
a wide range geniş yaygın alan counselor danışman 

accept kabul etmek crumb of bread ekmek kırıntısı 

accomplishment başarıyla sonuçlandırma custom müşteri 

acne sivilce customs official gümrük memuru 

actively haraketli damage argue hasarlı tartışma 

adaptable kolayca uyum sağlayan damp ıslaklık 

advise tavsiye etmek daring çok yürekli 

afraid of birşeyden korkmak daydream hayal 

ambition hırs deck güverte 

amusement park eğlence parkı defeat yenmek 

analytical analtik demonstration kullanışını gösterme 

analytical analtik deplete tüketmek 

analytically çözümsel desert disapprove onaylamamak 

and Children's Day çocuklar günü destroy yok etmek 

anger öfke diciplined disiplinli 

appearance ortaya çıkma disappear gözden kaybolmak 

appoint atamak disgust iğrenme 

avoid absolutely kesinlikle kaçınmak dishonest namussuz 

balance denge do the shopping alışveriş yapmak 

ballroom dancing salon dansı do the washing up bulaşık yıkamak 

believe inanmak dominant egemen 

blemish güzelliğii bozmak dry skin kuru cilt 

blow off steam buhar çıkması effective sonuç verici 

body care vücut bakım efficiently yeterli olarak 

brain-based learning akıl bazlı öğrenim embark on birşeye başlamak 

canoeing kanoculuk emotion güçlü duygu 

career kariyer emotional intelligence duygusal zeka 

careful dikkatli empathy özleştirme 

carefully dikkatlice enemy düşman 

categorize sınıflandırmak ensure kesinleştirmek 

chase peşine düşmek, kovalamak entire bütün 

cheerful neşeli entry giriş 

classify sınıflandırmak envy gıpta etmek 

clearly açık bir biçimde error yanlışlık 

closely yakınca evidence kanıt 

come true gerçekleşmek exhibit göstermek 

commander komutan famine kıtlık 

Commemoration and anmak  feed the family pet evcil hayvan beslemek 

competition yarışma find out bulmak ortaya 
çıkartmak 

competitive rekabetçi finger print parmak izi 

confidence güven focus on birşeye odaklanmak 

conflict savaş foot print ayak izi 

convene toplantıya çağırmak force güç 

cookery aşçılık formal resmi 

counselor danışman from my point of view benim görüş açımdan 

fund sermaye intuiti sezgi 



fundamental to birşeyi esas almak intuitively sezgisel olarak 

generate empathy empati yapmak irresponsible sorumsuz 

get rid of birşeyden kurtulmak irritate kızdırmak 

get stressed stres olmak it seems to me that bana öyle görünüyorki 

global warming 
experience 

global ısınma deneyimi jigsaw puzzle yapboz 

goal amaç junk food sağlıksız yiyecek 

good heavens! şaşkınlık ifadesi lay a trap tuzağa düşmek 

goodness me! şaşkınlık ifadesi lay in the sun obviously sere serpe 
güneşlenmek 

goodwill iyi niyet left-brained sol görüşlü 

gosh! Allah Allah logical mantıksal 

grab kapmak logically mantılsal olarak 

guilty suçlu look forward to dört gözle beklemek 

hair care saç bakım look up sözlükten araştırmak 

hand care el bakım loud yüksek sesli 

hardworking çalışkan major daha büyük 

have a good sense of 
humor 

iyi espri anlayışına sahip 
olmak 

make breakfast/ dinner kahvaltı,akşamyemeği 
yapmak 

heal iyileşmek make something come 
true 

doğruluğunu 
kanıtlamak 

health spa arındırıcı sağlık make your bed yatağını hazırlamak 

heavy workload aşırı yükleme manage to başarmak 

helpful yardımcı marriage evlenme 

herbal şifalı bitkiler yetiştiren memory bellek 

honest dürüst memory bellek 

host ev sahibi mental function zihinsel haraketler 

hostess ev sahibesi mild yumuşak başlı 

I don't believe it! ona inanmıyorum military attache askeri birlik 

I feel hissediyorum mind akıl 

Independence bağımsızlık mission özel görev 

impossible imkansız mixture karışım 

improvement ilerleme modest alçakgönüllü 

in case hygiene hijyen durumunda monster canavar 

in my opinion benim fikrim mood ruhsal durum 

in my view benim görüşüm mother language ana dil 

in spite of birşeye rağmen my goodness! tanrım 

incredible inanılmaz nail clipper tırnak makası 

independent bağımsız National Assembly ulusal meclis 

independently bağımsızca National Congree ulusal kongre 

infection hastalık National Sovereignty ulusal güç 

inference sonuç çıkarma native speaker anadilde konuşan kişi 

innocence masumca nearly half neredeyse yarım 

innocent masum neat temiz 

insurance sigorta neuros nevros 

international uluslar arası neuroscientist ruh ve sinir bilimci 

interrupt sözünü kesmek objective tarafsız 

obviously besbelli put together biraraya getirmek 



occupy işgal etmek quality kalite 

oily skin yağlı cilt quickly hızlıca 

on loan verilmiş durumda  quietly sessizce 

opportunity fırsat rational makul 

organic arganik realistic gerçekci 

organis organizma realistic gerçekci 

outdoor sports açık hava sporları record kaydetmek 

outgoing giden recycle respectful karşılıklı saygı 

over the moon ayın üzerinden reduce see the situation 
through someone's eyes 

başkasının görüş 
açısından bakarak 
durumu azaltmak. 

owner sahip regular repetition düzenli olarak 
tekrarlama 

packed programme paket program regularly düzenli olarak 

palm palmiye reliable reliable 

parasite parazit reliable güvenilir 

path keçiyolu renew yenilemek 

pay attention dikkat vermek represent göstermek 

pay the bills fatura yada hesap ödemek Republic Day cumhuriyet günü 

peace treaty barış antlaşması resistance karşı koyma 

pebble çakıl taşı resources kaynaklar 

personal swot analys: kişisel zeka testi respect saygı 

personally I think ben şahsen şöyle 
düşünüyorum… 

responsible sorumluluk sahibi 

philosopher filozof right-brained sağ görüşlü 

pirate korsan rinse durulamak 

plain- ova rude terbiyesiz 

point of view görüş açısı run a bussiness işi yönetmek yürütmek 

practical pratik run errands biri için bir şey almak 

pressurize zorlamak save energy sympathetic sempati toplamak 

prestige saygınlık scholarship derin bilgi 

prevent önüne geçmek scrub bodur çalılık 

productive verimli secure güvenli 

products ürünler self-awareness kendini bilmek 

progress ilerleme sensible precautions to 
be pleased 

iyi hissetnek için 
önlem almak 

promotion yükselme sensitive duyarlı 

protect perspective görüş alanını korumak sensitively duyarlı olarak 

protection put someone 
in other people's shoes 

kendini başkasının yerine 
koymak 

seriously ciddi olarak 

protective relationship koruma ilişkileri set out kurmak 

proud onurlu shade what a shame! utanç içinde kalmak 

psychology psikoloji sheat kılıf 

publisher yayımcı silently sessizce 

punctual dakik sincere içten 

purpose amaç skill beceri 

put off birşeyi üzerinden çıkartmak skin deri 

put the rubbish out çöp atmak skin care cilt bakım 

skin care cilt bakım unimaginative hayalperest olmayan 



smooth düzgün utilize kullanmak 

sociable toplumcul uv rays uv ışınları 

solar energy güneş enerjisi valuable değerli 

soothe yatıştırmak variety değişiklik 

stand someone up birini atlatmak,buluşmaya 
gitmemek 

vehicle binek aracı 

stepmother üvey anne verbal sözlü 

stepsisters üvey kız kardesler verbally sözlü olarak 

stingy cimri veteran deneyimli 

strength güç victory day zafer günü 

success başarı warn uyarmak 

summit zirve weakness zayıflık 

sun rays güneş ışınları wisely akıllıca 

sunburn güneş yanığı witch büyücü 

suncream güneş kremi withdraw geri çekmek 

sunglasses güneş gözlüğü wood cutter ağaç kesici 

supportive destekleyici worth değer 

suppress gizlemek write down not almak,yazmak 

suspect şüphelenmek you're joking! şaka yapıyorsun! 

switch off elektronik birşeyi kapatmak Youth & Sports Day gençlik ve spor 
bayramı 

tactful ince düşünüşlü utilize kullanmak 

take away uzaklaşmak uv rays uv ışınları 

take care of ilgilenmek valuable değerli 

take the dog for a walk köpeği yürüyüşe çıkartmak variety değişiklik 

take the dress to the dry 
cleaner's 

elbiseyi kuru temizlemeye 
götürmek 

vehicle binek aracı 

talk dancing konuşma dansı verbal sözlü 

target language hedef dil verbally sözlü olarak 

thankful müteşekkir veteran deneyimli 

that's incredible! bu inanılmaz victory day zafer günü 

threaten tehdit etmek warn uyarmak 

tidy your room odanı topla weakness zayıflık 

tissue doku wisely akıllıca 

to be in trouble sıkıntıda olmak witch büyücü 

tooth impression diş etkisi withdraw geri çekmek 

traditional family geleneksel aile wood cutter ağaç kesici 

treasure chest hazine kutus worth değer 

treaty antlaşma write down not almak,yazmak 

trustworthy güvenilir you're joking! şaka yapıyorsun! 

Turkish Grand büyük Türk Youth & Sports Day gençlik ve spor 
bayramı 

turn down indirmek kapatmak utilize kullanmak 

unfortunately maalesef uv rays uv ışınları 

 


