10. SINIF İNGİLİZCE 8. ÜNİTE KELİMELERİ (DIGITAL ERA – DİJİTAL ÇAĞ)
access the information: bilgiye ulaşmak

excessive internet usage: aşırı internet

access: erişim

kullanımı

addicted to: bağımlı

face to face communication: yüz yüze

addictive: alışkanlık yapan

iletişim

affect: etkilemek

feel lonely: yalnız hissetmek

app store: uygulama mağazası

function: işlev

application: uygulama

game console: oyun konsolu

artificial intelligence: yapay zeka

habit: alışkanlık

banking transaction: bankacılık işlemi

hardware: donanım

big deal: çok önemli

homepage: anasayfa

black&white tv: siyah beyaz televizyon

increase: artmak

call people: insanları aramak

innovation: yenilik

check account: hesabını kontrol etmek

interact: etkileşimde bulunmak

communicate: haberleşmek

interaction: etkileşim

computer: bilgisayar

invent: icat etmek

connect: bağlanmak

join chat rooms: sohbet odalarına katılmak

contact each other: birbiriyle iletişim

join discussion forums: tartışma

kurmak

forumlarına katılmak

contact: irtibat kurmak

keep changing: değişmeye devam etmek

control e-mails: e-postaları kontrol etmek

keep in touch: iletişim halinde bulunmak

criticize: eleştirmek

keyboard: klavye

curved tv: kavisli televizyon

latest developments: en son gelişmeler

depend on: bağlı olmak

listen to music: müzik dinlemek

desktop PC: masaüstü bilgisayar

make easier: kolaylaştırmak

develop computer skills: bilgisayar

make friends: arkadaş edinmek

becerilerini geliştirmek

making reservations: yer ayırtmak

develop: gelişmek

medical technology: tıbbi teknoloji

dial phone: telefon

memory card: hafıza kartı

doing homework: ödev yapmak

mouse: fare

dominate: hakim olmak

navigation systems: yön bulma sistemi

download music: müzik indirmek

negative effects: olumsuz etkiler

e- book reader: e-kitap okuyucu

netiquette: internet görgü kuralları

effect: etki

netiquette: internet görgü kuralları

evolution of technology: teknolojinin

offensive language: saldırgan dil

gelişimi

10. SINIF İNGİLİZCE 8. ÜNİTE KELİMELERİ (DIGITAL ERA – DİJİTAL ÇAĞ)
online courses: canlı ders

surf on the Net: internette gezinmek

online shopping: internetten alışveriş

tag: etiketlemek

ordering food: yemek siparişi vermek

technological devices: teknolojik cihazlar

organ replacement: organ nakli

typewriter: daktilo

play games: oyun oynamak

use social media: sosyal medyayı kullanmak

pocket-size: küçük boy

using technology: teknolojiyi kullanma

positive effects: olumlu etkiler

via: aracılığıyla

power bank: taşınabilir şarj aleti

waste of money: para israfı

process: işlemek

watch videos: video izlemek

put on weight: kilo almak

watching movies: film izlemek

read blogs: blog okumak

waterproof: su geçirmez

read the news: haber okumak

way of communication: iletişim biçimi

reading comment: yorum okumak

wireless printer: kablosuz yazıcı

remote control: uzaktan kumanda

write blogs: blog yazmak

save money: para biriktirmek
save time: zaman kazanmak
save: kaydetmek
send messages: mesaj göndermek
sending presents: hediye göndermek
share opinions: fikir paylaşmak
share photographs: fotoğraf paylaşmak
share videos: video paylaşmak
share: paylaşmak
smart devices: akıllı cihazlar
smart TV: akıllı televizyon
smart watch: akıllı saat
smartphone: akıllı telefon
social media account: sosyal medya hesabı
social media users: sosyal medya
kullanıcıları
spend too much time: çok zaman harcamak
store: depolamak

Okan GÜLTEKİN

