
7. SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ “SPORTS” 

athlete: atlet / sporcu 

achieve: başarmak 

ball: top 

beat: yenmek 

compete: yarışmak, rekabet etmek 

compete in the races: yarışlara katılmak 

court: kort, saha 

cycling: bisiklet sürme 

diving: dalış 

do a sport: spor yapmak 

draw: berabere 

eat healthy food: sağlıklı yiyecekler yemek 

equipment: ekipman 

exercise in the gym: spor salonunda egzersiz 

yapmak 

exercise: egzersiz yapmak 

get up: uyanmak 

gloves: eldiven 

go on a diet: diyet yapmak 

go to the gym: spor salonuna gitmek 

goggles: yüzücü-kayak gözlüğü 

gym: spor salonu 

have breakfast: kahvaltı yapmak 

have energy drinks: enerji içecekleri içmek 

have junk food: abur cubur yemek 

have protein: protein almak 

hit a ball: topa vurmak 

hurt leg: bacağını incitmek 

ice skating: buz pateni 

individual sports: bireysel sporlar 

indoor sports: iç mekân sporları 

injury: sakatlık 

jogging: tempolu koşu 

join a sports activity: bir spor etkinliğine 

katılmak 

keep fit: zinde kalmak 

knee pads: dizlikler 

lose the match: maçı kaybetmek 

make a goal: gol atmak 

medal: madalya 

net: ağ, file 

opponent team: karşı takım 

own: sahip olmak 

outdoor sports: dış mekân sporları 

player: oyuncu 

pool: havuz 

practice: çalışmak, antreman yapmak 

prize: ödül 

racket: raket 

ride bike: bisiklet sürmek 

rollerskate: paten 

running: koşu 

safety: güvenlik 

score a point: puan kazanmak 

score goal: gol atmak 

score point: puan almak  

skateboard: kaykay 

skiing: kayak yapma 

snow jacket: kar montu 

snowboard: kar kayağı 

spectator: seyirci 

sportsman:sporcu 

stadium: stadyum 

stay in bed: yatmak 

success: başarı 

swimmer: yüzücü 

swimming: yüzme 

swimsuit: mayo 

team sports: takım sporları 

team: takım 

to be bad at: ... da kötü olmak 

to be good at: ...da iyi olmak 

trainers: spor ayakkabısı 

training: antreman 

wakeup early: erken kalkmak 

watch a match: maç izlemek 

water sports: su sporları 

weights: ağırlıklar 

win gold medal: altın madalya kazanmak 

winter sports: kış sporları 

 

FREQUENCY ADVERBS (SIKLIK ZARFLARI) 

never: asla, hiç 

hardly ever: neredeyse hiç 

rarely/seldom: nadiren 

sometimes: bazen 

often: sık sık 

usually / generally: genellikle 

always: her zaman 

once: bir kere 

once a week: haftada bir kez 

twice: iki kere 

twice a year: yılda iki kez 

three times: üç kere 
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