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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.
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 Arabisch CSE GL en TL
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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

2p 1 Schrijf twee van de redenen op waarom  “de Picasso van de Arabieren” 
wordt genoemd.

 Tekst 2

1p 2 Wat kwamen de twee chauffeurs te weten na de botsing?
  Dat ...
  A hun ouders familie van elkaar zijn.
  B ze bij hetzelfde bedrijf werken.
  C ze broers zijn.
  D ze op weg waren naar hetzelfde adres.

 Tekst 3

  3 1p

  4 1p
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  5 1p

2p 6  Geef op de uitwerkbijlage bij elke bewering over Arganolie aan of deze juist 
of onjuist is. (alinea 4)

  1 Arganolie wordt alleen in Marokko geproduceerd.  
  2 Arganolie wordt gebruikt als geneesmiddel.
  3 Arganolie wordt gebruikt in schoonheidssalons.
  4  Chinezen willen Arganolie voor magie gebruiken.

 Tekst 4

1p 7 Welke twee elftallen hebben al tegen elkaar gespeeld?
  Je mag in het Arabisch antwoorden.

 Tekst 5

1p 8 Hoe komt het, volgens deze tekst, dat er in Dubai veel meer mannen dan 
vrouwen wonen?

 Tekst 6

  9 1p
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  10 1p

  11 1p

  12 1p

  13 1p

  14 1p
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 Tekst 7

1p 15 Welke Marokkaanse stad is het goedkoopste om in te wonen volgens 
deze lijst?

 Tekst 8

  16 1p

1p 17 Waar gaat het verhaal van de film Wajda over? (alinea 1)

  18 1p

 Tekst 9

  19 1p
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  20 1p

2p 21 Schrijf twee redenen op waarom vrouwen hun gezicht bedekken. 
  (alinea 2)

  22 1p

  23 1p

2p 24 Geef op de uitwerkbijlage bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is.
  (alinea 3) 
  1 Hafida werkt zodat haar broertjes en zusjes naar school kunnen gaan.
  2  Hafida werkt om haar vader te helpen.
  3 Hafida zegt dat ze genoeg verdient.
  4 Een oudere broer van Hafida helpt mee om het gezin te onderhouden.

2p 25 Schrijf twee van de problemen op waar Shama het over heeft in alinea 4.
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 Tekst 10

  26 1p

2p 27 Schrijf twee argumenten op, die de producenten van de elektronische shisha 
gebruiken, om reclame voor hun product te maken. (alinea 2)

  28 1p

1p 29 Wat wordt er bedoeld met “ ” in alinea 4?
  Je mag in het Arabisch antwoorden.

 Tekst 11

  30 1p

  31 1p
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  32 1p

  33 1p

 Tekst 12

  34 1p

  35 1p

  36 1p
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  37 1p

  38 1p

 Tekst 13

  39 1p

1p 40 Waarom wil Shun wachten met het krijgen van een baby tot het jaar van
  de aap 2016? (alinea 2)

  41 1p

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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  42 1p

 Tekst 14

1p 43 Waar gaat het festival in Carthago over, volgens dit bericht?
  A Arabische kunst
  B de geschiedenis van Carthago
  C musea in Tunesië
  D verschillende soorten muziek

 Tekst 15

1p 44 Wat lezen we over de muis in dit bericht?
  A Het is een zeldzame beschermd diersoort.
  B Hij heeft voor vertraging van een vlucht gezorgd.
  C Hij was door een passagier het vliegtuig in gesmokkeld.
  D Men was bang dat hij de passagiers zou besmetten.

 
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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