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Havo Turkse taal elementair (ERK A2) 
College-examen lees- en schrijfvaardigheid  
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• één schrijfopdracht  
• een opdracht leesvaardigheid 

 
 
Aanwijzingen 

• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
• Gebruik minimaal 150 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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Schrijfvaardigheid  
 
Özel Hayat ve Sosyal Medya 
Bugün artık etrafımızdaki herkesin bir Facebook, Twitter, Linkedin vb. hesabı var. 
Şimdi sosyal ağımızı, sosyal medya aracılığıyla genişletme çabasındayız. Ünlü olsun 
olmasın herkes bütün sosyal medya hesaplarını birbirine bağlıyor ya da web sitesine 
entegre ediyor. Hesaplarınızın birinde yaptığınız hareket herkes tarafından 
görülebiliyor. Dolayısıyla ne yaptığınızı ve nerede olduğunuzu biliyor. 
Peki bunları herkesin bilmesine, görmesine gerek var mı? Özel hayatımızı 
herkesle paylaşmalı mıyız? Özel hayatımızın sosyal medyadaki paylaşımı 
sınırsız mı olmalı? Eğer bunun bir sınırı varsa, bu sınır nedir? Bu konudaki 
fikirlerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? 
 
Situatie 
 
De bovenstaande discussie heb je op de website van ‘Özel Hayat’ gelezen. 
Dit vind je erg interessant. Je hebt besloten om mee te doen aan deze 
discussie. Schrijf je reactie aan de hand van de volgende opdracht en richt je 
reactie aan www.ozelhayatvesosyalmedya.com.tr 
 
Opdracht 
 
1. Stel jezelf in het kort voor en vertel waarom je mee wilt doen aan deze     
     discussie. 
 
2.   Schrijf wat je verstaat onder privacy en ondersteun je beschrijving met      
      een voorbeeld. 
 
3.  Schrijf je mening over de huidige situatie over het delen van ‘privacy’ op       
      sociale media. 
 
4.  Moeten er grenzen zijn volgens jou over het delen van ‘privacy’ op      
      sociale media? Licht je mening toe. 
 
5. Vat je conclusie samen en sluit je schrijven passend af. 
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Leesvaardigheid 
 
Dit examen bestaat uit: 
 

• 4 teksten met 14 vragen. 
 
Beoordeling.  
Voor deze toets zijn maximaal 20 punten te behalen. 
 
 
Let op! 
Open vragen mag je in het Turks of in het Nederlands beantwoorden. 
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Tekst 1 
 
Masumiyet Müzesi – Orhan Pamuk 
 

 
  
(1) “Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.” Öyle altı dolu, öyle iyi ifade 
eden bir cümle ki bu, adeta romanın özeti gibi. Romanın uzun cümleleri, uzun 
betimlemeleri, bitmek bilmeyen sayfaları ile Orhan Pamuk, okunması zor bir 
yazar. Kabul ediyorum. Ancak Masumiyet Müzesi gibi, saplantılı bir aşkın 
romanı da başka türlü yazılamazdı. 
 
(2) Roman, 70’li yılların İstanbul’unda, zengin bir ailenin çocuğu olan 
Kemal’in, (düzenli bir ilişkisi ve gelecek planları varken) uzak akrabalarının 
fakir kızı Füsun’a aşık olması ile başlıyor. Kemal’in Füsun’a olan aşkı, küçük 
bir kaçamaktan, tutku dolu bir saplantıya dönüşüyor. Aslında ailesini ve 
geleceğini seçmesi sonucunda onu kaybetmesiyle imkansızlaşıyor. 
 
(3) Ama usta yazar, bu basit ‘klişe’ (zengin erkek, fakir kız) hikayeyi öyle bir 
işliyor, öyle bir anlatıyor ki, Kemal’le birlikte yaşadığı her türlü buhranı içinizde 
hissetmekten kendinizi alamıyorsunuz. Kemal’in saplantılı aşkı, onun bir süre 
sonra hayatının tek amacı haline gelince, artık sosyal ortamlarından 
uzaklaşan, hayatının çizgisi tamamen değişen birine dönüşmesi de 
kaçınılmaz oluyor. Kemal, Füsun’a her ulaşmaya çalıştığında, onu biraz daha 
kaybediyor. Her temasta ondan bir eşyayı gizlice çalıyor ve böyle meydana 
geliyor Masumiyet Müzesi. Kahramanımız, saplantılı aşkının yaşandığı evi 
sonunda bir müzeye çeviriyor ve orada senelerce biriktirdiği Füsun’a ait 
eşyaları sergiliyor. 
 
(4) Rayından çoktan çıkmış hayatına tanıklık edenler, onun mutsuz olduğunu 
düşünse de sonunda ulaştığı gayesi ve yaşadığı tüm her şeye rağmen, 
Kemal “Herkes bilsin, çok mutlu bir hayat yaşadım.” diyerek bitiriyor sözlerini. 
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(5) Bizler okurken, çok derin bir buhranın içinden geçiyor, çok yoğun 
duygularla bunalımlara, ümitsizliklere sürükleniyoruz. Füsun’un adını bile 
duymak istemeyecek noktaya geliyoruz kimi zaman. Ancak kitabın sonunda 
nirvanaya ermiş bir keşişin kavuştuğu huzur duygusuna tanıklık etmenin 
metaneti çöküyor bizim de omuzlarımıza. 
 
(6) “Masumiyet Müzesi” çok iyi tasarlanmış bir ‘proje’ aynı zamanda. Orhan 
Pamuk, ince ince işlediği, hiçbir detayı atlamadığı romanının her bir parçasını 
gerçekliğe taşıyor. Böylece, romanın yayımlandığı 2008 yılından 4 yıl sonra, 
2012 yılında faaliyete geçiyor Masumiyet Müzesi. Henüz gidip görme fırsatı 
bulamasam da, 2014 yılında Avrupa’da ‘Yılın Müzesi Ödülü’nü alan müzeyi 
görmek, Kemal’in Füsun’a olan aşkının izlerini sürmek lazım ilk fırsatta… 
 
 

1p  1   Kitap yorumunu yazan kişinin Pamuk’un yazım tarzıyla ilgili düşüncesi nedir? 
Pamuk’un, 
A      70’li yılların dilini kullandığını düşünüyor. 
B      Aynı tür karakterler kullandığını düşünüyor. 
C      Çok fazla detaya girdiğini düşünüyor.  
D      Olayın akışını basit anlattığını düşünüyor. 
 

1p  2 Kitabın kahramanı Kemal’in, Fisun’a kavuşması ne zaman umutsuz bir hal 
alıyor? 
A      Fisun’un aile baskısıyla Kemal’i terk etmesi sonucu. 
B      Fisun’un başka bir insanla mutlu olmaya karar vermesi sonucu. 
C      Kemal’in önceliklerini belirleyerek aldığı karar sonucu. 
D      Kemal’in saplantılı sevgisinin Fisun’u korkutması sonucu. 
 

1p  3 Üçüncü paragrafta sözü geçen ‘basit klişe’ nedir? 
A     ‘farklı dünyalar’ klişesi 
B     ‘gizli tutulan gerçekler’ klişesi  
C     ‘karşılıksız sevgi’ klişesi  
D     ‘maceracı aşıklar’ klişesi 
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Tekst 2 
Güç Şekerlemesi Nasıl Yapılır? 

 

(1) Güç şekerlemesi gün içinde kısa bir uyku çekerek enerjiyi toplamayı 
ve zinde olmayı ifade eder. Önemli toplantılarda, sıkıcı bir derste veya 
eve giderken yolda uyuyakalmak herkesin başına gelebilir. Günlük 
rutinin içine kısa bir uyku ekleyerek bunları önlemek mümkündür. 

(2) Güç şekerlemesi uykusuzluğun yaşatabileceği sorunları engelleyen 
kısa uyku demektir. Araştırmalara göre gün içinde uyumak tansiyondan, 
obeziteye ve şeker hastalığına kadar birçok sağlık probleminin görülme 
riskini azaltır. Ayrıca gün içinde uyumak yaratıcı düşünmeyi, hafızayı, 
öğrenmeyi iyileştirir.  

(3) Güç şekerlemesinin ideal süresi kişiden kişiye değişir ancak on ila 
yirmi dakika genel olarak önerilen süredir. Daha uzun uyumak uykunun 
daha derin evrelerine geçmeye ve uyanınca mahmurluğa sebep olabilir. 
Yirmi dakika yeterli gelmiyorsa doksan dakikaya çıkarıp bütün REM 
(hızlı göz hareketleri) döngüsünün tamamlanması sağlanabilir. Tipik 
olarak sekiz saat uyanık durduktan sonra vücudumuz yorulmaya başlar, 
bu yüzden güç şekerlemesinin saat kaçta yapılması gerektiği herkes için 
farklıdır. Önerilen saatler öğleden sonra iki – dört arasıdır.  

(4) Başarılı bir şekilde kestirmenin sırrı nedir? Önemli olan 
ambiyanstır(ortam). Her zaman yatak gerekli olmasa da uzanacak 
sessiz, rahat, dikkat dağıtıcı faktörlerden uzak bir yer bulun. Odayı 
mümkün olduğunca karartın veya bir uyku maskesi kullanın. Uykuya 
dalmakta zorlanıyorsanız hamakta veya hafifçe sallanan bir yüzeyde 
uyumayı tercih edebilirsiniz. Ancak uyanmak için alarm kurmayı 
unutmayın. 

(5) Çok fazla uyumamaya dikkat edin, bu daha yorgun uyanmanıza yol 
açabilir. Genellikle iş yerinde güç şekerlemesi yapmak için zaman 
bulunamaz. Ancak Nike, Google gibi büyük şirketler çoktan bunun 
önemini fark etmiş ve çalışma düzenlerine yerleştirmiş durumdadır. 
Ayrıca İspanya’da yapılan bir araştırmaya göre iş yerinde öğleden sonra 
meydana gelen kazaların çok daha ciddi olduğu görülmüş ve bu da gün 
içinde kestirmenin eksikliğine bağlanmıştır.   
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1p  4 Aşağıdakilerden hangisi güç şekerlemesine bir örnek olabilir? 
A      Okul öncesi şekerli gıdalar yiyip içmek. 
B      Okuldan sonra yirmi beş dakika kestirmek. 
C      Sıkıcı bir ders sonrasında iki saat uyumak. 
D      Toplantı sırasında şekerli besinler tüketmek. 
 

2p  5 Schrijf vier voordelen van een ‘powernap’ (güç şekerlemesi) op volgens de 
tekst. 
 

1p  6 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 5 ingeleid? 
A      Door het geven van een voorbeeld dat in het artikel wordt uitgewerkt. 
B      Door het introduceren van een deskundige. 
C      Door het noemen van de aanleiding voor het schrijven van het artikel. 
D      Door het stellen van de centrale vraag in het artikel. 
 

2p  7 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze op grond van de tekst 
juist of onjuist is/zijn.  
1.     Een paar bedrijven brengen de ‘powernap’ in praktijk. 
2.     De ‘powernap’ heeft voor iedereen nut als het 2 á 4 uur lang is. 
3.     De ‘powernap’ is niet compleet als je niet in bed slaapt. 
4.     De sfeer is het belangrijkste voor de ‘powernap’. 
 

1p  8 Een schrijver kan in zijn tekst gebruik maken van: 
1.     feiten. 
2.     zijn eigen mening. 
3.     de mening van anderen. 
Wat gebruikt de schrijver in deze tekst? 
A      alleen 1 
B      alleen 1 en 2 
C      alleen 2 en 3 
D     1, 2 en 3 
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Tekst 3 
Kişiliğimizi Açı ğa Vuran Gündelik Davranı şla 

 

Yapılan ara ştırmalar, baharatlı yemek sevmek, banyo yaparken şarkı 
söylemek gibi önemsiz görünen davranı şların, insanın ki şilik özelli ği 
hakkında önemli verileri içerdi ğini gösteriyor. 

Psikolojide kişilik, nasıl bir hayat süreceğimize dair ipuçları sunduğu için 
önemli bir konudur. Örneğin özenli bir insansanız, fiziksel sağlığınızın iyi 
olması ve daha uyumlu ilişkiler içinde olma olasılığınız daha yüksektir. 
Dışadönük insanlar daha mutludur. Fazla sinirli insanlarda daha fazla ruh 
sağlığı sorunları ortaya çıkabilir. Açık fikirli insanlar daha çok para kazanabilir. 
Daha 'uyumlu' insanların daha çok arkadaşı olur. 

Ancak kişilik özelliklerimiz sadece uzun vadeli başarılarımızda değil, gündelik 
küçük alışkanlık ve davranışlarımızda da kendisini gösterebilir. ‘Kişilik ve 
Bireysel Farklılıklar’ adlı dergide yayımlanan yeni bir araştırma, beş temel 
kişilik özelliğine özgü davranışları ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. Ve sonuçlar 
oldukça şaşırtıcı. 

Örneğin, dışadönük insanlar daha çok partilere giderken, sorumluluk özelliği 
ağır basan insanlarda işlerini geciktirme ihtimali daha azdır. Ama 
dışadönüklerin aynı zamanda sıcak su dolu küvette keyif yapmayı sevdiğini, 
ya da sorumlu insanların daha az kitap okuduğunu tahmin edemezdiniz 
herhalde. 

Araştırmacılar, ABD'nin Oregon bölgesinden yaş ortalaması 51 olan 800 
kişiyle görüştü. Yapılan kişilik testinde, kişilik özellikleri ile ilgili 100 farklı 
sıfatın (çekingen, nazik, düzenli, rahat, zeki, sanatçı ruhlu vb.) kendilerini ne 
ölçüde doğru tanımladığı soruluyordu. Daha sonra bu testin sonuçları, aynı 
kişilerle dört yıl önce yapılan ve son bir yılda 400 farklı aktiviteyi (kitap 
okumaktan banyoda şarkı söylemeye kadar) ne kadar yaptıklarına ilişkin 
yanıtlarıyla karşılaştırıldı. Dışadönüklerin sıcak su dolu küvette yatmaktan 
tutun da partiler planlama, barlarda içki içme, para kazanma yollarına dair 
tartışmalar yürütme, araba kullanırken telefonda konuşma, dekorasyon, 
bronzlaşmaya çalışma gibi etkinlikler için daha fazla zaman harcadığı 
görüldü. Daha fazla sorumluluk duygusu olan insanların ise tersine, kitap 
okuma, küfretme ve kalem ucu çiğneme gibi kendi halinde yapılan bazı 
aktivitelerden kaçınmaları dikkat çekiyordu. 
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Yumuşak başlı ve uyumlu insanlar ise ütü yapma, çocuklarla oynama, bulaşık 
yıkama gibi işlerle daha fazla meşgul oluyor ve bunu muhtemelen başkalarını 
mutlu etme güdüsüyle yapıyor, evde sorun çıkmasındansa iş yapmayı tercih 
ediyorlardı. Daha şaşırtıcı olanı ise arabada ya da banyo yaparken daha fazla 
şarkı söylemeleriydi. Çabuk sinirlenen nörotik insanlar ise sakinleştirici ya da 
anti-depresan alma gibi ruh sağlığını iyileştirecek türden aktivitelere daha çok 
zaman ayırmıştı. Fakat aynı zamanda çabuk parlama, başkalarıyla alay etme 
gibi anti-sosyal davranışlarda bulunduklarını da (muhtemelen kendi 
duygularını kontrol edemedikleri için) kabul ediyorlardı.  

Açık fikirli ve yeniliğe açık insanlar şiir okuma, operaya gitme, esrar içme, 
sanat eserleri üretme, kahvaltıda baharatlı yiyecekler yeme, ev içinde çıplak 
dolaşma gibi etkinliklerde bulunuyordu. Bunların bir spor takımını tutma 
ihtimali de azdı. 

Araştırdığı çok sayıdaki aktiviteden dolayı bu araştırma oldukça etkileyici. 
Fakat aynı kişilik-davranış bağlantısının farklı kültürlerde de görülüp 
görülmeyeceği önemli. Ayrıca kişilik özelliklerine göre dağılımı incelenebilir. 
Bu araştırmalar, kişilerin kendileri hakkında açık ve dürüst cevap vermelerine 
bağlıdır. Bu yolla insanlara gündelik davranışlarıyla ilgili sorular sorarak onlar 
fark etmeden kişiliklerini açığa vuracak sonuçlar çıkarılabilir. 

 
3p  9 Geef aan welke eigenschap bij welk karakter hoort. Neem onderstaand 

schema over op uw antwoordblad en zet een kruisje om aan te geven welke 
eigenschap bij welk karakter hoort. 

  
Özellikler: dışa 

dönük 
açık fikirli 
ve 
yenili ğe 
açık 

yumu şak 
başlı ve 
uyumlu 

sorumlu  nörotik 

çocuklarla 
oynar 

     

küvette 
keyif yapar 

     

daha az 
kitap okur 

     

kahvaltıda 
baharatlı 
besin 
tüketir 

     

başkalarıyla 
alay eder 
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Tekst 4 
Z kuşağı nedir? Z ku şağı özellikleri nelerdir? 

 
 
(1) Z kuşağı nedir? Sorusunun cevabı asla kısa olmayan uzun soluklu 
izlenimler ve sosyal tahlillerin sonucunda yanıtlanması gereken bir konu 
bütünlüğüdür. Milenyumla birlikte dünyanın değişmesi, gelişmesi, internetin 
hayatımıza girmesi, hemen hemen her şeyin yenilenip kolaylaşması; 2000 
yılından sonra doğan, büyüyen neslin farklı bir konuma evirilmesine neden 
olmuştur. 
 
(2) Z kuşağı özelliklerinden en belirgini bu bireylerin internetle, teknolojiyle 
büyümeleridir. Milyonlarca yazılım hilesi, tabletler, bilgisayarlar ve en önemlisi 
neslin önüne geçen akıllı telefonlar... Bütün bu teknolojik figürler Z kuşağını 
.....................2..................... . Bireyler farklı eğitim sistemleri içerisinde 
harmanlanır, donanım sahibi olurlar. Ancak son tahlilde bireylerin kazandıkları 
donanımlar, onları mutlu etmek yerine gerginleştirir, tatmin etmez ve sonunda 
ortaya çıkan mutsuzluk kendisini gösterir. 
 
(3) Tüm bu olumlamanın getirdiği olumsuzluk özellikler X nesli ve Y nesliyle de 
çatışmalara neden olur. 1965-1979 yılları arasında doğan kişilerin temsil ettiği 
X nesli ile 1980-1999 yılları arasında doğanların temsil ettiği Y nesli; Z 
kuşağının bu tip olgusallıktan uzak davranışları yüzünden sık sık çatışır. Bu 
çatışmalara örnek vermek gerekirse; aralarında 10 yaş olan iki kardeşi ya da 
ebeveynleriyle problem yaşayan Z kuşağı bireyleri karşımıza çıkar. Olumlu 
sayılmayacak en önemli nokta ise, sosyal platformlarda kendilerine birer profil 
oluşturan, rol bulan bireyler; her konuda kendilerine bir fikir yaratır ama 
internetten uzaklaştıkları zaman fikir yoğunlukları neredeyse sıfıra indirgenmiş 
olur. 
 
(4) Milenyum kuşağının temsilcilerinin hızlı ve analitik düşünme yöntemleri üst 
düzeydedir fakat bu özellikler bireysellikten öteye geçmez, ekip çalışmalarına 
yatkın değillerdir. Kendilerine olan güvenleri yüksektir, ailelerinin onlara farklı 
baktığı gerçeği, üzerine titremeleri özgüvenlerini oldukça yükseltir. 
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(5) Bağımsızdırlar, özgürdürler, onlar için mümkün olmayan hiçbir şey yoktur. 
TV reklamlarında sık sık karşımıza çıkan ‘hiçbir şey imkansız değildir’ tarzı 
sloganlar da direkt Z kuşağına hitap eder. Bu kuşağın insanı, stres anında 
çabuk gerilme ve elindekilerle tatmin olamama özelliklerine sahip olabilir. Z 
kuşağı; toplumsallaşmadan ziyade bireyselleşmeyi önemser. Kurallar, zaman 
harcanan rüyalar onlara göre değildir. Çoğunun hayalinde anne ve 
babalarının, akrabalarının işlerini yapmak değil kendi serüvenlerini çizmek 
vardır. Geçim sağlanan işler onlar için günlük sıkılma serüveninden başka bir 
şey değildir. Çaba harcanan, özveri gerektiren işler onlara göre değildir. 
 

2p  10 Er worden vier redenen gegeven voor waarom millennium kinderen anders 
zijn dan die van andere generaties. Schrijf drie van deze redenen op je 
antwoordblad. 

 
1p  11 Kies bij .....2...... in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A     duygusal olarak güçlendirir.  
B     düşünme hızlarını yavaşlatır. 
C     sosyal ve bilimsel açıdan öne taşır.  
D     tek yönlü düşünmelerini sağlar. 

 
1p  12 Z kuşağının en olumsuz özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A     Analitik düşünce yeteneğinde zayıf olmaları. 
B     Kendi kuşaklarıyla anlaşmakta zorlanmaları. 
C     Sadece sanal ortamda yaratıcı olmaları. 
D     Yeniliklere ayak uydurmakta bocalamaları. 

 
2p  13 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze op grond van de tekst  

juist of onjuist is/zijn.  
1.     Voor de Z generatie is alles mogelijk.   
2.     De Z generatie houdt van werk waar ze inspanning voor moeten      
       leveren.   
3.     De Z generatie kan goed in teamverband werken. 
4.     De Z generatie doet wat hun ouders van hen verwachten. 
 

1p  14 “Bu kuşağın insanı, çabuk gerilme ve elindekilerle tatmin olamama 
özelliklerine sahip olabilir.” (alinea 5) 
Dit gegeven is al in een eerdere alinea genoemd. Schrijf het nummer van 
deze alinea op. 
 


