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Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 Turks CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 24 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 Waar komt de naam Karaferya vandaan? 

van 
A de windrichting karayel 
B een plaats in Griekenland 
C een plaats in Turkije 
D het woord kafeterya  
 

1p 2 Wat is het beroep van één van de eigenaren van het restaurant? 
A architect 
B diëtist 
C fijnproever 
D tekenaar  
 

1p 3 Wie spreekt dit restaurant vooral aan volgens de tekst? 
mensen die op zoek zijn naar 
A een andere sfeer 
B een aparte smaak 
C romantiek 
D rust  
 

1p 4 Wat is er zo bijzonder aan de tuin van dit restaurant?  
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op waarin 
het antwoord staat. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 5 Wat is volgens een groep Engelse wetenschappers voorbij? 

A de afkoeling van de aarde 
B de opwarming van de aarde 
C de tragische natuurrampen 
D de vele sterfgevallen  
 

1p 6 Waardoor zijn er in Oost-Europa veel slachtoffers gevallen? 
door 
A de kou  
B een hittegolf  
C migratie 
D milieuvervuiling  
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1p 7 Waarom is de haven van Varna gesloten volgens de tekst? 
 
 

Tekst 3 

 
1p 8 Wat is het doel van het ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri 

Festivali’? 
A over de ervaringen van drie generaties een discussie starten 
B de relaties tussen moeders en kinderen versterken 
C het feestelijk vieren van Moederdag 
D het jubileum van het festival vieren 

 
1p 9 In welke stad speelt de film ‘Prensesim’ zich af? 

A Ankara 
B İzmir 
C Mumbai 
D Parijs  
 

1p 10 Waarmee worden de vrouwen in de film ‘Sahnede Üçümüz’ vergeleken?  
 

1p 11 Welke film gaat over een moeder die probeert het vertrouwen van haar 
dochter te herwinnen?  
A Kuş Yemi 
B Orada Ol 
C Ziyaret Saati  
 
 

Tekst 4 

 
1p 12 Wat is het beroep van Numan Çakır? 

A docent 
B regisseur 
C scenarist 
D student  
 

1p 13 Wat is de titel van de film die wordt opgenomen? 
A Aşık Veysel 
B Çiçeğin Beyi 
C İnce Yol 
D Lal Gecesi 
E Telli Tahta  
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1p 14 Welk ander woord voor ‘ozan’ wordt gebruikt in de tekst? 
A aşık 
B filosof 
C oyuncu 
D şair  
 

1p 15 Numan Çakır moest tijdens de opnames de kosten van sommige 
benodigdheden zelf betalen.  
In welke alinea staat dit? 
A in alinea 1 
B in alinea 2 
C in alinea 3 
D in alinea 4 
 

1p 16 Wat zegt Numan Çakır over de gedichten van Aşık Veysel? 
A dat mensen alle gedichten van hem kennen 
B dat mensen zijn gedichten meer zouden moeten lezen 
C dat ze een samenvatting zijn van een traditie  
D dat ze moeilijk te begrijpen zijn door het volk  
 

1p 17 Welke twee andere producties over Aşık Veysel heeft Numan Çakır nog 
meer op zijn naam staan? 
 
 

Tekst 5 

 
1p 18 Wat is het beroep van Can Yaman? 

A advocaat 
B ingenieur 
C model 
D zakenman  
 

1p 19 Wat is volgens Can Yaman het nadeel van ‘knap zijn’? 
A dom gevonden worden 
B jaloerse vrienden 
C lastig worden gevallen 
D stoppen met studeren 
 

1p 20 Welke vrouwen vindt Can Yaman interessant? 
A vrouwen die ambitieus zijn en op wie je kunt vertrouwen 
B vrouwen die eerlijk zijn en met wie je kunt lachen 
C vrouwen die intelligent zijn en op wie je kunt rekenen 
D vrouwen die mooi zijn en met wie je kunt praten  
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1p 21 Wat is het verschil tussen Can Yaman en het karakter Yalın Aras? 
A Can Yaman is gezelliger en beter gekleed. 
B Can Yaman is succesvoller en sportiever. 
C Yalın Aras is gezelliger en beter gekleed. 
D Yalın Aras is succesvoller en sportiever.  
 
 

Tekst 6 

 
1p 22 Bij welke rivier ligt het Chinese eiland Gouqi, volgens de tekst?  

Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 23 Waar valt het eiland Gouqi buiten, volgens de tekst? 
A de eilandengroep Zhoushan 
B de visserszone van China 
C het grensgebied van China 
D het havengebied van Hangzhou  
 

1p 24 In de tekst staat: ‘Köyü terk eden sakinlerinin ardından doğa, köyü adeta 
ele geçirmiş.’  
 Wat wordt er met deze zin bedoeld? 
 

1p 25 Bij wie zijn de Shengi Eilanden het meest populair? 
A de fotografen  
B de journalisten  
C de toeristen  
D de zeevaarders  
 
 

Tekst 7 

 
2p 26 Hieronder staan beweringen over de relatie tussen het uiterlijk van 

vrouwen en de economie.  
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens de tekst. 
1 Vrouwen kiezen een korter kapsel naarmate de economie verbetert. 
2 Vrouwen kiezen een korter kapsel naarmate de economie verslechtert. 
3 Vrouwen kiezen kortere broeken naarmate de economie verslechtert. 
4 Vrouwen kiezen langere rokken naarmate de economie verbetert. 
 

1p 27 Wie zegt “mensen kunnen met weinig dingen gelukkig zijn”? 
A Agyness Deyn 
B George Taylor 
C Susanna Matthews  
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Tekst 8 

 
1p 28 Welke andere naam wordt er ook gebruikt voor ‘Kapısız Oda’?  

 
1p 29 Welke instelling laat ‘Kapısız Oda’ onderzoeken? 

A Edirne Belediye Başkanlığı 
B Edirne Müftülüğü 
C Kültür Bakanlığı 
D Vakıflar Genel Müdürlüğü  
 

1p 30 Hoe krijgt men duidelijkheid over wanneer de kamer is dichtgemaakt? 
door het analyseren van 
A de metselspecie 
B de steen 
C de verf 
D het hout  
 

1p 31 Waarvan is het afhankelijk dat ‘Kapısız Oda’ wordt heropend?  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 32 Selimiye Moskee is dusdanig gebouwd dat de ‘verbinding’ met de 
buitenwereld niet wordt verbroken.  
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op 

waarin dit staat.  
 

1p 33 Selimiye Moskee laat zien dat Mimar Sinan een succesvolle architect is. 
Wat laat de moskee nog meer zien over Mimar Sinan? 
dat hij een expert is in  
A de communicatie 
B de stedenbouw  
C het geloof  
D het milieu 
 

2p 34 Selimiye Moskee heeft vijf decoratieve eigenschappen. 
 Schrijf vier van deze eigenschappen op.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
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Tekst 9 

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

1p 35  
A dostla 
B kavgayla 
C kolaylıkla 
D tehditle  
 

1p 36  
A ciddi 
B güzel 
C komik 
D tuhaf  
 

1p 37  
A aşinalığımızı 
B rahatlığımızı 
C rengimizi 
D zevkimizi  
 

1p 38  
A boyanıyorlar 
B değişiyorlar 
C karışıyorlar 
D kavuşuyorlar  
 

1p 39  
A denizin 
B kayalığın 
C sürünün 
D yalnızlığın  
 

1p 40  
A dar 
B dolu 
C geniş 
D ıssız 
 

                                          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.



 

 KB-0101-a-17-1-o 8 / 9 lees verder ►►►

1p 41  
A sadık 
B saldırgan 
C uysal 
D yabancı 
 

1p 42  
A acı 
B dikkat 
C hasret 
D rest 
 
 

Tekst 10 

 
1p 43 Marangoz Mustafa Öz’ün yaptığı sandığın en büyük özelliği nedir? 

A üzerinde oymadan rölyefin olması 
B üzerinde Türkiye haritasının olması 
C yapımı sırasında çivi kullanılmaması 
D yapımında yapıştırıcı kullanılmaması  
 

1p 44 Hoe heet de speciale techniek die Öz heeft gebruikt voor het maken van 
de kist?  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 45 Naast hout gebruikt Öz nog drie andere materialen.  
 Schrijf deze materialen op in je uitwerkbijlage.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 46 Öz neden “ahşaba başladığınızda hemen bitiremezsiniz” diyor? 
Çünkü 

A ahşabın bir süre dinlenmesi gerekir. 
B ahşabın bir süre kuruması gerekir. 
C ahşapla çalışırken çeşitli aletler kullanmak sabır ister. 
D ahşapla çalışırken makine kullanılmaz. 
 

1p 47 Emprenye tekniği nedir? 

A ağacı zeytinyağıyla parlatmak  
B ağacı zeytinyağıyla renklendirmek 
C ağacı zeytinyağıyla temizlemek 
D ağacı zeytinyağıyla yumuşatmak   
 

1p 48 Öz, sandığın daha sanatsal olması için ne yapıyor? 
A Boya ve parlatıcı kullanıyor. 
B Ceviz ve kavak kullanıyor. 
C Figür ve motif kullanıyor. 
D Gümüş ve altın kullanıyor. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 49 Je maakt een werkstuk over hulpmiddelen voor blinden. 

 Welke uitvinding kun je als voorbeeld noemen in je werkstuk? 
Schrijf het nummer van deze uitvinding op. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 50 Tijdens een excursie wil je opnames maken voor de schoolwebsite.  

 In welke zin staat dat je eerst toestemming moet vragen?  
Schrijf de zin waarin dat staat op in je 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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