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Tekst 1  

 
 

نت ، أعلبي لالستثمار السياحي لهذا العامبمناسبة احتضان الجمهورية التونسية للمنتدى العر 
دول مجلس التعاون الخليجي  من ينص على إعفاء العرب . هذا القرارقرارها الجديدتونس عن 

من هذا اإلعفاء تونس . تسعى ى تأشيرات دخول لألراضي التونسيةجراءات الحصول علإمن 
مواقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" زوار ب مزيد من السياح العرب وهو ما وصفه بعض جذْ 

ما قررته  اتباعو"تويتر" بالمحاولة البناءة. ودعا نشطاء مواقع التواصل باقي الدول العربية إلى 
  .تونس لتحسين السياحة العربية

  20الشباب
 

1p  1  Wat heeft Tunesië besloten om meer toeristen te trekken?  
A Tunesië heeft een inreisvisum afgeschaft voor toeristen uit de Golfstaten. 
B Tunesië gaat veel investeren in de toeristische sector. 
C Veel sociale mediagebruikers zijn het niet eens met Tunesië. 
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Tekst 2        للسالم "نوبل"جائزة      
رئيس دولة  16حصل 

نوبل وحكومة على جوائز 
خالل فترة وجودهم في 

  :الحكم وهم
  :اليبري 1
، "إلين جونسون سيرليف"

رئيسة ليبيريا الحالية، 
  اليمنية "توكل كرمان".المواطنة و  "ليما غوبوي"مع مواطنتها  مشاركةً  2011جائزة نوبل للسالم 

  :الواليات المتحدة األمريكية 2
 .2009، جائزة نوبل للسالم السابقرئيس الواليات المتحدة األمريكية  ،"باراك أوباما"
  :كوريا الجنوبية 3
 .2000رئيس كوريا الجنوبية األسبق، جائزة نوبل للسالم  ،"كيم داي جونغ"
  :إسرائيل وفلسطين 4
شمعون "مشاركة مع  1994رئيس الوزراء االسرائيلي األسبق، جائزة نوبل للسالم  ،"سحق رابينإ"

  ت".ياسر عرفا"الزعيم و  "بيريز
  :جنوب إفريقيا 5
نيلسون "مشاركة مع  1993فريقيا األسبق، جائزة نوبل للسالم إرئيس جنوب ، "كفريدريك ديكلير "

  ".مانديال
  :كوستاريكا 6
 .1987رئيس كوستاريكا األسبق، جائزة نوبل للسالم  ،"أوسكار آرياس سانشيز"
  :مصر وٕاسرائيل 7
 ".مناحيم بيجين"مشاركة مع  1978رئيس مصر األسبق، جائزة نوبل للسالم  ،"أنور السادات"
  : اليابان 8
مشاركة مع السياسي  1974ئيس وزراء اليابان األسبق، جائزة نوبل للسالم ر  ،"إيساكو ساتو"

  د".شون ماكبراي"يرلندي اإل
 2018األجيال نيت 

 
2p  2  Noteer de namen van de Arabische leiders die de Nobelprijs voor de Vrede 

hebben gewonnen. 
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Tekst 3      ُضر بالكليتين!يالماء مرتين  تْغلية  
 صحيحة؟ ةهل هذه المعلوم  1

لي الماء يقول المنشور: إعادة غَ 
ن إ األمالح، و  تركيز يؤدي لزيادة

إعادة الغلي قد يؤدي حتى إلى زيادة 
 رص السرطان. كما يشير المنشورفُ 

أن غلي الماء لفترة طويلة أو  إلى
إعادة غليه يؤدي إلى تحويل مركبات 

. ولكن ضارة موادميائية فيه إلى كي
الحقيقة هي أن هذا االعتقاد ال 

، فسيبقى آمنا من وصحي ونظيف ال يحتوي على سمومصحة له، والصواب أنه طالما أن الماء آ
  حتى بعد غليه أكثر من مرة.

في الماء فإن الغليان ال يغير أو يضيف إلى محتوى الماء شيئا، فبالنسبة لألمالح التي   2
يركزه نتيجة تبخر جزء من الماء، وطالما أن الماء باألصل ليس فيه سموم فسيبقى كذلك بعد  إنما

  .غليه. في الحقيقة إن غلي الماء يقتل الميكروبات التي فيه
اقتصادي، إذ إن غلي الماء مرتين ولكن السبب الحقيقي في عدم غلي الماء مرتين هو   3

القهوة، ثم ينساه، ثم يعيد تسخين الماء مرة  يعني أن الشخص يسخن الماء مثال إلعداد الشاي أو
نصح المجتمع والشخص نفسه، ولذلك ال يُ  أخرى، وهذا يعني هدرا للطاقة وكلفة مادية على

  !الماءإبريق بتسخين الماء مرتين، وعليك أن تبقى قرب 
 2018ة نت الجزير 

 
1p  3  Wat staat er in de tekst over het meerdere keren koken van water? (alinea 1) 

A Het kan soms schadelijk voor de gezondheid zijn. 
B Het verandert niets aan de kwaliteit van het water. 
C Het wordt afgeraden om het te doen. 
 

1p  4  Wat is het verband van alinea 2 ten opzichte van de laatste zin van alinea 1? 
A Het bevestigt wat er verteld is. 
B Het geeft een gevolg van die zin. 
C Het geeft een tegenovergestelde uitleg. 
 

1p  5  Wat is het voordeel om het water één keer te laten koken? (alinea 3) 
A Energie besparen. 
B Het water heeft een betere smaak. 
C Het water blijft lang houdbaar. 
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Tekst 4 

إحدى الشركات قررت   1
أيام في  4النيوزيلندية العمل 

األسبوع بشكل دائم، بعد أن 
 أسابيع 8أثبتت تجربة استمرت 

في وقت سابق من هذا  نجاحها
، "وقال "أندرو بارنز العام.

الرئيس التنفيذي لشركة 
: "لقد ""بربيشوال جارديان

  ، وانخفضت مستويات التوتر".واضحارتفعت اإلنتاجية بشكل 
 240وبدأت الشركة في مارس، التجربة التي تسمح لجميع الموظفين البالغ عددهم   2

ورافق فريق من الباحثين هذه  أيام فقط في األسبوع. 4باالحتفاظ بأجر كامل بينما يعملون 
وقال بارنز: "ما رأيناه هو زيادة كبيرة في المشاركة ورضا  .موظفينالتجربة لمراقبة تأثيرها على ال

الموظفين عن العمل الذي يقومون به، وزيادة كبيرة في ِنّية الموظفين لمواصلة العمل مع الشركة، 
 سعداء بتوازن حياتهم المهنيةال الموظفيننسبة  كما ارتفعت نتاجية".ولم نشهد أي انخفاض في اإل

  بْعد التجربة.%  78إلى ل التجربة قبْ % 54من 

  باب كوم
 
 

1p  6  Wat lezen we in alinea 1 over het bedrijf in Nieuw-Zeeland? 
A Wegens productievermindering zal er 1 werkdag per week ingeleverd 
 worden. 
B De werknemers kunnen kiezen voor een vier- of vijfdaagse werkweek. 
C De werknemers zullen 4 dagen moeten werken in plaats van 5. 
 

2p  7  Het experiment van een vierdaagse werkweek heeft positieve effecten op de 
werknemers. 
Noteer er twee. (alinea 2) 
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Tekst 5        متحف المجوهرات 
  
  
  
  
  
  
 
  
طبقا لتقييم  ةأهم عشر مزارات سياحي منبمدينة اإلسكندرية  متحف المجوهرات الملكية  1

جانب من تنوع زوار المتحف من السائحين األوي .TripAdvisoموقع السفر العالمي  على الزوار
والزوار  السياح العرب ىباإلضافة إل ،فريقياكا وأستراليا وآسيا وإ مريوروبا وأشتى الدول من أ

 روعةب ٕاعجابهمتقييم زيارتهم بالممتازة و  تحف على٪ من زوار الم94كثر من جمع أ. وأالمصريين
  .معروضات والطراز المعماريال
وكان  ي القرن التاسع عشرف المباني األوروبيةطبقا لطراز  1923سنه  ء المتحفتم بنا  2
 2010 وحتى 2003سنوات من  7في مشروع استغرق  وتم ترميمهفاطمة الزهراء.  لألميرة لكاً مِ 

الضخمة  واللوحاتالنقوش الجدارية  ، وقاموا بصيانةمن المهندسين والفنيين نخبة بواسطة
  .ىسقف والتي تعود لطراز العصور الوسطاأل على المرسومة

3   الدخول يتم تسليمه غطاء للحذاء من نه قبل ه الزائر ألهمية الحفاظ على المكان أومما ينب
اليونسكو  وقامت منظمة. رضيات المتحفأ يتم الحفاظ على حتىه فوق حذاءه البالستيك ليلبس

 وحمايةالزوار  ضا بتزويد المتحف بكاميرات مراقبة متطورة وهندسة إلكترونية إلدارةيأ
 .المعروضات
 مجلة الشباب

 
2p  8  De meeste bezoekers zijn zeer enthousiast over het museum. (alinea 1) 

Noteer twee zaken die ze erg mooi vinden van het museum. 
 

1p  9  Het museum is in 1923 gebouwd en een aantal jaren later gerestaureerd. 
(alinea 2) 
In welk jaar is de restauratie afgerond? 
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1p  10  Wat lezen we in alinea 3? 
Dat … 
A de toeristen hun schoenen moeten uitdoen bij het betreden van het 
 gebouw. 
B bezoekers geen camera’s in het gebouw mogen gebruiken. 
C het museum onder toezicht staat van Unesco. 
 
 
Tekst 6 

، "حجازي يمجد" السيدأصدر 
، قرارين أولهما "أسوانمدينة "محافظ 

ومركبات  "الكارو"بمنع سير عربات 
بالشوارع الرئيسية  "التوك توك"

بمنع يتعلق  والقرار الثاني .للمدينة
المخلفات خروج السيارات المحملة ب

صول على إال بعد الحالصلبة 
 .تصريح من الجهات المعنية

عربات الكارو ومركبات  المخالفين من سائقي ات الصارمة ضدتخاذ اإلجراءاأعطى توجيهاته بو 
غرامات المالية في دفع التوك وعربات النقل الثقيل والخفيف المحملة بالمخلفات الصلبة بالتوك 

الرسوم المالية  .للمدينة السياحية حفاظ على المظهر الجمالي والحضاريللوذلك ، حالة المخالفة
في منظومة التطوير والتجميل الشاملة ، ستستثمر بعد دفع الغرامات ل عليهاو التي سيتم الحص

  بمدينة أسوان.
 كوم المصري اليوم

 
1p  11  Wat lezen we in het bericht over de stad Aswan? 

A Toeristen maken gebruik van voertuigen die door dieren worden  
 getrokken. 
B Een aantal soorten voertuigen wordt geweerd uit een aantal straten. 
C Veel vrachtwagens in de stad vormen een gevaar in het verkeer. 
 

1p  12  Wat wil de burgemeester van Aswan met het geïnde geld? Hij wil… 
A het geld gebruiken voor salarissen van de werknemers van het stadhuis. 
B met het geld apparatuur aanschaffen voor het beveiligen van de straten. 
C het geld investeren in de verfraaiing van de stad Aswan. 
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Tekst 7      عيوسائل التواصل االجتما  
أن مواقع تقرير بحثي بريطاني أوضح   1

التواصل االجتماعي تتفوق على التلفزيون كمصدر 
 .على األخبار بين فئة الشبابرئيسي للحصول 

 من الشباب الذين %28وأشار التقرير إلى أن 
عاما يلجؤون إلى  24إلى  18أعمارهم من تصل 

وسائل التواصل االجتماعي كمصدر رئيسي لمعرفة 
منهم يعتمدون على % 24األخبار مقارنة بنسبة 

 .التلفزيون
لى اإلنترنت يستخدمون إلدخول لديهم إمكانية ا لذينا من %51أن  كما أضاف التقرير  2

 ”yougov“ ويعتمد التقرير على دراسة لشركة .مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار
 .بريطاني 2000دولة، من بينهم  26ألف شخص من  25شملت نحو والتي البحثية 

خبار في شتى تعصف بمؤسسات األاالضطرابات ويقول التقرير في مقدمته إن موجة من   3
األخبار. وأشار  ينتجملعواقب المحتملة الكبيرة التي ستطول الناشرين وكذا ء العالم، نتيجة اأرجا

أصبحت مواقع مفضلة لتتبع األخبار.  ومواقع أخرى للتواصل االجتماعي "فيسبوك"أن موقع  ىإل
بشعبية كبيرة  ي تحظىاألخبار المتداولة عبر وسائل التواصل االجتماعأشار التقرير إلى أن كما 

 .بين النساء والشباب
 األجيال نيت

 
1p  13  Wat staat in het rapport over de jongeren? (alinea 1) 

A Een grote groep onder hen volgt nieuws via sociale media. 
B De meesten van hen zijn verslaafd aan internet. 
C Ze besteden veel tijd aan tv kijken. 
 

1p  14 “ دولة 26ألف شخص من  25 ” (alinea 2) 

Wat zegt het rapport over die mensen? 
Dat … 
A zij in Engeland zijn gevestigd. 
B zij niet van sociale media houden. 
C zij betrokken zijn bij het onderzoek. 
 

1p  15 "موجة من اإلضطرابات" (alinea 3) 

Welke mensen hebben last van de golf van onrust? 
A Een groep jongeren. 
B Gebruikers van sociale media. 
C Makers van tv- en radio-nieuwsuitzendingen. 
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1p  16  Wat lezen we in alinea 3 over nieuws bij vrouwen? 

A Nieuws via sociale media is bij deze groep populair. 
B Tijdschriften vormen een belangrijke nieuwsbron. 
C Belangstelling voor nieuws is laag bij deze groep. 
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Tekst 8        الكتاب اإللكتروني 
بدأ شباب بغداد الترويج مبكرًا   1

انطلقت  التيو  "أنا عراقي أنا أقرأ"لمبادرة 
استمرت أكثر من أسبوعين و  في بغداد
قد و  .العراقيين على القراءةلتشجيع 

. نجحوا في الترويج للكتاب اإللكتروني
معظم الشباب الذين شاركوا في الترويج 
لفكرة الكتاب اإللكتروني استخدموا مواقع 

 ".تويتر" و "فايسبوك"التواصل االجتماعي، مثل 
على  ناسشجعت الكثيرين من الالتواصل االجتماعي بمواقع زاوية الكتاب اإللكتروني   2

ن الجيل الجديد في العراق ال يميل من أرغم العلى  .لمبادرة وزادت اهتمامهم بالقراءةزيارة موقع ا
 ،تشجيع األجيال الجديدةنجحوا في ن الشباب ألكن يبدو  كثيرًا إلى القراءة مثل األجيال السابقة،

 .حديثةعلى القراءة بما يواكب العصر والمتطلبات ال ،التي ابتعدت عن تصفح الورق
ويأمل الشباب في أن تعود بغداد إلى سابق عهدها في القراءة وأن تحتل المراكز األولى   3

كما كانت ذات يوم، بحسب المثل القائل "القاهرة تكتب، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ"، لكن تلك 
  .المضمونالتكنولوجيا وتفنن في أشكالها وابتعد عن على المهمة لن تكون سهلة مع جيل أدمن 

  2018مجلة الحياة 
  

"أنا عراقي أنا أقرأ"  (alinea 1) 

1p  17  Wat is het doel van dit initiatief? 
A Aandacht vragen voor het lezen van papieren boeken. 
B Boeken onder jongeren online uitwisselen. 
C Irakezen stimuleren om te gaan lezen. 
 

1p  18  Wat lezen we over de jonge generatie in alinea 2? 
A Ze hebben tegenwoordig weinig tijd voor lezen. 
B Ze lezen weinig papieren boeken. 
C Ze vinden de leescultuur niet van deze tijd. 
 

 (alinea 3) "القاهرة تكتب، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ"

1p  19  Wat wil de schrijver met deze zinnen duidelijk maken? 
A Dat de bewoners van Bagdad tegenwoordig kampioen zijn in lezen. 
B Hij hoopt dat de Irakezen, net als vroeger, meer gaan lezen. 
C Mensen zijn meer gaan lezen door de productie van veel boeken. 
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Tekst 9    يفأماكن سياحية لقضاء عطلتك بأقل التكال!!  
 :لبرتغالا

تعد البرتغال أحد أرخص البلدان السياحية في أوروبا، وخاصة مدينة لشبونة، حيث يقع بها العديد 
واألماكن التاريخية وأماكن الترفيه، ويبلغ متوسط من األماكن السياحية المتنوعة من المتاحف 

دوالر،  9.63دوالر لليلة الواحدة، ومتوسط سعر الوجبة  91سعر الغرفة في البرتغال حوالي 
 .ولذلك ننصحك بالتوجه إلى البرتغال إذا كنت ترغب في الذهاب إلى وجهة سياحية قليلة التكلفة

  :رومانيا
، عاصمة رومانيا، فهي أحد أرخص المدن حول العالم، كما ننصحكم بزيارة مدينة "بوخاريست"

القديم، إذا فها هي  األوروبي أنها تمتلك المباني التاريخية العريقة، فإذا كنت من محبي التاريخ
وجهتك المثالية، وتضم مدينة بوخاريست أيضًا العديد من المطاعم والمقاهي بأقل التكاليف، ويبلغ 

 .دوالر 5.51دوالر لليلة، ويبلغ سعر وجبة الطعام حوالي  51متوسط سعر الفندق حوالي 
  :بلغاريا

تتميز بلغاريا بموقعها المتميز على الساحل األوروبي، حيث االستمتاع بالمناظر الخالبة بميزانية 
 5.64دوالر لليلة الواحدة، ووجبة الطعام  55محدودة، ويبلغ متوسط سعر الفندق بها حوالي 

  .دوالر
  اليونان:

، منخفضةأسعار بتميز اليونان بجزرها الساحرة ومعالمها الطبيعية وشواطئها الخالبة، هذا كله ت
 13.76دوالر لليلة الواحدة، وتبلغ وجبة الطعام حوالي  72حيث يبلغ متوسط سعر الفندق حوالي 

 .دوالر
  تايالند:

المحدودة، حيث يمكنكم تمتلك تايالند الكثير من المنتجعات السياحية التي تناسب ميزانيتك 
االستمتاع بشواطئها الساحرة والمناظر الطبيعية الخالبة، ويبلغ متوسط سعر الليلة في الفندق 

 .دوالر 1.93دوالر، بينما يبلغ سعر وجبة الطعام حوالي 40حوالي 
  نت 20شباب 

 
1p  20  Je wilt op vakantie gaan naar een land waar het leven goedkoop is. 

In welk Europees land kun je de goedkoopste maaltijd vinden volgens de 
tekst? 
 
 


