
UNIT 3  GAMES AND HOBBIES 
1. abilities: yetenekler, beceriler
2. activity: aktivite, etkinlik
3. also: ayrıca
4. always: her zaman
5. backgommon: tavla
6. bad at : bir şeyde kötü olmak
7. blind mans’s buff: körebe
8. board games: masa başı ‐ tahta oyunları
9. boring: sıkıcı

10. camping: kamp yapmak
11. can: ‐e bilmek (bir şeyi yapabilmek)
12. cartoon: çizgi film
13. catch: yakalamak
14. checkers: dama
15. chess: satranç
16. Chinese whisper: kulaktan kulağa
17. climb: tırmanmak
18. collect stamps: Pul toplamak
19. computer games: bilgisayar oyunları oynamak
20. count: sayı saymak
21. crazy about: çok sevmek, bayılmak
22. dance: dans etmek
23. dart: hedef vurma oyunu
24. describe: tanımlamak, açıklamak
25. difficult: zor
26. dislike: sevmemek
27. do magic: sihirbazlık yapmak
28. do puzzle: yapboz yapmak
29. dodgeball: yakan top
30. draw a picture: resim çizmek
31. dream: hayal, rüya
32. easily: kolayca
33. eat: yemek
34. enjoyable: eğlenceli
35. envelope: zarf
36. favourite activity: en sevilen aktivite
37. favourite game: en sevilen oyun
38. find: bulmak
39. fishing: balık tutma
40. fold: katlamak
41. free time: boş zaman
42. fun: eğlenceli
43. game: oyun
44. great idea: harika fikir
45. ground: yer, zemin, toprak
46. hangman: adam asmacaa
47. help: yardım etmek
48. hide and seek: saklambaç
49. hiking: doğa yürüyüşü
50. hobbies: hobiler

51. hopscotch: sek sek
52. How about you? : Peki ya sen
53. hula hop: bele takılıp çevirilen çember
54. ice skating: buz pateni
55. leapfrog: birdirbir oyunu
56. indoor game: kapalı alan oyunları
57. interesting: ilginç
58. jigsaw puzzle: bulmaca
59. jump: zıplamak
60. keepy uppy: top sektirmek
61. know: bilmek
62. learn: öğrenmek
63. leisure time: boş z aman
64. letter: mektup
65. like: sevmek
66. listen to music: müzik dinlemek
67. live: yaşamak
68. love: sevmek
69. make: yapmak
70. marbles: misket
71. match: eşleştirmek
72. mountain: dağ
73. musical instrument: müzik aleti
74. need: ihtiyaç duymak
75. never: hiç bir zaman
76. origami: kağıt katlama
77. other: öteki, başka
78. outdoor game: açık alan oyunları
79. paint: boyamak
80. play football: futbol oynamak
81. player: oyuncu
82. puzzle: yapboz
83. racket: raket
84. read book: kitap okumak
85. regularly: düzenli olarak
86. remove: silmek, çıkarmak
87. ride a bike: bisiklete binmek
88. ride a horse: ata binmek
89. rollerskate: tekerlekli paten
90. scrabble: kelime oyunu
91. sculpting: heykel yapmak
92. see saw: tahteravalli
93. shape: şekil
94. sing songs: şarkı söylemek
95. skating: paten kayma
96. skip rope: ip atlamak
97. soccer: futbol oynamak
98. sometimes: bazen
99. spare time: boş z aman

100. square: kare
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101. swimming: yüzme Sorularda en çok kullanılan kelimeler 
102. swing: (salıncakta) sallanmak 128. above: yukarıda
103. table tennis: masa tenisi 129. according to: ‐e göre
104. taboo: tabu (yasak kelime oyunu) 130. answer: cevap
105. tag: elim sende oyunu, ebelemece 131. below: aşağıda
106. take photos: fotoğraf çekmek 132. best option: en iyi seçenek
107. tennis: tenis 133. blank: boşluk
108. that's: şu 134. chart: tablo, çizelge
109. this is: bu 135. check: kontrol etmek
110. tic‐tac‐toe: 3 taş oyunu 136. choose: seçmek
111. together: birlikte, beraber 137. circle: yuvarlak içine almak
112. touch: dokunmak 138. complete: tamamlamak
113. try: denemek 139. conversation: konuşma
114. turn your back: sırtını dönmek 140. correct: doğru
115. use: kullanmak 141. dialogue: diyalog
116. usually: genellikle 142. expression: ifade
117. video games: video oyunları 143. false: yanlış
118. wake up: uyanmak 144. fill in the blanks: boşlukları doldurmak
119. walk: yürümek 145. following: şıklar
120. want: istemek 146. graph: grafik
121. watch: izlemek 147. information: bilgi
122. weather: hava 148. irrelevant: alakasız
123. weekend: hafta sonu 149. mean: anlamına gelmek
124. what about you? : Peki  ya sen? 150. odd: farklı
125. win: kazanmak 151. option: seçenek
126. with: ile 152. order: sıralama
127. wonderful: harika 153. question: soru

154. reflect: yansıtmak
155. sentence: cümle
156. sign: işaret, tabela, simge
157. speech bubble: konuşma balonu
158. table: tablo, çizelge
159. text: okuma metni
160. then: sonra
161. underline: altı çizili
162. visual: görsel
163. word: kelime
164. wrong: yanlış
165. What: Ne
166. When: Ne zaman
167. Where: Nerede
168. Which: Hangi
169. Why: Neden
170. Who: Kim
171. Whose: Kimin
172. What time: Saat kaçta
173. How: Nasıl
174. How many: Kaç tane
175. How much: Ne kadar
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