Derdiedas 500
NAVN: __________________________________________________

Denne ordforrådstest tester dit kendskab til ord, der er blandt de hyppigste 500 ord på tysk. Et ordforråd på
500 ord er et godt sted at starte. Med 500 ord forstår du ml. 65 og 80 % af ordene i 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. 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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Jahr ______
Kind ______
Weg ______
Spiel ______
Stadt ______
Welt ______
Wort ______
Wert ______

a)
b)
c)
d)

by
verden
år
værdi

a)
b)
c)
d)

kun
igen
ellers
også

gut ______
alt ______
schwer ______
einfach ______
ähnlich ______
gemeinsam ______
erfolgreich ______
wichtig _______

a)
b)
c)
d)

vigtig
fælles
gammel
lignende

etwas ______
jeder ______
wenig ______
kein ______
ihr ______
er ______
wer _____
einige ______

a)
b)
c)
d)

han
noget
enhver, hver
hvem

nicht ______
nur ______
wieder ______
gleich ______
sonst ______
auch ______
dort ______
also ______
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von ______
mit ______
nach ______
wegen ______
ohne ______
zwischen ______
durch______
auf ______

Beispiel ______
Entscheidung ______
Bereich ______
Ergebnis ______
Zukunft ______
Verein ______
Anfang ______
Beitrag ______

zeigen ______
sein ______
tun ______
geben ______
gehen ______
nennen ______
liegen ______
schaffen ______

hoffen ______
gelingen ______
erleben ______
erscheinen ______
tragen ______
freuen ______
denken ______
nehmen ______

a)
b)
c)
d)

gennem, igennem
på grund af
uden
med

a)
b)
c)
d)

beslutning
fremtid
forening
bidrag

a)
b)
c)
d)

gøre
give
ligge
kalde

a)
b)
c)
d)

tage
tænke, mene
håbe
lykkes

