Derdiedas 3500 (2500 – 3500)
NAVN: __________________________________________________

Brug denne test, når du har klaret derdiedas2500 SAMLET og ønsker en større udfordring.
Derdiedas2500 – 3500 tester dit kendskab til ord fra frekvensområdet 2500 – 3500, dvs. de ord
placerer sig på plads 2500 – 3500 på en hyppighedsliste over det tyske sprog.
I dette område er ordene både højfrekvente og mellemfrekvente, dvs. nogle af ordene mødes man
tit på tysk, nogle af ordene knap så tit.
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 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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Buchstabe ______
Besitz ______
Zufall ______
Wiese ______
Umzug ______
Wurzel ______
Absicht ______
Trennung ______

Verdacht _____
Vergnügen ______
Ursprung ______
Geduld ______
Wolke ______
Träne ______
Armut ______
Gerechtigkeit ______

Abgeordnete ______
Angestellte ______
Schriftsteller ______
Anwalt ______
Vorgänger ______
Vermieter ______
Nachwuchs ______
Zeuge _______

Stellungnahme ______
Erziehung ______
Leidenschaft ______
Überzeugung ______
Glückwunsch ______
Mitgliedschaft ______
Beobachtung _____
Werkstatt______
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a)
b)
c)
d)

flytning
eng
hensigt
adskillelse,
separation

a)
b)
c)
d)

sky
fattigdom
oprindelse
tålmodighed

a)
b)
c)
d)

udlejer
advokat
ansat, medarbejder
forfatter

a)

iagttagelse,
observation
værksted
stillingtagen
lidenskab

b)
c)
d)

schweigen ______
fressen ______
schreien ______
basteln ______
heiraten ______
anrufen ______
trauen______
entwerfen ______

bevorzugen______
gönnen ______
auffordern ______
bewältigen ______
streiten ______
einfügen______
enttäuschen ______
weinen ______

geheim______
alltäglich ______
getrennt ______
geschickt ______
fröhlich ______
gewöhnlich ______
gewaltig ______
friedlich ______

eigenständig ______
dortig ______
unnötig ______
verrückt ______
unangenehm ______
sorgfältig ______
betrieblich ______
herausragend ______

a)
b)
c)
d)

tie
gifte sig
skrige
æde

a)
b)
c)
d)

græde
sætte ind, tilføje
skændes, strides
opfordre

a)
b)
c)
d)

fredelig
enorm, mægtig
dygtig, behændig
hemmelig

a)
b)
c)
d)

tosset, vanvittig
ubehagelig
omhyggelig
fantastisk,
fremragende

