Examen VMBO-KB
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tijdvak 1
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13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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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

1p

2

Waarom mogen mensen tijdelijk niet in het Aquatic Park zwemmen?
omdat
A er onderhoud plaatsvindt
B het gevaarlijk is
C het water vervuild is
D het zwemseizoen voorbij is
Waarom was de zeeleeuw agressief geworden?
Het was paringstijd.
Hij was jaloers.
Hij wilde meer aandacht.
Zijn vrouwtje was weg.

A
B
C
D

Denizaslanı 14 insanı ısırdı

Amerika'da dişilerini kıskanan bir
denizaslanı, gölde yüzen 14 kişiyi
ısırdı. 10 kişiyi ise kovalayarak
kaçırdı.

Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Aquatic Park Gölü'nde bugüne kadar
denizaslanlarıyla barış içinde yüzen insanlar, artık göle girmeye korkuyor. Çünkü
'haremini korumaya çalışan' sinirli bir denizaslanı, göle giren 14 kişiyi ısırıp hastanelik
etti, 10 kişiyi de kovalayarak kaçırdı. Hayvanın saldırgan davranışları yüzünden göl,
insanlara yasaklandı. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği parkta bugüne kadar
denizaslanlarıyla insanlar arasında hiç böyle bir sorun olmamıştı. Uzmanlar, bu
saldırgan tavırda kıskançlık duygularının etkin olabileceğine özellikle dikkat çekti.
Veteriner Frances Gulland "Denizaslanlarının bölgeden ayrılıp göç etmeye
başlayacakları dönem yaklaştı. Yavaş yavaş burayı terk edecekler. Arada kalan bu kısa
sürede insanların göle girmesini yasakladık." dedi.
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Tekst 2
1p

3

Een kennis uit Turkije wil als au pair binnen de Europese Unie gaan werken en
zij vraagt zich af of haar verblijfsvergunning na een jaar verlengd kan worden.
Æ Welke gerechtelijke instantie heeft daarover een belangrijke uitspraak
gedaan?
Schrijf de naam daarvan op in de uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

Au Pair Çalışanı Avrupa'da Oturum Hakkı Kazanabilir mi?

Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı
olan Avrupa Birliği Adalet Divanı
24.01.2008 tarihinde verdiği bir kararda
au pair olarak bir yıllık çalışmanın bazı
haklar doğuracağına işaret etmektedir.
Belirtilen karar İngiltere'ye dil öğrenmek için gelen, oradaki bir ailede kalıp, o aileye
özellikle çocuk bakımında yardımcı olan (au pair çocuk bakıcısı) bir Türk vatandaşı ile
ilgili alındı. Bu Türk vatandaşı au pair çalışanı olarak İngiltere'ye gelmişti ve oturma
iznine göre çalışma hakkı bulunmamaktaydı. Bir İngiliz ailesinde kalan Türk hanım
haftada 15 ile 25 saat aile için çalışıp, haftalık 103 Euro karşılığı İngiliz sterlini harçlık
almaktaydı. Aynı ailede bir yıldan fazla çalıştıktan sonra oturum izninin uzatılmasını
talep etti ve dört sene bu ailede çalıştıktan sonra satış elemanı olarak yeni bir işe girdi.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) bu Türk vatandaşını işçi olarak değerlendirdi ve
Türkiye - AB Ortaklık Konseyi 1/80 kararının 6. maddesini uyguladı. Bu maddeye göre
bir yıl aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşları hala bu iş yerinde çalışıyorlarsa oturma
ve çalışma haklarının uzatılmasını talep edebilmektedirler.
Türk vatandaşları üç yıl aynı iş yerinde çalıştıktan sonra aynı branşta başka bir
işyerinde ve dört yıl çalışma süresinden sonra istediği iş yerinde çalışıp oturma hakkı
talep edebilirler. ABAD, benzeri kararları bir Avrupa Birliği ülkesinde okurken
masraflarını çıkarmak için, örneğin garson olarak çalışan öğrenciler ile ilgili olarak da
aldı.
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Tekst 3

Liverpool'da Dev Örümcek ...
Korku filmi değil, gerçek... Dev örümceği kentin ortasında gören İngilizler gözlerine
inanamadı.
Dev örümcek Liverpool sokaklarında...
Bugüne kadar pek çok robot haberi yaptık; ancak hiçbiri
bu robot örümcek kadar korkunç değildi. Görüntüler ilk
bakışta bir korku filmi sahnesinden alınmış gibi
görünüyor. Ama bu kez dev canavar gerçek. Tam 37
tonluk ağır metalden yapılan dev robot örümceğin boyu
birkaç katlı bir bina yüksekliğinde. Robot,15 metrelik cüssesiyle kenti kuş bakışı izleme
imkanı sağlıyor.
İşin aslı şu: Bu dev örümcek bu yılın Avrupa Kültür Başkenti Liverpool'da, 'kültür başkenti'
çerçevesinde gerçekleştirilen farklı bir etkinlik için geliştirilmiş. Fransız şirketi La Machine
tarafından üretilen dev mekanik örümceğin yapımı 12 ayda tamamlanmış.
Hareket eden dev örümcek, özel eğitim almış 3 kişi tarafından kullanılıyor. Yeterince
cesareti olan meraklılar, bu canavarın tepesine çıkıp Liverpool'u kuş bakışı izleyebiliyor.
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1p

4

Hoe reageerden de Engelsen op de reuzenspin?
A bang
B blij
C trots
D verrast

1p

5

Waarvan is de reuzenspin gemaakt?
A beton
B hout
C metaal
D plastic

1p

6

Waarom heeft men in Liverpool een reuzenspin gemaakt?
omdat
A er in Liverpool een horrorfilm was opgenomen
B Liverpool de culturele hoofdstad van Europa was
C men aan een dierentuin in Liverpool bekendheid wilde geven
D men reclame voor een attractiepark in Liverpool wilde maken

1p

7

Hoe lang hebben ze erover gedaan om de reuzenspin te maken?
A
3 maanden
B 12 maanden
C 15 maanden
D 37 maanden
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Tekst 4

Su faturası
Yaşar ANTER
İki yıl önce bir villa satın alarak Didim'e yerleşen 63
yaşındaki İngiliz emekli itfaiye memuru Fred Matthews
ve ailesi, önceki gün Londra'dan döndükten sonra
belediyenin gönderdiği su faturasını görünce şoke oldu.
Faturada günde 17 ton su kullandıklarının belirtildiğini
gören İngiliz, yanlışlığın düzeltilmesi için soluğu Didim Belediyesi'nde aldı. Belediye
girişindeki danışma masasına giden Fred Matthews, faturanın düzeltilmesini istedi.
Danışma masasındaki görevli ise "Çok duş almışsınızdır, fatura ondan yüksek
gelmiştir.'' dedi. Öfkesini kontrol etmeye çalışan Matthews ise, "Hayır çok duş almadım.
Belki rakıyı sulu içiyorum, ondandır.'' diyerek esprili bir yanıt verdi.
Ardından görevli, Fred Matthews'ı servise göndererek yanlışlığın düzeltilmesini istedi.
Rahatlayan Fred Matthews, bu kez de danışma masasında kendisiyle şakalaşıp
sorununu çözen kişinin Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı olduğunu öğrenince
şaşırdı. Uzun süre şaka yapıldığını zanneden ve etrafta kamera arayan Matthews, daha
sonra Başkan Kamacı'nın yanına gidip, faturadaki yanlışlığı düzelttiği için teşekkür etti.
Haftanın belirli günleri danışma memuru gibi belediyenin kapısının önünde hizmet
verdiğini söyleyen Başkan Kamacı, "Belediyedeki farklı servislerde de farklı kıyafetlerle
görev yapıyorum. Böylelikle halkın sorunlarının çözümü konusunda belediyenin attığı
adımları yerinde görüp değerlendirme fırsatı buluyorum.'' dedi.
Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, hedeflerinin halkın belediye hizmetlerinden
memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.
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1p

8

Hoe reageerde Fred Matthews op het grapje van de medewerker aan de balie?
A Hij begon te schelden.
B Hij maakte ook een grapje.
C Hij moest erom lachen.
D Hij voelde zich beledigd.

1p

9

Waarom is Fred Matthews naar de gemeente gegaan?
omdat
A de buitenwaterleiding kapot was
B het huis onder water was komen te staan
C het water bij hem afgesloten was
D hij een hele hoge waterrekening had gekregen

1p

10

Hoeveel water had Fred Matthews per dag gebruikt volgens de waterrekening?
Schrijf dat op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

11

Wie heeft Fred Matthews aan de balie geholpen?
de bewaker
de bode
de burgemeester
de receptionist

A
B
C
D
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Tekst 5

Beyşehir Gölü'nde kuş sayısı artıyor
A.A
1 Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mühendisliği'ne bağlı ekipler çalışmalarını
artırdı.
2 Kışın gelen kuşlarla birlikte, son 3-4
yıldır bölgede görülmeyen flamingo ve
yeşilbaş ördek ile, daha önce hiç
rastlanmayan elmabaş patka türleri Beyşehir Gölü Havzası'nda görülmeye başlandı.
Ayrıca, bölgede kışlayan sakar meke ile Akdeniz martısının sayısında önceki yıllara göre
yüzde 100'lere yaklaşan oranda artış gözlendi.
3 Yetkililer, şubat ayında Beyşehir Gölü Milli Parkı'na daha fazla kuş akını olmasının
beklendiğini söyledi. Rusya ve Sibirya bölgesindeki soğukların daha da artması ile
birlikte önümüzdeki aylarda Türkiye'ye göç etmesi beklenen su kuşlarının güzergah
üzerinde bulunan Beyşehir Gölü Milli Parkı'na uğrayacağını belirten yetkililer, havzadaki
doğal yaşamın daha da renklenip canlanacağını bildirdi.
4 Yetkililer, Beyşehir Gölü Milli Parkı'na Macar ördeği, kaz, yaz ördeği, dik kuyruk, kılıç
gaga, büyük çulput, Akdeniz martısı, sakar meke, gülen sumru, flamingo akınının yerli
ve yabancı fotoğraf ve doğa tutkunlarını da bölgeye çektiğini vurgulayarak, kuşlarla
birlikte turistlerin de milli parka gelmeye başladığını söyledi.
5 Beyşehir Kaymakamı Cengiz Cantürk, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın yeşil ve doğal
dokusu ile dünyanın en güzel sulak alanları arasında yer aldığını kaydetti. Milli Park'ta
son aylarda artan kuş sayısını kaçak avcılara yönelik kontrollerin sıklaşmasına ve artan
av bilincine bağlayan Cantürk, şunları söyledi: "Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mühendisliği koruma çalışmaları yapmaktadır. Doğa koruma timlerinin milli park sınırları
içerisinde yaptığı etkin kontroller, bölgede konaklayan kuş türlerinin sayısının artmasında
önemli rol oynadı. Silah sesi duymayan kuşlar bölgeyi terketmek istemiyor. Bu durum da
Beyşehir Gölü Havzası'ndaki canlılığı artırdı."
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1p

12

Wat doen de vogels bij het meer van Beyşehir?
A broeden
B overnachten
C overwinteren
D voedsel zoeken

1p

13

Volgens de tekst worden er bij het meer van Beyşehir tegenwoordig vogels
waargenomen die daar vroeger nooit kwamen.
Æ Schrijf in je uitwerkbijlage het nummer van de alinea op waar dat staat.

1p

14

Op wie zijn de controles gericht?
A fotografen
B jagers
C toeristen
D vogelliefhebbers

1p

15

Het meer van Beyşehir valt onder de bescherming van
A de burgemeester.
B de natuurbescherming.
C de politie.
D de rechter.
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Tekst 6
1p

16

Welke twee instanties hebben de in de tekst genoemde studie verricht?
A de 'Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi' en de 'Erzincan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'
B de 'Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi' en de 'Erzincan Üniversitesi Tıp
Fakültesi'
C de 'Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi' en de 'Erzincan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'
D de 'Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi' en de 'Erzincan Üniversitesi Tıp
Fakültesi'

2p

17

Welke van onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist en welke
onjuist?
Kruis 'juist' of 'onjuist' aan in je uitwerkbijlage.
1
2
3
4

KB-0101-a-10-1-o

Hoe beter het linkeroor, hoe hoger de wiskundige intelligentie.
Hoe beter het rechteroor, hoe hoger de wiskundige intelligentie.
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Rechtshandige kinderen zijn beter in wiskunde dan linkshandige kinderen.
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Kendi kulağınıza bakın 'zekanızı öğrenin'
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Şenol Dane, Erzincan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çetin Doğar ile 'Üniversite Matematik
Bölümü Öğrencilerinde İşitme Süresi ve Göz Kayma Derecesi ile Non-Verbal Zeka
Arasındaki İlişki' konulu bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nden 36 erkek ile 34 kız
öğrenci üzerinde araştırmayı gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Şenol Dane, sol kulak
işitme sürecinin solaklarda sağ ellerini kullananlara göre anlamlı derecede yüksek
olduğunu belirlediklerini ifade etti. Prof. Dr. Dane, "Araştırmada sol kulak işitme süresi
artıkça zeka puanının arttığını ortaya koyduk." dedi.
Yapılan çalışma ile matematiksel başarıda sol kulağın işitmesinin sağ kulaktan daha
önemli olduğunu kaydeden Dane, şu bilgileri verdi:
"Sol elini kullananların sol kulakları, sağ elini kullananların sağ kulaklarının daha iyi
işittiğini belirledik. Ayrıca sol kulak işitme süresi arttıkça matematiksel zekanın arttığını
ortaya çıkardık. Bu sonuçların ışığında işitmenin hatta özellikle sol kulak işitmesinin
matematiksel başarı açısından önemli olduğu söylenebilir."
İlköğretim ve liselerde okuyan çocukların matematikte başarılı olmamasının çeşitli
nedenleri olabileceğini anlatan Dane, anne ve babaların matematikte beklenen başarıyı
gösteremeyen çocuklarının kulaklarını mutlaka uzman doktora muayene ettirmelerini de
önerdi.
Öğrencinin sol kulak muayenesinin çok dikkatli yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen
Dane, "Matematik başarısında kulak muayenesi çok önemli. Çocukların KBB uzmanları
tarafından kontrol edilmesi matematik başarısını artırabilir." diye konuştu.
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Tekst 7
3p

18

In de tekst worden de eigenschappen van de oudste, de middelste en de jongste
kinderen genoemd.
Æ Kruis op je uitwerkbijlage aan welke eigenschappen bij welke kinderen
horen.

Siz kaçıncı çocuksunuz?
İlk çocuk, lider ve agresif oluyor
ABD'li psikolog Kevin Leman, ailenin ilk, ortanca ya da son çocuğu olmanın insanın kişiliğini
etkilediğini ileri sürüyor.
İlk çocukların doğal olarak liderlik özelliklerine sahip olduğunu söyleyen psikolog, tek
çocukların da kendilerinden daha büyük kişilerle iyi anlaştığını ifade ediyor.
CBS'in haberine göre kardeşlerin doğum sırası, karakterlerinin gelişimi üzerinde doğrudan
etkili oluyor. Kardeşlerin en büyüğü olmak ya da tek çocuk olarak büyümek, farklı karakter
özellikleri geliştirmeye neden oluyor.
İlk göz ağrısı
Ailenin ilk çocuğu, dolayısıyla kardeşlerin en büyüğü olmak, kişinin liderlik vasfını geliştiriyor.
Amerikan başkanlarının yarısından fazlasının ilk çocuk olmaları bunun kanıtı. İlk çocuklar
ayrıca güvenilir, bilinçli ve mükemmelliyetçi kişiler olarak tanınıyor.
Sürprizlerden hoşlanmıyor ve biraz da agresif özellikler taşıyorlar. İlk çocuklar ailenin 'örnek
çocuğu' olarak da görüldüğü için, başkalarının onayını alma, kabul görme ihtiyacını fazlasıyla
hissediyorlar. İlk çocuklardan çok başarılı şirket yöneticileri çıkabilir.
Ortanca karmaşık
Ortanca çocuklar, kardeşler arasında en karmaşık özelliklere sahip olanlar. Ortanca çocuklar,
ağabey ya da ablalarından çok farklı. Bu kişiler, bütün ilgiyi ağabey ya da ablalarının
topladığını hissederken, küçük kardeşlerinin de bütün aile içi disiplin kurallarından
kurtulduğunu düşünüyor.
Bu da ortanca çocuğun daha az ilgi gördüğünü düşünmesine yol açıyor. Ortanca çocuklar
diğerlerine göre daha iyi sır tutabilen, düşünce ve duygularını açıkça paylaşamayan kişiler
olarak yetişiyor.
Ortancalar, ailede 'özel bir yerleri' olmadığını düşündükleri için arkadaşlığa daha çok önem
veriyor. İnsanların duygularını okumak ve onları uzlaştırmak konusunda yetenekli olan
ortancalar, olayın farklı yönlerini görebiliyor.
Bağımsız ve yaratıcı özellikleri dikkat çekiyor. İlk çocuklar şirket yöneticisi olacak özellikler
taşırken, ortanca çocuklar girişimci ruhuna sahip oluyor.
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Sonuncu şöhret düşkünü
Ailenin son çocukları, sosyal yönü baskın ve girişken bir kişilik taşıyor. Psikolog Kevin
Leman, en küçük kardeşlerin maddi açıdan en sorumsuz kişiler olduğunu belirterek, genelde
bunların tek amaçlarının eğlenmek olduğunu söylüyor.
İlgi çekmeye alışık olan ve bundan çok hoşlanan en küçük kardeşler şöhreti seviyor. Billy
Crystal, Goldie Hawn, Jim Carey ve Steve Martin gibi dünyaca ünlü yıldızlar, ailelerinin en
küçüğü olmalarıyla dikkat çekiyor.
En küçükler sevimli olmalarıyla tanınıyor.
Yaş farkı olursa
Uzmanlara göre bazı değişkenler, çocuklardaki bu özellikleri etkileyebiliyor.
Örneğin eğer ilk çocuk ile ikinci çocuk arasında yaş farkı büyükse, ikinci çocuk da ilk çocuğun
özelliklerini taşıyabiliyor.
Tek çocuk olmak
Psikolog Kevin Leman, ''İlk çocukların özelliklerini üçle çarpın, karşınıza tek çocuğun
özellikleri çıkar.'' diyor.
Tek çocuklar aşırı mükemmelliyetçi olmalarıyla tanınıyor.
Ayrıca kendilerinden yaşlı insanlarla daha kolay anlaşabiliyorlar.
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Tekst 8
Ayder Yaylası
Ayder Yaylası'na ulaşmak için Rize'den çıkıp
Artvin istikametine doğru devam ediyorsunuz,
Çayeli ilçesinden Sahil yolundan ayrılarak
Çamlıhemşin ilçesi yönüne dönerek, Fırtına Vadisi
boyunca güneye doğru yönelip tırmanmaya
başlıyorsunuz. Milli park statüsündeki Fırtına
Vadisi, Dünya'nın öncelikli korunması gereken
200 ekolojik bölgesinden birisi. Fırtına Deresi bir
zamanlar baraj yapımı ile gündeme 19 . Fakat
doğal yapının bozulmasına neden olacağı için
uzun bir yargı sürecinden sonra proje iptal edildi.
Dereyi solumuza alıp ağır ağır yolda ilerlerken,
yeşilin bin bir tonunu görünce bunun nedenini
anlamakta zorlanmayacaksınız.
Fırtına Vadisi'nin gerçekten muhteşem bir doğası
var. İnsanı kendinden 20 bir güzelliğe sahip.
Dar ve derin bir vadi içinde akan bir dere, her
yandan ona ulaşan küçük su kaynakları, bin bir
çeşit ağaç ve rengarenk çiçeklerden oluşan
manzara… Zaman zaman bu dere 21
kurulmuş kemer köprülere ve yamaçlardan dökülen küçük şelalelere rastlanıyor. Tepelerinde
ve yamaçlarında Karadeniz'e özgü değişik mimari tarzda evleri ve ilkel görünümlü teleferikleri
de unutmamak lazım.
Karadeniz kıyısıyla Ayder Yaylası arasındaki tek yerleşim yeri Çamlıhemşin. Çamlıhemşin
yolu gayet bakımlı. İlçe, ortasından akan derenin iki kenarındaki dik yamaçlara kurulmuş.
Ahşap ve eski evler ile karşılaştığımız kadınların rengarenk yöresel 22 hemen dikkatimizi
çekiyor. Çamlıhemşin - Rize arası toplam 69 km. Çamlıhemşin ile Ayder Yaylası arası 19 km.
Çamlıhemşin'den yola devam edince 20 dakika kadar sonra Ayder Yaylası'na ulaştık.
1.358 m. yükseklikteki Ayder Yaylası, Karadeniz 23 en meşhurlarından biridir. Bu yayla
Milli Park Sahası içinde olmakla birlikte Turizm Merkezi ve Belediye Mücavir Alan
kapsamındadır.
Yeni gelişmekte olan bir yerleşim birimidir. Bu yaylada küçük büyük yaklaşık 25 adet otel ve
pansiyon bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu aile işletmeciliği şeklinde çalışmaktadır. Alt yapı
hizmeti tamamlanmış olan yayla daha çok bir kasabayı hatırlatmaktadır. Ayder'in en bilinen
ve en meşhur görüntüsü yamaçtaki çimenlikler arasında yer alan ahşap ve eski evler.
Ayder'de bulunmak bile kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. İlk yapacağınız iş, çeşmeden
akan buz gibi sudan içmek olmalı. Yaylanın her tarafında mutlaka bir pınar ya da çeşmeye
rastlamak mümkün.
Doğayla bütünleşmiş yayla evleri, oteller ve pansiyonların yanısıra çadırları ve karavanları
olanlar için kamp yapma olanakları da var. Ayder'de beton bina yapmak yasak. Yapılacak
binaların mutlaka ahşap olma zorunluluğu var. Yayla, bölgenin diğer kesimlerine göre
kalabalık. Ağırlıklı olarak turistler var; dünyanın her yerinden gezmeye gelen
24 rastlayabiliyorsunuz.
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Ayder'in 'Şifa Yaylası' olarak tanımlanmasını sağlayan özellikleri havası, suyu, kaplıcası ve
balıdır.
Ayder Yaylası'nın havasının astım hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Kaplıca suları egzama ve
sedef, ergenlik sivilceleri gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Ayder
Yaylası'nda, orman gülünden (Rhodedendron) elde edilen bal; turistik eşya satan küçüklü
büyüklü dükkan ve tezgahlar dikkat çekiyor. Bal satıcıları bunu şifalı bal olarak sunuyorlar.
Ayder balının en önemli özelliği tamamen doğal olması. Ayder balını elde etmek için yöre
halkı, tahta kovanları iplerle yüksek çam ağaçlarının tepesine çekiyor ve orada bırakıyorlar.
Kafkas orman güllerinden 25 alan arılar da aldıkları bu polenlerle meşhur Ayder balını
yapıyorlar. Görüştüğümüz arıcılara göre bu balı ilk bakışta diğer ballardan ayıran özelliği
rengi. Klasik bal renginden daha açık, fakat berrak değil. Mum gibi bulanık bir rengi var. Bu
balın balmumu, ağızda hemen eriyecek kadar yumuşak.
Ayder Yaylası yerleşim alanı yakınında günübirlik kullanıma yönelik 26 sunan
düzenlenmiş saha mevcuttur. Milli park ayrıca doğa yürüyüşüne uygun topografyası ile
dağcılık faaliyetlerine olanak sağlamaktadır. Ayder'e gelenlerin pek çoğu yürüyüş yapmak
için geliyor. Başta Fırtına Deresi ve Hemşin Deresi olmak üzere; bitki çeşitliliği ve zenginliği
ile fauna çeşitliliğinin yoğunlaştığı bütün vadiler görülmeye değer niteliktedir. Ağaçların
yüksekliği 30-40 metreye ulaşmaktadır. Dağ çayırları arasında çok sayıda kır çiçekleri ve
frambuazlar bulunmaktadır.
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

19
A
B
C
D

bakmıştı
gelmişti
sorulmuştu
yönlenmişti

A
B
C
D

bıktıracak
geçirecek
koparacak
soğutacak

A
B
C
D

ayağına
kıyısına
üzerine
yakınına

A
B
C
D

kıyafetleri
şiveleri
tavırları
yaşantıları

20

21

22
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1p

1p

1p

23
A
B
C
D

ağaçlarının
derelerinin
mağaralarının
yaylalarının

A
B
C
D

bitkiye
insana
kurda
kuşa

A
B
C
D

koku
polen
renk
yaprak

A
B
C
D

bakım
beceri
görünüm
hizmet

24

25

26
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Tekst 9

Antarktika'da bir milyon yıllık buz bulundu
Antarktika'da sondaj çalışmaları yapan Japon
araştırmacılar, bir milyon yıllık buz parçası buldular.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nda çalışan Yuji
Umezaki, buz örneğinin üç bin yirmisekiz metre
derinlikten çıkarıldığını söyledi.
Umezaki, buz parçası üzerindeki yaş
incelemesinin baharda Japonya'da yapılacağını,
ancak buzun bulunduğu derinlik ve diğer
faktörlerden bunun bir milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Buz örneğinin iklim değişikliği konusunda önemli bilgiler ihtiva edebileceğini belirten
Umezaki, buzun içindeki hava boşluklarında o dönemlerden kalma hava örneklerinin
bulunduğunu söyledi.
Umezaki, buzun Japonya'ya nisan ayında araştırma gemisiyle getirileceğini söyledi.
Antarktika'da şimdiye kadar bulunan en eski buz kütlesi sekizyüz bin yıllıktı.

1p

27

Wat voor iemand is Yuji Umezaki?
een historicus
een journalist
een ontdekkingsreiziger
een rijksambtenaar

A
B
C
D
1p

28

Welke van onderstaande beweringen over het gevonden stuk ijs is juist?
A Het is het alleroudste stuk ijs dat gevonden is.
B Het is het op één na oudste stuk ijs dat gevonden is.
C Het is het op twee na oudste stuk ijs dat gevonden is.

1p

29

Waaruit leidt men onder andere de ouderdom van het gevonden stuk ijs af?
A uit de diepte waarop het gevonden is
B uit de dikte van het stuk ijs
C uit de mate van doorzichtigheid van het stuk ijs

1p

30

Wat wordt onderzocht aan de hand van de luchtbellen in het gevonden stuk ijs?
Hoe diep het ijs onder de Zuidpool is.
Hoe het klimaat er op de Zuidpool vroeger uit zag.
Hoe oud de Zuidpool is.

A
B
C
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Tekst 10

Heba çamaşır makinesi
Samsung'un ürettiği yeni çamaşır makinesi Heba, normal
yıkama özelliğinin yanısıra susuz, deterjansız çamaşır
yıkıyor ve kıyafetlerdeki tozu ve kokuyu otuz dakika
içinde sadece sıcak hava kullanarak gideriyor.
Heba, yeni seramik rezistans teknolojisi ile diğer
makinelere oranla sudaki kirecin makineye verdiği zararı
da en aza indiriyor. Böylece hem makinenin kullanım
ömrünü on yıla kadar uzatıyor hem de yüzde üç, dört
daha az enerji tüketimine imkan veriyor.
Heba'nın sahip olduğu bir diğer yeni özellik de 'elmas
kazan'. Bu kazan sudaki minerallerin yüzeye sürtünmesini yüzde seksen azaltarak
kıyafetlerin yıpranmasını engelliyor.
Samsung, dokunmatik ekrana sahip olan makinesi ile pazardaki yerini güçlendirecek.
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1p

31

Waarmee kan de Heba wasmachine ook wassen, behalve met water?
A met hete lucht
B met spray
C met straling
D met wastabletten

1p

32

Hoe snel kan de Heba de was doen?
A in 10 minuten
B in 30 minuten
C in 60 minuten
D in 80 minuten

1p

33

Waardoor gaat de Heba veel langer mee dan vroeger?
door de geringe kalkaanslag
door de nieuwe wastrommel
door het lagere energieverbruik
door het touch screen

A
B
C
D
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Tekst 11
1p

34

Vanaf welke leeftijd is het aandeel van de mannelijke bevolking kleiner dan het
aandeel van de vrouwelijke bevolking?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.

KB-0101-a-10-1-o

20

lees verder ►►►

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.

Kadınlar fark atıyor
İstatistiklere göre kadınlar ömürde erkeklere fark attı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 2005 yılı nüfus
kütüklerine kayıtlı nüfusun yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı
verilerine göre, 73 milyon 429 bin 426 kişiden 36 milyon 670 bin
736'sı erkek, 36 milyon 758 bin 690'ı ise kadın. Nüfusun 95 ve
üstü yaşa sahip grubunda da 69 bin 863'ü erkek, 177 bin 440'ı da
kadın olmak üzere toplam 247 bin 303 kişi bulunuyor.
Erkek nüfus azalıyor
İstatistiksel verilerde sıfır ile kırkdokuz yaş arasında erkek nüfusun kadınlardan daha
fazla olduğu görülürken, elli yaşından sonra erkek nüfusun kadınlara göre azaldığı dikkat
çekiyor.
Yaş Grubu
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 ve üstü
TOPLAM

KB-0101-a-10-1-o

Erkek Nüfus
3.025.904
3.504.613
3.384.755
3.367.374
3.450.191
3.379.356
3.029.285
2.546.488
2.540.468
2.034.348
1.720.600
1.332.456
995.893
789.287
688.556
428.678
219.725
85.804
77.092
69.863
36.670.736

Kadın Nüfus
2.847.001
3.326.528
3.211.767
3.200.101
3.321.419
3.263.098
2.991.682
2.436.217
2.494.437
1.977.675
1.754.398
1.445.065
1.097.963
943.985
813.354
674.389
407.682
196.830
177.659
177.440
36.758.690

21

Toplam
5.872.905
6.831.141
6.596.522
6.567.475
6.771.610
6.642.454
6.020.967
4.982.705
5.034.905
4.012.023
3.474.998
2.777.521
2.093.856
1.733.272
1.501.910
1.103.067
627.407
282.634
254.751
247.303
73.429.426
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Tekst 12
1p

35

Je wilt een week naar een viersterren hotel in de wijk Taksim in Istanbul.
Æ Is er zo'n hotel? Zo ja, schrijf de naam van het hotel op in je uitwerkbijlage.
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İSTANBUL'UN EN SEÇKİN OTELLERİ
BEŞ YILDIZLI OTELLER
Four Season Oteli İstanbul – Sultanahmet
Topkapı Sarayı'na ve Sultanahmet Camii'ne birkaç adım uzaklıkta olan ve bu büyülü
şehrin göbeğinde, yüz yıllık neoklasik tarzdaki bir hapishaneden yaratılmış otelde toplam
65 oda ve suit, bir de geniş avlu bulunmaktadır. Kişisel hizmet ve rahatlık atmosferinin
İstanbul'da görülmemiş biçimde doruğa çıktığı yer.
Tek Kişilik Oda 300 € - Çift Kişilik Oda 350 €
The Marmara Otel İstanbul – Taksim
The Marmara Otel'de kalan misafirler, süper lüks bir konaklama tecrübe edecekler.
The Marmara Otel'in konuk tatmini ve üstün hizmet standartlarına bağlılığı, odaların
düzeni ve görünümündeki her detaya gösterilen dikkatte kendini belli etmektedir. Her
odada kablolu televizyondan direkt aramalı telefona, saç kurutma makinesinden güvenlik
kasasına kadar geniş bir hizmet yelpazesi ve özenle yerleştirilmiş olanaklar mevcuttur.
Tek Kişilik Oda 150 € - Çift Kişilik Oda 180 €
DÖRT YILDIZLI OTELLER
Antik Otel İstanbul – Beyazıt
Antik Otel, orijinal yapısı korunan bir sarnıcın üstüne yapılandırıldı. 1500 yıldır yeraltında
kalmış olan bu tarihi eser kalıntıları Antik Cisterna ismiyle farklı özel davetlere,
etkinliklere, fotoğraf, resim ve heykel sergilerine ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda
bu kalıntılar, Antik Otel'e tarihi geleceğe taşımak adına da büyük bir sorumluluk yüklemiş
oldu.
Tek Kişilik Oda 55 € - Çift Kişilik Oda 70 €
Elite Otel İstanbul – Taksim
Elite Otel, özgün mimarisi, günümüz dekorasyon anlayışı, konukların konfor ve
rahatlıkları çağın teknolojik yenilikleriyle tasarlanıp yaratılan suit ve odalar.
Tek Kişilik Oda 90 € - Çift Kişilik Oda 100 €
ÜÇ YILDIZLI OTELLER
And Otel İstanbul – Sultanahmet
And Otel, eski bir İstanbul apartmanı. Üç yıldızlı bir otelin tüm konforuna sahip. Rahat
odaları ve manzaralı terası ile misafirlerine İstanbul'da keyifli bir konaklama imkanı
sunuyor.
Tek Kişilik Oda 45 € - Çift Kişilik Oda 55 €
Golden Age 2 Otel İstanbul – Taksim
Golden Age 2 Otel, Atatürk Havalimanı'na 20 km uzaklıktadır. Toplam 64 oda ve 120
yatak kapasitesine sahiptir. Golden Age 2 Otel bünyesinde bulunan 2 toplantı odası ve
tüm ekipmanları ile misafirlerin hizmetine sunulmuştur.
Tek Kişilik Oda 53 € - Çift Kişilik Oda 63 €
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

KB-0101-a-10-1-o

23

lees verder ►►►

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.

Tekst 13

Patates suyu meşrubat oldu
Kütahyalı işletmeci, bir ilke imza atarak, patatesi de
içecekler arasına kattı.
'Roma Dondurma İşletmesi' sahiplerinden Ahmet
Vuran, patatesin de suyunu çıkartıp, içecek olarak
müşterilerin hizmetine sunduklarını söyledi. Kış
aylarında portakal, limon, nar suyu gibi içeceklere
yoğun talebin olduğunu belirten Ahmet Vuran,
"Patates suyunun sindirim hastalıklarına iyi geldiğini
duydum. Ben de patatesin suyunu çıkartarak içecek olarak müşterilerimin hizmetine
sunmaya başladım. İçenler tadından memnun kaldıkları gibi, bazı rahatsızlıklarına da iyi
geldiğini söylediler. Buraya her gün patates suyu içmek için özel müşterilerimiz geliyor."
dedi.
Vuran, Türkiye'de patatesi içecekler arasına kendisinin kattığını belirtti. Ahmet Vuran
patates suyundan başka havuç ve turp suyunu da müşterilerine sunduklarını belirterek,
"Özel bir karışım olarak 'atom' adını verdiğimiz bir kokteyli de müşterilerimize
sunmaktayız. Suyunu sıktığımız bu sebzeler, özellikle başta grip olmak üzere, kış
hastalıklarına iyi gelmekte ve dayanıklılığı artırmaktadır. Ayrıca sindirim rahatsızlıklarına
ve diğer bazı hastalıklara iyi geldiğini de müşterilerimiz bize aktarıyor." diye konuştu.
Vuran, bir su bardağı patates suyunu 1.5 TL'den satışa sunduğunu sözlerine ekledi.

1p

36

Wanneer wordt het aardappelsap vooral gedronken?
in de lente
in de zomer
in de herfst
in de winter

A
B
C
D
1p

37

Wat vonden de mensen van het aardappelsap?
bitter
lekker
vies
zuur

A
B
C
D
1p

38

Wat is 'atom'?
Het is een soort mix van
A alcoholische dranken.
B groentesappen.
C verschillende kruiden.
D vruchtensappen.

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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