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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Turkse taal (ERK A1) 
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• één schrijfopdracht     
 
 
Aanwijzingen 

• Verwerk alle deelopdrachten in de aangegeven volgorde. 
• Sla na elke deelopdracht een regel over. 
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek. 
• Denk aan adressering, datum, aanhef en een correcte afsluiting. 

 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt erop gelet of je de opdracht volledig hebt uitgewerkt 
en of de boodschap goed overkomt. 
 
 
 
Veel succes! 
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Situatie 
 
De zomervakantie komt eraan. Op de Turkse website Tatilbudur.com las je 
een oproep over een schrijfwedstrijd. Als je meedoet, kun je een reis winnen 
naar ‘Kız Kalesi’ in Mersin, in Turkije. Dit kasteel ligt 500 meter van de zee en 
het wordt bezocht door duizenden toeristen. Er zijn verschillende mythes* 
over dit kasteel. Om deze wedstrijd te kunnen winnen, moet je zelf ook een 
mythe verzinnen. Gebruik eventueel deze steekwoorden voor je verhaal: 
koning, prinses, giftige slang, druiven, heks. Of bedenk zelf een paar 
passende woorden. Je besluit te reageren. Omdat het voor een Turkse 
website is, moet je je reactie in het Turks schrijven.  
*mythe: efsane, masal 
 
Opdracht 
 
Schrijf een e-mail aan de redactie van Tatilbudur.com in het Turks en verwerk 
onderstaande punten. 
 
1. Begin je e-mail met de juiste aanhef. 

 
2. Stel jezelf voor (naam, leeftijd, woonplaats, land).  

 
3. Geef aan dat je graag mee wilt doen aan deze schrijfwedstrijd.  

 
4. Schrijf dat je heel graag Mersin en het kasteel wilt zien.  

 
5. Geef aan dat je de verhalen uit de geschiedenis heel erg interessant 

vindt. 
 

6. Verzin een mythe over het kasteel: maak een kort verhaaltje.  
 

7. Beschrijf de gevoelens van een van de hoofdpersonen.  
 

8. Geeft aan dat je hoopt te winnen en dat je snel een reactie krijgt.  
 

9. Sluit af op passende wijze.  
 
 


