Examen VMBO-KB

2011
tijdvak 1
vrijdag 27 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 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

In de tekst staat dat het in Japan kikkers heeft geregend.
Wat kan volgens wetenschappers daar de reden van zijn?
A een aardbeving
B een ontploffing
C een zware storm
D luchtverontreiniging

1p

2

Welke instantie is het niet met de wetenschappers eens?
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

Gökten kurbağa yağdı!
Japonya’da bir süredir gökten kurbağa
yağması halkı ve bilim adamlarını hayrete
düşürdü...
Japon basınında yer alan haberlere göre, ay
başından bu yana Ishikawa bölgesindeki
bazı kentlerde gökten ölü kurbağa yağdı.
Nanao kentinde yaşayan 55 yaşındaki bir
adam, yakalandığı kurbağa yağmurunun
tuhaf bir ses ortaya çıkardığını söylerken, bir
başka kent sakini de otoparktaki
otomobillerin ön camlarının 100’den fazla ölü kurbağa ile kaplandığını anlattı.
Ölü kurbağa yağmurunun 48 saat sonra Hakusan kentinde de görüldüğü, yetkililerce
bildirildi. Bilim adamları, şiddetli fırtına ve deniz hortumlarının kurbağa ve balık gibi
hayvanları alıp, başka bir yere yağdırabileceğini açıkladılar.
Kanazawa Meteoroloji Gözlemevi yetkilileri ise, bölgede şiddetli bir rüzgar
kaydedilmediğinden, kurbağaların nasıl geldiğini, anlayamadıklarını belirttiler.
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Tekst 2
3p

3

Je bent op vakantie in Istanbul.
Æ Welke musea kun je op woensdag bezoeken?
Schrijf de namen van de musea die je kunt bezoeken op in je uitwerkbijlage.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul müzeleri
Arkeoloji Müzesi (Telefon: 0212- 520 77 42)
Adres: Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane Eminönü İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Pazartesi dışında her gün 09.00-17.00 saatleri
arasında ziyarete açıktır.
Giriş ücreti: 10 TL
Ayasofya Müzesi (Telefon: 0212- 528 45 00)
Adres: Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Eminönü İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Pazartesi günleri dışında her gün 09.00-19.00
saatleri arasında açıktır.
Ayasofya Müzesi ve Galeri katı giriş ücreti: 20 TL
Aya İrini Müzesi (Telefon: 0212- 528 45 00)
Adres: Topkapı Sarayı Avlusu, Sultanahmet İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete
kapalıdır.
Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'nün izni ile gezilebilir.
Giriş ücreti: 5 TL
Kariye Müzesi (Telefon: 0212- 631 92 41)
Adres: Edirnekapı, Fatih İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Çarşamba günleri dışında her gün 09.00-17.00
saatlerin arasında ziyarete açıktır.
Giriş ücreti: 15 TL
Topkapı Sarayı Müzesi (Telefon: 0212- 512 04 80)
Adres: Sultanahmet, Eminönü İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Salı günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatleri
arasında açıktır.
Harem Dairesi ayrı bir biletle 09.30-15.30 saatleri arasında gruplar
halinde gezilebilir.
Giriş ücreti: 20 TL.
Harem giriş ücreti: 15 TL
Yıldız Sarayı Müzesi (Telefon: 0212- 258 30 80)
Adres: Yıldız, Beşiktaş İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Salı ve Çarşamba dışında her gün 10.00-16.00
saatleri arasında ziyarete açıktır.
Giriş ücreti: 5 TL
Yıldız Sarayı Cihannüma Köşkü giriş ücreti: 3 TL
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Tekst 3
1p

4

Je bent van plan om in het weekend bij een callcenter te gaan werken. Je ziet
de onderstaande advertentie en je wilt graag solliciteren.
Æ Zijn de werkdagen geschikt voor jou? Waarom wel/niet?
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage.

Personel alınacak!
Duyuru:
Satış alanında tecrübe sahibi olan veya telefonda satış (callcenter)
yapabileceğine inanan;
•
•
•
•

kendine güvenen,
pratik düşünebilen,
ikna kabiliyeti yüksek,
çok iyi derecede Türkçe ve Hollandaca konuşabilen, bay / bayan eleman
yetiştirilmek üzere alınacaktır.

Sabit maaş - SSK - yol - yemek - artι Bonus primler
Çalιşma günleri: pazartesi ile cuma arası

İrtibat:
Deniz Beyoğlu
Zeytinburnu İstanbul
Tel.: 0212 546 82 01
Tel.: 0212 546 92 01
Hafta içi saat 11:00 ile 18:00 arası ulaşabilirsiniz.
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Tekst 4
1p

5

Met wat voor klacht ging Artyom Sidorkin naar het ziekenhuis?
benauwdheid
duizeligheid
pijn in zijn borst
pijn in zijn rug

A
B
C
D
1p

6

Wat hebben artsen uit het lichaam van Artyom Sidorkin verwijderd?
een boomtakje
een knikkertje
een muntje
een olijfpitje
een zonnebloempitje

A
B
C
D
E

ŞOK! İnanılmaz olay!
Rusya'da kanser hastası olduğu gerekçesi ile ameliyat edilen hastanın
akciğerinde kök salmış vaziyette, beş santimetre boyunda köknar
budağı çıktı.
Canlı kalabilen küçük köknar dalı görenleri şaşkına çevirirken, iyileşen 28
yaşındaki hasta Artyom Sidorkin tıp tarihine geçti.
Göğüs boşluğunda aşırı ağrı şikayeti ile Rusya'nın Udmurtya Özerk
Cumhuriyeti'nde İjevsk Hastanesi'ne yatırılan hasta, doktor Vladimir Kamaşev
tarafından kontrol edildi. Kanser teşhisi konulan hastanın akciğerinden
ameliyatla ur sanılan parça alındı. Ancak doktorların, alınan parça üzerinde
yaptıkları inceleme ile gerçek ortaya çıktı.
Doktorların tahminlerine göre, Sidorkin daha önce küçük bir köknar budağını
yutmuş olabilir. Sonra da bu küçük budak akciğere düşerek orada kök salmış.
Doktorlara göre, köknarın akciğerde ‘yetişmesi’ için her türlü koşul var: nem,
sıcaklık ve oksijen.
Sidorkin'in göğüs kafesinden alınan köknar şimdi özel bir kavanoza konuldu.
Doktor Kamaşev, "Bu benzeri olmayan bir keşif. Köknar budağının
yetişmesiyle ilgili varsayımları onaylamak için incelemeye alacağız." dedi.
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Tekst 5

İşte gerçek deniz otobüsü...
Amphicoach firması tarafından altı yıllık bir çalışmanın sonunda kullanılabilir
hale getirilen Amfibi’nin (denizde ve karada gidebilen otobüs) test sürüşlerine
başlandı. Elli kişilik taşıma kapasitesine sahip olan bu otobüs, hem son derece
lüks, hem de onu istediğiniz zaman denize indirip bir gezi vapuru gibi
kullanabiliyorsunuz.
İlgili tüm AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilen Amfibi Otobüs, yapılan çalışmalar
sonucunda hem nehirde hem de denizde kullanılabilecek. İki farklı dizel motor ile
donatılan bu otobüs, iki veya dört çeker versiyonlara sahip olacak. Deniz
araçlarında kullanılan bir alüminyum malzeme ile kaplanan otobüs, uzun süre
sudan zarar görmeyecek bir gövde yapısına sahip.

Tekerleklerden birinin çekiş sistemi sayesinde araç denizde sekiz deniz mili hız
yapabilmektedir. Aracın içerisi tipik bir yolcu otobüsünden daha lüks; LCD
ekranlar, DVD Player ve PA Sistemi, içeride göze çarpan birkaç detay...
Fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmayan bu Amfibi Otobüs, en çok turizm
şirketlerinden rağbet göreceğe benziyor. Turistleri gezdirmek, gezdirirken de
eğlendirmek, başlı başına bir iş. Böylesi bir eğlenceye ise kimse ‘hayır’ diyemez!
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1p

7

Hoe lang is het bedrijf Amphicoach bezig geweest met dit project?
A 2 jaar
B 4 jaar
C 6 jaar
D 8 jaar

1p

8

Wat is er gedaan om de ‘Amfibi Otobüs’ tegen waterschade te beschermen?
De buitenkant is voorzien van een laag
A aluminium.
B lood.
C plastic.
D synthetische verf.

1p

9

Waarvoor wordt de ‘Amfibi Otobüs’ volgens de tekst ingezet?
Schrijf het op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

10

In de tekst worden drie luxe voorzieningen genoemd die je in de ‘Amfibi Otobüs’
aan zult treffen.
Æ Schrijf er twee van op in je uitwerkbijlage.
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Tekst 6

Yıldızlıktan Düşüş

Liane Wiegelmann, 90’lı yıllarda yaptığı müzikle sadece Almanya’yı değil,
bütün Avrupa’yı sarsmıştı. Ancak müzik piyasasında büyük bir düşüş yaşayan
ünlü yıldız şimdi kasiyerlik yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor.
90’lı yıllarda ergenlik çağındaki çoğu gencin odası Liane Wiegelmann’ın (Lee)
posterleriyle süslüydü. ‘Die Girlie’ adlı grubuyla müzik piyasasında fırtına gibi
esen Liane Wiegelmann’ın ‘Tic Tac Toe’ adlı CD’si 5 milyon adet satmıştı.
Ancak genç şarkıcı için daha sonraki dönemler zor geçmeye başladı. 2005
yılına kadar müzik piyasasında mücadele veren ve 2006 yılında çıkardığı
‘Comeback’ adlı CD ile büyük bir dönüşe hazırlanan Lee, başarılı
olamayınca, sektörden ayrılmak zorunda kaldı.
Berlin’deki lüks evini satmak zorunda kalan şarkıcı Lee, şu anda Almanya’nın
Köln kentindeki hayvanat bahçesinde kasiyer olarak hayat mücadelesi
veriyor. Saatte 7,53 euro kazanan Lee, günde 9 saat çalışıyor.
Alman Bild gazetesine konuşan ünlü şarkıcı, şimdiki hayatından memnun
olduğunu söyledi. Lee, “Berlin’deki lüks evimi bırakmak zorunda kaldım. Ama
şimdi çok mutluyum. Kasiyerlik işini de çok seviyorum. Şu anda bir yardım
kuruluşunun yurdunda kalıyorum.” dedi.
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2p

11

Welke van onderstaande beweringen over de cd’s van Liane Wiegelmann zijn
juist en welke zijn onjuist volgens de tekst?
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Aan de verkochte cd’s heeft ze 5 miljoen euro verdiend.
2 Er zijn 5 miljoen exemplaren van haar cd ‘Tic Tac Toe’ verkocht.
3 Haar cd’s zijn voor € 7,53 per stuk verkocht.
4 Ze heeft negen uur per dag aan haar laatste cd gewerkt.

1p

12

Hoe heet de muziekgroep waaraan Liane Wiegelmann deel heeft genomen?
A Comeback
B Die Girlie
C Lee
D Liane Wiegelmann

1p

13

Waar verblijft zangeres Liane Wiegelmann tegenwoordig?
A in een studentenhuis
B in een tehuis van een liefdadigheidsorganisatie
C in een vrouwenopvangcentrum
D in haar huurwoning in Keulen
E in haar luxe koopwoning in Berlijn

1p

14

Wat zegt Liane Wiegelmann over haar huidige leven?
Dat ze
A al een paar jaar werkloos is.
B bezig is met een nieuw album.
C een gelukkig leven heeft.
D een saai leven heeft.
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Tekst 7
Sırtlan Adam (Etiyopya, Harar)
Yusuf Pepe, Etiyopya’nın Harar kentinde benekli sırtlanları eli, hatta ağzıyla besleyen son
temsilcilerden.
ÇAĞAN ŞEKERCİOĞLU
Harar’ın vahşi sırtlanlarını besleyen ‘sırtlan adamlar’, dünyanın başka hiçbir yerinde
görülmeyen eski bir geleneğin son temsilcileri.
Toplam 80 milyonluk nüfusunun yüzde 34’ü Müslüman olan Etiyopya’nın İslam tarihinde
önemli bir yeri var. İlk hicret 615’te müslümanların Mekke’den Habeşi Etiyopya’ya göç
etmesiyle gerçekleşti. İlk müezzin siyahi Bilal Habeşi, Etiyopya’dan gelmişti. Ülkenin
doğusundaki Harar şehri İslam’ın en eski merkezlerinden biri oldu.
Osmanlılarla yakın ticari ilişkileri olan ve bir zamanlar
diğer Etiyopyalıların ‘Türk’ dediği Hararlılar, geleneksel
şehirlerini günümüze kadar korudular.
Beş metrelik bir duvarla çevrili tarihi şehir, evleri ve dar
sokaklarının mistik atmosferi sayesinde 2006’da UNESCO
dünya mirası listesine girdi.
Ama Harar’ın çekiciliği tarih, kültür ve mimariyle bitmiyor. Aynı zamanda Harar’ın kent
duvarlarının dışında her gece kendini gösteren vahşi sırtlanlar da bulunuyor...
Harar’ın vahşi sırtlanlarını besleyen ‘sırtlan adamlar’, dünyanın başka hiçbir yerinde
görülmeyen bir geleneğin son temsilcileri. Bu gelenek çok eskilere dayanıyor. Söylendiğine
göre, geçmişteki bir kıtlıkta sırtlanlar dağlardan kente inip insanlara saldırmaya başlayınca,
halk onları uzak tutmak için kent duvarının dışına yulaf lapası bırakmaya başlıyor. Kıtlıktan
sonra da bu uygulama her Aşure günü devam ediyor. Sırtlanlar bırakılan lapanın yarısından
fazlasını yerse, o yılın bereketli geçeceğine, yoksa kıtlık olacağına inanılıyor. Bu gelenek,
zamanla; her gece sırtlanları kasap artıklarıyla beslemeye dönüşmüş. Şimdi bu adet Harar’da
‘gece hayatına’ başka bir anlam katıyor.
Buradaki benekli sırtlanlar, Türkiye’deki çizgili sırtlanlardan çok daha büyük ve saldırgan.
Çizgili sırtlanlar 25-40 kilogramken benekli sırtlanlar 90 kilograma varabiliyor. Afrika’da
aslandan sonra en büyük ikinci yırtıcı hayvan olan benekli sırtlan, bir seferde ağırlığının üçte
birini yiyebiliyor. Güçlü boyun, çene kasları ve muazzam çenesiyle fillerin bile kemiklerini
kırabiliyor.
Sırtlan adam Yusuf Pepe, etrafını çevirmiş bir düzine sırtlanı eliyle doyuruyor. Bununla da
yetinmeyip; hatta onları kendi ağzından bile besliyor. Hayatım birçok ülkede yaban hayatı
inceleyerek geçti; ama, böyle bir şeyi değil görmek, hayal bile edemezdim. Etrafımı çevirmiş
sırtlanların kahkahayı andıran çığlıkları tüyler ürpertiyordu. Yusuf, sırtlanları beslemem için
beni yanına çağırdı. Her ne kadar zarar vermeyeceklerini bilsem de, bu vahşi hayvanlar
aniden hamle yapıp göğsüme çarpınca bir an irkildim. Ama onların istediği elimdeki etti. Kısa
bir süre sonra bu duruma alışmış, ben de bir sırtlan adam olmuştum.
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2p

15

De stad Harar (Ethiopië) was volgens de tekst één van de belangrijkste plaatsen
uit de begintijd van de islam.
Æ Uit welke twee gebeurtenissen blijkt dat?
Schrijf deze twee gebeurtenissen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

16

Hoe komt het dat de inwoners van Harar vroeger ‘Turken’ genoemd werden?
Noteer in de uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden van de
zin waarin de reden staat.

1p

17

Door welke instantie is de historisch-culturele waarde van Harar erkend?
A de regering van Ethiopië
B de regering van Turkije
C de Unesco
D de Vereniging van Afro-Turken

1p

18

Waarom voert men de hyena’s?
A om de bevolking te beschermen
B om ze te vereren
C om op ze te kunnen jagen
D om met ze op te kunnen treden

2p

19

Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist?
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Gevlekte hyena’s kunnen beenderen van olifanten kapotbijten.
2 Gevlekte hyena’s kunnen in één keer evenveel opeten als hun eigen
gewicht.
3 Gevlekte hyena’s leven in de bergen.
4 Gevlekte hyena’s zijn kleiner dan gestreepte hyena’s.

1p

20

Hoe heeft de schrijver van het artikel de hyena’s te eten gegeven?
A alleen uit zijn hand
B alleen uit zijn mond
C zowel uit zijn hand als zijn mond
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Tekst 8
Uzaklar Yakın, Yakınlar Uzak
Oturduğum yerden gördüğüm Boğaz Köprüsü'nün ışıkları gözümü alırken hafif bir
meltem esintisi 21 . Havuz başındayım, arkadan gelen müzik mükemmel, en
sevdiğim arkadaşlarım etrafımda, beni çok uzaklara uğurlamaya hazırlanıyorlar. Ben de
size bu ayki Cosmo yazımı yazıyorum...
İtiraf etmek gerekirse içimde fırtınalar kopuyor. Herkesin çeşitli anılarla döndüğü,
bugüne kadar deneyimlemediğim türde bir yolculuğa çıkıyorum. İnsan böyle zamanlarda
bambaşka duygulara kapılıyor. Mecburiyetle gurur iç içe geçiyor...
Benim için bu tam bir ikilem, bir ilk aynı zamanda. Hayatım boyunca hep 22
duyulacak şeyler yapmaya çalıştım; ama, mecburiyetlerle de daima savaştım. Bu kez
durum farklı. Tatlı bir mecburiyet bu. Kader bizi, böyle bir dönemde buluşturdu.
Herhalde nereye gittiğimi anladınız. Ayrılıktan korkmuyorum. Bu ayrılık bizi birbirimize
daha çok bağlayacak eminim. Sevdiğinden ayrılmak, şu hayatta insana verilebilecek en
büyük 23 olsa gerek... Neyse şu duygusal ruh halinden bir an önce çıkayım en iyisi.
Geçen ay yazdığım ve altı kız arkadaşımla yaşadığım Bodrum macerası yazısı çok ses
getirdi. Sağolsun bazı gazeteci arkadaşlar başka yere çekip neler neler yazdılar! Bugün
de o altı kız arkadaşım yanımda; ama, bu sefer birkaçının erkek arkadaşı da bizimle
birlikte. Tahmin edin nasıl keyifli bir ortam olduğunu... Kimi hüzünlü kimi 24 , şarkılar,
dolan kadehler, bitmeyen neşe... Herkes yakında zorunlu bir ayrılığın bizi beklediğini
biliyor.
Size yıllardır bu köşeden yazıyorum, bu süre zarfında çok şey paylaştık, birçok konuya
değindim; ama, her seferinde gizlice de olsa aynı mesajı vermeye çalıştım sizlere.
"Sevginin kıymetini bilin." dedim özetle. Bıkmadan usanmadan tekrarlıyorum.
Kayahan'ın söylediği şu sözlere de bayılıyorum:
"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın..."
Size ait olan şeylerin kıymetini 25 . Umarım hepiniz bu arada çok iyi bir yaz mevsimi
geçiriyorsunuzdur. Eylül ayı benim hüznümün başlangıcı. Ama bu melankolik durum bizi
hayata daha çok bağlıyor. Sararan yapraklar bize enerji veriyor. Eylül hüznü ayrılık
heyecanına karışıyor. Her ayrılık yeni bir 26 , derler. Yine böyle olacağına inanalım
hep birlikte...
Bu sefer çok fazla bir söz söylememe gerek yok, biliyorum. Ben gittim.
Hepiniz sağlıcakla kalın (Unutmadan, her zamanki gibi e-postalarınızı heyecanla
bekliyorum). Bütün uykusuz geceleriniz benim, ben nöbetteyim.
Yeter ki, siz rahat uyuyun, içiniz rahat olsun...
Mehmet Aslan
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

21
A
B
C
D

düşünüyorum
görüyorum
hissediyorum
kokluyorum

A
B
C
D

gurur
nefret
sevinç
utanç

A
B
C
D

ceza
ders
korku
ödül

A
B
C
D

coşkulu
çocuksu
duygusal
yabancı

A
B
C
D

bilin
duyun
sorun
yazın

A
B
C
D

amaç
başlangıç
düşünce
sonuç

22

23

24

25

26
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Tekst 9
“Bayram biletleri için acele edin”
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri İlgin: “Bilet sıkıntısı yaşamak
istemeyen vatandaşlar acele etmeli.” dedi.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası
otobüs terminalleri yavaş yavaş hareketlenmeye
başlıyor.
Beş günlük bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek
isteyen vatandaşlar, otobüs firmaları ile hava yolu
şirketlerine başvurarak bilet talebinde bulunmaya
başladı.
Bugünlerde hava yolu şirketlerinden Adana-İstanbul arasında 80-90 TL arasında değişen
fiyatlardan satın alınan, bayram yaklaştıkça 200 TL’nin üzerine çıkabileceği belirtildi. Bu
nedenle vatandaşların bilet almak için acele etmeleri önerildi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, yaptığı açıklamada, otobüs
firmalarının bir hafta önceden bayram biletlerini satışa çıkarttığını söyledi.
Biletlerin satışa çıkartılmasının ardından şehirlerarası otobüs terminallerinin de
hareketlendiğini belirten İlgin, bayramda seyahat edeceklerin biletlerini şimdiden gidiş-dönüş
olarak almalarını önerdi.
İlgin, yoğunluğa göre bazı otobüs firmalarının bayram arefesinde ek seferler koyabileceklerini
ifade ederek, “Biletler otogar yerine mahalle aralarından otobüs kaldıran belgesiz, sigortasız
firmalardan alınmamalı. Güvenli yolculuk açısından D1 ve D2 yolcu taşıma yetki belgesi olan
firmalarla yolculuk yapılmalı.” diye konuştu.
Hava yolu şirketlerinde ek sefer koyma hazırlığı
Onur Air genel müdürü Şahabettin Bolukçu da, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle
İstanbul çıkışlı seferlerin Anadolu çıkışlı olanlara göre daha çok talep gördüğünü söyledi.
Şu an için uçaklarında yer olduğunu, ancak bilet satış hızına baktıklarında uçakların bayram
için tamamen dolacağını gözlemlediklerini belirten Bolukçu, şöyle konuştu:
“Bu nedenle yolcularımıza biletlerini hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar satılan
biletlere baktığımızda, bayramda havanın güneşli olacağı da göz önüne alınırsa en çok
talebin Antalya ve Bodrum’a olduğunu görüyoruz.
Yoğun talep gören hatlar için ilave sefer uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca filomuzdaki daha
fazla koltuk kapasitesine sahip olan büyük uçaklarımızı da bu yoğun hatlara tahsis edeceğiz.”
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“Kısıtlı yerimiz bulunuyor”
Pegasus Havayolları tarifeli uçuşlar satış direktörü Güliz Öztürk ise bilet satışlarının her
bayramda olduğu gibi bu bayramda da çok iyi gittiğini söyledi. Öztürk, şunları kaydetti:
“Birçok seferde kısıtlı yerimiz bulunuyor. Fiyat odaklı kampanyalarımız ile birçok misafirimizin
çok önceden bayram için biletlerini aldıklarını görüyoruz. Özellikle bu bayram, yurtdışı
uçuşlarımızda artış görüyoruz. Yurt içinde en çok Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir; yurt
dışında ise genel olarak Amsterdam, Londra, Brüksel ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) seferlerimiz talep ediliyor.”
Öztürk, bayram haftası Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir, Trabzon ve KKTC’ye toplamda 68
ek sefer düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

1p

27

Waarom moeten de mensen die de feestdagen bij hun familie willen
doorbrengen, zich haasten om een bus- of vliegticket te kopen?
Met de feestdagen
A geldt een officiële toeslag op de ticketprijs.
B is er extra veel vraag naar tickets.
C is er minder bus- en vliegverkeer.
D zijn er lange rijen wachtenden bij de loketten.

1p

28

Welk veiligheidsprobleem is er tijdens de feestdagen volgens de tekst?
A Er is een tekort aan ervaren piloten en buschauffeurs.
B Er worden vaak extra bussen zonder vergunning ingezet.
C Er wordt te hard gereden met de bussen.
D Men heeft geen tijd voor onderhoud aan de vliegtuigen.

1p

29

Uit welke plaats vertrekken de meeste vluchten voor de feestdagen?
Antalya
Bodrum
Istanbul
Izmir

A
B
C
D
1p

30

Welke luchtvaartmaatschappij ziet een toename van buitenlandse vluchten met
de feestdagen?
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage.
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Tekst 10
Dünyanın en uzun ismi!
ABD’nin Massachusetts eyaletinin etrafında Nipmuc Kızılderililerinin yaşadığı orta
kesimlerinde bulunan bir gölün 45 harften oluşan ismini telaffuz etmek neredeyse
imkansız.
Dünyanın en uzun ve söylenmesi en zor isimlerinden birine sahip olan
‘Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg’ gölünün adı zaman zaman
değiştirilmek istenmiş, ancak tepkiler nedeniyle bundan her seferinde vazgeçilmiş.
İsminde 15 ‘g’ harfi bulunan göl ile ilgili çok sayıda şiir yazılmış, beste yapılmış. 15
‘g’ harfinden sadece ikisinin isimden çıkarılması girişimleri 1949’daki kampanyayla
engellenmiş.
“Telaffuz sorunu” nedeniyle pek çok kişinin ‘Webster’ gölü diye adlandırdığı
‘Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg”un Nipmuc Kızılderililerinin
dilinde, “Sen kendi tarafında, ben kendi tarafımda balık avlayalım, ortada ise kimse
avlanmasın” anlamına geldiği iddia ediliyor.
Çevre sakinleri, gölün isminin Guinness Rekorlar Kitabı’na alınmasını istiyor, ancak
rekorlar kitabında “en uzun göl ismi” kategorisinin bulunmadığı belirtiliyor.
Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki en uzun yer isminin de resmi kayıtlarda bulunan
Bangkok’taki ‘krungthephphramahanakhon bowonratanakosin mahintharayuthaya
mahadilokphiphobnovpharad radchataniburirom udomsantisug’a ait olduğu bildiriliyor.
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31

Wat heeft één van de langste namen van de wereld volgens de tekst?
A een indiaanse stam
B een inheemse taal
C een meer
D een provincie

1p

32

Waarom wilde men één van de langste namen van de wereld veranderen
volgens de tekst?
vanwege de
A betekenis
B foutieve spelling
C moeilijke uitspraak

1p

33

Waarom komt één van de langste namen van de wereld niet in het Guinness
Book of Records?
Omdat
A de naam niet origineel genoeg is.
B de naam verzonnen is.
C er al één in het Guinness Book of Records staat.
D er nog geen categorie voor bestaat.

KB-0101-a-11-1-o

17

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 11

Şeftali
Şeftali (Prunus persica), gülgiller (Rosaceae) familyasından bir
yaz meyvesi. Bol sulu ve tatlıdır.
Sıcak iklimi seven bir bitkidir. Genellikle 30 yıl yaşar. Türkiye'de
en çok Bursa çevresi ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Meyvesi
taze tüketildiği gibi, suyu çıkarılarak meyve suyu yapılır. Bu
meyvenin ekonomik değeri yüksek olup, çok tüketilmektedir.
Ağaç boyu genellikle 2 - 2,5 metre olup yaz mevsiminde meyve
verirler. Dona karşı dayanıksızdır.
Şeftali çekirdeğinin kabuğu yakıt olarak kullanılabilir; ayrıca bazı fiziksel işlemlerden
sonra çekirdeğin içerisindeki tanecik, hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Şeftali
çekirdeğinin kabuğu yakacak olarak, kül oranı az ve kükürt oranı düşük bir temiz
enerji kaynağıdır. Fırınlarda, seralarda, hamamlarda, kalorifer sistemlerinde ve tavuk
çiftliklerinde kullanılabilen alternatif bir enerji kaynağıdır. Küresel ısınma, kirlilik ve
doğal kaynakların azalması gibi sebeplerden dolayı bu çekirdekler tavsiye
edilmektedir.
Şeftalinin dünyaya Çin'den yayıldığı düşünülmektedir. ‘Şeftali’ İran’da konuşulan
Farsça dilinden gelme bir sözcüktür. Sözcüğün orijinali ‘şaft-alu’ biçimindedir ve ‘kaba
erik’ demektir.

1p

34

1p

35

In wat voor klimaat komen perziken het meest voor?
A koud klimaat
B mild klimaat
C warm klimaat
Waar worden de pitten van perziken voor gebruikt, volgens de tekst?
bakolie
brandstof
mest
verf

A
B
C
D
1p

36

Uit welk land komt het woord ‘şeftali’?
A China
B Iran
C Italië
D Turkije
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Tekst 12
1p

37

Wat was er zo opvallend aan de telefoonrekening in kwestie?
De brief was als grap bedoeld.
De naam van de geadresseerde klopte niet.
Het adres ontbrak.
Hij was niet aangetekend maar gewoon verstuurd.

A
B
C
D
1p

38

Wat is de functie van Kafur Ordu?
directeur van het postkantoor
eigenaar van een gsm-winkel
telecom-medewerker
voorzitter van een instantie

A
B
C
D

İşte görenleri şaşkına çeviren bir fatura...
İLGİNÇ HABERLER

Bir GSM şirketinin Siverek’te müşterisine
gönderdiği taahhütlü telefon faturasının adres
kısmındaki bilgiler görenleri şaşkına çevirdi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Kafur
Ordu’ya abone olduğu bir GSM şirketi tarafından
fatura gönderildi. Siverek Marangozlar ve İnşaatçılar
Odası Başkanı da olan Ordu’ya gelen faturanın
adres kısmında:
“Sn. Kafur Ordu
Adres Madres Yok Kardeşım
:)
63600 Sıverek
Şanlıurfa”
yazısını gören PTT görevlileri gözlerine
inanamadı. Bay Ordu’yu daha önceden
tanıyan PTT görevlisi faturayı sahibine
teslim ederken, fatura ilçede günün
konusu oldu.
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Tekst 13
2p

39

Je vriendin in Istanbul wil na haar eindexamen als secretaresse gaan werken.
Æ Welke van de onderstaande functie-eisen staan in de advertentie?
Kruis in de uitwerkbijlage aan welke functie-eisen ‘wel’ of ‘niet’ beschreven zijn.
1 Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.
2 Minimaal twee jaar werkervaring hebben.
3 Verantwoordelijkheidsgevoel hebben en prestatiegericht zijn.
4 Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.

İlan Başlık
Pozisyon
Firma adı
Çalışma şekli
Cinsiyet
Yaş aralığı

sekreterlik
sekreterlik
Baydan Ayakkabıcılık
hafta içi her gün
bayan
18-24 yaş

İlan Metni
Halkalı-Küçükçekmece-Sefaköy-İkitelli-Yenibosna- Bayramtepe ikamet
adreslerinden birisinde bulunan;
en az Lise veya MYO (Meslek Yüksekokulu) mezunu;
benzer pozisyonda en az iki yıl deneyimli;
MS Office programlarını etkin kullanabilen;
prezantabl, güler yüzlü ve dış görünüşüne özen gösteren;
zaman yönetimi, planlama ve organizasyon yeteneği güçlü;
yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek;
dinamik bir ortamda çalışacak;
24 yaşını aşmamış;
bayan eleman aranıyor.
Lütfen resimli ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış özgeçmişinizi e-mail adresimize
gönderiniz.
Şehir : İstanbul
Bölüm : Diğer
İlan No : 417442
İlgili Kişi : Esmer Boğatekin
E-Posta : info@baydanshoes.com
Telefon : 02126783331| Faks : 02126783334 Cep : 0643266063
İlan Tarihi : 18-09-2009
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Tekst 14
1p

40

Bij welk lichaamsdeel hebben wetenschappers de liefde gemeten volgens de
onderstaande tekst?
A hart
B hersenen
C maag
D ogen

1p

41

In de tekst worden twee soorten van liefde onderzocht.
Æ Schrijf de namen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

Aşkın gözü gerçekten körmüş
İlginç Haberler
Bilim adamları, ‘aşkın gözü kördür’ sözünün gerçek
olduğunu gösteren sonuçlar elde ettiler.
BBC’nin haberine göre, University College
London’da (UCL) yapılan ilginç araştırma
NeuroImage’da yayımlandı. Araştırmada, aşk
duygusunun, beynin eleştirel düşünceyi kontrol
eden bölgelerindeki faaliyetin baskılanmasına neden olduğu saptandı. Bu, bir kişiyle
yakınlaşıldığında, beynin bu kişinin karakterini ve özelliklerini değerlendirme
yetisinin azaldığını gösteriyor. UCL ekibi, ayrıca 20 kadar genç annenin kendi
çocuklarına, başka çocuklara ve yetişkin arkadaşlarına ait resimlere baktıkları
esnada beyin filmlerini incelediler. Her iki çalışma da annelik sevgisiyle romantik
aşkın beyinde aynı etkiyi yarattığını gösterdi. Araştırmaya başkanlık eden Dr.
Andreas Bartels, çalışmaları yorumlarken, annelik duygusuyla aşkın beyinde olumlu
olarak görüldüğünü, çünkü bu iki durumun neslin devamı için gerekli olduğunu
söyledi.
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