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Important vocabularies 
we learned during the 

year 

Yıl boyunca öğrendiğimiz önemli kelimeler 
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on  board güvertede  spiky hair dik saç 

shake sallamak  hardly güçlükle 

fasten your seat belt emniyet kemerini tak 
 weird tuhaf 

storm fırtına  emotional duygusal 

bumpy flight sarsıntılı uçuş  magnetic  çekici 

emergency acil durum  trust güvenmek 

train(v) eğitim vermek  lose weight kilo vermek 

get  a low salary düşük maaş almak  moody karamsar/aksi 

work shifts vardiyalı çalışmak  greedy aç gözlü 

I doubt it emin değilim  skinny sıska 

flight attendant uçuş personeli  frizzy kıvır kıvır 

security guard güvenlik görevlisi  bossy patronvari 

caretaker bakıcı  well-built yapılı /kaslı 

independent bağımsız  dimple gamze 

flexible esnek  bad tempered huysuz 

skilful yetenekli  selfish bencil 

daring cesur  possession mal mülk 

patient hasta/sabırlı  get away kaçmak 

take  a dip  dalış yapmak  get off inmek(araçtan) 

provide sağlamak  get along with sb birisiyle anlaşmak 

involve içermek  pointed keskin/sivri 

quality nitelik  chin çene 

ordinary sıradan  discuss tartışmak 

dry kuru  sense of humour espri anlayışı 

wrinkle kırışıklık  pocket money cep harçlığı 

plump tombul  too aşırı 

wart siğil  enough yeteri kadar 

overweight aşırı kilolu  reliable güvenilir 

casual günlük/rasgele  none hiçbiri 

bald kel  unusual sıradışı 

freckle çil  huge devasa 

transform dönüşmek  appear görünmek 
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disappear ortadan kaybolmak  wooden leg tahta bacak 

scary korkutucu  wound yara 

cause sebep olmak  overboard gemiden denize 

damage zarar vermek  bite ısırmak 

drown boğulmak  poor thing zavallı şey 

relieved rahatlamış  steady sabit durum 

soaking wet sırılsıklam  collapse çökmek 

disaster felaket  hook kanca 

explosion patlama  mast direk 

deck güverte  scald Yakmak 

powerful güçlü  pull çekmek 

recorded history  yazılı tarih  wrist bilek 

spark kıvılcım  deforestation ormansızlaşma 

rare nadir  energy waste enerji israfı 

destroy yıkmak 
 

endangered species 
nesli tükenmekte olan 
türler 

mass kütle  rubbish çöp 

out of nowhere aniden  recycle geri dönüştürmek 

avalance çığ  reuse yeniden kullanmak 

flood sel  reduce azaltmak 

lightning şimşek/yıldırım  habitat doğal ortam 

tornado hortum  pollution kirlilik 

storm fırtına  population nüfus 

hurricane kasırga  appliance cihaz/ alet 

earthquake deprem  respect saygı duymak 

volcanic  eruption volkanik patlama  rapidly hızlıca 

drought kuraklık  unique eşsiz 

famine kıtlık  shelter barınak 

shortage darlık  duty görev 

contest yarışma  poisonous zehirli 

accident prone kazaya eğilimli  breathe nefes almak 

worktop mutfak tezgahı  harm zarar 

port liman  solution çözüm 
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eco friendly çevre dostu  complain şikayet etmek 

prevent önlemek  reptile sürüngen 

chemicals kimyasallar  since -den beri 

release serbest bırakmak  take up başlamak 

insect böcek  migration göç 

coal kömür  average ortalama 

look after göz kulak olmak  generation nesil 

look for aramak  hatch yumurtadan çıkmak 

look out dikkatli olmak  new born yeni doğmuş 

look into incelemek  starve açlık çekmek 

look forward to dört gözle beklemek  beat yenmek 

ground zemin  life span ömür 

giant dev  wild yabani 

battle savaş  herd sürü 

bury gömmek  region bölge 

argue tartışmak  jungle orman 

rule(v) yönetmek  ocean okyanus 

escape kaçmak 
 desert çöl 

crack çatlamak  river nehir 

occur gerçekleşmek  island ada 

patch yama  recently son zamanlarda 

certain kesin  consider dikkate almak 

situation durum  award ödül 

company şirket  neighborhood mahalle/muhit 

heat ısıtmak  survey anket 

hug sarılmak  result sonuç 

rescue kurtarmak  classmate sınıf arkadaşı 

equipment araç gereç  inspire ilham vermek 

expedition sefer  majority çoğunluk 

give me a hand bana yardım et  would rather tercih etmek 

arrange ayarlamak  fascinating büyüleyici 

stuck saplanmış  cover örtmek 
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hump hörgüç  implant dikmek 

backpack sırt çantası  alien uzaylı 

recognise tanımak  crime suç 

get lost kaybolmak  mankind insanoğlu 

sandstorm kum fırtınası  universe evren 

challenging meydan okuyan  cure tedavi 

explore keşfetmek  invent icat etmek 

guide rehber  benefit(v) yararlanmak 

hitchhiking otostop  nutrition  beslenme 

trekking yürüyüş  pill hap 

road trip karayolu seyahati  glimpse anlık bakış 

sailing denize açılma  countless sayısız 

skiing kayak yapma  crew tayfa 

edge kenar,köşe  coast sahil 

wise bilge  prison hapis 

icy buzlu  wire kablo 

freezing cold dondurucu soğuk  suspect şüpheli 

foggy sisli  crime suç 

boiling hot aşırı sıcak  thief hırsız 

chilly serin  robber soyguncu 

windy rüzgarlı  burglar hrsız(bina) 

book (v) yer ayırtmak  break in  zorla girmek 

attend katılmak  watchful dikkatli 

delight tat  odd tuhaf 

temperature ısı  hang on beklemek 

excursion kısa yolculuk  theft hırsızlık 

experiment deney  shoplifting hırsızlık(dükkan) 

communication iletişim  smuggling kaçakçılık 

space uzay, boşluk  kidnapping adam kaçırma 

entertainment eğlence  speeding aşırı hız 

transport nakletmek,taşımak  vandalism barbarlık 

import ithal etmek  official resmi 
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search araştırmak  meal öğün 

luggage bavul, bagaj  starving açlıktan ölmek 

confess itiraf etmek  prawn karides 

inspection teftiş  beef et 

punish cezalandırmak  lamb koyun eti 

adorable sevimli  steak biftek 

poetry şiir sanatı  garlic sarımsak 

survive hayatta kalmak  It’s my treat bendensin 

destination varış yeri  
Your meal is on the house Müessesemizin ikramı 

severe şiddetli  spicy baharatlı 

commit işlemek(suç)  sweety tatlı 

legend efsane  sour ekşi 

science fiction bilim kurgu  bitter acı 

fairy tale peri masalı  flavour aroma 

mystery gizem  salty tuzlu 

for a while bir süredir  still water durgun su 

cruel zalim  sparkling water maden suyu 

treat davranmak  snack aperatif 

cub yavru kurt  coated with.. .. ile kaplı 

novel roman  sweet tooth tatlı düşkünü 

focus odaklanmak  peas bezelye 

trick(v) oyuna getirmek  design dizayn etmek 

settle down sakinleşmek  certainly kesinlikle 

grab yakalamak  swallow yutmak 

warn  uyarmak  junk food abur cubur 

fall asleep uykuya dalmak  avoid kaçınmak 

go by geçmek  spot benek, nokta 

go after kovalamak  knuckle eklem 

go on devam etmek  chewing gum sakız 

go off çıkıp gitmek  balanced diet dengeli beslenme 

tablecloth masa örtüsü  fizzy drink gazlı içecek 

dish yemek tabağı  frequent sık 
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convenient elverişli  shy utangaç 

fattening food şişmanlatıcı gıda  strict katı, sert 

plenty of  hayli  stubborn inatçı 

habit alışkanlık  thoughtful anlayışlı,düşünceli 

soul ruh  witch cadı 

increase artmak  witness şahit, tanık 

decrease azalmak  alone  yalnız 

deep breathe derin nefes  ambitious hırslı 

couch potato tembel  brilliant zeki 

turn up sesini açmak  crowded kalabalık 

turn on açmak(elektronik eşya)  education eğitim 

turn off kapamak  fever yüksek ateş 

turn back dönmek  get divorced boşanmak 

turn over çevirmek  graduate mezun olmak 

turn down sesini kısmak  grow up yetişmek,büyümek 

invisible görünmez  guest misafir 

healthy sağlıklı  have a rest dinlenmek 

all in all sonuçta  local yerel 

in addition ek olarak  illeterate okuma yazma bilmeyen 

to begin with öncelikle, ilk olarak  medicine tıp 

as a result sonuç olarak  measure ölçmek 

clumsy sakar  passion hırs 

easygoing uyumlu  proud of gurur duymak 

far uzak  research araştırma 

exchange değişim  scholarship burs 

forgetful unutkan  souvenirs hediyelik eşya 

adventurous maceraperest  struggle mücadele,çaba 

feature özellik  success başarı 

generous cömert  unforgettable unutulmaz 

honest dürüst  Tv series Televizyon dizisi 

punctual dakik  achieve başarmak 

scar yara izi  archery okçuluk 
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attack saldırmak  amusing eğlendirici 

break a record rekor kırmak  behaviour davranış 

celebrate kutlamak  celebrity ünlü kişi 

cleats krampon  commercial reklam 

dive suya dalmak  compete yarışmak 

diver dalgıç  consider ele almak 

enourmous muazzam  current events güncel olaylar 

fencing eskrim  keen on düşkün olmak 

get injured yaralanmak  questionnaire anket 

goggles koruyucu gözlük  quite a lot oldukça fazla 

gravity yerçekimi  recommend tavsiye etmek 

imagine hayal etmek  remote control uzaktan kumanda 

martial arts savunma sporları  skip atlamak 

powerlifter halterci  spectator seyirci 

referee hakem  soap opera pembe dizi 

score a goal gol atmak  violence şiddet 

wrestling güreş  accept kabul etmek 

become extinct bir türün yok olması  refuse reddetmek 

breed yavrulamak  beverage içecek 

cage kafes  candy apples elma şekeri 

carnivore etçil  clown palyaço 

claw pençe  decide karar vermek 

creature yaratık,canlı  host ev sahibi 

danger tehlike  ingredient malzeme 

domestic evcil  invite davet etmek 

experience deneyim  mint nane 

herbivore otçul  need  ihtiyaç duymak 

horn boynuz  offer teklif etmek 

omnivore hem etçil, hem otçul  patisserie pastane 

prey av  pirate korsan 

protect korumak  prepare hazırlamak 

amazing harika  quantity miktar 
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sprinkle serpiştirmek  chemist’s eczane 

step adım  city hall belediye binası 

suggestion öneri  customer müşteri 

abroad yurtdışı  documentary belgesel 

actually aslında  governor vali 

agree görüşüne katılmak  governorship valilik 

superstition batıl inanç  grocer bakkal 

blue bead nazar boncuğu  municipality belediye 

charm büyü,cazibe  newsagent gazete bayii 

display sergilemek  manage yönetmek 

expect ummak  officer memur 

fortune teller falcı  sale indirimli satış 

horoscope yıldız falı, burç  stationary kırtasiye 

ladder merdiven  store depolamak 

make a wish dilek tutmak  aerosol product sprey tarsi ürünler 

marriage evlilik  against karşı, aleyhinde 

nowadays bu günlerde  efficient yeterli 

option seçenek  energy saving bulb tasarruflu ampul 

palm reading el falı  climate iklim 

predition tahmin  harmful zararlı 

probably muhtemelen  identify teşhis etmek 

relative akraba  pesticides haşera ilacı 

repel uzaklaştırmak  precaution önlem 

sacred kutsal  public transportation toplu taşıma 

self-confident kendine güvenli  remove ortadan kaldırmak 

valuable değerli  responsible for sorumlu olmak 

whistle ıslık çalmak  similar benzer 

advert reklam  species tür, cins 

amusement park eğlence parkı  statement cümle,ifade 

bakery fırın  unbearable katlanılmaz 

bill fatura  beam yaymak,saçmak 

cash peşin para  comet kuyruklu yıldız 
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curiosity merak  opponent rakip 

curious meraklı  archery okçuluk 

dwarf cüce  whisker bıyık(hayvan) 

evidence delil  arctic kuzey kutup bölgesi 

exist var olmak 
 

pigeon güvercin 

gravity yer çekimi  overhunting fazla avlanma 

observe gözlemlemek  paw pençe 

orbit yönergede dönmek  addict bağımlı 

powerful güçlü  awareness farkındalık 

proof kanıt  come true gerçekleşmek 

researcher araştırmacı  wealthy varlıklı,zengin 

scientist bilim insanı  financial problems ekonomik sorunlar 

shuttle uzay mekiği  illness hastalık 

solar system güneş sistemi  government hükümet 

take off kalkış yapmak  need ihtiyaç duymak 

title başlık  pay tax vergi ödemek 

voyage seyahat  muscle kas 

weather forecast hava tahmini  switch on düğmeye basıp açmak 

attractive çekici 
 

switch off 
düğmeye basıp 
kapamak 

forgetful unutkan  twin ikiz 

hazel ela  path patika 

stumpy kısa,tıknaz  weigh tartmak 

composer bestekar  classify sınıflandırmak 

how often ne sıklıkla  approximately yaklaşık olarak 

how long ne kadar süredir  nanny dadı 

times kere,defa  every now and again ara sıra 

once bir kez  occasionally arada bir 

twice iki kez  roar kükremek 

nil skor olarak 0-0  creep sürünmek 

individual bireysel  knight şovalye 

defeat mağlup etmek  sled kızak 

draw  beraberlik  status mevki 
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Present - Past - Past Participle forms 
are the same 

bet bet bet 
iddiaya 
girmek 

burst burst burst patlamak 

cost cost cost 
-e mal 
olmak 

cut cut cut kesmek 

fit fit fit uymak 

hit hit hit vurmak 

let let let izin vermek 

put put put koymak 

read read read okumak 

rid rid rid kurtarmak 

set set set düzenlemek 

shut shut shut kapamak 

split split split yarmak 

sprea
d 

spread spread sürmek 

Verbs ending with –t in the past 
and past participle forms 

bend bent bent eğilmek 

build built built inşa etmek 

burn burnt burnt yakmak 

deal dealt dealt ilgilenmek 

drea
m 

dreamt dreamt hayal etmek 

feel felt felt hissetmek 

keep kept kept saklamak 

learn learnt learnt öğrenmek 

leave left left ayrılmak 

lend lent lent 
ödünç 

vermek 

light lit lit ışık saçmak 

lose lost lost kaybetmek 

mean meant meant kastetmek 

meet met met karşılaşmak 

shoot shot shot ateş etmek 

spend spent spent harcamak 

spoil spoilt spoilt 
berbat 
etmek 

Verbs ending witn –a in the past and 
–u in the participle form 

begin began begun başlamak 

drink drank drunk içmek 

run ran run koşmak 

ring rang rung çalmak(zil) 

sing sang sung 
şarkı 

söylemek 

sink sank sunk batmak 

spring sprang sprung burkmak 

The other verbs 

come came come gelmek 

do did done yapmak 

draw drew drawn çizmek 

go went gone gitmek 

hang hung hung asmak 

be was/were been olmak 

make made made yapmak 

sew sewed sewn dikmek 

shine shone shone parlamak 

show showed shown göstermek 

stick stuck stuck yapıştırmak 

strike struck struck vurmak 

swear swore sworn 
yemin 
etmek 

tear tore torn yırtmak 

wear wore worn giymek 

win won won kazanmak 

Verbs ending witn -en 

beat beat beaten yenmek 

bite bit bitten ısırmak 

break broke broken kırmak 

choose chose chosen seçmek 

drive drove driven araç sürmek 

eat ate eaten yemek 

fall fell fallen düşmek 

forbid forbade forbidden yasaklamak 

forgive forgave forgiven affetmek 

freeze froze frozen donmak 

give gave given vermek 

hide hid hidden saklamak 

ride rode ridden binmek 

rise rose risen yükselmek 

see saw seen görmek 

shake shook shaken sallamak 

speak spoke spoken konuşmak 

steal stole stolen çalmak 

take took taken almak 

wake woke woken uyanmak 

write wrote written yazmak 

Verbs ending with  -ght 

bring brought brought getirmek 

buy bought bought satın almak 

catch caught caught yakalamak 

fight fought fought 
kavga 
etmek 

teach taught taught öğretmek 

think thought thought düşünmek 

Verbs ending with –ew in the past, -own 
in the participle 

blow blew blown esmek 

fly flew flown uçmak 

grow grew grown büyümek 

know knew known bilmek 

throw threw thrown fırlatmak 

IRREGULAR VERBS 
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