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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 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.
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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 Wat lezen we over de Marokkaanse trainer Badou Zaki?
  A De Algerijnen geven hem de schuld van het verlies van hun elftal.
  B De Algerijnen willen hem als bondscoach van hun elftal.
  C Hij geeft zijn mening over het verlies van het Algerijnse elftal.
  D Hij is begonnen met het trainen van een Algerijnse club.

 Tekst 2

1p 2 Schrijf de naam op van een van de oude wijken van de stad Chefchaouen.
  Je mag in het Arabisch antwoorden. 

1p 3 Je wilt in een hotel verblijven dat op een berg ligt, zodat je de stad 
Chefchaouen vanuit een hoge plek kan zien.

  à Schrijf de naam op van het hotel waar dat kan.

 Tekst 3

 4 1p

  5 1p
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 6 1p

 Tekst 4

2p 7 Geef in de uitwerkbijlage van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 1.

  1  De uitvinder heeft een auto ontworpen die tegelijkertijd op diesel en 
benzine rijdt.

  2 De techniek is uitgeprobeerd op een speelgoedauto.
  3 De auto rijdt op elektriciteit die opgewekt wordt uit zonne-energie.
  4 De Egyptische televisie weigert reclame te maken voor de uitvinder.

 8 1p

  9 1p
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 Tekst 5

1p 10 Wat lezen we over de Marokkaanse badhuizen in Saoedi-Arabië?
  A Die krijgen geen toestemming om te verbouwen.
  B Die moeten gesloten worden.
  C Die worden niet goed onderhouden.

1p 11 Wat kwam de Saoedische regering te weten over de werknemers?
  A Ze hebben geen diploma’s.
  B Ze hebben geen werkvergunning.
  C Ze werken bij verschillende badhuizen.
  D Ze wonen illegaal in Saoedi-Arabië.

 Tekst 6

1p 12 Waar kan je dit formulier voor gebruiken?
  A Je kan er iemand mee feliciteren.
  B Je kan er iemand mee uitnodigen.
  C Je kan je ermee abonneren op een tijdschrift.
  D Je kan je ermee opgeven voor een wedstrijd.

 Tekst 7

2p 13 Schrijf twee van de redenen op waarom er steeds minder mensen 
gebruikmaken van karretjes als vervoersmiddel. (alinea 2)

 14 1p

  15 1p
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 16 1p

  17 1p

1p 18 Schrijf op waarom Alhoesein zijn beroep blijft uitoefenen ondanks zijn hoge 
leeftijd. (alinea 4)

 19 1p

 Tekst 8

 20 1p
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 21 1p

  22 1p

  23 1p

1p 24 Waarom worden de pleinen  in Meknes en  in 
Marrakech genoemd? (alinea 2)

 25 1p

  26 1p
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 27 1p

 Tekst 9

1p 28 Waarom is de Britse advocaat het bedrijf Simply Argan begonnen?
  A omdat er in Groot-Brittannië vraag naar arganolie is
  B omdat hij van het land Marokko houdt
  C omdat hij veel kennis heeft van natuurlijke cosmetica
  D omdat hij winst kan maken met de verkoop van arganolie

 Tekst 10

1p 29 Wat is het thema van de spreekwoorden in tekst 10?
  A de waarheid vertellen
  B je vervelen
  C veel praten
  D zelfvertrouwen

 Tekst 11

1p 30  
  à Wat wordt er bedoeld met  in alinea 1?

 31 1p
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 32 1p

 Tekst 12

 33 1p

  34 1p

  35 1p

1p 36 Waarom klikte het tussen zanggroep  en de toeschouwers? 
  (alinea 3)
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 Tekst 13

2p 37 Geef in de uitwerkbijlage van elke bewering aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 1.

  1  Dit is de eerste keer dat een festival voor tweelingen wordt 
georganiseerd in de Golfstaten.

  2 Het festival is bedoeld voor de families van de tweelingen.
  3 Alleen tweelingen ouder dan twee jaar zijn uitgenodigd.
  4 Drielingen en vierlingen zijn niet uitgenodigd voor het festival.

2p 38 In alinea 1 lees je waarom het festival georganiseerd is.
  à Schrijf twee doelen van het festival op.

 39 1p

  40 1p

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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 Tekst 14

1p 41 Wat lezen we in alinea 1 over de Ethiopische dorpelingen? 

2p 42 �De�gebeurtenissen�(a�tot�en�met�d)�over�koffie�staan�niet�in�de�goede�volgorde.�
� � a� Nederland�begint�met�de�handel�in�koffie.
� � b� De�eerste�koffiebonen�worden�geplant�op�het�Arabisch�Schiereiland.
� � c� De�eerste�koffiewinkel�wordt�geopend�in�Istanbul.
� � d� Koffie�bereikt�Europa�via�Italië.
  Bij iedere gebeurtenis hoort een jaartal. (alinea 2)
  1 het jaar 1100
  2 het jaar 1475
  3 het jaar 1600
  4 het jaar 1690
  à Zet achter iedere gebeurtenis het bijbehorende jaartal.
  Schrijf achter de letters in de uitwerkbijlage de cijfers 1 tot en met 4.

 43 1p

 Tekst 15

1p 44 Tekst 15 gaat over een Saoedi die wraak op zijn vrouw neemt.
  Hoe deed hij dit?
  A Hij pestte haar ouders.
  B Hij wilde haar auto niet teruggeven.
  C Hij wilde niet van haar scheiden.
  D Hij zorgde dat zij zoveel mogelijk verkeersboetes kreeg.

 
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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