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Examen VMBO-KB 

2022 
 
 
 

 Arabisch CSE KB 
 

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

tijdvak 1
woensdag 25 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 is het doel van het bezoek van de voorzitter van de FIFA aan 
Marokko? 
A De mening van Marokkanen vragen over hoe FIFA Afrikanen kan 

helpen. 
B De voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond ontmoeten.  
C Praten over de problemen van de voetbalclubs in Marokko. 
D Samen met de Marokkanen het Afrikaanse en het Marokkaanse 

voetbal ontwikkelen. 
 
 

       Tekst 2 
 

1p 2 Wat lezen we over de broers Mohammed en Karam? 
A Hoe ouder ze worden hoe meer zij op elkaar lijken. 
B Hun familie kan maar niet wennen  aan de kleur van hun ogen. 
C Zij lijden aan een oogafwijking die weinig voorkomt. 
 
 

       Tekst 3 
 

1p 3 Waarom worden de talen Engels, Frans en Arabisch in alinea 1 
genoemd? 
 

1p 4 Waarom wordt Arabisch aan kinderen van Arabische afkomst in de regio 
Andalusië onderwezen? (alinea 2) 
A om ze te helpen de regels van de Spaanse taal te leren 
B om ze te helpen hun diploma te halen 
C zodat ze met hun familie kunnen communiceren 
D zodat ze sneller in de Spaanse maatschappij integreren 
 
 

       Tekst 4 
 

2p 5 Schrijf in de uitwerkbijlage op welke twee cadeaus Macron en Fayrouz 
aan elkaar gegeven hebben. (alinea 1)  
Vul de zinnen aan: 
a Macron heeft aan Fayrouz een  ............................................  gegeven. 
b Fayrouz heeft aan Macron een  ............................................  gegeven. 
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1p 6 Hoe ging Fayrouz om met de journalisten? (alinea 2) 
A Ze nam een foto met hen als aandenken. 
B Ze stuurde haar dochter naar hen toe om met ze te praten. 
C Ze heeft ze ontvangen en antwoord gegeven op hun vragen. 
D Ze bleef binnen en heeft niet met hen gepraat. 
 

2p 7 Geef in de uitwerkbijlage bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is 
volgens wat Macron heeft gezegd. (alinea 2) 
1 De verhalen van Fayrouz waren triest. 
2 De herinneringen van vroeger maakten de ontmoeting bijzonder. 
3 Hij had te weinig tijd om van de ontmoeting te kunnen genieten. 
4 De ontmoeting was gezellig dankzij de dochter van Fayrouz. 
 
 

       Tekst 5 
 

1p 8 Waarover gaat de boodschap van  " 360 "  in alinea 1?  
Het is … 
A digitale reclame om de aandacht van nieuwe klanten te krijgen. 
B een aankondiging van de nieuwe opleidingen waarmee ze gaan 

starten. 
C een oproep om nieuwe medewerkers te werven voor hun digitale 

tijdschrift. 
D een uitnodiging aan lezers om interessante onderwerpen in te sturen. 
 

1p 9 Wat beschrijft alinea 2? 
A de aankondiging van culturele voorstellingen voor de komende tijd 
B de onderwerpen die het tijdschrift vaker wil gaan behandelen 
C eisen aan de brieven die gepubliceerd kunnen worden 
D voorwaarden waaraan de sollicitanten moeten voldoen 
 

1p 10 (alinea 3)  "  " 
Wat biedt dit programma? 
A de gelegenheid om een diploma te halen 
B de kans om het bedrijf beter te leren kennen 
C de mogelijkheid om cursussen te volgen 
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       Tekst 6 
 

1p 11 Je wilt in de bioscoop naar een actiefilm gaan.  
Welke film moet je dan kiezen? 
A    
B    
C     
 
 

       Tekst 7 
 

1p 12 (alinea 1)  " ...          " 
Wat is waarschijnlijk het gevolg van deze crisis? 
A dat Tamer en Basma gaan scheiden 
B dat er wordt begonnen met zoeken naar oplossingen 
C dat Basma stopt met het gebruiken van Instagram 
D dat er een nieuw lied van Tamer en zijn vrouw wordt uitgebracht 
 

1p 13 Waarom verwijderde Tamer het bericht op Instagram dat hij eerder had 
gepubliceerd? (alinea 1) 
A omdat zijn vrouw hem had gevraagd om dit te doen 
B omdat zijn volgers niet tevreden waren over het bericht 
C omdat hij zijn vrouw niet boos wilde maken 
D omdat hij spijt had van het delen van persoonlijke informatie 
 

1p 14 Wat past het best op de open plek bij alinea 2? 
A   
B   
C   
 

2p 15 Geef in de uitwerkbijlage bij elke bewering over Tamer aan of deze juist of 
onjuist is. (alinea 3) 
1 Tamer heeft in zijn relatie met Basma meerdere crises meegemaakt. 
2 Tamer zou een geheime relatie hebben gehad met een collega van 

Star Academy. 
3 Tamer heeft voor een videoclip samengewerkt met een actrice uit de 

Golf. 
4 Tamer heeft Basma verboden om met mannelijke acteurs samen te 

werken. 
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       Tekst 8 
 

2p 16 Wanneer je als Syrische student een Hongaarse studiebeurs aanvraagt, 
moet je verschillende documenten opsturen.  
 Noem in de uitwerkbijlage twee van deze documenten. 
 
 

       Tekst 9 
 

1p 17  " . " 
Wat lezen we over deze website in alinea 1? 
A Daarop kun je makkelijk online eten bestellen. 
B Daarop staan contactgegevens van steeds meer restaurants. 
C Daarop staat een overzicht van restaurants in de buurt. 
 

1p 18 Wat beschrijft alinea 2? 
A de kortingsbonnen om nieuwe restaurants te kunnen proberen 
B de manieren om op de markt je eten digitaal af te kunnen rekenen 
C de manier waarop je online je gerecht kunt uitkiezen 
 

1p 19 Welk kopje past het best op de open plek bij alinea 3? 
A    !   
B      
C  .   
 
 

       Tekst 10 
 

1p 20 Wat gebeurt er in de provincie al-Huz met de ezels wanneer ze zwakker 
worden? (alinea 1) 
A Ze vervoeren minder goederen. 
B Ze worden achtergelaten door hun baasjes. 
C Ze worden verkocht aan buitenlanders. 
D Ze worden verzorgd door de lokale bewoners. 
 

1p 21 Wat lezen we over het Britse echtpaar Suzan Machine en Charles 
Hantum? (alinea 1) 
A Ze zoeken iemand die hen kan helpen bij de verzorging van ezels. 
B Ze gebruiken ezels om bovenop de berg te komen. 
C Ze zorgen voor de zieke en zwakke ezels. 
D Ze geven een ezel aan iederen die voor hen werkt. 
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1p 22 Wat lezen we over Tommie, de ezel zonder ouders? (alinea 2) 
A De opvang is vanwege hem bekend geworden. 
B Hij was de eerste ezel waarvoor werd gezorgd in de opvang. 
C Hij was krachtig toen hij naar de opvang kwam. 
 

1p 23 Wat past het best op de lege plek bij alinea 2? 
A      
B      
C    
 

1p 24 Wie betaalt de zorg voor de ezels? (alinea 3) 
A dierenbezitters van over de hele wereld 
B Engelsen die veel geven om dieren 
C Europese toeristen die de opvang bezoeken 
D Marokkanen die opkomen voor dierenrechten 

 
1p 25 “       ... ” (alinea 3) 

 Schrijf in de uitwerkbijlage één van de dingen op die Suzan van de 
Marokkaanse regering wil. 

 
1p 26    "  كثيرا بهذا األمر ...   األوروبيون يهتم " (alinea 3) 

Wat wordt bedoeld met ‘  ’?  
A erkenning van de Marokkaanse overheid 
B financiële steun 
C het reizen naar Marokko 
D het zorgen voor dieren 
 

1p 27 Wat zegt Suzan over toeristen? (alinea 3) 
A Ze zullen naar Marokko komen, als zij weten dat er wordt gezorgd 

voor dieren. 
B Ze houden ervan om naar plekken te gaan, waar dieren zijn. 
C Ze helpen haar bij het verzorgen van de zieke ezels. 
D Ze zorgen voor de dieren die zijn achtergelaten door hun baasjes. 
 

2p 28 Mohamed Taghzelt noemt verschillende redenen waarom ze de dieren 
opvang bieden. (alinea 4) 
 Schrijf twee van deze redenen op in de uitwerkbijlage. 
 
 

                                          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 KB-0111-a-22-1-o 

       Tekst 11 
 

1p 29 (alinea 2)  "    " 
Hoe leerde Abdessamad dit zo snel?  
door … 
A samen te werken met goede koks 
B tips te vragen aan ervaren thuiskoks 
C veel kookfilmpjes van bekende koks te bekijken 
 

1p 30 Wat heeft Abdessamad bereikt? (alinea 2) 
A Hij heeft een bijzondere pizza ontwikkeld. 
B Hij heeft een eigen pizzazaak geopend. 
C Hij leert Franse koks hoe je de beste pizza’s maakt. 
 

1p 31 Wat vertelt Abdessamad over de pizzawedstrijd in Italië? (alinea 3) 
A Die was eigenlijk te makkelijk. 
B Er was veel concurrentie. 
C Hij had er veel geluk. 
D Hij leerde er veel mensen kennen. 
 

1p 32 Op welke plaats eindigde Abdessamad bij de pizzawedstrijd in Italië? 
(alinea 3) 
A op de eerste plaats 
B op de tweede plaats 
C op de derde plaats 
 

2p 33 Wat zijn de toekomstdoelen van Abdessamad? (alinea 4)  
Schrijf er twee op. 
 
 

       Tekst 12 
 

1p 34 Wat lezen we over het aanbieden van koffie bij de Arabieren in alinea 1? 
A De manier waarop dit gebeurt hangt af van de gast. 
B Elke stam heeft hiervoor andere gebruiken. 
C Hiervoor bestaan speciale regels. 
 

1p 35 Welke titel past het best op de open plek bij alinea 2? 
A         
B         
C        
 

                                          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 8 / 9 KB-0111-a-22-1-o 

1p 36 Hoe wordt het kopje koffie genoemd dat de gast drinkt om te genieten van 
de smaak? (alinea 2) 
A    
B   
C    
D    
 

1p 37 (alinea 3)  " "      
Wat is de reden daarvan volgens Amira Elabbas? 
A dat de bijeenkomst echt is afgelopen 
B dat de koffie lekker was 
C teleurstelling tonen dat de ontmoeting afgelopen is 
D respect tonen voor de gast 
 
 

       Tekst 13 
 

2p 38 In de tekst zijn de tussenkopjes boven de alinea’s weggelaten. 
 Geef voor elke alinea aan welk tussenkopje erboven hoort. 
Noteer de letter van het kopje achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
Let op: je houdt één kopje over. 
a        
b     
c      
d     
 
 

       Tekst 14 
 

1p 39 Wat kondigt de Egyptische luchtvaartmaatschappij aan? 
A dat de prijzen voor een bepaalde bestemming tijdelijk goedkoper zijn 
B dat er tegenwoordig steeds vaker naar de Golfstaten gevlogen wordt 
C dat reizen spoedig weer is toegestaan onder strenge voorwaarden 
 

1p 40 Wat biedt de luchtvaartmaatschappij aan vanaf 18 januari 2021? 
A een dagelijkse vlucht tussen Cairo en Al-Rayyan 
B korting op vluchten tussen Egypte en de Golfstaten 
C online tickets kopen wordt eenvoudiger 
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       Tekst 15 
 

1p 41 Waarom worden de pyramides van Gizeh jaarlijks blauw verlicht? 
A om de aandacht van Unesco te trekken 
B om de dag van het werelderfgoed te vieren 
C om meer toeristen naar Egypte te trekken 
 
 

       Tekst 16 
 

1p 42 Je wilt kijken naar samenvattingen van voetbalwedstrijden in het Midden-
Oosten. 
 Hoe laat moet je tv kijken? 
 
 

 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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