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NAVN: __________________________________________________________________________

Denne ordforrådstest tester dit kendskab til ord fra frekvensområdet 500 – 1500. Et ordforråd på 1500 ord
er et godt sted at starte i 1g. Det letter læsningen af tyske tekster.
Testen er en multiple-choice-test med i alt 32 testord. I hver række er der 4 danske testord og 8 tyske
valgmuligheder. Du skal finde den rigtige tyske oversættelse til hvert af de danske testord.
©Skriv A, B, C og D ud for de rigtige tyske ord eller ud for dit bedste bud �.
Testen har fokus på det receptive ordforråd, dvs. dit kendskab til ord, du møder, når du læser.
Testen er udviklet af Elsebeth Bechmann inden for projektet ”Talent for tysk”– med økonomisk støtte fra
UVM (udlodningsmidler til undervisning 2018) og med Professor Norbert Schmitt som konsulent.
For yderligere informationer henvises til testvejledningen på www.derdiedas.dk
Hjælpemidler: ingen
Tid: ca. 10 - 15 minutter

Et eksempel:
Kaffee _______
Bleistift ___B____
Schule ____C _____
Fahrrad________
Pflanze _______
Handy _____D _____
Tasche ____A _____
Auto ________
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a)
b)
c)
d)

Taske
Blyant
Skole
Mobiltelefon
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Ausbildung _______
Beziehung ______
Bedeutung _______
Sicherheit _______
Regierung _______
Bewegung _______
Förderung _______
Herausforderung _______

Wetter _______
Fehler _______
Wahl _______
Gebäude _______
Geschmack _______
Wahrheit _______
Geschäft _______
Geschenk _____

Haut _______
Holz _______
Tür _______
Volk _______
Meer _______
Zweck _______
Traum _______
Ecke _______

Tatsache ______
Bedürfnis ______
Wunsch ______
Gewalt ______
Boden ______
Tisch ______
Hoffnung ______
Herbst ______

© derdiedas 2020

a)
b)
c)
d)

bevægelse
forhold, forbindelse
sikkerhed
udfordring

teilen _______
bauen _______
liefern _______
wachsen _______
reden _______
rechnen _______
sterben _______
lachen _______

a)
b)
c)
d)

tale
bygge
levere
grine

a)
b)
c)
d)

bygning
sandhed
vejr
butik

herstellen _______
verschwinden _______
versprechen _______
teilnehmen _______
achten _______
vergleichen _______
betreffen _______
empfehlen _______

a)
b)
c)
d)

sammenligne
love
fremstille,
producere
anbefale

a)
b)
c)
d)

hjertelig, kærlig
sund
meningsfuld
gratis

a)

ansvarlig,
ansvarsfuld
tilfreds
farlig
nødvendig

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

træ
hud
formål, mening
hav

behov
vold
bord
efterår

gemütlich _______
kostenlos _______
gesund______
zuständig _____
riesig ______
herzlich ____
sinnvoll ______
ehemalig ______

wertvoll _______
verantwortlich _______
gesellschaftlich _______
umfangreich _______
wirtschaftlich _______
notwendig _______
gefährlich _______
zufrieden _______

b)
c)
d)

