Name:

Class:
6. Sınıf İngilizce 4. Ünite Weather and Emotions Kelime Listesi

hometown
weather conditions
sunny
freezing
dry
hailing
stormy
cloudy
rainy
windy
lighting
foggy
warm
cold
emotions
feel happy
feel sleepy
feel scared
feel moody
feel anxious

mahalle, memleket
hava durumları
güneşli
dondurucu
kuru
dolu
fırtınalı
bulutlu
yağmurlu
rüzgarlı
gökgürültülü
sisli
ılık
soğuk
hisler
mutlu hissetmek
uykulu hissetmek
korktuğunu hissetmek
karamsar hissetmek
endişeli hissetmek

feel upset
feel sad
feel energetic
seasons
summer
winter
spring
autumn (fall)
directions
east
north
west
south
middle
weather forecast
temperature
minus
degrees celcius
above
colder than

üzgün hissetmek
mutsuz hissetmek
canlı hissetmek
mevsimler
yaz
kış
ilkbahar
sonbahar
yönler
doğu
kuzey
batı
güney
iç/orta
hava tahmini
ısı
eksi
derece
üstünde
daha soğuk

6. Sınıf İngilizce 4. Ünite Weather and Emotions Soru & Cevap Cümle Yapıları
What is the weather like in your hometown today?
(Bugün sizin orası nasıl?)
It is cold and rainy today.
(Bugün burası soğuk ve yağmurlu.)
What is the weather like in Erzurum?
(Erzurum’da hava nasıl?)
It is freezing and snowy in Erzurum.
(Erzurum dondurucu ve karlı.)
How do you feel on sunny days?
(Güneşli havalarda kendini nasıl hissedersin?)
I feel happy and enegertic.
(Kendimi mutlu ve canlı hissederim.)
I feel moody on rainy days.
(Yağmurlu havalarda kendimi karamsar hissederim.)
I like running on sunny days.
(Güneşli havalarda koşmayı severim.)
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In the North of Turkey, the weather is rainy.
(Türkiye’nin kuzeyi yağmurludur.)
In the south, it is sunny.
(Güneyde, hava güneşlidir.)
The temperature is about 30 degress Celcius.
(Hava sıcaklığı 30 derece civarındadır.)
I’m afraid, there may be hailing at noon.
(Korkarım öğlen dolu yağışı olacak.)
How is the weather in the west of Turkey?
(Türkiye’nin batısında hava nasıl?)
It is warm and sunny in the west of Turkey.
(Batısında hava sıcak/ılık ve güneşli.)
Do you feel scared on stormy days?
(Fırtınalı havalarda kendini korkmuş hisseder misin?)
Yes, I do. / No, I don’t. (Evet/Hayır.)
Yes, I feel scared. (Evet, korkmuş hissederim.)
No, I don’t feel scared. (Hayır, korkmuş hissetmem.)

