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          tijdvak 1 
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                 Arabische taal elementair leesvaardigheid 

 
College-examen schriftelijk 
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 Tekst 1           دولة األكثر استخدامًا للهواتف الذكية 50ضمن  دول عربية
ما زاَل اإلقباُل على  -1

دول الهواتف الذكية في ال
يشهُد ارتفاعًا  العربية

ُمتزايدًا، خاصة خالل 
السنوات العشر الماضية، 

حتى إن بعض 
المستخدمين لديهم أكثر 

من هاتف ذكي؛ فقد 
وضعت دراسة دولية 

ومصر حديثة المغرب 
 .ضمن قائمة خمسين دولة في العالم من حيث عدد مستخدمي الهواتف الذكيةوالسعودية والجزائر 

بلدا األكثر استعماال للهواتف الذكية،  50ضمن الئحة  34ــ في المرتبة ال المغرب فقد جاء -2
في المائة من المغاربة  37.9مليون مستخدم للهواتف الذكية، وهذا يعني أن  13حيث يوجد 

مليونا  12بمعدل  37الـ يملكون هواتف ذكية، متفوقًا بذلك على الجزائر التي حلت في المرتبة 
في المرتبة العشرين على و وجاءت مصر في المرتبة األولى عربيا، . آالف مستخدم 204و

مستخدم للهواتف الذكية، متبوعة بالمملكة العربية السعودية  مليون 27الصعيد العالمي بمعدل 
مليون مستخدم سعودي.  15بعدد مستخدمين يصل إلى أكثر من  32الـ التي جاءت في المرتبة 

. لكن الدراسة لم تذكر من حيث عدد المستخدمين 46الـ  أما السودان فقد حل في المركز
  األسباب التي أدت إلى الحصول على هذه الالئحة.

 الدولية المتخصصة في بحوث السوق، أظهر "Newzoo" التقرير الذي نشرته مؤسسةهذا  -3
 رائدة في مجالدول ثالث كبيرة بين لهواتف الذكية تشهد منافسة لسوق العالمية الأن  كذلك

. لكن عدد المستخدمين للهواتف وهي الصين والواليات المتحدة واليابان ،تكنولوجية االتصاالت
 782عالميا بـــ ـ الصين في المركز األولجاءت قد رة أخرى. فو الذكية بهذه البلدان يعطينا ص

بعد الث مستخدم للهواتف الذكية؛ أما الواليات المتحدة األمريكية، فقد حّلت في المركز الث مليون
  .مليون مستخدم 91روسيا في المرتبة الرابعة بحوالي وجاءت الهند 
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  1p ماذا نقرأ عن الهواتف الذكية في الدول العربية في الفقرة األولى؟ 1
A     .يشتري السعوديون أحدث أنواعها 
B     .يستخدمها المغاربة أكثر من باقي العرب 
C      الدول العربية.يزداد عدد الذين يملكونها في 
D     .يدل استعمالها على مستوى تطور الدول العربية  
 
  1p )2ماذا ُيبين هذا الترتيب المتعلق بعدد مستخدمي الهواتف الذكية في الدول العربية؟ (الفقرة  2
A     .هناك عالقة بين عدد المستخدمين ومستوى الرفاهية 
B      السكان.هناك عالقة بين عدد المستخدمين وعدد 
C     .هناك عالقة بين عدد المستخدمين وموقع الدولة 
D     .هناك عالقة بين عدد المستخدمين وعوامل أخرى  

 

2p  3  Maak een ranglijst (1 t/m 5) van de Arabische landen op grond van het aantal 
smartphone-gebruikers. (alinea 2) 

 
1p  4 Welke bewering is juist over Japan in alinea 3?  

A  Behoort tot de top 4 landen waar veel smartphones worden gebruikt. 
B  Behoort tot de landen waar veel smartphones worden gemaakt. 
C  Telt meer smartphone-gebruikers dan Rusland. 
D  Telt meer smartphone-gebruikers dan China. 
 

1p  5  Waar worden de meeste smartphones geproduceerd en gebruikt? (alinea 3) 
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Tekst 2          حرفة يدوية عريقة تقاوم االندثار :صناعة القصب 
       

صناعة القصب من أقدم  -1
اليدوية التي الصناعات 

الشرقي  الجنوبمن مناطق عرفتها
ن أهل هذه أحيث  للمغرب،
الل صناعة سِ  في نو بارعالمناطق 

النخل  جريد ائرالقصب وحص
ستعمل وغيرها من األدوات التي تُ 

منتجات التعبئة في في المنزل وكذا 
هذه الحرفة التي ورثوها . الفالحية

نسبة اإلقبال عليها من قبل . لكن المصنوعةاألدوات األنظار لجمال وروعة جلب عن جد ت أباً 
جع.ترافي  شبابالحرفيين ال  

  المواد األولية

في حديثهم أن الحصول على المواد األولية  "ورزازاتمن مدينة " خِف عدد من الحرفيينلم يُ  -2
لصناعة األدوات الخشبية والقصبية أصبح صعبا، موضحين أن الحصول على القصب الصالح 

صرف وقت وجهد  بعيدة. مما يعنيلصناعة السالل وأدوات أخرى يتطلب السفر إلى واحات 
  .من أجل تطوير منتوجاتهمى فللنخيل والد جريد االقصب و  الحرفيون يستعملكبيرْين. و 

  الصناعة تنقرض

نهمك في إحدى ورشات هذه الصناعة وهو مُ  "هسبريسمجلة " اْلتَـــــقــــْتهُ الذي  "سعيد هياللي" -3
نت هذه الصناعة في وقت سابق في تنقية القصب، تأسف على ما سماه بغدر الزمان، قائال: "كا

لقمة عيش للمئات من المواطنين، إال أنها أصبحت وفر تجلب عددا كبيرا من الشباب. وكانت ت
السالل واألدوات المشابهة المصنوعة من المواد مزاحمة منها  ،مهددة بالزوال، لعدة عوامل

  "البالستيكية والمعدنية
  هناك أمل...

المذكورة، وبالرغم من تراجع نسبة اإلقبال عليها على مستوى اللي أن الصناعة أضاف هيو  -4
فإنها تبقى من الصناعات التي يمكن وصفها بالصناعات  ،في العقود الماضيةنتاج، الشراء أو اإل

ع األكياس البالستيكية بالمغرب، عرفت هذه الصناعة بعد منْ ه النظيفة وصديقة البيئة، موضحا أن
  رواجا واضحا.انتعاشا قويا و التقليدية، 
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2p  6  Schrijf twee doeleinden op waarvoor rieten producten worden gemaakt. 
 (alinea1) 
 

1p  7  Wat lezen we over het ambacht van rieten manden vlechten? (alinea1) 
Het ambacht … 
A  wordt in het noordoosten van Marokko beoefend. 
B  wordt beconcurreerd door moderne producten. 
C  levert mooie ambachtelijke producten op. 
D  vormt een nieuwe vorm van kunst in Marokko. 
 

1p  8  Wat is er aan de hand met grondstoffen voor het ambacht? (alinea 2)  
Deze … 
A  zijn te duur in Ouarzazate. 
B  worden schaarser in Ouarzazate en omgeving. 
C  worden vervangen door andere kunststoffen. 
D  zijn moeilijk te bewerken door de jonge generatie. 
 

1p  9  Wat vertelt Said Hilali over dit ambacht? (alinea 3) 
A  Dat hij tevreden is met zijn ambacht. 
B  Dat dit ambacht zijn glorie heeft verloren. 
C  Dat dit ambacht steeds nieuwe mensen interesseert. 
D  Dat hij gedwongen is om met zijn ambacht te stoppen. 
 

2p  10  Wat voor voordelen heeft dit ambacht? Schrijf er twee op. 
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Tekst 3 

 
1p  11  Op welke dag zal de windsnelheid overdag het hoogst zijn? 

 
1p  12  Op welke dag zal de vochtigheid ‘s nachts het laagst zijn? 
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Tekst 4                                                                     كسلوال نشاطال  

                
في هذا  العالمية الصحة منظمةمن أشهر اإلحصائيات وأغربها تلك اإلحصائية التي نشرتها  -1

العام عن البلدان األكثر نشاطا واألكثر كسال حسب معايير خاصة تتعلق بظروف المعيشة 
  والقدرة على االلتزام بالتمارين الرياضية لساعات معينة يوميا.

 البلدان األكثر كسال

% من 70عقب إجراء تلك اإلحصائية ظهر ما يلي: الكويت تعد أكثر البلدان كسال ألن  -2
. وظهرت األمريكية ساموا جزراألشخاص بها ال يمارسون أي رياضة نهائيا، ويليها العراق ثم 

  .%47في آخر ترتيب الدول األكثر كسال صحبة البرازيل بنسبة بعد الهند، الواليات المتحدة 
  ثر نشاطاالبلدان األك

من أكثر البلدان نشاطا حيث أن األشخاص الذين ال يمارسون الرياضة  زمبيقومو تعد أوغندا  -3
%، وقد ثبت أن الصين أيضا من الدول النشيطة للغاية حيث أن نسبة 5نسبتهم ال تزيد عن 

  فقط. %14.1السكان الذين ال يقومون بأي نوع من الرياضة نسبتهم 
  اإلحصائيةنتائج أخرى هامة من 

 من الخالصات التي قدمتها الدراسة: -4
% في كل من 20 بفارق% في بعض البلدان، و 10الرجال أكثر نشاطا من النساء بفارق أوال: 

 .والعراق البهاماسالسعودية و 
للنشاط عن الدول الغنية التي تعتمد على األعمال الكتابية  سجلت الدول الفقيرة أعلى نسبٍ ثانيا: 

 .ود بدنيبدون أي مجه
نسبة كبيرة ه وهذ .أشخاص ال يمارس الرياضة مطلقا على مستوى العالم 4شخص من كل ثالثا: 

  .عرضون ألمراض خطيرةممليار شخص  1.4 ذلك يعني أن وصادمة ألن
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  1p لفقرة األولى؟هو العنوان المناسب لما  13
A     العالم يائي فذعدم التكافؤ الغ.  
B     الفتاكة في العالمنتشار بعض األمراض ا.  
C     سكانها بكثرة يتحرك احتساب الدول التي.  
D     أغنياء سكانهاسدس عرفة عدد الدول التي م.  

 
1p  14  Wat lezen we over Koeweit in alinea 2? 

A  Dat Koeweit een klein land is qua bewoners. 
B  Dat de meerderheid van de bewoners niet genoeg beweegt. 
C  Dat de Koeweiti’s behoefte hebben aan gezondheidsvoorzieningen. 
 

2p  15  Je kunt een ranglijst maken van landen in alinea 2. Op welke plaats zal 
Brazilië staan op die lijst? 

 
1p  16  Welk verband is er tussen alinea 2 en alinea 3? 

A  Alinea 3 is het tegenovergestelde van alinea 2. 
B  Alinea 3 is het gevolg van alinea 2. 
C  Alinea 3 geeft uitleg van alinea 2. 
 

1p  17  Welke bewering is juist over alinea 4? 
A  Arme landen zijn meer blootgesteld aan ziektes. 
B  Mannen bewegen meer dan vrouwen. 
C  Rijken zijn actiever dan armen. 
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     Tekst 5                يرماراثون للحم

 
غربي القاهرة للعام الثاني على التوالي،  "الجيزة"إحدى قرى محافظة  "البراجيل"نظمت قرية 

 1.5حمارا مسافة تقدر بنحو  35ركض ر. إذ فيه مجموعة من الحمي تماراثونا ترفيهيا تسابق
وخّصص  تشجيع أصحابها، وفرحة الحاضرين من األطفال والكبار في القرية.، وسط ومترليك

منظمو "ماراثون السعادة" هذا العام جوائز للحمير الفائزة تمثلت في طعام للحمير وسروج، كما 
حصل أصحاب الحمير الفائزة على جوائز أيضا، تمثلت في هاتف نقال ولوحات فنية وميداليات 

  تذكارية وكؤوس معدنية.
ف، وعادة ما يتم اريوسيلة لنقل األفراد والبضائع، خاصة في األكستخدم الحمير في مصر وتُ 

 استخدام العربات التي تجرها الحمير في نقل السلع واألفراد لمسافات قصيرة نسبيا.
 

1p  18  Wat lezen we over de ezels in deze tekst? 
A  Ze worden mishandeld in Cairo. 
B  Ze hebben prijzen gewonnen. 
C  Het zijn milieuvriendelijke vervoermiddelen. 
D  Ze waren niet moe na afloop van de marathon. 
 

2p  19  Waarvoor worden ezels in ingezet? Schrijf twee doeleinden op. 



VF-1009-w-19-1-o 10 / 10 einde ■  

Tekst 6     تنظيم نهائيات كأس األمم اإلفريقية 
، رئيس االتحاد العربي "تركي آل الشيخ"كتب 

 تويتر"" على لكرة القدم عبر حسابه الرسمي
: "بصفتي رئيسا لالتحاد العربي تدوينة جاء فيها

لكرة القدم، أعلن عن دعمي الكامل للمغرب 
لسنة  األمم األفريقيةالشقيق في استضافة بطولة 

علن عن كما أُ ، بدال من الكاميرون 2019
طلب مني األشقاء من إذا تسخير كل اإلمكانات 

 ".المغرب ذلك
تنظيم منافسات كأس أفريقيا  منعها منوتواجه الكاميرون أزمة كبيرة في الوقت الراهن، قد ت

  .باستضافة الحدثالمرافق الخاصة عدم تجهيز اكتمال المالعب و منها عدم المقبلة، 
 

1p  20 Wat is de heer Turki Al Sheikh van plan? 
Hij is van plan om: 
A  een Afrikaans kampioenschap voor voetbal te organiseren. 
B  financiële steun aan Kameroense voetbalclubs te geven. 
C  financiële steun aan Marokkaanse voetbalclubs te geven. 
D  Marokko het Afrikaanse voetbalkampioenschap te laten organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


