10. SINIF İNGİLİZCE 1. ÜNİTE KELİMELERİ (SCHOOL LIFE-OKUL YAŞAMI)
SCHOOL SUBJECTS
art: resim
astronomy: gökbilim
athletics: spor / atletizm
biology: biyoloji
careers education: mesleki eğitim
chemistry: kimya
citizenship: vatandaşlık dersi
design and technology: teknoloji tasarım
drama: drama
english: ingilizce
fashion design: moda tasarımı
folk dances: halk oyunları
geography: coğrafya
german: almanca
history: tarih
ICT: bilişim ve iletişim teknolojileri
literature: edebiyat
maths: matematik
music: müzik
P.E. (physical education): beden eğitimi
philosophy: felsefe
photography: fotoğrafçılık
physics: fizik
psychology: psikoloji
science: fen bilimleri
VERBS
argue with friends: arkadaşlarıyla kavga
etmek
avoid loneliness: yalnızlıktan kaçınmak
be abroad: yurtdışına gitmek
catch the school bus: servise binmek
chat: sohbet etmek
come back home: eve dönmek
consult: danışmak
cooperate: birlikte çalışmak
cope with stress: stres ile başa çıkmak
do homework: ödev yapmak
fond of: düşkün olmak
get enough sleep: yeterince uyumak
get on well: iyi geçinmek
go jogging: koşmak
go to the theater: tiyatroya gitmek
good at: bir şeyde iyi olmak
hang around: dolaşmak, gezinmek
have breakfast: kahvaltı etmek

have dinner: akşam yemeği yemek
have some snacks: bir şeyler atıştırmak
keen on: meraklı
listen to music: müzik dinlemek
play chess: satranç oynamak
prepare portfolios: portfolyo hazırlamak
read a book: kitap okumak
revise regularly: düzenli tekrar yapmak
skip breakfast: kahvaltı yapmamak
skip courses: dersleri kaçırmak
spend time: zaman geçirmek
study: ders çalışmak, (okulda) okumak
surf the net: İnternette gezinmek
walk to school: okula yürüyerek gitmek
watch a movie: film izlemek
OTHER IMPORTANT WORDS
assignment: ödev
compulsory courses: zorunlu dersler
compulsory school subjects: Zorunlu dersler
consultant: danışman
deadline: son teslim tarihi
do revision: tekrar yapmak
dormitory: yurt
elective courses: seçmeli dersler
extracurricular activities: mifredat dışı
aktiviteler
freshman: üniversiteye yeni başlayan
öğrenci
get high scores: yüksek notlar almak
getting adapted: adapte olma
grade: sınıf, kademe
high school: lise
ice-breaker activities: tanışma etkinlikleri
lunch break: öğle yemeği arası
obey the rules: kurallara uymak
optional school subjects: seçmeli dersler
play truant: okuldan kaçmak
punctual: dakik
pupil: öğrenci
school and campus facilities: okul ve
kampüs imkanları
social clubs: sosyal kulüpler
study habits: çalışma alışkanlıkları
timetable: ders programı
vocational high school: meslek lisesi
Okan GÜLTEKİN

