
Examen VMBO-GL en TL 

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 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.

GT-0111-a-15-1-o

 Arabisch CSE GL en TL



◄◄◄ lees verder 2 / 20 GT-0111-a-15-1-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 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



◄◄◄ lees verder 3 / 20 GT-0111-a-15-1-o◄◄◄ lees verder 3 / 20 GT-0111-a-15-1-o

  Tekst 2

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



◄◄◄ lees verder 4 / 20 GT-0111-a-15-1-o

 Tekst 3

   naar: www.sayidaty.com

 3 1p

 4 1p

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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◄◄◄ lees verder 5 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 4

2p 7 De aanwijzingen voor het bereiden van het recept ‘Gekruide vis met rijst’ 
staan niet in de goede volgorde.

    Zet de aanwijzingen van het recept in de juiste volgorde.
   Schrijf achter de letters in de uitwerkbijlage de cijfers 1 tot en met 4.



◄◄◄ lees verder 6 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 5

   naar: www.alarabiya.net
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◄◄◄ lees verder 7 / 20 GT-0111-a-15-1-o

 8 1p

 9 1p

 10 1p

 11 1p

 12 1p

 13 1p



◄◄◄ lees verder 8 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 6

1p 14 Welk hotel is het afgelopen uur het meest bekeken via internet?

        



◄◄◄ lees verder 9 / 20 GT-0111-a-15-1-o◄◄◄ lees verder 9 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 7

   naar: www.yasater.com

1p 15 Er worden verschillende foto’s beschreven in de tekst.
   Welke was voor de zoon de belangrijkste?

1p 16 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.



◄◄◄ lees verder 10 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 8

   naar: www.hespress.com
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◄◄◄ lees verder 11 / 20 GT-0111-a-15-1-o

 17 1p

1p 18 Waar is Mogador naar genoemd? (alinea 3)

 19 1p

1p 20 Wie was de heilige MacDonald? (alinea 3) 

1p 21 Waar ligt de tombe van Sidi Magdoel? (alinea 3)

 22 1p

 23 1p



◄◄◄ lees verder 12 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 9

   naar: www.hespress.com
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◄◄◄ lees verder 13 / 20 GT-0111-a-15-1-o

 24 1p

 25 1p

 26 1p

 27 1p

 28 1p

1p 29 Schrijf één van de redenen op waarom de voorzitter van de vereniging om 
steun vraagt. (alinea 5)



◄◄◄ lees verder 14 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 10

   naar: www.emaratalyoum.com
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◄◄◄ lees verder 15 / 20 GT-0111-a-15-1-o◄◄◄ lees verder 15 / 20 GT-0111-a-15-1-o

2p 30  Geef in de uitwerkbijlage bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
(alinea 1)

  1  Door het gebruik van Lamborghini’s wil Dubai de status van de 
commandant van de politie verhogen.

  2  De Lamborghini’s zijn aangeschaft om de status van Dubai zichtbaar te 
maken.

  3  De Lamborghini’s zijn aangeschaft om duidelijk te maken dat de politie in 
Dubai veel geld heeft.

  4  De Lamborghini’s worden gebruikt om in de dure wijken van Dubai te 
patrouilleren.

  5  De Lamborghini’s worden gebruikt om verdachten snel te kunnen 
achtervolgen.

1p 31 Waarom worden er geen verdachten in de Lamborghini’s vervoerd? 
(alinea 2)

 32 1p

 33 1p

 34 1p



◄◄◄ lees verder 16 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 11

   naar: www.sayidaty.net

 35 1p

 36 1p

 37 1p

◄◄◄ lees verder 16 / 20 GT-0111-a-15-1-o
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◄◄◄ lees verder 17 / 20 GT-0111-a-15-1-o◄◄◄ lees verder 17 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 12

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



◄◄◄ lees verder 18 / 20 GT-0111-a-15-1-o◄◄◄ lees verder 18 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 13

   naar: www.alrakoba.net

 39 1p

1p 40 Schrijf één van de problemen op die door slapeloosheid veroorzaakt worden. 
(alinea 2)

1p 41 Wat is de relatie tussen alinea 2 en alinea 3?
  A De bewering in alinea 2 wordt tegengesproken in alinea 3.
  B De bewering in alinea 2 wordt bevestigd in alinea 3.
  C De bewering in alinea 2 wordt betwijfeld in alinea 3.
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◄◄◄ lees verder 19 / 20 GT-0111-a-15-1-o◄◄◄ lees verder 19 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 14

1p 42 Waarom week het vliegtuig uit naar het vliegveld van Aden?

   naar: www.skynewsarabia.com

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.



n einde   20 / 20 GT-0111-a-15-1-o

Tekst 15

1p 43 Welk land stoot per jaar de minste hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) uit 
volgens de tabel? 

1p 44 In welk land stoten de bewoners per jaar de meeste koolstofdioxide (CO2) 
uit volgens de tabel?

   naar: http://data.albankaldawli.org

 
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.


