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 Tekst 1                أسباب عزوف الشباب عن الزواج                                                
طالع للرأي لدى است أثبت -1

في الوطن العربي، أن  الشباب
عددا كبيرا من الشباب العربي ال 

ومن األسباب  يفكر في الزواج.
التي ذكرها عدد كبير منهم، هي 

ارتفاع تكاليف الزواج والمسؤولية 
 رأيلل ريخطالع أالكبيرة. وفي است

جاءت تربية األطفال كسبب جديد 
 في عدم التفكير في الزواج.

أن هناك عوامل أخرى كما  -2
تُسبّب التأخر في ِسّن الزواج عند 
الشباب. ليس ألن الشخص بحاجة 

إلى َسكن أو ألن تكاليف المعيشة عالية جدا، بل ألن التغيرات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا 
  الحديثة تُؤخر ُمعَدل سن الزواج.

ي، الشخص األولى بطريقة االختيارأن الشباب يفضلون الزواج بالدرجة  هذا االستطالع وأكد -3
وبالدرجة الثانية عن طريق اختيار العائلة. أما الزواج عن طريق اإلنترنيت أو من ِخالل 

َحفية فيأتي في الدرجة األخيرة، فلم يفضلها سوى عدد قليل من الشباب. هذا و اإلعالنات الصَّ
  ى هذه الطريقة.عادة الزواج عل بسبب أن بعض المجتمعات العربية لم تتقبل بعد

  2020جريدة العرب 
 

2p     1 Veel jonge mensen in de Arabische wereld denken er niet aan om te trouwen. 
(alinea 1) 
Schrijf twee redenen hiervoor op. 
 

1p     2 Waarom trouwen jongeren op steeds latere leeftijd? (alinea 2) 
Door …   
A  de hoge kosten van het levensonderhoud. 
B  de moeilijke eisen van de ouders van de partners. 
C  de omgang met de moderne technologie. 
D  het gebrek aan geschikte woningen. 
 

2p     3 Arabische jongeren hebben twee favoriete manieren genoemd om een partner 
te vinden. (alinea 3) 
Welke twee manieren zijn dat? 
 

1p     4 Wat vinden Arabische jongeren van het zoeken van een partner via internet? 
(alinea 3) 
A  Dit is niet hun favoriete manier om een partner te vinden. 
B  Voor jongeren in de grote steden is dit vaak de enige mogelijkheid. 
C  Ze vinden dit een betere manier dan dat de familie een partner voor hen 

zoekt. 
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  Tekst 2                                   التعارف                                                              
سوسة، أبحث عن أصدقاء جدد من الجنسين  سنة، من مدينة 17: أنا شاب تونسي عمري إبراهيم

  الهواية: ركوب الخيل والسباحة. للمراسلة عبر البريد اإللكتروني.
أبحث عن أصدقاء جدد من كال  .الهواية: الطبخ. سنة طالبة، البلد: الجزائر 19: أنا عمري شيماء

  الجنسين للمراسلة.
الهواية التعارف  .طالب جامعي :المهنة. اإلسكندرية -سنة: البلد مصر 18: أنا عمري أحمد

  والسباحة أريد التعرف على الجنسين ومن جميع البلدان.
الهواية: المطالعة . الوظيفة: طالبة جامعية .البلد المغرب .سنة 20العمر:  .: الجنس أُنثىسلمى

  ة.لأبحث عن أصدقاء للمراس .والسباحة
 .ب بجامعة حلب، شعبة األدب العربيطال .سنة 18عمري . سوريا ،: أنا شاب من حلبعصام

  عارف وتكوين صداقة عبر البريد اإللكتروني.تأرغب في ال .الهواية: الرياضة
شعبة التاريخ. هوايتي: السفر والطبخ.  ،طالبة بجامعة بغداد .سنة 20العمر  .أنا شابة عراقية :لينا

  عبر البريد اإللكتروني.طريق المراسلة عن  أصدقاء جدد من كال الجنسينعلى أحب أن أتعرف 
يرة. وصلت خالسنة األ ،طالبة بجامعة بيروت .البلد: لبنان .سنة 19العمر:  .: الجنس: أنثىرانية

هوايتي هي: ممارسة رياضة الجري.  إلى هذا الموقع للتعارف عن طريق زميلتي في الدراسة.
 أحب المراسلة عن طريق الماسنجر.

 
1p     5 Schrijf de naam op van het meisje dat zwemmen als hobby heeft.  

Je mag in het Arabisch antwoorden. 
 
 

  Tekst 3                                                                          وجدةدينة النخيل بمغرس 
غرس مائة على  المغرب، عملت مقاطعة المدينةشرق ب "وجدة"هتمام بجمال مدينة في إطار اال

وبالمناسبة يطلب مجلس المقاطعة من عموم ساكنة  .نخلة بأرصفة المدينة مع بداية هذه السنة
األشهر القليلة المقبلة إلى حين  وستستمر العملية خاللا. المدينة المحافظة عليها واالهتمام به

 تغطية كل الشوارع التي تحتاج إلى غرس النخيل بها.
 

1p     6 Wat vraagt het stadsbestuur van Oujda van de inwoners? 
De inwoners wordt gevraagd om … 
A  de bomen bij hun eigen voordeur zelf te betalen. 
B  mee te helpen met het planten van bomen. 
C  met ideeën te komen over het planten van bomen. 
D  zorg te dragen voor de geplante bomen. 
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                                         Tekst 4             قصة فتاة اختارت تحدي البطالة :"لمياء"
بعد تخرجها من الدراسة، 

واجهت "لمياء" صعوبات في 
يجاد عمل يناسبها، فاضطرت إ

لممارسة مهنة غسل وتنظيف 
السيارات، لكي تدعم محيطها 

ة ناريالعائلي. فاستعملت دراجة 
ثالثية العجالت مع صهريج ماء 

لتر، وعمود بأنبوب  300بسعة 
لرش المياه وإزالة الغبار 

واألتربة، وأدوات ومواد أخرى 
للعناية بالمظهرين الداخلي 

وبالرغم من  والخارجي للسيارة.
قلة فترة التحاقها بهذا الميدان، ترى أنها استطاعت في ظرف وجيز تأكيد حضورها على مستوى 

نة "المحمدية" المغربية، ُمعتمدة في ذلك على ُحسن التعامل مع الزبناء، والتفاني في تأدية مدي
ألوقات، ُمتحدية امواعد ومهمتها بكل إتقان، وبأثمنة تراها جد مناِسبة، فضال عن احترامها لل

 .ودون ملل أو تعب، الضغط الكبير التي قد تشهده طرق مدينة الزهور خاصة في أوقات االزدحام
ثالثية العجالت، مستعينة بهاتفها الدراجتها راكبة تجوب لمياء يوميا شوارع المدينة وطرقاتها، 

النقال، لتلبية طلبات من هم في حاجة لخدماتها المتنوعة، التي انتقلت من غسل السيارات في 
  البداية، لتتوسع فيما بعد إلى العناية بالسجادات والزرابي واألغطية.

   42زنقة 
 

  هذا النص؟الموضوع الذي يعالجه ما نوع  7
A اجتماعي  
B إعالمي  
C تاريخي  
D   سياسي  

 
1p     8 Waarom koos Lamyae voor dit beroep? 

Omdat ze … 
A  door haar ouders geadviseerd werd. 
B  geen andere keuze had. 
C  hiervoor een opleiding had gevolgd. 
 

1p     9 Lamyae is succesvol geworden in haar werk. Welke redenen waren er voor dit 
succes? Schrijf twee ervan op. 
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 Tekst 5                                                      !البحر الميت يجف
على  البقاءالبحر الميت غني جدا باألمالح والمعادن األخرى لدرجة أن األشخاص يمكنهم  -1

بل وحتى أثناء  سطحه أثناء السباحة
مع انخفاض ف .قراءة الكتب والجرائد

بخر ت التي تصب فيه وشدة المياهكميات 
 من ملوحة المياه ترتفع فإنالمياه منه، 

من  ينكمش بمعدل مخيفجهة والبحر 
مستوى السطح يتراجع ف .خرىجهة أ

  بأكثر من متر سنويا.
حينما تضع في الحسبان أن مستوى  -2

سطح البحر الميت هو أعمق نقطة على 
مترا  420وجه األرض، إذ يصل إلى 

تحت مستوى البحر، فإن هذا يعني أن 
أعمق نقطة لألرض يتغير مستواها 

برحلة على طول الطريق المؤدي  وهذا البحر عميق بشكل كاف لدرجة أن القيام بشكل سنوي.
  تحس بضغط في أذنيك بالضبط كما هو الحال أثناء هبوط الطائرة. كإلى الشاطئ يجعل

ة للبحر الميت بجمال استثنائي. وقد أدرك الناس قديما أن هناك شيئا يتتمتع المناظر الطبيع -3
 تاوتشير الرواي بط.الشيء بالض من ذلكمميزا في هذا المكان، حتى وإن لم يكونوا متأكدين 

 أنواستخدمت منتجات من هذه المنطقة كجزء من نظامها للتجميل،  "كليوباترا"التاريخية إلى أن 
، الذي كان له قصر شتوي بالقرب من موقع البحر الميت، جاء إلى هنا "هيرودس"الملك 

عسكرية  يةحمااألمر المؤكد هو أنه حينما احتل الرومان الشرق األوسط فرضوا . ولالستشفاء
للملح، وهي السلعة التي  هاماألنه كان مصدرا  يتصارمة على الطرق الواقعة حول البحر الم

  ملة.للغاية لدرجة أنها استخدمت كنوع من العُ  ثمينةكانت 
سياحيا وعالجيا شهيرا بسبب خصائص المياه  مكاناالمنطقة الواقعة حول البحر الميت تمثل  -4

مس. وأشعة الش ثيف الموجود على مسافة كبيرة تحت مستوى البحرالضغط الجوي الكو الفريدة
) بومرض الرّ اص الذين يعانون من صعوبة التنفس (خألشجوية مفيدة لال ظروفهذه ال
براحة  م. فهم يشعرونلمؤلا (psoriasis)الذين يعانون من مرض الصدفية الجلدي اص خواألش

مادية .. 14..وفي بعض البلدان تدفع هيئات الصحة والجمعيات الخيرية . في هذا المكان
  .إلى البحر الميت ض للذهاب في رحالت عالجيةامراأل هلألشخاص الذين يعانون من هذ

https://www.bbc.com/arabic  
 

2p     10 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist over alinea 1? Zet juist of onjuist 
bij de nummers 1, 2 en 3. 
1.  Het water van de Dode Zee is zo zout omdat de verdamping sterk is. 
2.  Het lezen van boeken en kranten op de Dode Zee is een therapie. 
3.  Er komt steeds minder water terecht in de Dode Zee. 
 

1p     11 Wat geeft het getal 420 aan? (alinea 2) 
A  De afstand van het dichtstbijzijnde hotel naar de Dode Zee. 
B  De diepte van het zeeniveau van de Dode Zee. 
C  De dikte van de luchtlaag boven de Dode Zee. 
D  De lengte van het smalste strand aan de Dode Zee. 
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2p     12  في هذا المكان مميزاوقد أدرك الناس قديما أن هناك شيئا . 
Wat was bijzonder aan deze plek voor de mensen die genoemd zijn in de 
derde alinea? Neem de tabel over op je antwoordblad en vul deze in door 
een kruisje te zetten op de juiste plaats. 
 
Bijzonderheid Cleopatra Herodes Romeinen 
Economische 
waarde 

   

Cosmetische 
waarde 

   

Medische 
waarde 

   

 
1p     13 Schrijf twee gezondheidsklachten op die verholpen kunnen worden door een 

bezoek aan de Dode Zee. (alinea 4)  
Het antwoord mag ook in het Arabisch gegeven worden. 
 

1p     14 Vul het juiste woord in. (alinea 4) 
A استشارات 
B إعانات 
C منشورات 
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 Tekst 6                                                                                            غبيزنوال ال
نوال " كشفت الفنانة

ن تفعله إعن ما  "الزغبي
أو  و سعيدةأكانت حزينة 

 ةبتغريد متضايقة أو متعبة
ها شاركتبلهجتها اللبنانية، 

مع جمهورها عبر حسابها 
. وكتبت "تويتر" على

أريد أن أكشف " الزغبي:
سر!!! إذا كنت  لكم عن

. "الموسيقى هي الدواء لروحي ،و تعبانة يعني بكل الحاالتأ تضايقةم…و حزينة أمبسوطة 
ه علي"وهي باللهجة الخليجية وتحمل عنوان  قادمةغنيتها الأوبتغريدة ثانية كشفت عن اسم 

ع  أستطيان، جديدة من كل النواحي، الثعالم  قادمةأغنيتي الخليجية ال"، وقالت عنها: "ابتسامة
 :نوانأن طرحت عبر قناة "اليوتوب" أغنية بعلنجمة نوال الزغبي سبق لوا". االنتظار، أحبه

 .المشاهداتحققت بها أكثر من خمسة ماليين من  "رقص"ا
https://q8hashtagat.com/  

 
1p     15 Welke twee Tweet-boodschappen heeft Nawal El Zoghbi met haar volgers 

gedeeld? 
A  De aanleiding van haar verdriet en het succes van haar nummer عليه

  .ابتسامة
B  De omgang met haar gemoedtoestand en haar nieuwe nummer. 
C  Haar bezoek aan de Golfstaten en haar mening over het nummer رقصا . 
D  Haar ervaring met volgers en haar optredens in Libanon. 
 

1p     16 In de tekst zegt El Zoghbi dat zij van een liedje houdt. Om welk liedje gaat 
het? Het antwoord moet in het Arabisch gegeven worden. 
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  Tekst 7                               زيت الحبة السوداء                                                    
1- ........................  

 :إن زيت الحبة السوداء يساعد في تعزيز المناعة لألسباب اآلتية
  ت.اللتهاباامضاد لألكسدة و -
 .غني باألحماض الدهنية األساسية -
 .يعزز إنتاج الخاليا الطبيعية القاتلة للفيروسات والميكروبات -
2- ......................  

  ي:ما يلوهذا ما يجعله يفيد في 
 .تخفيف مشاكل المعدة، وعالج اإلمساك -
  .خفض ارتفاع ضغط الدم ألن أحماضه الدهنية تقلل كمية الكوليسترول الضار في الدم -
 .ابة بأمراض القلب والسكتة الدماغيةمخاطر اإلصمن تقليل ال -
 .من االلتهابات البكتيرية، والتخفيف فقدان الوزن -
 .سرطانالو من اإلصابة بداء السكري الوقاية -
 .التهاب المفاصلمن قليل الت -

https://q8hashtagat.com 
 

1p     17 De tekst bevat twee alinea’s (1 en 2) zonder titels. Hierna volgen 4 titels (a, b, 
c, d). Combineer de juiste titel met de juiste alinea. Er blijven twee titels over. 
a.  وصفات عالجية لزيت الحبة السوداء 
b.   الحبة السوداء بالمناعةزيت عالقة  
c.  حبة السوداءفوائد زيت ال  
d.  طريقة استعمال زيت الحبة السوداء 
 

1p     18 De zwarte zaadolie voorkomt volgens de tekst twee ziektes.  
Schrijf er één op. 
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 Tekst 8                                                                                 "      الكرك"مدينة 
بتاريخها  تحتضن مدينة الكرك األردنية

العريق، العديد من اآلثار والمعالم الطبيعية 
العجيبة، لكن تبقى قلعة الكرك الشامخة أهم 

 .وأبرز معالم الكرك
 قلعة الكرك -1

تكاد تطغى على جمالها، هيبة  لقلعة الكرك
ورغم ذلك فإنها تدلّنا على العبقرية المعمارية 

فقلعة الكرك عبارة عن  .نذاكذين بَــنْوها آلل
متاهة مظلمة من السراديب الصخرية 

 والممرات التي ال نهاية لها، بعضها موجود
بلوغها من خالل يمكن األرض، حيث تحت 

كما توجد ببعض جنباتها أضرحة  .باب ضخم
إطاللة ب تعتمالرفات الجدار األمامي الغربي وبإمكانك التجول في شُ لبعض الصالحين المسلمين. 

ل رؤية البحر الميت وصوالً إلى جبعبر تلك اإلطاللة في األيام الصافية، يمكنك  .تحبس األنفاس
جميلة تعود  تُركيةمباٍن بها ساحة  خارج القلعة، .في فلسطين "بيت لحم"عند حدود  "الزيتون"

كزاً من جديد لتصبح مر اآلن تم تصميمها. لكن للقرن الـتاسع عشر كانت تستخدَم ألغراٍض إدارية
  .رف اليدويةح مع مطعم ومركز للحِ ياللس
 وادي بن حّماد -2

، متنفس طبيعي "بن حماد"منطقة وادي 
ومالذ صحي للباحثين عن العالج واالستجمام 

جداول المياه  حيث والتخييم، والمغامرة
الحارة التي تنساب من بين الصخور، 

عالي أشالالت المياه العذبة المتدفقة من و
 شجارأالجبال، وبساتين العنب والزيتون و

 .النخيل التي تزيد من جمال وسحر المنطقة
 ةطبيعيال ةسياحيمن المعالم اليجعلها وهذا 

 .ة باألردنرائعال
https://www.arabiaweather.com/ar/ 
 

 
2p     19 Zijn de volgende uitspraken juist of onjuist over het kasteel Alkarak? 

1.  Het is mogelijk om vanaf het kasteel de Dode Zee te zien. 
2.  Het kasteel Alkarak is door Turken gebouwd in de 19de eeuw. 
3.  Het kasteel is gebouwd om de tempels van de Heiligen te beschermen. 
 

1p     20 In alinea 2 staat het volgende: 
ة باألردن.رائعال ةطبيعيال ةسياحيمن المعالم اليجعلها وهذا  . Waarnaar verwijst het 

voornaamwoord ها in het woord يجعلها? 
A الجبال العالية 
B بساتين العنب والزيتون 
C منطقة وادي بن حماد 
D شالالت المياه 
 


