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Important vocabularies 
we learned during the 

year 

Yıl boyunca öğrendiğimiz önemli kelimeler 
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don’t mention it bir şey değil 

 

beat yenmek 

air conditioner klima 

 

chase/ run after kovalamak 

bunk beds ranza 

 

compete yarışmak 

curtain halı 

 

contrasting çelişen 

It looks fantastic!  Şahane görünüyor! 

 

crazy about çok sevmek 

put up asmak(ilan) 

 

float süzülmek 

shelves raflar 

 

kidnap adam kaçırmak 

take a break mola vermek 

 

neighbourhood mahalle 

though rağmen 

 

personality kişilik 

turn on açmak 

 

prisoner mahkum 

turn off kapatmak 

 

take up başlamak 

at last sonunda 

 

come close yaklaşmak 

glamorous büyüleyici 

 

fetch gidip getirmek 

I’m on a diet diyetteyim 

 

lion tamer aslan terbiyecisi 

I bet bahse girerim ki 

 

patiently sabırla 

invitation davetiye 

 

virtuality sanallık 

soft drinks meşrubat 

 

wildlife vahşi yaşam 

sporty gösterişli, canlı 

 

brave cesur 

switch off 
düğmeye basıp 
kapamak 

 

burglar hırsız(ev) 

as long as şartıyla 

 

butler kahya 

don’t mind boşver 

 

creative üretken 

go to a sleepover yatıya gitmek 

 

except haricinde 

hang out takılmak  

 

expect ummak 

honest dürüst 

 

fix tamir etmek 

on my own kendi kendime 

 

fond of düşkün 

outgoing dışa dönük 

 

inspector müfettiş 

prefer tercih etmek 

 

interview röportaj yapmak 

quiet sessiz 

 

later on daha sonra 

quit çıkmak 

 

patient sabırlı 

reliable güvenilir 

 

practical pratik 

sociable sosyal, girişken 

 

robber soyguncu 

surf the net internette gezinmek 

 

robbery soygun 
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coach otobüs  advanced gelişmiş 

double-decker bus çift katlı otobüs  ancient eski 

get on / get off 
binmek / inmek 
(otobüs,tren)  

complicated karmaşık 

get into / get out off 
binmek / inmek 
(otomobil)  

as hungry as a wolf bir kurt kadar aç 

get around gezinmek  belt kemer 

leather deri  bracelet bilezik 

means of transport ulaşım araçları  cardigan hırka 

pick up toplamak  catch yakalamak 

shine parlamak  glad memnun 

slow down yavaşlamak  Got you! anladım! 

underground metro  Let’s try them on! Hadi deneyelim! 

van minibüs – kamyonet  mall alışveriş merkezi 

admire hayran olmak  ring çalmak (zil) 

amazing harika  suit takım elbise 

appear  görünmek  tracksuit eşofman 

best seller en çok satan  a bit tight biraz dar, sıkı 

compliment iltifat  baggy sarkık, bol 

compose bestelemek  bargain indirim 

cure tedavi etmek  care (about) ilgilenmek 

end up sona ermek  casual günlük kıyafet 

gifted yetenekli,üstün 

zekalı  
changing rooms giyinme odaları 

have a strong 
passion for…..  

 …..çok arzu etmek 
 

checked kareli 

have trouble sorun yaşamak  eco-friendly çevre dostu 

inspire ilham vermek  fashion moda 

overdo aşırıya kaçmak  flowery çiçekli 

presenter sunucu  formal resmi 

success başarı  imagination hayal gücü 

surgeon cerrah  It’s a deal. anlaştık. 

according to …. ….. göre  jewellery mücevher 

brilliant muhteşem  latest en son 
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materials materyal, malzeme  freezer bag saklama poşeti 

medium size orta boy  raise money para toplamak 

old-fashioned eski moda  recipe yemek tarifi 

plain soluk, mat  roll yuvarlamak 

recycle geri dönüştürmek  shake çalkalamak 

reused tekrar kullanmak  volunteer gönüllü 

ribbon kurdele  whistle ıslık 

spotted benekli  unique eşsiz 

striped çizgili  celebrate kutlamak 

that’s too much bu çok fazla  drop düşürmek 

trash çöp  experience deneyim 

turn to dönmek, dönüşmek  instructor eğitmen 

What size are you? Bedenin kaç?  relaxing rahatlatıcı 

bake fırında pişirmek  scared korkmuş 

boil kaynatmak  scary korkunç 

chop doğramak  I told you! sana demiştim 

dairy product süt ürünü  starve açlıktan ölmek 

dessert tatlı  win a prize ödül kazanmak 

fry kızartmak  wish me luck bana şans dile 

lettuce kıvırcık  arrange düzenlemek 

mustard hardal  count me in / out ben varım/ yokum 

pass me beni geç  do you fancy …. …. Ister misin? 

peel kabuğunu soymak  pitch saha 

pie turta  foundation dernek, vakıf 

put on a kilo kilo almak  find out anlamak, bulmak 

steak biftek , et  get a wish dilek tutmak 

take calories kalori almak  helmet kask 

add eklemek  mostly çoğunlukla 

bowl kase  pirate korsan 

crack kırmak (yumurta)  Are you kidding? Şaka mı yapıyorsun? 

dish tabak  bruise an eye gözünü morartmak 

china tea cup porselen fincan  owner sahip 
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day off izin, boş gün  reminder hatırlatıcı 

fall off düşmek  rest dinlenmek 

hurt incitmek, yaralamak  sharp keskin 

knock over çarpıp düşürmek  trainer eğitmen 

muscle kas  annoyed sinirli 

plant pot çiçek saksısı  campaign kampanya 

poor thing! zavallı!  cliff uçurum 

shave tıraş olmak  contact bağlantı kurmak 

That’s a shame! Ne yazık!  embarrassed utanmış, mahcup 

twist an ankle 
ayak bileğini 
burkmak  

feature özellik 

What a pity! Ne yazık!  local yerel 

autograph imzalı fotoğraf  take part yer almak 

in person şahsi  valley vadi 

sign imzalamak  waterfall şelale 

take care iyi bakmak  accidentally kazara 

instead of……. ……. yerine  among arasında 

valuable değerli  be connected with bağlantılı olmak 

vinegar sirke  entrance giriş 

Are you serious Ciddi misin?  frozen donmuş 

be proud of gurur duymak  get the chance şans elde etmek 

cage kafes  incredible inanılmaz 

communicate iletişim kurmak  search for araştırmak 

compare kıyaslamak  spread out yaymak, yayılmak 

It’s stuck! Sıkışmış!  storey kat 

lonely yalnız  What do you mean? Ne demek istiyorsun? 

member üye  whole bütün 

That’s amazing! Bu harika! 
 

Would you like to join 
me? 

Bana katılmak ister 
misin? 

blanket battaniye  air pollution hava kirliliği 

by mistake Kazara,  yanlışlıkla  bottled water şişe su 

cycle döngü  shelter barınak 

destroy tahrip etmek  shore kıyı 
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disappear kaybolmak  signal whistle düdük 

environment çevre  sink batmak 

melt erimek  survive hayatta kalmak 

pollute kirletmek  tame evcil 

take action  harekete geçmek  tools aletler 

novel roman  dishonest dürüst olmayan 

turn off  kapatmak  generous cömert 

waste boşa harcamak  impatient sabırsız 

adult yetişkin  paperwork evrak işi 

single/return tek /geri dönüş  polite kibar 

expect ümit etmek  president başkan 

give a call aramak  rude kaba 

public transport toplu  taşıma  shy utangaç 

promise söz vermek  afford gücü  yetmek 

respect saygı duymak  apologise özür dilemek 

a couple of bir çift  chores ev işleri 

splendid muhteşem/şahane  drive someone mad birini delirtmek 

branch branş, dal  fed up bıkmak 

compass pusula  put on weight kilo almak 

countryside kırsal, şehirdışı  suffer from acı çekmek 

get away     kaçmak  upset üzgün 

mosquito sivrisinek  FOCUS (MEB) 

rucksack sırt çantası  accept kabul etmek 

torch el feneri  chat friend sohbet  arkadaşı 

adventure macera  classmate sınıf arkadaşı 

desert island  ıssız ada  describe  tarif etmek 

first aid kit ilk yardım çantası  have  a rest dinlenmek 

fishing rod balık oltası  inquiry sorgu 

inspiration Ilham/esinlenme  match eşleştirmek 

peaceful sakin  regularly düzenli olarak 

take a nap şekerleme yapmak  sample örnek 

traditional geleneksel  sightseeing şehir turu 
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bagel simit  storm şiddetli fırtana 

categorize sınıflandırmak  take a risk risk almak 

cereal kahvaltılık gevrek  imagine hayal etmek 

conversation karşılıklı sohbet  opinion düşünce 

customer müşteri  presentation sunum 

find out 
bulup  ortaya 
çıkartmak  region bölge 

muffin kek, çörek  state belirtmek 

nutritious besleyici  trip gezi 

order sipariş vermek  vacation tatil 

preference tercih  architect mimar 

speech konuşma  assist yardım etmek 

tray tepsi  department store çok katlı mağaza 

useful faydalı  explain açıklamak 

yummy lezzetli, nefis  fabric kumaş 

clue ipucu  guess tahmin etmek 

crowded kalabalık  lawyer avukat 

enjoyable eğlenceli  manager yönetici 

enough yeterli  mechanic tamirci 

memory hafıza  occupation meslek 

mimes and gestures mimik ve jestler  run a shop dükkan işletmek 

necessary gerekli  serve hizmet etmek,sunmak 

similar aynı, benzer  sew dikiş dikmek 

skyscraper gökdelen  sick hasta 

weather forecast hava durumu  tailor terzi 

anxious endişeli  task iş/görev 

average ortalama  tidy derleyip toplamak 

chilly soğuk, buz gibi  alone yalnız/tek başına 

fabulous harika  bark havlamak 

hailing dolu yağışı  break into eve zorla girmek 

cash machine para makinesi/ATM  presidency başkanlık 

detect araştırmak  responsible sorumluuk sahibi 

diamond elmas  result sonuç 
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draw out para çekmek  select seçmek 

escape kaçmak  share paylaşmak 

fingerprint parmak izi  support desteklemek 

investigate araştırmak  talent yetenek 

necklace kolye  talented yetenekli 

protect korumak  training antreman 

reason sebep  unimaginary hayali olmayan 

steal çalmak  vote oy vermek 

suspect şüpheli  What else? Başka? 

ozone layer ozon tabakası  lend ödünç  vermek 

pollute kirletmek  prison  cezaevi 

recycle geri dönüşüm  chemical kimyasal 

reduce azaltmak  environmentalist çevreci 

running water akan su  ground zemin 

save korumak  inform bilgilendirmek 

tap musluk  planet gezegen 

unplug fişten çekmek  plant ağaç/çiçek dikmek 

waste bin çöp kutusu  scream çığlık atmak 

waste water atık su 
 

basketball court 
basketbol 
salonu/sahası 

announce duyurmak  citizenship vatandaşlık 

ballot box oy sandığı  hero kahraman 

brief kısa ve öz  polite kibar 

candidate aday  respectful saygılı 

choose seçmek  shopping mall alışveriş merkezi 

citizen vatandaş  comparison karşılaştırma 

fold katlamak  item parça/madde 

human rights insan hakları  still hala 

imaginary hayali  prepare hazırlamak 

make a speech konuşma yapmak  selfish bencil 

match eşleştirmek  complete tamamlamak 

refuse reddetmek  location konum /yer 

 


