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tijdvak 1
vrijdag 27 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE GL en TL

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.
Achter dit examen is een erratumblad met een herziene versie van vraag 35 opgenomen.

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 50 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

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 2
1p

2

Waardoor verdwijnen de oude bomen volgens de tekst?
door
A boomziektes
B bosbranden
C klimaatsverandering
D milieuvervuiling
E ouderdom

1p

3

In welk land staat de boom waarvan dezelfde soort ook in Zuid Afrika
voorkomt?
A Brazilië
B Italië
C Japan
D Verenigde Staten

2p

4

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.
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Tekst 3
1p

5

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

6

Wat zijn twee redenen voor de snelle verspreiding van de gloeilamp over
de hele wereld?

1p

7

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

1p

8

Waarom werden de fluorescerende lampen steeds minder gebruikt
volgens de tekst?
De fluorescerende lampen waren
A gebruiksonvriendelijk.
B kostbaar.
C ouderwets.
D ziekteverwekkend.

Tekst 4
1p

9

Parçaya göre tilkiye ilişkin net bir portre neden henüz oluşturulamadı?
Çünkü
A bilimadamları birbirleriyle hemfikir değiller.
B dünyada değişik tilki türleri bulunmaktadır.
C tilkiler hakkında çok az araştırma yapılmıştır.

2p

10

Waarover zijn de wetenschappers met zekerheid iets te weten gekomen
over vossen, volgens de tekst?
Kruis 'juist' of 'onjuist' aan in je uitwerkbijlage.
1 gedrag
2 reukvermogen
3 voeding
4 woongebied
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Tekst 5
1p

11

1p

12

'Yaşayan Müze' ile anlatılmak istenilen nedir?
A Müze yoğun ziyaretçi çekmektedir.
B Müzede sürekli yeni sergiler açılmaktadır.
C Müzedeki objeler günlük hayatımızın bir parçasıdır.
D Müzedeki parçalara yenileri eklenmektedir.
Rahmi Koç Müzesi kaç yılında açılmıştır?
1991
1993
1994
2001

A
B
C
D
1p

13

Rahmi Koç koleksiyonuna giren ilk obje nedir?
A buharlı gemi
B buharlı lokomotif
C çarklı vapur
D elektrikli tren

1p

14

Na het zien van welk museum besloot Rahmi Koç om definitief te
beginnen met het oprichten van een industriemuseum in Turkije?

1p

15

Wat zijn de criteria van Rahmi Koç bij de keuze van objecten?
Schrijf er twee van op.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

16

'Lengerhane' müze olmadan önce ne olarak kullanılmıştı?
A çıpa deposu
B çıpa fabrikası
C tütün deposu
D tütün fabrikası

1p

17

Ziyaretçilerin ilgisini en çok neler çekiyor?
A bilimsel aletler
B sanayi makineleri
C seyir aletleri
D taşıma araçları

1p

18

Haftada bir gün gelen görevli hangi makinenin kullanımını ziyaretçilere
gösteriyor?
A dokuma makinesinin
B fotoğraf makinesinin
C hesap makinesinin
D para makinesinin
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Tekst 6
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

19
A
B
C
D
E

bezginlik
çekingenlik
girişkenlik
korkaklık
uysallık

A
B
C
D

barışmaktan
çatışmaktan
tartışmaktan
yüzleşmekten

A
B
C
D

çocuklukta
gençlikte
sağlam
zayıf

A
B
C
D

defterine
kaderine
kalbine
tahtaya

A
B
C
D

hayal
iletişim
ilgi
iş

A
B
C
D

dikkatlerini
işlerini
vakitlerini
yetkilerini

20

21

22

23

24
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1p

1p

25
A
B
C
D

göz
dirsek
kalp
omuz

A
B
C
D

gözlükler
maskeler
mücevherler
şapkalar

26

Tekst 7
1p

27

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

1p

28

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

29

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 Mazi is gevestigd op twee verschillende plekken.

1p

30

Waarvan leven de inwoners van Mazı onder andere?
jacht en bloembollenteelt
land- en tuinbouw
melkvee en fruitteelt
visserij en imkerij

A
B
C
D
1p

31

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.
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1p

32

1p

33

Wie zegt "Hayır, buraya yerleşmeyin, burayı yaşayın ve gidin."?
A een marktkoopman
B een restauranthouder
C een tapijtwever
D een toerist
E een visser.
In welke alinea staat dat je van te voren een kamer moet reserveren?
1
2
3
4

A
B
C
D

Tekst 8
2p

34

In welke maand is welke vis het lekkerst, volgens de tekst?
Zet in de uitwerkbijlage een kruisje bij de juiste maand.

Tekst 9
1p

35

Başvuru ücreti neye göre değişiyor?
eğitim sırasında gösterilen başarıya göre
A katılan kişilerin uyruklarına göre
B kişi başına düşen milli gelire göre
C ülke başına yapılan başvuru sayısına göre

1p

36

Welke andere naam voor de planeet Mars vind je in de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

37

İlk ekip hangi yılda Mars'a gidecek?
A 2016
B 2023
C 2025
D 2033
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1p

38

Başvuru için en önemli koşul nedir?
A dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmayı kabul etmek
B en az 18 yaşında ve 1,57 metre boyunda olmak
C kolay uyum sağlayabilmek
D meraklı ve yaratıcı olmak

Tekst 10
1p

39

Parçada, 'ilk kent ve son kent' ifadeleriyle ne anlatılıyor?
A İstanbul'un Avrupa ve Asya yakası
B Konstantinopolis ve İstanbul
C tünel öncesinin ve sonrasının İstanbul'u
D yerin altındaki ve üstündeki İstanbul

1p

40

İkinci paragrafta bahsedilen sıkıntılar ne ile ilgilidir?
A çevre kirliliği
B deprem riski
C ses kirliliği
D trafik sorunu

1p

41

Parçaya göre Marmaray Tüneli'nin inşaatını en çok hangi bilimciler
geciktirmiştir?
A antropologlar
B arkeologlar
C biyologlar
D jeologlar

1p

42

Beşinci paragrafta kullanılan 'algımız' sözcüğü hangi anlamda
kullanılmıştır?
A bakışımız
B önceliğimiz
C seçeneğimiz
D yaklaşımımız

1p

43

Wat wordt er bedoeld met het woord 'Roma' in het zinsdeel "Roma'ya
kadar inen mimari katmanlar" in de laatste paragraaf?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

44

Yazarın, 'Şehrin Zaman Tünelleri' başlığıyla ifade etmek istediği nedir?
A kazıların kentin tarihini su yüzüne çıkardığı
B Marmaray projesinin çok uzun sürdüğü
C Marmaray'la Türkiye'nin çağ atlayacağı
D yeni tünelin seyahat sürecini kısaltacağı
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Tekst 11
1p

45

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 12
1p

46

Je volgt in de vakantie een cursus via een instituut.
 Welke twee documenten moet je inleveren om in aanmerking te
komen voor de OV-kaart?
Je moet in het Turks antwoorden.

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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erratumblad

2016-1

Turks CSE GL en TL
Centraal examen vmbo
Tijdvak 1
Opgaven

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo,
Bij het centraal examen Turks GL en TL vmbo op vrijdag 27 mei, aanvang 13.30 uur
moeten de kandidaten een herziene versie van opgave 35 op pagina 7 ontvangen.
In het opgavenboekje moet opgave 35 worden doorgestreept.
De herziene versie van opgave 35 moet bij het begin van de zitting aan de kandidaten
worden uitgereikt. Ter herkenning van deze versie is rechtsboven opgenomen:
HERZIENE VERSIE.
De herziene versie van opgave 35 maakt deel uit van de zending die op 9, 10 of 11 mei
op de scholen bezorgd wordt.
Het College voor Toetsen en Examens
Namens deze, de voorzitter,
drs. P.J.J. Hendrikse

GT-0101-a-16-1-o-E*

Turks CSE GL en TL
opgavenboekje
vraag 35, pagina 7

1p

35

2016-1

HERZIENE VERSIE

Başvuru ücreti neye göre değişiyor?
A katılan kişilerin uyruklarına göre
B kişi başına düşen milli gelire göre
C ülke başına yapılan başvuru sayısına göre
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