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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 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 gebeurde er tijdens de bruiloft? 

A De bruidegom weigerde op het laatste moment om te trouwen. 
B De bruiloftsstoet bracht de bruid naar de verkeerde familie. 
C De ouders van de bruid en bruidegom maakten ruzie met elkaar. 
 
 

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 

 
1p 3 Waarom bezoeken Chinezen Marokko? (alinea 2) 

A om Europeanen te ontmoeten 
B om handel te drijven 
C om het land te leren kennen 
D om onderzoek te doen 
 

1p 4 Wat lezen we over de Chinese export naar Marokko? (alinea 2) 
A Dat die de afgelopen jaren is gestegen. 
B Dat die een gevaar is voor Marokkaanse producten. 
C Dat die niet van belang is voor de Marokkaanse economie. 
D Dat die sneller is gegroeid dan de Spaanse export. 
 

2p 5 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. 
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Tekst 4 

 
1p 6 Welke twee elftallen hebben al tegen elkaar gespeeld? 

Je mag in het Arabisch antwoorden. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 7 Hoe komt het, volgens deze tekst, dat er in Dubai veel meer mannen dan 

vrouwen wonen? 
 
 

Tekst 6 

 
1p 8 Wat lezen we in alinea 1 over de werknemers van het hotel? 

A Ze gaan voor langere tijd in een ander hotel werken. 
B Ze vinden dat hun werk niet interessant genoeg is. 
C Ze wisselen tijdelijk met hun collega’s van baan. 
 

1p 9 (alinea 2)   

Waarvoor trokken zij deze kleding aan? 
A om beter herkenbaar te zijn voor de gasten van het hotel 
B om de eigen kleding beter te kunnen beschermen 
C om de problemen van mensen in andere banen te ervaren 
 

1p 10 Wat beschrijft alinea 2? 
A nieuwe functies die er sinds kort zijn bijgekomen in het hotel 
B taken die de algemeen directeur meestal uitvoert 
C voorbeelden van mensen die elkaars werk overnamen 
 

2p 11 In alinea 3 vertelt de directeur van het hotel over de voordelen van het 
project. 
 Schrijf twee van deze voordelen op. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 12 Wat lezen we over Oem Khaled? 

A Ze heeft de meeste kleinkinderen van alle bewoners van het 
verzorgingshuis. 

B Ze heeft gevierd dat ze een zeer hoge leeftijd heeft bereikt. 
C Ze woont veel langer in het verzorgingshuis dan de andere inwoners. 
 

                                          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.



 

 KB-0111-a-16-1-o 4 / 8 lees verder ►►►

Tekst 8 

 
1p 13 Welke Marokkaanse stad is het goedkoopste om in te wonen volgens 

deze lijst? 
 
 

Tekst 9 

 
1p 14 Kies het juiste woord uit de gegeven mogelijkheden. (alinea 1) 

 
 

1p 15 Waar gaat het verhaal van de film Wajda over? (alinea 1) 
 

1p 16 Wat wil Haifa Mansour duidelijk maken met deze film? (alinea 2) 
A Dat een vrouw een belangrijke film kan produceren. 
B Dat het tegenwoordig moeilijk is kinderen op te voeden. 
C Het belang van de Saoedische film in het buitenland. 
D Vrouwen aanmoedigen over hun problemen te praten. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 17 Wat deden de juryleden van het programma ‘Arab Idol’ in verschillende 

Arabische steden? (alinea 1) 
A Ze selecteerden kandidaten die met elkaar gaan concurreren. 
B Ze zamelden geld in zodat het programma opnieuw kan starten. 
C Ze zochten meer professionele juryleden voor het programma. 
 

1p 18 Wat is het doel van het programma? (alinea 1) 
A de beste zanger of zangeres van de Arabische wereld kiezen 
B de meest populaire zanger in het Midden-Oosten steunen 
C zangeressen meer kansen geven in de Arabische wereld 
 

                                          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.



 

 KB-0111-a-16-1-o 5 / 8 lees verder ►►►

1p 19 Wat vonden de juryleden moeilijk? (alinea 2) 
A een stad kiezen waar het programma wordt opgenomen 
B genoeg kandidaten vinden voor het programma 
C kiezen tussen de beste kandidaten 
 

1p 20 Wat maakte de eerste aflevering van het programma bijzonder? (alinea 3) 
A De kandidaten mochten ook liedjes in andere talen zingen. 
B Een Japanse kandidaat heeft een Arabisch liedje gezongen. 
C Het programma heeft dit keer veel meer geld gekost dan vorige keren. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 21 Wat lezen we over de elektronische shisha? (alinea 1) 

A Er is een nieuwe mode dat zich snel verspreid onder jongeren. 
B Is schadelijke voor de jongeren die het roken. 
C Wordt door jongeren gerookt omdat het goedkoper is dan sigaretten. 
D Wordt gerookt door jongeren die met roken willen stoppen. 
 

2p 22 Schrijf twee argumenten op, die de producenten van de elektronische 
shisha gebruiken, om reclame voor hun product te maken. (alinea 2) 
 

1p 23 Wat zeggen wetenschappelijke onderzoeken over de shisha? (alinea 3) 
A De rokers ervan hoeven zich geen zorgen te maken. 
B Het bevat een kleine hoeveelheid nicotine. 
C Het is minder schadelijk voor de gezondheid dan sigaretten. 
D We weten weinig over de stoffen die daarin gebruikt worden. 
 

1p 24 Wat wordt er bedoeld met  in alinea 4? 

Je mag in het Arabisch antwoorden. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 25 Wat lezen we over het badhuis Bishtak? (alinea 1) 

A De bewoners van de straat willen het graag opknappen. 
B Het werd in het begin door de koninklijke familie gebruikt. 
C Het werd vroeger door de mensen als stoombad gebruikt. 
 

1p 26 Wat zegt één van de buurtbewoners over het badhuis Bishtak? (alinea 2) 
A Het is gesloten vanwege achterstallig onderhoud. 
B Het wordt tegenwoordig vooral aan de binnenkant schoongemaakt. 
C Het wordt voortaan onderhouden door de buurtbewoners zelf. 
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Tekst 13 

 
2p 27 De aanwijzingen a, b en c voor het bereiden van het recept ‘Tajine met 

Ananas’ staan niet in de juiste volgorde. 
 Zet de aanwijzingen voor het recept in de juiste volgorde. 
Schrijf achter de cijfers in de uitwerkbijlage de letters a tot en met c van 
de aanwijzingen. 
 
 

Tekst 14 

 
2p 28 Wat doen de verliefde stelletjes met een slot op de brug in Parijs? 

(alinea 1) 
Schrijf twee dingen op die ze er doen. 
 

1p 29 Hoe reageerden de vrienden van de Iraakse jongen op zijn idee? 
(alinea 2) 
A Ze twijfelden over zijn idee. 
B Ze vonden het een goed idee. 
C Ze wilden zijn idee eerst bespreken. 
 

2p 30 Wat deden de jongeren uit Basra? (alinea 3) 
Schrijf twee dingen op. 
 

1p 31 Wat deed een groot aantal bewoners van Basra? (alinea 3)  
A Ze besloten om de brug goed te bewaken. 
B Ze gaven gratis sloten om een liefdesbrug te hebben. 
C Ze hielpen de jongeren met het opknappen van de brug. 
 

1p 32 Wat zegt Ahmed Salmi over de opening? (alinea 4) 
A De burgemeester bracht extra gratis sloten mee.  
B Er kwamen veel meer mensen kijken dan verwacht. 
C Op televisie werd er een live verslag van uitgezonden. 
 

1p 33 (alinea 4)  

Wat vindt Ahmed jammer? 
A dat de gemeente dreigt om de brug te sluiten 
B dat er de laatste tijd weinig jongeren op de brug komen  
C dat sommige mensen probeerden de brug te vernielen  
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Tekst 15 

 
1p 34 Wat zegt Ashraf over zijn vader in alinea 2?  

A Hij vindt dat jongeren tegenwoordig meer met mode bezig zijn dan 
vroeger. 

B Hij vindt het normaal dat jongeren steeds nieuwe schoenen willen 
kopen. 

C Hij wil niet dat Ashraf het soort schoenen draagt dat hij vroeger zelf 
droeg. 

 
1p 35 Wat zeggen Badr en Faouzi over zomerkleren bij mannen en vrouwen? 

(alinea 3 en 4) 
A Mannen dragen vaker donkere kleren in de zomer dan vrouwen. 
B Mannen en vrouwen hebben dezelfde smaak voor zomerkleren. 
C Vrouwen zijn beter dan mannen in het kiezen van hun zomerkleren. 
 

1p 36 Wat zegt Faouzi over zijn zomerkleding? (alinea 4) 
A Hij vindt dat de stijl ervan moet passen bij de zomer. 
B Hij vindt de kleding die hij op het strand ziet soms ongepast. 
C Hij vindt het vaak lastig leuke zomerkleding te vinden. 
 

1p 37 Wie van de jongens vindt het normaal om kleding te kopen bij een 
dameswinkel?  
A Ashraf (alinea 2) 
B Badr (alinea 3) 
C Faouzi (alinea 4) 
 

1p 38 De socioloog Faouzia Rashidi zegt dat jongeren verschillende redenen 
hebben om hun kleding belangrijk te vinden. (alinea 5) 
 Hoeveel redenen geeft ze daarvoor? 
 
 

Tekst 16 

 
1p 39 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 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 17 

 
1p 40 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. 
 
 
 
 
 

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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