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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 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 37 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 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  Öğrenciler Sahilde Kitaba Daldı 
 

1p 1 Konyaaltı is bekend om zijn strand. 
Waar is Konyaaltı nog meer om bekend volgens alinea 2? 
om 
A de hoeveelheid boeken die er worden gelezen 
B de kwaliteit van het onderwijs dat er wordt gegeven 
C het aantal evenementen dat er wordt georganiseerd 
D het hoge opleidingsniveau van de inwoners 
 

1p 2 Yakup Hoplar wil dat leerlingen hun leesgewoonten ontwikkelen. 
Op welke manier kunnen leerlingen dat volgens hem doen? 
door 
A elkaar te motiveren om een boek te lezen 
B ook een boek mee te nemen naar het strand 
C vaker een boek te lenen bij de bibliotheek 
 
 

Tekst 2  Çifte Mezuniyet 
 

1p 3 Vader Yılmaz wilde verder leren. 
Vanwege welke ontwikkelingen was dat? 
vanwege de ontwikkelingen 
A in de bouw en handel 
B in de zorg en het onderwijs 
C op de arbeids- en woningmarkt 
D van technologieën en technieken 
 

1p 4 Waarom is vader Yılmaz trots en gelukkig? 
omdat hij 
A ondanks de moeilijkheidsgraad toch zijn schooldiploma behaalde 
B op de school waar hij eerst les kreeg, nu zelf lessen kan verzorgen 
C op latere leeftijd toch nog een schooldiploma kon behalen 
D samen met zijn zoon kon afstuderen aan dezelfde school 
 

1p 5 "İnsan İsterse Yaşın Önemi Yok" 
 Wat is er nodig om op latere leeftijd succes te krijgen volgens Hasan 

Başyiğit? 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin waarin dat staat op in de 
uitwerkbijlage. 
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Tekst 3  Van Gölü Ekspresi'ne Yoğun İlgi 
 

1p 6 Waarom heeft Hasan Durak voor de Van Gölü Ekspresi gekozen? 
vanwege 
A de bagageruimte en de goedkope treinkaartjes 
B de snelheid en de bewegingsruimte 
C de veiligheid en de kwaliteit 
D het comfort en de prachtige uitzichten 
 

1p 7 Wat zegt Âlim Yüce over de treinkaartjes? 
A Er zijn veel mogelijkheden om een treinkaartje te kopen. 
B Je kunt de treinkaartjes tot twee weken voor je vertrek annuleren. 
C Je moet de treinkaartjes minimaal twee weken van tevoren kopen. 
D Treinkaartjes zijn online goedkoper dan aan de balie.  
 

1p 8 Waarom heeft Sait Akdağ voor het reizen met de Van Gölü Ekspresi 
gekozen? 
vanwege 
A de duurzaamheid van reizen met de trein 
B de lage prijs van de treinkaartjes 
C het gezelschap van de lokale bevolking 
D het relaxed kunnen werken in de trein 
 
 

Tekst 4  Duvarı Tuvale Dönüştürdüler 
 

1p 9 Om de omgeving te versieren, werd de muur beschilderd. 
 Wat werd er nog meer gedaan? 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin waarin dat staat op in de 
uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 10 Welke titel past het best bij deze tekst? 
A Çocuklar İçin Bilgisayar Kullanımı Neden Zararlıdır? 
B Çocuklar İçin Hangi Markanın Bilgisayarı Uygun? 
C Çocuklara Bilgisayar Alırken Nelere Dikkat Etmeli? 
D Çocukların Oyun Tutkusuyla Nasıl Baş Edilir? 
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Tekst 6  Rize Simidi 
 

1p 11 Wie wilde de 'Rize simidi' laten registreren als streekproduct? 
Schrijf je antwoord op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 12 Er zijn verschillende bewijzen ingediend om de 'Rize simidi' te kunnen 
registreren. 
 In welke zin staat dit? 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin op waarin staat wat voor een 
bewijs is ingediend in de uitwerkbijlage. 
 

1p 13 Welke bewering over de bereiding van simit is juist volgens alinea 4? 
A De ingrediënten van het deeg voor simit zijn bloem, water, zout en 

boter. 
B De stukjes deeg voor simit moet je een minuut in heet water koken. 
C Gebakken simit moet je in druivensiroop dompelen. 
D Het deeg voor simit moet je minstens een half uur laten rijzen.  
 

1p 14 In welke alinea staat dat de aanvraag is goedgekeurd, waardoor de 
registratie van 'Rize simidi' is toegewezen? 
A in alinea 2 
B in alinea 3 
C in alinea 4  
 
 

Tekst 7  Bir Meslek Yok Oluyor 
 

1p 15 Wat denken jongeren over het beroep van schoenenpoetser volgens 
Mehmet Demirezen? 
Ze vinden het 
A minderwaardig. 
B ouderwets. 
C saai. 
D vermoeiend.  
 

1p 16 Wat zeggen de schoenmakers over de schoenkeuze van hun klanten? 
Klanten 
A geven de voorkeur aan nepmerken die beter bij hun budget passen. 
B geven veel geld uit aan schoenen die ze langer kunnen dragen. 
C kopen de laatste jaren vooral schoenen die comfortabel zitten. 
D kopen vooral trendy schoenen voor verschillende gelegenheden.  
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2p 17 Geef van elke bewering aan of die volgens de tekst juist of onjuist is. 
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Het beroep van schoenenpoetser is door de slechte kwaliteit van 

schoenen aan het uitsterven. 
2 Het beroep van schoenmaker wordt meestal van vader op zoon 

overgedragen. 
3 Schoenenpoetsers komen de laatste tijd op voor het beroep dat ze 

uitoefenen. 
4 Schoenenpoetsers moeten een bijbaan nemen om genoeg geld te 

verdienen. 
 
 

Tekst 8  Güvercine 25 Euro Ceza! 
 

1p 18 Waar gaat deze tekst over? 
over 
A de wegen waar radarcontroles plaatsvinden 
B een bijzonder bericht op sociale media  
C het gevaar van voetgangers die niet opletten  
D het grote aantal snelheidsovertredingen 
 
 

Tekst 9  Özel Çay Servisi 
 

1p 19 Wat is er bijzonder aan het theehuis in deze tekst? 
A De eigenaar ervan kan alle namen van zijn gasten onthouden. 
B Klanten krijgen een gratis theeglas als ze een foto delen op sociale 

media. 
C Klanten mogen hun eigen theeglas meenemen naar het theehuis. 
D Vaste klanten krijgen er hun thee in speciaal voor hen ontworpen 

glazen. 
 
 

Tekst 10  Karikatür 
 

1p 20 Wat begrijpen we over de jongen in deze cartoon? 
A Hij is zo slim dat hij alle antwoorden op internet kan vinden. 
B Hij is zo verslaafd aan internet dat hij de echte wereld daar zoekt. 
C Zijn vader wil dat zijn zoon meer tijd met hem doorbrengt. 
D Zijn vader wil hem straffen voor zijn internetverslaving. 
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Tekst 11  Kayıp Eşya Bürosu 
 

1p 21 Hoe komen verloren spullen terecht bij het bureau 'gevonden 
voorwerpen'? 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin waarin dat staat op in de 
uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 12  Paranın Simgesi ile Para Kazanıyorlar 
 

1p 22 Leerlingen gebruiken de leeuwenkop op de zeepjes en op de decoratieve 
artikelen die ze maken. 
Waar komt dit idee vandaan? 
van 
A antieke geldstukken 
B breekbare potjes 
C dure sieraden 
D oude muurschilderingen 
 

1p 23 Leerlingen maken zeepjes en souvenirs in het schoolatelier. 
Wat was volgens alinea 2 de aanleiding om hiermee te beginnen? 
A De docenten wilden een nieuwe bezigheid voor de leerlingen. 
B De school had geld nodig voor het behoud van het atelier. 
C Er waren nog geen aandenkens van de antieke stad voor toeristen.  
 

1p 24 Gülfidan Begtaş noemt twee redenen waarom zij gelukkig is dat ze 
meedoet aan het project. 
Wat is een van de redenen? 
A de gezellige sfeer in het atelier 
B haar vrije tijd op een leuke manier besteden 
C het verleden levend houden 
D zakgeld verdienen door haar hobby 
 
 

Tekst 13  Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi 
 

1p 25 Het asiel geeft vaccinaties aan de asieldieren. 
Welke andere service biedt het asiel nog meer aan de asieldieren volgens 
de tekst? 
A Ze hebben een speciale ruimte voor dieren die moeten herstellen. 
B Ze verzorgen de dieren in hun natuurlijke leefgebied. 
C Ze zorgen dat de dieren geregistreerd worden bij de gemeente. 
D Ze zorgen dat de dieren verzekerd zijn bij dierenartsen. 
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1p 26 Wat gebeurt er met huisdieren die ergens anders vandaan komen? 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin waarin dat staat op in de 
uitwerkbijlage. 
 

1p 27 In welke alinea staat het belangrijkste doel van de organisatie? 
A in alinea 1 
B in alinea 2 
C in alinea 3 
D in alinea 4  
 

1p 28 Onder welk kopje staat wat je moet doen als je een klacht wilt indienen? 
Schrijf dit kopje op in de uitwerkbijlage. 
 

2p 29 Geef van elke bewering over het dierenasiel aan of die volgens de tekst 
juist of onjuist is. 
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Het asiel raadt aan om oudere dieren te adopteren. 
2 Je moet een bepaalde leeftijd hebben om een dier te mogen 

adopteren.  
3 Kinderen moeten het asiel met hun ouder(s) bezoeken. 
4 Het asiel verwelkomt groepen scholieren zonder afspraak. 
 
 

Tekst 14  Çağdaş Sanat Eserinin Sonu 
 

1p 30 Wat gebeurde er in een museum in Bolzano met het kunstwerk van 
Goldschmied & Chiari? 
A Het is beschadigd door een boze bezoeker omdat die zich beledigd 

voelde. 
B Het is door schoonmaaksters weggegooid vanwege een misverstand. 
C Het is van kleur en vorm veranderd door schoonmaakmiddelen.  
D Het is vernietigd door een jaloerse kunstenaar. 
 

1p 31 Wat gebeurde op de eerste dag dat het kunstwerk werd getoond volgens 
alinea 3? 
A De museumdirecteur was op vakantie. 
B Er was een feest in het museum. 
C Er was een workshop voor kunstenaars. 
D Er was veel nieuw personeel.  
 

1p 32 Wie vindt het jammer van het kunstwerk? 
A Evhanımı23 
B Kimtakar,-: 
C Sanalkedi 
D Uykusaati02  
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 15  Etkili Sunum Teknikleri Kursu 
 

3p 33 Je moet binnenkort op school een spreekbeurt houden. Je hebt op 
internet een cursus gevonden over presentatietechnieken. 
 Op welke drie manieren worden deze technieken tijdens die cursus 

aangeleerd? 
Schrijf deze drie manieren 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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