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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 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

�p 1 Je wilt in hotel Yasmine in Rabat het restaurant bellen.
   Welk nummer moet je draaien?
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 Tekst 2

�p 2 Kanaal 7 opent en eindigt haar uitzending met hetzelfde programma.
   Welk programma is dat?

2p 3 Om �7.50 uur zenden beide kanalen rechtsreeks wedstrijden handbal uit.
  Je wilt later de samenvatting van deze wedstrijden zien.
   Op welk kanaal kan dat?
   Hoe laat moet je kijken?
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 Tekst 3

�p 4 Wat wordt er in dit bericht over vis geschreven?
  A Er is een nieuwe manier ontwikkeld om zieke vis te genezen.
  B Er wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd speciaal om vis te behandelen.
  C Er wordt gebruikgemaakt van een soort vis om mensen te genezen.
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 Tekst 4

�p 5 Wat was de belangrijkste reden dat er dierentuinen werden geopend (alinea �)?
  Mensen kunnen er …
  A bedreigde diersoorten beschermen.
  B kennismaken met exotische dieren. 
  C veel leren van het gedrag van dieren.

2p 6  Voor welke bezoekers was de dierentuin in China bedoeld (alinea 2) en voor welke 
bezoekers was de dierentuin in Parijs bedoeld (alinea 3)?

�p 7 Wat lezen we over de eerste dierentuin in Parijs (alinea 3)?
  A Dat was een kopie van een beroemde dierentuin in China.
  B De bezoekers ervan waren vooral rijke Europeanen en Aziaten.
  C De wilde dieren die er zaten kwamen uit het buitenland.
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 Tekst 5

�p 8  Je woont in Nederland en je wilt je voor een jaar abonneren op het tijdschrift 
“almaghribiyya”. 

   Hoeveel moet je betalen?
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 Tekst 6

�p 9 Wat is er op �3 juli �908 gebeurd?
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 Tekst 7

2p 10 Dit bericht gaat over krokodillen in een meer in Saudi-Arabië.
    Schrijf in de uitwerkbijlage twee zaken op die mensen zich afvragen over de 

krokodillen in het meer.
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 Tekst 8

�p 11 Waar kan je deze coupon voor gebruiken?
  A om iets te bestellen
  B om iets te publiceren
  C om je te abonneren op een tijdschrift
  D om mee te doen aan een wedstrijd
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 Tekst 9
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�p 12 Wat lezen we over Mohammed in alinea �?
  A Hij heeft de grootste familie van Saoedi-Arabië.
  B Hij is op zeer hoge leeftijd nog heel gezond.
  C Hij leefde ongeveer �30 jaar geleden.

�p 13 Waarom waren er soldaten in het dorp (alinea 2)?
  A Ze kwamen iemand oppakken. 
  B Ze kwamen de familie van Mohammed redden.
  C Ze wilden het dorp bezetten om spullen af te pakken.

�p 14 Naar wie verwijst  in het woord  (alinea 3)?
  A 
  B 
  C 

�p 15 Waarover vertelt Mohammed in alinea 4?
  A over de problemen van sommige zorginstellingen om zieken te behandelen
  B over de verschrikkingen die hij vroeger heeft meegemaakt
  C over hulp die te laat kwam in gebieden waar honger was

�p 16 Waarom legde Mohammed grote afstanden lopend af (alinea 5)?
  A Om de gevaren in zijn woongebied te ontvluchten.
  B Om op zoek te gaan naar voedsel.
  C Om te ontsnappen aan gevaarlijke struikrovers.
  D Om zijn conditie goed op peil te houden.
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 Tekst 10
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�p 17 Wat is de droom van de meeste artiesten in de Arabische wereld (alinea �)? 
  A beroemd worden
  B geïnterviewd worden door beroemde journalisten
  C op televisie verschijnen
  D rijk worden

2p 18 In alinea 2 lees je de onderstaande beweringen over “Hayfa Wahbi”.
  � Zij is in een tv-programma verschenen.
  2 Zij heeft in een tv-serie gespeeld.
  3 Zij gaat in een film spelen.
  4 Zij gaat over Libanon zingen.
   Geeft in de uitwerkbijlage van elke bewering aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is.

�p 19 Wat wordt er bedoeld met de worden  (alinea 3)?
  A beroemd worden
  B haar loopbaan als zangeres
  C haar succes in de Arabische landen
  D het winnen van een prijs

2p 20  In de tekst staan drie dingen die een bijdrage hebben geleverd aan de bekendheid 
van “Raghib Allama” (alinea 4).

   Schrijf in de uitwerkbijlage twee van deze dingen op.
  Je mag in het Arabisch antwoorden.

�p 21 Wat is het gemeenschappelijke tussen “Raghib Allama”, en “Fayrouz” (alinea 4)?
  Vul onderstaande zin in de uitwerkbijlage aan.
  Ze hebben allebei …………….. gezongen.

�p 22 Wat vindt “Najwa Karam” het belangrijkst (alinea 5)?
  A bekend zijn in de hele wereld
  B bekend zijn in haar eigen land
  C een rol krijgen in een film
  D toneelspelen

�p 23 Hoe is “Nawal Zaghbi” beroemd geworden (alinea �)?
  A Ze heeft in bekende films gespeeld.
  B Ze heeft met bekende zangers samen gezongen.
  C Ze heeft reclame gemaakt voor producten van grote bedrijven.

�p 24  Schrijf in de uitwerkbijlage één van de twee factoren op die doorslaggevend waren 
voor de beslissing van de Duitse platenmaatschappij om liedjes van “Gries Dieb” te 
verkopen (alinea 7).
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 Tekst 11

zij steekt =  noot �

�p 25 Waarom heeft de vader van Laila er bezwaar tegen dat zijn dochter bokst (alinea 2)?
  A Omdat deze sport een mannensport is.
  B Omdat hij beroemd is.
  C Omdat hij niet wil dat ze gewond raakt.
  D Omdat Laila nog niet klaar is met haar school.
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�p 26 Wat bedoelt de schrijver met de woorden  (alinea 2)?
  A bekendheid
  B boksen
  C studie
  D televisie

�p 27 Welke toekomt wenst de vader van Laila voor zijn dochter (alinea 2)?
  A Dat ze een bokskampioene wordt.
  B Dat ze haar studie voortzet.
  C Dat ze trouwt en kinderen krijgt.

�p 28  Wat deed de vader van Laila toen hij hoorde dat Laila haar eerste wedstrijd zou 
gaan boksen (alinea 2)?

  A Hij heeft de wedstrijd bijgewoond.
  B Hij heeft ervoor gezorgd dat de wedstrijd niet doorging.
  C Hij werd kwaad.

�p 29 Wat wordt er bedoeld met deze zin:  (alinea 3)?
  Dat Laila 
  A mooi is.
  B slim is.
  C snel is.
  D sterk is.

�p 30 Wie was de eerste man die Laila aanmoedigde (alinea 3)?
  A een journalist
  B haar man
  C haar vader

�p 31 Wie van de drie boksers lijkt niet op haar vader (alinea 4)?
  A Frieda Forman
  B Jacqueline Fraizer 
  C Laila Mohammed Ali

�p 32 In welk jaar heeft Laila haar beste wedstrijd gebokst (alinea 5)?
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 Tekst 12

�p 33 Waarom organiseert de zanger Chab Mami een groot optreden in Algerije?

 Tekst 13

�p 34 Souad uit Nederland heeft een fax naar de zanger Mohammed Fouad gestuurd.
   Wat is de titel van het liedje dat zij nooit zal vergeten?
  Je mag ook in het Arabisch antwoorden.
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 Tekst 14

�p 35 Wat is de bedoeling van onderstaande teksten?
  A mensen informeren
  B mensen laten lachen
  C reclame maken
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 Tekst 15

haaien =  noot �

ondiep water =  noot 2

�p 36 Wat was er aan de hand met het Australische meisje (alinea �)?
  A Zij is aangevallen door haaien.
  B Ze is erg bang voor haaien.
  C Ze liet een reddingsteam voor de grap uitrukken.
  D Ze zag haaien dichtbij het strand komen.

�p 37 Wat zei het reddingsteam over het meisje (alinea �)?
  A Het was moeilijk haar identiteit vast te stellen.
  B Ze is gewond geraakt aan haar ledematen.
  C Ze was te jong om op die plek te mogen zwemmen.

�p 38 Wat vertelde de politie over de vrienden van Sarah (alinea 2)?
  A Ze hadden haar gewaarschuwd voor de gevaren van haaien. 
  B Ze lieten haar alléén achter in diep water na een ongeluk.
  C Ze waren met haar aan het zwemmen.
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�p 39 Wat gebeurde er op zondag volgens alinea 3?
  A Er werd een bericht over Sarah uitgezonden op de radio.
  B Sarahs ouders hoorden van journalisten dat ze in een ziekenhuis lag. 
  C Sarah werd gered uit een gevaarlijke situatie. 

�p 40 Wat verklaarde de politie over haaien (alinea 4)?
  De politie ...
  A trof grote haaien aan die niet eerder werden gezien.
  B is een zoekactie begonnen naar haaien die in ondiep water leven. 
  C zag haaien die op het strand zijn gestrand.

 Tekst 16

�p 41  Waarom is de vlag van de Verenigde Staten op dit plaatje alleen maar voor een 
paar uur blijven liggen?

  Omdat 
  A de gemeente hem verwijderd heeft.
  B het feest maar een paar uur mocht duren.
  C hij van milieuonvriendelijke materialen gemaakt is.
  D hij van snoep en fruit gemaakt is.



◄◄◄ lees verder 20 8000�3-�-73�o

 Tekst 17

�p 42 Wat is het doel van de conferentie over Abdelkarim Elkhattabi?
  A Een vereniging oprichten met zijn naam.
  B Kennismaken met alles wat de Leidse universiteit over hem organiseert.
  C Mensen vertellen wie hij was.
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 Tekst 18

�p 43  Waarom heeft de tijdschrift “Sayyidatie” het commentaar van Haya uit Saudi Arabië 
niet gepubliceerd?

  Het is niet
  A duidelijk.
  B netjes.
  C volledig.

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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