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woensdag 24 mei
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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 35 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.
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 Arabisch CSE BB
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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

1p 1 Hoeveel tijd heeft een Libanese vrouw nodig om zich in het weekend op te 
maken, volgens deze tekst?
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 Tekst 2

1p 2  Wat is er bijzonder aan het boek? (alinea 1)
  A Het gaat over munten die vroeger werden gebruikt.
  B Het vertelt over het leven van dieven in vroeger tijden.
  C Het zou aanwijzingen geven over verstopte schatten.

1p 3  Wat gaat de koper van het boek ermee doen? (alinea 2)
  A ervoor zorgen dat het in een museum terechtkomt
  B het naar de eigenaars in Syrië terugbrengen
  C het voor een hoger bedrag doorverkopen
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 Tekst 3

1p 4 Waarvoor krijgt Ahmed een prijs?
  A Hij heeft de meeste boeken van de hele school gelezen.
  B Hij helpt andere Syrische kinderen met lezen.
  C Hij presteerde heel goed bij een voorleeswedstrijd.
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 Tekst 4

1p 5 Wat wordt duidelijk over snel internet?
  A  Het bereik ervan is in Marokko beter dan in de meeste andere 

Arabische landen. 
  B  Het gebruik ervan is in Marokko goedkoper dan in andere Arabische 

landen.
  C Marokko heeft de meeste bedrijven van heel Afrika die dat aanbieden.
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 Tekst 5

1p 6 Wat fotograferen de mensen in Cairo? (alinea 1)
  A een bloem die maar heel zelden opengaat 
  B een tuin met bijzondere bloemen die net is geopend
  C een vreemde vleesetende plant die erg lang bloeit

1p 7 (alinea 2)  
  à Waarom wordt de bloem  genoemd? 

1p 8 Welke tegenstelling geeft het woord  aan in alinea 2?
   Het geeft aan dat de bloem in de tuin …
  A anders ruikt dan andere bloemen van dezelfde kleur.
  B minder groot is dan andere bloemen van deze soort. 
  C minder lang bloeit dan bloemen van grotere planten.

2p 9 (alinea 3)  
  In de tekst staat dat de bloem dreigt te verdwijnen.
  à Schrijf twee aanwijzingen op uit alinea 3 die daarop wijzen.
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 Tekst 6

1p 10 Waarvoor heeft Haifa Wahbi een Big Apple Music Award gewonnen?
  A als beste artieste van het Midden-Oosten
  B als beste vrouwelijke artiest van Duitsland
  C voor het beste liveoptreden in Azië en het Midden-Oosten
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 Tekst 7

2p 11 Acteur Omar Sharif hield veel van zijn rol in de film Doctor Zhivago. (alinea 1)
  à Schrijf twee redenen hiervoor op.

1p 12 Wat heeft Omar Sharif gezegd over de Arabische films waarin hij een rol 
had? (alinea 1)

  A Hij had een hekel aan deze Arabische films.
  B Hij had vaker in Arabische films willen spelen.
  C Hij vond die films beter dan veel Europese succesfilms.

1p 13 Wat schrijven de media over Omar Sharif? (alinea 2)
  A Hij bleek na zijn dood geen geld te hebben.
  B Hij gaf veel geld uit aan medicijnen tegen zijn ziekte.
  C Hij schonk zijn erfenis aan goede doelen.
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Tekst 8

1p 14 Welk overzicht geeft ?
  een overzicht van …
  A acteurs die in veel landen populair zijn bij jongeren
  B de films die vertoond worden op een festival voor jeugdfilms
  C films die de afgelopen tijd in Marokko zijn opgenomen
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Tekst 9
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1p 15 Waar krijgen de deelnemers aan het programma een training voor? 
  (alinea 1)
  A voor het gebruik van hun stem bij het zingen
  B voor het omgaan met kritiek van een jury
  C voor het omgaan met plotselinge beroemdheid
  D voor het zingen van technisch moeilijke liedjes

1p 16 Waarvan is  de titel? (alinea 2)
  A van een liedje van een bekende zangeres
  B van een nieuw liedje dat Najat geschreven heeft
  C van een nieuwe band die Kadem El-Saher wil oprichten

1p 17 Wat vonden het publiek en Kadem El-Saher van het optreden van Najat? 
(alinea 2)

  A dat de stem van Najat niet bij het lied past
  B dat Najat een goede keuze heeft gemaakt met dit lied
  C dat Najat het lied mooi heeft gezongen

1p 18 Wat zegt Kadem El-Saher over Najat? (alinea 3)
  A Hij wil graag een beroemdheid van haar maken.
  B Hij wil haar bijscholen in de klassieke muziek.
  C Hij wil haar goede mogelijkheden bieden als zangeres.
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Tekst 10

1p 19 Wat deed de kunstenaar Hani Khouri? (alinea 1)
  A Hij deelde overgebleven voedsel uit aan arme kunstenaars.
  B Hij maakte van oud brood een portret van een schrijver.
  C Hij protesteerde samen met een collega tegen het weggooien van
   voedsel

1p 20 (alinea 2) 
  Wat staat er in deze brief?
  A dat de kunstenaar van plan is een veel groter kunstwerk te maken 
  B dat er steeds meer mensen willen komen kijken
  C  dat het aantal Arabische kunstenaars in het Guinness Book of Records 

toeneemt 
  D dat het kunstwerk in het Guinness Book of Records staat

1p 21 Wat wilde de kunstenaar met zijn werk bereiken? (alinea 3)
  Hij wilde …
  A aandacht geven aan honger en armoede in de wereld.
  B jongeren stimuleren om kunst te begrijpen en te respecteren.
  C reclame maken voor het werk dat hij samen met de schrijver maakte.
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Tekst 11

1p 22 Wanneer heeft klas 6 een toets Arabisch?
  Schrijf de datum op. 
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 Tekst 12
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1p 23 Wat lezen we over Libanese kinderen die meedoen aan een nieuw project? 
(alinea 1)

  A Ze maken digitaal kennis met kinderen uit Spanje.
  B Ze sturen kennismakingsbrieven naar kinderen in Arabische landen.
  C Ze wisselen e-mails uit met andere Libanese kinderen.

1p 24 Wat lezen we over het project in het afgelopen jaar? (alinea 1)
  A Het aantal deelnemende landen nam sterk toe.
  B Het was succesvol in een aantal landen.
  C Sommige landen wilden nog niet meedoen.

1p 25 Wat lezen we over de kinderen in alinea 2?
  A Ze hebben een achterstand in het gebruik van internet. 
  B Ze praten heel lang met elkaar via internet.
  C Ze sturen elkaar internetberichten in het Spaans.

2p 26 Kinderen leerden veel van het project. (alinea 2)
  à Schrijf twee dingen op die ze leerden door deelname hieraan.

1p 27 Hoe vonden de kinderen het project in het begin? (alinea 3)
  A gevaarlijk
  B geweldig
  C ouderwets
  D spannend
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 Tekst 13

1p 28 Wat heeft meneer Nasiraat besloten?
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 Tekst 14

1p 29 Wat lezen we over Susan Blankhart?
  A  Ze kondigt op Facebook aan dat ze een veilig strand aan de oever van 

de Nijl laat maken. 
  B  Ze leert Soedanese vrouwen via een online cursus om veilig in de Nijl te 

zwemmen.
  C  Ze zwom als gevolg van een geslaagde actie op Facebook de rivier de 

Nijl over.
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 Tekst 15
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1p 30 Wat vertelt Lina over haar muziekstudie? (alinea 2)
  A Die heeft ze al op jonge leeftijd afgerond in Damascus.
  B Die moest ze helaas stopzetten door verhuizingen.
  C Die wilde ze het liefst in een Arabisch land volgen.

2p 31 Een Zwitserse violiste heeft Lina geholpen. (alinea 3)
  à Schrijf twee dingen op die deze vrouw voor Lina heeft gedaan.

1p 32 (alinea 4)   
  Waarvan had Lina last op haar nieuwe school?
  A Er kwamen steeds meer kinderen in de klas.
  B Ze gaven er helaas geen muzieklessen meer.
  C Ze moest de taal van het land nog leren.

1p 33 (alinea 4) 
  Welke activiteiten beschrijft Lina?
  A hobby’s die ze in Syrië nog niet had
  B nieuwe dingen die ze op school leert
  C sporten die ze nog moet beoefenen

1p 34 Wat lezen we over Lina in alinea 5?
  A Ze kreeg steun bij haar muziekcarrière.
  B Ze wil graag in een andere muziekgroep spelen.
  C Ze won prijzen met haar muziekoptredens.

  Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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 Tekst 16

1p 35 Je wilt in de ochtend naar de bioscoop met de naam Wonderland
  à Hoeveel Egyptische ponden ( ) moet je betalen voor een kaartje? 

 
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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