
Examen VMBO-KB 

2015
tijdvak 1

woensdag 27 mei
13.30 – 15.30 uur

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.

KB-0111-a-15-1-o

 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

1p 1 Wat was de oorzaak van het ongeluk?
  A angst voor muizen
  B de liefde voor dieren
  C een hoge snelheid
  D onoplettendheid

   naar: www.sahafah.net
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  Tekst 2

1p 2 Waarom heeft de leerling uit de vierde klas van de basisschool gespijbeld?
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 Tekst 3

   naar: www.sayidaty.com

1p 3 Wat is het doel van het organiseren van de miss Filipijnse werkster 
verkiezingen in Libanon? (alinea 2)

  A De Filipijnse werksters gelukkig maken.
  B Een geldbedrag winnen.
  C Zoeken naar een Libanese partner.
  D Zoeken naar nieuw werk.

1p 4 Wie heeft de kosten van het festival betaald? (alinea 2)
  A commerciële bedrijven
  B de Filipijnse ambassade
  C de Pakistani Hoessein
  D Frans 24

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

2p 6 Naast de verkiezing van miss Filipijnen in Libanon en het uitreiken van de 
prijzen, zijn er andere activiteiten georganiseerd.

    Noteer twee andere activiteiten die tijdens het festival zijn georganiseerd. 
(alinea 3)
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Tekst 4

1p 7 Wat is er bijzonder aan de school van Amira? (alinea 1)
  De school …
  A besteedt veel aandacht aan de kunstvakken.
  B gaat heel bewust om met het gebruik van water.
  C is uitgeroepen tot de beste school van het jaar.
  D won een wedstrijd voor striptekenen.

1p 8 (alinea 2) “ ” 
   Wat was het thema van deze wedstrijd?
  A Hoe leer je beter tekenen?
  B Hoe moet je omgaan met water?
  C Hoe wordt Unesco bekender bij jongeren?

2p 9 Amira heeft verwachtingen voor de toekomst. (alinea 2)
   Schrijf de twee verwachtingen op in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 5
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1p 10 Wat lezen we over de bibliotheek van Alexandrië? (alinea 1)
  A Die bewaarde tijdelijk overtollige boeken voor Nederland.
  B Die gebruikte oude boeken uit Nederland voor een tentoonstelling.
  C Die kreeg heel veel boeken cadeau van Nederland.
  D Die leende een aantal bijzondere boeken van Nederland.

1p 11 Wat zegt de directeur van de bibliotheek over de boeken? (alinea 2)
  A Ze behandelen allerlei onderwerpen in verschillende talen.
  B Ze gaan over de relaties tussen Arabische en Europese landen.
  C Ze versterken de talenkennis van Egyptische studenten.

2p 12 De bibliotheek van Alexandrië doet twee beloftes. (alinea 3)
   Schrijf beide beloftes op in de uitwerkbijlage.

1p 13 Wat beschrijft alinea 4?
  A de grootte van de bibliotheek die in Alexandrië gebouwd wordt
  B het nut van de bibliotheek voor de studenten van Alexandrië
  C voorbeelden van landen die boeken schonken aan de bibliotheek 

1p 14 (alinea 4) “ ”
   Waarnaar verwijst deze zin? 
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Tekst 6

1p 15 Wat lezen we in dit bericht over twee kamelen?
  A Bij het oversteken van de weg veroorzaakten ze een ongeluk.
  B Bij het stoeien op de snelweg vernielden ze een aantal auto’s.
  C Bij het vechten moest de politie ze uit elkaar halen.
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Tekst 7

   naar: www.yasater.com

1p 16 Er worden verschillende foto’s beschreven in de tekst.
   Welke was voor de zoon de belangrijkste?

1p 17 Waarom was de moeder blij?
  A Haar zoon heeft haar uitgenodigd voor een feest.
  B Haar zoon heeft het goed gemaakt met het gezin.
  C Ze vond de babyfoto van haar zoon op facebook mooi.
  D Ze zag voor het eerst een foto van haar kleinkind op facebook.
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Tekst 8
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1p 18 Waarom was Nadine Fahd in Marokko? (alinea 1)
  A om goede doelen op het gebied van onderwijs te steunen
  B om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen
  C om meer kinderen te betrekken bij mode in de Arabische landen

1p 19 Waarom wilde Nadine Fahd graag een Marokkaanse kaftan dragen? 
(alinea 2)

  A De Marokkaanse Kaftan is populair in veel Arabische landen.
  B Ze doet dit uit betrokkenheid met de Arabische cultuur in Marokko.
  C  Ze wil Marokkaanse traditionele kleding promoten in de Arabische 

landen.

1p 20 Welke boodschap wil Nadine Fahd ons geven via haar nieuwe liedje? 
(alinea 3)

  A dat Arabische landen kunst meer moeten stimuleren 
  B dat Arabische liedjes minder vaak over geweld moeten gaan
  C dat kunst de vrede tussen Arabische landen kan bevorderen

1p 21 (alinea 3) “ ” 
   Waarvan is dit de titel?
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Tekst 9

1p 22 Wat verwacht de organisatie van het festival? (alinea 1)
  A dat er veel mensen naar het concert van Rihanna zullen komen
  B dat het op het festival nog veel drukker zal zijn dan in Casablanca 
  C dat Rihanna nog een keer in Casablanca zal komen optreden

1p 23 Wat beschrijft alinea 2?
  A artiesten die vorig jaar op het festival hebben opgetreden
  B informatie over de artiesten die gaan optreden
  C liedjes die op het festival gezongen zullen worden

1p 24 (alinea 3) “ ”  
   Waarnaar verwijst  in deze zin?
  Je mag in het Arabisch antwoorden.
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Tekst 10

1p 25 Wie is de eigenaar van het gebouw in Amsterdam? (alinea 1)
  A de gemeente Amsterdam
  B de Marokkaanse staat
  C de universiteit van Amsterdam
  D een groep krakers

1p 26 Waarvoor wilde de eigenaar het gebouw gebruiken? (alinea 2)
  A voor de universiteit
  B voor een consulaat
  C voor een cultureel centrum
 
1p 27 Waarom is er niets besloten over het gebruik van het gebouw? (alinea 3)
  A De universiteit van Amsterdam gaat er geld in investeren.
  B Het gebouw blijft voorlopig nog bezet door krakers.
  C Het opknappen ervan gaat veel geld kosten.
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Tekst 11

   naar: www.sayidaty.net

1p 28   
  Over welke verandering wordt er gepraat in alinea 1?
  A De Jemenieten gebruiken internet om naar een partner te zoeken.
  B De Jemenieten weigeren op huwelijksreis te gaan.
  C Er wordt een nieuw soort bruidsschat in Jemen geïntroduceerd.

1p 29 Wat was de reactie van de familieleden toen ze van de bruidsschat wisten? 
(alinea 2)

  A Ze hebben de bruidsschat geaccepteerd.
  B Ze werden boos op de vader.
  C Ze keken met minachting naar de zaak.
  D Ze begonnen elkaar te feliciteren.

1p 30  Kies het ontbrekende woord uit de gegeven mogelijkheden. (alinea 3)

  A 

  B 

  C 
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Tekst 12

1p 31 Wat is in een aantal landen onderzocht? (alinea 1)
  A de redenen waarom het Engels er steeds vaker wordt gesproken
  B de vergelijking tussen het Engels en andere talen in deze landen
  C het niveau van de beheersing van het Engels in deze landen

1p 32 (alinea 1) “ ”
  Wat wordt hiermee bedoeld?
  A de lesmethodes die in verschillende landen gebruikt zullen worden
  B de niveaus voor Engels die in verschillende landen behaald worden
  C de toetsen die in verschillende landen afgenomen moeten worden

1p 33 Waarnaar verwijst “ ”? (alinea 2)
  A naar een aantal landen
  B naar Egypte
  C naar Engeland

1p 34 Op welk gebied is Engels de eerste taal in de wereld geworden? (alinea 2)
  op het gebied van …
  A de communicatie op internet
  B de internationale wetenschap
  C internationale conferenties
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 Tekst 13

1p 35 Wat lezen we over de beer in alinea 1?
  A Hij is doodgereden door een rijdende auto.
  B Hij is op een rijdende auto gevallen.
  C Hij viel onverwachts rijdende auto’s aan.

1p 36 Wat zou de oorzaak van het ongeluk zijn? (alinea 1)
  A Een enorme vrachtwagen heeft de beer geraakt.
  B Een onbekende auto heeft de beer aangereden.
  C Meneer Haddad heeft de beer per ongeluk aangereden.

1p 37 Wat lezen we over de politie? (alinea 2)
  A Die bracht de beer naar een dierenkliniek voor behandeling.
  B Die hield de man aan die de beer had aangereden.
  C Die liet de beer ter plaatse door dierenverzorgers behandelen.

◄◄◄ lees verder 16 / 19 KB-0111-a-15-1-o
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Tekst 14

1p 38 Hoeveel gouden medailles heeft Nederland op de Olympische Zomerspelen 
gewonnen?

                                          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 18 / 19 KB-0111-a-15-1-o◄◄◄ lees verder 18 / 19 KB-0111-a-15-1-o

Tekst 15

1p 39 Welk land stoot per jaar de minste hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) uit 
volgens de tabel? 

1p 40 In welk land stoten de bewoners per jaar de meeste koolstofdioxide (CO2) 
uit volgens de tabel?

   naar: http://data.albankaldawli.org
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Tekst 16

2p 41 Meneer Haidari noemt twee bijzonderheden over Samina. (alinea 1)
   Schrijf deze twee bijzonderheden op in de uitwerkbijlage.

1p 42 Wat schrijft Samina in haar brief aan meneer Haidari? (alinea 2)
  A Ze bedankt haar team voor de steun tijdens de beklimming.
  B Ze uit haar bezorgdheid over de gevaren van bergbeklimmen.
  C Ze wenst haar collega’s succes bij een belangrijk sportevenement.

 
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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