
H6. Par 1 Landenvergelijking: Turkije en Marokko 

1.  Lees bron 1 en bekijk bron 2 (uit je leerboek). Vul de ontbrekende woorden in. 

a. Turkije ligt voor een klein deel in het werelddeel………………en voor een groot deel in ………… 

b. De hoofdstad……………ligt in het……………….deel van Turkije. 

c. …………………is de grootste stad van Turkije en ligt……………….. 

d. Turkije grenst in het noorden aan de ………….zee en in het westen en zuiden aan de…………….                     

Turkije grenst in het oosten aan de landen……………….en in het zuiden aan …………………… 

 

2. Lees bron 4 en bekijk bron 5 (uit je leerboek). Vul de ontbrekende woorden in. 

a. Marokko ligt in het werelddeel………………….. 

b. Marokko grenst in het noordoosten aan de………………………en in het westen aan de………………………… 

c. Een groot deel van het zuidoosten en Marokko ligt in de woestijn………………………. 

 

3. Gebruik je Atlas. Rabat en Casablanca zijn de belangrijkste steden van Marokko. 

a. Welke van de twee is de hoofdstad van Marokko? 

b. Welke is de grootste stad? 

 

4. Bekijk bron 3 en 6 (uit je leerboek). 

a. De bevolkingsdichtheid van Turkije is……………….mensen per km². 

b. De bevolkingsdichtheid van Marokko is…………..mensen per km². 

 

5. Gebruik de atlaskaart Europa (staatkundig). 

a. De kaart heeft een schaal van…………………………..Dat betekent dat 1 centimeter op de kaart in 

werkelijkheid…………….kilometer is. 

b. De afstand tussen Amsterdam en Rabat is……………kilometer. 

c. De afstand tussen Amsterdam en Ankara is ……………kilometer. 

d. De afstand tussen Rabat en Ankara is ………..kilometer 

 

6. Gebruik de atlaskaart Turkije. Rond af op gehele graden. 

a. Wat zijn de geografische coördinaten van Istanbul? 

b. Tussen welke meridianen ligt Turkije? 

c. Tussen welke parallellen ligt Turkije? 

  



H6 Par 2: Turkse en Marokkaanse landschappen. 

1. Lees bron 1. Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit: Anatolië – sterk – nog steeds – endogene 

krachten – oostelijk – Aziatische – aardbevingen.  

Het ………………………….deel van Turkije heet …………………. 

Het ……………………..deel van het landschap in Anatolië is voor een groot deel gevormd door ……………… 

Hierdoor wordt het landschap soms …………..gevormd. Er zijn regelmatig zware ………………..in dit gebied. 

Het landschap in dit deel van Turkije verandert dus………………. 

 

2. Gebruik atlaskaart Turkije – aardbevingen en platen. 

a. Hoeveel platen tel je op Turks grondgebied? 

b. Welke plaat in Turkije is het grootst? 

c. Aan welke plaat grenst de door jou opgenoemde plaat (in opdr b)? 

 

3. Gebruik atlaskaart Marokko – Bodemgrondgebruik en irrigatie 

a. Welke producten worden in de kusttreek verbouwd? 

b. In een groot deel van Marokko is er nomadische veeteelt. Wat is dat? 

c. Wat is het tegenovergestelde van zelfvoorzienende landbouw? 

d. Waar vind je deze vorm van Landbouw in Marokko? 

 

 

H6 Par 3: Europese Unie 

Lees par. 3 bron 1 (uit je leerboek). 

1 a. Leg uit waarom Turkije lid van de EU wil worden. 

b. In 1987 vroeg Turkije voor het eerst officieel het lidmaatschap van de Eu aan. Hoe reageerde EU op 

deze aanvraag? 

c. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan Turkije moet voldoen? 

 

2a. Waarom mag Marokko geen lid worden van de EU? 

b. Hoe heeft de EU toch de samenwerking met Marokko geregeld? 

 

 

 

  



H6 Par 4: Conflicten 

1 Lees bron 1 en bekijk bron 2 (uit je leerboek). 

a Wat is het probleem van de Koerden? 

b. Waar wonen de Koerden vooral? 

 

2 Bekijk bron 2 en 3. 

In West-Europa wonen ook Turkse Koerden. Kun je dat verklaren? 

 

3a. Wat is de PKK? 

b. Wat zou volgens jou de aanleiding kunnen zijn geweest voor het oprichten van PKK? 

c. Wat heeft PKK bereikt? 

 

4 Bekijk bron 4 

a. Waar ligt de Westelijke Sahara? 

b. Hoe groot is dit gebied? 

c. De Westelijke Sahara telt……………………inwoners en is daarmee een dichtbevolkt – dunbevolkt gebied. 

d. Wat heeft Marokko met de Westelijke Sahara te maken? 

 

H6 Par 5: Turkije en Marokko veranderen 

1. Lees bron 1 en bekijk bron 3 (uit je leerboek).  

Vul de ontbrekende worden in. Kies uit: Kuststreken – opkomst – vakantieland – Turkije – top tien – 

tientallen. 

In …………………………is de modernisering misschien wel het best zichtbaar door de……………..van het 

toerisme en de industrie. In korte tijd is Turkije een belangrijk……………geworden. Het land staat 

wereldwijd in de …………..van vakantielanden. Ieder jaar komen……………..miljoenen bezoekers vooral 

naar de ………………van Turkije. 

 

2. Bekijk bron 4 (uit je leerboek). 

a. In Turkije wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de infrastructuur. Wat is infrastructuur? 

b. Waarom is de ontwikkeling van de infrastructuur zo belangrijk voor een land als Turkije? 

 

3. Lees bron 5 en bekijk bron 6 en 7. 

a. Welk verschil zie je tussen de ontwikkeling van Marokko en Turkije? 

b. Door welke omstandigheden kan Marokko zich goed ontwikkelen? 


