English, you will do it better!!
GRAMMATICA 2
DE VERLEDEN TIJD
Gewone zinnen
You talked too much this morning = Je praatte te veel vanmorgen
He cleaned the ashtray = Hij maakte de asbak schoon.
We gathered the fallen apples = We verzamelden de gevallen appels.
The fire burned for two days = Het vuur brandde twee dagen.
I started to work at twenty = Ik begon te werken toen ik 20 was.
They hurried home = Zij haastten zich naar huis.
She cried a lot = Zij huilde veel.

Vragende en ontkennende zinnen
Did it rain? = Regende het?
Did they do all the work? = Deden zij al het werk?
Did you have a friend? = Had je een vriend?
We didn't drink coffee = Wij dronken geen koffie.
My father didn't have work = Mijn vader had geen werk.
Did John have a job? = Had John een baantje?
Did your mother have a car? = Had je moeder een auto?
Let op! Was he at home? = Was hij thuis?
Let op! She wasn't ill = Zij was niet ziek.

De lijdende vorm
We were called = Wij werden geroepen.
This photo was taken yesterday = Deze foto werd gisteren gemaakt.
The car was driven by Jack = De auto werd door Jack bestuurd.

TOEKOMST
It will rain tomorrow = Het gaat morgen regenen.
I'll never forget her = Ik zal haar nooit vergeten.
What shall we do? = Wat zullen we gaan doen?
I'll give you an injection = Ik zal je een injectie geven.
Look! It is going to rain = Kijk! Het gaat regenen.
I'm not going to prescribe any drugs = Ik zal je geen medicijnen voorschrijven.

•
•
•

Bekijk de bovenstaande zinnen goed. Let op de rode woorden.
De volgende pagina is een werkblad. Druk die pagina af en maak de oefeningen.
Leer eerst de zinnen 1-14. Maak dan oefening 1. Leer vervolgens de rest van de zinnen
en maak oefening 2

English, you will do it better!!
Oefening 1 (De eerste 14 zinnen)
Vul in:
You ....................... too much this morning = Je praatte ................... vanmorgen
He ....................... the ashtray = Hij maakte ................... schoon.
We ....................... the fallen apples = We verzamelden de ................................
The fire ....................... for two days = Het vuur brandde twee dagen.
I ....................... to work at twenty = Ik begon te werken ...............................
They ....................... home = Zij haastten zich naar huis.
She ....................... a lot = Zij huilde ...................
....................... rain? = Regende het?
....................... do all the work? = Deden zij ..............................?
....................... have a friend? = Had je een vriend?
....................... drink coffee = Wij dronken geen koffie.
My father ....................... have work = Mijn vader had geen werk.
....................... have a job? = Had John ................................?
Did ....................... have a car? = Had je moeder ..............................?
Kijk de zinnen zelf na!

Noteer hieronder de zinnen die je moeilijk vond.
....................................................................... = .......................................................................
....................................................................... = .......................................................................

Oefening 2 (De rest van de zinnen)
Vul in:
..................... at home? = Was hij thuis?
..................... ill = Zij was niet ziek.
This photo .............................. yesterday = Deze foto werd gisteren gemaakt.
The car ............................. by Jack = De auto werd door Jack bestuurd.
........................ rain tomorrow = Het gaat morgen regenen.
.................. never forget her = Ik zal haar nooit vergeten.
.................. we do? = Wat zullen we gaan doen?
.................. you an injection = Ik zal je een injectie geven.
Look! ................................ Kijk! = Het gaat regenen.
.......................................... any drugs = Ik zal je geen ........................... voorschrijven.
Kijk de zinnen zelf na!

Noteer hieronder de zinnen die je moeilijk vond.
....................................................................... = .......................................................................
....................................................................... = .......................................................................

Oefening 3: Zorg dat je alle zinnen kent.

