
  TENSES ‒ EXERCISE SHEET I  

 

Exercise 1 (Simple or Progressive) Also translate the sentences. 

1.  Kijk, het sneeuwt! 

2.  Elke dag gaat ze naar de sauna.  
3.  Water kookt bij 100 graden Celsius.  

4.  Wat doe hij voor de kost? Hij schrijft boeken over tuinieren.  

5.  We vliegen nu op een hoogte van 9000 voet.  

6.  Als water kookt, verdampt het.  
7.  Je klaagt altijd over het weer! 

8.  We hadden een feestje toen je me gisteravond belde. 

9.  Hij viel toen hij in de boom klom.   
10.  Er wordt gesproken van het best bewaarde geheim sinds tijden.  

 

Exercise 2 (Past Tense or Present Perfect Tense) Also translate the sentences. 
1.  Ik heb haar gisteren gezien.  

2.  Hij heeft het kantoor in 2007 opgericht.  

3.  We hebben van 2008 tot 2011 in Rotterdam gewoond. 

4.  Brahms heeft een groot deel van zijn leven in Wenen doorgebracht. 
5.  Heb je de tentoonstelling bezocht?  

6.  Wanneer zijn jullie verhuisd?  

7.  Ik heb de vakantie moeten annuleren.  
8.  Het heeft deze winter veel gesneeuwd. 

9.  Hij heeft in Frankrijk gewoond toen hij student was.  

10. Ze is zojuist teruggekomen.  

  

Exercise 3 ((Past Tense or Present Perfect Tense)  Also translate the sentences.   

1.  Hoe lang ken je haar al? Ik ken haar al tien jaar.  

2. Het regent al sinds ik ben aangekomen.  
3.  Ze wonen nu vijf jaar in Amsterdam.  

4.  Waar heb je deze broek gekocht? 

5.  Ze is twee jaar geleden ontslagen. Sindsdien is ze werkloos.  
6.  Ze is al twee jaar dood.  

7.  Sinds ze elkaar op school hebben ontmoet, zijn ze vrienden.  

8. Partijen zijn op 3 mei 1988 te Darwin, Australië, gehuwd  

9. Alle kinderen verblijven sinds eind juli 2002 bij de vrouw, die vanaf dat moment in Nederland 
woonachtig is.  

10. De prijzen van grondstoffen stijgen de laatste tijd sterk.  

 

Exercise 4a (Active or Passive)  

Are the following sentences active or passive? Also translate the sentences.  

1.  Hij is voor zijn examen geslaagd/gezakt.  
2.  De prijzen waren gestegen/gedaald.  

3.  De prijzen waren verhoogd/verlaagd.   

4.  De contracten zijn in het Engels vertaald.  

5.  Het water was gestegen. 

Exercise 4b Translate:  

6.  De rekening is betaald.  

7.  Het kantoor is vijf jaar geleden opgericht.  
8.  Wanneer zijn ze aangehouden?  

9.   Het contract wordt op het moment in het Engels vertaald.  

10.  Sinds de fusie worden deze producten in het buitenland gefabriceerd.  

 

 


