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

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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woensdag 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  Kahvaltı Efsanesi 
 

1p 1 Birinci paragrafta kahvaltının açlık hissini azalttığına dair bir varsayımdan 
söz ediliyor.  
Sözü edilen diğer bir varsayım aşağıdakilerden hangisidir? 
kahvaltının, 
A diğer öğünlerde kalori yakımına faydalı olduğu 
B insana uzun bir süre enerji vermesi  
C konsantrasyonu yüksek tutması 
D stres azaltmaya yardımcı olması  
 

1p 2 Araştırmacılar, kahvaltıyla ilgili hangi gerçeği ortaya çıkardı? 
A düzenli kahvaltı etmenin sağlıklı olduğunu 
B kahvaltı ederek zayıflanmayacağını 
C kahvaltının aslında besleyici olmadığını  
D kahvaltının beyin için yararlı olduğunu  
 
 

Tekst 2  Hırsız 
 

1p 3 Aşağıdakilerden hangisi parçada koyu renkle belirtilen sözlerden birinin 
açıklamasına uymuyor? 
A En ufak bir kıpırtıya uyanacak şekilde uyumak. 
B Eşyaların değerini yanlış tahmin etmek. 
C Neye uğradığını bilemeyecek kadar korkmak. 
D Taşınması kolay değerli eşyaları almak. 
 

1p 4 Yazar, aşağıdaki ifadelerden hangisinde abartı yaparak vermek istediği 
fikri vurgulamaktadır? 
A "... öyle olsa bile bu fakir evde ne bulabilecek ki?" 
B "... korkmasa Hoca'nın üstündeki yorganla, altındaki döşeği de 

alacakmış." 
C "... Hoca'nın hemen arkasından girdiğini görmüş." 
D "... bir evin önünde durmuşlar." 
 

1p 5 Aşağıdakilerden hangisi fıkraya göre doğrudur?  
A Bu hırsız, Hoca'nın tanıdığı biriydi. 
B Bu, hırsızın ilk yaptığı hırsızlık değildi. 
C Hoca hırsızı takip ederken yanlış yöne gitti.  
D Hoca hırsızın niyetini anlayamadı. 
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Tekst 3  Karikatür 
 

1p 6 Wat zegt deze cartoon? 
De docente vindt het moeilijk  
A om het kind te vergeven zodat het kind niet nog een keer liegt. 
B om te bepalen hoe zij op het kind zou moeten reageren. 
C om uit te leggen waarom het kind zijn huiswerk zelf moet doen.  
 
 

Tekst 4  Oyun Oynamak Çocukları Daha Zeki ve Mutlu Yapıyor 
 

1p 7 Wat past er op de open plek bij    7    in alinea 1? 
A çelişkili durumlara 
B olumlu değişikliklere 
C yeni bağımlılıklara 
D yıpratıcı sonuçlara 
 

1p 8 İkinci paragrafta sözü geçen zeka oyunlarının yapıcı etkisi 
aşağıdakilerden hangisiyle özetlenmektedir? 
Zeka oyunları sayesinde 
A çocuğun beyin aktiviteleri zamanla düzenli şekilde hızlanıyor. 
B çocuk, yalnızlık ve mutluluk kavramlarını öğreniyor. 
C çocuk, zamanı verimli ve doğru kullanmayı öğreniyor. 
D oluşan hücreler çocuğun beynindeki bağlantıları kolaylaştırıyor. 
 

3p 9 Ouders en onderwijzers kunnen helpen om het effect van spelletjes te 
versterken. 
Er zijn daarvoor drie manieren volgens de tekst. 
 Schrijf deze drie manieren op in de uitwerkbijlage. 
Je mag in het Turks antwoorden. 
 

1p 10 Beşinci paragrafa gelmesi gereken alt başlık aşağıdakilerden hangisidir? 
A Hangi Oyunun Hangi Gün Oynanacağını Planlama 
B Kararsızlar İçin İlk Tercih Bilgisayar Oyunları Olmalı 
C Masa ve Bilgisayar Oyunları Arasında Denge 
D Oyunla Sorun Çözme Yeteneğini Geliştirme 
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Tekst 5  Van Gölü Ekspresi'ne Yoğun İlgi 
 

1p 11 Waarom heeft Hasan Durak voor de Van Gölü Ekspresi gekozen? 
vanwege 
A de bagageruimte en de goedkope treinkaartjes 
B de snelheid en de bewegingsruimte 
C de veiligheid en de kwaliteit 
D het comfort en de prachtige uitzichten 
 

1p 12 Wat zegt Âlim Yüce over de treinkaartjes? 
A Er zijn veel mogelijkheden om een treinkaartje te kopen. 
B Je kunt de treinkaartjes tot twee weken voor je vertrek annuleren. 
C Je moet de treinkaartjes minimaal twee weken van tevoren kopen. 
D Treinkaartjes zijn online goedkoper dan aan de balie.  
 

1p 13 Waarom heeft Sait Akdağ voor het reizen met de Van Gölü Ekspresi 
gekozen? 
vanwege 
A de duurzaamheid van reizen met de trein 
B de lage prijs van de treinkaartjes 
C het gezelschap van de lokale bevolking 
D het relaxed kunnen werken in de trein 
 
 

Tekst 6  Bir Meslek Yok Oluyor 
 

1p 14 Wat denken jongeren over het beroep van schoenenpoetser volgens 
Mehmet Demirezen? 
Ze vinden het 
A minderwaardig. 
B ouderwets. 
C saai. 
D vermoeiend. 
 

1p 15 Wat zeggen de schoenmakers over de schoenkeuze van hun klanten? 
Klanten 
A geven de voorkeur aan nepmerken die beter bij hun budget passen. 
B geven veel geld uit aan schoenen die ze langer kunnen dragen. 
C kopen de laatste jaren vooral schoenen die comfortabel zitten. 
D kopen vooral trendy schoenen voor verschillende gelegenheden.  
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2p 16 Geef van elke bewering aan of die volgens de tekst juist of onjuist is. 
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Het beroep van schoenenpoetser is door de slechte kwaliteit van 

schoenen aan het uitsterven. 
2 Het beroep van schoenenpoetser wordt meestal van vader op zoon 

overgedragen. 
3 Schoenenpoetsers komen de laatste tijd op voor het beroep dat ze 

uitoefenen. 
4 Schoenenpoetsers moeten een bijbaan nemen om genoeg geld te 

verdienen. 
 
 

Tekst 7  Çifte Mezuniyet 
 

1p 17 Vader Yılmaz wilde verder leren. 
Vanwege welke ontwikkelingen was dat? 
vanwege de ontwikkelingen 
A in de bouw en handel 
B in de zorg en het onderwijs 
C op de arbeids- en woningmarkt 
D van technologieën en technieken 
 

1p 18 Waarom is vader Yılmaz trots en gelukkig? 
omdat hij 
A ondanks de moeilijkheidsgraad toch zijn schooldiploma behaalde 
B op de school waar hij eerst les kreeg, nu zelf lessen kan verzorgen 
C op latere leeftijd toch nog een schooldiploma kon behalen 
D samen met zijn zoon kon afstuderen aan dezelfde school 
 

1p 19 "İnsan İsterse Yaşın Önemi Yok" 
 Wat is er nodig om op latere leeftijd succes te krijgen volgens Hasan 

Başyiğit? 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin waarin dat staat op in de 
uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 8  Paranın Simgesi ile Para Kazanıyorlar 
 

1p 20 Leerlingen gebruiken de leeuwenkop op de zeepjes en op de decoratieve 
artikelen die ze maken. 
Waar komt dit idee vandaan? 
van  
A antieke geldstukken 
B breekbare potjes 
C dure sieraden 
D oude muurschilderingen 
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1p 21 Leerlingen maken zeepjes en souvenirs in het schoolatelier. 
Wat was volgens alinea 2 de aanleiding om hiermee te beginnen? 
A De docenten wilden een nieuwe bezigheid voor de leerlingen. 
B De school had geld nodig voor het behoud van het atelier. 
C Er waren nog geen aandenkens van de antieke stad voor toeristen.  
 

1p 22 Gülfidan Begtaş noemt twee redenen waarom zij gelukkig is dat ze 
meedoet aan het project.  
Wat is een van de redenen? 
A de gezellige sfeer in het atelier 
B haar vrije tijd op een leuke manier besteden 
C het verleden levend houden 
D zakgeld verdienen door haar hobby 
 
 

Tekst 9  Ucuza Seyahat Etmenin Püf Noktaları 
 

1p 23 Een vriend van je wil graag goedkoop reizen en zijn reisverhalen in zijn 
blog schrijven. Hij houdt van spanning, maar hij is bang om te vliegen.  
 Welk van de adviezen in de tekst zou je hem geven? 
Schrijf het nummer van het advies op in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 10  Çikolata Ye Mutlu Ol! 
 

1p 24 "Çikolatanın yiyecek olarak tüketilmesinden de önce farklı alanlarda 
kullanıldığını aktaran kaynaklar var." (1. paragraf) 
Dit feit is in een andere alinea uitgewerkt. 
 Schrijf het nummer van deze alinea op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 25 Parçaya göre yazarı çikolata konusunda araştırmaya yönelten sebep 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A Birleşmiş Milletler'in araştırma sonuçları 
B hastanedeki diyet uzmanının açıklamaları 
C ülkemizde çikolata üretiminin az olması 
D yazarın kendi psikolojik rahatsızlıkları 
 

1p 26 Welke zin in alinea 2 maakt duidelijk dat de schrijver dol is op chocolade? 
Schrijf de eerste twee woorden van deze zin op in de uitwerkbijlage. 
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1p 27 "Gerçekten bitter çikolata daha mı sağlıklı?" (2. paragraf)  
 Wat is de verklaring van het positieve antwoord op deze vraag volgens 

alinea 3? 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin waarin dat staat op in de 
uitwerkbijlage. 
 

1p 28 Son paragrafta Güler, çikolatayla ilgili hangi somut bilgiyi vermektedir? 
A Çikolatanın bilinçli olarak tüketilmesi gerekir. 
B Çikolatanın her çeşidinin günlük diyete eklenmesi gerekir. 
C Düzenli çikolata yiyen birinin ilaç kullanmasına gerek yoktur. 
D Halkımızın çikolatayla ilgili bildiğini sandığı doğrular yanlıştır.  
 
 

Tekst 11  Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi 
 

1p 29 Het asiel geeft vaccinaties aan de asieldieren.  
Welke andere service biedt het asiel nog meer aan de asieldieren volgens 
de tekst? 
A Ze hebben een speciale ruimte voor dieren die moeten herstellen. 
B Ze verzorgen de dieren in hun natuurlijke leefgebied. 
C Ze zorgen dat de dieren geregistreerd worden bij de gemeente. 
D Ze zorgen dat de dieren verzekerd zijn bij dierenartsen. 
 

1p 30 Wat gebeurt er met huisdieren die ergens anders vandaan komen? 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin waarin dat staat op in de 
uitwerkbijlage. 
 

1p 31 In welke alinea staat het belangrijkste doel van de organisatie? 
A in alinea 1 
B in alinea 2 
C in alinea 3 
D in alinea 4  
 

1p 32 Onder welk kopje staat wat je moet doen als je een klacht wilt indienen? 
Schrijf dit kopje op in de uitwerkbijlage. 
 

2p 33 Geef van elke bewering over het dierenasiel aan of die volgens de tekst 
juist of onjuist is. 
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Het asiel raadt aan om oudere dieren te adopteren. 
2 Je moet een bepaalde leeftijd hebben om een dier te mogen 

adopteren.  
3 Kinderen moeten het asiel met hun ouder(s) bezoeken. 
4 Het asiel verwelkomt groepen scholieren zonder afspraak. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  Gardırop Detoksu 
 

3p 34 Je wilt je kledingkast opruimen. Je hebt een 'detox-recept' gevonden. 
 Welke kledingcategorie kun je op welke dag het best ordenen volgens 

het recept? 
Schrijf in de uitwerkbijlage achter elke dag de letter op van de juiste 
kledingcategorie. 
Kies uit de volgende kledingcategorieën: 
a alt giyim 
b deniz kıyafetleri  
c kalın (tamamlayıcı) giysiler 
d kıyafeti tamamlayan aksesuarlar 
e üst giyim 
 
 

Tekst 13  Yedikuleli Mansur 
 

1p 35 Je leest een aantal meningen over het boek 'Yedikuleli Mansur'. 
Wie is het minst enthousiast over het boek? 
A CosaNostra 
B Limonn 
C Logos_ 
D Eskiciiii 
 
 

Tekst 14  Etkili Sunum Teknikleri Kursu 
 

3p 36 Je moet binnenkort op school een spreekbeurt houden. Je hebt op 
internet een cursus gevonden over presentatietechnieken. 
 Op welke drie manieren worden deze technieken tijdens die cursus 

aangeleerd? 
Schrijf deze drie manieren op in de 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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