Examen VMBO-BB

2017
tijdvak 1
woensdag 24 mei
13.30 - 15.00 uur

Turks CSE BB

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

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 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

1p

2

Hoeveel personen worden verdacht van autodiefstal?
A 6
B 7
C 8
D 10
Welk ander woord wordt voor ‘şüpheli’ gebruikt in de tekst?
baskın
şaşkın
zanlı
zavallı

A
B
C
D
1p

3

Hoe hebben de naasten van de verdachte hem geholpen?
door
A de politie de verkeerde kant op te sturen
B de verdachte in de kelder te verstoppen
C de verdachte op het balkon te verstoppen
D naar de politie bloempotten en stoelen te gooien

Tekst 2
1p

4

Wat maakt het ‘ja’ zeggen tot een gewoonte volgens de tekst?
denken dat het ‘ja’ zeggen beleefd is
denken dat het ‘ja’ zeggen makkelijker is
denken dat het ‘nee’ zeggen mensen teleurstelt
denken dat het ‘nee’ zeggen relaties beschadigt

A
B
C
D
1p

5

1p

6

Hoe worden de woorden ‘ja’ en ‘nee’ ook wel genoemd in de tekst?
A dankwoorden
B magische woorden
C makkelijke woorden
D stopwoorden
Wie organiseert de training?
een gezondheidscentrum
een opleidingscentrum
een tijdschrift
een website

A
B
C
D
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1p

7

Hoe lang duurt een training?
A 2 uur
B 3 uur
C 4 uur
D 16 uur

1p

8

Met de training ‘Nee Kunnen Zeggen’ bereik je vier doelen.
 Schrijf twee van deze doelen op.
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 3
1p

9

Waar wordt het sprookjesfestival ‘Er was eens’ gehouden?
bij
A Akatlar Sanatçılar Parkı
B Beşiktaş Belediye Binası
C KidsNook Masal Akademi

1p

10

Voor de hoeveelste keer wordt het sprookjesfestival ‘Er was eens’
gehouden?
A voor de eerste keer
B voor de tweede keer
C voor de derde keer
D voor de vierde keer

1p

11

Welke beroepsoefenaar gelooft in de kracht van sprookjes volgens de
tekst?
A de dramadocent
B de regisseur
C de striptekenaar
D de verhalenverteller

1p

12

Hoe lang duurt het sprookjesfestival?
A 2 dagen
B 6 dagen
C 12 dagen
D 13 dagen

1p

13

In de laatste alinea staat dat er twee soorten programma’s zijn.
 Waar vinden deze programma’s plaats?
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 4
1p

14

Wat is het meest geschikt als ontbijt volgens de tekst?
A een gebakken ei
B een gekookt ei
C een sneetje bruinbrood met jam
D een sneetje witbrood met jam

1p

15

Waarom is het beter 's ochtends geen vetten te eten volgens de tekst?

1p

16

Wat veroorzaakt het eten van vetten tijdens de lunch?
A meer concentratie
B meer energie
C minder concentratie
D minder energie

1p

17

Waarom wordt het eten van noten als tussendoortje aangeraden?
omdat noten
A eiwitten bevatten
B suikers bevatten
C vetzuren bevatten
D vitamines bevatten

1p

18

In de tekst staat dat het eten van fruit goed is voor de conditie van de
darmen.
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin
waarin dit staat.

Tekst 5
1p

19

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

20

In welke stad speelt de film ‘Prensesim’ zich af?
A Ankara
B İzmir
C Mumbai
D Parijs
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1p

21

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

1p

22

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 6
1p

23

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

24

Waardoor zijn er in Oost-Europa veel slachtoffers gevallen?
door
A de kou
B een hittegolf
C migratie
D milieuvervuiling

1p

25

Waarom is de haven van Varna gesloten volgens de tekst?

Tekst 7
1p

26

Wat is het beroep van Can Yaman?
A advocaat
B ingenieur
C model
D zakenman

1p

27

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
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1p

28

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

1p

29

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 8
1p

30

Wat is het beroep van Numan Çakır?
A docent
B regisseur
C scenarist
D student

1p

31

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

1p

32

Welk ander woord voor ‘ozan’ wordt gebruikt in de tekst?
aşık
filosof
oyuncu
şair

A
B
C
D
1p

33

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
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1p

34

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

35

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

Tekst 9
1p

36

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

37

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

1p

38

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

39

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.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

BB-0101-a-17-1-o

7/8

lees verder ►►►

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10
1p

40

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.

Tekst 11
1p

41

Je wilt met vrienden naar het Topkapı Museum gaan. Volgens de
informatie op de site staan er twee kaartautomaten.
 Op welke twee plaatsen staan de kaartautomaten?
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 12
1p

42

Je wilt je nichtje verrassen met zelfgemaakte speelklei. Zij houdt van de
kleur rood.
 Welke vier ingrediënten kan je toevoegen om de klei rood te verven
volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 13
1p

43

Je bent geïnteresseerd in een lezing over het versterken van het
immuunsysteem.
 Op welke datum vindt deze lezing plaats?

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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