
FUTUR ANTÉRIEUR

Çocukları bu akşam İzmir’e varacak : (varmak : arriver) (bu akşam : ce soir) (çocuk : enfant)
Çevirisi : Leurs enfants seront arrivés à İzmir ce soir. [Cümlede “Leurs” kullanmamızın
sebebi “Onların” dememizden, “ce” dememizin sebebi ise “bu akşam” demimizden ve “soir”
kelimesinin bir masculin kelime olmasından kaynaklanmaktadır.]

1- Ahmet bu telefonu yarın tamir etmiş olacak. : (tamir etmek : réparer) (yarın : demain) (telefon
: le téléphone)
Çevirisi : Ahmet aura réparé ce téléphone demain

2- Fayansçı evi bir ay sonra bitirmiş olacak. : (fayansçı : le carreleur) (bitirmek : finir) (ev : une
maison) (bir ay : un mois)
Çevirisi : Le carreleur aura fini la maison dans un mois

3- Gelecek sene okulunu kazanmış olacak. : (gelecek sene : l’année prochaine) (kazanmak :
réussir) (okul : l’école)
Çevirisi : Elle aura réussi son école l'année prochaine

4- Yarın mağazamızı açmış olacağız. : (mağaza : un magasin) (açmak : ouvrir) (yarın : demain)
Çevirisi : Nous aurons ouvert notre magasin demain / On aura ouvert notre magasin
demain

5- Babanız yarın hastaneden çıkmış olacak : (çıkmak : sortir) (hastane : l’hôpital) (yarın :
demain)
Çevirisi : Votre père sera sorti de l'hôpital demain

6- Bu yaz diplomanızı almış olacaksınız. : (yaz : l’été) (diploma : le diplôme) (almak : prendre)
Çevirisi : Vous aurez pris votre diplôme cet été

7- Kız kardeşim yarın 3 yaşında olacak. : (Kız kardeş : une soeur) (yaşında olmak : avoir … ans)
(yarın : demain)
Çevirisi : Ma soeur aura eu 3 ans demain

8- Patron gelecek hafta fabrikayı açmış olacak. : (patron : le patron) (açmak : ouvrir) (fabrika :
une usine) (gelecek hafta : la semaine prochaine)
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Çevirisi : Le patron aura ouvert l'usine demain

9- Arkadaşlarım gelecek ay tatilden dönmüş olacaklar. : (arkadaş : l’ami) (dönmek : retourner)
(gelecek ay : le mois prochain) (tatil : les vacances)
Çevirisi : Mes amis seront retournés des vacances le mois prochain

10- Fransa’ya gitmeden önce Fransızca’yı öğrenmiş olacağım. : (öğrenmek : apprendre)
(Fransızca : le Français) (Fransa : la France) (gitmeden önce : avant de partir)
Çevirisi : j'aurai appris le français avant de partir en France
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