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Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 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



◄◄◄ lees verder 2 / 10 VW-1009-a-16-1-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
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 Tekst 4

  4 1p

  5 1p

  6 1p

  (alinea 3) 
1p 7 Hoeveel verschillende meningen komen in deze alinea aan de orde?

 Tekst 5

2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Saoedi-Arabië aan of 
deze ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn volgens de tekst.

  1 Het land kent tegenwoordig een festival dat betrekking heeft op dadels.
  2  In Saoedi-Arabië worden tegenwoordig de meeste dadels ter wereld 

verbouwd.
  3  De concurrentie bij het verbouwen van dadels leidt er tot oneerlijke 

praktijken.
  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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 Tekst 6

  9 1p

 Tekst 7

  10 1p

1p 11 Welke droom had Hisham? (alinea 2)

  Hisham heeft veel bereikt in Taiwan. (alinea 3)
2p 12 Noteer twee voorbeelden van zijn successen.

  13 1p

  14 1p
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 Tekst 8

  15 1p

  16 1p

  17 1p

  18 1p
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 Tekst 9

2p 19 Geef van elk van onderstaande beweringen over de manifestatie 
   aan of ze juist of onjuist zijn volgens alinea 2.
  

  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

  20 1p

  21 1p
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Tekst 10

  22 1p

2p 23 Geef van elk van de onderstaande beweringen over de positie van het 
darija in Marokko aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is volgens de  informatie in 
de tweede alinea.

  1  Er wordt steeds vaker gepleit voor het invoeren van deze taal in het 
onderwijs.

  2  Het gebruik van deze taal in het onderwijs zou de schoolprestaties 
positief kunnen beïnvloeden.

  3  Het introduceren van deze taal in het Midden-Oosten zou de 
communicatie met de Maghreb landen verbeteren.

  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

  24 1p

  25 1p

  26 1p
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 Tekst 11

1p 27 In alinea 2 wordt een manier beschreven die de jongeren gebruiken om 
zich te uiten.

  Noteer deze manier.

  28 1p

  29 1p

  30 1p

2p 31 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ 
is volgens de informatie in alinea 5.

  1	 Jongeren	maken	graffiti	op	scholen	om	zich	te	kunnen	uiten.
  2	 	Jongeren	maken	graffiti	bij	gebrek	aan	andere	mogelijkheden	om	hun	

mening te geven.
  3	 	Jongeren	maken	meestal	graffiti	vanwege	culturele	en	economische	

behoeftes.
  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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 Tekst 12

  (alinea 1) 
2p 32 Noteer twee voorbeelden hiervan die in de eerste alinea staan.

  33 1p

  34 1p

  35 1p

  36 1p

2p 37 Wat willen milieuorganisaties bereiken? (alinea 3)
  Noteer twee van hun doelen.

   Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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  38 1p

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

 Tekst 13

  Tijdens je verblijf in Dubai wil je je rijbewijs halen. Je bent geslaagd voor je 
theorie-examen, maar voor het praktijkexamen ben je gezakt.

1p 39 Wat is de eis om het rijexamen opnieuw te mogen doen?

 Tekst 14

  Je bent tijdens de wintervakantie naar Libanon gegaan om daar te gaan 
skiën.

1p 40 Wat is de naam van het dorp waar dat mogelijk is? 

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.


