
UNIT 4 - MY DAILY ROUTINE 
about: hakkında, yaklaşık-civarı 
after: sonra 
afternoon: öğleden sonra 
arrive at school: okula varmak 
arrive home: eve varmak 
ask question: soru sormak 
because: çünkü 
before: önce 
break time: ders arası, tenefüs 
brush teeth: diş fırçalamak 
but: fakat, ama 
buy: satın almak 
call friends: arkadaşları aramak 
clean: temizlemek 
climb: tırmanmak 
comb hair: saç taramak 
come back home: eve dönmek 
compare: karşılaştırmak 
cook meal: yemek pişirmek 
daily routine: günlük yapılan işler 
describe: tarif etmek, açıklamak 
do homework: ödev yapmak 
do shopping: alışveriş yapmak 
drink: içmek 
drive: araba sürmek 
early: erken 
eat: yemek 
evening: akşam 
feel: hissetmek 
finish: bitirmek 
first: birinci, ilk önce 
follow: takip etmek 
get back: geri dönmek 
get dressed: giyinmek 
get home: eve varmak 
get on the bus: otobüse binmek 
get off the bus: otobüsten inmek 
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 by bus: otobüsle gitmek 
go on foot: okula yürüyerek gitmek 
grandparents: büyükanne ve büyük baba 
have a bath: banyo yapmak 
have a rest: dinlenmek 
have a shower: duş almak 
have a snack: atıştırmak 

have lunch: öğle yemeği yemek 
hear: duymak 
help mother: anneye yardım etmek 
how often: ne sıklıkla 
late: geç 
leave home: evden çıkmak 
leave school: okuldan çıkmak 
listen to: dinlemek 
make: yapmak 
meet friends: arkadaşlarla buluşmak 
morning: sabah 
need: ihtiyaç duymak 
night: gece 
of course: elbette, tabiki 
olive: zeytin 
perfect: mükemmel, harika 
play instrument: enstrüman çalmak 
prefer: tercih etmek 
read newspaper: gazete okumak 
relatives: akraba 
ride bike: bisiklet sürmek 
say: söylemek 
see a movie: film izlemek 
sleep late: geç uyumak 
start: başlamak 
stay: kalmak 
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 
toothpaste: diş macunu 
understand: anlamak 
visit: 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 
weekday: haftaiçi 
weekend: haftasonu 
never: hiç  
rarely/seldom: nadiren  
sometimes: bazen  
often: sıksık  
usually: genellikle  
always: her zaman 
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