Test dig selv


Sprogcentret ønsker, at danskkurserne er af høj kvalitet, og at kursisterne kommer
på det rigtige modul. Derfor vil vi gerne vide, hvor meget dansk du kan.



I testen er instruktionerne på grønlandsk og dansk



Er der spørgsmål, som du ikke forstår - gå videre til det næste.

Gå til testen

Ilinnut misiligit


Oqaatsinik pikkorissarfiup kissaatigaa, qallunaatut pikkorissarnerit qaffasissumik
pitsaassuseqassasut, pikkorissartullu modulinut eqqortunut inissinneqartassasut.
Taamaattumik paaserusupparput, qanoq qallunaatut piginnaaneqartiginersutit.



Misiliinermi ilitsersuutit kalaallisut qallunaatullu allaqqapput



Apeqqutinik paasisaqanngikkuit – tullianut ingerlaqqissaatit

Misiligit

Navn: _________________________________
Cpr.nr: ________________________________
Dato: _________________________________
Tlf/Mobil: _____________________________

Oqaaseqatigiit eqqortut nalaanni krydsiliigit
Sæt kryds ved den rigtige sætning.

Karoline står og venter på bussen.
Karoline sidder og venter på bussen.
Karoline ligger og venter på bussen.

Vennerne spiller fodbold i sneen.
Vennerne spiller håndbold på græsset.
Vennerne spiller fodbold i solskin.

Manden fylder sin flaske med vand.
Manden drikker vand fra sin flaske.
Manden vasker hænder i vandet.

Karen vælter på ski.
Karen står på skøjter.
Karen løber på ski.

Børnene står og kigger på vandet.
Børnene hopper i vandet.
Børnene løber i vandet.

Akissut eqqortoq krydsileruk
Sæt kryds ved det rigtige svar.
1. Inuk laver mad på en restaurant. Hvad er Inuks arbejde?
a) Inuk er bager.
b) Inuk er kok.
c) Inuk er tjener.
2. Kristine arbejder i en børnehave. Hvad er Kristines arbejde?
a) Kristine er sygeplejerske.
b) Kristine er lærer.
c) Kristine er pædagog.
3. Ilannguaq reparerer biler på et værksted. Hvad er Ilannguaqs arbejde?
a) Ilannguaq er buschauffør.
b) Ilannguaq er taxachauffør.
c) Ilannguaq er mekaniker.
4. Ada arbejder på en byggeplads. Hvad er Adas arbejde?
a) Ada er tolk.
b) Ada er tømrer.
c) Ada er journalist.

Oqaaseq eqqortoq oqaaseqatigiinnut inissiguk. Oqaatsit tamarmik
ataasiaannarlutik atorneqassapput.

Indsæt det rigtige ord i sætningen. Alle ord skal bruges en gang.
arbejder er har kan går født kommer elsker danser
1. Aviaja er
i Sisimiut.
2. Hendes forældre
fra Ilulissat.
3. Aviaja
to børn. En dreng og en pige.
4. De
begge i skole.
5. Aviajas søn
læse bøger. Han ________ god til det.
6. Aviaja har også en mand. Han
i Pisiffik.
7. Aviaja
at danse. Hun
hver lørdag.

Imminut nalilersorneq – egen vurdering
Krydsilersukkit - Sæt kryds
Hvordan synes du selv, at du

Meget

Godt

godt
Forstår dansk?
Taler dansk?
Læser en tekst på dansk?
Staver ord på dansk?
Skriver en tekst på dansk?
Forstår dansk grammatik?
Imminut qallunaatut oqaluttuarigit – allassinnaasatit tamaaasa.
Skriv om dig selv på dansk – skriv så meget du kan.

Middel Ikke så
godt

dårligt

