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 Turks CSE BB 
 

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

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 22 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  Bu Hamama Giren Serinliyor! 

 
1p 1 Waarvoor wordt 'Küçük Hamam' tegenwoordig gebruikt? 

'Küçük Hamam' wordt gebruikt als  
A een koelingsruimte midden in de stad Kütahya. 
B een restaurant met lekkere hapjes en toetjes. 
C een Turks bad en thermaalsauna. 
D een winkel om je af te koelen tijdens de warme zomerdagen. 
 

1p 2 Met welke voorwaarde is Küçük Hamam verhuurd? 
op voorwaarde dat Küçük Hamam   
A als afkoelingsruimte wordt gebruikt 
B twintig jaar als restaurant wordt gerund  
C twintig jaar wordt gehuurd  
D voor het gebruik wordt gerestaureerd 
 

2p 3 Naast het eten en drinken zijn er in de tekst nog twee redenen genoemd 
waarom Küçük Hamam populair is onder de bezoekers. 
 Schrijf deze twee redenen op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 4 Welk genoemd spreekwoord betekent het tegenovergestelde van de titel? 
Schrijf het antwoord op in de uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 

Tekst 2  Sürpriz Transfer 

 
1p 5 Wat is er zo bijzonder aan de transfer van Yaşar? 

A Hij is de duurste transfer bij een jeugdelftal. 
B Hij is de eerste transfer uit Nederland. 
C Hij is de eerste transfer vanuit een jeugdelftal. 
D Hij is de jongste speler ooit in een transfer. 
 

2p 6 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze volgens de tekst 
juist of onjuist is. 
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Yaşar heeft het contract nog niet ondertekend. 
2 Yaşar speelt als middenvelder. 
3 Yaşar is in Turkije geboren. 
4 Yaşar heeft de Turkse nationaliteit. 
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Tekst 3  Toplu Gitar Çalma Dünya Rekoru 

 
1p 7 Waarnaar verwijst het woord 'bu' in de zin "Bu, Adana'yı,… duyuracak 

ama Karnaval Çiçeği'ni de büyütecek" in alinea 1? 
naar 
A het liedje 'Akdeniz Akşamları'  
B 'kentin tanıtımı' 
C 'Portakal Çiçeği Karnavalı'  
D 'rekor denemesi' 
 

1p 8 Waarom is er gekozen voor het lied 'Akdeniz Akşamları'? 
A omdat bijna iedereen de tekst ervan kent  
B omdat de tekstschrijver uit Adana komt 
C omdat het een makkelijke melodie heeft 
 

1p 9 Kies bij    9    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A bile 
B ise  
C oysa 
D yine 
 

2p 10 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze op grond van de 
tekst juist of onjuist is.  
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Alleen de deelnemers uit Adana doen mee met de recordpoging. 
2 Het organiseren van 'Toplu gitar çalma' is een traditie in Adana. 
3 De opzet van de recordpoging in Polen was het voorbeeld.  
4 Toegang tot de camping is via diverse ingangen mogelijk. 
 
 

Tekst 4  Okurlarımızdan Mektup Var 

 
1p 11 Kies bij de open plek    11     in de tekst het juiste antwoord uit de 

gegeven mogelijkheden. 
A çalıştaylar 
B geribildirimler 
C hediyeler 
D sunumlar 
 

1p 12 Welke activiteit heeft Ibrahim tijdens het kamp voor het eerst kunnen 
uitproberen? 
A boogschieten 
B fotograferen 
C kanovaren 
D koorddansen 
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1p 13 Wie heeft een telescoop meegenomen? 
A Alp 
B Bülent 
C İbrahim 
 

2p 14 Met welke drie kenmerken wordt het team omschreven? 
Schrijf deze drie kenmerken op in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 5  Evcil Hayvan Almadan Önce 

 
1p 15 Met welke zin in de inleiding legt de schrijver de uitdrukking 'koşulsuz 

sevgi' uit? 
Schrijf deze zin op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 16 Geef aan welk tussenkopje bij alinea 3 hoort. 
A Aile fertleri de seviyor mu? 
B Gerçekten istiyor musunuz? 
C Hayvan sevgisi ne kadar eski? 
D Maddi olanaklarınız uygun mu? 
E Zamanınız ve yeriniz var mı? 
 

1p 17 Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A mensen aanmoedigen om huisdieren te kopen 
B mensen bewust maken van verantwoord huisdierenbezit 
C mensen informeren over het voedsel van huisdieren 
D mensen waarschuwen voor de nadelen van huisdieren 
 
 

Tekst 6  Fıkralar 

 
1p 18 In de eerste mop stelt een moeder een vraag aan haar zoon. 

Welke reactie verwacht ze van haar zoon? 
Ze verwacht dat hij 
A gewoon bedankt. 
B het beleefd afwijst. 
C meer vragen stelt. 
D naar de reden vraagt. 
 

1p 19 Kies bij de open plek    19    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A itirafta 
B serzenişte 
C tahminde 
D tehditte 
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1p 20 Welke eigenschap komt naar voren in alle moppen? 
A agressiviteit  
B arrogantie 
C eenvoudigheid 
D eerlijkheid 
 
 

Tekst 7  Senin İçin Fark Etmez 

 
1p 21 Aşağıdaki deyimlerden hangisi parçadaki zengin adamı en iyi şekilde 

anlatmaktadır? 
A Bıyıkları balta kesmez. 
B Ciğeri beş para etmez. 
C Karıncayı bile incitmez. 
D Kimseye bitini vermez. 
 
 

Tekst 8  Amerika'da Türk Kahvesi 

 
1p 22 Wat wordt er benadrukt met de woorden bu bağlamda in de zin "Bugün 

söz ... kabartacak türden" in alinea 1? 
het feit dat 
A een Turks bedrijf in Amerika is gestart 
B een vrouwelijke ondernemer succesvol is 
C Turkse koffie wereldwijd bekend wordt 
 

1p 23 Waarom draagt Gizem traditionele kleding? 
A omdat ze hiermee meer kan opvallen 
B omdat ze ook de Turkse cultuur wil promoten 
C omdat ze wil laten zien dat ze een Turkse is 
 

1p 24 Waarom trekt volgens de tekst het bedrijf van Gizem de aandacht? 
omdat het bedrijf 
A haar bijnaam heeft gekregen 
B in een bekend winkelcentrum is gevestigd 
C in Washington DC is geopend 
D onderdeel van een winkelketen is 
 

1p 25 Wat is het volgende doel van Gizem? 
A een receptenboek over Turkse dranken samenstellen 
B een Turks restaurant in haar woonplaats openen 
C in Amerika een keten van Turkse koffiecafés vestigen 
D samen met anderen Turkse koffie produceren en verkopen 
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Tekst 9  Sahafı Sevindiren Hırsızlık 

 
1p 26 'Sahafı Sevindiren Hırsızlık' (titel)  

 Schrijf in de uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden 
van de zin op waarin de reden voor het woord 'sevindiren' staat. 

 
1p 27 Kies bij    27    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A Ancak 
B Hatta 
C Önce 
D Sonra 
 

1p 28 Waarom heeft de boekverkoper toch aangifte gedaan? 
om  
A de boeken terug te krijgen 
B de schade vergoed te krijgen 
C een rechtszaak te starten 
D herhaling te voorkomen 
 

1p 29 Wat wordt duidelijk uit alinea 4? 
De dief 
A heeft ook andere spullen gestolen. 
B heeft voor het eerst zoiets gedaan. 
C kon alleen een paar boeken stelen. 
D wist precies wat hij moest hebben. 
 
 

Tekst 10  Oturduğu Yerden 50 Ülkeye Çorap Satıyor 

 
1p 30 İkinci paragrafta Şahin Önyurt ile ilgili bilgi verilmektedir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A Laboratuvarda yaptığı çalışmaların sonucunda sıra dışı bir iplik elde 

etti. 
B Maden mühendisi olarak çalışırken çıkan yangından sonra hayatı 

değişti.  
C Tekstil kariyerine IKEA mağazalarına özel bir tür kumaş satarak 

başladı. 
 

1p 31 Waarom is het onmogelijk om Viccel-sokken na te maken?  
Schrijf je antwoord op in de uitwerkbijlage. 
 

2p 32 In alinea 4 worden verschillende redenen genoemd waarom Viccel-sokken 
bijzonder zijn.  
 Schrijf vier redenen daarvan op in de uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
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1p 33 Şahin Önyurt neden çoraplarını online satmayı tercih etmektedir? 
A bu yolla Amerika'daki doktorlara ulaşmak istediği için  
B kargo ücreti sayesinde iyi kazanç elde edebildiği için 
C moda devleri online ödemeyi tercih ettiği için 
D ödeme ve siparişlerde kolaylık sağladığı için 
 

1p 34 Parçaya göre 'Tereciye tere sattık' sözü ile anlatılmak istenen nedir? 
A dünyanın farklı 50 ülkesine çorap satılıyor olması 
B internet üzerinden diğer internet mağazalarına bile çorap satması 
C işinin ustası olarak bilinen bir ülkeye bile çorap satılıyor olması 
 
 

Tekst 11  Batıl İnançlar 

 
2p 35 Je houdt een spreekbeurt over 'bijgeloof en etenswaar'.  

In de tekst worden items genoemd. Twee van deze items brengen 'geluk'. 
 Schrijf deze twee items op in de uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 

Tekst 12  Ankara Çevresindeki En Güzel 5 Kamp Alanı 

 
1p 36 Je hebt gelezen dat er op een kampeerplek vlak bij Ankara een meer is 

met veel regenboogforellen.  
 Welk park is dat? 
Schrijf de naam van het park op in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

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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