
Examen VMBO-KB 

2009
tijdvak 1

vrijdag 29 mei
9.00 – 11.00 uur

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.
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 Arabisch CSE KB
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◄◄◄ lees verder 2 913-0111-a-KB-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

1p 1 Wat wordt er bedoeld met “             ”?
  A een hypotheekvorm
  B een manier van bouwen
  C een manier van reclame maken
  D een onderwijsvorm
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Tekst 2

1p 2 Welke oplossing geeft de directeur om woestijnvorming tegen te gaan?
  A boeren helpen
  B bomen planten
  C regenwater gebruiken
  D internationale organisaties inschakelen
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◄◄◄ lees verder 4 913-0111-a-KB-1-o

Tekst 3

2p 3 Veel jonge mensen in Tunesië denken er niet aan om te trouwen (alinea 1).
	 	  Schrijf twee redenen daarvoor op.

1p 4 Waarom trouwen jongeren in Tunesië op steeds latere leeftijd (alinea 2)?
  A Dit wordt veroorzaakt door nieuwe technologische ontwikkelingen.
  B De kosten van het levensonderhoud zijn erg hoog.
  C Het is moeilijk om een geschikt huis te vinden.

2p 5 Tunesische jongeren hebben twee favoriete manieren genoemd om een partner
  te vinden (alinea 3).
	 	  Welke twee manieren zijn dat?

1p 6 Wat vinden Tunesische 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 in Tunesië 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 4

1p 7  Wat zijn de plannen van de vliegmaatschappijen voor reizigers in de eerste 
klasse?

  Vliegmaatschappijen willen …
  A dat deze reizigers meer gebruik van internet gaan maken.
  B de prijzen van deze vliegtickets goedkoper maken.
  C meer service bieden aan deze reizigers.

2p 8  In de tekst wordt een aantal redenen genoemd voor het invoeren van deze 
plannen.

	 	  Schrijf twee van deze redenen op.
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Tekst 5

1p 9 Wat wordt duidelijk over de verschillende soorten koeien (alinea 2)?
  A Deze dieren komen oorspronkelijk uit het Midden-Oosten.
  B Mensen in het Midden-Oosten zijn nog steeds afhankelijk van deze dieren.
  C Wilde koeien zijn helaas uitgestorven in het Midden-Oosten.

1p 10 Wat gebeurde er 400 jaar geleden in Europa (alinea 3)?
  A Toen trokken de eerste koeien naar het Midden-Oosten.
  B Toen werden de voorouders van de huidige Europese koeien geboren.
  C Toen zijn de wilde koeien in Europa uitgestorven.

1p 11 Waarom worden schapen en geiten genoemd in alinea 4?
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Tekst 6

1p 12 Waar moet de brief over gaan waarmee je een prijs kunt winnen?
  A de sterke band tussen de Arabische landen
  B het liefdesmuseum in Dubai
  C liefde voor je land of regio
  D liefde voor je partner of familielid
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Tekst 7

1p 13 Wat merkte meneer Tamir al-Abd op in Engeland (alinea 1)?
  Hondeneigenaars …
  A kunnen er niet op vakantie omdat hun dieren niet mee mogen.
  B vinden de kosten van dierenpensions vaak veel te hoog.
  C zorgen er erg goed voor hun dieren.

1p 14 Waar wil meneer Tamir al-Abd een hotel laten bouwen (alinea 1)? 
  A in Egypte
  B in Engeland
  C naast een kinderboerderij
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1p 15 Wie gaan gebruik maken van het hotel (alinea 2)?
  A Dieren die beter moeten leren luisteren naar hun baas.
  B Hondeneigenaren die veel geld hebben.
  C Mensen die afstand willen doen van hun huisdier.
  D Zwerfhonden die er liefdevol worden opgevangen.

1p 16  Wat betekent het gebruik van het hotel voor sommige hondenbezitters in 
Egypte (alinea 2)?

  A Dat de overlast van zwerfhonden in hun wijken wordt opgelost.
  B Dat ze nu zorgeloos op reis kunnen gaan.
  C Dat zij makkelijk afstand van hun dieren kunnen doen.

1p 17 Wat lezen we over de behandeling van de honden in het hotel (alinea 3)?
  A De dieren leiden er een luxe leven.
  B De dieren worden opgesloten als hun bazen weg zijn.
  C De zwerfhonden krijgen eerst een serie injecties.
  D Hoe meer een baas betaalt, hoe beter een hond wordt behandeld. 

2p 18 Aan welke activiteiten kunnen de honden meedoen (alinea 3)?
	 	  Schrijf twee van deze activiteiten op in de uitwerkbijlage.
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Tekst 8

1p 19 Je wilt op vakantie naar Tunesië. Je surft op het internet om een hotelkamer
  te reserveren. 
	 	   Schrijf de naam van het hotel in Tunesië op dat vermeld staat in de lijst van 

hotels.
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Tekst 9

1p 20 Waarom is de bejaarde man van zijn vrouw gescheiden?
  A Hij gelooft niet dat haar been gebroken is.
  B Ze heeft zijn beenbreuk veroorzaakt.
  C Ze wilde dat hij haar been masseerde.
  D Ze wilde zijn been niet masseren.
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Tekst 10

1p 21 Wat lezen we in dit bericht over eieren?
  A Eieren eten helpt om gewicht te verliezen.
  B In Amerika eten mensen steeds meer eieren.
  C Te veel eieren eten is slecht voor de gezondheid.
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Tekst 11
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1p 22 Wat wordt gezegd over Arabische muziek in Nederland in alinea 1?
  A Deze muziek wordt steeds populairder.
  B Marokkanen in Nederland missen deze muziek.
  C Steeds meer Nederlandse muzikanten spelen deze muziek.
  D Veel Nederlanders ontdekken deze muziek tijdens hun vakantie in Marokko.

1p 23 Wat wordt er verteld over liefhebbers van Arabische muziek (alinea 2)?
  A Die bekijken graag tv-stations die veel Arabische muziek uitzenden.
  B  Die bezoeken veel feesten die worden georganiseerd door Nederlandse 

muzikanten.
  C Steeds meer Nederlanders houden van Arabische muziek.

1p 24 Wat lezen we over de groep Al-Atlal (alinea 3)?
  A Deze beroemde Marokkaanse groep bezoekt nu ook regelmatig Nederland.
  B Deze groep van Arabische muzikanten is populair in Nederland.
  C  Een aantal leden heeft de groep verlaten om een nieuwe band te op te 

richten.

1p 25 Wat voor soort muziek speelt de groep Al-Atlal (alinea 3)?
  A een mix van Arabische en westerse muziek
  B muziek die speciaal voor het Nederlandse publiek is gemaakt
  C traditionele Arabische muziekstijlen

2p 26 Noereddin vertelt over de keuze van de naam Al-Atlal voor de groep (alinea 4).
   Schrijf de twee redenen op waarom voor deze naam is gekozen.

1p 27 Wat is opmerkelijk aan de muziek die de groep speelt (alinea �)?
  A De groep beheerst verschillende stijlen Arabische muziek.
  B  De muzikanten hebben soms moeite om aan alle wensen van het publiek te 

voldoen.
  C  Een aantal van de muzikanten leert nu westerse muziekinstrumenten te 

bespelen.
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Tekst 12

1p 28 Wat vertelt dit bericht over de Olympische spelen in China?
  A  Chinezen die in contact zullen komen met buitenlandse bezoekers krijgen 

Engelse lessen.
  B Het is nog steeds onzeker of die in China zullen worden gehouden.
  C  Tijdens de Olympische spelen moeten de Chinezen hun straten goed 

schoonhouden.

1p 29  Er wordt een reden genoemd voor de maatregelen die China neemt voor de 
Olympische spelen.

   Schrijf deze reden op.
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Tekst 13

1p 30  Je bent op vakantie in Parijs. Tijdens je vakantie wil je een bezoek brengen aan 
het Instituut van de Arabische Wereld.

   Welke bus kun je nemen naar het Instituut?
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Tekst 14

1p 31 Wat zegt de schrijver over de hersenen van apen (alinea 1)?
  A Die hebben minder hersencellen dan de hersenen van mensen.
  B Die lijken op de hersenen van mensen. 
  C Die zijn veel kleiner dan de hersenen van mensen.

1p 32  Onderzoekers hebben ontdekt dat de hersenen van apen actief blijven tijdens 
de slaap.

   Wat betekent dat (alinea 1)?

1p 33 Welk gevoel drukt de schrijver uit met de woorden  (alinea 2)?
  A belediging
  B bevestiging
  C twijfel

1p 34 Wat wordt duidelijk over de dromen van apen (alinea 3)?
  A Niemand kent ze.
  B Ze gaan over de omgeving waarin ze leven.
  C Ze lijken op de dromen van mensen.

2p 35 Waarom willen wetenschappers weten of apen dromen (alinea 4)?
   Schrijf twee redenen op.
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 Tekst 15

ondiepe wateren =  noot 1

1p 36 Wat lezen we over de invloed van het klimaat op vissen (alinea 1)?
  A Door het warme water zullen veel vissoorten in de toekomst uitsterven.
  B Door hogere temperaturen van ondiep water groeien vissen daar sneller.
  C Steeds vaker moeten sommige vissoorten in koud water leven.

1p 37 Hoe komt het dat er steeds meer vissen in ondiep water leven (alinea 2)?
  A Dat komt door het veranderende klimaat.
  B Er is daar genoeg voedsel voor de vissen.
  C Het is verboden gebied voor vissers.

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   19 913-0111-a-KB-1-o*
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