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Examen VMBO-GL en TL 

2021 

Arabisch CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1 
maandag 31 mei 
13.30 - 15.30 uur 
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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 lezen we in de tekst over Ahmad Magdi? 
A Hij kreeg een nieuwe rol in een serie vanwege zijn uiterlijk. 
B Hij plaatste schokkend commentaar op Instagram. 
C Hij veranderde naar een nieuwe kledingstijl. 
D Hij verbaasde zijn fans met zijn nieuwe kapsel. 

Tekst 2 

1p 2 Waarom werd de Egyptische danseres Dina uitgelachen? 
A omdat ze met een bekende acteur flirtte 
B omdat ze raar op de foto stond 
C vanwege haar rare berichten op sociale media 
D vanwege haar slechte acteerprestaties 

Tekst 3 

1p3ماذا نقرأ عن تطبيقimo في الفقرة األولى؟
A.يفضله الناس على باقي التطبيقات
B ينافسه تطبيقWhatsApp .في الدول العربية
C له الناس أكثر من في الدول العربية. Messengerُينزِّ
D.يمكن استعماله في الدول العربية 

1p4   ماذا نقرأ عنWhatsApp في الفقرة األولى؟
A.المعلومات حوله موجودة  باللغة العربية  
B شهرته أقل من شهرة تطبيقimo.  
Cال يعرفها المواطن العربي.  ممنوع ألسباب
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1p52. (الفقرة الفراغ بما يناسب امأل(  
A األصوات  
B الخدمات  
C الكلمات  
D اللغات  

Tekst 4 

1p 6 Wat is er bijzonder aan deze vlucht? 
A Een passagier heeft zich misdragen. 
B Een vrouwelijke arts is bewusteloos geraakt. 
C Er is een vrouw bevallen in het vliegtuig.  
D Er was een noodlanding nodig. 

Tekst 5 

1p7كازابالنكا" في الفقرة األولى؟سعد لمجرد نقرأ عن أغنية  ماذا"
Aأصدرها منتج موسيقى فرنسي.
B.حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قصير 
Cشجعت السياحة في الدار البيضاء. 
D.فضلها الجمهور على أغانيه المغربية

1p8 1"فاجأ المغني المغربي جمهوره ..." (الفقرة(  
  بماذا فاجأ لمجرد جمهوره؟

Aباألرباح التي حققها  
Bبالطريقة التي غنى بها  
Cالتي حققها بعدد المشاهدات  
Dباللغة التي غنى بها  

2p 9 Geef in de uitwerkbijlage bij elke bewering over Lmjarad aan of deze juist 
of onjuist is. (alinea 2) 
1 Hij heeft speciaal over het vasten een liedje gezongen. 
2 Zijn lied Casablanca is zowel op de radio als op de televisie 

uitgezonden. 
3 Hij heeft zijn lied op sociale media geplaatst. 
4 Hij nam de videoclip voor het lied in Frankrijk op. 
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Tekst 6 

1p10  1(الفقرة  الفراغ بما يناسب امأل(
A األسرة  
B الشخصية  
C المجتمع  

1p11 ماذا نقرأ عن خطيب رانا في الفقرة األولى؟
A .يريد االهتمام باألوالد بعد بضع سنين 
B .يصعب عليه االختيار بين السفر والعائلة
C في حياته. يعتبر عمله أهم شيء 
D يهتم باألشياء التي تهتم بها رانا. 

1p 12  2أسرة رانا تجاه مغامراتھا؟ (الفقرة أفراد ما ھو رد فعل(

A  ليه لتحقيق أحالمها.إيدفعون لها ما تحتاج
B  أن تسافر.بدال من يفضلون أن تدرس 
C  شخصيتها.يفهمون أن رغبتها جزء من 
D .يمنعونها من التعرف على األجانب 

1p13  3قرة ف(الماذا تقول رانا عن ممارسة رياضات المغامرة؟(
A .تالئم الشباب أكثر من المسنين 
B .تناسب ممارستها مختلف األعمار 
C  السن ألنها صعبة.كبار يبتعد عنها

1p14   4ماذا نفهم من كالم رانا حول هواية ركوب الدراجات؟ (الفقرة(  
A  ن.و المصريال يهتم بها رغم أهميتها
B  ّال قليل من الناس.إال يعرف قيمتها
C .يمارسها الناس عندما يجربونها  

2p 15 Rana noemt een aantal voordelen van fietsen. (alinea 4)  
 Schrijf twee van deze voordelen op.
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Tekst 7 

1p 16 (alinea 1)  عروسالوسط صدمة الجميع وخجل "... ..." 
 Wat was de reden voor deze reactie?

1p 17 Wat is waar over het liedje "دقوا المزاهر" ? (alinea 2) 

A Het was een nummer 1-hit van Hazim Sharif. 
B Het werd gezongen door Ayman Zabib. 
C Het werd gezongen voor de twee verloofden.  

Tekst 8 

1p 18 Een werkgever zoekt een ingenieur die in het bezit is van een rijbewijs. 
 Schrijf het nummer op van de advertentie met een kandidaat die aan

deze eis voldoet.

Tekst 9 

1p 19 Welk nieuws vertelde de officiële Facebookpagina van Tamer Hosni? 
(alinea 1) 
A De opnames van zijn televisieprogramma werden uitgesteld. 
B Het duurde even voordat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. 
C Hij werd opgenomen in het ziekenhuis nadat hij klaar was met filmen. 
D Vanwege zijn zwakke gezondheid moest hij optredens afzeggen. 

1p 20 Wat lezen we in alinea 2 over Tamer Hosni?  
A Hij kon twee weken niet optreden. 
B Hij mocht niet praten van de dokters. 
C Hij moest herstellen van een operatie. 

Tekst 10 

2p 21 Geef in de uitwerkbijlage bij elke bewering over het festival in al-Qamishli 
aan of deze juist of onjuist is. (alinea 1) 
1 Er worden liederen uit de hele wereld gezongen. 
2 Er wordt cultureel erfgoed uit de regio getoond. 
3 Er wordt regionale kleding getoond. 
4 Mensen dansen op Koerdische muziek. 

1p 22 Schrijf een van de redenen op waarom volgens  het festival nodig  ناعبد الرحم
is. (alinea 2) 
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1p23 2الفراغ بما يناسب (الفقرة  امأل(
A التعارف  
B الغناء  
C الفن  
D المعارك  

1p24 " 2"أورشينا حنا" (الفقرة  برأي) 3(الفقرة  "صفقان أوركيشما عالقة رأي(
A  ُفسرهي. 
B  ُكملهي. 
C هلخصي.
D ه.قضناي

Tekst 11 

1p25  1كيف تنظر الكاتبة العمانية ميمونة الوهيبي إلى باقي المرشحات؟ (الفقرة(
A .ترى نفسها أفضل منهن 
B  .ُتظهر لهن االحترام 
C .مكانتها ال تتناسب معهن
D .موقفها غير واضح  

1p26  2كيف تم وضع الكاتبة في قائمة المرشحات؟ (الفقرة(
A .اقترحتها المجالت العربية  
B  .رشَّحها المتابعون لها  
C .سجلت نفسها في الالئحة  
D .قدمتها الوكالة الروسية 

1p 27 Schrijf een van de selectiecriteria op om genomineerd te worden voor de 
prijs. (alinea 3) 

                                          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 7 / 9 GT-0111-a-o

1p28 4عن ماذا يتحدث كتاب "ألنك تستحق"؟ (الفقرة(
A.يشرح الِحكم القديمة للشباب المعاصر
B.يضم كثيرا من المحاضرات حول السعادة 
C ّبطرق جديدة.قضاء وقت الفراغ كيفية بف ُيعر  
D .يقدم لإلنسان نصائح ليعيش ُمرتاحا  

2p 29 Geef in de uitwerkbijlage bij elke bewering over de twee boeken aan of 
deze juist of onjuist is. (alinea 4) 
1 De boeken bevatten adviezen voor de lezers.  
2 De boeken werden naar verschillende talen vertaald. 
3 De boeken zijn geaccepteerd door de lezers.  
4 Een van de twee boeken gaat over sprookjes. 

Tekst 12 

1p 30 Wat doen Marokkaanse jongeren om daklozen te helpen? (alinea 1) 
A Ze bieden onderdak aan hen. 
B Ze geven gratis maaltijden aan hen. 
C Ze geven kleren aan hen.  
D Ze maken profielen aan op sociale media voor hen. 

1p 31 Wat is waar volgens alinea 2? 
A Men twijfelt aan het nut van de actie in de steden waar het sneeuwt. 
B Men wil deze actie uitbreiden naar alle regio's in Marokko. 
C Mensen betuigen hun steun aan de actie van de jongeren.  
D Mensen willen geld doneren om armen te helpen. 

Tekst 13 

1p32 الخرج" في الفقرة األولى؟بمحافظة موقع الماذا نقرأ عن"  
Aالفحم الحجري. سعوديةمنه ال تاستخرج
B ن ألول مرة.مئات من السياح الفرنسييزاره  
Cقديمة. اآثار الباحثون فيه  وجد  

2p 33 Schrijf twee voorbeelden op van voorwerpen uit de steentijd. (alinea 2) 
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1p34 3عين الضلع؟ (الفقرة  عقو ماذا نفهم عن م(  
A  بيت قديم. آثاراكتشف فيه الباحثون  
B  الخرجأكد العلماء أنه أقدم من منطقة.  
C الفرنسيون بمساعدة سكانه. وصل إليه  

Tekst 14 

1p35 1الفقرة (الفراغ يما يناسب  امأل(  
A باإلضافة إلى  
B بسبب  
C حسب  
D رغم  

1p 36  ... " 1الفقرة ..." (عدد زوار تونس انخفض في السنوات األخيرة(  
  ذلك؟ما هو السبب في 

A الخوف على سالمة السياح  
B الطريقة التي ُتعامل بها تونس األجانب  
C األماكن السياحيةعدم االهتمام ب  

1p37 ؟نقرأ عن تونس في الفقرة الثانية ماذا  
A  .ازدهرت السياحة فيها بفضل المساعدات األجنبية  
B  يرتفع. الذين يزورونهاعدد البريطانيين بدأ  
C ها.السفارة التونسية الشركات لتشجيع السياحة في تدع  
D  ألن حكومتهم شجعتهم.البريطانيون إليها سافر  

1p38 ."2(الفقرة  "الطلب على الوجهة التونسية مرتفع جدا حسب وكالء األسفار(  
  هذه الجملة ؟بة لثفي الفقرة الثاه الوزير التونسي ما عالقة ما قال

A يتمها. 
B هاناقضي. 
C .ينفيها 
D ؤكدهاي. 
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2p 39 Geef in de uitwerkbijlage bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
(alinea 3) 
1 De Britse overheid verhoogde haar financiële steun aan Tunesië.  
2 De Britse overheid hief het reisverbod naar Tunesië op.  
3 Tunesië hoopt dat er in 2019 meer toeristen naar het land zullen 

komen. 
4 Tunesië vraagt hulp van Groot-Brittannië om meer toeristen naar het 

land te trekken. 

Tekst 15 

1p 40 Wat heeft het nieuwe onderzoek aangetoond? 
A Hoe langer het middagdutje, hoe groter het effect. 
B Mensen worden gelukkiger van een kort middagdutje. 
C Middagdutjes maken de kans op ziektes kleiner. 
D Wanneer mensen geen pauze nemen, vallen ze in slaap. 

Tekst 16 

1p 41 Stel, je wilt naar Bahrein reizen en je komt uit Nederland. 
 Wanneer moet je je visum dan aanvragen?

1p 42 Hoelang mag een Chinese toerist maximaal met een visum in Bahrein 
verblijven? 

 einde 

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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