Niveautest 2 (efter basisdansk)

Niveautest 2
1. Indsæt den rigtige form
1. Det er _________ blyant (min/mit/mine)
2. _________ taske er lækker (din/dit/dine)
3. Hvor er _________ kuglepen? (din/dit/dine)
4. Er det _________ nøgler? (din/dit/dine)
5. Vil du have_________ æble? (min/mit/mine)
6. Har du _________ viskelæder? (min/mit/mine)
7. Hvem har _________ (min/mit/mine) ordbog?
2. Skriv et spørgsmål der matcher svaret
Spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Svar
Ja, det vil jeg godt.
Nej, det kan jeg ikke.
Ja, det skal jeg.
Nej, det må du ikke.
Nej, det er jeg ikke.
Ja, det har jeg.
Nej, det gør jeg ikke.
Ja, det gør jeg.
Jo, det er jeg.

3. Bøj de to substantiver
ental/ubestemt
en blyant
et æble

ental/bestemt

flertal/ubestemt

flertal/bestemt
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4. Bøj de tre verber
infinitiv
at bo
at tale
at komme

nutid

datid

førnutid

5. Skriv spørgsmålet der matcher svaret
Spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Svar
Jeg har været i Danmark i 3 år.
Jeg er 28 år.
Nej, jeg har ikke en kæreste.
Nej, jeg er ikke gift.
Nej, jeg har ikke nogen børn.
Jeg arbejder i et arkitektfirma.
Jeg spiller fodbold.

6. Tidsudtryk. Andrea fortæller om sine planer. Indsæt udtrykkene fra boksen.
I dag er det fredag den 15.03

____________________ (den 14.03.) var jeg på arbejde fra
klokken ni til klokken fem. ____________________ (den 15.03.)
skal jeg til fødselsdag. ____________________ (den 16.03.) skal
jeg til frisøren klokken ti ____________________ og klokken tre
____________________ skal jeg mødes med Navjot. Først skal vi i biografen, og så
skal vi på café. ____________________ (den 17.03.) skal jeg også være sammen
med nogle gode venner.
i overmorgen
om formiddagen
om eftermiddagen
i går

i morgen
i dag
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7. Indsæt ’synes’ eller ’tror’
1. Kazusa har gået til dansk i 3 måneder. Hun __________, det er svært at forstå
grammatikken.
2. Luis kan godt lide sin lærer. Han __________, hun er sød og dygtig.
3. Luis __________, at Meta har en kæreste, men han er ikke sikker.
4. Zoe er glad for at bo på Frederiksberg. Hun __________, hun har en dejlig
lejlighed.
5. Yasir skal have en test i morgen, men han __________ikke, at den er svær.

8. Indsæt den rigtige form af substantivet
1. Luis bor i ___________________ (en lejlighed/lejligheden).
___________________ (en lejlighed/lejligheden) ligger på Østerbro. Der er 4
___________________ (værelser/værelserne) i ___________________ (en
lejlighed/ lejligheden).

2. Østerbro er ___________________ (et kvarter/kvarteret) i København.
___________________ (et kvarter/kvarteret) er fuld af gode butikker.

3. Der er mange ___________________ (kvarterer/kvartererne) i København. Der er
mange gode _______________ (butikker/butikkerne) i alle kvartererne.
4. Luis har sit fjernsyn i ____________________(en stue/stuen). Han spiser altid
foran ___________________ (et fjernsyn/fjernsynet).

