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Unit-6 / Adventure
What kind of sports do you prefer doing? Ne tür spor yapmayı tercih edersin?
What activities do you prefer doing? Hangi aktiviteleri yapmayı tercih edersin?

trekking

take photographs

surfing skydiving

fly in a hot-air balloon 

kayaking

motor racingunderwater hockey

go rafting 

go caving go scuba-diving 

go on a jeep safari 

canoeing

do bungee-jumping

paragliding

heli-skiing 

climb a mountain

ride an elephant hang-glidingmotorcycle tour on 
 a mountainous road
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Example : 
Jogging is easier than riding a horse.
(Yürüyüş yapmak at binmekten kolaydır.)
Ice skating is safer than ice climbing.
(Buz pateni yapmak buzul tırmanışı yapmaktan daha güvenlidir.)
Skiing down a mountain is not more thrilling than caving.
(Dağ atlayışı,mağaracalıktan daha heyecan verici değildir.)
Are water sports better than sky sports?
(Su sporları, hava sporlarından daha iyi midir?)

Example : 
I think flying in a hot air balloon is the most amazing activity.
(Bence sıcak hava balonu ile uçmak en inanılmaz aktivitedir.)
To me, climbing a mountain is not the hardest extreme sport.
(Bence dağa tırmanmak en zor ekstrem spor değildir.)
Is sky diving the most challenging sport?
(Hava dalışı en zorlayıcı spor mudur?)
Riding an elephant is the most entertaining activity I’ve ever done.
(File binmek şimdiye kadar denediğim en eğlenceli aktivitedir.)

İki nesneyi , iki insanı veya başka herhangi iki şeyi 
karşılaştırırken aşağıdaki cümle kalıplarını kullanırız.

Eğer sıfat tek heceli ise ;

Sıfat(adjective) + -er + than

Eğer sıfat iki veya daha fazla heceli ise ;

More + sıfat(adjective) + than

şeklinde cümlelerimizi oluştururuz.

Bazı sıfatlar ise bu kuralların dışında şekillenir. 
Bunlara irregular adjectives (düzensiz sıfatlar) denir.

Üç veya daha fazla nesne, kişi veya herhangi başka bir 
şeyi karşılaştırırken aşağıdaki kalıpları kullanırız. 

“Superlative” cümleleri bize herhangi bir şeyin ‘en’ 
olanını ifade eder; en güzel, en başarılı, en yavaş vb.

Eğer sıfat tek heceli ise;

The sıfat(adjective) + -est  

Eğer sıfat iki veya daha fazla heceli ise;

The most + sıfat(adjective)  

COMPARATIVES (Karşılaştırmalar)

SUPERLATIVES (Üstünlük ifadeleri)

Short 
Adjectives

Long 
Adjectives

Irregular 
Adjectives

safe
safer
funny

funnier
easy

easier
hard

harder

close
closer
happy

happier
fast

faster
high

higher

good 
better

bad
worse 

many / much 
more 
little
less
far 

further/farther

exciting
more exciting

dangerous
more dangerous

thrilling
more thrilling

challenging
more challenging

Short 
Adjectives

Long 
Adjectives

Irregular 
Adjectives

safe safest 
close closest 

funny funniest 
easy easiest 
hard hardest 

happy happiest
fast fastest 

high highest

good 
the best

bad
the worst

far
the furthest/ 
the farthest
many/much

the most
little

the least

amazing
the most
amazing

fascinating
the most 

fascinating 
embrassing
the most 

embrassing
disappointing

the most
disappointing
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Look at the table and circle the correct words / phrases.  

Important Questions 

Easy

Challenging

Entertaining

Risky

Fascinating

Boring

play baseball horse riding sailingskydivingScuba-divingTrekking

1. Trekking is easier / more dangerous than scuba-diving.

2. Scuba-diving / Skydiving is one of the most entertaining sports.

3. Playing baseball is more / less challenging than skydiving.

4. Scuba-diving is easier than skydiving / playing baseball.

5. The riskiest one is playing baseball / skydiving.

6. Playing baseball is easier than scuba-diving / trekking but

more entertaining / challenging than skydiving.

7. Horse riding is more fascinating / boring than trekking.

8. Sailing is less boring / challenging than scuba-diving and

skydiving.

Why do the people do extreme sports? 
İnsanlar neden ekstrem sporları neden yapıyorlar?
Because adrenaline seekers love freedom and taking risks 
and want to test their limits.
Çünkü adrenalin tutkunları özgürlüğü ve risk almayı 
sever ve sınırları denemek isterler.

What qualifications should a person have to start 
this sport? Bir kişinin bu spora başlaması için ne tür 
niteliklere sahip olmalıdır?
What’s your craziest dream adventure?
Hayalindeki en çılgın macera nedir?
What do you need to do this sport?
Bu sporu yapmak için neye ihtiyacın var? 
What kind of equipment do you need for ice climbing?
Buz tırmanışı için ne tür ekipmanlara ihtiyacın var?

What are the difficulties of this sport?
Bu sporun zorlukları neler?
Have you ever experienced any dangers?
Hiç bir tehlike yaşadın  mı?
How dangerous is it?
O ne kadar tehlikeli? 
What’s the rate of death in base jumping?
Base jumping sporunda ölüm oranı nedir?
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Important Adjectives: Önemli Sıfatlar

Ex.

Disappointing:  
Hayal kırıklığına uğratıcı
Entertaining: Eglenceli
Dangerous: Tehlikeli
Amusing: Eğlenceli
Thrilling: Heyecan verici

Challenging: Zorlayıcı
Boring: Sıkıcı
Embarrassing: Utanç verici
Amazing: İnanılmaz
Fascinating: Büyüleyici
Frightening: Korkunç

Risky: Riskli
Easy: Kolay
Tiring: Yorucu
Unusual:  Olağan dışı

Attention! Dikkat!
I prefer exploring sea life: Deniz hayatını keşfetmeyi tercih ederim. (SCUBA DIVING)
I prefer exploring dark and mysterious places: Karanlık ve gizemli yerleri keşfetmeyi tercih ederim. (CAVING)

PREFER = WOULD RATHER  (Tercih etmek) 

Bir konudaki seçimlerimizden, tercihlerimizden bahsederken “prefer” veya “would rather” kullanırız. 
“Would rather”, “prefer”a göre daha kibar ve resmi bir kalıptır. Yapı açısından da bu iki kalıp farklılık gösterir.

• Tercih	etmek
• Prefer’e	yakın	olan	tercih	edilen,	cümlenin

sonuna doğru olan tercih edilmeyendir.

I prefer doing water sports to sky sports. I’d rather do water sports than sky sports.

• negative	form:	don’t	/doesn’t	prefer
•	 	 TO	 	
• V	ing

• negative	form:	‘d	rather	NOT
•	 		 THAN				
• V	(yalın	hal)

• Tercih	etmek
• ‘d	rather’a	yakın	olan	tercih	edilen,	cümlenin

sonuna doğru olan tercih edilmeyendir.
SIMILARITY
(benzerlik)

DIFFERENCE	
(farklılık)

EXAMPLE

PREFER WOULD (‘d) RATHER

1 12 2

kayaking bungee jumping

1

fly in a hot air balloon go caving

2

1. Jason prefers bungee jumping to kayaking because bungee jumping is thrilling.
2. I would rather fly in a hot air balloon than go caving. I think flying in a hot air balloon is entertaining.

What do you think of extreme sports? Ekstrem sporlarla ilgili ne düşünüyorsun?
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1. What is your favorite sport or activity? In other words, what sport or activity do you like doing?
2. When did you last do it? I mean “What was the date?” 
3. Where did you do it? I mean “Where were you?”
4. What did you dislike doing? I mean “What were the things you didn’t like doing?”
5. Why did you like it? In other words, what were your reasons for enjoying it?

Destination: Gidilecek Yer
What’s the best time to visit? 
Ziyaret edilecek en iyi zaman nedir?
What can we buy as a present?  
Hediye olarak ne alabiliriz? 
Souvenirs- Hediyelik eşya 
What can a visitor see there? 
Bir ziyaretçi orada ne görebilir? 
Tourist attractions: Turistik yerler
What activities do you prefer doing there? 
Orda hangi etkinlikleri yapmayı tercih edersin? 

Recreational activities: eğlecenli etkinlikler
What traditional food can we taste there? 
Orada hangi geleneksel yemekleri tadabiliriz? 
Cuisine: Mutfak 
What’s the best way to get there? 
Oraya en iyi gitme şekli nedir? 
Transportation: Ulaşım
What is the weather like there? 
Orada hava nasıl?

1) Adrenalin Seekers want to test their limits.They love freedom and taking risks.They are very courageous.

2) Prefer veya would rather’a yakın olan ifade tercih edilendir. Yalnız olumsuzuna dikkat edelim. ex: I don’t prefer
 safe sports to dangerous sports. (Güvenli sporları tercih etmem.)

3) Kişiler tercih ettiği,sevdiği şeylerle ilgili amazing,amusing,fascinating, entertaining…etc gibi güzel,olumlu
 ifadeler kullanırken;  sevmediği, tercih etmediği şeylerle ilgili disappointing, embarassing..etc gibi olumsuz
 ifadeler kullanır. (Eğer kişi bir adrenalin seeker ise adventurous,risky, challenging gibi kelimeler maceracı kişiler
 için olumlu anlamdadır.)

4) Comparative & Superlative
 - Comparative cümlelerde “than” ; superlative cümlelerde “the” unutulmaz.
 - “of all (hepsinden) ” ifadesine dikkat sadece superlative cümlelerde kullanılır.
 Ex: I think, bungee jumping is the most challenging sport of all.
  *Comparative & Superlative sorularında MORE- THE MOST-LESS- THE LEAST  kelimelerine çok dikkat
 etmek gerekir.

5) Caving (mağaracılık) ten bahsederken genellikle olumlu anlamda mysterious (gizemli) ifadesi kullanılır.

6) Difference between canoeing and kayaking (Kano ve kayak arasındaki fark)
  Canoeing: Team sport / safer / one-sided paddle used
 Kayaking:  Individual sport / more dangerous / two-sided paddle used

WHAT DO YOU MEAN? NE DEMEK İSTİYORSUN? 
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