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Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 50 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

HA-1009-a-13-1-o

 Arabisch



◄◄◄ lees verder 2 / 11 HA-1009-a-13-1-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

  1 1p

 Tekst 2

  2 1p

 Tekst 3

  3 1p



◄◄◄ lees verder 3 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 4

  4 1p

 Tekst 5

2p 5  Op welke manier willen mensen in het Midden-Oosten bijdragen aan een 
beter milieu? (alinea 2)

  Noteer twee van deze manieren.

  6 1p



◄◄◄ lees verder 4 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 6

  7 1p

2p 8 Wat blijkt uit het onderzoek van mevrouw De Jong over Marokkaanse jongeren? 
(alinea 2) 
Noteer twee resultaten.

  9 1p

 Tekst 7

   (alinea 1)
1p 10 Naar welke stad verwijst Hisham Oumlil in deze zin?

  11 1p



◄◄◄ lees verder 5 / 11 HA-1009-a-13-1-o

  12 1p

  13 1p

 Tekst 8

   (alinea 2)
1p 14 Waar is Marcela tevreden over?
  Noteer één van de aspecten waarover ze tevreden is.

  15 1p

  16 1p



◄◄◄ lees verder 6 / 11 HA-1009-a-13-1-o

1p 17 Waar komen de meeste klanten voor plastische chirurgie vandaan volgens  
alinea 3?

  18 1p

 Tekst 9

  19 1p

  20 1p

   (alinea 3)
1p 21 Wat is er gebeurd met andere tijdschriften die voor een Marokkaans publiek 

bestemd waren?

   (alinea 3)
1p 22 Waarom denkt mevrouw Hamdaoui dat haar tijdschrift succesvol zal zijn?



◄◄◄ lees verder 7 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 10

  23 1p

1p 24 Waarover zijn Al Fadl Yahya (alinea 2) en Laila Alaoui (alinea 3) het eens met 
elkaar als het gaat om jongeren?

  25 1p

  26 1p

  27 1p

2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet de houding 
van de autoriteiten beschrijft zoals die blijkt uit alinea 5. 

  

  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”.



◄◄◄ lees verder 8 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 11

  29 1p

  30 1p

1p 31 Waarom hebben Al Hadj Hadi en Ibrahim Junior geen vrienden in Marokko?  
(alinea 3) 

  32 1p

  33 1p



◄◄◄ lees verder 9 / 11 HA-1009-a-13-1-o

 Tekst 12

  34 1p

  35 1p

1p 36 Waarom worden zang, muziek, toneel en dans in alinea 2 genoemd?

  37 1p

   (alinea 3)
1p 38 Noteer één van de activiteiten die Nabila heeft verricht.

   (alinea 3)
1p 39 Wat is de reactie van de regisseur op deze opmerking van Nabila?

  40 1p



◄◄◄ lees verder 10 / 11 HA-1009-a-13-1-o

2p 41 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 4.

  1 Nabila hoopt in Marokko nog meer werk te gaan doen.
  2  Het werk van Nabila wordt in Marokko nog niet door het publiek gewaardeerd.
  3  Nabila ziet te weinig kansen haar talenten in Marokko verder te ontwikkelen.
  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”

 Tekst 13

   (alinea 1)
1p 42 Wat is beangstigend?

  43 1p

  44 1p



n einde   11 / 11 HA-1009-a-13-1-o

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

 Tekst 14

1p 45 Waarom verkiest de journaliste Amal Almansoeri Arabische zenders boven 
nationale zenders?

 Tekst 15

  De voormalige profvoetballer Zinedine Zidane geeft een bijdrage aan verschillende 
goede doelen.

1p 46 Noteer één van die doelen.

 
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.


