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Havo Turkse taal (ERK B1)
College-examen schrijfvaardigheid
Bijgaande examenopgave bestaat uit:
•

één schrijfopdracht

Aanwijzingen
• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.
• Gebruik minimaal 200 woorden.
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek.
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het
aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.

Beoordeling
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
• inhoud en aantal woorden
• grammatica
• woordenschat
• spelling
• samenhang

Veel succes!
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Situatie
Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt
doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen.
Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels
verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De opwarming van de
aarde heeft over de hele wereld gevolgen voor de natuur, onze gezondheid en
veiligheid en voor de beschikbaarheid van voedsel en water. Wetenschappers
denken dat we alsnog de stijging van het waterpeil tegen kunnen gaan.
Hoeveel en hoe snel de aarde zal opwarmen, hangt af van welke maatregelen
wereldwijd genomen worden.
Er is een discussieplatform hierover op de website
www.kureselisinmaplatformu.com.tr. Je wilt ook deelnemen aan deze
discussie. Schrijf je mening aan de hand van de volgende opdrachten.
Opdrachten
1.

Stel jezelf in het kort voor en schrijf waarom je wilt reageren.

2.

Noem ten minste 4 gevolgen van klimaatverandering wereldwijd.

3.

Hoe kan de natuur in Nederland veranderen? Geef voorbeelden. Wat
kan in Nederland gedaan worden om de gevolgen van
klimaatverandering te beheersen?

4.

Jij kunt ook een steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering.
Geef ten minste 3 tips die je zelf kunt doen tegen klimaatverandering in
je dagelijks leven en bij je huishouden.

5.

Wat moet er wereldwijd gedaan worden volgens jou om de opwarming te
verminderen? Sluit je opdracht op een gepaste manier af.
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