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Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 / 11 VW-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
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 Tekst 4

  5 1p

  6 1p

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

  In alinea 4 geeft meneer Khouzaai adviezen voor het gebruik van sociale 
media.

2p 8 Noteer twee van deze adviezen.
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 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
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 Tekst 6

  15 1p

  16 1p

  17 1p

  18 1p
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  (alinea 3) 
1p 19 Waarin verschilt hiphop volgens Karim van andere kunstvormen?

  20 1p

  (alinea 4) 
1p 21 Welke invloed heeft de hiphopmuziek volgens Karim wel?
  Noteer één aspect.
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 Tekst 7

  22 1p

  23 1p

  24 1p

  (alinea 4) 
2p 25 Noteer	twee	redenen	waarom	deze	profiteurs	dat	doen.

  26 1p

1p 27 Om welke reden worden Amerika en West-Europa in alinea 5 genoemd?
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 Tekst 8

  28 1p

  29 1p

2p 30 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet in overeenstemming is met 
de inhoud van alinea 3.

  1  Saadi en Ahmed hebben allebei een opleiding gevolgd die weinig met 
technologie te maken heeft.

  2 Saadi wilde het liefst bij de Verenigde Naties blijven werken.
  3  Saadi en Ahmed hebben geld geleend bij vrienden om hun bedrijf op te 

starten.
  Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.

  31 1p
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  32 1p

  33 1p

 Tekst 9

  34 1p

  35 1p

  Meneer El-Hadji praat over Marokkanen die werkzaam zijn in het parlement 
en als burgemeester. (alinea 4)

1p 36 Wat wil hij daarmee duidelijk maken?

  37 1p
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  38 1p

  
1p 39 Welke alinea geeft een bevestigend antwoord op deze vraag in de titel?
  Noteer het nummer van deze alinea.

 Tekst 10

  40 1p

  (alinea 3) 
1p 41 Waarom wordt het dorp zo omschreven door France2?

  42 1p

  43 1p
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   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 44 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 45 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.


