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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen. 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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 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  Hoeveel bezoekers had de website van het tijdschrift Wamdaat in de maand 
september volgens deze tabel?
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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 Waarover gaat alinea 1?
  Over …
  A  een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren die een modeshow 

organiseren.
  B  een modeshow waaraan jonge ontwerpers uit Nederland hebben 

meegedaan.
  C  een Nederlandse ontwerper die een wedstrijd organiseert voor de 

mooiste Marokkaanse kleding.

1p 7 Waarnaar verwijst  in alinea 1?
  naar …
  A de kleding
  B de modeshow
  C de stad Marrakech

2p 8 Welke voordelen levert de wedstrijd voor de deelnemers op? (alinea 2) 
  Noem twee van deze voordelen.

1p 9 Hoeveel prijzen zijn er uitgereikt? (alinea 3)
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Tekst 5

1

2

3

4



◄◄◄ lees verder 7 / 23 KB-0111-a-14-1-o

1p 10 Waarnaar verwijst het woord  in alinea 1?
  Het verwijst naar …
  A Nederland.
  B de voetbalclub Al-Wasl.
  C Dubai.

1p 11 Waarom is Van Persie blij? (alinea 2)
  Omdat hij …
  A Maradona mocht vervangen als technisch trainer.
  B met Maradona mocht samenwerken.
  C zijn jeugdidool Maradona mocht ontmoeten.

1p 12 Wat zegt Van Persie over Maradona? (alinea 3)
  A Hij heeft Maradona nog niet in het echt zien voetballen.
  B Hij vindt het fantastisch om Maradona te leren kennen.
  C Hij wilde altijd al eens samen met Maradona voetballen.

1p 13 Welk gevoel blijkt uit de woorden van Maradona over Van Persie? (alinea 4)
  Maradona is …
  A enthousiast over het spel van Van Persie.
  B blij verrast door het bezoek van Van Persie.
  C teleurgesteld over het korte bezoek van Van Persie.
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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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1p 16 Waarom kiezen Spaanse jongeren voor Marokko? (alinea 1)
  A Om in dit land te gaan werken.
  B Om Marokkanen te helpen met de opbouw van hun land.
  C Om te profiteren van de lage kosten voor levensonderhoud.
  D Om van dit mooie land te genieten.

1p 17 Kies het ontbrekende woord uit de gegeven mogelijkheden. (alinea 1)

  A 

  B 

  C 

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?

1p 22  (alinea 4)
  Wat wordt er bedoeld met de bovenstaande zin?
  A Marokkanen immigreerden vroeger naar Spanje.
  B Marokkanen zijn degenen die vroeger werkloos waren.
  C Spanjaarden immigreerden vroeger naar Marokko.
  D Spanjaarden werkten vroeger in hun eigen land.
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Tekst 9
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1p 23 Wat lezen we in alinea 1 over de bewoners van Ismailia?
  A Ze hebben veel overlast van zwerfhonden.
  B Ze houden vaak veel honden als huisdier.
  C Ze kunnen niet slapen door het geblaf van honden.

1p 24  (alinea 2)
	 	  Waarvan zijn deze activiteiten voorbeelden?

1p 25 Wat heeft de gemeente gedaan om het probleem op te lossen? (alinea 3)
  De gemeente heeft …
  A de honden weggehaald.
  B dierenartsen naar het gebied gestuurd.
  C er weinig aandacht aan besteed.
  D experts geraadpleegd.

1p 26 Waarnaar verwijst  in  in de laatste regel van de tekst?
  het verwijst naar …

  A 

  B 

  C 



◄◄◄ lees verder 14 / 23 KB-0111-a-14-1-o

 Tekst 10

1p 27 Waarom krijgt de Saoedische man uit dit bericht straf?
  A Omdat hij een machine voor het vervalsen van paspoorten heeft bedacht.
  B Omdat hij een paspoort voor zijn wasmachine heeft aangevraagd.
  C Omdat zijn paspoort is beschadigd in de wasmachine.
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Tekst 11

1p 28 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
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1p 29 Wat lezen we over Marokkaanse stranden in de zomer in alinea 1?
  A Er komen steeds minder bezoekers omdat ze worden lastiggevallen.
  B Mensen hebben er last van muzikanten die veel herrie maken.
  C Mensen proberen er op verschillende manieren geld te verdienen. 

1p 30 In alinea 2 worden verschillende activiteiten beschreven.
	 	  Waarvan zijn deze activiteiten voorbeelden?

1p 31 In alinea 3 staat het volgende: 
	 	  Wat wordt hier beschreven?

1p 32  (alinea 4)
  Waarnaar verwijst het woord ?
  Het verwijst naar …
  A het blijven rondlopen op het strand.
  B het omkleden van Moerad Moestafa.
  C het wisselen van taken tussen de broers.

1p 33 Wat lezen we over Moerad en zijn broer in alinea 4?
  A Ze verdienen in korte tijd veel geld op het strand.
  B Ze verkopen het liefst drankjes aan de badgasten.
  C Ze werken lange dagen op het strand.
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 Tekst 13

1p 34 Wat maakt dit café bijzonder? (alinea 1)
  A De dure entree maakt dat mensen teleurgesteld zijn.
  B Het is het eerste café voor zielige zwervers in Oost-China.
  C Mensen gaan ernaar toe om verdrietig te zijn.

1p 35 Wat beschrijft alinea 2 van het café?
  A de bezoekers die er hun vreemde producten proberen te verkopen
  B de manieren waarop een bepaalde sfeer gemaakt wordt
  C de onderwerpen die de opvallende gasten er niet mogen bespreken

1p 36 Wat zegt de eigenaar over zijn café? (alinea 3)
  Het café …
  A gaat in de toekomst verder uitbreiden.
  B gaat waarschijnlijk binnenkort dicht.
  C is een groot succes geworden.
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 Tekst 14

1p 37 Waarvoor worden er zangers, zangeressen, acteurs en actrices gevraagd?
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Tekst 15

 38 1p

 39 1p

 40 1p
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Tekst 16 

1p 41 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 17

1p 42 Hoeveel calorieën verbruik je wanneer je een uur lang in de tuin werkt? 
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 Tekst 18

1p 43 Wat is er te doen op het festival?
  A Bezoekers kunnen er de nieuwste apparaten voor koffie en thee kopen.
  B Handelaren proberen er de export van koffie en thee te stimuleren.
  C Men laat er nieuwigheden op het gebied van koffie en thee zien.

 
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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erratumblad 2014-1 
 

Arabisch CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Arabisch KB vmbo op vrijdag 23 mei, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 13, bij vraag 24 moet de zin  
 
Waarvan zijn deze activiteiten voorbeelden? 
 
vervangen worden door: 
 
Waarom is de bevolking in gevaar? 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
 


