
 
 
 

Sunway荷兰语水平测试题 

 

1. Zoek de VERKEERDE zin. 

a. Ik woon in Nederland. 

b. Hij werk in Amsterdam. 

c.Spreekt u Nederlands? 

d.Hoe gaat het met u? 

 

2.  Zoek de JUISTE zin. 

a.Morgen, ik ga met de trein naar Amsterdam. 

b.Morgen ga ik maar Amsterdam met de trein. 

c.Morgen ga ik met de trein naar Amsterdam. 

d.Morgen, ik ga naar Amsterdam met de trein. 

 

3. man->? 

a.mannen 

b.mans 

c.manen 

d.men 

 

4. Zoek de VERKEERDE zin. 

a.Waar komt je vandaan? 

b.Wie is er aan de beurt? 

c.Hoeveel kinderen heeft u? 

d. Dit is een mooie auto. 

 

5. Zoek de JUISTE zin. 

a. Ik kom uit Engeland. 

b.Ik kom van Engeland. 

c.Ik kom uit van Engeland. 

 

6.Ik spreek een beetje ___. 

a.Nederland 

b.Nederlands 

c.Holland 



 
 
 

d.Neederlands 

 

7. 83=? 

a.tweeentaschtig 

b.achtigendrie 

c.drieëntachtig 

d.dreienachtig 

 

8. Pardon, waar ___ de supermarkt? 

a. is 

b.ist 

c.bent 

d.zij 

 

9. Rood - groen - oranje - paard - geel. Welk woord hoort hier niet bij? 

a. rood 

b.groen 

c.oranje 

d.paard 

 

10. Waar kun je de volgende zin horen? "Wie is er aan de beurt?" 

a. Op straat. 

b. Bij de bakker. 

c. Op de fiets. 

d.Tijdens de lunch. 

 

11. Hoe kun je in een restaurant om de rekening vragen? 

a.Ik wil de rekening. 

b.Ik wil graag de rekening hebben. 

c.Ik wil graag de rekening. 

d.Ik graag de rekening alstublieft. 

 

12. Wat is de juiste volgorde? 

a. Ik neem mijn paraplu mee, omdat regent het. 

b. Ik neem mijn paraplu mee, omdat het regent. 

c. Ik meeneem mijn paraplu, omdat het regent. 

d. Omdat regent het, ik neem mijn paraplu mee. 



 
 
 

 

13. Als ik kwam in Nederland, sprak ik nog geen Nederlands. 

a. Deze zin is NIET correct. 

b. Deze zin is WEL correct.  

 

14. Wat is de verleden tijd van "Ik loop op straat"? 

a.Ik liep op straat. 

b. Ik leapt op straat. 

c. Ik loopte op straat. 

d. Ik lopte op straat. 

 

15. Wat is de verleden tijd van "Wij werken hard"? 

a. Wij werkten hard. 

b. Wij wirkten hard. 

c. Wij werkden hard. 

 

16.Wat is de verleden tijd van "Ik leer Nederlands"? 

a. Ik leerde Nederlands. 

b.  Ik leerte Nederlands. 

c. Ik lernte Nederlands 

d. Ik lerde Nederlands 

 

17. Zoek de VERKEERDE zin. 

a.Ik lust geen koffie. 

b. Ik ga niet naar huis. 

c. Ik heb geen zin om naar de film te gaan. 

d. Dit is niet een leuke test. 

 

18. Wat is CORRECT? 

a.een grote bedrijf 

b. een groote bedrijf 

c. een groot bedrijf 

d. een grot bedrijf 

e. het groot bedrijf 

 

19. Wat is CORRECT? 

a.de hond 



 
 
 

b. het hond 

c. de hondje 

d. het hondjes 

 

20. Wat is CORRECT? 

a.de boek 

b. het fiets 

c. de bedrijf 

d. het schaap 

 

21. Wat is CORRECT? 

a.Een duur fiets. 

b. Een grote bedrijf. 

c. Mijn dure fiets. 

d. Dat groot bedrijf. 

 

22. Wat is CORRECT? 

a.Ik was zich. 

b. Wij schamen ons. 

c. Jullie vervelen zich. 

d. Zij aankleedt zich. 

 

23. Wat is CORRECT? 

a.Ik zie mijn broer niet vaak. 

b. Piet rijdt in hem auto. 

c. Wij zien onze huis. 

d. Zij zet zij fiets in het fietsenrek. 

 

24. Zoek de fout. 

a.1 glas - 2 glazen 

b. 1 zebrapad - 2 zebrapaden 

c. 1 paard - 2 paarden 

d. 1 weg - 2 weggen 

e. 1 kind - 2 kinderen 

 

25. Welke uitdrukking bestaat NIET in het Nederlands? 

a.Het regent katten en honden. 



 
 
 

b. Dat komt voor de bakker. 

c. Je moet geen oude koeien uit de sloot halen. 

d. Na regen komt zonneschijn. 

 

26. Ik heb vorig jaar met Nederlandse les begonnen. 

a.Deze zin is WEL correct. 

b. Deze zin is NIET correct. 

 

27. In welk antwoord staan ALLEEN werkwoorden die sterk zijn in de verleden tijd? 

a.werken - tuinieren - denken - roken - rennen 

b. zitten - eten - beginnen - horen - zeggen 

c. ontbijten - koken - winkelen - ruiken - leren 

d. lopen - gaan - drinken - eten - slapen 

 

28. Wat is CORRECT? 

a.Deze zijn boeken. 

b. Dit boek is dikker dan dat boek. 

c. Ik zie een man wie op straat loopt. 

d. Deze boek is heel interessant. 

 

29. Zoek de fout. 

a.Waar woont u? 

b. Hoeveel kosten deze appels? 

c. Waarom was je te laat op je werk? 

d. Wat tijd is het? 

 

30. Zoek de fout. 

a. Hoe gaat het met jij? 

b. Ik geef hun het boek. 

c. Ik geef het boek aan hen. 

d. Hij heeft het me gisteren verteld. 

e. Ik heb het druk. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

参考答案： 

1.b  2.c  3.a  4.a  5.a  6.b  7.c  8.a  9.d  10.b  11.c  12.b  13.a  14.a  15.a  16.a  17.d  18.c  19.a  20.d 

21.c  22.b  23.a  24.d  25.a  26.b  27.d  28.b  29.d  30.a 


