Zoek je een goede cursus voor het basisexamen inburgering?
Neem contact op!
023 – 76 000 21
www.adappel.nl
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/basisexamen/

Oefentoets 3 - Leesvaardigheid A1

Dit is een oefentoets “Leesvaardigheid A1” voor het Basisexamen Inburgering.
Bij het echte examen is de toets Leesvaardigheid digitaal – je maakt de toets op de computer.
Bij het echte examen is ook een gedeelte ‘woord/klankherkenning’.
Dat deel meet of je analfabeet bent.
Deze oefentoets van Ad Appel meet jouw “Leesvaardigheid A1”.
Deze leestoets moet je eerst printen. Daarna kun je beginnen! Je maakt hem dus op papier.
Deze oefentoets heeft 6 teksten en 12 vragen.
Deze leesteksten, vragen en antwoorden lijken op het echte examen.
De leesteksten zijn net zo moeilijk als de teksten van het echte examen.
Het formaat lijkt op het echte examen. Aan de linkerkant zie je een tekst. Aan de rechterkant zie je voor elke tekst twee vragen.
Elke vraag is multiple choice. Je moet kiezen uit drie of vier antwoorden. Je mag geen woordenboek gebruiken.
Je moet 9 vragen goed beantwoorden. Dan heb je een voldoende resultaat. Dat is ook bij het echte examen zo.
Gebruik je horloge. Bij deze leestoets moet je alle vragen beantwoorden binnen 12 minuten.
Controleer na 12 minuten jouw antwoorden met behulp van de sleutel. Succes!
Is deze oefentoets te moeilijk voor je?
Koop dan het beste Studieboek voor het Basisexamen Inburgering.
Met dat boek leer je alle woorden die je moet kennen voor het examen. www.adappelshop.nl
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Teksten

Vragen

Tekst 1

1) Met wie loop ik soms door de regen?

Het regent vaak in Nederland. In de zomer, in de winter, in de lente en in de
herfst. Maar ik heb een mooie paraplu. Soms loop ik met mijn vriend in de
regen. Mijn paraplu is groot en sterk en mijn vriend is ook groot en sterk. Wij
lopen samen in de regen onder één paraplu. Wij worden niet nat. Wij blijven
lekker droog. Met onze paraplu is de regen geen probleem, maar leuk en
romantisch!

a. Met één paraplu.
b. Met mijn vriend.
c. Met de regen.
2) Hoeveel mensen lopen onder mijn paraplu?
a.
b.
c.

Tekst 2
Mijn vriendin en ik houden van dansen. Wij gaan vaak naar een discotheek.
Meestal is dat in het weekend. Op zaterdag is het gezellig en druk in de
discotheek. Er komen dan veel mensen. Wij zijn jong en willen lekker dansen.
Soms blijven we in de discotheek tot vier uur ’s ochtends. We komen dan heel
moe thuis. En de volgende dag slapen we heel lang. Dat is ook lekker.

één.
twee.
geen.

3) Waar gaan mijn vriendin en ik in het weekend vaak naartoe?
a.
b.
c.
d.

Naar het weekend.
Thuis.
Naar een discotheek.
Zaterdag.

4) Wanneer komen er veel mensen in de discotheek?
a.
b.
c.

Zaterdag.
Meestal.
Vaak.
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Tekst 3
Mevrouw Klein loopt met een kar in de supermarkt. Er liggen al veel dingen in
de kar. Ze heeft een man en vier kinderen. Iedereen moet elke dag eten en
drinken. Een groot gezin heeft veel nodig. Ze zoekt de aardappelen. Waar
liggen toch de aardappelen? Ze kan ze nergens vinden. Ze ziet een
medewerker van de supermarkt. Ze vraagt hem waar de aardappelen zijn.
Dan zegt de medewerker: “Sorry mevrouw, de aardappelen zijn op. Morgen
hebben we weer nieuwe aardappelen.”

Tekst 4
In een bioscoop kijken mensen naar een film. In een grote bioscoop zitten
soms wel een paar honderd mensen. Zij zien allemaal dezelfde film. Met veel
mensen kijken is gezellig. De meeste bioscopen staan in het centrum van een
stad. Thuis kun je ook naar een film kijken. Thuis kijk je alleen. Of je kijkt
samen met je vriend of vriendin. Alleen kijken is soms ook heerlijk. Je kunt
een film huren in een videotheek. Thuis kijken is rustig en goedkoop.

5) Waarmee loopt mevrouw Klein door de supermarkt?
a. Met haar man en haar vier kinderen.
b. Met een kar.
c. Met een medewerker.
6) Aan wie vraagt mevrouw Klein waar de aardappelen liggen?
a.
b.
c.
d.

Nergens.
Aan haar man.
Morgen.
Aan een medewerker.

7) Waar kijken veel mensen naar dezelfde film?
a.
b.
c.

In een stad.
Thuis.
In een bioscoop.

8) Waar kun je een film huren?
a.
b.
c.
d.

Videotheek
Bioscoop.
Rustig en goedkoop.
Gezellig.
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Tekst 5
Kees zit op school. Hij leert lezen. Hij is negen jaar. Lezen is voor hem moeilijk.
Kees leest niet veel in zijn boek. Hij kijkt liever naar buiten. Kees wil buiten
voetballen. Hij is klein, maar later is hij groot. Dan wil hij een beroemde
voetballer zijn. Hij denkt aan het grote stadion en aan het publiek. Alle
mensen roepen zijn naam: Kees! Kees! Kees! Vanmiddag om half vier is Kees
vrij. Dan gaat hij lekker voetballen met zijn vrienden.

9) Wat doet Kees het liefst?
a. Voetballen.
b. Lezen.
c. Zitten.
d. Denken.
10) Wat leert hij op school?
a.
b.
c.

Tekst 6
Henk heeft een mooi beroep. Hij is postbode. Hij loopt door de straten. Hij
heeft een tas vol met brieven. Dan pakt Henk een envelop uit zijn tas en hij
loopt naar een huis. Hij doet de brief door de brievenbus. Het is niet altijd
mooi weer. Vijf dagen per week loopt Henk door de straten van huis naar
huis. Henk houdt van zijn werk. Hij werkt buiten en dat vindt hij belangrijk. Hij
vindt binnen zitten helemaal niet leuk!

Moeilijk.
Naar buiten kijken.
Lezen.

11) Welk beroep heeft Henk?
a.
b.
c.

Mooi weer.
Brievenbus.
Postbode.

12) Wat vindt Henk van zijn werk?
a.
b.
c.
d.

Hij vindt het niet leuk.
Hij pakt een envelop uit zijn tas.
Hij vindt het leuk.
Hij loopt van huis naar huis.
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Sleutel bij Oefentoets 3

vraag

antwoord

Sleutel bij Oefentoets 3

vraag antwoord

Tekst 1

1

B

Tekst 4

7

C

2

B

8

A

Tel de goede antwoorden.
Heb je 9 of meer antwoorden goed?
Gefeliciteerd – je bent geslaagd !!!

Tekst 2

Tekst 3

3

C

4

A

5

B

6

D

Tekst 5

Tekst 6

9

A

10

C

11

C

12

C

Is deze oefentoets te moeilijk voor je?
Koop dan het beste Studieboek voor het Basisexamen Inburgering.
Met dat boek leer je alle woorden die je moet kennen voor het examen. www.adappelshop.nl

