
 

3 op reis in de klas 
Saoedi-Arabië 
  
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Midden op het Arabisch schiereiland in het 
Midden-Oosten ligt het koninkrijk Saoedi-
Arabië. Het land is eigenlijk één grote 
woestijn met daarin een aantal steden met 
als hoofdstad Riyad. In dit land draait alles om 
de islam en de koran. Zo zijn vrouwen 
bijvoorbeeld beperkt in hun 
bewegingsvrijheid. Door de aardolie is Saoedi-
Arabië een welvarend land met 28 miljoen 
inwoners. Het is wel vijftig keer groter dan 
Nederland. Aan de oostkant van het land ligt 
de Perzische golf en aan de westkant de Rode 
zee. Voor alle moslims op de wereld is dit een 
heel belangrijk land. Mohammed is hier 
geboren en Mekka is de belangrijkste 
bestemming voor de pelgrimstocht. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Woestijnklimaat, Eiland, Midden-Oosten, Islam 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 38 – Geografisch basiskennis 
- 46 – Arm en Rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de landenserie 
van ‘3 op reis in de klas’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan 
videoclips over allerlei landen. Bijvoorbeeld 
Kirgizië. 
 
Antwoorden 
1 B 2b/c Aan de westkant van het land ligt de 
Rode Zee en aan de oostkant ligt de Perzische 

golf 3 A 4 C 5 In het zuiden van Saoedi-
Arabië liggen hoge bergen. Daardoor is het 
klimaat hier minder droog en is er 
vruchtbaar gebied. 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Saoedi-Arabië? 
A Mekka 
B Riyad 
C Jeddah 
 

        
 
2 Saoedi-Arabië ligt op het Arabisch 
schiereiland. 
a Kleur het land in op het kaartje. 
b Geef de Rode Zee aan op het kaartje met de 
letter A. 
c Geef de Perzische Golf aan op het kaartje met 
de letter B. 
 
3 Saoedi-Arabië heeft een woestijnklimaat. Wat 
zijn de kenmerken? 
A Hete zomers, koele winters en het hele jaar 
droog 
B Koele zomers, hete winters en het hele jaar 
droog 
C Hete en droge zomers, koele en natte winters 
 
4 Saoedi-Arabië is het centrum van de Islam. 
Naar welke Saoedi-Arabische stad moet elke 
moslim eenmaal in zijn leven een pelgrimstocht 
maken? 
A Abha 
B Madain Saleh 
C Mekka 
 
Verdiepingsvraag 
5 Saoedi-Arabië heeft een woestijnklimaat. 
Toch ligt er in het zuiden een vruchtbaar 
gebied. Leg in een paar zinnen uit hoe dat kan? 
 

 

http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-saoedi-arabie/
http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-kirgizie/

