
Examen VMBO-GL en TL 

2014
tijdvak 1

vrijdag 23 mei
13.30 – 15.30 uur

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.
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 Arabisch CSE GL en TL
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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 Chinese toeristen in dit bericht?
  A Ze bezoeken meer landen dan Duitse toeristen.
  B Ze blijven liever in eigen land zoals Duitse toeristen.
  C Ze geven meer geld uit dan Duitse toeristen.
  D Ze willen graag dat Duitse toeristen ook naar China komen.
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  Tekst 2

1p 2 De website travel.maktoob.com is een site die informatie geeft over reizen en 
toerisme.

    Wat heeft de website travel.maktoob.com nodig om goede informatie te 
kunnen geven aan meneer Abdelhafid?
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 Tekst 3

 3 1p

1p 4 Waaruit bestaat de eerste prijs? (alinea 2)

2p 5 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 3.

  1 De tekst mag niet meer dan een bepaald aantal woorden hebben.
  2 De tekst mag niet eerder gepubliceerd zijn in een ander tijdschrift.
  3 De tekst mag in een andere taal dan het Arabisch geschreven worden.
  4 De tekst mag door mensen van alle leeftijden geschreven worden.
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Tekst 4

1p 6  Waarom werd de Algerijnse zanger Khaled bekritiseerd?
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Tekst 5

 7 1p
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 8 1p

 9 1p

 10 1p

2p 11 Schrijf twee voorwaarden op waaraan meisjes moeten voldoen om deel te 
mogen nemen aan de Miss Kersen-verkiezingen. (alinea 3)
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 13 1p
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Tekst 6

1p 14 Op de site http://www.sooqak.com kun je allerlei links vinden.
    Schrijf het nummer op van de link die over autoverhuur gaat.
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Tekst 7

1p 15 Waarom is de zesde etappe van de Dakar-rally afgelast?
  A omdat er ruzie was tussen Argentinië en Chili
  B omdat de weeromstandigheden slecht waren
  C omdat men bang was dat de racewagens het niet zouden doen
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Tekst 8
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 16 1p

 17 1p

1p 18  (alinea 2)

   Waarom vertrekken er Spanjaarden naar Marokko?

2p 19 Schrijf twee sectoren op waarin Spanjaarden in Marokko werken. (alinea 2)

2p 20 Je leest hieronder een paar redenen waarom Spanjaarden voor Marokko 
kiezen om er te wonen en te werken.

    Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of 
onjuist is volgens alinea 3.

  1 De prijzen in Marokko zijn laag.
  2 Spanje is dicht bij Marokko.
  3 Marokko is een veilig land.
  4 Het is makkelijk om naar Marokko te reizen.

1p 21  (alinea 3)

   Waarnaar verwijst het woordje  : in bovenstaande zin?

 22 1p

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



◄◄◄ lees verder 12 / 21 GT-0111-a-14-1-o

Tekst 9

 23 1p
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 24 1p

1p 25  (alinea 2)

   Wat wilde RedOne hiermee aantonen?

 26 1p

 2p 27 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 3.

  1 De hits van RedOne zijn internationaal bekend geworden.
  2 Er is concurrentie op het gebied van muziekproductie.
  3 In het begin van zijn carrière heeft RedOne veel albums geproduceerd.
  4 RedOne heeft in 1995 zijn eerste nummer gezongen. 

 28 1p

 29 1p

1p 30 Wat voor gevoel drukt RedOne uit in de laatste alinea?
  A jaloezie
  B teleurstelling
  C verbazing
  D zelfvertrouwen
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Tekst 10
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1p 31 Wat fotografeerde Fahd in het begin? (alinea 2)

1p 32 Wat wordt er in alinea 3 beschreven?

 33 1p

 34 1p

 35 1p

1p 36 Schrijf in je uitwerkbijlage één van de adviezen op die Fahd aan 
beginnende fotografen geeft. (alinea 6)
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Tekst 11

1p 37 Waarom vraagt de dichter Samran al-Quthami de mensen om kaas en vijgen 
te eten?  

  A omdat hij het eten van plaatselijke producten wil stimuleren
  B omdat hij tegen de hoge prijzen van kippenvlees wil protesteren
  C omdat die gezond zijn voor het lichaam
  D omdat die meer voedingsstoffen bevatten dan kippenvlees
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Tekst 12

1p 38 Waarvoor worden er zangers, zangeressen, acteurs en actrices gevraagd?
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Tekst 13

 39 1p

 40 1p

 41 1p
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Tekst 14

1p 42 Wat is volgens deze tekst zo vreemd aan het hotel?
  A Het is een bijzonder hotel voor kippen.
  B Het is een hotel voor mensen die van kippen houden.
  C Je mag er logeren als je voor kippen wilt zorgen.
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Tekst 15

1p 43 Hoeveel calorieën verbruik je wanneer je een uur lang in de tuin werkt? 
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Tekst 16

1p 44 Wat was de maximum temperatuur in Rabat op woensdag? 

 
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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