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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1 Bill Gates falc� …

1p 1 ■ Wat is volgens de schrijver de overeenkomst tussen een waarzegger, een weerman en
Bill Gates (zie kolom 1)?

Naar aanleiding van de toespraak van Bill Gates doet de schrijver een aantal
voorspellingen.

2p 2 ■ Welke van de hieronder opgenomen voorspellingen zijn juist?
a Als gevolg van computergebruik zullen nieuwe ziektes ontstaan.
b De mensen zullen geen behoefte meer hebben aan de staat.
c De verkoop van shampoo en andere cosmetische producten zal afnemen.
d Er zal een einde komen aan de sociale relatie tussen de mensen onderling.
e Het gebruik van geld zal verdwijnen.
f Het verschil tussen arme en rijke landen zal afnemen.

Doe het zo op je antwoordblad:
Goed Fout
…… ……

Na het optreden van Bill Gates, komt de schrijver tot een conclusie.
1p 3 ■ Citeer de zin waarin deze conclusie staat.

1p 4 ■ Bij welke alinea’s horen onderstaande samenvattingen?
a De schrijver richt zich rechtstreeks tot de lezer.
b De schrijver legt uit hoe de moderne mens ‘de toekomst’ ervaart.
c De schrijver geeft een weergave van het optreden van Bill Gates.

Doe het zo op je antwoordblad:
Samenvatting Alinea
……………… …………

■■■■ Tekst 2 Kad�nla erke�in foto�raf�n� …

1p 5 ■ Kargo’nun ilk iki albümüyle yeni albümü aras�ndaki fark nedir?
Yeni albüm, di�erlerinden

A daha az ilgi çekmi�.
B daha çok �ark� içermekte.
C daha fazla olanaklarla yap�lm��.
D daha ucuza mal olmu�.

1p 6 ■ �u seçeneklerden hangisi üçüncü paragrafa göre do�rudur?
A Kargo, Türk gençlerinin yerli rock müzi�ine yönelmesini sa�lad�.
B Kargo, yabanc� pop müzi�ini yaymak için plak �irketleriyle anla�ma yapt�.
C Kargo, yabanc� rock müzi�ini Türkiye’de yaymaya çal��t� ve bunu ba�ard�.
D Kargo, yerli rock müzi�ini, blues, protest ve arabeskle kar��t�rarak yeni bir müzik türü elde

etti.
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1p 7 ■ Kargo’ya göre, grubun ikinci yap�t�n�n fazla sat�lmamas�n�n nedeni nedir?
A Grubun gençlere yönelik olmamas�.
B Grubun yaln�z gençler taraf�ndan dinlenmesi.
C �nsanlar�n dünya müzi�ini Kargo’ya tercih etmeleri.
D �nsanlar�n Kargo’nun müzik türüne henüz al���k olmamalar�.

In het artikel worden zowel door de groep zelf als door anderen beweringen over de
groep gedaan.

1p 8 ■ Welke van deze beweringen zijn juist?
a De groep is teveel op geld uit.
b De groep staat onder invloed van sommige Engelse groepen.
c De groep heeft Koray gebruikt om de aandacht van de jongeren te trekken.
d De groepsleden zijn erg veranderd sinds ze zo beroemd zijn.
Noteer de letters van de juiste beweringen.

1p 9 ■ 15. ve 16. paragraflar aras�ndaki ili�ki nedir?
16. paragraf, 15. paragrafta 

A anlat�lan dü�ünceyi çürütüyor.
B anlat�lanlara yeni örneklemeler ekliyor.
C anlat�lanlar� abartarak tekrarl�yor.
D anlat�lanlar�n bir özetidir.

1p 10 ■ “Graffiti” adl� parçayla ilgili olarak �unlardan hangisi do�rudur?
Bu parça,

A bestecisini hayal k�r�kl���na u�ratt�.
B bestecisinin dü�ündü�ü �ekilde piyasaya ç�kt�.
C bestecisinin ilk ve son bestesi oldu.
D bestecisinin pozisyonunu düzeltti.

■■■■ Tekst 3 Sahaflarda Eskiye Özlem

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 11 ■

A ça�da�
B kültürel
C siyasal

1p 12 ■

A bo� duruyor
B kar yapabiliyor
C sahafl�k yap�yor

1p 13 ■

A büyük sorunlarla kar��la�t�
B de�erini kaybetmeye ba�lad�
C k�rtasiyecili�e dönü�tü
D meslek haline geldi

1p 14 ■

A Beyaz�t Camisi
B �stanbul Belediyesi
C Kapal� Çar��
D Sahaflar Çar��s�
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1p 15 ■

A camiye devredildi
B kiraya verildi
C sat��a ç�kar�ld�
D tamir edildi

1p 16 ■

A haz�rlanm�� oldu�unu vurgulad�
B imzaland���n� belirtti
C i�lerlik kazand���n� savundu
D son buldu�unu ifade etti
E uygulamaya konuldu�unu söyledi

1p 17 ■

A hayranlar�n da
B kaynaklar�n da
C mü�terilerin de
D yay�nc�lar�n da

1p 18 ■

A Mahalle aralar�nda
B Üniversitelerde
C Ÿurt d���nda

1p 19 ■

A belediye ile esnaf
B geçmi�le gelecek
C günümüz ve gelecek
D kitapç� ile mü�teri

1p 20 ■

A Bugün genellikle
B Eskiden sadece
C Ramazan aylar�nda çokça 
D Son y�llarda s�kça

1p 21 ■

A daha fazla bilgi istediklerini söylüyor.
B ilgi beklediklerini söylüyor.
C özür dileklerini söylüyor.

■■■■ Tekst 4 Geçmi� hayatlar �s�t�r …

1p 22 ■ A�a��daki tan�mlamalardan hangisi, Eski Yunan Dönemi hamamlar�n�n i�levini ifade
etmektedir?

A Hamamlar, e�lence ve temizlenme yerleri olarak hizmet vermi�tir.
B Hamamlar, sadece temizlenme yerleri olarak hizmet vermi�tir.
C Hamamlar, spor ve hasta tedavi yerleri olarak da hizmet vermi�tir.

1p 23 ■ Ayr� kad�nlar bölümü olmayan hamamlar�n, kad�nlara da hizmet verdi�i nereden
anla��lmaktad�r?

A Hamamdan yap�lan anonslardan.
B Hamam�n kap�s�na as�lan havlunun renginden.
C Kapal� duran hamam kap�s�ndan.
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1p 24 ■ �stanbul’da hamam halk aras�nda (argo) hangi adla an�lmaktad�r?
A Bekar odas�.
B Külhani.
C Tepegöz.

Türk hamamlar� mimari ve i�levleri aç�s�ndan di�er hamamlardan farkl�d�r.
1p 25 ■ Bu farkl�l���n kayna�� nedir?

A Türklerin “hamam”� önemli bir e�lence ve dinlenme yeri olarak görmeleri.
B Türklerin hamam� yüzme sporu için de kullanmalar�.
C Türklerin inançlar�n�n farkl�l���.

1p 26 ■ Dini ve hijyenik (temizlik) gerekçelerden dolay� a�a��dakilerden hangisi Türk
hamamlar�nda yoktur?

A Sadelik.
B S�cak su.
C Y�kanma teknesi.

■■■■ Tekst 5 Güneyde K��

In de tekst worden twee groepen genoemd die direct voordeel hebben bij het voorstel van
de schrijver.

1p 27 ■ Welke groepen hebben welk voordeel.

Doe het zo op je antwoordblad:
Groep Mogelijkheid
1: …… ……………
2: …… ……………

1p 28 ■ Metnin 5. ve 6. paragraflar� aras�ndaki ili�ki nedir?
A 5. paragraf 6. paragrafta bahsedilen Almanca dersleri hakk�nda ön bilgi veriyor.
B 5. paragraftaki dü�ünce 6. paragrafta çürütülüyor.
C 5. paragraftaki gözleminin yazarda uyand�rd��� ça�r���m 6. paragrafta anlat�l�yor.

1p 29 ■ Yazar, çiftçi ve otellerin problemi ile ilgili olarak hangi duyguya sahiptir?
A Kayg�
B Sevinç
C Umut
D Üzüntü

1p 30 ■ Metin üç bölümden olu�maktad�r. A�a��daki seçeneklerden hangisi s�rayla bu bölümlerin
içeri�ini ifade etmektedir?

A durum tasviri – yorum – öneri
B iddia – öneri – tahmin
C kar��la�t�rma – özetleme – kar�� tez
D tahmin – iddia – durum tasviri
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■■■■ Tekst 6 Tarihe damgas�n� vuran …

1p 31 ■ Eserdeki üç kad�n aras�ndaki ortak noktay� a�a��dakilerden hangisi tan�ml�yor?
Her üçü de,

A din alan�nda sava� vermi�tir.
B direnmelerinin sonucunda hayatlar�n� yitirmi�tir.
C fikirlerini dü�manlar�na kabul ettirmi�tir.
D fikirlerini korkusuzca savunmu�, ancak yenik dü�mü�tür.
E soylu aileden gelmektedir.

1p 32 ■ Bu üç kad�n�n tarihsel önemi hangi paragrafta bir özdeyi�le aç�klanm��t�r?
A 2. paragrafta
B 4. paragrafta
C 6. paragrafta
D 8. paragrafta

1p 33 ■ Bu üç kad�ndan hangisinin ard�ndan yeni bir dönem ve idare ba�lam��t�r?
A Hz. Ay�e
B Jeanne d’Arc
C Kleopatra

1p 34 ■ Tarihteki üç kad�n�n ya�am� nas�l sona ermi�tir?
A Hz. Ay�e öldürülmü�, Kleopatra eceliyle vefat etmi�, Jeanne d’Arc intihar etmi�tir.
B Jeanne d’Arc öldürülmü�, Hz. Ay�e eceliyle vefat etmi�, Kleopatra intihar etmi�tir.
C Kleopatra öldürülmü�, Jeanne d’Arc eceliyle vefat etmi�, Hz. Ay�e intihar etmi�tir.

1p 35 ■ Yazar�n bu yaz�y� yazma amac� nedir?
A Dinde önem kazanm�� kad�nlar� anlatmak.
B Okuyucunun ça�r���mlar yoluyla durum benzetmesi yapmas�n� sa�lamak.
C Tarihte önem kazanm�� ki�ilerle ilgili ara�t�rmas�n� aktarmak.

1p 36 ■ Welke van de 3 vrouwen werd na haar dood in ere hersteld? 

■■■■ Tekst 7 Vitrindekiler

2p 37 ■ Kies bij ieder kenmerk één titel.

Let op, je kunt een boek twee keer of helemaal niet als antwoord opnemen!

a Door de ordening van de verhalen wint het boek aan kwaliteit;
b Het is voor 100% een historische roman;
c Het gruwelijke lot van een continent wordt genoemd;
d Er is sprake van een ongelukkige liefde;
e Er wordt uitgeweid over een moord;

Doe het zó op je antwoordblad:
Kenmerk Nummer van titel
a …

1p 38 ■ A�a��daki iddialardan hangisi do�rudur?
A Birinci kitab�n yazar� bir edebi ödül ald�.
B Dördüncü kitapta sava�ta yap�lan gaddarl�klardan bahsediliyor.
C �kinci kitapta iyimser bir dünya görü�ü sergileniyor.
D Üçüncü kitapta hayalle gerçek kar��t�r�l�yor.
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 8 haydi bismillah …

Je krijgt als bijlage bij de Hürriyet het nieuwe tijdschrift ‘�kibinbir’. Je wilt weten, tot
welke lezersgroep dit tijdschrift zich richt en wat de doelstelling van het tijdschrift is.

2p 39 ■ Citeer de regels waarin dit beschreven staat.

■■■■ Tekst 9 Deyim kaynaklar�

Je gaat een werkstuk maken over synoniemen en tegenstellingen in de Turkse taal.
1p 40 ■ Noteer het nummer van de meest recente publicatie over dit onderwerp.

■■■■ Tekst 10 Yeni dizi

Je hebt een nieuw nummer van het maandblad ATLAS in handen. Deze pagina beschrijft
in het kort de inhoud van dit nummer.

1p 41 ■ Kun je dit nummer gebruiken voor een spreekbeurt over het Osmaanse Rijk?
Motiveer je antwoord met een verwijzing naar de betreffende alinea.

■■■■ Tekst 11 Ortakl�klar

Je wilt weten op welke gronden vennootschappen beëindigd kunnen worden.
1p 42 ■ Bevat tekst 11 daar informatie over?

Zo ja, geef aan in welke alinea.
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