
Examen VMBO-KB 

2021 

Arabisch CSE KB 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

KB-0111-a-21-1-o 

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 

1p 3 Waarom staat Hamza in deze lijst? 

1p 4 Waarom is het succes van Omar extra bijzonder? 

Tekst 4 

1p 5 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. 
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Tekst 5 

1p 6 Wat lezen we over het liedje “Casablanca” van Saad Lamjared? (alinea 1) 
A Het had binnen korte tijd veel succes. 
B Het heeft positief bijgedragen aan het toerisme in Casablanca. 
C Het is uitgebracht door een Franse muziekproducent. 
D Het publiek vond het leuker dan zijn Arabische liedjes. 

1p 7 (alinea 1)    "فاجأ المغني المغربي جمهوره ..."
Waarmee verraste Lamjarred zijn publiek? 
A met de manier waarop hij zong 
B met de taal waarmee hij zong 
C met de winsten die hij behaalde 
D met het aantal views dat hij trok 

2p 8 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. 

Tekst 6 

1p 9 (alinea 2)  وليد الصدفة""هذا النجاح الذي حققه عبد المنعم لم يكن
Hoe heeft Abdelmunim dit bereikt? 
A door de liefde en bescherming van zijn moeder 
B door te leren en hard te werken 
C door uniek en professioneel te zijn in zijn vak 

1p 10 Wat heeft Abdelmunim in Saoedi-Arabië gedaan? (alinea 2) 
Schrijf één activiteit op. 

1p 11 Wat zegt Abdelmunim in alinea 3 over zijn restaurant? 
A dat Aziatische toeristen er moeten wennen aan de Marokkaanse 

gerechten 
B dat de Marokkaanse schotels er zijn aangepast aan de Aziatische 

keuken 
C dat het helemaal een typisch Marokkaanse uitstraling heeft 
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1p 12 (alinea 4)    أن يحصل على لقب "سفير المطبخ المغربي""وهو 
Wat was Abdelmunims jeugddroom?  
Hij wilde altijd al … 
A de Chinese keuken succesvol maken in Marokko. 
B een succesvol Marokkaans zakenman in het buitenland worden. 
C Marokkaans eten in het buitenland bekend maken. 

1p 13 Wat hoort Abdelmunim regelmatig van zijn klanten? (alinea 4) 
A dat ze de Marokkaanse kookkunst zouden willen leren 
B dat ze echte Marokkaanse traditionele kunst zouden willen zien 
C dat ze weleens naar Marokko zouden willen gaan 

Tekst 7 

1p 14 (alinea 1)  عروسالوسط صدمة الجميع وخجل "... ..." 
 Wat was de reden voor deze reactie?

1p 15 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 16 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 17 Wat is er bijzonder aan de dierentuin in Dubai? (alinea 2) 
A Het is de oudste dierentuin van de regio en er zijn zeldzame dieren. 
B Het is lastig om er te komen en de wachtrijen zijn heel lang. 
C Je kunt er makkelijk met het openbaar vervoer komen en er zijn luxe 

taxi’s. 

1p 18 Wat lezen we over de openingstijden van de dierentuin in alinea 3? 
De dierentuin is … 
A alle dagen van de week geopend vanwege nieuwe bijzondere dieren. 
B in het weekend eerder open vanwege de enorme drukte. 
C op dinsdag gesloten om goed schoongemaakt te worden. 
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1p 19 (alinea 3)  من الزوار الحديقة خالل العطلة األسبوعية""يزور عدد كبير
Waarom is dat zo? 
A omdat de prijzen dan lager zijn 
B omdat kinderen dan sommige dieren mogen voeren 
C omdat veel mensen dan vrij zijn 

1p 20 (alinea 4) " َْوالذِّْئب الَعَرِبي والنَّْسر الذََّهبي َنِمر اْلَبْنغال"
Welke dieren worden hier genoemd?  
A dieren waarnaar op dit moment veel onderzoek gedaan wordt  
B diersoorten die de dierentuin aan andere dierentuinen verkoopt   
C voorbeelden van dieren die de dierentuin graag nog zou willen kopen 
D zeldzame diersoorten die de dierentuin in bezit heeft 

1p 21 (alinea 5) "يتبعون برنامجا يوميا"
Waarom bestaat dit dagelijkse programma? 
A om stank en ziektes te voorkomen 
B om dagelijks de dieren en hun jongen te controleren 
C om dierenartsen en dierenverzorgers hun werk te laten doen 

1p 22 De dierentuin wil informatie over parkeermogelijkheden toevoegen aan de 
brochure met informatie. 
Bij welke alinea zou deze informatie het best passen? 
A bij alinea 1 
B bij alinea 2 
C bij alinea 3 

1p 23 Welk kopje past het best bij alinea 5? 

A نظافة الحديقة 
B الحديقة بلمستق
C مشاكل الحديقة 

Tekst 10 

2p 24 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 25 Schrijf een van de redenen op waarom volgens  het festival nodig  ناعبد الرحم
is. (alinea 2) 
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1p 26 Welk woord moet worden ingevuld op de open plek in alinea 2? 

A التعارف 
B الغناء 
C الفن 
D المعارك 

1p 27 Welk verband is er tussen de mening van "صفقان أوركيش"  (alinea 3) en die

van ورشينا حنا"أ " (alinea 2)? 
A Hij legt die uit. 
B Hij maakt die af. 
C Hij vat die samen. 
D Hij spreekt die tegen. 

Tekst 11 

1p 28 Hoe kijkt de Omaanse schrijfster Maymoena al-Wahibi aan tegen de 
andere kandidates? (alinea 1) 
A Haar positie komt niet bij hun in de buurt. 
B Haar standpunt is niet duidelijk. 
C Zij toont respect voor hen. 
D Zij vindt zichzelf beter dan de anderen. 

1p 29 Hoe kwam de schrijfster op de lijst van genomineerden? (alinea 2) 
A Arabische tijdschriften hadden haar voorgedragen. 
B De Russische ambassade droeg haar voor. 
C Haar volgers hadden haar genomineerd. 
D Zij registreerde zichzelf op de lijst. 

1p 30 Schrijf een van de selectiecriteria op om genomineerd te worden voor de 
prijs. (alinea 3) 

1p 31 Waarover gaat het boek "ألنك تستحق" ? (alinea 4)

A Het bestaat uit veel uitleg over geluk. 
B Het geeft adviezen aan de mens over hoe ontspannen te leven. 
C Het legt nieuwe manieren van vrijetijdsbesteding uit. 
D Het legt oude wijsheden uit aan moderne jongeren. 
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2p 32 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 33 (alinea 1) "."هكذا سيجعل هذا الميناء من دولة قطر "مركزا تجاريا ُمِهّما" 
Hoeveel redenen noemt minister Djasim ben Sayf hiervoor? 
A twee 
B drie 
C vier 

1p 34 Wat wordt in alinea 2 beschreven? 
A bouwmaterialen die nog nodig zijn voor de oude haven 
B mogelijkheden die de nieuwe haven biedt 
C plannen voor samenwerking met de oude haven 

Tekst 13 

1p 35 Wat vraagt het meisje in haar boodschap aan Salah? (alinea 1) 
Zij vraagt hem om te scoren … 
A omdat ze op tijd thuis moet zijn om uit te rusten.  
B omdat ze thuis huiswerk moet maken. 
C voordat Tunis de kans heeft om te scoren. 

1p 36 Hoeveel doelpunten scoorde Salah in deze wedstrijd? (alinea 2) 
A één 
B twee 
C drie 

1p 37 Salah twitterde een bericht terug aan het meisje. (alinea 2) 
Wat schrijft hij in dit bericht? 
A Het spijt me dat ik de boodschap te laat zag. 
B Het spijt me dat ik je heb teleurgesteld. 
C Het spijt me dat je huiswerk moest maken.  
D Het spijt me dat je moest wachten. 
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Tekst 14 

1p 38 Welk woord moet worden ingevuld op de open plek in alinea 1? 

A باإلضافة إلى 
B بسبب 
C حسب 
D رغم 

1p 39 (alinea 1) " ... عدد زوار تونس انخفض في السنوات األخيرة..."  
Wat is hier de reden voor? 
A angst voor de veiligheid van de toeristen 
B de manier waarop Tunesië met buitenlanders omgaat 
C het gebrek aan interesse voor toeristische plekken 

1p 40 Wat lezen we over Tunesië in de tweede alinea? 
A Het toerisme bloeide er op dankzij buitenlandse hulp. 
B Het aantal Britse toeristen begint te stijgen. 
C De Tunesische ambassade nodigde bedrijven uit om in het toerisme te 

investeren. 
D Engelsen reisden erheen omdat hun overheid hen stimuleerde. 

1p 41 (alinea 2) "الطلب على الوجهة التونسية مرتفع جدا حسب وكالء األسفار" 
Wat is de relatie tussen wat de Tunesische minister zegt in alinea 3 tot 
deze zin? 
A Hij bevestigt het. 
B Hij maakt het af. 
C Hij ontkent het. 
D Hij spreekt het tegen. 

2p 42 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. 
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Tekst 15 

1p 43 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 44 Stel, je wilt naar Bahrein reizen en je komt uit Nederland. 
 Wanneer moet je je visum dan aanvragen?

1p 45 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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