UNIT 4 - MY DAILY ROUTINE
-1answer the questions: soruları cevaplamak
arrive at school: okula varmak
arrive home: eve varmak
ask question: soru sormak
brush teeth:diş fırçalamak
buy:satın almak
call friends: arkadaşları aramak
clean: temizlemek
climb: tırmanmak
comb hair: saç taramak
come back home: eve dönmek
cook meal: yemek pişirmek
do homework: ödev apmak
do shopping: alışveriş yapmak
do: yapmak
draw pictures: resim çizmek
drink: içmek
drive: araba sürmek
eat: yemek
feel: hissetmek
finish:bitirmek
get dressed: giyinmek
get home:eve varmak
get on the bus: otobüse binmek
get out of the bed: yataktan kalkmak
get up early: erken kalkmak, erken uyanmak
go by bike: bisikletle gitmek
go online: internete girmek
go out: dışarı çıkmak
go shopping: alışverişe gitmek
go to bed: yatmak
go to school by school bus: okula servisle gitmek
go to school on foot: okula yürüyerek gitmek
go: gitmek
have a bath: banyo yapmak
have a rest:dinlenmek
have a shower:duş almak
have a snack: atıştırmak
have breakfast: kahvaltı yapmak
have classes: derse girmek, dersi olmak
have dinner: akşam yemeği yemek
have lunch:öğle yemeği yemek
hear: duymak

help mother: anneye yardım etmek
learn: öğrenmek
leave home: evden çıkmak
leave school: okuldan çıkmak
listen to: dinlemek
live: yaşamak
make: yapmak
meet friends: arkadaşlarla buluşmak
need: ihtiyaç duymak
play game: oyun oynamak
play instrument: enstrüman çalmak
play soccer: futbol oynamak
prefer: tercih etmek
read book: kitap okumak
read newspaper: gazete okumak
ride bike: bisiklet sürmek
ride horse: ata binmek
say: söylemek
see a movie: film izlemek
sleep late: geç uyumak
start: başlamak
stay: kalmak
study lesson:ders çalışmak
study: çalışmak, (okulda) okumak
take: almak
talk to parents: anne babayla konuşmak
take a nap: uyuklamak, kestirmek
take a shower: duş almak
talk about: … hakkında konuşmak
tell: anlatmak, söylemek
tidy room:odayı toparlamak
understand: anlamak
visit grandparents: büyükanne ve büyük babayı
ziyaret etmek
visit relatives: akrabaları ziyaret etmek
visit: gezmek, ziyaret etmek
wake up: uyanmak
walk: yürümek
want to: istemek
wash face and hands: elleri ve yüzü yıkamak
watch movie: film izlemek
wear: giymek
work: çalışmak
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-2about: hakkında, yaklaşık-civarı
after: -den sonra
because: çünkü
before: -den önce
but: fakat
first: birinci, ilk olarak
free time: boş zaman
perfect: harika
of course: tabi ki
-3(Kişiden hemen sonra kullanılırlar)
never: hiç
rarely/seldom: nadiren
sometimes: bazen
often: sıksık
usually:genellikle
always:her zaman
(Cümle sonunda kullanılırlar)
after school: okuldan sonra
after lunch: öğle yemeğinden sonra
after dinner:
after breakfast:
before school: okuldan önce
before sleeping:
before dinner:
at 7 o’clock: saat 7’de
at the weekends: haftasonları
at noon: öğlenleri
at night: geceleri
on Sundays: Pazar günleri
on Tuesdays: Salı günleri
on Wednesdays: Çarşamba günleri
on Fridays: Cuma günleri
on weekdays: hafta içi
in the mornings: sabahları
in the afternoon: öğleden sonra
in the evenings: akşamları
early:erken
late:geç
every morning: her sabah
everyday: her gün
everyweek: her hafta
everymonth: her ay
every year: her yıl

QUESTION WORDS
what: ne
which: hangi, hangisi
when: ne zaman
who: kim
why: neden
where: nerede, nereye
what time: saat kaçta
how: nasıl
how many: kaç tane
how much: ne kadar
how often: ne sıklıkla
NUMBERS IN ENGLISH
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1 - one
2 - two
3 - three
4 - four
5 - five
6 - six
7 - seven
8 - eight
9 - nine
10 - ten
11 - eleven
12 - twelve
13 - thirteen
14 - fourteen
15 - fifteen
16 - sixteen
17 - seventeen
18 - eighteen
19 - nineteen
20 - twenty
21 - twenty-one
22 - twenty-two
23 - twenty-three
30 - thirty
40 - forty
50 - fifty
60 - sixty
70 - seventy
80 - eighty
90 - ninety
100 - one hundred*
101 - one hundred and one
200 - two hundred
300 - three hundred
1000 - one thousand
1,000,000 - one million

