
Examen VMBO-KB 

2012
tijdvak 1

woensdag 30 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 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

KB-0111-a-12-1-o

 Arabisch CSE KB
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◄◄◄ lees verder 2 KB-0111-a-12-1-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 Waarom laat deze oude man zich inschrijven bij een universiteit?

1p 2 Welk feest heeft deze man in het weekend gevierd?
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◄◄◄ lees verder 3 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 2

1p 3 Wat zegt Nicole Saba over tomaten?
  A Tomaten zijn duur tijdens de ramadan.
  B Ze vindt het belachelijk dat iemand een boek over tomaten schrijft.
  C Ze wil acteren in een serie die over tomaten gaat.
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◄◄◄ lees verder 4 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 3

2p 4 Welke twee meisjes hebben sport als hobby?
  Je mag in het Arabisch antwoorden.
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◄◄◄ lees verder 5 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 4

1p 5 Waarom is Laila naar Nederland gekomen? (alinea 1)

1p 6 Kies het ontbrekende woord uit de gegeven mogelijkheden. (alinea 2) 

1p 7 Wat vraagt de vader van Laila aan de voorzitter van de vereniging? (alinea 3)
  Hij vraagt hem …
  A contact op te nemen met de vreemdelingenpolitie.
  B contact op te nemen met zijn dochter Laila.
  C te zorgen voor zijn kleindochter.
  D zijn dochter Laila te helpen bij het verlengen van haar verblijfsvergunning.
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◄◄◄ lees verder 6 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 5
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◄◄◄ lees verder 7 KB-0111-a-12-1-o

1p 8 Wat hebben Elhamdaoui en Larbi gemeen? (alinea 2)
  A Ze hebben dezelfde ambities.
  B Ze scoren veel.
  C Zij zijn allebei goede aanvallers. 

1p 9 Wat lezen we over Elhamdaoui in alinea 3?
  A Hij concurreert met een andere speler.
  B Hij gaat voor een andere club spelen.
  C Hij heeft weinig gescoord.
  D Hij speelt een belangrijke rol bij Ajax. 

1p 10 Welke woord past op de open plaats in alinea 4?
   
   
   

1p 11 Waarin onderscheidt Elhamdaoui zich van Larbi? (alinea 4)
  A Hij heeft meer doelpunten gescoord.
  B Hij is bekender.
  C Hij speelt anders. 

2p 12  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 5.

  1 De speler Larbi is jong.
  2 De speler Larbi is snel.
  3 De speler Larbi is sterk
  4 De speler Larbi scoort veel.

1p 13 Wat lezen we over Larbi in alinea 6?
  Hij gaat spelen voor het …
  A Belgische elftal.
  B Franse elftal.
  C Marokkaanse elftal. 

1p 14  Schrijf het eerste en het laatste woord op van de zin waaruit blijkt dat Larbi wordt 
gevraagd om voor het Franse elftal te gaan spelen. (alinea 6)
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◄◄◄ lees verder 8 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 6
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◄◄◄ lees verder 9 KB-0111-a-12-1-o

1p 15  (alinea 1)
  Wat wordt duidelijk uit deze zin uit de brief van Khairia aan het tijdschrift Assada?
  A Ze is erg tevreden over het niveau van het tijdschrift.
  B Ze klaagt over onjuistheden in het vorige nummer van het blad.
  C Ze vindt dat het niveau van de artikelen in het tijdschrift vroeger hoger was.

1p 16  Waarover ging het artikel in nummer 108 van het tijdschrift Assada? (alinea 2) 
over …

  A de opening van een talencentrum
  B een nieuwe internetsite
  C het prachtige weer in Jordanië

1p 17  (alinea 2)
  Waarom vraagt Khairia aan de redactie van het tijdschrift Assada om een adres?
  A Ze wil aan een wedstrijd meedoen.
  B Ze wil Engels leren.
  C Ze wil solliciteren.

2p 18 Welke twee antwoorden krijgt Khairia? (alinea 3)
  Schrijf beide antwoorden op in je uitwerkbijlage.
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◄◄◄ lees verder 10 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 7

1p 19  Je woont in Madaba in Jordanië en je wilt telefonisch informatie opvragen over het 
tijdschrift Al-Moemtaaz.

   Welk nummer moet je bellen? Schrijf het telefoonnummer op in je uitwerkbijlage.
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◄◄◄ lees verder 11 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 8

1p 20 Waar is Boris Becker het beste in volgens dit bericht?
  A genieten van het leven
  B praten met de pers
  C tennissen
  D voor zijn kinderen zorgen
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◄◄◄ lees verder 12 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 9
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◄◄◄ lees verder 13 KB-0111-a-12-1-o

1p 21 Wat lezen we over Cheb Faudel in alinea 1?
  A Hij heeft Cheb Khalid tijdens een festival ontmoet.
  B Hij is een succesvolle Frans-Algerijnse zanger.
  C Hij organiseert regelmatig muziekfeesten in Marokko.

1p 22 Wat vertelt Cheb Faudel over zijn optreden in de stad Dachla? (alinea 2)
  A De bezoekers hadden moeite om zijn teksten te verstaan.
  B De mensen maakten voor het eerst kennis met zijn muziek.
  C Hij was verrast door het enthousiasme van zijn publiek.

1p 23  Welke rol speelde Cheb Khalid in het begin van de carrière van Cheb Faudel? 
(alinea 3)

1p 24 Wat vertelt Cheb Faudel over zijn jeugd? (alinea 4)
  A Het was een moeilijke periode voor hem. 
  B Hij heeft mooie herinneringen aan die tijd.
  C Hij kon zijn talenten niet ontwikkelen.
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◄◄◄ lees verder 14 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 10

                                                                  

    

vrouwen die versieringen met henna aanbrengen op lichaamsdelen =  noot 1
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◄◄◄ lees verder 15 KB-0111-a-12-1-o

1p 25  (alinea 1)
  Waarnaar verwijst  in deze zin?
  naar…
  A een aantal Europese landen
  B het land Marokko
  C een plein in Marrakech 

1p 26 Wat lezen we over het maken van hennaversieringen in alinea 1?
  A Meestal maken oudere vrouwen de mooiste versieringen.
  B Steeds meer buitenlandse toeristen willen dit leren tijdens workshops.
  C Vooral in de zomer is er veel vraag naar hennaversieringen onder toeristen. 

1p 27 Waardoor is het versieren met henna bekend geworden? (alinea 2)
  A door de toenemende vraag ernaar van toeristen
  B door de trend die uit het westen is gekomen
  C door de zoektocht van vrouwen naar werk

1p 28  (alinea 2)
  Waarnaar verwijst  in deze zin?
  naar…
  A het ontwikkelen van nieuwe vormen en kleuren
  B het versieren met henna
  C het zetten van tatoeages 

1p 29 Wat staat er in alinea 2 over het versieren met henna?
  A Henna wordt steeds vaker vervangen door andere producten.
  B Het is tegenwoordig een echte rage in Marokko. 
  C Steeds meer mannen willen tegenwoordig dit vak leren. 

2p 30  Wat is het verschil tussen vroeger en nu, als het gaat om hennaversieringen? 
(alinea 3)

  Vul de volgende zin aan op je antwoordformulier:
  Vroeger gebeurde het versieren met henna (  1  ), 
  terwijl het tegenwoordig ook (  2  ) gebeurt.
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◄◄◄ lees verder 16 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 11

1p 31 Wat mag de dochter van Will Smith niet doen volgens dit bericht?
  A haar liedjes op YouTube zetten
  B naar popmuziek luisteren
  C negatieve reacties over haar liedjes lezen
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◄◄◄ lees verder 17 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 12

1p 32 Waarover gaat deze tekst?
  Over …
  A een mislukte operatie.
  B een nep-arts.
  C een nieuwe manier om arts te worden.
  D nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geneeskunde.
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◄◄◄ lees verder 18 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 13

1

2

3

4

                                          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 19 KB-0111-a-12-1-o

1p 33 Waarom wordt een aantal verschillende talen genoemd in alinea 1?
  A De studenten op het instituut spreken deze talen.
  B Deze talen worden onderwezen op het instituut.
  C Het instituut zou deze talen in de toekomst willen aanbieden. 

1p 34  Er zijn verschillende redenen waarom mensen naar Tunesië komen om er Arabisch 
te studeren. (alinea 1)

	 	  Schrijf één van deze redenen op in je uitwerkbijlage.

1p 35 Wat zijn de twee grootste groepen mensen die Arabisch komen studeren? (alinea 2)
  A mensen die met Tunesiërs zijn getrouwd en onderzoekers
  B studenten en zakenmensen uit het buitenland
  C Tunesiërs die in het buitenland wonen en arbeiders 

1p 36 Wat beschrijft alinea 3?
  A de onkosten die studenten maken om te kunnen studeren op het instituut
  B het programma dat het instituut aanbiedt naast de lessen Arabisch
  C Tunesische tradities waar studenten steeds minder in geïnteresseerd zijn 

1p 37 Waarom blijft Rafael voorgoed in Tunesië? (alinea 4)
  A Hij heeft er een interessante baan gevonden.
  B Hij heeft er een mooi huis laten bouwen.
  C Hij is getrouwd met een Tunesische vrouw.
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◄◄◄ lees verder 20 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 14

het recyclen, het hergebruik =  noot 1

1p 38 Wat was het doel van de campagne van Nokia in Egypte? (alinea 1)
  A de introductie van een nieuw model telefoon
  B het innemen van gebruikte mobiele telefoons
  C het verkopen van gebruikte telefoons

1p 39 Wat is de reden dat de campagne van Nokia is mislukt? (alinea 2)
  Egyptenaren …
  A bellen liever met hun oude telefoon.
  B krijgen geen geld voor hun oude telefoon.
  C vinden Nokia een ouderwets merk.

1p 40 Wat doen Egyptenaren met hun oude telefoons? (alinea 3)
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◄◄◄ lees verder 21 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 15

1p 41 Hoe kun je een prijs winnen volgens dit bericht?
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◄◄◄ lees verder 22 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 16

1p 42 Waarom is de Saoedische man van zijn vrouw gescheiden?
  A Omdat zij dure tomaten kocht.
  B Omdat zij een tomaat naar hem gooide.
  C Omdat zij geen tomaten lustte.
  D Omdat zij weigerde tomaten te koken.
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◄◄◄ lees verder 23 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 17

1p 43 Wat is het doel van deze tekst?
  De lezer te …
  A amuseren.
  B informeren.
  C overtuigen.
  D waarschuwen.

  Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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◄◄◄ lees verder 24 KB-0111-a-12-1-o

 Tekst 18

1p 44 Bij welke gelegenheid kun je deze coupon opsturen?
  Vul de zin op je uitwerkbijlage aan.
  Als je iemand wilt 

  

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.

n einde   24 KB-0111-a-12-1-o
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