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

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 27 mei

13.30 - 15.30 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 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 2 

 
1p 2 Om welke twee redenen liet Yusuf Yüce een boomhuis bouwen? 

 
1p 3 Door welke twee mensen is het boomhuis gebouwd?  

 
1p 4 Na welke handeling hadden de bouwvakkers geen moeite meer met 

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

1p 5 Wat vond de eigenaar beangstigend?  
A de bewegende ladder 
B de bewegende takken 
C de duisternis 
D de hoogte  
 
 

Tekst 3 

 
1p 6 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.  
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1p 7 Wat is het gevolg van vochtverlies tijdens het slapen? 
A boosheid 
B duizeligheid 
C futloosheid 
D misselijkheid  
 

1p 8 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 9 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.  
 

1p 10 In de tekst worden twee activiteiten geadviseerd aan mensen die geen tijd 
hebben om te sporten.  
 Schrijf deze activiteiten op. 
 

1p 11 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 4 

 
1p 12 Waardoor was Mark Boyle vertrouwd met geld?  

Hij was 
A directeur. 
B econoom. 
C handelaar. 
D uitgever. 
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1p 13 Hoe kwam Mark Boyle aan kleding?  
Hij kreeg kleding van 
A een kledingbank. 
B een winkel. 
C familie. 
D kennissen. 
 

1p 14 Wat voor soort boek heeft Mark Boyle geschreven?   
A bespaarwijzer 
B dagboek 
C huishoudgids 
D reisverslag 
 

1p 15 Welk woord gebruikt de schrijver voor iemand die geen geld heeft?  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 16 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 
 
 

Tekst 5 

 
1p 17 Wat is het bezichtigen waard in Mumcular Köyü, volgens de tekst? 

 
1p 18 Langs welke plaatsen kom je als je van het vliegveld naar Mazı reist? 

A Gökova en Çakıllıyalı 
B Güvercinlik en Mumcular 
C Hurma en İnceyalı 
D Ilgın en Sedef   
 

2p 19 Hieronder staan beweringen over waarom Mazı puur en schoon is 
gebleven.  
 Kruis 'juist' of 'onjuist' aan in je uitwerkbijlage. 
1 Mazı heeft inwoners die bewust omgaan met de natuur. 
2 Mazı heeft nog geen bestemmingsplan. 
3 Mazı is een geliefde toeristische bestemming. 
4 Mazı is een relatief nieuwe plaats met weinig inwoners. 
5 Mazı is gevestigd op twee verschillende plekken.  
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1p 20 Waarvan leven de inwoners van Mazı onder andere? 
A jacht en bloembollenteelt 
B land- en tuinbouw 
C melkvee en fruitteelt 
D visserij en imkerij 
 

1p 21 Waarvan zijn de zee-egels een bewijs? 
Dat Bodrum  
A de grootste baai heeft. 
B de rustigste baai heeft. 
C het schoonste water heeft. 
D het voedselrijkste water heeft. 
 

1p 22 Wie zegt "Hayır, buraya yerleşmeyin, burayı yaşayın ve gidin."? 
A een marktkoopman 
B een restauranthouder 
C een tapijtwever 
D een toerist 
E een visser. 
 

1p 23 In welke alinea staat dat je van te voren een kamer moet reserveren? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 
 

Tekst 6 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 24  
A bezginlik 
B çekingenlik 
C girişkenlik 
D korkaklık 
E uysallık  
 

1p 25  
A barışmaktan 
B çatışmaktan 
C tartışmaktan 
D yüzleşmekten  
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1p 26  
A çocuklukta 
B gençlikte 
C sağlam 
D zayıf  
 

1p 27  
A defterine 
B kaderine 
C kalbine 
D tahtaya  
 

1p 28  
A hayal 
B iletişim 
C ilgi 
D iş  
 

1p 29  
A dikkatlerini 
B işlerini 
C vakitlerini 
D yetkilerini  
 

1p 30  
A göz 
B dirsek 
C kalp 
D omuz  
 

1p 31  
A gözlükler 
B maskeler 
C mücevherler 
D şapkalar  
 
 

Tekst 7 

 
1p 32 Waardoor verdwijnen de oude bomen volgens de tekst?  

door 
A boomziektes 
B bosbranden 
C klimaatsverandering 
D milieuvervuiling  
E ouderdom 
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1p 33 In welk land staat de boom waarvan dezelfde soort ook in Zuid Afrika 
voorkomt?  
A Brazilië 
B Italië 
C Japan 
D Verenigde Staten 
 

2p 34 In de tekst wordt een aantal eigenschappen aan de bomen toegekend.  
 Zet achter elke eigenschap de naam van de boom die erbij hoort.  
Vul de tabel in je uitwerkbijlage in. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 35 Waarom is de uitvinding van de gloeilamp bijzonder volgens de tekst?  

Omdat de gloeilamp  
A esthetisch is. 
B lang meegaat. 
C milieuvriendelijk is. 
D nog gebruikt wordt.  
 

1p 36 Noem twee redenen voor de snelle verspreiding van de gloeilamp over de 
hele wereld?  
 

1p 37 Welke twee voordelen heeft het fluorescerend licht ten opzichte van de 
gloeilamp volgens de tekst?  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 38 Waarom werden de fluorescerende lampen steeds minder gebruikt 
volgens de tekst?  
De fluorescerende lampen waren 
A gebruiksonvriendelijk. 
B kostbaar. 
C ouderwets. 
D ziekteverwekkend.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 9 

 
1p 39 Waaruit blijkt dat er waarschijnlijk leven is geweest in het één miljard jaar 

oude water? 
Het water bevat 
A hydrogeen en methaangas. 
B koper en zink. 
C kristallen en mineralen.  
 
 

Tekst 10 

 
1p 40 Je hebt het artikel gelezen over oude Turkse horoscopen. Mensen die op 

19 december geboren zijn, zouden ergens van houden. 
 Schrijf in je uitwerkbijlage op waar deze mensen, volgens de tekst, van 
houden. 
 
 
 

Tekst 11 

 
1p 41 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 12 

 
1p 42 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. 
 
 

einde  

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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