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vrijdag 27 mei
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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 34 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 37 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

BB-0111-a-11-1-o

 Arabisch CSE BB



◄◄◄ lees verder 2 BB-0111-a-11-1-o

	 	 	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 is de aanleiding voor het versturen van deze felicitatie?
  A de geboorte van een kind 
  B een huwelijk
  C het slagen voor een examen   

 Tekst 2

1p 2 Wat staat er in dit bericht?
  A de mededeling dat er iemand vermist is
  B een oproep van de politie aan een gezochte misdadiger
  C iemand zoekt contact met lotgenoten



◄◄◄ lees verder 3 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 3

1p 3  Je wilt graag corresponderen met iemand uit Egypte. Daarom lees je de rubriek 
‘Inbox’.

   Schrijf het e-mailadres op van iemand uit Egypte die wil corresponderen.



◄◄◄ lees verder 4 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 4



◄◄◄ lees verder 5 BB-0111-a-11-1-o

1p 4  Hoe heeft Raúl González geprobeerd Arabisch te leren? (alinea 1)
  A via een Arabischtalige vriend
  B via een taalcursus
  C via zijn voetbalclub Real Madrid

1p 5  Wat vertelt Raúl over de wedstrijden? (alinea 2)
  A Het zingen van het volkslied aan het begin van elke wedstrijd geeft hem kracht.
  B Hij is er trots op dat hij deel uitmaakt van het Spaanse elftal.
  C Muziek helpt hem de stress van de wedstrijden te verminderen.

1p 6  Waarom worden Ricky Martin, Julio Iglesias en Tina Arena in alinea 3 genoemd?
  A Raúl houdt van de muziek van deze artiesten.
  B Ze zijn al heel lang fans van de voetballer Raúl.
  C Ze zijn goede vrienden van Raúl geworden.

1p 7  Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist volgens alinea 3?
  1 Raúl vindt de muziek van de zangeres Fairouz geweldig.
  2 Raúl vindt de teksten die de zangeres Fairouz zingt erg mooi.
  A 1 is juist en 2 is onjuist.
  B 1 is onjuist en 2 is juist.
  C Beide beweringen zijn juist.
  D Beide beweringen zijn onjuist.



◄◄◄ lees verder 6 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 5



◄◄◄ lees verder 7 BB-0111-a-11-1-o

1p 8 Waar is het album van Riem geproduceerd? (alinea 2)
  A in Egypte
  B in Marokko
  C in Syrië

1p 9 Wat is het antwoord van Riem op de vraag in alinea 5?
  A Ze vertelt dat ze geen problemen heeft bij het uitvoeren van haar werk.
  B Ze vindt het moeilijk haar zangcarrière te combineren met een studie.
  C Ze vindt het moeilijk om alleen in het buitenland te wonen.
  D Ze voelt voortdurend een bepaalde druk bij haar producent.

1p 10 Wat vertelt Riem over haar familie? (alinea 6)
  A De relatie met haar familie is uitstekend.
  B Door de drukte heeft ze weinig contact met haar familie.
  C Ze mist haar ouders als ze in het buitenland is.

2p 11 In het interview met Riem ontbreken drie vragen boven stukjes van de tekst.
   Welke vraag hoort bij alinea 3, welke bij alinea 4 en welke bij alinea 7?
  Vul op je uitwerkbijlage de juiste letters in:

  a 

  b 

  c 



◄◄◄ lees verder 8 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 6



◄◄◄ lees verder 9 BB-0111-a-11-1-o

1p 12 Welk probleem heeft de schrijfster van de brief? (alinea 1)
  A Haar familie wil haar verloofde na lange tijd nog steeds niet accepteren.
  B Ze durft haar familie niet te vertellen dat ze een jongen kent via internet.
  C Ze weet niet hoe ze de relatie met haar vriend moet beëindigen.

1p 13 Waarom was de jongen boos op de briefschrijfster? (alinea 2)
  A Omdat ze niet met hem wilde trouwen.
  B Omdat ze weigerde hem te ontmoeten.
  C Omdat ze zijn ouders wilde leren kennen.

1p 14 Welke vraag stelt de briefschrijfster aan de deskundige? (alinea 3)

1p 15 Welk advies geeft de deskundige aan de schrijfster van de brief? (alinea 4)
  A Ze is nog te jong om met haar vriend te trouwen.
  B Ze kan zonder problemen met haar vriend trouwen.
  C Ze moet zich eerst verloven voordat ze gaat trouwen.

1p 16 Wat kun je concluderen uit de vijfde alinea over de schrijfster van de brief?
  A Ze kan beter stoppen met haar relatie.
  B Ze krijgt geen duidelijk advies over haar relatie.
  C Ze moet eerst met haar ouders overleggen.



◄◄◄ lees verder 10 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 7

1p 17 Wat was er aan de hand met de slangen op het vliegveld van Brisbane?
  A Ze leefden in de buurt van het vliegveld.
  B Ze vielen passagiers aan.
  C Ze werden illegaal geïmporteerd.



◄◄◄ lees verder 11 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 8

2p 18 De school Al-Moestansiriyya had veel voorzieningen voor de studenten (alinea 1).
  Schrijf twee van deze voorzieningen op in je uitwerkbijlage.

1p 19 Wat is er bijzonder aan de school Al-Moestansiriyya volgens de tweede alinea?
  A Het is de oudste tot nu toe bekende moskee van de islamitische wereld.
  B Het is één van de belangrijkste monumenten van de islamitische beschaving.
  C  Het is op dit moment één van de bekendste universiteiten van de Arabische 

wereld.



◄◄◄ lees verder 12 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 9



◄◄◄ lees verder 13 BB-0111-a-11-1-o

1p 20  Wat lezen we in de eerste alinea over Chada Hassoun? 
  A haar dromen voor de toekomst
  B haar familieachtergronden
  C haar persoonlijke successen

1p 21  (alinea 2)
  Waarom is Chada Hassoun heel blij?
  A Ze heeft haar eerste album geproduceerd.
  B Ze is de beste jonge zangeres van het jaar.
  C Ze mag deelnemen aan het tv-programma Star	Academy.

1p 22 Wat vertelt Chada Hassoun over Star	Academy in alinea 3?
  A Dankzij Star	Academy is ze succesvol geworden.
  B Sinds haar deelname heeft Star	Academy meer tv-kijkers.
  C Ze wil na haar succes bij Star	Academy stoppen met zingen.

1p 23 Naar welk tv-programma verwijst  in alinea 3?

1p 24 
   Waarom wil Chada Hassoun niet dat haar succes verbonden blijft aan 

Star	Academy? (alinea 3)
  A Ze kan nooit echt beroemd worden.
  B Ze kan van haar zangtalent niet leven.
  C Ze wil professioneel artiest worden.

1p 25  Wat zegt Chada Hassoun over het stemmen bij het tv-programma Superstar? 
(alinea 4)

  A De oneerlijke methodes gaven haar geen kans om te winnen.
  B  Door haar kritiek daarop mag ze volgend jaar niet meedoen aan het 

programma.
  C Het was de belangrijkste reden niet langer mee te doen aan het programma.

1p 26  Waarom vindt Chada Hassoun het tv-programma Star	Academy	beter dan het 
tv-programma Superstar? (alinea 4)



◄◄◄ lees verder 14 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 10



◄◄◄ lees verder 15 BB-0111-a-11-1-o

1p 27  De Zandmarathon heeft een internationaal karakter. (alinea 1)
   Waaruit blijkt dit?

1p 28 Wat lezen we over de Marokkaan Lahcen Ahensal? (alinea 2)
  A Hij heeft al verschillende keren de Zandmarathon gewonnen.
  B Hij organiseert elk jaar de Zandmarathon in verschillende landen.
  C Hij vindt de Zandmarathon het beste sportevenement van dit moment.

1p 29  Waarom denkt Lahcen Ahensal dat deze Zandmarathon moeilijk te winnen zal zijn? 
(alinea 3)

  A Er doen veel goede concurrenten mee uit andere landen.
  B Het woestijnklimaat bemoeilijkt een goede prestatie.
  C Hij vindt het parcours steeds zwaarder worden.

1p 30  Wat begrijpen we over de deelname van Lahcen Ahensal aan deze Zandmarathon? 
(alinea 3)

  A Hij is er door zijn achtergrond extra gemotiveerd voor.
  B Hij twijfelt over zijn succes vanwege het lastige parcours.
  C Hij vindt de sportieve prestatie belangrijker dan het winnen.

2p 31  Waar wordt naast het lopen de nadruk op gelegd tijdens de Zandmarathon, volgens 
de organisatoren? (alinea 4)

  Schrijf twee belangrijke zaken op in je uitwerkbijlage.



◄◄◄ lees verder 16 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 11

1p 32  In deze folder staat informatie over gezonde voeding.
     Waarom zijn uien goed voor mensen met diabetes (suikerziekte) volgens de 

tekst? 
  Schrijf een reden op in je uitwerkbijlage.



◄◄◄ lees verder 17 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 12

1p 33  Je bent op vakantie in Syrië. Je ziet allerlei tijdschriften in een kiosk en je besluit 
een exemplaar van het tijdschrift Zahrat al-khaleej te kopen.

   Hoeveel moet je betalen voor dit tijdschrift?

  Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.



◄◄◄ lees verder 18 BB-0111-a-11-1-o

 Tekst 13 

1p 34  Je wilt op vakantie gaan naar Egypte.
   Schrijf één van de dagen op waarop je naar Caïro kunt vliegen.

 
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.

n einde   18 BB-0111-a-11-1-o*




