
Examen HAVO 

2014
tijdvak 1

dinsdag 27 mei
13.30 – 16.00 uur

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 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-14-1-o

 Arabisch
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◄◄◄ lees verder 2 / 10 HA-1009-a-14-1-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

  1 1p

 Tekst 2

  2 1p

 Tekst 3

  3 1p
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◄◄◄ lees verder 3 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 4

  4 1p

  5 1p

  6 1p

  7 1p

1p 8 Welk advies geeft Ahmad Salaam aan de Egyptische universiteiten? (alinea 4)
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◄◄◄ lees verder 4 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 5

  9 1p

1p 10 Wat is de rol van Alain Ducasse volgens alinea 2? 

  11 1p

  12 1p

 Tekst 6

  13 1p
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◄◄◄ lees verder 5 / 10 HA-1009-a-14-1-o

  14 1p

  15 1p

2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen over de zogenaamde naggaafa aan 
of deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Ze zorgt dat de bruid er mooi uitziet tijdens het huwelijksfeest. 
2 Ze begeleidt het bruidspaar bij het organiseren van hun huwelijksfeest. 
3  Ze zorgt tijdens de voorbereidingen van een geboortefeest voor een goede 

sfeer.
  Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

  17 1p

  18 1p
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◄◄◄ lees verder 6 / 10 HA-1009-a-14-1-o

  19 1p

1p 20 Waarom is het gebruik van henna belangrijk voor jongeren volgens Mohammed 
Abbaas? (alinea 4)

 Tekst 7

  21 1p

  22 1p

1p 23 Wat lezen we over de Japanse hoofdstad Tokio? (alinea 2)
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◄◄◄ lees verder 7 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 8

  (alinea 2)  

1p 24 Om welke reden is Lia daarnaast naar Marokko geëmigreerd? 
Noteer deze reden.

  25 1p

1p 26 Wat doet Lia in het weekend? (alinea 3)

  27 1p

  (alinea 4)  

1p 28 Om welke reden worden deze sectoren hier genoemd?

  29 1p

  30 1p

  Manuel vertelt dat het leven in Madrid erg duur is. (alinea 5)
1p 31 Noteer een voorbeeld dat Manuel geeft waaruit dit blijkt.
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◄◄◄ lees verder 8 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 9

  UNESCO heeft besloten dat er een speciale ‘Dag voor het Arabisch’ komt.
2p 32 Noteer twee redenen daarvoor.

 Tekst 10

  33 1p

  34 1p

  35 1p

1p 36 Welke overeenkomst is er tussen de plaatsen die in alinea 4 genoemd worden?
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◄◄◄ lees verder 9 / 10 HA-1009-a-14-1-o

 Tekst 11

  37 1p

1p 38 Welk alternatief bieden horeca-eigenaren aan rokers in Libanon? (alinea 3) 

1p 39 Waarom klagen de horeca-eigenaren over het verbod? (alinea 3)

  40 1p

1p 41 Wat blijkt uit de cijfers over het aantal rokers in Libanon? (alinea 4)
  Noteer één aspect.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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   Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt.

 Tekst 12

  Je bent met je medeleerlingen en je mentor in Parijs. Daar wil je het museum het 
Louvre bezoeken onder leiding van een gids. Je moet vooraf reserveren voor de 
hele groep die bestaat uit 20 personen.

1p 42 Noteer het telefoonnummer dat je daarvoor moet bellen.

 Tekst 13

  In deze rubriek geven deskundigen adviezen voor problemen op allerlei gebieden.
  Safae uit Marrakech vraagt juridisch advies over haar probleem.
2p 43 Welk twee procedures kan ze volgen volgens het advies dat ze krijgt?

 
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.

n einde   10 / 10 HA-1009-a-14-1-o
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