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

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 25 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  Cennet Hurması Neye Faydalı? 

 
2p 1 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze volgens de tekst 

juist of onjuist is.  
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in je uitwerkbijlage. 
1 Kaki is belangrijk voor het gezichtsvermogen. 
2 Kaki is goed tegen de hoge bloeddruk. 
3 Kaki stabiliseert het suikergehalte bij diabetici.  
4 Kaki zorgt voor een goede weerstand. 
 

1p 2 Kies bij    2    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.  
A etkisi 
B kolaylığı 
C özelliği 
D tadı 
 

1p 3 Welke patiënten wordt aangeraden om als tussendoortje kaki te eten? 
patiënten met 
A hartklachten  
B maag- en darmklachten 
C overgewicht 
D suikerziekte 
 
 

Tekst 2  Kuş Göçünün En'leri 

 
1p 4 Er zijn twee plaatsen waar je verschillende vogels van dichtbij kunt zien.  

 Schrijf deze plaatsen op in je uitwerkbijlage.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 5 Welke van de volgende beweringen is juist volgens de tekst?  
A Arıkuşu heeft zijn naam gekregen omdat hij op een bij lijkt. 
B Gökdoğan heeft de kleuren van de regenboog. 
C Kızıl Akbaba is de vogelsoort die het hoogst vliegt. 
D Söğütbülbülü wordt met uitsterven bedreigd. 
 

1p 6 Waar heeft de herkomst van de uitdrukking 'Dut yemiş bülbül' betrekking 
op, volgens de tekst? 
A op de voeding van de nachtegaal 
B op de vogeltrek van de nachtegaal 
C op het niet vliegen van de nachtegaal  
D op het niet zingen van de nachtegaal  
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Tekst 3  İlginç Bir Kasaba 

 
1p 7 Wat trok op Acciaroli de aandacht van de wetenschappers? 

A dat een op de tien mensen bijna honderd kilo weegt 
B dat een op de tien mensen ouder dan honderd jaar is 
C dat jongere mensen te lage bloedwaarden hebben 
 

1p 8 Kies bij    8    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Aslında 
B Henüz 
C Tıpkı 
D Üstelik 
 

1p 9 Welke eetgewoonte van de dorpsbewoners leidt tot de verbetering van de 
functies van de hersenen volgens de tekst? 
het eten van 
A olijfolie 
B rozemarijn 
C verse vis 
D zelf gefokte kippen  
 

1p 10 Welke van de volgende beweringen is juist volgens de tekst? 
A Er groeien verschillende soorten planten op Acciaroli. 
B Het onderzoek op Acciaroli heeft tien maanden geduurd. 
C Mensen uit Acciaroli hebben veel adrenomedulline in het bloed.  
D Mensen uit Acciaroli kunnen niet van het leven genieten. 
 
 

Tekst 4  Kitap Yorumu: 'Alaska'nın Peşinde' 

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

1p 11  
A çaba 
B özen 
C saygı 
D yol 
E zaman 
  

1p 12  
A beklenmedik 
B bilinen 
C gereksiz 
D göstermelik  
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1p 13  
A oldukça 
B sanki 
C şimdi 
D tıpkı 
 

1p 14  
A birçok 
B ender 
C esprili 
D sıradan 
 

1p 15  
A birey 
B deney 
C kahraman 
D yanılgı 
 

1p 16  
A arkadan 
B doğrudan 
C tersten 
D yandan 
 

1p 17  
A bağ 
B çözüm 
C gizem 
D ipucu 
 

1p 18  
A davet 
B kabul 
C tahmin 
D terk 
 
 

Tekst 5  Renk Körlüğü Adası 

 
1p 19 Wat is een kenmerk van de eilandbewoners die lijden aan 

kleurenblindheid volgens de tekst? 
A Ze onderscheiden kleuren moeilijk. 
B Ze zien alles zwart-wit. 
C Ze zien slechts het licht. 
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1p 20 Wat hebben de wetenschappers na dertig jaar onderzoek op het eiland 
Pingelap ontdekt? 
 

1p 21 In de tekst staat wie de bron is van kleurenblindheid op het eiland 
Pingelap. 
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin 

waarin dit staat. 
 

1p 22 Hoe gaan gezonde eilandbewoners om met mensen die lijden aan 
kleurenblindheid? 
A Ze leven met hen mee. 
B Ze ondersteunen hen. 
C Ze sluiten hen buiten. 
D Ze zien hen als gedoemd. 
 
 

Tekst 6  Yahoo'dan Şifre Krizine Son 

 
1p 23 Wat is het grootste probleem voor mensen die toegang willen tot hun 

accounts op verschillende websites? 
A mails met virussen krijgen  
B meerdere wachtwoorden onthouden 
C meldingen met spam ontvangen 
D veilige wachtwoorden vinden  
 

1p 24 Wat maakt Yahoo-e-mail anders dan de andere e-mailaccounts? 
A Yahoo biedt een gratis virusscanner ter bescherming aan. 
B Yahoo eist niet om het wachtwoord regelmatig te veranderen.  
C Yahoo heeft een beveiligingsvraag om veiligheidsredenen.  
D Yahoo vraagt geen wachtwoord als eerste stap bij het inloggen. 
 

1p 25 Hoe kan een gebruiker van Yahoo-e-mail zijn accountpagina bereiken 
volgens het nieuwe beveiligingssysteem?  
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin waarin 
dat staat.  
 

1p 26 In de laatste alinea benoemt de adjunct-directeur van het Yahoo-
klantenplatform zelfkritiek.  
Waar heeft deze zelfkritiek betrekking op? 
op een gebrek aan 
A ervaring 
B inlevingsvermogen 
C veiligheidscontrole 
D vertrouwen  
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Tekst 7  Burda Akademi İle Moda Siz Olun 

 
2p 27 In de eerste alinea staan vier redenen waarom iemand geen naaicursus 

zou willen volgen.  
 Schrijf drie van deze redenen op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 28 Wie of wat worden er bedoeld met 'gizli kalmış' in de eerste alinea? 
A nog niet ontdekte talenten 
B ondergewaardeerde modeontwerpers 
C veelbelovende modeontwerpers 
D weggestopte wensen 
 

1p 29 Op welke manier moeten de lessen worden betaald? 
A met contant geld 
B met een acceptgiro 
C met een creditcard 
 

1p 30 Waar moet je extra op letten als je een instructievideo koopt? 
A dat je de video maar een beperkte tijd kunt bekijken 
B dat je op tijd betaalt voor de video 
C of je de factuur thuisgestuurd krijgt 
D of je een melding krijgt dat je betaald hebt 
 
 

Tekst 8  Gezi, Kültür ve Aday İzci Kampı 

 
2p 31 Als padvinder krijg je drie hoofdtaken.  

Je vraagt je af waarom je deze taken moet uitvoeren. 
 Wat zijn de twee doelen van deze hoofdtaken?  
Schrijf deze twee doelen op in je uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 9  Aşçılık ve Turizm Festivali 

 
1p 32 Tijdens de opening van het festival was er nog een opening.  

Waarvan was deze opening?  
van 
A de koksopleiding 
B de tentoonstelling  
C de vereniging van koks 
D het monument  
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1p 33 Wat maakt Mengenli Yakup Usta als kok zo bijzonder? 
A Hij experimenteerde met verschillende ingrediënten. 
B Hij kon de lekkerste gerechten van Mengen koken. 
C Hij was de eerste kok van het Topkapı-paleis.  
D Hij was de jongste kok van de gemeente Mengen.  
 

2p 34 Het festival is gunstig voor de gemeente Mengen en de koks, maar ook 
nog voor vijf andere zaken.  
 Schrijf drie van deze zaken op in je uitwerkbijlage.  
Je moet in het Turks antwoorden. 

 
1p 35 Wie beoordeelt de gerechten van de kinderen? 

A de chef-kok van het festival 
B de regionale koksvereniging 
C het bestuur van de federatie 
D het bestuur van de gemeente 
 
 

Tekst 10  Dünyaca Ünlü Filmlerin Çekildiği Şehirler 

 
1p 36 Je hebt op internet een lijst gevonden van bekende films.  

 Welke film is de verfilming van een roman? 
 
 

Tekst 11  Yeni Çıkan Dergiler 

 
2p 37 De drie tijdschriften hebben verschillende eigenschappen.  

 Welke eigenschap hoort bij welk tijdschrift? 
Kruis dit aan in je uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 12  Hangi Yörede Hangi Halk Oyunu Oynanır? 

 
1p 38 Je hebt een groep zien dansen die in een halve maan was opgesteld.  

Je wilt weten tot welk dansgebied deze dans behoort. 
 Schrijf de naam van dit dansgebied 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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