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Seat: Koltuk 

Brake: Fren 

Brake lever: Fren Kolu    

Handlebar: Bisiklet gidonu, Bisiklet kolu 

Tire: Lastik 

Frame: Gövde 

Gear: Vites   

Chain: Zincir 

Mudguard: Çamurluk 

Pedal: Pedal                                                                           

       

 

 

Bossaball Snow tubing Zorbing Snowshoeing 
Bossaball: Asıl amacın kazanmak değil eğlence olduğu voleybal sahasına benzeyen şişme bir alanda oynanan 

oyun.                

Snow tubing: Özel bir şişme bot üzerinde yüksek bir yerden kayılarak yapılan spor

Zorbing: İçi görülebilen, şişme dev bir balon içerisinde yüksek bir noktadan veya su üzerinde yuvarlanarak 

eğlenilen spor türü 

Snowshoeing: Kar ayakkabısıyla karda yürüme sporu 

Boring Sıkıcı 

Brush teeth Dişlerini fırçalamak 

Cycle Bisiklet sürmek 

Do you watch TV in the evenings? Akşamları televizyon izler misin? 

Drive to work İşe arabayla gitmek 

Eat fruit Meyve yemek 

Energetic Enerjik, enerji dolu 

Exciting Heyecanlı, heyecan verici 

Fix a bike Bisiklet tamir etmek 

Fun Eğlenceli 

Get up Kalkmak 
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Go to the beach Sahile gitmek 

Hang out Takılmak, dolaşmak, gezinmek 

Have a shower Duş almak 

Have breakfast Kahvaltı yapmak 

Have dinner Akşam yemeği yemek 

Have lunch Öğle yemeği yemek 

Hiking Yürüyüş 

How often Ne sıklıkla 

I would like to try Denemek isterim 

Impressive voice Etkileyici ses 

Interesting İlginç 

Junk food Abur cubur, sağlıksız yiyecek 

Late Geç 

Leave your room untidy Odanı dağınık bırakmak 

Listen to loud music with headphones Kulaklıkla yüksek seste müzik dinlemek 

Listen to music Müzük dinlemek 

Live Yaşamak 

Loud Sesli, gürültülü 

Meet with friends Arkadaşlarla buluşmak 

Mountain bike Dağ bisikleti 

Read a magazine Dergi okumak 

Rest Dinlenmek 

Ride a bike Bisiklet sürmek 

Ridiculous Gülünç, tuhaf, saçma 

Stay up late Geç saatlere kadar ayakta durmak, uyankı kalmak 

Take the bus to school Okula otobüsle gitmek 

Terrific Harika, müthiş, fevkalade 

Trendy Moda, modaya uygun 

Unbearable Katlanılmaz, çekilmez, dayanılmaz 

Unusual Sıradışı, olağan dışı 

Walk to school Okula yürüyerek gitmek 

Wash the dishes Bulaşıkları yıkamak 

Watch TV Televizyon izlemek 

Wear casual clothes Günlük kıyafetler giymek 

Wear fashion clothes Moda kıyafetler giymek 

What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? 

What do you do in the mornings? Sabahları ne yaparsın? 

What do you have for breakfast? Kahvaltıda ne yersin? 

What do you think about Ali? Ali hakkında ne düşünüyorsun? 

What do you think about the singer? Şarkıcı hakkında ne düşünüyorsun? 

What kind of music do you like? Ne tür müzik seversin? 

What kind? Ne tür, Ne çeşit? 

What time do you leave school? Okuldan saat kaçta çıkarsın? 

What time do you usually get up? Genellikle saat kaçta kalkarsın? 

What type? Ne tür, Ne çeşit? 


