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Important vocabularies 
we learned during the 

year 

Yıl boyunca öğrendiğimiz önemli kelimeler 



 

 

ENGLISH LANGUAGE TEACHING www.ndd.com.tr 

be quiet sessiz ol  understand anlamak 

board tahta  van minibüs, kamyonet 

borrow ödünç almak  water su 

box kutu  window pencere 

chair sandalye  assistant yardımcı 

come gelmek  classmate sınıf arkadaşı 

desk sıra  excuse me affedersiniz 

door kapı  favourite en sevdiğim 

elephant fil  finish bitirmek 

fire ateş  friend arkadaş 

Monday Pazartesi  friendly arkadaş canlısı 

Tuesday Salı  help yardım etmek 

Wednesday Çarşamba  history tarih 

Thursday Perşembe  homework  ev ödevi 

Friday Cuma  lucky şanslı 

Saturday Cumartesi  Nice to meet you! 
Tanıştığıma 
memnun oldum. 

Sunday Pazar  playground oyun alanı 

good afternoon! iyi öğlenler!  science fen bilgisi, bilim 

good evening! iyi akşamlar!  subject konu 

good night! iyi geceler!  title başlık 

jug sürahi  welcome back tekrar hoş geldin 

kite uçurtma  class book sınıf defteri  

lion aslan  clever akıllı, zeki 

map harita  dictionary sözlük 

onion soğan  find out bulmak, çözmek 

power güç  funny eğlenceli 

rabbit tavşan  hard-working çalışkan 

ruler cetvel  lazy tembel 

spider örümcek  lucky  number uğurlu numara 

stand up ayağa kalk  noisy gürültülü 

tree ağaç  polite kibar 

umbrella şemsiye  rude kaba 
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serious ciddi  head kafa  

sweet tatlı  leg bacak 

trendy son moda  long uzun 

begin başlamak  look at bakmak 

capital başkent  look like benzemek 

continent kıta  moustache bıyık 

country ülke  mouth ağız 

famous ünlü  nose burun 

journey yolculuk  no way olmaz 

nationality millet  old eski, yaşlı 

painter  ressam  short kısa 

palace saray  small küçük 

world dünya  straight düz 

city şehir  wavy dalgalı 

month ay  bike bisiklet 

student öğrenci  cap şapka 

be careful dikkatli ol  certainly kesinlikle 

hold tutmak  fabulous muhteşem 

neighbour komşu  glasses gözlük 

true friend gerçek arkadaş  guess tahmin etmek 

forget unutmak  handbag el çantası 

tell söylemek  want istemek 

arm kol  watch izlemek 

beard sakal  drive a car araba sürmek 

curly kıvırcık saç  incredible inanılmaz 

dark koyu  paint boyamak 

ear kulak  parrot papağan 

eye göz  ride a bike bisiklet sürmek 

fair açık renkli saç  run koşmak 

foot ayak  show göstermek 

hair saç  swim yüzmek 

hand el  think düşünmek 



 

 

ENGLISH LANGUAGE TEACHING www.ndd.com.tr 

whistle ıslık  use kullanmak 

comment yorum  wife eş (bayan) 

job iş  cook dinner akşamyemeği pişirmek 

post postalamak  get dressed giyinmek 

present sunmak, hediye  get ready hazırlanmak 

bridge köprü  get up early erken kalkmak 

bright parlak  garden bahçe 

catch yakalamak  go home eve gitmek 

change into dönüşmek  go to bed late eve geç gitmek 

find bulmak  go to the gym 
spor salonuna 
gitmek 

forest orman  have a bath banyo yapmak 

hear duymak  have a shower duş almak 

lake göl  meet Buluşmak /karşılaşmak 

aunt hala, teyze  start başlamak 

breakfast kahvaltı  walk yürümek 

lunch öğle yemeği  wash the dishes bulaşık yıkamak 

dinner akşam yemeği  decide karar vermek 

brother erkek kardeş  fix car araba tamir etmek 

cousin kuzen  hairdresser kuaför 

cute sevimli  hospital hastane 

dad baba  learn öğrenmek 

look after sick 
people 

hasta insanlarla 
ilgilenmek  

look after sick 
animal 

hasta hayvanlar ile 
ilgilenmek 

don’t worry! endişelenme  daughter Kız evlat 

excellent harika  nurse hemşire 

hungry aç  protect people insanları korumak 

husband koca  teach öğretmek 

nephew erkek yeğen  work çalışmak 

niece kız yeğen  hate nefret etmek 

ski kaymak  flower çiçek 

take almak, götürmek  armchair koltuk 

toy oyuncak  comfortable rahat 
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uncle amca  downstair altkat 

roof çatı  pool havuz 

scared korkmuş  Are you serious? Ciddi misin? 

stairs merdiven  plant flower çiçek dikmek 

bookcase kitaplık  play chess satranç oynamak 

brush fırçalamak  read a magazine dergi okumak 

carpet halı  relax dinlenmek 

ceiling tavan  ride sürmek 

cupboard dolap  safe kasa 

curtain perde  sleep uyumak 

floor yer  sunny day güneşli gün 

furniture mobilya  talk on the phone telefonda konuşmak 

pillow yastık  tired yorgun 

sofa koltuk  We’re stuck! Mahzur kaldık! 

soft yumuşak  celebrate kutlamak 

table masa  decorate süslemek 

towel havlu  give vermek 

usual sıradan  prepare hazırlamak 

unusual sıradışı  wear  giyinmek 

wall duvar  accept kabul etmek 

butcher’s kasap  clean temizlemek 

buy satın almak  refuse reddetmek 

change değiştirmek  have a picnic piknik yapmak 

cross the street 
caddeden karşıya 
geçmek  move taşınmak 

greengrocer manav  opposite karşısında 

library kütüphane  cheese peynir 

on your left solunda  basket sepet 

on your right sağında  cherries kiraz 

put on giyinmek  chicken tavuk 

parcel koli, paket  egg yumurta 

send göndermek  flour un 

wait beklemek  grow yetiştirmek 
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winner kazanan , galip  hunt avlanmak 

bar kalıp  important önemli 

carton karton kutu  share paylaşmak 

bottle şişe  tidy the house evi toplamak 

jar kavanoz  Wait a minute! Bir dakika bekle! 

packet paket  young genç 

bread ekmek  argue kavga etmek 

bring getirmek  brave cesur 

cereal mısır gevreği  chase kovalamak 

feed beslemek  discover keşfetmek 

honey bal  invent icat etmet 

jam reçel  inventor mucit 

juice meyve suyu  sky gökyüzü 

loaf somun (ekmek)  collect toplamak 

olive oil zeytin yağı  cruel zalim 

pasta makarna  greedy aç gözlü 

ice cream dondurma  worried endişeli 

delicious lezzetli  rich zengin 

dessert tatlı  have an accident kaza yapmak 

yummy, tasty lezzetli  have a fight kavga etmek 

baker’s fırın  bear  ayı 

bookshop kitap dükkanı  bird kuş 

fall down yere düşmek  helpful yardımsever 

fetch gidip getirmek  monkey maymun 

look for aramak  giraffe zürafa 

newspaper gazete  tail kuyruk 

pour dökmek  turtle kaplumbağa 

rubbish çöp  boat sal, kayak 

arrive ulaşmak  go camping kampa gitmek 

carry taşımak  go diving dalış yapmaya gitmek 

cry ağlamak  go fishing balık tutmaya gitmek 

bad at birşey yapmakta kötü olmak  hide and seek saklambaç 
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complete tamamlamak  skip rope ip atlamak 

difficult zor  choose seçmek 

dislike hoşlanmamak  cheese peynir 

easy kolay  comb taramak 

enjoy 
eğlenmek, keyif 
almak  do housework evişleri yapmak 

experiment deney  research araştırmak 

family aile  late geç vakit 

far away uzak, uzaklarda  start başlamak 

good at 
bir şey yapmakta iyi 
olmak  wake up uyanmak 

greet selamlamak  wear giymek 

hate nefret etmek  backache sırtağrısı 

like  beğenmek  blanket battaniye 

sing şarkı söylemek  cough öksürük 

speak konuşmak  dentist diş hekimi 

behind arkasında  fever yüksek ateş 

castle kale  flu grip 

famous ünlü  get well soon geçmiş olsun 

hospital hastane  have a cold soğuk algınlığı 

in front of önünde  have a rest dinlenmek 

mosque cami  headache baş ağrısı 

next to bitişiğinde  healthy sağlıklı 

opposite karşısında  hurt incitmek 

shopping mall alışveriş merkezi  important önemli 

stationery kırtasiye  runny nose burun akıntısı 

zoo hayvanat bahçesi  sore throat boğaz ağrısı 

blind man’s buff körebe  stay in bed yatakta kalmak 

board games 
tahta üzerinde 
oynanan oyun  toothache diş ağrısı 

catch yakalamak  the measless kızamık 

climb tırmanmak  You are kidding! Şaka yapıyorsun! 

bored canı sıkılmış  rat sıçan 

brave cesur  strange yabancı 
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exciting heyecan verici  arrive ulaşmak 

stomachache karın ağrısı  carry taşımak 

honest dürüst  pipe kaval,düdük 

invite davet etmek  go away uzaklaşmak 

save korumak, kurtarmak  promise söz vermek 

use kullanmak  proud gurur duymak 

unlock kilidi açmak  hill tepe 

underline altını çizmek  learn a lesson ders almak 

                        watch izlemek  keep a promise sözünde durmak 

wake up uyanmak  create oluşturmak 

wash yıkamak  die ölmek 

wait beklemek  lifetime ömür boyu 

wash the dishes bulaşık yıkamak  yesterday dün 

yawn esnemek  long ago uzun zaman önce 

zip fermuarı çekmek  angry sinirli 

on fire tutuşmuş  shout bağırmak 

put on söndürmek  weight ağıtlığında olmak 

fall down çökmek  scales tartı 

save kurtarmak  calmly sakince 

pour dökmek  reply yanıt vermek 

fetch gidip getirmek  midnight geceyarısı 

rubbish çöp  during boyunca 

baker’s fırın  until …e kadar 

shopping center alışveriş merkezi  bowl kase 

police station polis merkezi  circus sirk 

hospital hastane  concert hall konser salonu 

ticket bilet  marine park su parkı 

report rapor  castle kale 

what’s new? ne var ne yok?  museum müze 

weak güçsüz  place yer 

touch dokunmak  plant dikmek 

medicine ilaç  outdoor event açık hava etkinliği 

 


