
Examen HAVO 

2017
tijdvak 1

woensdag 24 mei
13.30 - 16.00 uur

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 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-17-1-o

 Arabisch



◄◄◄ lees verder 2 / 9 HA-1009-a-17-1-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

2p 1 Geef van elke bewering over Karim Traïdia aan of deze volgens alinea 1 
juist of onjuist is.

  1  Karim kon zijn technische studie in Frankrijk goed gebruiken bij zijn 
werk.

  2 Het grote succes van Karim begon in Parijs.
  3	 De	eerste	film	van	Karim	was	helaas	een	enorme	mislukking.
  Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad.

  2 1p

 Tekst 2

  3 1p

 Tekst 3

  4 1p



◄◄◄ lees verder 3 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 4

  5 1p

  6 1p

1p 7 Wat vinden Maryam en Omar vervelend als het om WhatsApp gaat? 
(alinea 3)

  8 1p



◄◄◄ lees verder 4 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 5

  9 1p

  10 1p

  11 1p

1p 12 Wat wordt in alinea 4 duidelijk over de inwoners van Agadir?

  13 1p

  14 1p



◄◄◄ lees verder 5 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 6

  15 1p

  16 1p

  17 1p

  18 1p

  (alinea 3) 
1p 19 Waarin verschilt hiphop volgens Karim van andere kunstvormen?



◄◄◄ lees verder 6 / 9 HA-1009-a-17-1-o

  20 1p

  (alinea 4) 
1p 21 Welke invloed heeft de hiphopmuziek volgens Karim wel?
  Noteer één aspect.

 Tekst 7

  (alinea 1) 
2p 22 Noteer twee redenen waarom Algerijnen hun zomervakantie liever in het 

buitenland vieren.

2p 23 Geef van elke bewering over Algerijnen aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 2. 

  1  Zij kunnen in augustus in de kustgebieden geen hotels boeken omdat 
deze vol zijn.

  2 Zij gaan vooral naar het buitenland voor cultuur- en strandvakanties.
  3 Zij gaan liever naar Spanje en Maleisië dan naar Marokko en Tunesië.
  Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad.

  24 1p

  Algerijnse toeristen gaan graag op vakantie in Turkije. (alinea 4)
2p 25 Noteer twee redenen daarvoor.



◄◄◄ lees verder 7 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 8

  26 1p

  27 1p

1p 28 Waarom vindt Mohammed Sabah ontmoetingen interessanter wanneer er 
oudere familieleden bij aanwezig zijn? (alinea 3)

  29 1p

  30 1p

  31 1p



◄◄◄ lees verder 8 / 9 HA-1009-a-17-1-o

 Tekst 9

  32 1p

  33 1p

  (alinea 3) 
1p 34 Waarvan zijn deze liedjes voorbeelden?

  35 1p



n einde   9 / 9 HA-1009-a-16-1-o

 Tekst 10

1p 36 Wat lezen we in alinea 1 over het Arabisch in Groot-Brittannië?

  37 1p

  (alinea 3) 
1p 38 Wat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken om die reden gepland?

  39 1p

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

 Tekst 11

  Je maakt binnenkort een lange vliegreis en je leest als voorbereiding deze 
website.

1p 40 Welk advies vind je over drinken tijdens de vlucht?

 Tekst 12

  Je gaat op reis naar Dubai en daarvoor ga je een hotel reserveren. Je zoekt 
een hotel dicht bij winkelcentra en het museum van Dubai.

1p 41 Wat kost een overnachting in dat hotel? 

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.


