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Arabisch CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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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 lezen we over de Marokkaanse trainer Badou Zaki?
A De Algerijnen geven hem de schuld van het verlies van hun elftal.
B De Algerijnen willen hem als bondscoach van hun elftal.
C Hij geeft zijn mening over het verlies van het Algerijnse elftal.
D Hij is begonnen met het trainen van een Algerijnse club.

Tekst 2
1p

2

Voor een presentatie ben je op zoek naar informatie over de Verenigde
Arabische Emiraten.
 Hoeveel vierkante kilometer is de oppervlakte van het land?

Tekst 3
2p

3

Geef in de uitwerkbijlage van elke bewering aan of deze juist of onjuist is
volgens alinea 1.
1 De uitvinder heeft een auto ontworpen die tegelijkertijd op diesel en
benzine rijdt.
2 De techniek is uitgeprobeerd op een speelgoedauto.
3 De auto rijdt op elektriciteit die opgewekt wordt uit zonne-energie.
4 De Egyptische televisie weigert reclame te maken voor de uitvinder.

1p

4

Wat lezen we over de Egyptische ontwerper in alinea 2?
A De Egyptische regering heeft ervoor gezorgd dat hij niet verder ging
studeren.
B Hij is uitgenodigd om in het buitenland te gaan studeren.
C Hij wilde naar Saoedi-Arabië reizen om te studeren.
D Zijn vader heeft hem aangemoedigd om in het buitenland te gaan
studeren.

1p

5

Welk woord moet worden ingevuld op de open plek in alinea 2?
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Tekst 4
1p

6

Wat lezen we over de Marokkaanse badhuizen in Saoedi-Arabië?
A Die krijgen geen toestemming om te verbouwen.
B Die moeten gesloten worden.
C Die worden niet goed onderhouden.

1p

7

Wat kwam de Saoedische regering te weten over de werknemers?
A Ze hebben geen diploma’s.
B Ze hebben geen werkvergunning.
C Ze werken bij verschillende badhuizen.
D Ze wonen illegaal in Saoedi-Arabië.

Tekst 5
1p

8

Waar kan je dit formulier voor gebruiken?
Je kan er iemand mee feliciteren.
Je kan er iemand mee uitnodigen.
Je kan je ermee abonneren op een tijdschrift.
Je kan je ermee opgeven voor een wedstrijd.

A
B
C
D

Tekst 6
1p

9

(alinea 1)
Waarom worden deze landen genoemd?
A Salim gaat de talen van deze landen leren.
B Salim heeft al deze landen bezocht.
C Salim wil in één van deze landen gaan studeren.

1p

10

Wie heeft bij Salim het talent voor het leren van talen ontdekt? (alinea 2)
A een aantal deskundigen
B zijn docenten
C zijn vader

1p

11

Waarom reist Salim elke keer naar een bepaald land? (alinea 2)
A Hij gaat daarheen met zijn ouders tijdens de zomervakanties.
B Hij krijgt dat als beloning als hij de taal van dat land heeft geleerd.
C Hij wil de taal van dat bepaalde land beter leren spreken.

KB-0111-a-18-1-o

3/9

lees verder ►►►

1p

12

Wat hoopt Salim voor de toekomst? (alinea 3)
A Dat Arabische jongeren meer aandacht gaan geven aan het leren van
talen.
B Dat hij als taaldocent zal gaan werken op een middelbare school.
C Dat meer Arabieren talen zullen studeren bij Amerikaanse
universiteiten.

Tekst 7
1p

13

Wat weet Kadhim Assaher door zijn ervaring als ambassadeur van
UNICEF? (alinea 1)

1p

14

Hoe heeft Kadhim Assaher geld ingezameld? (alinea 2)

1p

15

Waarover had Kadhim Assaher niet genoeg nagedacht?
A over het feit dat hij erg blij was in het begin
B over het starten van nieuwe scholen
C over zijn deelname aan het tv-programma
1p

16

Wat vertelt Kadhim Assaher over het programma The Voice Kids?
(alinea 3)
A Hij begrijpt waarom het programma niet populair is in de Arabische
wereld.
B Hij is ermee gestopt omdat hij het zielig vond voor kinderen die
werden afgewezen.
C Hij vindt dat het voor kinderen een goede kans is op een betere
toekomst.

1p

17

(alinea 4)
Waarom waren de kinderen blij?
A Ze konden Kadhim Assaher persoonlijk ontmoeten.
B Ze kregen een nieuwe kans bij The Voice Kids.
C Ze mochten samen met Kadhim Assaher zingen.
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Tekst 8
1p

18

1p

19

Wat is het doel van het project? (alinea 1)
A het maken van een buis waardoor een soort trein tussen Tanger en
Madrid kan rijden
B het ontwerp van een hogesnelheidstrein door ingenieurs uit Tanger en
uit Madrid
C het uitwerken van een plan om in Tanger dezelfde metro als in Madrid
te laten rijden

Wie worden hier beschreven?
A de bedenkers van het project
B soorten reizigers
C tegenstanders van het idee
1p

20

Wat is de nieuwe reistijd volgens alinea 2?
1 uur
4 uur
25 uur

A
B
C
2p

21

Welke twee doelen van het project worden genoemd in alinea 2?

1p

22

Wat lezen we in alinea 3 over het project?
A Deskundigen vinden het een heel bijzonder project.
B Het is speciaal bedoeld voor jonge uitvinders.
C Mensen hebben ertegen geprotesteerd vanwege de hoge prijs.

1p

23

Wat lezen we in alinea 4 over het project en de wedstrijd?
Het project heeft er de eerste prijs gewonnen.
Het project mag niet langer meedoen om de hoofdprijs.
Het project zit nu in de laatste ronde van de wedstrijd.

A
B
C

Tekst 9
1p

24

Wat vertelt Karim over zijn opleiding? (alinea 1)
Hij haalde zijn diploma’s in verschillende Arabische landen.
Hij leerde zonder officiële opleiding de kunst van het schilderen.
Hij volgde zijn opleiding bij beroemde kunstenaars in Irak.

A
B
C
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1p

25

1p

26

Wat willen de mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van Karim?
(alinea 2)
A Ze willen zich Irak op een positieve manier herinneren.
B Ze willen zijn werk aan een museum in het Midden-Oosten geven.
C Ze willen zijn werk kopen omdat hij erg beroemd is.

 Wat maakt het mogelijk dat Karim zich nu op zijn schilderkunst kan
richten?

Tekst 10
2p

27

1p

28

Schrijf twee van de redenen op waarom er steeds minder mensen
gebruikmaken van karretjes als vervoersmiddel. (alinea 2)

Wat is opmerkelijk aan het beroep
A De mensen die dit beroep uitoefenen kunnen geen andere baan
vinden.
B De mensen die dit beroep uitoefenen zijn over het algemeen oude
mensen.
C De ouderen zijn beter in het uitoefenen van dit beroep dan de
jongeren.
1p

29

Welk woord moet worden ingevuld op de open plek in alinea 2?

1p

30

Wat zegt Alhoesein over zijn kinderen? (alinea 3)
A Ze krijgen geld van hem wanneer ze dat nodig hebben.
B Ze weigeren het beroep
uit te oefenen.
C Ze weigeren te trouwen omdat ze werkloos zijn.
D Ze willen hun vader helpen zodra ze werk vinden.

1p

31

Wat lezen we over het inkomen van Alhoesein in alinea 3?
A Het is de reden waarom hij dit werk blijft doen.
B Het is genoeg om er een normaal bestaan van te leiden.
C Het is weinig om in al zijn behoeftes te voorzien.
D Hij is bang om het op een dag kwijt te raken.
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1p

32

1p

33

Schrijf op waarom Alhoesein zijn beroep blijft uitoefenen ondanks zijn
hoge leeftijd. (alinea 4)
Waar is Alhousein bang voor? (alinea 4)
dat hij moet blijven werken ondanks zijn hoge leeftijd
dat hij niet kan werken door ziekte
dat hij op een dag niet meer voor zijn gezin kan zorgen
dat zijn kinderen geen werk vinden

A
B
C
D

Tekst 11
1p

34

 Wat wordt er bedoeld met

alinea 1?

1p

35

Welk woord moet worden ingevuld op de open plek in alinea 2?

1p

36

Wat doet de regering van Dubai met de achtergelaten auto’s? (alinea 3)
A De regering geeft de auto’s terug aan bedrijven.
B De regering geeft de auto’s terug aan de eigenaren.
C De regering neemt de auto’s in beslag.
D De regering vernietigd de auto’s.
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Tekst 12
1p

37

Wat lezen we in alinea 1 over de Ethiopische dorpelingen?

2p

38

De gebeurtenissen (a tot en met d) over koffie staan niet in de goede
volgorde.
a Nederland begint met de handel in koffie.
b De eerste koffiebonen worden geplant op het Arabisch Schiereiland.
c De eerste koffiewinkel wordt geopend in Istanbul.
d Koffie bereikt Europa via Italië.
Bij iedere gebeurtenis hoort een jaartal. (alinea 2)
1 het jaar 1100
2 het jaar 1475
3 het jaar 1600
4 het jaar 1690
 Zet achter iedere gebeurtenis het bijbehorende jaartal.
Schrijf achter de letters in de uitwerkbijlage de cijfers 1 tot en met 4.

1p

39

In welk land worden de meeste kopjes koffie per inwoner per dag
gedronken? (alinea 3)
A in Finland
B in Frankrijk
C in Italië
D in Nederland

Tekst 13
1p

40

Tekst 13 gaat over een Saoedi die wraak op zijn vrouw neemt.
Hoe deed hij dit?
A Hij pestte haar ouders.
B Hij wilde haar auto niet teruggeven.
C Hij wilde niet van haar scheiden.
D Hij zorgde dat zij zoveel mogelijk verkeersboetes kreeg.
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Tekst 14
1p

41

Schrijf de naam op van een van de oude wijken van de stad Chefchaouen.
Je mag in het Arabisch antwoorden.

1p

42

Je wilt in een hotel verblijven dat op een berg ligt, zodat je de stad
Chefchaouen vanuit een hoge plek kan zien.
 Schrijf de naam op van het hotel waar dat kan.

Tekst 15
1p

43

Wat is het thema van de spreekwoorden in tekst 15?
de waarheid vertellen
je vervelen
veel praten
zelfvertrouwen

A
B
C
D

Tekst 16
1p

44

Waarom is de Britse advocaat het bedrijf Simply Argan begonnen?
omdat er in Groot-Brittannië vraag naar arganolie is
omdat hij van het land Marokko houdt
omdat hij veel kennis heeft van natuurlijke cosmetica
omdat hij winst kan maken met de verkoop van arganolie

A
B
C
D

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.
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