
ÜNİTE SONU EGZERSİZLERİ 1

1-Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çevirin

Je suis Turc : Ben Türk’üm (jösvi türk)

1- J’ai un enfant : Bir çocuğum var (je an anfan)

2- La fille est malade : Kız hastadır (la fiy e malad)

3- Ils ne regardent plus le film : Onlar artık film izlemiyorlar (il nö rögard plü lö
film)
4- Nous finissons le devoir : Ödevi bitiriyoruz (nu finisson lö
dövuğar)
5- Vous apprenez le français : Fransızca öğreniyorsunuz (vuz apröne lö franse)

6- Elle a une maison : Onun bir evi var (el a ün mezon)

7- On n’est pas Canadien : Biz Kanadalı Değiliz (on ne pa kanadiyan)

8- Elles ne finissent pas le match : Onlar maçı bitirmiyorlar (el nö finis pa lö maç)

9- Le Français est facile : Fransızca Kolaydır (Lö franse e fasil)

10- Les enfants ne sont pas ici : Çocuklar burada değiller (lez anfan nö son pa
isi)

2.Aşağıdaki cümleleri Fransızca’ya çevirin

Ayşe’nin bir arabası var : Ayşe a une voiture
1- Onlar hastalar : ils sont malades / elles sont malades
(hasta olmak : être malade)
2- Elmayı severim : J’aime la pomme
(elma : la pomme) (sevmek : aimer)
3- Sen bir öğretmensin : Tu es un professeur
(öğretmen : un professeur)
4- Siz 35 yaşındasınız : Vous avez trente-cinq ans
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(yaşında olmak : avoir … ans)
5- Türkçe kolay değildir : Le turc n’est pas facile
(Türkçe : le turc) (kolay : facile)
6- Film artık devam etmiyor : Le film ne continue plus
(film : le film) (devam etmek : continuer)
7- O (kız) ciddidir : Elle est sérieuse
(ciddi olmak : être sérieuse)
8- Onlar 20 yaşında değiller : ils n’ont pas vingt ans / elles n’ont pas vingt ans
(yaşında olmak : avoir …. ans)
9- Hiçbir zaman kitap okumuyorsun : Tu ne lis jamais de livres
(kitap : un livre) (okumak : lire)
10- Hayat devam ediyor : La vie continue
(hayat : la vie) (devam etmek : continuer)

3. Aşağıdaki kelimelerin Fransızca karşılıklarını yazın

Tablo : Un tableau

1- Köpek : Un chien

2-Ada : Une île

3- İlkbahar : le printemps

4- Bilgisayar : un ordinateur

5- Hak Etmek : Mériter

6- Fare : Une souris

7- Halı : Un tapis

8- Dikmek : Coudre

9- Temizlik yapmak : Faire le ménage

10- Hazırlamak : Préparer
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