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QCM TURC : test d’accès niveau 3 

 
I)- Vocabulaire, lexique 
 
1. Trouvez le bon synonyme. 
 
A. Fakir - Zengin 

B. Beyaz - Ak  

C. Yaşlı - Genç  

D. Soru - Cevap  

 

2.  Cochez la mauvaise traduction du mot « Saat ».  
 
A. L’heure 

B. L’horaire 

C. La montre  

D. La minute 

 

3. Traduisez « Uğramak »  
 
A. Aller 

B. Venir 

C. Passer 

D. Voir 

 

4. Trouvez l’intrus.  
 
A. Satın almak - Satmak  

B. Çekmek - İtmek 

C. Sulamak - Su vermek  

D. Gülmek - Ağlamak   
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5. Quel verbe n’a pas de double sens? 
 
A. Aramak   

B. Çıkmak  

C. Geçmek 

D. Üşümek  

 

II) Grammaire, structure de phrases  

 

6. Complétez les espaces.  

     « Ben keman ………………… bilmiyorum ama …………………… istiyorum. »  

 

A. çalmak    -  öğrenmek 

B. çalmayı   -  öğrenmeyi 

C. çalmaya  -  öğrenmeye 

D. Çalma     -  öğrenme              

 

7. Quelle phrase est correcte?  
 
A. Biz bu arabaya geçen ay 10 bin Avro ödedik.  

B. Biz ödedik geçen ay bu arabaya 10 bin Avro.  

C. 10 bin Avro biz ödedik bu arabaya geçen ay.  

D. Ödedik 10 bin Avro geçen ay biz bu arabaya.  

 

8. Construisez une phrase avec les mots proposés. 

    kaç / çeşit / koydun / kahvaltı / peynir /ve/ reçel/ sofrasına / bu / sabah? 
 

A. Bu sabah koydun kaç çeşit peynir ve reçel kahvaltı sofrasına?  

B. Bu sabah kaç çeşit kahvaltı sofrasına peynir ve reçel koydun?  

C. Bu sabah kahvaltı sofrasına kaç çeşit peynir ve reçel koydun?  

D. Bu sabah kahvaltı sofrasına peynir ve reçel koydun kaç çeşit?  
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9. Traduisez la phrase suivante.   

    « Depuis deux ans j’essaie d’apprendre le turc tout(e) seul(e). »  
 
A. İki yıldan beri tek başıma Türkçe konuşmaya çalışıyorum.  

B. İki yıldan beri tek başıma Türkçe öğrenmeye çalışıyorum.  

C. İki yıldır yalnız Türkçe konuşmayı seçiyorum. 

D. İki yıldır yalnız Türkçe öğrenmeyi seçiyorum.  

 
10. Traduisez la phrase « Türkçe konuşurken seni anlamaya başladım. » 
 
A. Je t’ai entendu lorsque tu as chanté en turc.  

B. Je te suis lorsque tu chantes en turc. 

C. Je commence à saisir lorsque tu écris en turc.    

D. J’ai commencé à te comprendre lorsque tu parles turc. 

 

11. Quelle réponse ne va pas à la suite de la phrase.  

     « Yarın sabah erken yolcusun, bu akşam geç ……………………. » 
 
A. yatmamalısın. 

B. yatma. 

C. yatmayasın. 

D. yatmasa. 

 

12. Quelle formule ne correspond pas à la phrase suivante?  

      « İyi Türkçe konuşmak için Türkiye’ye gitmeliyim. »  
 
A. İyi Türkçe konuşmak için Türkiye’ye gitmem mecbur. 

B. İyi Türkçe konuşmak için Türkiye’ye gitmem gerek 

C. İyi Türkçe konuşmak için Türkiye’ye gitmem lâzım. 

D. İyi Türkçe konuşmak için Türkiye’ye gitmem gerekir.  
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13. Traduisez la phrase «  Pourras-tu m’acheter du pain? » 
 
A. Bana ekmek alabilir misin?  

B. Bana ekmek alabiliyor musun?  

C. Bana ekmek alabilecek misin?  

D. Bana ekmek alabilecek miydin?  

 

 

14. Traduisez la phrase   

      « Aujourd’hui je n’ai pas pu retirer de l’argent à la banque. »  
 
A. Bugün bankadan para çekemedim. 

B. Bugün bankadan para çekmedim.  

C. Bugün bankadan para almadım.  

D. Bugün bankadan para alamadım.  

 

 

15. Répondez à la question suivante « Bu sabah saat Altı buçukta uyanabildin mi? 
 
A. Hayır, uyanmadım. 

B. Hayır uyanamadım.  

C. Hayır, uyanmayacağım. 

D. Hayır, uyanmam.  

 

 

16. Répondez à la question «  Hangi Kitap Ali’nin? »  
 
A. Ali’nin kitabı masada. 

B. Ali’nin kitabı çantada. 

C. Masadaki kitap Ali’nin.  

D. Ali’nin kitabı var.  
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17. Trouvez la mauvaise traduction  « Il n’arrête pas de parler turc ».  
 
A. Türkçe konuşup duruyor 

B. Durmadan Türkçe konuşuyor. 

C. Hep Türkçe konuşuyor.  

D. Yanlız Türkçe konuşuyor.  

 

 

18. Dans quelle phrase y a-t-il une faute d’orthographe? 
 
A. Telefon edip gelecek. 

B. Öğle yemeğini yeyip çıkacağız.  

C. Ev bulup İzmir’e taşınacaklar.  

D. Temizlik yapıp çamaşır yıkayacağım.  

 

 

19. Trouvez l’équivalent de la phrase suivante  « İşe yürüye yürüye gidiyorum. »  
 
A. İşe yürüyerek gidiyorum. 

B. İşe yürüyüp gidiyorum.  

C. İşe yürüyünce gidiyorum.  

D. İşe yürümeden gidiyorum.  

 

20. Trouvez la question pour la réponse « İşe yürüye yürüye gidiyorum. » 
 
A. İşe neyle gidiyorsun? 

B. İşe yürüye yürüye mi gidiyorsun?  

C. İşe ne zaman gidiyorsun? 

D. İşe nereye gidiyorsun?  
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21. Reliez les deux phrases en les faisant dérouler simultanément.  

      « Spor yaparım. Müzik dinlerim.  
 
A. Spor yapıp müzik dinlerim.   

B. Spor yapınca müzik dinlerim. 

C. Spor yapalı müzik dinlerim.  

D. Spor yaparken müzik dinlerim. 

  

 

22. Trouvez la phrase similaire à l’exemple.  

      « Ona yarın havanın nasıl olacağını sordum »  

 
A. Ben ona « yarın hava nasıl olacak » diye sordum. 

B. O bana « yarın hava nasıl olacak » diye sordu.  

C. Biz ona « yarın hava nasıl olacak » diye sorduk.  

D. O bize « yarın hava nasıl olacak » diye sordu.  

 

 

23. Quelle réponse ne convient pas pour compléter la phrase? 

      « Havalar güzel, hafta sonu piknik …………………………..?» 

 

A. yapsak mı?  

B. yapalım mı? 

C. yapmalı mıyız? 

D. yapar mıyız?  
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24. Quelle réponse ne convient pas pour compléter les espaces. 

     « Perşembe günü seni  …………….. beraber alış verişe  ………………….. » 

 

A. alsam  -  çıksak 

B. alayım  -  çıkalım 

C. alırım  -  çıkarız 

D. alır  -  çıkacağız  

 

 
25. Traduisez la phrase « Si j’étais riche, je ferais le tour du monde. » 
 
A. Zengin olsam, dünya turu yaparım. 

B. Zengin olursam, dünya turu yaparım.  

C. Zenginsem, dünya turu yapacağım. 

D. Zengin olsaydım, dünya turu yapardım.  

 

 
26. Traduisez la phrase « Si je deviens riche, je ferai le tour du monde. » 
 
A. Zengin olsam, dünya turu yaparım. 

B. Zengin olursam, dünya turu yaparım.  

C. Zenginsem, dünya turu yapacağım. 

D. Zengin olsaydım, dünya turu yapardım.  

 

 
27. Traduisez la phrase « Si j’ai été riche, j’aurais fait le tour du monde. » 
 
A. Zengin olsam, dünya turu yaparım. 

B. Zengin olursam, dünya turu yaparım.  

C. Zenginsem, dünya turu yapacağım. 

D. Zengin olsaydım, dünya turu yapardım.  
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28. Mettez la phrase au négatif « Gençken çok spor yapardım »  
 
A. Gençken çok spor yapmadım.  

B. Gençken çok spor yapmıyordum. 

C. Gençken çok spor yapmamıştım.  

D. Gençken çok spor yapmazdım.  

 

29. Mettez la phrase au passif « Çocuklar sınıfın camını kırdı. » 

 

A. Sınıfın camı çocuklar tarafından kırıldı.  

B. Sınıfın camı çocuklardan kırıldı.  

C. Sınıfın camı çocuklarla kırıştı.  

D. Sınıfın camını çocuklar kırdırdı. 

 

30. Mettez la phrase au factitif « Babam, kardeşim ile ders çalışıyor. »  

 

A. Kardeşimle ders çalışılıyor. 

B. Babam kardeşimle ders çalışışıyor. 

C. Babam kardeşime ders çalıştırıyor. 

D. Babam ve kardeşim tarafından ders çalışılıyor. 

 

31. Mettez la phrase au réfléchi « Ayşe’yi çok formda gördüm. » 

 

A. Ayşe çok formda görüldü.  

B. Ayşe çok formdadır.  

C. Ayşe çok formda görünüyor. 

D. Ayşe çok formda olmalı.   
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32. Mettez la phrase au contributif « Ahmet ile Sibel birbirlerine baktılar. »  

A. Ahmet’le Sibel baktılar. 

B. Ahmet Sibel’e, Sibel Ahmet’e baktı.  

C. Ahmet ile Sibel bakındılar.  

D. Ahmet ile Sibel bakıştılar.  

 

33. Complétez l’espace « Sen ve Mehmet ………………………… konuşmuyor musunuz?  

A. birbirlerinize 

B. birbirinizle 

C. birbirinize 

D. birbirleriyle  

 

III) Compréhension écrite :  
 

                             

                                    PRENS ADALARI VAPUR İSKELESİ 

 

Turist:  Merhaba Memur Bey, bu Türkiye’ye ikinci gelişim. Adalara gitmek istiyorum.  

            Daha önce sadece Büyükada’ya gittim.  

Gişe memuru:  Merhaba, hoş geldiniz. Vapurla mı, deniz otobüsüyle mi gitmek  

                        istersiniz?  

Turist: Aralarındaki fark ne acaba? 

Gişe memuru:  Vapurun açık yerleri de var, hava alarak güzel bir deniz yolculuğu  

                        yapabilirsiniz. Deniz otobüsü ise kapalı ama daha hızlı gider.  

Turist: Bizim vaktimiz çok. Geze geze gitmeyi tercih ederiz. Hangi ada en güzeli  

            acaba?  
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Gişe memuru:  Adaların hepsi (Kınalıada, Burgazada, Heybeliada,  

                        Büyükada,  Kaşık Adası, Sedef Adası, Tavşan Adası, Yassıada,  

                        Sivriada) güzeldir. İsterseniz bir adadan diğerine de geçebilirsiniz.  

Turist:  Öyleyse Kınalı, Burgaz ve Heybeliada için iki vapur bileti lütfen.  

Gişe memuru:  Bir bilet 12 lira, iki bilet 24 lira lütfen. 

Turist:  Buyurun 30 lira. 

Gişe memuru:  Buyurun paranızın üstü.  

 

34. Kaç kişi, nerede konuşuyor? 

 

A. İki kişi - vapurda konuşuyorlar. 

B. İki kişi - vapur iskelesindeki gişede konuşuyorlar.  

C. Üç kişi - Prens Adaları iskelesinde konuşuyorlar.  

 

35. Prens Adaları kaç tanedir? 

A. 4 tane 

B. 5 tane 

C. 9 tane 

 

36. Turist hangi adaya gitmek istiyor? 

 

A. Büyükada’ya. 

B. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada’ya. 

C. Bilmiyoruz.  
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37. Turist bu adalardan kaç tanesini,  kaç defa görmüş?  

 

A. Hiç görmemiş. 

B. Sadece Büyükada’yı görmüş.  

C. Sadece bir tanesini, bir defa görmüş.  

 

38. Turist, Adalara ne ile gitmeye karar veriyor?  

 

A. Vapurla  

B. Deniz otobüsüyle 

C. Yelkenliyle  

 

39. Vapurun özellikleri nelerdir? 

 

A. Vapur, deniz otobüsünden küçüktür. 

B. Vapurun açık ve kapalı alanları vardır.  

C. Vapur daha ucuzdur.  

 

 

40. Memur turiste kaç lira iade ediyor?  

 

A. 12 lira 

B. 24 lira 

C. 6 lira 


