8. SINIF 6. ÜNİTE ADVENTURES KELİMELERİ
VERBS
attack: saldırmak
attend: gitmek, katılmak
be interested in: ilgi duymak
become: olmak
climb mountain: dağa tırmanmak
complete: tamamlamak
cost: malolmak
decide: karar vermek
describe: tanımlamak, tarif etmek
develop: gelişmek, geliştirmek
dream: hayal etmek
drown: boğulmak
expect: beklemek, ummak
experience: deneyimlemek
explore: keşfetmek
fall down: düşmek
feel the freedom: özgürlüğü hissetmek
fly in a hot air balloon: sıcak hava balonunda uçmak
fond of: sevmek
gain: kazanmak
get frost bite: soğuktan donmak (bir uzuv)
get there: oraya varmak
go rafting: raftinge gitmek
grow up: büyümek, yetişmek
guess: tahmin etmek
improve: geliştirmek
interview: röportaj yapmak
join a tour: tura katılmak
jump off: yüksekten atlamak
land: (karaya) ayak basmak
move on the rope: ip üzerinde hareket etmek
need: ihtiyaç duymak
prefer: tercih etmek
protect: korumak
reach: ulaşmak
repair: tamir etmek
set record: rekor kırmak
spend: harcamak
support: desteklemek
survive: hayatta kalmak
take a photo: fotoğraf çekmek
take lesson: ders almak
take place: meydana gelmek, olmak
take risk: risk almak
travel: seyahat etmek
visit: ziyaret etmek, gezmek
walk in the space: uzayda yürümek
would rather: tercih etmek

NOUNS
accident: kaza
accomodation: konaklama
adventure: macera
adventurer: maceracı
aim: amaç
archery: okçuluk
base jumping: paraşüt veya özel giysi ile yüksekten
atlama
best way: en iyi yol
bridge: köprü
building: bina
bungee jumping: yüksek bir yerden esnek bir
halatla atlamak
canoeing: kano sporu
caving: mağaracılık
cliff: uçurum, kayalık
country: ülke, kırsal alan
courage: cesaret
danger: tehlike
desert: çöl
destination: gidilecek yer, durak
dream: hayal, rüya
dry suit: su geçrmez kıyafet, dalgıç kıyafeti
elbow pads: dirsek koruyucu
equipment: ekipman
experience: deneyim
expert: uzman
extreme sports: aşırı sporlar
flashlight: flaş, el feneri
footwear: ayakkabı
forest: orman
free fall: serbest atlama
freedom: özgürlük
gift: hediye
glacier: buzul, buz dağı
goal: amaç
hang gliding: yelken kanat ile uçma
heli skiing: kayakçıların helikopterle dağ zirvesine
bırakılması
helmet: kask
highlining: ip üzerinde yürüme
hill: tepe
historic places: tarihi yerler
history: tarih
ice climbing: buza tırmanma
ice screw: buz vidası
individual sports: bireysel sporlar
instructor: eğitmen
kite surfing: uçurtma sörfü
knee pads: diz koruyucu
knife: bıçak
land: kara
ingilizceciyiz.com

lifestyle: yaşam tarzı
magazine: dergi
member: üye
motor racing: motor yarışları
mountainous road: dağlık yol
nature: doğa
occupation: meslek, iş
ocean: okyanus
paddle: kürek
parachutist: paraşütçü
paragliding:yamaç paraşütü yapma
present: hediye
qualifications: nitelikler
rate of death: ölüm oranı
reason: sebep
result: sonuç
rock climbing: kaya tırmanışı
rope: ip, halat
safe landing: güvenli iniş
safety equipment: güvenlik ekipmanları
sailing: yelkencilik
scenery: manzara
scuba diving: tüplü dalış
side: yan, taraf
skateboarding: kaykay yapma
skill: yetenek, beceri
skydiving: gökyüzü dalışı
special axe: özel balta
structure: yapı, bina
team sports: takım sporları
temple: tapınak
the others: diğerleri
tournament: turnuva
tower: kule
traditional food: geleneksel yiyecek
transportation: ulaşım, taşıma
trekking route: yürüyüş yolu
underwater hockey: su altı hokeyi
waterfall: şelale
wet suit: dalış kıyafeti
wind: rüzgar
windsurfing: rüzgâr sörfü
wing: kanat
wonderful view: harika manzara
wrist guards: bilek koruması
ADJECTIVES
adrenaline seeker: adrenalin tutkunu
adventurous: maceracı
amazing: şaşırtıcı, hayret verici
ambitious: hırslı, istekli
amusing: zevkli, eğlenceli
better: daha iyi

boring: sıkıcı
challenging: zorlu, zorlayıcı
craziest: en çılgın
dangerous: tehlikeli
different: farklı
disappointing: hayal kırıklığına uğratan
each: her biri
easy: kolay
entertaining: eğlenceli
exciting: heyecan verici
expensive: pahalı
experienced: deneyimli
fascinating: büyüleyici
frightening: korkutucu
frozen: donmuş
hard: zor
healthy: sağlıklı
individual: bireysel
inexpensive: pahalı olmayan
inexperienced: deneyimsiz
interesting: ilgi çekici
last: en son
magnificent: muhteşem
mysterious: gizemli
other: diğer
safe: güvenli
special: özel
successful: başarılı
wonderful: harika
worse: daha kötü
IMPORTANT EXPRESSIONS
exactly: aynen, kesinlikle
how long does it take …? : … ne kadar sürer
how long: ne kadar süre
how much does it cost? : ne kadara mal olur?
I expect: sanırım
I guess: tahminimce
I mean: demek istediğim, yani
in other words: başka bir deyişle
it takes …: … sürer
my pleasure: memnuniyetle
over: üzerinde
what do you mean? : ne demek istiyorsun?
what kind of: ne tür
what type of: ne tür
which one: hangisi
Kelime Anlam ve Okunuşlarını
Öğrenmek İçin Kodu Okutunuz

ingilizceciyiz.com

Kelime Quzi İçin Kodu Okutunuz

