Derdiedas 5000 (3500 – 5000)
NAVN: ___________________________________________________________________

Brug derdiedas5000, når du er klar til en test i de ord, som du ikke møder hver dag på tysk. Hvis du
klarer dig godt, er det sandsynligvis et tegn på, at du har et godt receptivt ordforråd på tysk. Det er
en fordel, når du skal læse tyske tekster.
Derdiedas5000 tester dit kendskab til ord fra frekvensområdet 3500 - 5000, dvs. de ord placerer
sig på plads 3500 – 5000 på en hyppighedsliste over det tyske sprog.
I dette område er ordene mellemfrekvente, dvs. nogle af ordene møder man tit på tysk, nogle af
ordene knap så tit. Husk dog, at der selv i dette frekvensområde er mange tyske ord, der ligner de
danske ord, så selv i denne svære test vil du kende en del af ordene.
Testen er en multiple-choice-test med i alt 40 testord. I hver boks 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. 20 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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Hindernis ______
Gefängnis ______
Geräusch ______
Bestätigung ______
Behauptung ______
Märchen ______
Miete ______
Geruch ______

Verstoß _____
Verteilung ______
Pfeffer ______
Sehnsucht ______
Ostern ______
Knochen ______
Verteidigung ______
Erzählung ______

Vorurteil ______
Denkmal ______
Wohlbefinden ______
Umweltschutz ______
Erdgeschoss ______
Kühlschrank ______
Vorliebe ______
Friedhof _______

Amtsgericht______
Wiederholung ______
Verzeichnis ______
Gedächtnis ______
Bedrohung ______
Befragung ______
Aufführung _____
Anwesenheit______
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a)
b)
c)
d)

fængsel
bekræftelse,
anerkendelse
lyd
eventyr (litteratur)

a)
b)
c)
d)

fortælling
længsel
påske
forsvar

a)
b)
c)
d)

velbefindende
stueetage
miljøbeskyttelse
fordom

a)
b)
c)
d)

trussel
hukommelse
tilstedeværelse
gentagelse

Deckel ______
Felsen ______
Knopf ______
Nebel ______
Pech ______
Leiche ______
Eisen ______
Würde ______

behindern______
versterben ______
vereinfachen ______
flüchten ______
zugehen ______
vorwerfen ______
beanspruchen ______
einschalten______

hervorheben______
verwöhnen ______
ernten ______
gestehen ______
atmen ______
entlassen ______
verdrängen ______
vertragen ______

staunen ______
tauschen ______
schütteln ______
sich zusammensetzen
______
sich weigern ______
sich erholen ______
sich anhören ______
sich beschweren ______

a)
b)
c)
d)

klippe (en klippe)
jern
tåge
uheld

a)
b)
c)
d)

flygte
bebrejde, beskylde
afgå ved døden
tænde (for),
tilslutte, inddrage

a)
b)
c)
d)

tåle
trække vejret
indrømme
forkæle

a)
b)

vægre sig, nægte
komme sig, slappe
af
lytte til, høre på
måbe, blive
forbavset

c)
d)
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brav ______
düster ______
jugendlich ______
krass ______
nackt ______
reif ______
versteckt ______
schwanger ______
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a)
b)
c)
d)

skrap, grov, kras
artig, pæn
gravid
mørk, dyster,
skummel

dazugehörig ______
zeitgenössisch ______
fraglich ______
einwandfrei ______
gemeinnützig ______
feierlich ______
unvergesslich _______
wütend ______

a)
b)
c)
d)

højtidelig
tvivlsom, uvis
rasende
upåklagelig, perfekt

