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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 35 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 27 mei

13.30 - 15.00 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 Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Wat missen Turkse toeristen het meest in het buitenland?  

Zij missen 
A brood bij gerechten. 
B de Turkse tv-series. 
C de voetbalwedstrijden. 
D late avondmaaltijden. 
 

1p 2 Wat missen Turkse toeristen op de tweede plaats tijdens buitenlandse 
reizen, volgens de tekst? 
 
 

Tekst 2 

 
1p 3 Waar komt Ben McMahon oorspronkelijk vandaan? 

A Amerika 
B Australië 
C Duitsland 
D Engeland 
E Oostenrijk 
F Zweden 
 

1p 4 Waar heeft Ben McMahon Chinees geleerd? 
A in het ziekenhuis 
B in zijn slaap 
C op zijn school  
D op het werk 
 
 

Tekst 3 

 
1p 5 Wat zit er onder andere in het schoolsetje? 

A een ballpoint 
B een geodriehoek 
C een puntenslijper 
D een markeerstift 
 

1p 6 Welke drie scholen kregen als eerste de schoolsetjes?  
Je moet in het Turks antwoorden. 
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1p 7 Wat biedt de gemeente nog meer aan de scholen?  
A een excursie  
B onderhoud  
C schoolfruit 
D schoolmelk 
 

1p 8 Wie bedankten de leerlingen voor de schoolsetjes?  
A de burgemeester van Karabağlar 
B de directeur van de school 
C een leraar van de school 
D een zakenman uit Karabağlar 
 
 

Tekst 4 

 
1p 9 In welke periode is Burcu Biricik voor het eerst in aanraking gekomen met 

toneelspelen? 
in de periode van 
A de basisschool 
B de hogeschool 
C de middelbare school 
D de universiteit  
 

1p 10 Wat heeft Burcu Biricik gestudeerd?  
A archeologie 
B geschiedenis 
C journalistiek 
D kunst  
 

1p 11 Welk karakter wil Burcu Biricik ooit een keer spelen?  
A een jongen 
B een koningin 
C haar moeder 
D zichzelf 
 

1p 12 In welk land wil Burcu Biricik leven?  
A Cambodja 
B Denemarken 
C Macedonië 
D Thailand 
E Turkije  
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1p 13 Wat is de lievelingskeuken van Burcu Biricik?  
 

1p 14 Wat leest Burcu Biricik tijdens reizen?  
A landkaart 
B poëzie 
C reisgidsen 
D romans  
 

1p 15 Waar verblijft Burcu Biricik het liefst tijdens vakantie?  
in een 
A boot 
B caravan 
C hotel 
D villa  
 
 

Tekst 5 

 
1p 16 Wat gebeurt er als je niet direct opstaat wanneer de wekker afgaat? 

A Je bent beter uitgerust. 
B Je lichaam bouwt meer energie op. 
C Je lichaam went aan korte slaapjes. 
D Je voelt je vermoeid.  
 

1p 17 Wat is het gevolg van vochtverlies tijdens het slapen? 
A boosheid 
B duizeligheid 
C futloosheid 
D misselijkheid  
 

1p 18 Welk advies krijgen mensen om beter in slaap te vallen? 
A elke dag op dezelfde tijd slapen 
B in een donkere ruimte slapen 
C in een verlichte ruimte slapen 
D water drinken voor het slapen  
 

1p 19 Wat schijnt er te gebeuren als je wakker wordt met een alarmgeluid in 
plaats van muziek? 
A Je begint je dag met een hogere hartslag. 
B Je begint je dag met een opgejaagd gevoel.  
C Je bent gemotiveerd om de dag te beginnen. 
D Je vindt het nog makkelijker om op te staan.  
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1p 20 In de tekst worden twee activiteiten geadviseerd aan mensen die geen tijd 
hebben om te sporten.  
 Schrijf deze activiteiten op. 
 

1p 21 Wat gebeurt er als je een koolhydraatrijk ontbijt neemt? 
A Je krijgt minder eetlust. 
B Je krijgt sneller trek. 
C Je voelt je energiek. 
D Je voelt je lui.  
 
 

Tekst 6 

 
1p 22 Waardoor was Mark Boyle vertrouwd met geld?  

Hij was 
A directeur. 
B econoom. 
C handelaar. 
D uitgever. 
 

1p 23 Hoe kwam Mark Boyle aan kleding?  
Hij kreeg kleding van 
A een kledingbank. 
B een winkel. 
C familie. 
D kennissen. 
 

1p 24 Wat voor soort boek heeft Mark Boyle geschreven?   
A bespaarwijzer 
B dagboek 
C huishoudgids 
D reisverslag 
 

1p 25 Welk woord gebruikt de schrijver voor iemand die geen geld heeft?  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 26 De onderstreepte woorden in de tekst zijn hyperlinks naar andere sites. Je 
wilt meer weten over het boek van Mark Boyle.  
Welk van de onderstaande woorden is daarvoor de juiste link?  
A bağlantıyı 
B makaleyi 
C programını 
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Tekst 7 

 
1p 27 Om welke twee redenen liet Yusuf Yüce een boomhuis bouwen? 

 
1p 28 Door welke twee mensen is het boomhuis gebouwd?  

 
1p 29 Na welke handeling hadden de bouwvakkers geen moeite meer met 

bouwen?  
na het 
A aanleggen van de vloer  
B aanleggen van de zij stam 
C gebruikmaken van een lift 
D gebruikmaken van een steiger 
 

1p 30 Wat vond de eigenaar beangstigend?  
A de bewegende ladder 
B de bewegende takken 
C de duisternis 
D de hoogte  
 
 

Tekst 8 

 
1p 31 Wie zullen, naast de twee bedrijven, mede schuldig zijn aan het eventueel 

uitsterven van de keizerarend volgens de tekst? 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 32 Je bent voor een weekend in İstanbul. Het is zondag en per toeval kom je 

in de Faik Paşa Yokuşu. Er is maar één winkel open op zondag.  
 Schrijf de naam van die winkel op in je uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 33 Je wilt een vriend met hoge bloeddruk advies geven. 

 Welke tip in de tekst zorgt ervoor dat zijn bloeddruk laag blijft?  
Schrijf het nummer van deze tip op. 
 
 
 

                                          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.



 

 BB-0101-a-16-1-o 7 / 7 lees verder ►►►

Tekst 11 

 
1p 34 Je hebt in een tijdschrift een aantal lekkere recepten met rozen gevonden. 

 Welk van de recepten in tekst 11 van de bijlage kun je klaarmaken met 
gedroogde rozen? 

 
 

Tekst 12 

 
1p 35 Op school heb je een inzameling gehouden voor de moeraskat. Je wilt het 

bedrag namens de school doneren aan WWF-Türkiye. 
 Wat moet je doen om namens je school te doneren? 
 
 
 

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. 

einde  
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