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Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

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.

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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 Arabisch
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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

  1 1p

 Tekst 2

  2 1p

 Tekst 3

  
2p 3 Wat vinden de briefschrijvers van de situatie zoals beschreven in de titel?
   Noteer achter elke naam op het antwoordblad ‘positief’, ‘negatief’ of ‘geen 

mening’.
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Tekst 4

  4 1p

 Tekst 5

1p 5 Hoeveel voordelen van het luisteren naar muziek tijdens het hardlopen 
noemt meneer Abu Bakr in alinea 2?

  6 1p

  7 1p

 Tekst 6

  8 1p
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1p 9 Waaruit blijkt dit voor Allal?
  Noteer één aspect.

  10 1p

  11 1p

  12 1p

 Tekst 7

   Mohamed Taher wil met het Ballerinaproject een aantal doelen bereiken 
(alinea 2).

2p 13 Noteer twee van deze doelen.

  14 1p
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  15 1p

1p 16 Wat vindt Mohamed Taher jammer? (alinea 4)

  17 1p

  18 1p

  19 1p
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 Tekst 8

  20 1p

  21 1p

  
1p 22 Op welke manier bereikten de jonge journalisten de doelgroep?

 Tekst 9

  23 1p

  24 1p
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  25 1p

  26 1p

  27 1p

 Tekst 10

  
1p 28 Voor welke taal is dit woordenboek ontwikkeld?

  29 1p
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  30 1p

  31 1p

1p 32 Wat willen de Franstalige Marokkanen in Marokko volgens sommige critici?
  (alinea 4) 

 Tekst 11

  Er zijn voor- en tegenstanders van bejaardenhuizen.
2p 33 Noteer twee punten van kritiek op mensen die hun ouders daar laten  

wonen, zoals beschreven in de inleiding.

  34 1p

  In de tekst komen vier mensen aan het woord.
1p 35 Wie van hen steunt het verschijnsel bejaardenhuizen?
  Noteer de naam van deze persoon.
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 Tekst 12

  36 1p

  37 1p

  38 1p

   De schrijfster Ahlam Mustaghanimi schreef op Facebook over het stimuleren 
van het Engels in het Algerijnse onderwijs. (alinea 4)

2p 39 Is zij hierover positief of negatief en welke reden geeft zij daarvoor?
  Noteer op je antwoordblad ‘positief’ of ‘negatief’ en een reden voor je keuze.

   Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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 Tekst 13

  40 1p

  Mevrouw El-Hadj beschrijft de doelstellingen van Greenpeace voor de 
Arabische landen. (alinea 3)

2p 41 Noteer twee van deze doelstellingen.

  42 1p

   Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt.

 Tekst 14

  Je bent op vakantie in Marrakech en je wilt naar Sitti Fatima reizen.
1p 43 Hoeveel dollar kost de taxirit vanuit Marrakech naar dit dorp?

 Tekst 15

  Je bent op het vliegveld van Casablanca geland en je wilt verder reizen met 
het openbaar vervoer.

1p 44 Hoe lang duurt de treinreis van vliegveld Mohammed V naar het station 
Casablanca haven ? 

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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