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Bepaald lidwoord
A1.1

1. Scegli gli articoli determinativi maschili o
femminili singolare

1. Kies het mannelijke of vrouwelijke bepaald
lidwoord in het enkelvoud

15

A1.1

2. Scegli il giusto articolo

2. Kies het juiste lidwoord

15

A1.1

3. Scegli il giusto articolo

3. Kies het juiste lidwoord

16

A1.1

4. Scegli il giusto articolo plurale

4. Kies het juiste lidwoord in het meervoud

16

A1.1

5. La classe. Che cosa vedi? Guarda l’immagine e
poi scegli le parole

5. De klas. Wat zie je? Bekijk de afbeelding en kies
de woorden

17

A1.1

6. Scrivi l’articolo e il nome solo degli oggetti che
porti a scuola

6. Schrijf op welke spullen jij meeneemt naar
school (zelfstandig naamwoord met lidwoord)

17

A1.2

7. Scegli l’articolo corretto

7. Kies het juiste lidwoord

18

A1.2

8. Inserisci gli articoli determinativi al singolare

8. Vul het bepaald lidwoord in het enkelvoud in

19

A1.1

9. La lista della spesa. Prepara la tua lista della
spesa e inserisci gli articoli

9. Maak je boodschappenlijstje en vul de
lidwoorden in

20

A2

10. Guarda le foto e inserisci gli articoli ai nomi
delle confezioni date

10. Verpakking: schrijf op wat je ziet en vermeld
het lidwoord

21

A1.2

11. La frutta. Guarda le foto e scegli singolare o
plurale?

11. Fruit. Bekijk de foto’s en kies: enkelvoud of
meervoud?

22

A1.2

12. Le vacanze: inserire gli articoli

12. Vakantie: vul het lidwoord in

23

A1.2

13. Che cosa porti in vacanza? Elimina l’intruso

13. Wat neem je mee op vakantie? Welk woord
hoort er niet bij?

23

A1.2

14. Completa i mini testi con il giusto articolo
determinativo

14. Vul het juiste bepaald lidwoord in

24

A2.1

15. Metti gli articoli e i nomi al plurale

15. Zet de lidwoorden en de zelfstandige
naamwoorden in het meervoud

25

A2.2

16. Giusto o sbagliato? Scegli frase corretta

16. Goed of fout? Kies de juiste zin

23

B1

17. Completa i testi con gli articoli

17. Vul het ontbrekende lidwoord in

26

A1.2

18. Quali feste conosci? E quando si celebrano?
Conosci altre feste italiane? Scrivi nelle ultime
due colonne le feste del tuo paese e le rispettive
date

18. Welke feestdagen ken je? En wanneer worden
ze gevierd? Ken je andere Italiaanse feestdagen?
Noteer in de laatste twee kolommen de feestdagen
van jouw land met de juiste datum

28

A1.2

19. Ora collega le feste alle immagini.

19. Koppel nu de feestdagen aan de afbeeldingen

28

Onbepaald lidwoord
A1.1

1. Scegli il giusto articolo indeterminativo
maschile o femminile

1. Kies het juiste mannelijke of vrouwelijke
onbepaald lidwoord

30

A1.1

2. Che cosa vedi? Scrivi i nomi con gli articoli
indeterminativi singolari o plurali delle immagini
che vedi

2. Wat zie je? Noteer onder de afbeelding het
zelfstandig naamwoord met het onbepaald
lidwoord enkelvoud of meervoud

31

A1.2

3. Scegli il giusto articolo singolare o plurale

3. Kies het juiste lidwoord in het enkel- of
meervoud

31

A2.2

4. Giusto o sbagliato? Scegli la frase corretta

4. Goed of fout? Kies de juiste zin

32
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A2.1

5. Il fine settimana. Inserisci gli articoli
indeterminativi

5. Het weekend. Vul het onbepaald lidwoord in

33

A2.1

6. Completa le frasi con gli articoli
indeterminitivi, determinativi o il partitivo

6. Vul een onbepaald, bepaald of delend lidwoord
in

34

B2.1

7. Collega le frasi

7. Verbind de zinnen

34

Zelfstandig naamwoord
A1.1

1. Che cosa vedi? (groep 1). Scrivi i nomi con gli
articoli delle immagini che vedi

1. Wat zie je? (groep 1). Noteer onder de afbeelding
het zelfstandig naamwoord met het lidwoord

35

A1.1

2. Che cosa vedi? (groep 2). Scrivi i nomi con gli
articoli delle immagini che vedi

2. Wat zie je? (groep 2). Noteer onder de afbeelding
het zelfstandig naamwoord met het lidwoord

36

A1.1

3. Metti le parole al plurale

3. Zet de woorden in het meervoud

37

A1.2

4. Trasforma le frasi al plurale

4. Zet de zinnen in het meervoud

37

A1.2

5. Scegli il plurale corretto

5. Kies het juiste meervoud

38

A1.2

6. Scegli la frase corretta

6. Kies de juiste zin

39

A1.2

7. Al bar. Completa la fine dei nomi

7. In de bar. Vul de uitgang van de zelfstandige
naamwoorden in

39

A1.1

8. Al bar. Abbina i nomi alle immagini che vedi e
aggiungi gli articoli

8. In de bar. Koppel de zelfstandige naamwoorden
aan de afbeeldingen en voeg het lidwoord toe

40

A1.2

9. Il corpo umano. Scrivi il singolare o il plurale
delle parole date, quando è possibile

9. Het menselijk lichaam. Zet de gegeven woorden
waar mogelijk in het enkel- of meervoud

41

A2

10. Scegli le giuste forme delle parole in neretto

10. Kies de juiste vorm van de vetgedrukte
woorden

41

A1.2

11. Professioni. Scrivi per ogni foto la professione
e il relativo posto di lavoro

11. Noteer bij elke foto beroep en werkplek

42

A1.2

12. Scrivi i nomi delle professioni date al
femminile

12. Zet de beroepsnamen in de vrouwelijke vorm

43

A2.1

13. Inserisci i nomi nella giusta casella
corrispondente del plurale

13. Zet de zelfstandige naamwoorden met hetzelfde
meervoud op de juiste regel

43

A2.1

14. Alcune particolarità: scrivi delle frasi al plurale
con i nomi posti nel riquadro

14. Bijzondere meervouden: maak met de
zelfstandige naamwoorden uit het kader een zin in
het meervoud

43

A2

15. Trasforma le frasi al singolare o al plurale,
dove possibile

15. Zet de zinnen waar mogelijk in het enkelvoud
of meervoud

44

A2.1

16. Caccia all’errore. Correggi il testo

16. Zoek de fouten. Corrigeer de tekst

44

A2.1

17. Al bar. Scrivi un dialogo con parole poste nel
riquadro

17. In de bar. Schrijf een dialoog met de woorden
uit het kader

44

A2.2

18. Tempo libero. Completa il testo con le parole
mancanti. Attenzione vi sono dei nomi in più.
Quali sono?

18. Vrije tijd. Vul de ontbrekende woorden in. Let
op, er zijn woorden die er niet bij horen. Welke zijn
het?

45

A1.2

19. Che cosa fai nel tuo tempo libero? Collega le
azioni alle immagini

19. Wat doet je in je vrije tijd? Koppel de
handelingen aan de afbeeldingen

46

A1.2

20. Che cosa usi per il tuo sport preferito?

20. Wat heb je nodig voor je favoriete sport?

47
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B1

21. Al lavoro e il mio tempo libero. Scrivi una mail
a un tuo amico usando le parole date

21. Werk en vrije tijd. Schrijf met behulp van de
gegeven woorden een e-mail aan een vriend

47

B1.2

22. Cruciverba. Compila il cruciverba con le
parole alterate

22. Kruiswoordpuzzel. Vul de verkleinende en
vergrotende woorden in

48

B2

23. Completa la storia con le parole trovate nelle
parole incrociate. Attento si possono usare più
volte

23. Vul de woorden in die je in de
kruiswoordpuzzel hebt gevonden. Let op, een
woord kan meerdere keren voorkomen

49

B2

24. Inserisci nel testo le parole mancanti. Usa il
plurale se occorre

24. Vul de ontbrekende woorden in. Gebruik waar
nodig het meervoud

49

Bijvoeglijk naamwoord
A1.1

1. Com’è? Guarda le foto poi scrivi il contrario
degli aggettivi maschili dati. Aiutati con le
immagini e fa’ attenzione al femminile e al
maschile

1. Bekijk de foto’s en vul het tegengestelde
bijvoeglijk naamwoord in. Let op mannelijk en
vrouwelijk

50

A1.1

2. Descrivi le persone con gli aggettivi dati. Fai
attenzione al maschile e al femminile

2. Beschrijf de personen met de gegeven
bijvoeglijke naamwoorden. Let op mannelijk en
vrouwelijk

52

A1.1

3. Qual è la nazionalità dei personaggi
dell’esercizio precedente?

3. Wat is de nationaliteit van de personen uit de
vorige oefening?

52

A1.2

4. Scegli per ogni immagine uno o più aggettivi

4. Kies bij elke afbeelding één of meerdere
bijvoeglijke naamwoorden

52

A1.2

5. Abbigliamento. Per ogni aggettivo inserisci i
nomi degli indumenti e degli accessori che vedi.
Se è necessario cambia la forma dell’aggettivo al
femminile o al plurale

5. Kleding. Vul bij elk bijvoeglijk naamwoord de
toepasselijke kledingstukken en accessoires uit
de afbeelding in. Zet het woord waar nodig in de
vrouwelijke vorm of meervoudsvorm

54

A1.2

6. Chi è chi? Unisci le descrizioni alle foto e poi
scrivi che lavoro fanno

6. Wie is wie? Combineer de beschrijvingen
met de foto’s en schrijf op wat voor werk deze
beroemdheden doen

55

A1.2

7. L’anima gemella. Descrivi con 5 frasi come deve
essere la tua anima gemella

7. De soulmate. Beschrijf in 5 zinnen waaraan je
soulmate zou moeten voldoen

55

A1.2

8. In città. Per ogni immagine inserisci il nome e
l’aggettivo. Usa gli aggettivi posti nel riquadro

8. In de stad. Vul onder elke afbeelding het
zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord in. Gebruik
de bijvoeglijke naamwoorden uit het kader

56

A1.2

9. Al Bar. Per ogni parola abbina l’aggettivo e il suo
contrario

9. In de bar: kies bij elk woord het bijvoeglijk
naamwoord en de tegenstelling

57

A2.2

10. Aggettivi davanti o dietro il nome? Inserisci gli
aggettivi dati nella giusta posizione

10. Voor of achter het zelfstandig naamwoord? Vul
de gegeven bijvoeglijke naamwoorden op de juiste
plaats in

58

B1.2

11. Completa il riassunto con gli aggettivi e i
sostantivi posti nel riquadro

11. Zet de bijvoeglijke en zelfstandige
naamwoorden uit het kader op de juiste plaats in
de tekst

58

B1/C2

12. Completa il testo con gli aggettivi posti nel
riquadro

12. Zet de bijvoeglijke naamwoorden uit het kader
op de juiste plaats in de tekst

59

B2.2

13. Trasforma gli aggettivi in avverbi, sostantivi e
verbi, quando è possibile

13. Verander waar mogelijk de bijvoeglijke
naamwoorden in bijwoorden, zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden

59

B2

14. Pubblicità. Leggi e scrivi i sinonimi delle
parole scelte

14. Reclame. Zoek en noteer de synoniemen van de
gekozen woorden

60
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B2

15. Ora scrivi i sinomini di: …

15. Schrijf nu de synoniemen op van: …

60

B2.2

16. Cerca l’errore e scrivi le forme corrette

16. Zoek de fout en schrijf het in de juiste vorm

61

Trappen van vergelijking
A1.2

1. Come sono? Guarda le foto e completa la scheda
con i comparativi

1. Bekijk de foto’s en maak een zin met de
vergelijkende trap

62

A2.2

2. Che o di? Completa le frasi usando i comparativi
di maggioranza

2. Che of di? Vul de vergrotende trap in

63

A2.2

3. Che o di? Completa le frasi usando i comparativi
di minoranza

3. Che of di? Vul de verkleinende trap in

63

A2

4. Scegli la frase corretta

4. Kies de juiste zin

64

Trappen van vergelijking: superlativi (overtreffende trap)
A1.2

1. Scrivi il grado superlativo assoluto degli
aggettivi dati

1. Schrijf de absoluut overtreffende trap op van de
gegeven bijvoeglijke naamwoorden

65

A2.1

2. Completa le frasi con il superlativo relativo

2. Vul de overtreffende trap in

65

A2.1

3. Completa le frasi con il superlativo assoluto

3. Vul de absoluut overtreffende trap in

66

A2

4. Trasforma le frasi dell’esercizio precente con
molto, tanto, assai, ultra-, arci-, stra- quando è
possibile

4. Verander de zinnen uit de vorige oefening, waar
mogelijk, met molto, tanto, assai, ultra-, arci-, stra-

66

A2

5. Lo sai che … Con le informazioni date scrivi
delle frasi con i superlativi e i comparativi

5. Wist je dat …? Maak m.b.v. de vermelde
informatie een zin in de overtreffende en de
vergelijkende trap

67

Onregelmatige trappen van vergelijking
A2

1. Scegli la giusta risposta

1. Kies het juiste antwoord

68

B1.1

2. Completa le frasi con i superlativi irregolari

2. Vul de onregelmatige overtreffende trap in

69

B2

3. Completa le frasi con i comparativi o i
superlativi, che o di e il congiuntivo

3. Vul de vergelijkende of overtreffende trap in,
met che of di en de aanvoegende wijs

69

A2/B1

4. Inserisci nei due testi i superlativi posti nel
riquadro

4. Overtreffende trap: zet de woorden uit het kader
op de juiste plaats in de tekst

70

Bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord
A1.1

1. Inserisci gli aggettivi possessivi

1. Vul het juiste bijvoeglijk bezittelijk
voornaamwoord in

71

A1.2

2. Completa le frasi con gli aggettivi possessivi

2. Vul het juiste bijvoeglijk bezittelijk
voornaamwoord in

71

A1.2

3. Completa le risposte con i possessivi

3. Vul het juiste bijvoeglijk bezittelijk
voornaamwoord in

72

A1.2

4. La famiglia. Inserisci i possessivi con o senza
articolo

4. Familie. Vul het juiste bezittelijk
voornaamwoord in – met of zonder lidwoord

72

A2.1

5. Scegli il giusto aggettivo possessivo e poi
rispondi alle domande

5. Kies het juiste bijvoeglijk bezittelijk
voornaamwoord en beantwoord de vragen

73
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A2.1

6. Ora rispondi alle domande

6. Beantwoord nu de vragen

73

A1

7. Disegna l’albero genealogico della tua famiglia

7. Teken je familiestamboom

74

A1.2

8. Ora completa lo schema con i nomi e i cognomi
delle persone della tua famiglia. Segui gli esempi

8. Maak nu de stamboom met de voor- en
achternaam van jouw familieleden. Volg de
voorbeelden

74

A2

9. Chi sono? Rispondi alle domande

9. Om wie gaat het? Vul het juiste familielid in

74

Bijvoeglijk aanwijzend voornaamwoord
A1.1

1. Inserisci nella tabella gli aggettivi dimostrativi
dati

1. Vul het bijvoeglijk aanwijzend voornaamwoord
in

75

A1.2

2. Questo o quello? Completa le frasi con gli
aggettivi dimostrativi dati. Attenzione ai
femminili e ai plurali

2. Questo of quello? Vul het bijvoeglijk aanwijzend
voornaamwoord in en let daarbij op de
vrouwelijke vorm en de meervoudsvorm

75

A2

3. Scegli il giusto aggettivo dimostrativo

3. Kies het juiste bijvoeglijk aanwijzend
voornaamwoord

76

A2.1

4. Leggi le frasi e stabilisci se i dimostrativi posti
in negretto indicano: vicinanza o lontananza nello
spazio o nel tempo rispetto a chi parla o scrive

4. Lees de zin en bepaal of het vetgedrukte
bijvoeglijk aanwijzend voornaamwoord nabijheid
of afstand in ruimte of tijd aangeeft ten opzichte
van degene die spreekt of schrijft

76

A2.1

5. Scegli il giusto aggettivo dimostrativo

5. Kies het juiste bijvoeglijk aanwijzend
voornaamwoord

77

B1.1

6. Leggi e inserisci gli aggettivi dimostrativi posti
nel riquadro

6. Vul de bijvoeglijke aanwijzende
voornaamwoorden uit het kader in

77

Bijvoeglijk naamwoord: quello, bello, buono
A1.1

1. Completa le frasi con quello, bello, buono.
Attenzione alla forma femminile e ai plurali

1. Vul quello, bello of buono in. Let op de vrouwelijke
vorm en de meervoudsvorm

78

A1.2

2. Bello, buono, grande, santo. Scegli la giusta forma

2. Bello, buono, grande of santo? Kies de juiste vorm

79

A1.2

3. Completa le frasi con: quello, quegli, quel, quei,
quell’

3. Vul in: quello, quegli, quel, quei, quell’

79

A2

4. Trasforma le frasi al plurale o al singolare

4. Zet de zinnen in het meervoud of enkelvoud

79

Bijvoeglijk onbepaald voornaamwoord
A1.1

1. Guarda le foto e poi scegli poco, molto, troppo.
Segui l’esempio

1. Bekijk de foto en kies poco, molto of troppo. Volg
het voorbeeld

80

A2.2

2. Completa le frasi con le parole poste nel
riquadro

2. Vul de woorden uit het kader in

82

A2.2

3. Aggettivo o pronome?

3. Bijvoeglijk naamwoord of voornaamwoord?

82

A2.2

4. Quanto? Inserisci nelle frasi le parole poste nel
riquadro

4. Hoeveel? Zet de woorden uit het kader in de
juiste zin

83

1. Vul de vragende voornaamwoorden uit het kader
in en beantwoord de vragen. Volg het voorbeeld

84

Bijvoeglijk vragend en uitroepend voornaamwoord
A1.1

1. Completa le frasi con i pronomi interrogativi
dati e poi rispondi alle domande. Segui l‘esempio
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A1.1

2. Completa il dialogo con i pronomi interrogativi
posti nel riquadro

2. Dialoog: vul de vragende voornaamwoorden uit
het kader in

84

A1.2

3. Scrivi le domande usando i pronomi
interrogativi dati anche più volte

3. Maak de vraagzin met behulp van de vragende
voornaamwoorden (ze kunnen vaker voorkomen)

85

A2.2

4. Colloquio di lavoro: sei la persona giusta per
l’azienda? Rispondi alle domande

4. Sollicitatiegesprek: ben jij de juiste persoon voor
het bedrijf? Beantwoord de vragen

85

Persoonlijk voornaamwoord
A2.2

1. Sostituisci i sostantivi con i pronomi
complemento oggetto: lo, li, la, le

1. Vervang het zelfstandig naamwoord door het
voornaamwoord lo, li, la of le (lijdend voorwerp)

86

A2.2

2. Scegliere il giusto pronome diretto

2. Kies het juiste voornaamwoord (lijdend
voorwerp)

86

A2.2

3. Rispondere alle domande con i pronomi
indiretti

3. Beantwoord vragen met het juiste
voornaamwoord (meewerkend voorwerp)

87

A2.2

4. Riscrivere le frasi usando la forma atona dei
pronomi. Segui l’esempio

4. Herschrijf de zinnen met behulp van de
onbeklemtoonde vorm van het voornaamwoord.
Volg het voorbeeld

87

A2.2

5. Dal fruttivendolo. Completa i dialoghi con i
pronomi personali misti

5. Bij de groenteboer. Vul het juiste (al of niet
gecombineerde) persoonlijk voornaamwoord in

88

A2.2

6. In un negozio di abbigliamento. Completa il
dialogo con i pronomi adatti

6. In de kledingwinkel. Vul het juiste persoonlijk
voornaamwoord in

88

A2.2/B1

7. Inserire i pronomi personali misti posti nel
riquadro e collegare le frasi

7. Vul de (al of niet gecombineerde) persoonlijke
voornaamwoorden uit het kader in en verbind de
zinnen

89

B1.2

8. Completa le frasi con i pronomi e il passato
prossimo. Fai la concordanza dove occorre
(pronome + passato prossimo). Scegli un soggetto
quando necessario.

8. Vul het persoonlijk voornaamwoord en
de voltooid tegenwoordige tijd in. Let op de
bijpassende uitgang (voornaamwoord + voltooid
tegenwoordige tijd) en voeg waar nodig het
onderwerp toe.

89

B1.2

9. Completa le risposte con i pronomi misti e il
verbo al passato prossimo

9. Vul het (al of niet gecombineerde) persoonlijk
voornaamwoord in en zet het werkwoord in de
voltooid tegenwoordige tijd

90

B1.2

10. Ad una festa. Completa le frasi con i pronomi e
i verbi servili

10. Op een feestje. Vul het voornaamwoord en het
modale hulpwerkwoord in

90

B1.2

11. Collega le frasi (pronomi semplici +
imperativo regolare e irregolare)

11. Verbind de zinnen (voornaamwoorden +
regelmatig/onregelmatige gebiedende wijs)

91

Combinaties van persoonlijke voornaamwoorden
A2.2

1. Rispondi alle domande con i pronomi
combinati

1. Beantwoord de vragen met de gecombineerde
voornaamwoorden

92

A2.2

2. Al ristorante. Completa il dialogo con i pronomi
personali misti

2. In het restaurant. Vul de (al of niet
gecombineerde) voornaamwoorden in

92

A2.2/B1

3. Rispondi alle domande inserendo i pronomi
combinati e concorda con il passato prossimo
dove occorre

3. Vul de combinaties van voornaamwoorden in en
breng waar nodig de uitgang in overeenstemming
met de voltooid tegenwoordige tijd

94

A2.2/B1

4. Corretto o Sbagliato? Scegli le giuste risposte
(pronomi combinati e imperativo)

4. Goed of fout? Kies de juiste antwoorden
(combinaties van voornaamwoorden en
gebiedende wijs)

94
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Aanwijzend voornaamwoord
A1.2

1. Rispondi alle domande secondo l’esempio dato

1. Beantwoord de vragen zoals in het voorbeeld

95

A2.2

2. Descrivere. Osserva le foto e poi completa le
frasi con i pronomi dimostrativi dati

2. Iemand beschrijven. Bekijk de foto’s en vul de
aanwijzende voornaamwoorden uit het kader in

95

A2.2

3. Che cosa è? Guarda le immagini e collega le frasi

3. Wat is het? Bekijk de afbeeldingen en verbind de
zinnen

96

B2/C1

4. Scegli la forma corretta

4. Kies de juiste vorm

97

Onbepaald voornaamwoord
A2

1. Completa le frasi con i pronomi indefiniti dati e
poi rispondi alle domande

1. Vul het onbepaald voornaamwoord in en
beantwoord daarna de vragen

98

A2

2. Ora rispondi alle domande

2. Beantwoord nu de vragen

99

B1.2

3. Completa le frasi con gli indefiniti posti nel
riquadro

3. Vul de onbepaalde voornaamwoorden uit het
kader in

99

B1

4. Scegli l’indefinito corretto

4. Kies het juiste onbepaald voornaamwoord

99

Betrekkelijk voornaamwoord: complemento diretto
B1

1. Completa le frasi con i pronomi relativi posti
nel riquadro

1. Vul de betrekkelijke voornaamwoorden uit het
kader in

100

B1

2. Sostituisci il pronome relativo cui con il quale

2. Vervang het betrekkelijk voornaamwoord cui
door il quale

100

B1

3. Sostituisci il pronome relativo chi con colui, colei
o coloro che

3. Vervang het betrekkelijk voornaamwoord chi
door colui, colei of coloro che

101

B2

4. Sostituisci il che con i pronomi relativi posti nel
riquasto e poi indica a quale parola si riferiscono

4. Vervang che door de betrekkelijke
voornaamwoorden uit het kader en geef aan naar
welk woord ze verwijzen

101

Betrekkelijk voornaamwoord: complemento indiretto
B1.2

1. Collega le frasi

1. Verbind de zinnen

102

B1.2

2. Sottolinea la parola a cui si riferisce il pronome

2. Onderstreep het woord waarnaar het
voornaamwoord verwijst

103

B2

3. Scegli la giusta risposta

3. Kies het juiste antwoord

103

Voorzetsel
A1.2

1. Scegli la giusta risposta

1. Kies het juiste antwoord

105

A1.2

2. Inserisci le preposizioni di tempo alle figure

2. Voeg onder de afbeelding het voorzetsel van tijd
toe

106

A2

3. Completa le frasi con le preposizioni semplici

3. Vul in de onderstaande zinnen het voorzetsel in

106

B1

4. Inserisci le preposizioni semplici e poi collega
le frasi

4. Vul de voorzetsels in en verbind de zinnen

107
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Werkwoorden met voorzetsel
A2.2

1. Scegli la giusta preposizione. Attenzione sono
possibili più preposizioni

1. Kies het juiste voorzetsel. Let op, er zijn
meerdere voorzetsels mogelijk

108

A2.2

2. Scegli alcuni verbi con preposizione
dell’esercizio precedente e scrivi almeno 8 frasi

2. Kies uit de vorige oefening enkele werkwoorden
met voorzetsels en maak ten minste 8 zinnen

109

A2.2

3. Inserisci i verbi dati al presente e le preposizioni
mancanti

3. Zet de werkwoorden in de tegenwoordige tijd en
vul de ontbrekende voorzetsels in

109

1. Vul de ontbrekende voorzetsels in (ook
samentrekkingen)

110

Andare en essere met voorzetsel
A2

1. Inserisci le preposizioni semplici o articolate

Samentrekking bepaald lidwoord en voorzetsels
A1.2

1. Scegli la giusta preposizione articolata

1. Kies het juiste voorzetsel (samentrekking)

111

A2.1

2. Completa le frasi con le preposizioni poste nel
riquadro

2. Vul de voorzetsels uit het kader in

111

A2.1

3. Un pomeriggio con mio padre. Inserisci nel
testo le preposizioni semplici e articolate

3. Een middag met mijn vader. Vul de ontbrekende
voorzetsels in (ook samentrekkingen)

112

B1

4. Completa le frasi con le proposizioni semplici o
articolate

4. Vul de ontbrekende voorzetsels in (ook
samentrekkingen)

113

B2

5. Completa il testo con le preposizioni semplici o
articolate mancanti

5. Vul de ontbrekende voorzetsels in (ook
samentrekkingen)

114

C2

6. Medicina e salute. Completa i testi con le
preposizioni mancanti

6. Geneeskunde en gezondheid. Vul de
ontbrekende voorzetsels in

115

Oneigenlijke voorzetsels (preposizioni improprie)
A1.2

1. Guarda le figure e poi rispondi alla seguente
domanda: dov’è la stella?

1. Bekijk de afbeeldingen en geef antwoord op de
vraag waar de ster zich bevindt

116

A1.2

2. Scusi dov’è la stazione? Completa il dialogo con
le preposizioni improprie poste nel riquadro

2. Waar is het station? Vul de oneigenlijke
voorzetsels uit het kader in

117

A2.1

3. Completa le frasi con le preposizioni di luogo o
tempo

3. Vul een voorzetsel van plaats of tijd in

117

A2

4. L’acquario di Genova. Completa il dialogo con le
preposizioni improprie

4. Het aquarium van Genua. Vul de oneigenlijke
voorzetsels in

118

Hoofdtelwoord en rangtelwoord
A1.2

1. Leggi i numeri che vedi e poi scrivi i numeri in
parole

1. Lees de getallen op en schrijf ze uit

119

A1.2

2. Scrivi i numeri in parole

2. Schrijf de getallen in woorden

120

A1.2

3. Collega le frasi

3. Verbind de zinnen

121

A2.1

4. Numeri ordinali. Che numero è? Sostituisci il
numero ordinale in cardinale

4. Rangtelwoorden. Om welk getal gaat het? Maak
van het rangtelwoord een hoofdtelwoord

121

A2.1

5. E…. ancora pesi e misure. Trasforma i numeri e
le misure con i rispettivi simboli

5. Zet de maten en gewichten om in een getal met
de juiste eenheid

121
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B1

6. La storia siamo noi. Collega le date agli eventi
storici

6. Koppel de data aan de historische gebeurtenissen

121

Voegwoord
A2

1. Collega le frasi e inserisci le congiunzioni date

1. Verbind de zinnen en vul de gegeven
voegwoorden in

123

B1

2. Traduci nella tua lingua

2. Vertaal in jouw taal

123

B2.1

3. Completa le frasi con le congiunzioni date

3. Vul de voegwoorden uit het kader in

124

B2/C1

4. Inserisci nel testo le congiunzioni mancanti

4. Vul de ontbrekende voegwoorden in

124

Bijwoorden
A2.1

1. Completa le frasi con gli avverbi posti nel
riquadro

1. Vul de bijwoorden uit het kader in

126

A2.1

2. Trasforma gli aggettivi in avverbi di modo
(-mente)

2. Verander de bijvoeglijke naamwoorden in
modale bijwoorden (-mente)

126

A2.1

3. Trasforma le frasi con l’avverbio di modo
(-mente)

3. Verander de zinnen met het modale bijwoord
(-mente)

127

A2

4. Scegli l’avverbio corretto

4. Kies het juiste bijwoord

127

A2.1

5. Scrivi 10 frasi o un breve racconto con gli
avverbi posti nel riquadro

5. Maak 10 zinnen of schrijf een kort verhaal met
de bijwoorden uit het kader

127

B1

6. Bugie e gelosia. Inserisci nel testo gli avverbi
dati

6. Leugens en jaloezie. Vul de bijwoorden uit het
kader in

128

B1.2

7. Leggi il testo e sottolinea gli avverbi, poi
inseriscili nella giusta colonna

7. Lees de tekst, onderstreep de bijwoorden en zet
ze in de juiste kolom

128

B1.2

7. Ora completa la tabella con gli avverbi trovati
nel testo

7. Vul nu de bijwoorden in die je in de tekst hebt
gevonden

129

A2

8. Collega gli animali al loro verso e poi scegli il
verbo relativo a ciascun animale

8. Koppel de dieren aan het geluid dat ze maken en
kies voor elk dier het bijbehorende werkwoord

129

Tegenwoordige tijd: avere
A1.1

1. Completa la tabella con il verbo avere al
presente

1. Vul de juiste vorm in van het werkwoord avere
in de tegenwoordige tijd

132

A1.1

2. Rispondi alle domande con il verbo avere al
presente

2. Beantwoord de vragen met het werkwoord avere
in de tegenwoordige tijd

132

A1.2

3. Scegli il soggetto e completa le frasi

3. Vul het juiste onderwerp in

133

A1.2

4. Al lavoro. Completa le frasi con il verbo avere

4. Op het werk. Vul de juiste vorm van het
werkwoord avere in

133

A2.1

5. Collega la domanda alla risposta

5. Koppel de vraag aan het antwoord

133

A2.1

6. Forma delle frasi con le parole date e aggiungi il
verbo avere

6. Maak een zin met de gegeven woorden en het
werkwoord avere

134

A2.2

7. Al lavoro. Inserire la giusta persona del verbo
avere e collegare le frasi

7. Op het werk. Vul de juiste persoon in van het
werkwoord avere en verbind de zinnen

134
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Voltooid tegenwoordige tijd: avere
A1.1

1. Rispondi alle domande con il verbo avere al
passato prossimo

1. Beantwoord de vragen met het werkwoord avere
in de voltooid tegenwoordige tijd

135

A2.1

2. Completa le frasi con il verbo avere al passato
prossimo

2. Zet het werkwoord avere in de voltooid
tegenwoordige tijd

135

A2.2

3. Inserisci la giusta persona del verbo avere e
collega le frasi

3. Vul de juiste persoon in van het werkwoord
avere en verbind de zinnen

136

B1.1

4. Completa le risposte con il verbo avere e i
pronomi personali

4. Maak de antwoorden af met het werkwoord
avere en een persoonlijk voornaamwoord

136

Tegenwoordige tijd: essere
A1.1

1. Completa la tabella con il verbo essere al
presente

1. Gebruik de juiste vorm van het werkwoord essere
in de tegenwoordige tijd

137

A1.2

2. Completa le frasi con il verbo essere al presente

2. Zet het werkwoord essere in de tegenwoordige tijd

137

A2.1

3. Collega le frasi

3. Verbind de zinnen

138

Essere met voorzetsel
A1

1. Inserisci le preposizioni, a, da, in

1. Vul de voorzetsels in: a, da of in

139

A1.1

2. Compila le seguenti frasi con le preposizioni date

2. Vul de voorzetsels uit het kader in

139

A1.2

3. Dove sei? Guarda le figure e poi rispondi e
inserisci le preposizioni in, a

3. Waar ben je? Gebruik in je antwoord in of a

139

Voltooid tegenwoordige tijd: essere
A1.1

1. Scegli la giusta forma del verbo

1. Kies de juiste werkwoordsvorm

140

A1.2

2. Completa le frasi con la giusta persona del
verbo e fai la concordanza dove occorre

2. Vul de juiste persoon in van het werkwoord
en pas waar nodig de uitgang van het voltooid
deelwoord aan

140

A2

3. Inserisci la giusta forma del verbo essere e
collega le frasi

3. Vul de juiste vorm in van het werkwoord essere
en verbind de zinnen

141

B1.1

4. Leggi e completa il testo con il verbo essere

4. Lees de tekst en maak het verhaal af door de
juiste vorm van het werkwoord essere in te vullen

142

A1/A2

5. Guarda le immagini e inserisci i nomi poi indica
la regione dove si trovano in Italia

5. Bekijk de afbeeldingen, vul het juiste woord in
en vermeld in welke regio in Italië ze te vinden zijn

143

A1/A2

5. Dov’è …?

5. Waar is …?

144

A1.2

6. L’Italia. Completa la scheda con il verbo essere
o avere

6. Italië. Vul de juiste vorm van het werkwoord
essere of avere in

144

A1.2

7. Le regioni d’Italia. Scrivi i capoluoghi di ogni
regione e poi indica sulla cartina dove si trovano

7. De Italiaanse regio’s. Noteer de hoofdstad van
elke regio en wijs op de kaart aan waar deze ligt

145

A2/B1

8. Inserisci nel testo i nomi posti nel riquadro

8. Zet de woorden uit het kader in de tekst

145

1. Gebruik de juiste persoon van het werkwoord
stare in de tegenwoordige tijd

146

Onvoltooid en voltooid tegenwoordige tijd: stare
A1.2

12

1. Completa le frasi con la giusta persona del
verbo stare al presente
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Stare + per + infinito
A2.2

2. Rispondi alle domande con stare per + infinito.
Scegli il tempo adeguato

2. Beantwoord de vragen met stare per + infinitief.
Kies de juiste tijd

147

A2

3. Collega le risposte dell’esercizio precedente alle
immagini

3. Koppel de antwoorden uit de vorige oefening
aan de afbeeldingen

147

Stare + gerundio
A2

1. Cosa fanno? Guarda le immagini e poi scrivi che
cosa stanno facendo le persone

1. Wat doen ze? Bekijk de foto’s en noteer wat de
mensen aan het doen zijn

148

A2.2

2. Completa le risposte con il verbo stare e i verbi
posti nel riquadro al gerundio

2. Maak het antwoord af met het werkwoord
stare in de tegenwoordige tijd en een van de
werkwoorden uit het kader als gerundium

149

Stare, avere, essere met uitdrukkingen
A1.2

1. Traduci nella tua lingua le espressioni date e poi
scrivi delle frasi con il verbo stare

1. Vertaal de uitdrukkingen in jouw taal en maak
telkens een zin met het werkwoord stare

150

A1.2

2. Traduci nella tua lingua le espressioni date e poi
scrivi delle frasi con il verbo avere

2. Vertaal de uitdrukkingen in jouw taal en maak
telkens een zin met het werkwoord avere

150

A1.2

3. Traduci nella tua lingua le espressioni date e poi
scrivi delle frasi con il verbo essere

3. Vertaal de uitdrukkingen in jouw taal en maak
telkens een zin met het werkwoord essere

151

A1.2

4. Completa le frasi con i seguenti verbi al
presente

4. Zet de werkwoorden uit het kader in de
tegenwoordige tijd

151

A1.2

5. Guarda le immagini e scrivi la giusta
espressione con il verbo avere

5. Bekijk de afbeeldingen en noteer de juiste
uitdrukking met het werkwoord avere

152

Presente: regelmatige werkwoorden op -are
A1.2

1. Completa le frasi con i verbi al presente

1. Zet het werkwoord in de tegenwoordige tijd

155

A1.2

2. Il compleanno. Completa il testo con i verbi
posti nel riquadro

2. De verjaardag. Vul de werkwoorden uit het kader
in

155

A2.1

3. Scrivi delle frasi con i verbi posti nel riquadro

3. Maak zinnen met de werkwoorden uit het kader

156

B1.2

4. Inserisci la giusta forma del verbo presente e
collega le frasi

4. Vul de juiste vorm in van het werkwoord en
koppel de zinnen

156

Presente: regelmatige werkwoorden op -ere
A1.2

1. Completa le frasi con i verbi posti nel riquadro e
scegli la giusta forma del presente

1. Vul de werkwoorden uit het kader in. Kies de
juiste vorm van de tegenwoordige tijd

157

A2

2. Completa le frasi con i verbi al presente

2. Zet de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

157

Presente: regelmatige werkwoorden op -ire
A1.2

1. Completa le frasi con i verbi al presente

1. Zet de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

158

A2

2. Completa le frasi con i verbi -sc al presente

2. Zet de sc-werkwoorden in de tegenwoordige tijd

158

A2.1

3. Collega le frasi

3. Verbind de zinnen

159
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Presente: regelmatige werkwoorden
A1.2

1. Completa le frasi con i verbi al presente

1. Zet de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

160

A1.2

2. Rileggi le frasi dell’esercizio precedente e poi
rispondi alle domande

2. Herlees de zinnen uit de vorige oefening en
beantwoord de vragen

161

B2/C1

3. Leggi e inserisci i verbi al presente

3. Lees de tekst en voeg de werkwoorden uit het
kader in de tegenwoordige tijd toe

162

B2/C1

4. Leggi e trasforma i verbi posti in negretto al
presente o al passato prossimo

4. Lees de tekst en zet de vetgedrukte werkwoorden
in de tegenwoordige tijd of in de voltooid
tegenwoordige tijd

163

B2

5. Completa la scheda rispondendo: perché sono
famosi i sotterranei delle seguenti città?

5. Waarom zijn de ondergrondse stelsels van de
volgende steden zo beroemd?

164

Passato prossimo: regelmatige werkwoorden met avere
A1.2

1. Completa le frasi con la giusta forma del verbo
al passato prossimo

1. Zet het werkwoord in de juiste persoon in de
voltooid tegenwoordige tijd

165

A2

2. Completa le frasi con i verbi posti nel riquado al
passato prossimo e aggiungi le persone a scelta

2. Zet de werkwoorden uit het kader in de voltooid
tegenwoordige tijd; kies zelf de persoonsvorm

166

Passato prossimo: regelmatige werkwoorden met essere
A1.2

1. Completa i verbi

1. Vul de uitgang in van het voltooid deelwoord

167

A1.2/
A2

2. Completa le frasi con la giusta forma del verbo
regolare

2. Zet de regelmatige werkwoorden in de juiste
vorm

167

A1.2

3. La casa di essere. Guarda la casa e poi compila la
scheda con i verbi dati

3. Het huis van essere. Bestudeer het huis en zet de
werkwoorden op de juiste plaats in de tabel

168

A2.1

4. Che cosa è successo? Collega le frasi (verbi
regolari e irregolari – essere/avere)

4. Wat is er gebeurd? Verbind de zinnen
(regelmatige en onregelmatige werkwoorden –
essere/avere)

169

A2.2

5. Scrivi una frase per ognuno dei verbi dati al
passato prossimo

5. Maak een zin met elk van de gegeven
werkwoorden in de voltooid tegenwoordige tijd

169

B2

6. Inserisci i verbi dati al passato prossimo

6. Zet de werkwoorden uit het kader op de juiste
plaats in de tekst in de voltooid tegenwoordige tijd

170

B2/C1

7. Completa il testo con i verbi al passato
prossimo, passato remoto o trapassato remoto

7. Zet de werkwoorden uit het kader op de juiste
plaats in de tekst in de voltooid tegenwoordige tijd,
de passato remoto of de trapassato remoto

170

Presente en passato prossimo: onregelmatige werkwoorden
A1.2

1. Completa le frasi con la giusta forma dei verbi
al presente

1. Vul de juiste werkwoordsvormen in de
tegenwoordige tijd in

172

A1.2

2. Completa le frasi con il verbo al passato
prossimo

2. Zet het werkwoord in de voltooid tegenwoordige
tijd

173

A1.2

3. Scegli la giusta risposta: andare, fare, dare

3. Kies het juiste antwoord: andare, fare of dare

173

A1.2/
A2

4. Completa le frasi con le espressioni date al
presente o al passato prossimo

4. Vul de uitdrukkingen uit het kader in; gebruik
de tegenwoordige of voltooid tegenwoordige tijd

174
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Presente en passato prossimo: onregelmatige werkwoorden dovere, volere, potere
A1.2

1. Completa le frasi con i verbi servili al presente

1. Zet het modale hulpwerkwoord in de
tegenwoordige tijd

175

A1.2

2. Completa le frasi con i verbi servili al passato
prossimo

2. Zet het modale hulpwerkwoord in de voltooid
tegenwoordige tijd

175

A2.1

3. Trasforma le frasi al passato prossimo usando
essere o avere

3. Zet de zinnen in de voltooid tegenwoordige tijd
met behulp van essere of avere

176

A2/B1

4. Cambia posto al pronome

4. Zet het voornaamwoord op een andere plaats in
de zin

176

Presente en passato prossimo: onregelmatige werkwoorden
A1.2

1a. Completa le frasi con i verbi al presente e poi
rispondi alle domande

1a. Zet de werkwoorden in de tegenwoordige tijd
en beantwoord daarna de vragen

178

A1.2

1b. Ora rispondi alle domande

1b. Beantwoord nu de vragen

178

A1.2

2. Completa le frasi con i verbi al passato prossimo

2. Zet de werkwoorden in de voltooid tegenwoordige
tijd

179

Regelmatige werkwoorden: bijzonderheden
A2

1. Scegli la giusta risposta

1. Kies het juiste antwoord

182

A2/B1

2. Mettere i verbi al passato prossimo o
all’imperfetto o al passato remoto. Scegliere le
persone da inserire, dove occorre

2. Zet de werkwoorden in de voltooid
tegenwoordige tijd, de onvoltooid verleden tijd of
de passato remoto. Kies de juiste persoon

183

Imperfetto en trapassato prossimo
A2

1. Inserisci i verbi all’imperfetto nelle descrizioni
delle azioni contemporanee nel passato

1. Gelijktijdige handelingen in het verleden: zet de
werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd

185

A2

2. Trasforma le frasi dell’esercizio precedente in
azioni continue. Segui l’esempio

2. Wijzig de zinnen uit de vorige oefening in
opeenvolgende handelingen. Volg het voorbeeld

185

A2

3. Completa le frasi con il verbo all’imperfetto

3. Zet het werkwoord in de onvoltooid verleden tijd

185

A2

4. Metti all’imperfetto i verbi particolari e scegli la
persona dove occorre

4. Zet de bijzondere werkwoorden in de onvoltooid
verleden tijd en kies de juiste persoon

186

A2

5. Metti all’imperfetto i verbi irregolari

5. Zet de onregelmatige werkwoorden in de
onvoltooid verleden tijd

186

A2

6. Metti i verbi all’imperfetto

6. Zet de werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd

187

A2

7. Metti i verbi all’imperfetto o al passato
prossimo

7. Zet de werkwoorden in de onvoltooid verleden
tijd of de voltooid tegenwoordige tijd

187

A2

8. Il fine settimana. Completa la storia con il verbo
all’imperfetto o al passato prossimo

8. Het weekend. Zet het werkwoord in de
onvoltooid verleden tijd of de voltooid
tegenwoordige tijd

188

A2.2

9. Guarda le immagini. Racconta con almeno
10 frasi una storia al passato, usa almeno 3 dei
suggerimenti dati

9. Bekijk de foto’s. Vertel in minstens 10 zinnen een
verhaal in de verleden tijd. Gebruik minstens 3 van
de gegeven suggesties

189

B1.2

10. Metti i verbi all’imperfetto o al trapassato
prossimo

10. Zet de werkwoorden in de onvoltooid verleden
tijd of de voltooid verleden tijd

191

B1

11. Collega le frasi

11. Verbind de zinnen

192
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Passato remoto en trapassato remoto
B1

1. Completa le frasi con i i verbi al passato remoto

1. Zet de werkwoorden in de passato remoto

194

B2

2. Completa le frasi con i verbi al passato remoto o
al trapassato remoto

2. Zet de werkwoorden in de passato remoto of in de
trapassato remoto

194

B2/C1

3. Leggende. Inserisci i verbi dati al passato
remoto o al trapassato remoto

3. Legendes. Vul de werkwoorden uit het kader in;
gebruik de passato remoto of de trapassato remoto

195

B1

4. Monumenti storici. Combina ogni monumento
con gli aggettivi e i verbi, poi scrivi 10 frasi al
passato riferendoti ad un monumento storico
italiano

4. Historische monumenten. Kies bij elk
monument de bijbehorende bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden en schrijf daarna
10 zinnen in de verleden tijd over een Italiaans
historisch monument

196

B2

5. Scrivi 10 frasi al passato. Scegli il vocabolario
dall’esercizio precedente

5. Schrijf 10 zinnen in de verleden tijd. Gebruik
woorden uit de vorige oefening

197

C1/C2

6. Inserisci i verbi dati al passato remoto o al
trapassato remoto

6. Zet de werkwoorden uit het kader in de passato
remoto of de trapassato remoto

198

C1/C2

7. Trasforma i verbi in corsivo al passato remoto,
al trapassato remoto, all’imperfetto o al trapassato
prossimo

7. Zet de cursief gedrukte werkwoorden in de
passato remoto, de trapassato remoto, de onvoltooid
verleden tijd of de voltooid verleden tijd

198

C1/C2

8. Leggi la storia dei Navigli e scegli la forma gusta
dei verbi

8. Lees het verhaal over de kanalen en kies de juiste
vorm van de werkwoorden

199

Passato prossimo en passato remoto: onregelmatige werkwoorden
A2/B1

1. Completa le frasi con i verbi irregolari al passato
prossimo o al passato remoto

1. Zet de onregelmatige werkwoorden in de
voltooid tegenwoordige tijd of de passato remoto

202

A2

2. Completa le frasi con i verbi irregolari al passato
remoto

2. Zet de onregelmatige werkwoorden in de passato
remoto

203

B2

3. Leggi il testo e poi inserisci i verbi posti nel
riquadro

3. Lees de tekst en vul de werkwoordsvormen uit
het kader in

203

B2

4. Leggi il testo e inserisci i verbi dati al passato
remoto

4. Lees de tekst en vul de werkwoorden uit het
kader in; gebruik de passato remoto

204

B2

5. Leggi il testo e inserisci i verbi dati al passato
remoto o all’imperfetto

5. Lees de tekst en vul de werkwoorden uit het
kader in; gebruik de passato remoto of de onvoltooid
verleden tijd

205

C1.2

6. Giulio Cesare. Leggi il testo e inserisci i verbi
dati al passato remoto o al trapassato remoto

6. Julius Cesar. Lees de tekst en vul de
werkwoorden uit het kader in; gebruik de passato
remoto of trapassato remoto

205

Futuro semplice en anteriore
A2

1. Metti i verbi al futuro semplice

1. Zet de werkwoorden in de toekomende tijd

207

A2/B1

2. Metti i verbi al futuro semplice o al futuro
anteriore

2. Zet de werkwoorden in de toekomende tijd of in
de voltooid tegenwoordige toekomende tijd

207

A2

3. Metti i verbi irregolari al futuro. Scegli il
soggetto e poi scrivi delle frasi

3. Zet de onregelmatige werkwoorden in de
toekomende tijd. Kies het onderwerp en maak een
zin

208

B2

4. Leggi e inserisci i verbi al futuro semplice o
anteriore

4. Lees de tekst en vul de werkwoorden uit het
kader in; gebruik de toekomende tijd of de voltooid
tegenwoordige toekomende tijd

208
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Voorwaardelijke wijs
A1.2

1. Al bar. Metti i verbi del dialogo al condizionale

1. In de bar. Zet de werkwoorden uit de dialoog in
de voorwaardelijke wijs

210

A2

2. Completa le frasi con i verbi al condizionale
presente

2. Zet de werkwoorden in de voorwaardelijke wijs
(tegenwoordige tijd)

210

B1.2

3. Metti i verbi al condizionale presente o al
condizionale passato

3. Zet de werkwoorden in de voorwaardelijke wijs
(tegenwoordige of verleden tijd)

211

A2

4. Metti i verbi irregolari al condizionale e poi
scrivi delle frasi

4. Zet de onregelmatige werkwoorden in de
voorwaardelijke wijs en maak een zin

211

C1/C2

5. Leggi il testo e poi inserisci i verbi dati al
condizionale passato, all’imperfetto, al passato
remoto al trapassato remoto o al congiuntivo

5. Lees de tekst en vul de werkwoorden uit
het kader in; gebruik de voorwaardelijke wijs
verleden tijd, passato remoto, trapassato remoto of de
aanvoegende wijs

212

C1/C2

6. Una favola. Scrivi una breve favola usando i
verbi al passato e al condizionale. Prendi spunto
da uno di questi argomenti

6. Een sprookje. Schrijf een kort verhaal, met
de werkwoorden in de verleden tijd en de
voorwaardelijke wijs. Laat je inspireren door één
van de onderwerpen

212

Gebiedende wijs
A1.2

1. Per strada. Metti i verbi del dialogo
all’imperativo

1. Onderweg. Zet de werkwoorden uit de dialoog in
de gebiedende wijs

214

A2

2. Trasforma le seguenti frasi all’imperativo con le
persone date

2. Zet de volgende zinnen in de gebiedende wijs in
de aangegeven persoon

214

A2

3. Completa le frasi con i verbi regolari
all’imperativo

3. Zet de regelmatige werkwoorden in de
gebiedende wijs

215

A2

4. Completa le frasi con i verbi irregolari
all’imperativo

4. Zet de onregelmatige werkwoorden in de
gebiedende wijs

215

A2

5. Inserisci nel testo i verbi posti nel riquadro

5. Vul de werkwoorden uit het kader in

216

A2

6. In cucina! Guarda le foto e trasforma i verbi
all’imperativo

6. In de keuken. Bekijk de foto’s en zet de
werkwoorden in de gebiedende wijs

216

A2

7. In cucina di che cosa hai bisogno? Collega i
verbi con gli utensili e poi scrivi delle frasi con
l’imperativo. Segui l’esempio

7. Wat heb je nodig in de keuken? Verbind de
werkwoorden met het kookgerei en maak zinnen
in de gebiedende wijs. Volg het voorbeeld

217

A2.2

8. Completa la tabella secondo l’esempio

8. Maak de tabel volgens voorbeeld af

218

A2.2

9. Scegli la giusta risposta

9. Kies het juiste antwoord

219

B1.2

10. Leggi il testo e poi inserisci nella tabella i verbi
contenuti nel testo all’infinito e all’imperativo
unito ai pronomi

10. Lees de tekst en plaats de werkwoorden uit
de tekst in de tabel; zet de werkwoorden in de
infinitief en gebiedende wijs, en combineer ze met
het voornaamwoord

219

B1.1

11. Trasforma le seguenti indicazioni
all’imperativo con i pronomi combinati. Segui
l’esempio

11. Zet de volgende aanwijzingen in de gebiedende
wijs, met de gecombineerde voornaamwoorden.
Volg het voorbeeld

220

B1.1

12. Trasforma i verbi del testo all’imperativo, dove
possibile

12. Zet – waar mogelijk- de werkwoorden uit de
tekst in de gebiedende wijs

221

B1.2

13. Collega i nomi con i verbi dati. Trasforma i
verbi all’imperativo e inserisci i pronomi

13. Verbind de zelfstandige naamwoorden met
de werkwoorden. Zet de werkwoorden in de
gebiedende wijs en vul de voornaamwoorden in

221
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Congiuntivo
B2

1. Trasforma i verbi al congiuntivo presente e
inserisci le persone a scelta

1. Zet de werkwoorden in de aanvoegende wijs
tegenwoordige tijd; kies zelf de persoonsvorm

223

B2

2. Trasforma le frasi dell’esercizio precedente al
congiuntivo imperfetto

2. Zet de zinnen uit de vorige oefening in de
aanvoegende wijs onvoltooid verleden tijd

224

B2

3. Al lavoro! Trasforma i verbi irregolari posti
all’infinito in congiuntivo presente

3. Op het werk. Zet de onregelmatige werkwoorden
die in de infinitief staan, in de aanvoegende wijs
tegenwoordige tijd

225

B2

4. Completa il dialogo con i verbi dati al
congiuntivo presente, dove è possibile

4. Zet – waar mogelijk – de werkwoorden in de
aanvoegende wijs tegenwoordige tijd

225

B2/C1

5. Metti i verbi al congiuntivo presente o
imperfetto e inserisci le persone a scelta

5. Zet de werkwoorden in de aanvoegende wijs
tegenwoordige tijd of onvoltooid verleden tijd; kies
zelf de persoonsvorm

226

B2/C1

6. Completa le frasi con i verbi al congiuntivo
imperfetto, passato o trapassato e poi collega le
frasi

6. Zet de werkwoorden in de aanvoegende wijs
onvoltooid verleden tijd, verleden tijd of trapassato
en verbind de zinnen

226

B2

7. Al lavoro! Trasforma i verbi al congiuntivo
imperfetto o trapassato (verbi misti)

7. Op het werk. Zet de werkwoorden in de
aanvoegende wijs onvoltooid verleden tijd of in de
trapassato (gemengde werkwoorden)

227

Aanvoegende wijs: hoofdzin en bijzin
B2

1. Un invito di lavoro. Leggi il dialogo e inserisci le
parti mancanti

1. Een werkbezoek. Lees de dialoog en vul de
ontbrekende woorden in

229

B2

2. Rispondi alle domande seguendo l’esempio

2. Beantwoord de vragen; volg het voorbeeld

229

B2/C1

3. Completa le frasi con le parole poste nel riquadro

3. Vul de woorden uit het kader in

230

B2.2/C1

4. Termina le frasi date con un congiuntivo nelle
subordinate

4. Maak de zin af door een bijzin in de aanvoegende
wijs toe te voegen

230

Aantonende wijs of aanvoegende wijs (indicativo of congiuntivo)?
C1

1. Trasforma i verbi posti all’infinito all’indicativo
o al congiuntivo

1. Zet de werkwoorden die nu in de infinitief staan
in de aantonende wijs of de aanvoegende wijs

231

C1

2. Completa le tabelle con delle espressioni e poi
scrivi una storia con alcune delle espressioni
scritte. Attento: indicativo o congiuntivo?

2. Zet uitdrukkingen in de tabel die een
veronderstelling, zekerheid, voortzetting of
verduidelijking aanduiden; schrijf daarna een
verhaal met enkele van deze uitdrukkingen. Let
op, aantonende wijs of aanvoegende wijs?

231

C1

3. Scegli la giusta forma del verbo

3. Kies de juiste werkwoordsvorm

232

Voorwaardelijke bijzin: periodo ipotetico
C1

1. Ipotesi. Collega le frasi e poi inserisci ogni frase
nel rispettivo periodo ipotetico

1. Hypotheses/veronderstellingen. Verbind de
zinnen en zet daarna elke zin in de juiste tijd

234

C2

2. Ora inserisci le frasi dell’esercizio precedente
nel giusto periodo ipotetico

2. Zet nu de zinnen uit de vorige oefening in de
juiste tijd

234

C1

3. Trasforma le frasi con il congiuntivo e l’ipotesi
irreale e impossibile

3. Zet de zinnen in de aanvoegende wijs met irreële
en onmogelijke hypotheses/veronderstellingen

235
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C1

4. Trasforma le frasi con il congiuntivo e l’ipotesi
possibile

4. Zet de zinnen in de aanvoegende wijs met
mogelijke hypotheses/veronderstellingen

235

C1

5. Ora trasforma le frasi con il congiuntivo e
l’ipotesi reale

5. Zet de zinnen nu in de aanvoegende wijs met
reële hypotheses/veronderstellingen

235

Gerundio semplice en passato
B1

1. Leggi e collega le frasi

1. Verbind de zinnen

236

B1

2a. Trasforma i verbi al gerundio passato e poi
rispondi alle domande

2a. Zet de werkwoorden in het gerundium
verleden tijd en beantwoord de vragen

237

B1

2b. Ora rispondi alle domande

2b. Beantwoord nu de vragen

237

A2/B1

3. Leggi il testo e poi rispondi alle domande

3. Lees de tekst en beantwoord de vragen

237

A2/B1

4. Rispondi alle domande usando il gerundio dove
possibile

4. Beantwoord de vragen; gebruik waar mogelijk
het gerundium

238

Onpersoonlijke werkwoorden
A1.2

1. Che tempo fa? Ad ogni figura inserisci i verbi
metereologici

1. Wat voor weer is het? Vul bij elke afbeelding het
juiste zinnetje in

240

A2.2

2. Leggi e completa il testo con le parole date

2. Lees de tekst en vul de woorden uit het kader in

241

B1

3. Leggi e collega le frasi

3. Verbind de zinnen

242

A2

4. Andiamo in spiaggia? Completa il dialogo con i
verbi impersonali posti nel riquadro

4. Zullen we naar het strand gaan? Maak de dialoog
af; gebruik de onpersoonlijke werkwoorden uit het
kader

242

Wederkerende werkwoorden: presente en passato prossimo
A1.2

1. Come comincia la giornata di Paolo e di Lucia?
Guarda le immagini e inserisci nella tabella i verbi
riflessivi al presente

1. Hoe begint de dag van Paolo en Lucia? Bekijk
de afbeeldingen en vul de wederkerende
werkwoorden in de tegenwoordige tijd in

244

A2

2. Completa le frasi con il verbo riflessivo al
presente

2. Zet het wederkerend werkwoord in de
tegenwoordige tijd

245

A2

3. Completa le frasi con il verbo riflessivo al
passato. Attento alla concordanza

3. Zet het wederkerend werkwoord in de voltooide
tijd. Let op de uitgang

245

A2

4. Metti i verbi riflessivi al presente o al passato
prossimo e collega le frasi

4. Zet het wederkerend werkwoord in de
tegenwoordige of de voltooid tegenwoordige tijd
en verbind de zinnen

246

A2/B1

5. Traduci nella tua lingua i seguenti verbi
riflessivi

5. Vertaal de wederkerende werkwoorden in jouw
taal

247

A2/B1

6. Ora scegli 15 verbi dalla lista precedente e scrivi
delle frasi al presente o al passato prossimo

6. Kies nu 15 werkwoorden uit de vorige lijst en
maak zinnen in de tegenwoordige of in de voltooid
tegenwoordige tijd

248

A2/B1

7. Trasforma i verbi riflessivi del testo nella giusta
persona e tempo verbale

7. Zet de wederkerende werkwoorden uit de tekst
in de juiste persoon en tijd

248

A2/B1

8. Ora tocca a te. Scrivi un storiella usando alcuni
verbi riflessivi dell’esecizio precedente

8. Schrijf een verhaaltje met behulp van enkele
wederkerende werkwoorden uit de vorige oefening

249
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Lijdende vorm
B1.2

1. Trasforma le frasi dalla forma attiva a quella
passiva. Verbo essere e deve essere

1. Zet de zinnen in de lijdende vorm; gebruik essere
en deve essere

252

B1.2

2. Scegli la forma attiva o passiva corretta

2. Kies de juiste actieve of lijdende vorm

252

B1.2

3. Completa le frasi con i verbi: venire, andare,
restare + participio passato

3. Zet de werkwoorden in de juiste vorm: venire,
andare, restare + voltooid deelwoord

253

B2

4. Trasforma le frasi dell’esercizio precedente nella
forma attiva

4. Zet de zinnen uit de vorige oefening in de actieve
vorm

254

B2.1

5. Inserisci le forme passive dei verbi dati nel
giusto tempo e poi trasformali nella forma attiva

5. Vul de lijdende vorm van de werkwoorden uit
het kader in en zet de werkwoorden daarna in de
actieve vorm

254

B2.1

5. Forma attiva

5. Actieve vorm

254

B2.1

5. Ora rispondi alle domande

5. Geef antwoord op onderstaande vragen

254
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