
Examen VMBO-KB 

2013
tijdvak 1

donderdag 16 mei
13.30 – 15.30 uur

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 43 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 KB
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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

2p 1 Schrijf twee voordelen op van de tram van Casablanca. (alinea 1)

1p 2 Waarvoor biedt de trammaatschappij excuses aan? (alinea 2)
  A voor de onveiligheid op de weg door de toegenomen verkeersdrukte
  B voor de overlast als gevolg van de werkzaamheden
  C voor de vertragingen van de afgelopen maanden
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  Tekst 2

1p 3 Waarom heeft de man een klacht ingediend tegen de politiehond? (alinea 1)
  Omdat de hond …
  A hem heeft gebeten.
  B hem liet schrikken.
  C iets uit zijn huis heeft gestolen.

1p 4 Kies het ontbrekende woord uit de gegeven mogelijkheden. (alinea 2)

  A 

  B 

  C 

1p 5 Wie is er door de rechtbank veroordeeld? (alinea 3)
  A de dief
  B de hond
  C de politie
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 Tekst 3

2p 6 Je leest hieronder een paar sms’jes die tijdens feesten zijn verstuurd.
	 		 à  Schrijf in je uitwerkbijlage twee van de feesten op waarover de sms’jes 

gaan.
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Tekst 4

1p 7 Wat wordt er gezegd over Qatar in 2022? (alinea 1)
  A Qatar gaat dan de wereldkampioenschappen voetbal organiseren.
  B Qatar heeft dan de rijkste voetbalbond van het Midden-Oosten.
  C Qatar wordt dan het beste Arabische voetballand volgens CNN.

1p 8  (alinea 2)
  à Waardoor heeft Qatar ‘deze eer’ kunnen bereiken?

1p 9 Welk probleem heeft Qatar opgelost met betrekking tot de 
wereldkampioenschappen voetbal? (alinea 3)

  A Qatar zou te klein zijn om de organisatie uit te kunnen voeren.
  B Qatar zou te warm zijn in de zomer om te kunnen voetballen.
  C Qatar zou te weinig ervaring hebben voor de organisatie ervan.
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Tekst 5
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1p 10 Schrijf één gelegenheid op waarbij            wordt uitgevoerd. (alinea 1)

1p 11 Waar wordt de dans            mee vergeleken? (alinea 2)
  A de voorbereiding op een oorlog
  B een volksopstand
  C een wedstrijd tussen artiesten

1p 12 Kies het ontbrekende woord uit de gegeven mogelijkheden. (alinea 2)

  A 

  B 

  C 

1p 13 Wat is er bijzonder aan de dans            in de Verenigde Arabische Emiraten? 
(alinea 3)

  A Er worden andere wapens gebruikt.
  B Er wordt andere muziek gebruikt.
  C Jongeren mogen meedoen.
  D Vrouwen mogen meedoen.

1p 14 Wat is de oorspronkelijke betekenis van het woord          ? (alinea 4)
  A de kinderen
  B de ouders
  C de soldaten
  D het gezin

2p 15 Het hoofd van het team heeft verantwoordelijkheden ten opzichte van de 
leden van de band. (alinea 4)

  à Schrijf twee van deze verantwoordelijkheden op. 

2p 16 Geef op je uitwerkbijlage van elk van onderstaande beweringen aan of deze 
juist of onjuist is volgens de laatste alinea.

  1 Vroeger waren er oorlogen tussen de stammen.
  2 De dans was een manier om zich voor te bereiden op de oorlog.
  3 De dans wordt nog steeds uitgevoerd ter voorbereiding op de oorlog.
  4 De dans van nu is vooral voor het vieren van feesten.

1p 17 
  Waarnaar verwijst de  in het woord ? (alinea 5)

  A   

  B 

  C 
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Tekst 6

1p 18 Waardoor gingen er vorig jaar bijna een half miljard bomen in Texas 
verloren? (alinea 1)

  door ...
  A brandstichting
  B droogte
  C kampeerders
  D rokers

1p 19 Kies het ontbrekende woord uit de gegeven mogelijkheden. (alinea 2)

  A 

  B 

  C 
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Tekst 7

1p 20 Welke titel past het beste bij de volgende tekst?

  A 

  B 

  C

  D
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Tekst 8
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1p 21 Wat zegt Yara over koken? (alinea 2)
  A Ze heeft tegenwoordig weinig tijd om te koken.
  B Ze heeft van haar moeder leren koken.
  C Ze kookt meestal eenvoudige gerechten.

1p 22  (alinea 2)
  Welke gerechten noemt Yara hier?
  A gerechten die ze goed kan klaarmaken
  B gerechten die ze niet lekker vindt
  C gerechten die ze moeilijk vindt om te koken

1p 23 Waarom maakt Abdelaziz makkelijke gerechten? (alinea 3)
  A Omdat hij nog geen moeilijke gerechten heeft leren koken.
  B Omdat hij te lui is om langer in de keuken te staan.
  C Omdat hij weinig tijd heeft naast zijn studie en sport.

1p 24 Schrijf een reden op waarom Dina nauwelijks kan koken. (alinea 4)

2p 25 Schrijf twee redenen op waarom Liliane regelmatig kookt. (alinea 5)
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Tekst 9

1p 26 Wat vertelt Ikraam over lezen?
  A Ze houdt erg van spannende detectives.
  B Ze leest liever tijdschriften dan boeken.
  C Ze vindt lezen een saaie hobby.

1p 27 Wie van de meisjes geeft een reden waarom ze geen kranten leest?
  A Fouzia uit Jemen
  B Ikraam uit Egypte
  C Sali uit Syrië
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Tekst 10

1p 28 Jongeren gaan op verschillende manieren met mode om.
	 	 à Hoeveel manieren worden er genoemd in de eerste alinea?

1p 29 Wie van de vijf meisjes vindt haar eigen stijl het belangrijkst?

1p 30 Wat is de mening van Doeaa over mode?
  A Mode is bepalend voor haar populariteit.
  B Mode is heel belangrijk voor haar.
  C Mode speelt een steeds kleinere rol in haar leven.

1p 31 Wat wordt duidelijk uit de uitspraken van Raouia en Aaya?
  A Ze volgen de nieuwe mode wanneer ze iets leuk vinden.
  B Ze voelen zich ongelukkig in ouderwetse kleren.
  C Ze willen niet op hun kleding beoordeeld worden.
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Tekst 11
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1p 32 Waarvoor wordt internet het meest gebruikt in Arabische landen? (alinea 1)
  A voor het goedkoop online shoppen
  B voor het zoeken naar geschikter werk 
  C voor het zoeken naar nieuwe vrienden

1p 33 Hoeveel redenen worden in alinea 2 genoemd om internet op te gaan?
  A 2
  B 3
  C 4

2p 34 Schrijf twee gevaren op van Facebook. (alinea 3)

1p 35 Waarom vindt Jaap Denissen dat tieners goed kunnen omgaan met 
Facebook? (alinea 4)

  A Ze hebben geen tijd voor contacten.
  B Ze zijn opgegroeid met internet.
  C Ze zitten vaak lang achter de computer.

1p 36 Wat is opmerkelijk aan tieners die veel gebruikmaken van internet? (alinea 4)
  A Ze presteren beter op school.
  B Ze vinden makkelijker een baan.
  C Ze zijn sterk in sociale contacten.
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Tekst 12

1p 37 Waarom heeft Tawakkul Karman de Nobelprijs voor de vrede gewonnen?
  Omdat zij …
  A de onderdrukking van de vrouw door de man bespreekbaar maakt.
  B een belangrijke rol speelt in de opstand tegen de dictator in haar land.
  C voor de rechten van de vrouw opkomt.
  D voor de vrijheid in de Arabische landen vecht.
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Tekst 13

1p 38 Wat lezen we over de piloot in dit bericht?
  A Hij heeft zich per ongeluk opgesloten in de cockpit van een vliegtuig.
  B Hij heeft zich per ongeluk opgesloten in het toilet van een vliegtuig.
  C Hij mocht de cockpit niet in omdat hij een accent heeft.
  D Men dacht dat hij slechte bedoelingen had omdat hij een accent heeft.
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Tekst 14
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1p 39 Waarin verschilt Mekka van de rest van het Midden-Oosten? (alinea 1)
  A In Mekka is er geen bouwcrisis en in de rest van het Midden-Oosten wel.
  B  In Mekka is het goedkoop om te bouwen en in de rest van het 

Midden-Oosten is dat duur.
  C  In Mekka staan hoge gebouwen en in de rest van het Midden-Oosten 

staan lage gebouwen.

1p 40 Hoeveel bezoekers komen er elk jaar naar Saoedi-Arabië? (alinea 1)
  A 5,5 miljoen
  B 6 miljoen
  C 26 miljoen

1p 41 In alinea 2 wordt een percentage van 50% genoemd. 
  Waar heeft dit in Mekka mee te maken?
  Het is het percentage …
  A geld dat er gaat worden geïnvesteerd.
  B hogere gebouwen dat er wordt gebouwd.
  C mensen dat er extra kan worden ontvangen.

1p 42 Wat vindt Saoedi-Arabië belangrijk? (alinea 2)
  A dat bezoekers genoeg souvenirs kunnen meenemen naar huis
  B dat er ruimte is voor meer moslims om Mekka te kunnen bezoeken
  C dat in Mekka de mooiste gebouwen van de wereld gebouwd worden

  Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 15

1p 43 Je wilt een appartement in de stad Marrakech huren. 
	 	 à Welk telefoonnummer moet je bellen om informatie te vragen?

 
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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