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Nederlands

Naam kandidaat ___________________________

Kandidaatnummer ___________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.
Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 35 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Meerkeuzevragen
 Omcirkel de letter van het goede antwoord (voorbeeld 1).
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.
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Beantwoord alle open vragen in het Nederlands.

Tekst 1 Wat zie jij in deze tekening?

2p

1

De tekst begint met drie vragen.
Hieronder staan mogelijke functies van die vragen.
Geef bij elke functie aan of dit wel of niet geldt voor de vragen aan het
begin van deze tekst. Doe dit met kruisjes (X).
functie van de drie vragen
De aanleiding voor het schrijven van de tekst noemen.
De belangstelling wekken.
Het onderwerp introduceren.
Vooraf een samenvatting van de tekst te geven.

3p

2

niet

Hieronder staan beweringen over de optische illusie die besproken wordt
in alinea 1 t/m 3.
Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is op basis van de
informatie in alinea 1 t/m 3 van de tekst. Doe dit met kruisjes.
bewering
Creatieve mensen kunnen snel ‘switchen’ tussen de twee
dieren in figuur S.
De meeste mensen zien in figuur S eerst een eend en dan
pas een konijn.
Intelligente mensen kunnen beide dieren tegelijkertijd zien.
Joseph Jastrow heeft de tekening van figuur S ontworpen.
Wij zien met onze ogen én met onze hersenen.

110301172-o

wel
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1p

3

Wat zou het beste passen als kopje boven de laatste alinea?
A Echt scheef
B Gezichtsbedrog
C Schuine streepjes
D Zwart-witdenken

1p

4

Waardoor lijken de horizontale lijnen in figuur T allemaal scheef?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin de
uitleg staat.
...............................................................................................................

1p

5

Wat is het belangrijkste tekstdoel van dit artikel, naast informeren?
A aansporen
B amuseren
C een mening geven
D gevoelens uitdrukken
E instrueren

2p

6

Afbeeldingen bij een tekst kunnen verschillende functies hebben.
Geef van elke functie hieronder aan of het wel of niet een functie is van
de afbeeldingen (figuur S en T) bij deze tekst. Doe dit met kruisjes.
functie van de afbeeldingen (figuur S en T)
Ze trekken de aandacht.
Ze voegen een nieuw inhoudselement aan de tekst toe.
Ze zijn nodig om de tekst te kunnen begrijpen.

wel

niet

Tekst 2 Facebookvrienden

1p

7
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Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?
A Al die zogenaamde Facebookvrienden die je hebt, zijn eigenlijk alleen
vage kennissen.
B Het hebben van veel Facebookvrienden zegt niks over het aantal
echte vrienden dat je hebt.
C Mensen met veel online contacten hebben het gevoel dat ze heel veel
goede vrienden hebben.
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1p

8

Wat is het verband tussen alinea 2 en alinea 3?
A Alinea 2 en alinea 3 vormen een tegenstelling.
B Alinea 2 en alinea 3 vormen samen een opsomming.
C Alinea 3 geeft een voorbeeld bij wat er in alinea 2 staat.
D Alinea 3 noemt de uitkomst van het onderzoek van alinea 2.

1p

9

In de eerste zin van alinea 3 is een open plek met de letter X.
Daar is het signaalwoord weggelaten dat het verband aangeeft.
Welk woord past op de open plek in die zin?
Let op: het is niet het woord ‘en’!
...............................................................................................................

1p

10

Wat is de functie van alinea 4 ten opzichte van alinea 3?
Alinea 4
A geeft een uitleg van het gestelde in alinea 3.
B noemt een gevolg van het gestelde van alinea 3.
C vormt een tegenstelling bij de inhoud van alinea 3.

3p

11

In een tekst of in een alinea kunnen meerdere verbanden voorkomen.
Hieronder staat een aantal verbanden genoemd.
Geef van elk verband aan of dit wel of niet voorkomt binnen alinea 4.
Doe dit met kruisjes.
Binnen alinea 4 is er sprake van ...
- doel ‒ middel.
- tegenstelling.
- argumenten ‒ conclusie.
- probleem ‒ oplossing.

1p

12

wel

niet

In alinea 4 staat ‘Wel kunnen ze meer vage kennissen tot hun
vriendenkring rekenen’ (...)
Wie worden bedoeld met ‘ze’?
...............................................................................................................
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1p

13

Bekijk de afbeeldingen hieronder.

Citeer een woordgroep van maximaal 5 woorden uit de tekst die goed
past als onderschrift bij deze afbeeldingen.
...............................................................................................................

1p

14

Een schrijver kan voor een tekst gebruikmaken van:
1 feiten
2 zijn eigen mening
3 meningen van anderen
Waarvan is bij deze tekst gebruikgemaakt?
A alleen 1
B alleen 1 en 2
C alleen 1 en 3
D 1, 2 en 3

Tekst 3 Lekker positief denken

2p

15

Positief denken kan soms moeilijk zijn.
In alinea 1 worden daarvoor twee oorzaken genoemd die met elkaar
verband houden.
Welke twee oorzaken zijn dat?
1 .........................................................................................................................
2 ............................................................................................................
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2p

16

Een alinea kan verschillende functies hebben.
Geef van elke genoemde functie hieronder aan of dit wel of niet een
functie is van alinea 2. Doe dit met kruisjes.
Alinea 2 geeft …
- de aanleiding tot het schrijven van deze tekst.
- de persoonlijke ervaringen van de schrijver van de tekst.
- een aantal adviezen hoe tot positivisme te komen.
- een opsomming van voordelen van positivisme.

2p

17

wel

niet

In alinea 3 gaat het over ‘energiegevers’ en ‘energievreters’.
Geef drie voorbeelden van mogelijke energievreters die in alinea 3 staan.
Gebruik maximaal 10 woorden voor je hele antwoord.
1 .........................................................................................................................
2 ............................................................................................................
3 ............................................................................................................

1p

18

In alinea 5 staat: ‘Het lichaam reageert daarop (...)’
Citeer het zinsgedeelte waarnaar het woord ‘daarop’ verwijst.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

1p

19
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Op de open plek met de X in alinea 5 past een extra zin, een uitroep.
Welke uitroep is dat?
A Echt waar?
B Helemaal fout!
C Helemaal goed!
D Zeg het maar!
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1p

20

Citeer een zin uit alinea 6 die goed
past als onderschrift bij de afbeelding
hiernaast.
............................................................................................................................
...............................................................................................................

1p

21

Welk van de volgende kopjes past het beste boven alinea 8?
A Noteer antwoorden
B Streep weg
C Vraag je intuïtie
D Wees verantwoordelijk

2p

22

In alinea 11 staan zinnen met een figuurlijke betekenis.
Citeer twee van deze zinnen.
1 ............................................................................................................
2 ............................................................................................................

1p

23

Het gedeelte van alinea 4 t/m alinea 12 is een opsomming.
Waar is het een opsomming van?
Maak de onderstaande zin af met maximaal 10 woorden:
Het is een opsomming van ......................................................................
...............................................................................................................
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3p

24

Hieronder staat een aantal beweringen.
Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is op basis van de tekst.
Doe dit met kruisjes.
bewering
Een hoog energieniveau kan je gezondheidsklachten geven.
Het kan ontspannend zijn om je zorgen te delen met
anderen.
Het is een goed idee om regelmatig een feest te houden en
veel ballonnen op te hangen.
Voor de meeste mensen zijn verplichtingen energievreters.
Wacht niet; geniet van het moment.

1p

25

juist

onjuist

Een schrijver kan voor een tekst gebruikmaken van:
1 feiten
2 zijn eigen mening
3 meningen van anderen
Waarvan is bij deze tekst gebruikgemaakt?
A alleen 1
B alleen 1 en 2
C alleen 1 en 3
D 1, 2 en 3

Tekst 4 Waaghals overleeft sprong van ruim 7 kilometer

1p

26

De eerste zin luidt ‘Luke Aikins deed het zonder parachute’.
Waarnaar verwijst het woordje ‘het’, oftewel, wat deed hij?
...............................................................................................................

1p

27

De tweede zin luidt ‘Hij mag zich nu wereldrecordhouder noemen’.
Verderop in de tekst staat een zin waaruit blijkt dat het inderdaad een
wereldrecord is wat Aikins gedaan heeft.
Citeer deze zin.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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1p

28

In alinea 2 staat dat specialisten de stunt ‘zeer gevaarlijk’ noemden.
Leg uit wat er zo gevaarlijk aan was, naast het feit dat Aikins geen parachute
had.
............................................................................................................................
...............................................................................................................

1p

29

Aikins werd bij zijn sprong begeleid door drie collega’s.
Zij sprongen met hem mee om
A hem indien nodig een parachute te kunnen geven.
B hem tijdens zijn sprong te kunnen filmen.
C te zorgen dat hij in de goede richting zou dalen.
D zijn val te helpen breken bij de landing.

2p

30

Luke Aikins wordt ook anders aangeduid in de tekst dan met zijn naam.
Noem drie benamingen voor Luke Aikins die gebruikt worden in de tekst.
1 ............................................................................................................
2 ............................................................................................................
3 ............................................................................................................

1p

31

In de tekst staat dat er vaker gevaarlijke stunts uitgevoerd worden.
Wat is de reden daarvoor, waarom doen mensen dat, volgens alinea 6?
............................................................................................................................

2p

32

Geef bij elke bewering hieronder aan of deze juist of onjuist is op basis
van de tekst. Doe dit met kruisjes.
bewering
Aikins had al 18.000 vergelijkbare sprongen gemaakt.
De besproken sprong van Aikins duurde ongeveer 2 minuten.
Baumgartner en Eustace begeleidden Aikins bij zijn sprong.
Tijdens een proefsprong viel Aikins dwars door het net heen.
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1p

33

Een schrijver kan voor een tekst gebruikmaken van:
1 feiten
2 zijn eigen mening
3 meningen van anderen
Waarvan is bij deze tekst gebruikgemaakt?
A alleen 1
B alleen 1 en 2
C alleen 1 en 3
D 1, 2 en 3

1p

34

Wat zijn de doelen van deze tekst?
A adviseren en amuseren
B amuseren en informeren
C informeren en instrueren
D instrueren en aansporen

Tekst 5 Je moet eten, want...

1p

35
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De vader in de cartoon heeft kritiek op het feit dat zijn zoon niet wil eten.
De moeder heeft commentaar op de vader.
Uit de woorden van de vader en het commentaar van de moeder kan
afgeleid worden wat het beroep van de vader waarschijnlijk is.
De vader is waarschijnlijk van beroep
A biologieleraar.
B groenteteler.
C gymleraar.
D politieagent.
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