

 

TER HERINNERING: De test begint als u uw naam zegt. Als u ophangt
voordat de test afgerond is, kan de test niet beoordeeld worden. U kunt het
Test Identificatie Nummer niet opnieuw gebruiken.

Test Identificatie Nummer (TIN)

1234 5678
Expires : January 1, 2012

Call : 1-415-738-3800
Thank you for calling the Versant testing system.
Please enter your Test Identification Number on the telephone keypad.
Now, please say your name. Now please say what city and state you are calling from.
Now, please follow the instructions for Parts A through F.
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Reading

OMSCHRIJVING
Please read the sentences as you are instructed.
1 . Karin heeft een grote hond die Pluto heet.
2 . Ze gaat drie keer per dag met hem wandelen.
3 . In het weekend gaat ze vaak met hem naar het strand.
4 . Pluto vindt het erg leuk om in zee te zwemmen.

E
L

5 . Rik wil een nieuwe auto gaan kopen.
6 . Zijn oude is vorige week stukgegaan en kan niet meer worden gerepareerd.
7 . Rik heeft alleen niet zoveel verstand van auto's.
8 . Daarom vraagt hij een vriend die er wel veel van weet om met hem mee te gaan.
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9 . Mijn vader vindt het geweldig om de afwas te doen.
10 . Wanneer hij bezig is, zingt hij luidkeels mee met de radio.
11 . Mijn moeder is blij dat zij het bijna nooit hoeft te doen.
12 . In plaats daarvan maait zij elke zaterdag het gras.
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Repeat

Please repeat each sentence that you hear.
Example : a voice says, " Dat is een mooi verhaal. "
and you say, " Dat is een mooi verhaal. "

C

Questions

Now, please just give a simple answer to the questions.
Example : a voice says, " Is Januari een dag of een maand? "
and you say, " maand " or " een maand " .

D

Sentence
Builds

Now, please rearrange the word groups into a sentence.
Example : a voice says, " haar favoriete weekblad " ... " mijn moeder is " ... " aan het lezen "
and you say, " Mijn moeder is haar favoriete weekblad aan het lezen. "
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Story
Retelling

You will hear three brief stories. Each story will be spoken once, followed by a beep. When you hear
the beep, you will have 30 seconds to retell the story in English. Try to retell as much of the story as
you can, including the situation, characters, actions, and ending. You will hear another beep at the
end of the 30 seconds.

F

Open
Questions

You will hear two questions about family life or personal choices. Each question will be spoken twice,
followed by a beep. When you hear the beep, you will have 40 seconds to answer the question. You
will hear another beep at the end of the 40 seconds.
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