
Examen VMBO-GL en TL

2007
tijdvak 1

donderdag 31 mei
9.00 – 11.00 uur

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

 Arabisch CSE GL en TL 

◄◄◄ lees verder 700013-1-607o
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◄◄◄ lees verder � 700013-1-607o

   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 Waar gaat deze tekst over?
  A afvallen
  B de gezondheid
  C een horoscoop
  D een nieuw soort weegschaal
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 Tekst 2

1p 2 Wat is de bedoeling van onderstaande tekst?
  Mensen
  A informeren.
  B laten lachen.
  C uitnodigen.
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 Tekst 3

1p 3  Schrijf in de uitwerkbijlage het paginanummer op van de pagina waarop de 
horoscopen beginnen.
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 Tekst 4

1p 4 De titel van dit bericht is 

  Wat is                    ?
  A de titel van een album
  B de titel van een film
  C de titel van een liedje
  D een tv-programma
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◄◄◄ lees verder 7 700013-1-607o

1p 5  Waarom heeft de familie Almadbouli samen met iemand anders een kiosk 
gehuurd (alinea �)?

 6 1p

  7 1p

�p 8 �Schrijf in de uitwerkbijlage twee voorwaarden op waaraan een boek moet 
voldoen zodat meneer Almadbouli het kan kiezen om het uit te geven  
(alinea 4).

  9 1p

�p 10 �Schrijf in de uitwerkbijlage twee zaken op die invloed hebben op de  
verkoop van boeken (alinea 6)

  11 1p
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 Tekst 6

1p 12  In deze tekst gaat het over een wedstrijd, met welke voertuigen wordt er geraced?
  A auto’s
  B fietsen
  C vliegtuigen

1p 13 Wanneer werd de wedstrijd in Nederland georganiseerd?

 Tekst 7

1p 14 Waar gaat deze tekst over?
  A postzegels verzamelen
  B postzegels met sport als onderwerp
  C sportevenementen

ArGL071ex.indd   8 8-11-2006   10:47:12

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.
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 Tekst 8

�p 15  Schrijf in de uitwerkbijlage twee dingen op die je moet versturen om mee te 
mogen doen aan de kookwedstrijd van “lallaat shhiwaat”.
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 Tekst 9
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◄◄◄ lees verder 11 700013-1-607o

  16 1p

�p 17   Schrijf in de uitwerkbijlage de namen op van twee steden waar Gnaoua-
  muzikanten te vinden zijn (alinea 1).

  18 1p

  19 1p

1p 20 De Gnaoua-muzikanten organiseren jaarlijks een feest.
   Schrijf in de uitwerkbijlage op in welke maand dat feest gehouden  

wordt (alinea �).
  Je mag in het Arabisch antwoorden.

  21 1p

�p 22 Schrijf in de uitwerkbijlage twee muzieksoorten op die invloed hebben 
  gehad op Gnaoua-muziek (alinea 4).
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◄◄◄ lees verder 1� 700013-1-607o

 Tekst 10

 Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
 mogelijkheden. 
  23 1p
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◄◄◄ lees verder 13 700013-1-607o
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 Tekst 11
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  30 1p

  31 1p

  32 1p

  33 1p

1p 34 Schrijf in de uitwerkbijlage het eerste en laatste woord op van de zin 
  waaruit blijkt dat Marouan geen zin meer heeft om te voetballen (alinea 5).
  Je moet in het Arabisch antwoorden.

  35 1p
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 Tekst 12

  36 1p
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◄◄◄ lees verder 17 700013-1-607o

�p 37 Hoe geeft iemand die verliefd is uitdrukking aan zijn of haar gevoel 
  (regels �-3)?
  Schrijf twee manieren op in de uitwerkbijlage.

  38 1p

�p 39  Tatoeages werden gebruikt in de vroegere godsdiensten als bescherming  
tegen een aantal zaken.

   Schrijf in de uitwerkbijlage twee van die zaken op (regels 5-7).

  40 1p

1p 41 Volgens Noeha kan niet iedereen tatoeages aanbrengen (alinea �).
� �  Schrijf in de uitwerkbijlage het eerste en laatste woord op van de zin 

waaruit dat blijkt.
  Je moet in het Arabisch antwoorden.

�p 42 Wie zijn de klanten van Noeha (regel 15-1�)?
  1 Mensen die jonger dan 35 jaar zijn.
  � Meer meisjes dan jongens.
  3 Arme mensen.
  4 Modebewuste jongeren.
  Geef in de uitwerkbijlage van elke bewering aan of deze ‘juist’ of 
  ‘onjuist’ is.
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 Tekst 13

1p 43  Schrijf in de uitwerkbijlage op wat het centrale thema van de volgende 
spreekwoorden is.
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◄◄◄ lees verder 19 700013-1-607o

Tekst 14

1p 44  Je ziet hieronder twee tabellen met informatie over het onderwijs in de stad 
Tanger.

    Schrijf in de uitwerkbijlage op hoeveel meisjes op de basisschool zaten in 
het schooljaar �005/�006.

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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 Tekst 15

1p 45 Dit bericht gaat over . Wat wordt er bedoeld met ?
  A een film
  B een krant
  C een politieke partij
  D een televisiekanaal

 Tekst 16

1p 46  Schrijf in de uitwerkbijlage op hoeveel procent van de mannen in Beirut 
accepteert dat vrouwen onderwijs volgen op gemengde scholen.

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 �0 700013-1-607o*

ArGL071ex.indd   20 8-11-2006   10:47:24

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




