Sprache: Niederländisch
1. Eine der Alternativen ist jeweils richtig. Bitte tragen Sie die richtige Lösung auf dem
separaten Antwortblatt ein.

1. Hij .............................. een nieuw mobieltje gekocht.
a. heeft

b. hebt

c. heft

b. is

c. ben

2. ……………… jij student?
a. bent

3. ……………… is de directeur van deze firma?
a. wie

b. hoe

c. welk

4. ..................... appelen hier zijn het duurst. Ze kosten € 3,- per kilo.
a. die

b. dit

c. deze

5. Hoe oud is hij? Zijn …………………….. is 16 jaar.
a. ouder

b. jaartal

c. leeftijd

6. ..................... vrijdag heb ik Franse les.
a. aan

b. op

c. voor

7. Ik heb …………………. gehaast om de trein te halen.
a. me

b. zich

c. mijn

8. Hij heeft zes jaar .................................. . En nu heeft hij zijn diploma.
a. studeerd

b. gestudeerd

c. studeert

9. Vroeger ....................... ik altijd met de fiets naar het werk.
a. reed

b. reet

c. reedt

10. Heb je naar de radio ……………………….. ?
a. luisterd

b. geluistert

c. geluisterd

http://www.sprachkurse-hochschule.de
1

11. Ik trek een sjaal aan ............................ ik het koud krijg.
a. want

b. omdat

c. toen

12. Als je naar het museum wil, moet je de volgende straat links ………………….. .
a. afgaan

b. afslaan

c. afvaren

b. mijne

c. mijns

13. .................... auto is versleten.
a. mijn

14. Ik denk dat we dringend een nieuwe auto …………………….. .
a. nodig hebben

b. bruiken

c. gebruiken

15. Ik heb geen ............................... voor theater.
a. belanghouding

b. interest

c. belangstelling

16. een bordje met het opschrift (ein Schild mit der Aufschrift) „trekken“ Waar zie je dat?
a. op straat

b. op een deur

c. op een menukaart

17. De mededeling “Deze machine is stuk” betekent:
a. de machine is kapot
meer gerepareerd worden.

b. de machine werd besteld c. de machine kan niet

18. Wat betekent: „een uur of vier“ ?
a. 13.00 uur of 16.00 uur

b. 16.00 uur

c. ongeveer 16 uur

19. Als je afscheid neemt, kan je zeggen: …………………….
a. tot kijken

b. op ziens

c. tot ziens

b. 250 gram

c. 1,75 kilo

20. Wat is een ons?
a. 100 gram
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2. Lückentext – Wählen Sie aus den Antwortmöglichkeiten auf Seite 3 jeweils die
richtige Lösung und tragen sie auf dem Antwortblatt ein.
-Hallo Marjolein, hoe ....................(21) het ermee?
-Goed, Ineke, en met ...............................(22)?
-Ook goed, dank je. Zeg, heb je .......................................(23) om mee iets te gaan eten?
-Ja, graag. Het ..................................(24) restaurant op de hoek?
-Ja, dat is goed. Ik heb zoveel honger dat ik meteen twee ………………..(25) bestel.
-Ik …………………………(26) friet. En die zijn hier erg lekker. Neem je ook een biertje?
-Nee, ik drink ..............................(27) bier dan wijn. Het liefst neem ik ...............................(28)
wijn.
-Zeg, is het waar dat jij ...............................(29) week gaat verhuizen?
-Ja, dat ............................(30). Mijn nieuw adres is Kroonstraat 36. De flat ligt
.....................(31) de derde …………………………. (32) .
- …………………………(33), ik versta je niet. Kun je wat ....................................(34) praten?
En even ..................................(35) wat je net zei?

(21) a. maakt

b. gaat

c. doet

(22) a. jij

b. jouw

c. jou

(23) a. lust

b. zin

c. trek

(24) a. goedkoop

b. goedkope

c. goedkoope

(25) a. tosti’s

b. tosties

c. tostis

(26) a. lief

b. hou van

c. houd

(27) a. minder

b. weiniger

c. weinig

(28) a. roode

b. rode

c. wite

(29) a. kommende

b. naaste

c. volgende

(30) a. lukt

b. klopt

c. stemt

(31) a. aan

b. in

c. op

(32) a. stok

b. verdieping

c. vloer

(33) a. het doet me spijt

b. het spijt me

c. het excuseert me

(34) a. luider

b. hard

c. langzaamer

(35) a. weerhalen

b. herhalen

c. repeteren
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Sprache: Niederländisch
Nomen: ___________________

Data: ________________

1. a b c

21. a b c

2. a b c

22. a b c

3. a b c

23. a b c

4. a b c

24. a b c

5. a b c

25. a b c

6. a b c

26. a b c

7. a b c

27. a b c

8. a b c

28. a b c

9. a b c

29. a b c

10. a b c

30. a b c

11. a b c

31. a b c

12. a b c

32. a b c

13. a b c

33. a b c

14. a b c

34. a b c

15. a b c

35. a b c

16. a b c
17. a b c
18. a b c
19. a b c
20. a b c
Bitte auf A4 drucken!
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