volgens tekst 8?

Tekst 9

Je reist van Amsterdam naar Casablanca met de vliegmaatschappij Royal Air Maroc in de
toeristenklasse, en wilt weten welke films je kunt bekijken onderweg.

1p 40 ■■ Op welke drie bladzijden van het vliegtuigtijdschrift kun je de informatie hierover vinden?

Tekst 10

Je gaat op vakantie naar Marokko en wil de benodigde inenting(en) gaan halen bij de
GGD.

1p 41 ■■ Op welke drie data in de maand juni kan je daarnaar toe gaan?

Einde
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200017 CV10 Begin

Correctievoorschrift HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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Inzenden scores
Uiterlijk op 29 mei de scores van de
alfabetisch eerste twintig kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;

200017 CV10 2 Lees verder
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■ Tekst 1

1 ■ A

2 ■ B

Maximumscore 2
3 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

• goed/handig is met computers
• een jong talent is/was (op het gebied van computers) 

4 ■ B

5 ■ A

6 ■ A
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Maximumscore 1
7 ■■ / (het) enige

of
/ gespecialiseerd

Maximumscore 2
8 ■■ Onderwerp Alinea

I 4
II 2
III 5
IV 3

Indien vier antwoorden goed
Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed

Maximumscore 1
9 ■■ 3 (rubrieken)

10 ■ B

11 ■ C

Maximumscore 2
12 ■■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• De website moet gratis blijven.
• de uitbreiding van de website
• het vormen van teams van jonge collega’s (om mee te werken)

per goed antwoord

■■■■ Tekst 2

13 ■ A

14 ■ A

15 ■ C

16 ■ A

17 ■ C

18 ■ A

19 ■ B

20 ■ A

■■■■ Tekst 3

21 ■ B

Maximumscore 1
22 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

liefdadigheidsinstelling/hulporganisatie

Antwoorden Deel-
scores
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23 ■ C

24 ■ B 

Maximumscore 1
25 ■■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

Het beschermen / verdedigen van ezels.

Maximumscore 2
26 ■■ Hoofdonderwerp Alinea

I 3
II 2
III 4

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed

Maximumscore 1
27 ■■ Het medische gebied.

Het sociale gebied.

Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed

Maximumscore 1
28 ■■ Egypte

29 ■ A

■■■■ Tekst 4

30 ■ D

31 ■ B

32 ■ C

33 ■ A

34 ■ A

35 ■ B

■■■■ Tekst 5

36 ■ A

■■■■ Tekst 6

37 ■ B

■■■■ Tekst 7

38 ■ B

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 8

Maximumscore 1
39 ■■ (Zuidoost-) Azië

■■■■ Tekst 9

Maximumscore 1
40 ■■ 106, 107 en 108

Opmerking
Als niet alle drie de pagina’s worden genoemd in het antwoord, geen punt toekennen.

■■■■ Tekst 10

Maximumscore 1
41 ■■ 7, 14 en 21 juni

Opmerking
Als het antwoord niet alle data in juni bevat, geen punt toekennen.

200017 CV10 6
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Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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.

20 02
Tijdvak 2
Vrijdag 21 juni
10.00 –12.30 uur

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Pagina: 643Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



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

A

B

C

D

■ 2 1p

A

B

C

D

■ 3 1p

A

B

C

D

■ 4 1p

A

B

C

D

In alinea 3 worden twee belangrijke eigenschappen van Internet genoemd.
2p 5 ■ Noem die twee eigenschappen.

Gebruik per eigenschap maximaal twee woorden.

Lees verder 2 200028 10
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Het gebruik van Internet heeft een aantal gevolgen, zoals wordt verteld in alinea 3.
2p 6 ■ Waardoor zijn de onderstaande zaken vervangen, volgens deze alinea?

Doe het zo op je antwoordblad:
Kies twee van de drie regels en vul per lege plaats maximaal twee woorden in.
Post is vervangen door 1 .
Telefoon is vervangen door 2 .
Plaatsen zijn vervangen door 3 .

Je mag in het Arabisch antwoorden.

■ 7 1p

A

B

C

■ 8 1p

A

B

C

D

■ 9 1p

A

B

C

In alinea 6 geeft de auteur adviezen om verslaving aan Internet te voorkomen.
2p 10 ■ Noem twee van de drie adviezen. Gebruik per advies maximaal tien woorden.

Lees verder 3 200028 10
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Tekst 2

■ 11 1p

A

B

C

D

■ 12 1p

A

B

C

D

In alinea 3 beschrijft de auteur een spel.
1p 13 ■ Beschrijf in maximaal 10 woorden wat deelnemers aan dit spel moeten doen.

■ 14 1p

A

B

C

1p 15 ■ Wat beschrijft de auteur in de alinea’s 4 en 5?
Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden.

■ 16 1p

A

B

C

D
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Tekst 3

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

■ 17 1p

A

B

C

D

■ 18 1p

A

B

C

D

■ 19 1p

A

B

C

D

■ 20 1p

A

B

C

D

■ 21 1p

A

B

C
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■ 22 1p

A

B

C

■ 23 1p

A

B

C

■ 24 1p

A

B

C

Tekst 4

■ 25 1p

A

B

C

D

In alinea 3 staan twee redenen vermeld waarom Fahd geen onnodige operaties meer wil
ondergaan.

2p 26 ■ Noem die twee redenen.
Gebruik voor je antwoord maximaal 8 woorden.

■ 27 1p

A

B

C

Lees verder 6 200028 10
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■ 28 1p

A

B

C

■ 29 1p

A

B

C

D

■ 30 1p

A

B

C

■ 31 1p

A

B

C

D

1p 32 ■ Waarnaar verwijst het woord in regel 29?

■ 33 1p

A

B

C

■ 34 1p

A

B

C
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■■■■ Tekst 5

1p 35 ■ Naar wie is men op zoek in dit bericht?
A Een Franstalige docent die Arabische lessen wil geven.
B Iemand die een artikel over Frankrijk wil schrijven in het Arabisch.
C Mensen die willen corresponderen in het Frans en het Arabisch.
D Tweetalige mensen die mee willen doen aan een onderzoek.

■■■■ Tekst 6

1p 36 ■ Welke informatie geeft ons dit bericht?
Informatie over …

A Arabische ontdekkingen.
B de geschiedenis van encyclopedieën.
C de Nederlandse geschiedenis.
D zeevaarders in vroeger tijden.

■■■■ Tekst 7

1p 37 ■ Wat kondigt de „Vereniging voor docenten Arabisch in het voortgezet onderwijs” aan?
A De activiteiten voor de komende maanden.
B De officiële presentatie van deze vereniging.
C De onderwerpen van workshops die gegeven worden op een studiedag.
D De samenwerking met de docenten van de Hogeschool Amsterdam.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 8

Het is winter en het is koud in Nederland. Maar je weet dat dat elders niet zo hoeft te zijn …
Verlangend kijk je naar een tabel met de temperaturen in de rest van de wereld.

1p 38 ■ Noem de naam van de Arabische hoofdstad waar het het warmst wordt.

■■■■ Tekst 9

Je wilt meer weten over de geschiedenis van Palestina.
1p 39 ■ Welk boek geeft informatie over dit onderwerp?

Geef het nummer van dit boek.

Lees verder 8 200028 10
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■■■■ Tekst 10

Binnenkort is het weer zomervakantie en je gaat dan met je familie met de auto naar
Marokko op vakantie. Jullie reizen op de heenreis door Spanje.

1p 40 ■ Is het toegestaan daar te overnachten in de auto? Antwoord met ja of nee. Zo ja, geef dan
het nummer van de regel(s) waar je je antwoord gevonden hebt.

■■■■ Tekst 11

In een tijdschrift lees je een interessant artikel over de betekenis van dromen.
1p 41 ■ Wat is volgens dit artikel de betekenis van het dromen over een station?

Vul de volgende zin aan op je antwoordblad met maximaal 15 woorden.
Iemand die droomt over stations …

■■■■ Tekst 12

Je wilt meer weten over het stemrecht van migranten in verschillende landen van de
Europese Unie. Tijdens je zoektocht heb je daarover informatie gevonden.
In Zweden en Nederland zijn in 1975 en in 1998 wetten aangenomen die bijna hetzelfde
zijn wat betreft het stemrecht voor buitenlanders.

1p 42 ■ Op welk punt verschillen de wetten in deze landen?

9 200028 10
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■ Tekst 1 

1 ■ B

2 ■ D

3 ■ C

4 ■ A

Maximumscore 2
5 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

• levendig
• direct

Maximumscore 2
6 ■ twee van de volgende:

• 1 e-mail
• 2 chatten
• 3 een site

of

per juist antwoord

7 ■ C

8 ■ C

9 ■ C

Maximumscore 2
10 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• Niet te lang achter elkaar achter internet zitten.
• Contacten met andere mensen goed onderhouden.
• Geestelijke, maatschappelijke of sportieve activiteiten ontplooien.

per juist antwoord

■■■■ Tekst 2

11 ■ C

12 ■ D

Maximumscore 1
13 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

Zij vertellen / herinneren zich wanneer ze gehuild hebben of verdrietig waren.

14 ■ C

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
15 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

Redenen waarom zij heeft gehuild; dingen waar zij om huilt.

16 ■ A

■■■■ Tekst 3

17 ■ D

18 ■ C

19 ■ B

20 ■ D

21 ■ B

22 ■ B

23 ■ C

24 ■ C

■■■■ Tekst 4

25 ■ D

Maximumscore 2
26 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

• Hij is tevreden met zichzelf
• Hij accepteert het leven / zijn handicap

27 ■ C

28 ■ B

29 ■ D

30 ■ C

31 ■ A

Maximumscore 1
32 ■ Amerika / de Amerikaanse maatschappij

33 ■ C

34 ■ C

■■■■ Tekst 5

35 ■ C

■■■■ Tekst 6

36 ■ B

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 7
37 ■ B

■■■■ Tekst 8

Maximumscore 1
38 ■ (Ar-) riyaad (of een gelijkende transcriptie)

Opmerking
Wanneer in het Arabisch wordt geantwoord, dit niet fout rekenen.

■■■■ Tekst 9

Maximumscore 1
39 ■ 3

■■■■ Tekst 10

Maximumscore 1
40 ■ Ja, regel 32.

Opmerking
Alleen het antwoord ’ja’ levert geen punt op.

■■■■ Tekst 11

Maximumscore 1
41 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

… moet goed nadenken voordat hij iets doet of doorgaat iets te doen.

■■■■ Tekst 12

Maximumscore 1
42 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

In Zweden moet je 3 jaar verblijven, in Nederland 5 jaar (om het stemrecht te verkrijgen).

Antwoorden Deel-
scores
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

Tekst 1

� 1 1p

A

B

C

D

� 2 1p

A

B

C

D

� 3 1p

A

B

C

D

In alinea 5 noemt de schrijver drie stappen om sneller te kunnen lezen:
a Let op de algemene betekenis.
b Oefen om sneller te lezen dan je gewend bent.
c Tel het aantal woorden dat je met je ogen bent gepasseerd.

3p 4 �� Schrijf de volgorde van deze stappen op, zoals ze in de tekst beschreven staan.

Doe het zo op je antwoordblad:
1 . . .
2 . . .
3 . . .

� 5 1p

A

B

C

Lees verder 2 100016 10
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2p 6 �� Wat begrijp je uit alinea 6 over de daar beschreven oefeningen?
Vul de volgende zin op de stippellijnen aan. Gebruik per vraagplaats één woord.
Na een periode van oefenen kun je een tekst      (1) lezen en beter  (2) .

� 7 1p

A

B

C

� 8 1p

A

B

C

D

� 9 1p

A

B

C

� 10 1p

A

B

C

Tekst 2

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

� 11 1p

A

B

C

D
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� 12 1p

A

B

C

D

� 13 1p

A

B

C

� 14 1p

A

B

C

D

� 15 1p

A

B

C

� 16 1p

A

B

C

� 17 1p

A

B

C

D
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� 18 1p

A

B

C

D

� 19 1p

A

B

C

� 20 1p

A

B

C

D

Tekst 3

� 21 1p

A

B

C

D

� 22 1p

A

B

C

D
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� 23 1p

A

B

C

D

In de derde alinea noemt meneer Jilali verschillende soorten redenen waarom men voor
de aanleg van een tunnel heeft gekozen.

3p 24 �� Noem drie soorten van redenen. Gebruik per reden maximaal vijf woorden.

� 25 1p

A

B

C

D

� 26 1p

A

B

C

D

� 27 1p

A

B

C

1p 28 �� Hoeveel tunnels worden er volgens alinea 4 waarschijnlijk gegraven? Noteer het aantal
op je antwoordblad.

� 29 1p

A

B

C

D
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� 30 1p

A

B

C

D

De alinea’s 2, 3 en 4 behandelen elk een onderwerp dat te maken heeft met de bouw van
de tunnel.

2p 31 �� Welke alinea behandelt welk onderwerp? Noteer op je antwoordblad het nummer van de
alinea dat bij het onderwerp hoort.
a het onderzoek
b de begroting
c de keuze

� 32 1p

A

B

C

Tekst 4

1p 33 � Wat wordt in het bericht bekendgemaakt aan de lezer?
A De aankondiging van het uitloven van prijzen aan Arabische schrijfsters.
B De bekendmaking van de winnaressen van een belangrijke Egyptische literatuurprijs.
C De nieuwe titels op het gebied van Arabische vrouwenliteratuur.

Tekst 5

1p 34 � Wat doet Abdessalaam in Londen?
A Hij biedt typisch Marokkaanse producten aan in zijn winkel.
B Hij heeft er een museum in Marokkaanse stijl geopend.
C Hij leidt Engelse mensen op in de traditionele Marokkaanse ambachten.
D Hij maakt Marokkaanse kunst die is aangepast aan de Engelse smaak.

Tekst 6

1p 35 � Waar gaat deze brochure over?
Over …

A artikelen die verboden zijn om in Nederland in te voeren.
B belangrijke zaken die je niet moet vergeten als je op vakantie gaat.
C medicijnen die moeilijk verkrijgbaar zijn buiten Europa.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 7

1p 36 �� Welk land gebruikt de Dram als betaalmiddel?

Tekst 8

Je vriendin in Marokko vraagt je snel geld over te maken om een vliegticket naar
Nederland te kunnen kopen. Jij gaat informeren bij de bank.

1p 37 �� Op welke tijdstippen kan jij snel een bedrag overmaken naar Marokko? 
Doe het zo op je antwoordblad:
1 vanaf ...
2 tot ...

Tekst 9

Je bent in Tanger op vakantie en hebt brochures opgehaald bij het toeristenbureau. Je
gaat op zoek naar een visrestaurant.

1p 38 �� Wat is de naam van het restaurant dat gespecialiseerd is in vis?
Je mag in het Arabisch antwoorden.

Tekst 10

Onverwacht word je uitgenodigd om een bruiloft bij te wonen in Jordanië. Je moet
daarvoor een week vrij vragen van school.

1p 39 �� Bij wie moet je het verzoek indienen om een week van school afwezig te mogen zijn?
Gebruik voor je antwoord maximaal vijf woorden.

8 100016 10

Einde
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Inzenden scores
Uiterlijk 6 juni de scores van de alfabetisch
eerste tien kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■ Tekst 1

1 ■ D

2 ■ D

3 ■ B

Maximumscore 3
4 ■ 1 - b

2 - a
3 - c

5 ■ B

Maximumscore 2
6 ■ 1 sneller

2 begrijpen

7 ■ A

8 ■ D

9 ■ B

10 ■ B

■■■■ Tekst 2

11 ■ B

12 ■ A

13 ■ C

14 ■ D

15 ■ C

16 ■ B

17 ■ B

18 ■ D

19 ■ C

20 ■ B

■■■■ Tekst 3

21 ■ C

22 ■ B

Antwoorden Deel-
scores
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23 ■ C

Maximumscore 3
24 ■ drie van de volgende redenen:

• financiële redenen
• technische redenen
• redenen die samenhangen met het milieu 
• wettelijke redenen

per reden

25 ■ C

26 ■ B

27 ■ A

Maximumscore 1
28 ■ drie (tunnels)

29 ■ C

30 ■ C

Maximumscore 2
31 ■ a het onderzoek (alinea) 2

b de begroting (alinea) 4
c de keuze (alinea) 3

Indien 3 antwoorden goed
Indien 2 antwoorden goed
Indien 1 antwoord goed

32 ■ C

■■■■ Tekst 4

33 ■ A

■■■■ Tekst 5

34 ■ A

■■■■ Tekst 6

35 ■ B

■■■■ Tekst 7

Maximumscore 1
36 ■ Armenië

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 8

Maximumscore 1
37 ■ 1 8.30 (uur)

2 16.30 (uur)

Opmerking
Wanneer als antwoord slechts één tijdstip wordt gegeven, geen punt toekennen.

■■■■ Tekst 9

Maximumscore 1
38 ■ AlGhandoeri (of een gelijkende transcriptie)

of

■■■■ Tekst 10

Maximumscore 1
39 ■ de directie van de school

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV10 6

Einde
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Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

Tekst 1

■ 1 1p

A

B

C

D

■ 2 1p

A

B

C

D

■ 3 1p

A

B

C

D

■ 4 1p

A

B

C

D

In alinea 3 worden twee belangrijke eigenschappen van Internet genoemd.
2p 5 ■ Noem die twee eigenschappen.

Gebruik per eigenschap maximaal twee woorden.

Lees verder 2 100020 10
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Het gebruik van Internet heeft een aantal gevolgen, zoals wordt verteld in alinea 3.
2p 6 ■ Waardoor zijn de onderstaande zaken vervangen, volgens deze alinea?

Doe het zo op je antwoordblad:
Kies twee van de drie regels en vul per lege plaats maximaal twee woorden in.
Post is vervangen door 1 .
Telefoon is vervangen door 2 .
Plaatsen zijn vervangen door 3 .

Je mag in het Arabisch antwoorden.

■ 7 1p

A

B

C

■ 8 1p

A

B

C

D

■ 9 1p

A

B

C

In alinea 6 geeft de auteur adviezen om verslaving aan Internet te voorkomen.
2p 10 ■ Noem twee van de drie adviezen. Gebruik per advies maximaal tien woorden.

Lees verder 3 100020 10
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Tekst 2

■ 11 1p

A

B

C

D

■ 12 1p

A

B

C

D

In alinea 3 beschrijft de auteur een spel.
1p 13 ■ Beschrijf in maximaal 10 woorden wat deelnemers aan dit spel moeten doen.

■ 14 1p

A

B

C

1p 15 ■ Wat beschrijft de auteur in de alinea’s 4 en 5?
Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden.

■ 16 1p

A

B

C

D

Lees verder 4 100020 10
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Tekst 3

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

■ 17 1p

A

B

C

D

■ 18 1p

A

B

C

D

■ 19 1p

A

B

C

D

■ 20 1p

A

B

C

D

■ 21 1p

A

B

C

Lees verder 5 100020 10
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■ 22 1p

A

B

C

■ 23 1p

A

B

C

■ 24 1p

A

B

C

Tekst 4

■ 25 1p

A

B

C

D

In alinea 3 staan twee redenen vermeld waarom Fahd geen onnodige operaties meer wil
ondergaan.

2p 26 ■ Noem die twee redenen.
Gebruik voor je antwoord maximaal 8 woorden.

■ 27 1p

A

B

C

Lees verder 6 100020 10
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■ 28 1p

A

B

C

■ 29 1p

A

B

C

D

■ 30 1p

A

B

C

■ 31 1p

A

B

C

D

1p 32 ■ Waarnaar verwijst het woord in regel 29?

■ 33 1p

A

B

C

■ 34 1p

A

B

C

Lees verder 7 100020 10
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■■■■ Tekst 5

1p 35 ■ Waarnaar is men op zoek in dit bericht?
A Een Franstalige docent die Arabische lessen wil geven.
B Iemand die een artikel over Frankrijk wil schrijven in het Arabisch.
C Mensen die willen corresponderen in het Frans en het Arabisch.
D Tweetalige mensen die mee willen doen aan een onderzoek.

■■■■ Tekst 6

1p 36 ■ Welke informatie geeft ons dit bericht?
Informatie over �

A Arabische ontdekkingen.
B de geschiedenis van encyclopedieën.
C de Nederlandse geschiedenis.
D zeevaarders in vroeger tijden.

■■■■ Tekst 7

1p 37 ■ Wat kondigt de „Vereniging voor docenten Arabisch in het voortgezet onderwijs” aan?
A De activiteiten voor de komende maanden.
B De officiële presentatie van deze vereniging.
C De onderwerpen van workshops die gegeven worden op een studiedag.
D De samenwerking met de docenten van de Hogeschool Amsterdam.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 8

Het is winter en het is koud in Nederland. Maar je weet dat dat elders niet zo hoeft te zijn �
Verlangend kijk je naar een tabel met de temperaturen in de rest van de wereld.

1p 38 ■ Noem de naam van de Arabische hoofdstad waar het het warmst wordt.

■■■■ Tekst 9

Je wilt meer weten over de geschiedenis van Palestina.
1p 39 ■ Welk boek geeft informatie over dit onderwerp?

Geef het nummer van dit boek.

Lees verder 8 100020 10
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■■■■ Tekst 10

Binnenkort is het weer zomervakantie en ga je met je familie met de auto naar Marokko
op vakantie. Jullie reizen op de heenreis door Spanje.

1p 40 ■ Is het toegestaan daar te overnachten in de auto? Antwoord met ja of nee. Zo ja, geef dan
het nummer van de regel(s) waar je je antwoord gevonden hebt.

■■■■ Tekst 11

In een tijdschrift lees je een interessant artikel over de betekenis van dromen.
1p 41 ■ Wat is volgens dit artikel de betekenis van het dromen over een station?

Vul de volgende zin aan op je antwoordblad met maximaal 15 woorden.
Iemand die droomt over stations �

■■■■ Tekst 12

Je wilt meer weten over het stemrecht van migranten in verschillende landen van de
Europese Unie. Tijdens je zoektocht heb je onderstaande informatie gevonden.
In Zweden en Nederland zijn in 1975 en in 1998 wetten aangenomen die bijna hetzelfde
zijn voor het stemrecht van buitenlanders.

1p 42 ■ Op welk punt verschillen de wetten in beide landen?

9 100020 10

Einde
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Tekst 1

noot 1

noot 2

1
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multi-mediaal communicatiemiddel = 

de site = 
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Tekst 2
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Tekst 3

noot 3

noot 4

Lees verder 4 100020 10A

de kruising = 

verwend = 
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Lees verder 6 100020 10A

1
1

2

3

4
2

5

6

7

8

9

10

11
3

12

13

14

15

16

17

18
4

19

20

21

22

23

24

25
5

26

27

28

29
6

30

31

32

33

34

35

36
7

37

38

39

40

41

42

Pagina: 714Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 5

Lees verder 7 100020 10A

Pagina: 715Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 6

Lees verder 8 100020 10A

Pagina: 716Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 7

Lees verder 9 100020 10A

Pagina: 717Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 8

Lees verder 10 100020 10A

Pagina: 718Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 9

Lees verder 11 100020 10A

Pagina: 719Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Lees verder 12 100020 10A

Pagina: 720Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Tekst 10
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■ Tekst 1 

1 ■ B

2 ■ D

3 ■ C

4 ■ A

Maximumscore 2
5 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

• levendig
• direct

Maximumscore 2
6 ■ twee van de volgende:

• 1 e-mail
• 2 chatten
• 3 een site

of

per juist antwoord

7 ■ C

8 ■ C

9 ■ C

Maximumscore 2
10 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn (twee van de volgende):

• Niet te lang achter elkaar achter internet zitten.
• Contacten met andere mensen goed onderhouden.
• Geestelijke, maatschappelijke of sportieve activiteiten ontplooien.

per juist antwoord

■■■■ Tekst 2

11 ■ C

12 ■ D

Maximumscore 1
13 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

Zij vertellen / herinneren zich wanneer ze gehuild hebben of verdrietig waren.

14 ■ C

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
15 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

Redenen waarom zij heeft gehuild; dingen waar zij om huilt.

16 ■ A

■■■■ Tekst 3

17 ■ D

18 ■ C

19 ■ B

20 ■ D

21 ■ B

22 ■ B

23 ■ C

24 ■ C

■■■■ Tekst 4

25 ■ D

Maximumscore 2
26 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

• Hij is tevreden met zichzelf
• Hij accepteert het leven / zijn handicap

27 ■ C

28 ■ B

29 ■ D

30 ■ C

31 ■ A

Maximumscore 1
32 ■ Amerika / de Amerikaanse maatschappij

33 ■ C

34 ■ C

■■■■ Tekst 5

35 ■ C

■■■■ Tekst 6

36 ■ B

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 7
37 ■ B

■■■■ Tekst 8

Maximumscore 1
38 ■ (Ar-) riyaad (of een gelijkende transcriptie)

Opmerking
Wanneer in het Arabisch wordt geantwoord, dit niet fout rekenen.

■■■■ Tekst 9

Maximumscore 1
39 ■ 3

■■■■ Tekst 10

Maximumscore 1
40 ■ Ja, regel 32.

Opmerking
Alleen het antwoord ’ja’ levert geen punt op.

■■■■ Tekst 11

Maximumscore 1
41 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

… moet goed nadenken voordat hij iets doet of doorgaat iets te doen.

■■■■ Tekst 12

Maximumscore 1
42 ■ De kern van het goede antwoord moet zijn:

In Zweden moet je 3 jaar verblijven, in Nederland 5 jaar (om het stemrecht te verkrijgen).

Antwoorden Deel-
scores
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