
FUTUR PROCHE

Yarın Sercanlarda yemek yiyeceğiz. : (Yarın : Demain) (yemek yemek : manger)
Çevirisi : Demain nous allons manger chez Sercan. [Bildirilen yer eğer ki bir kişinin eviyse,
“Chez” kullanılır.]

1- Bu akşam klasik müzik dinleyeceğim. : (Klasik müzik : La musique classique) (dinlemek :
écouter) (akşam : le soir)
Çevirisi : Je vais écouter de la musique classique ce soir

2- Gelecek ay yeni bir araba satın alacak. : (gelecek ay : le mois prochain) (satın almak : acheter)
(yeni bir araba : une nouvelle voiture)
Çevirisi : Elle va acheter une nouvelle voiture le mois prochain / il va acheter une nouvelle
voiture le mois prochain

3- Ahmet 2 gün sonra eski bilgisayarını satacak. : (2 gün sonra : dans 2 jours) (eski bilgisayar :
l’ancien ordinateur) (satmak : vendre)
Çevirisi : Ahmet va vendre son ancien ordinateur dans 2 jours

4- Kızım bir sene sonra yemek yapmayı öğrenecek. : (Yemek yapmayı öğrenmek : apprendre à
faire à manger) (bir sene sonra : dans un an)
Çevirisi : Ma fille va apprendre à faire à manger dans un an

5- Çocuklar bu akşam geç yatmayacaklar. : (çocuklar : les enfants) (geç yatmak : dormir tard)
(bu akşam : ce soir)
Çevirisi : Les enfants ne vont pas dormir tard ce soir

6- Yarın sabah yıkanacağım. : (yarın sabah : demain matin) (yıkanmak : se laver)
Çevirisi : Je vais me laver demain matin

7- Kedim için mama satın alacaklar. : (satın almak : acheter) (kedi : un chat) (mama : la
nourriture)
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Çevirisi : ils vont acheter de la nourriture pour mon chat / Elles vont acheter de la
nourriture pour mon chat

8- Boyacı evimizi gelecek hafta boyayacak. : (Boyacı : le peintre) (boyamak : peindre) (evimiz :
notre maison) (gelecek hafta : la semaine prochaine)
Çevirisi : Le peintre va peindre notre maison la semaine prochaine

9- Yarın bir toplantım olacak. : (yarın : demain) (bir toplantı : une réunion) (sahip olmak : avoir)
Çevirisi : Je vais avoir une réunion demain

10- Oğlum seneye doktor olacak. : (olmak : être) (oğlum : mon fils) (doktor : le médecin)
Çevirisi : Mon fils va devenir médecin l'année prochaine
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