
accept   : kabul etmek 

action movie  : aksiyon filmi 

activity   : etkinlik 

animated movie : animasyon filmi 

apologize  : özür dilemek 

argue  : tartışmak 

attend/join  : katılmak 

back up   : arka çıkmak, destek olmak 

bicycle race : bisiklet yarışı 

buddy    : kanka, arkadaş 

busy       : meşgul 

chit-chat   : muhabbet etmek 

classmate  : sınıf arkadaşı 

common  : ortak, yaygın 

competition : yarışma 

concert  : konser 

cookie   :kurabiye 

count on  : güvenmek 

date       : tarih, zaman 

decide    : karar vermek 

depend on   : güvenmek, bağlı olmak 

each other  : birbirini 

enjoy      : eğlenmek, keyif almak 

enjoy yourself : keyfine bak 

event  : olay, hadise 

excuse      : mazeret, özür 

feel at home : evinde gibi hisset, rahat ol 

feel blue  : üzgün hissetmek 

friendship  : arkadaşlık 

forever  : sonsuza dek 

future plans : gelecek planları 

get off  : bir araçtan inmek 

get on well  : iyi geçinmek 

graduation party : mezuniyet partisi 

great idea  : harika fikir 

guess  : tahmin etmek 

guest  : misafir 

gym  : spor salonu 

go for a walk : yürüyüşe çıkmak 

happy/glad  : mutlu 

have fun  : eğlenmek 

have over  : birini misafir etmek 

hope  : ummak, ümit etmek 

hungry  : karnı aç 

imagine  : hayal etmek 

happen  : olmak, meydana gelmek 

invitation  : davet, davetiye 

invite  : davet etmek 

interest  : ilgi alanı 

letter  : mektup 

lie   : yalan, yalan söylemek 

like brothers and sisters  :kardeş gibi 

maybe later : belki daha sonra 

meet  : tanışmak, buluşmak 

mind  : akıl 

mostly  : çoğunlukla 

nature  : doğa 

no matter  : sorun değil 

of course  : tabi ki, elbette 

organize  : düzenlemek 

pick me up  : beni arabayla al 

physically active : fiziksel olarak aktif 

place  : yer, mekân 

poem  : şiir 

promise/swear : söz vermek 

ready  : hazır 

receiver  : alıcı 

refuse  : reddetmek 

relatives  : akrabalar 

reply letter : cevap mektubu 

request  : istek 

response  : yanıt, karşılık 

responsible for  : -den sorumlu olmak 

romance  : romantik film 

sad/depressed : üzgün, kederli 

same  : aynı 

sci-fi  : bilim kurgu 

see you soon : yakında görüşürüz 

sender  : gönderen 

share  : paylaşmak 

shopping mall : alışveriş merkezi 

similar  : benzer 

sounds good : kulağa hoş geliyor 

space  : uzay 

stranger  : yabancı 

study  : ders çalışmak 

sure  : emin olmak, elbette  

take care  : kendine iyi bak 

that’s better : bu daha iyi 

then  : öyleyse, daha sonra 

think  : düşünmek 

thriller  : heyecanlı film 

together  : beraber, birlikte 

town/city  : şehir, kent 

travel  : yolculuk 

true friend  : gerçek dost 

turn  : döndürmek 

type/kind  : tür, çeşit 

visit/call on : ziyaret etmek 

weekdays  : hafta içi 

weekend  : hafta sonu 
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Are you busy tomorrow evening? : Yarın akşam meşgul musun? 
Are you free now?   : Şu anda müsait misin? 
Cheers.     : Hoşça kal. 
Enjoy yourself .   : Keyfine bak. 
Feel at home.    : Evinde gibi hisset. 
Got it!     : Anlaşıldı! 
Great idea!    : Harika fikir! 
Hope you can make it.   : Umarım bunu başarırsın. 
How are you doing?   : Nasıl gidiyor? Naber? 
I am busy.    : Meşgulüm. 
I don’t have any plans.   : Hiç planım yok. 
I guess.     : Sanırım. 
I hope all is well.   : Umarım her şey yolundadır. 
I hope to see you there.  : Seni orda görmeyi umuyorum. 
I hope you can come.   : Umarım gelirsin. 
I’d like to but I can’t.   : İsterim fakat yapamam. 
I’d love to.    : Çok isterim. 
I’m not feeling well.   : İyi hissetmiyorum. 
I’m not going to do anything.  : Hiçbir şey yapmayacağım. 
I’m not really into actions.  : Aksiyon filmlerine pek ilgili değilim. 
I’m sorry, but I can’t.   : Üzgünüm ama yapamam. 
I’m sure.    : Eminim. 
It seems great for you.  : Senin için harika görünüyor. 
Maybe later.    : Belki daha sonra. 
No matter.    : Sorun değil. 
No, not at all.    : Hayır, hem de hiç. 
No, thanks.    : Hayır, teşekkürler. 
Not, really.    : Pek sayılmaz. 
Nothing special.   : Özel bir şey yok. 
Please, come in.   : Lütfen, içeri gir. 
Say hello.    : Selam söyle. 
See you.    : Görüşürüz. 
Sounds good.    : Kulağa hoş geliyor. 
Take care.    : Kendine iyi bak. 
That sounds like fun.   : Kulağa eğlenceli gibi geliyor. 
That would be great.   : Bu harika olur. 
That’s better.    : Bu daha iyi. 
What a nice day!   : Ne hoş bir gün! 
What are you doing tonight?  : Bu gece ne yapıyorsun? 
What about sci-fi movies?  : Bilim kurgu filmlerine ne dersin? 
What do you have in your mind? : Aklında ne var? 
Why don’t you join?   : Neden katılmıyorsun? 
What kind of…?/What type of…? : Ne tür? 
What time does it start?  : Saat kaçta başlıyor 
Why not?    : Neden olmasın? 
Will you come and pick me up ? : Gelip beni arabayla alacak mısın? 
Would you like to come over?  : Uğramak ister misin?  
Yes, I would.    : Evet, isterim. 
Yes, please.    : Evet, lütfen. 
You are invited.   : Davetlisin. 

                  
TEOG BEE
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actually   : aslında, gerçekte 

again   : tekrar, yeniden 

also   : ayrıca 

always   : her zaman, daima 

at noon   : öğle vakti 

band   : müzik grubu 

boring   : sıkıcı 

bossaball   : akrobatik voleybol 

brake lever  : fren kolu 

brake       : fren 

brush teeth  : dişleri fırçalamak 

casual clothes  : günlük kıyafet 

chain   : zincir 

choir   : koro 

comfortable  : rahat, konforlu 

cool   : serin, havalı 

cycling   : bisiklet sürmek 

daily routines  : günlük rutin işler 

drum   : bateri, davul 

energetic   : hareketli, canlı 

every day   : her gün 

exciting   : heyecan verici 

far away   : uzak 

fashion clothes  : moda kıyafetler 

fix    : tamir etmek 

for a while   : bir müddet 

frame   : bisiklet gövdesi 

fun    : eğlenceli 

gear   : vites 

geography   : coğrafya 

get up   : uyanmak 

good at   : iyi olmak 

habit   : alışkanlık 

hairdresser  : kuaför 

handlebar   : direksiyon, gidon 

hang out   : takılmak 

hardly ever  : neredeyse hiç 

have a rest   : dinlenmek 

have a shower  : duş yapmak 

have breakfast  : kahvaltı yapmak 

headphones  : kulaklık 

high school  : lise 

hiking   : yürüyüş 

history   : tarih 

impressive   : etkileyici 

interesting   : ilgi çekici 

jogging   : tempolu koşu 

junk food   : abur cubur 

lifestyle   : yaşam tarzı 

leg    : bacak 

loud   : yüksek sesli 

magazine   : dergi 

make deal   : anlaşma yapmak 

martial arts  : savunma sanatları 

mostly   : çoğunlukla 

mountain bike  : dağ bisikleti 

mudguard   : çamurluk 

neighborhood  : çevre, komşu 

never   : asla, hiç 

often   : sık sık 

once   : bir kere 

pancake   : krep 

parents   : anne-baba 

pedal   : pedal 

pen pal   : mektup arkadaşı 

place   : yer, mekan 

prefer   : tercih etmek 

ridiculous   : gülünç 

riverside   : nehir kenarı 

school orchestra  : okul orkestrası 

science   : fen bilgisi 

seat   : oturak 

show   : gösteri 

silver   : gümüş renk 

singer   : şarkıcı 

snow tubing  : karda botla kaymak 

snowshoeing  : karda raletle yürümek 

sometimes   : ara sıra, bazen 

song   : şarkı 

start   : başlamak 

stay up late  : geç saate kadar durmak 

stronger   : daha güçlü 

subject   : konu, ders 

teen   : genç, ergen 

term   : dönem 

terrific   : harika, müthiş 

ticket   : bilet 

tire    : teker 

trendy   : son moda 

tutor/couch  : eğitmen 

twice   : iki kez 

unbearable  : dayanılmaz 

unusual   : sıra dışı 

usually   : genellikle 

voice   : ses 

wear   : giymek 

web site designer  : web site tasarımcısı 

week   : hafta 

work out/exercise  : antrenman yapmak 

zorbing   : top içinde yuvarlanma 
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Actually, …     : Aslında, … 

Also, …      : Ayrıca, … 

Best wishes     : En iyi dileklerimle 

Don’t forget     : Unutma 

Greet him      : Onu selamla 

How does she go to school?   : Okula nasıl gider? 

How do you spend your weekends?  : Hafta sonlarını nasıl geçirirsin? 

How often  …?     : Ne sıklıkla …? 

I am good at fixing bikes    : Bisiklet tamirinde iyiyim 

I’d like to try     : Denemeyi isterim 

I can’t hear the singer    : Şarkıcıyı duyamıyorum 

I can’t stand     : Katlanamıyorum 

I hope to hear from you soon   : En kısa zamanda cevabını bekliyorum 

I need to keep fit     : Formumu korumaya ihtiyacım var 

I prefer …      : ... tercih ederim 

I think …      : Bence, sanırım 

Imagine that…     : Hayal et … 

It is impressive     : Bu etkileyici 

It’s my favorite game    : En sevdiğim oyun budur 

It’s OK      : Bu tamam 

It’s very unusual and exciting   : Bu çok sıra dışı ve heyecan verici 

It’s very popular     : Bu çok popüler 

My school is a far away from my house  : Okulum evime uzak 

Oh dear!       : Ah canım! 

It’s time to change your life style   : Yaşam tarzını değiştirme zamanı geldi 

Please tell me about yourself   : Bana kendinden bahset 

Really      : Gerçekten 

So       : Bu yüzden, böylece 

That may be a good idea    : İyi bir fikir olabilir 

That’s a bad habit     : Bu kötü bir alışkanlık 

That’s my favorite breakfast   : Bu benim favori kahvaltım 

The best thing     : En iyi şey 

They are loud     : Onlar çok gürültülü 

To be honest     : Dürüst olmak gerekirse 

We usually make deals    : Biz genellikle anlaşma yaparız 

Well, I guess so     : Şey, sanırım öyle 

What do you do after school?   : Okuldan sonar ne yaparsın? 

What do you enjoy doing in your free time? : Boş zamanında ne yapmaktan keyif alırsın? 

What do you have for breakfast?   : Kahvaltıda ne yersin? 

What do you think about unusual sports?  : Sıra dışı sporlar hakkında ne düşünüyorsun? 

What kind of music do you like?   : Ne tür müziklerden hoşlanırsın? 

What time do you usually get up?   : Genellikle saat kaçta uyanırsın? 

What’s like to be a teenager in Italy?  : İtalya’da genç olmak nasıldır? 

What’s your score?    : Puanın kaç? 

When is it?      : O ne zaman? 

Why do you ask?     : Neden soruyorsun? 

Why don’t you try it?    : Neden denemiyorsun? 

Yeah, I would love to go    : Evet, gitmeyi çok isterim 

You’re quite good     : Sen oldukça iyisin 

You’re right     : Sen haklısın  
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absorb  : içine çekmek, emmek 
add   : eklemek 
almond  : badem 
almost  : neredeyse, hemen hemen 
backyard  : arka bahçe 
bake  : fırında pişirmek, fırınlamak 
baking powder : kabartma tozu 
barbeque  : mangal, barbekü 
beaten  : çırpılmış, dövülmüş 
beef steak  : sığır eti, biftek 
berry  : küçük yumuşak meyve 
blend  : harmanlamak, karıştırmak 
boil   : haşlamak, kaynatmak 
booklet  : kitapçık, el kitabı 
cabbage  : lahana 
cattle  : sığır(büyükbaş) 
cauliflower  : karnabahar 
chicken stock  : tavuk suyu 
chop  : doğramak, kıymak 
coconut  : Hindistan cevizi 
consist of  : -den oluşmak, içermek 
contain  : içermek, kapsamak 
cook  : yemek pişirmek 
country  : ülke 
cover  : kaplamak, örtmek, kapatmak 
crack  : kırmak, çatlatmak 
cut   : kesmek 
delicious/tasty : lezzetli 
describe  : anlatmak, tarif etmek 
dessert  : tatlı 
dice   : küp gibi doğramak 
dish   : yemek, tabak 
dough  : hamur 
dry yeast  : kuru maya 
egg yolk  : yumurta sarısı 
eggplant  : patlıcan 
enough  : yeterince 
eye-catching  : göze çarpan 
floret  : küçük çiçek 
flour  : un 
fresh  : taze 
fry   : yağda kızartmak 
frying pan  : kızartma tavası 
garlic  : sarımsak 
gently  : yumuşak bir şekilde, kibarca 
greased baking sheet : yağlı pişirme kâğıdı 
green pepper  : yeşilbiber 
grill   : ızgarada pişirmek 
have a sweet tooth : tatlıya düşkün olmak 
healthy  : sağlıklı 
heat   : ısıtmak 
immediately  : derhal, hemen 
increase  : artırmak, çoğaltmak 
ingredient  : içindekiler, malzeme 
jam   : reçel 
jug   : sürahi 
keep  : tutmak, muhafaza etmek 
knead  : yoğurmak 
lamb  : kuzu, kuzu eti 
leek   : pırasa 
lentil  : mercimek 
lightly floured : hafif unlanmış 
loaf pan  : ekmek tavası 
low price  : düşük fiyat 
mashed potatoes : patates püresi 
melt  : erimek, eritmek 
method  : yöntem, metot 
mix   : karıştırmak 
mixing bowl  : karıştırma kabı 
muffin cups  : kek kalıpları 

mushroom  : mantar 
national  : milli, ulusal 
noodle  : erişte 
nuts   : sert kabuklu kuru yemiş 
oat   : yulaf 
onion  : soğan 
orzo  : arpa şehriye 
oven  : fırın 
pasta  : makarna 
perfect  : mükemmel 
peel   : kabuğunu soymak 
pepper  : biber 
pie   : turta 
pistachio  : Antep fıstığı 
plate  : tabak 
pop   : patlamak, patlatmak 
pour  : dökmek, boşaltmak 
pre-heat  : önceden ısıtmak 
prepare  : hazırlamak 
process  : süreç, işlem 
ready  : hazır 
recipe  : yemek tarifi 
regional  : bölgesel, yöresel 
remove  : çıkarmak, ortadan kaldırmak 
rice   : pirinç, pilav 
rinse  : sudan geçirme 
roast  : fırında kızartmak, rosto yapmak 
roll   : oklava ile açmak 
rolling pin  : oklava, merdane 
roly poly  : reçelli börek  
salt   : tuz 
sauce  : sos 
saucepan  : kulplu tencere 
seafood  : deniz ürünü 
season  : baharat katmak 
second  : saniye, ikinci 
sequencing  : sıraya dizme 
serve  : servis etmek 
shake  : çalkalamak, sallamak 
shape  : şekil, şekillendirmek 
shop  : dükkan, mağaza 
side   : taraf, yön 
slice   : dilimlemek 
snack  : atıştırmalık, hafif yiyecek 
softened  : yumuşatılmış 
spread  : sürmek, yaymak 
sprinkle  : serpmek 
square  : kare 
steam  : buharda pişirmek 
sticky  : yapış yapış 
stir   : karıştırmak 
stove  : ocak 
sugar  : şeker 
surface  : yüzey 
tablespoon  : yemek kaşığı 
teaspoon  : çay kaşığı 
tender  : yumuşak, hassas 
thickly  : kalın bir şekilde 
throughout  : boyunca 
toaster  : ekmek kızartma makinesi 
towel  : havlu 
traditional  : geleneksel 
vanilla custard : vanilya kreması 
various  : çeşitli 
vegetable  : sebze 
wait   : beklemek 
warm  : ılık 
wet   : ıslak 
whole year  : tüm yıl 
zucchini  : kabak 

Unit3 Cooking - TOP 140 Words 

 



 
                  

 

Bon Appetit!     : Afiyet olsun! 

Can you describe how to make it?  : Nasıl yapıldığını tarif eder misin? 

Can you heat the oven for me?   : Fırını benim için ısıtabilir misin? 

Can you tell me how to make bread?  : Ekmeğin nasıl yapıldığını anlatır mısın? 

Do you have any special recipe?   : Özel bir tarifin var mı? 

Do you know how to cook Turkish pilaf?   : Türk pilavının nasıl hazırlandığını biliyor musun? 

Do you prefer cooking pizza or pasta?  : Pizza mı yoksa makarna mı pişirmeyi tercih edersin? 

Enjoy it!      : Keyfini çıkart! 

How do you usually cook fish?   : Balığı genellikle nasıl pişirirsin? 

How many types of vegetables in it?  : İçinde kaç tür sebze var?  

How often do you cook pasta?   : Ne sıklıkla makarna pişirirsin? 

How often do you eat it?    : Ne sıklıkla yersin? 

How should we cook the vegetables?  : Sebzeleri nasıl pişirmeliyiz? 

How to make a French toast?   : Fransız tostu nasıl yapılır? 

However, …     : Hâlbuki, ancak … 

Is it delicious?     : Lezzetli mi? 

Is it healthy?     : Sağlıklı mı? 

It is easy to make it.    : Yapması kolay. 

It is ready!     : Hazır! 

It’s not tasty enough.    : Yeterince lezzetli değil. 

Let me tell you how to make it   : Sana nasıl yapıldığı anlatayım. 

Place it into the oven and bake 40 minutes : Fırının içine yerleştiriniz ve 40 dakika fırında pişiriniz. 

Serve warm.     : Ilık servis ediniz. 

Set the microwave for 5 minutes.  : Mikrodalgayı 5 dakikaya ayarlayınız. 

Take it out and let it cool.   : Dışarı çıkartıp soğumaya bırakın. 

Thanks to…     : …sayesinde 

There is nothing better to eat.   : Yiyecek daha iyi bir şeyler yok. 

Turn down the cooker to a low heat.  : Ocağın altını kıs. 

Wait a minute.     : Bir dakika bekle. 

What are some popular traditional dishes? : Bazı popüler geleneksel yemekler nelerdir? 

What are the ingredients of pizza?  : Pizzanın malzemeleri nelerdir? 

What are the most common cooking methods? : En yaygın yemek pişirme yöntemleri nelerdir? 

What countries does it belong to?   : O hangi ülkelere aittir? 

What do you think about the pizza?  : Pizza hakkında ne düşünüyorsun? 

What is in it?     : İçinde ne var? 

What’s the name of the dish?   : Yemeğin adı nedir? 

What’s your favorite snack?   : En sevdiğin atıştırmalık nedir? 

When do you usually eat it?   : Genellikle ne zaman yersin? 

Why are fish and chip shops so popular?  : Neden balık ve cips dükkânları bu kadar popüler? 

You should definitely try it.   : Onu mutlaka denemelisin. 
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Describing a process (Bir işlemi anlatma) 

First,     : İlk olarak 

Then,     : Sonra 

Next,     : Daha sonra 

After that,    : Ondan sonra 

Finally,     : Son olarak 

After …     : Sonra 

Before …    : Önce 

Second,     : İkinci olarak 

Third,     : Üçüncü olarak 

Step 1 – Step 6    : 1.adım – 6.adım 



abbreviation  : kısaltma 
accessory store : aksesuar mağazası 

answer   : cevap vermek 

approximately  : yaklaşık olarak 

ask for clarification : açıklama istemek 

available  : uygun, müsait 

be interested in : ilgili olmak 

because of  : -den ötürü 

believe in  : inanmak 

board games  : masaüstü oyunları 

bowling alley  : bowling pisti 

busy/engaged  : meşgul 

call   : telefon etmek 

caller   : arayan kişi 

change   : değiştirmek 

cheap   : ucuz 

combination  : birleşim 

communicate  : iletişim kurmak 

communication : iletişim 

connect  : bağlanmak 

contact  : irtibat kurmak 

conversation  : konuşma, görüşme 

correct   : doğru 

device   : aygıt 

dial   : numara çevirmek 

display   : göstermek, ekran 

dominant  : üstün, egemen 

effect   : etki 

exchange message : mesajlaşmak 

exciting  : heyecan verici 

exhibition  : sergi 

experience  : tecrübe, deneyim 

feel   : hissetmek 

formal   : resmi 

fun   : eğlenceli 

gadget   : alet 

greet   : selamlamak 

guess   : tahmin etmek 

half of   : yarım, yarısı 

handwriting  : el yazısı 

hang up  : telefonu kapatmak 

hear   : duymak 

hold on / hang on : telefonda beklemek 

important  : önemli 

informal  : resmi olmayan 

information  : bilgi 

invite    : davet etmek 

keep in touch  : iletişim kurmak 

landline  : sabit hat 

leave a message note : not bırakmak 

leave a message    : mesaj bırakmak 

leave a voicemail    : sesli posta bırakmak 

make clear     : netleştirmek 

meet up     : buluşmak 

minute      : dakika 

mobile phone     : cep telefonu 

mock      : sahte, alaycı 

mostly      : çoğunlukla 

nearly      : neredeyse 

on a daily basis     : günlük olarak 

phone call     : telefon görüşmesi  

pocket      : cep 

popular     : popüler, gözde 

practical     : kullanışlı 

prefer         : tercih etmek 

pretend     : gibi davranmak 

product     : ürün 

pronounce     : telaffuz etmek 

receiver     : alıcı 

recognize     : tanımak 

record      : kayıt etmek 

repeat      : tekrar etmek 

respond     : yanıt vermek 

school project     : okul projesi 

science museum    : bilim müzesi 

screen      : ekran 

secret code     : gizli kod 

send a fax     : faks çekmek 

send an email     : eposta göndermek 

sender      : gönderen 

sign language     : işaret dili 

social networks    : sosyal ağlar 

socialize     : sosyalleşmek 

spam email     : istenmeyen eposta 

speak face-to-face    : yüz yüze konuşmak 

speaker     : konuşan kişi 

special      : özel 

storage     : depolama, bellek 

technical specifications : Teknik özellikler 

text a message     : kısa mesaj atmak 

ticket      : bilet 

touchscreen     : dokunmatik ekran 

translate     : çeviri yapmak 

useful      : kullanışlı 

voice call     : sesli arama 

voicemail message    : sesli mesaj  

ways of communication: iletişim yolları 

worried     : endişeli 

worry about     : endişelenmek 

write a letter     : mektup yazmak 

                                 Unit4 Communication - TOP 100 Words 



Call me at my mobile.    : Beni cepten ara. 
Can you hold on a moment?   : Bir saniye hatta bekler misin?   

Could I speak to Stacy, please?  : Stacy ile konuşabilir miyim, lütfen? 

Could I take your name and number?  : Adını ve numaranı alabilir miyim? 

Could you repeat that?    : Tekrar eder misiniz? 

Could you tell him to call me?   : Beni aramasını söyler misin? 

Do you need anything?   : Bir şeylere ihtiyacın var mı? 

Do you use abbreviations?   : Kısaltma kullanıyor musun? 

Enjoy the exhibition.    : Fuarın tadını çıkarın. 

Hang on a minute, please.   : Bir saniye hatta bekleyin, lütfen. 

He has gone out.    : O dışarı çıktı. 

Hello, Tina speaking.    : Merhaba, Tina konuşuyor. 

How do you keep in touch with your friends? : Arkadaşlarınla nasıl iletişim kuruyorsun? 

How is it going?    : Nasıl gidiyor? 

How many messages do you send a day? : Günde kaç mesaj atıyorsun? 

How often do you send emails?  : Ne sıklıkla eposta gönderirsin? 

I can’t hear you well. It’s a bad line.  : Seni iyi duyamıyorum. Hat bozuk. 

I don’t feel well.    : İyi hissetmiyorum. 

I hope that’s OK    : Umarım sakıncası yoktur. 

I hope you can come with us.   : Umarım bizimle gelebilirsin. 

I hope you feel better soon   : Umarım kısa zamanda iyileşirsin. 

I’ll call back later.    : Sonra arayacağım. 

I’ll get him.     : Ona veriyorum. 

I’m afraid. He’s not available.   : Korkarım. O müsait değil. 

I’m sorry to hear that    : Duyduğuma üzüldüm. 

Is your brother in?    : Erkek kardeşin orda mı? 

May I ask who’s calling?   : Kimin aradığını sorabilir miyim? 

One moment, please    : Bir saniye, lütfen. 

See you later, then.    : Sonra görüşürüz. 

So, let’s meet at the stadium   : Öyleyse, Stadyumda buluşalım. 

Sorry again.     : Tekrardan özür dilerim. 

Sure, I’d like to.    : Elbette, isterim. 

Take care     : Kendine iyi bak 

Talk to you soon.    : Yakında görüşürüz. 

Thanks for calling.    : Aradığın için teşekkürler. 

Thanks for inviting me    : Beni davet ettiğin için teşekkürler. 

That’s so bad.     : Bu çok kötü 

We will meet up later    : Daha sonra buluşacağız. 

What are its technical specifications?  : Onun teknik özellikleri nelerdir? 

What does “B4N” mean in text language? : B4N mesaj dilinde ne anlama gelir? 

What is the email about?   : Eposta ne hakkında? 

Who is the sender?    : Gönderici kim? 

Who is the receiver?    : Alıcı kim? 

Would you like to leave a message?  : Mesaj bırakmak ister misiniz? 

Unit4 Communication – TOP 50 EXPRESSIONS 

Abbreviations (Kısaltmalar) 
Have a nice day (HAND)    : İyi günler 
Bye for now (B4N)    : Şimdilik hoşçakal 
See you later (CUL8R)    : Sonra görüşürüz 
Tonight (2NITE)     : Bu gece 
Lots of love (LOL)     : Kucak dolusu sevgiler 
Be back later (BBL)     : Geri dönerim 

 



accept   : kabul etmek 

access   : giriş, erişim 

account   : hesap 

addict   : bağımlı 

adult   : yetişkin 

affect    : etkilemek 

agree   : anlaşmak 

allow   : izin vermek 

almost   : neredeyse 

attachment   : ek, eklenti 

avoid   : kaçınmak, sakınmak 

behavior   : davranış 

brochure   : broşür 

browse   : taramak, gezinmek 

cable modem   : kablolu modem 

chart   : grafik, çizelge 

check    : kontrol etmek 

choose    : seçmek 

comment    : yorum yapmak 

computer parts  : bilgisayar parçaları 

confirm                  : doğrulamak 

connect   : bağlanmak   

connection cable  : bağlantı kablosu 

connection sign   : bağlantı simgesi 

conversation  : konuşma, görüşme 

copy    : kopyalamak 

counselling service : rehberlik servisi 

create identity   : kimlik oluşturmak 

dangerous   : tehlikeli 

delete   : silmek 

desktop pc   : masaüstü bilgisayar 

device    : cihaz, araç 

disconnect   : bağlantıyı kesmek 

download    : bilgisayara indirmek 

enter    : girmek 

except (somebody)  : den hariç/başka 

expert   : uzman, usta 

file    : dosya 

find   : bulmak 

follow   : takip etmek 

forever   : sonsuza dek 

geographical regions  : coğrafi bölgeler 

get help    : yardım almak 

habit   : alışkanlık 

hard disk drive   : sabit disk sürücü 

hardware   : donanım 

headphones  : kulaklık 

identify   : tanımlamak 

inform    : bilgilendirmek 

information  : bilgi 

in-person    : bizzat kendisi 

instant message  : anlık mesaj 

keyboard    : klavye 

laptop   : dizüstü 

line    : hat 

live chat   : canlı sohbet 

log in / log on   : giriş yapmak 

log off / logout   : çıkış yapmak 

look for    : aramak, bakmak 

member   : üye 

memory    : hafıza 

microphone  : mikrofon 

mouse   : fare 

online / offline  : çevrimiçi, çevrimdışı 

password   : şifre 

portable    : taşınabilir, harici 

post pictures  : resim koymak 

practice   : alıştırma 

printer    : yazıcı 

processor   : işlemci 

register   : kaydolmak 

rule   : kural 

safe   : güvenli 

safety    : güvenlik 

scanner   : tarayıcı 

screen    : ekran 

search   : araştırmak  

search engine   : arama motoru 

secure   : güvenli 

serial   : dizi 

settings   : ayarlar 

share    : paylaşmak 

sign in    : kayıt olmak 

smartphone   : akıllı telefon 

software    : yazılım, program 

speakers    : hoparlör 

stranger    : yabancı 

system unit  : bilgisayar kasası 

total number   : toplam sayı 

uncomfortable   : rahatsız, huzursuz 

unknown    : bilinmeyen 

unsafe    : güvenilmez  

upload / load  : yüklemek 

usb flash drive   : usb bellek 

useful   : kullanışlı 

username    : kullanıcı adı 

wait   : beklemek 

web browser   : web tarayıcısı 

web site designer  : web site tasarımcısı 

webcam    : web kamera 

well-known   : tanınmış 

wireless modem  : kablosuz modem 

 

Unit5 The Internet - Top100 Words 



According to Jason,…    : Jason’a göre… 

Are you always online?   : Her zaman çevrimiçi misin? 

Be careful with what you share.  : Paylaştığın şeylere dikkat et. 

Can you help me, please?   : Bana yardım eder misin, lütfen? 

Create a strong password.   : Güçlü bir şifre oluştur. 

Don’t be rude on the Net.   : İnternette kaba olma 

Don’t forget.     : Unutma 

Don’t share your password.   : Şifreni paylaşma 

Don’t agree to meet strangers in-person  : Yabancılarla birebir görüşmeye karar verme 

How are things?    : İşler nasıl? 

How do you access the Internet?  : İnternet’e nasıl erişiyorsun? 

How do you use the Internet?   : İnternet’i nasıl kullanıyorsun? 

How many hours a day do you use the Net? : Günde kaç saat İnternet kullanıyorsun? 

How many internet connected devices do you have? : İnternete bağlı kaç aygıtın var? 

How many people use the Internet?  : Kaç kişi İnternet kullanıyor? 

How often do you chat online?  : Ne sıklıkla internette sohbet edersin? 

How often do you use the Internet?  : Ne sıklıkla interneti kullanırsın? 

Is he an internet addict?   : O bir internet bağımlısı mı? 

I need your help.    : Yardımına ihtiyacım var. 

I guess,      : Sanırım…, Öyle tahmin ediyorum… 

I think,…     : Bence… 

I mean…     : Demek istiyorum ki… 

I’d like to, but I can’t.    : İsterim, fakat yapamam. 

I’d love to.     : Çok isterim. 

I’ll wait for you.    : Seni bekliyor olacağım. 

Maybe.      : Belki 

It’s everywhere now.    : Şimdi her yerde. 

Never give your personal information. : Asla kişisel bilgilerini verme 

Never mind.     : Önemli değil, boş ver. 

No problem.     : Sorun değil. 

OK. Well, …     :Tamam. Peki, …  

Ok. That’s it.     :Tamam. İşte bu. 

Our city homes a book fair.   : Şehrimiz kitap fuarına ev sahipliği yapıyor 

Make an excuse.    : Mazeret üretmek 

Say hello.     : Selam söyle 

Take care.     : Kendine iyi bak 

Thanks anyway.    : Yine de teşekkürler 

Tell your parents if you feel uncomfortable.  : Huzursuz hissedersen ailene bildir. 

That’s right.     : Bu doğru 

Use the safe sites.    : Güvenli siteleri kullan 

What do you mean?    : Ne demek istiyorsun? 

What do you usually do online?  : İnternette genellikle ne yaparsın? 

What is the chart about?   : Tablo neyle ilgili? 

What is the source of the information? : Bilginin kaynağı nedir? 

What is the total number?   : Toplam sayı nedir? 

What’s the best thing about the Internet? : İnternetle ilgili en güzel şey nedir? 

What’s your email address?   : Eposta adresin nedir? 

Who uses the Internet most in your family? : Ailende interneti en çok kim kullanır? 

Why is the Internet so popular?  : İnternet neden bu kadar popüler? 

Would you like to join us?   : Bize katılmak ister misin? 

Unit5 The Internet – TOP 50 EXPRESSIONS 



adrenalin seeker : adrenalin tutkunu 
adventure  : macera 
against   : -e karşı 
aim   : amaç, hedef 
amusing  : zevkli, eğlenceli 
ankle   : ayak bileği 
antenna  : anten 
as fast as possible : olabildiğince hızlı 
attract   : cezbetmek, çekmek 
BASE jumping  : yüksek binalardan atlama  
boring   : sıkıcı 
bridge   : köprü 
building  : bina 
bungee jumping : halatlı atlama 
camping  : kamp yapmak 
canoeing  : kano sporu 
caving   : mağara keşfi sporu 
challenge  : meydan okuma 
challenging  : iddialı, zorlu 
compare  : kıyaslamak 
competition  : yarışma 
concept  : kavram, fikir 
consider  : dikkate almak, düşünmek 
countryside  : kırsal kesim 
cycling   : bisiklet sürme 
dangerous  : tehlikeli 
death   : ölüm 
decide   : karar vermek 
easy   : kolay 
entertaining  : eğlendirici 
equipment  : donanım, araç gereç 
exciting  : heyecan verici 
experienced  : tecrübeli 
expert   : uzman 
extreme sports : tehlikeli sporlar 
extremely  : aşırı derecede 
eye-catching  : göz alıcı 
fan   : hayran 
fascinating  : etkileyici, büyüleyici 
first-aid kit  : ilk yardım çantası 
footwear  : ayağa giyilen şey 
free time / spare time : boş zaman 
freedom  : özgürlük 
fun   : eğlenceli 
go wrong  : ters gitmek 
go-karting  : go kart sporu 
hang gliding  : delta kanatla uçma 
harmful  : zararlı 
healthy  : sağlıklı 
heart-stopping  : kalp durduran 
helmet   : kask, başlık 
high quality  : yüksek kaliteli 
high speed  : yüksek hız 
hot air balloon  : sıcak hava balonu 
hurt   : incitmek, acıtmak 
ice-climbing  : buz tırmanışı 
imagine  : hayal etmek 
include   : içermek 

indoor / outdoor : kapalı alan / açık alan 
information  : bilgi 
injured   : yaralı 
inline skating / rollerblading : tekerlekli paten  
involve   : içermek 
jump   : zıplamak 
kayaking  : kapalı kasa kano sporu 
keep fit  : formunu korumak 
location  : yer, konum 
manufacturer  : imalatçı, üretici 
medical treatment : tıbbi tedavi 
motor racing  : motosiklet yarışı 
movement  : hareket 
mysterious  : gizemli, sırlı 
nature   : doğa 
pain   : acı, ağrı 
parachute diving : paraşütlü atlayış 
parkour running : akrobatik serbest koşu 
perform  : yapmak, icra etmek 
physical risk  : fiziksel risk 
pocket bike  : minyatür motor 
prize   : ödül 
protection  : koruma 
push yourself  : sınırlarını zorlamak 
quickly   : çabucak, hızlıca 
raffle coupon  : çekiliş kuponu 
real size  : gerçek boyutu 
registration fee : kayıt ücreti 
rock-climbing  : kaya tırmanışı 
safety item  : güvenlik malzemesi 
save life  : hayat kurtarmak 
scared   : korkmuş 
scenery  : manzara, görünüş 
scuba-diving  : tüplü dalış 
seaside   : deniz kenarı 
shocking  : şok edici 
skateboarding  : kaykay 
skillful   : becerikli 
skydiving  : serbest düşüş sporu 
snowboard  : kar kaykayı 
span   : süre, müddet 
stairs   : merdiven 
suitable  : uygun, müsait 
take part in  : yer almak 
test yourself  : kendini test etmek 
tiring   : yorucu 
tower   : kule 
toy   : oyuncak 
tracking  : iz sürme sporu 
trainers  : spor ayakkabısı 
trekking  : doğa yürüyüşü 
trip   : gezi, gezinti 
vacation  : tatil 
vehicle   : araç , vasıta 
wall   : duvar 
weigh   : ağırlığında olmak 
white-water rafting : akarsu raftingi 
wide open space : geniş açık alan 

Unit6 Adventures - Top100 Words 



 
Are good at extreme sports?   : Aksiyon sporlarında başarılı mısın? 

Are you an adrenalin seeker?   : Sen bir adrenalin tutkunu musun? 

Because of ….     : -den dolayı 

Do you need any special equipment?  : Özel bir malzemeye ihtiyaç duyar mısın? 

For example,     : Örneğin, 

For more information, you can contact him : Daha fazla bilgi için, onunla görüşebilirsiniz. 

Have you tried it before?    : Daha önce denedin mi? 

He wants to test himself against nature.  : Kendini doğaya karşı denemek istiyor. 

How big is it?     : Ne kadar büyük? 

How fast is it?     : Ne kadar hızlı? 

How much does it weigh?    : Ağırlığı ne kadar? 

How much is the registration fee?   : Kayıt ücreti ne kadar? 

How often do you play it?    : Ne sıklıkla oynarsın? 

I don’t think of myself as an adrenalin seeker. : Adrenalin tutkunu olduğumu sanmıyorum. 

I mean ….      : Demek istiyorum ki … 

I prefer …to … / I’d rather …than …  : Tercih ederim 

I really enjoy being outdoors   : Dışarda olmaktan keyif alıyorum. 

I think…      : Bence, sanırım 

I’m not sure I can do it.    : Yapabileceğimden emin değilim. 

If you’re not scared, you can do it   : Eğer korkmazsan, yapabilirsin 

In other words…     : Diğer bir deyişle… 

Is it difficult? / Is it dangerous?   : Zor mu? / Tehlikeli mi? 

It would be very exciting.    : Heyecan verici olurdu. 

It’s really fun and it keeps me fit.   : Beni formda tutuyor ve gerçekten eğlenceli. 

It’s mysterious and exciting.   : Gizemli ve heyecan verici. 

Why do people like dangerous sports?   : İnsanlar tehlikeli sporları neden seviyorlar? 

That’s why…     : işte bu yüzden… 

Of course.      : Tabi ki 

They like to push themselves.   : Sınırlarını zorlamayı seviyorlar. 

What are some examples of extreme sports?     : Aksiyon sporlarına bazı örnekler nelerdir? 

What are your reasons to choose this sport? : Bu sporu seçme sebepleriniz nelerdir? 

what attracts people ?    : İnsanları cezbeden nedir? 

What country did it start?    : Hangi ülkede başladı? 

What do they need to do the activity?  : Aktiviteyi yapmak için neye ihtiyacın var? 

What do you prefer doing?    : Ne yapmayı tercih edersin? 

What do you think about extreme sports? : Aksiyon sporları hakkında ne düşünüyorsun? 

What does “extreme sports” mean?  : ”Extreme Sport” ne anlama gelir? 

What is the name of the activity?   : Bu aktivitenin adı nedir? 

What is your favorite sport?   : En sevdiğin spor hangisidir? 

What sports do adrenalin seekers do?  : Adrenalin tutkunları hangi sporları yaparlar 

What was it like?     : Nasıldı? 

What’s another name for?    : Diğer adı nedir? 

What’s the aim of the activity?   : Aktivitenin amacı nedir? 

When and where are the events?   : Etkinlik nerede ve ne zaman? 

Where did it begin first?    : İlk nerede başladı? 

Where do people do it?    : İnsanlar onu nerede yaparlar? 

Which one do you prefer?    : Hangisini tercih edersin. 

Who were you with?    : Kiminleydin? 

Would you like to try it?    : Denemek ister misin? 

You can share your ideas.    : Fikirlerini paylaşabilirsin. 

Unit6 Adventure – TOP 50 EXPRESSIONS 

 



accommodation  : konaklama   

all-inclusive    : her şey dahil   
amazing     : şaşırtıcı, harika 
ancient site   : antik yer 
approximately    : yaklaşık olarak   
architectural style    : mimari tarz 
bed and breakfast    : oda artı kahvaltı   
bell tower   : çan kulesi 
blog   : internet günlüğü 
border     : sınır   
bosphorus     : Boğaziçi 
bridge     : köprü   
budget     : bütçe   
build     : inşa etmek   
candidate     : aday   
candied chestnut    : kestane şekeri   
capital city   : başkent   
central     : merkezi   
certainly/definitely    : kesinlikle   
charming     : büyüleyici   
chilly     : serin 
church     : kilise   
civilization     : medeniyet   
climate     : iklim   
coast   : sahil, kıyı 
coconut   : Hindistan cevizi, kokonat 
construction    : inşaat   
continental climate    : karasal iklim   
convenient   : uygun, elverişli 
crossroad   : kavşak 
crowded     : kalabalık   
crystal-clear    : kristal gibi parlak, berrak   
cuisine     : mutfak kültürü   
currency     : para birimi   
damp     : nemli   
delicious   : lezzetli 
design     : tasarlamak   
discover     : keşfetmek   
during   : esnasında 
earth     : dünya   
empire     : imparatorluk   
entire   : bütün 
exciting     : heyecan verici   
experience   : tecrübe 
explore    : keşfetmek   
fantastic     : fantastik, şahane 
fascinating     : büyüleyici   
ferris wheel   : dönme dolap 
focal point     : odak noktası   
full of     : ile dolu   
gate     : kapı   
giant   : dev 
go sightseeing    : gezip görme 
grand     : büyük   
heritage     : miras   
historic     : tarihi   
hostel     : hesaplı otel 
huge     : kocaman   
Indian     : Hintli   
icon     : simge, ikon   
increase   : artmak 
incredible     : inanılmaz 
island     : ada   

junction point  : bağlantı noktası 
land   : ülke, toprak 
lean     : eğilmek   
local food     : yöresel lezzet 
location     : konum   
lovely     : sevimli, güzel 
madrassa   : medrese 
majestic     : görkemli   
man-made     : insan yapımı   
Mediterranean    : Akdeniz   
memorable    : unutulmaz   
mild     : ılıman  
miracle     : mucize   
mixture     : karışım   
monastery   : manastır 
mountain     : dağ   
multicultural    : çok kültürlü   
official language    : resmi dil   
order     : emir, emir vermek   
palace     : saray   
palm     : palmiye ağacı 
peaceful   : huzurlu, sakin 
Pharaoh     : Firavun   
place     : yer, mekân 
population   : nüfus 
province     : il, vilayet   
recent years  : son yıllarda 
recreational activities : eğlence faaliyetleri 
region     : bölge   
religion   : din, inanç 
resort     : tatil yeri 
river   : nehir 
sandy beach    : kumsal 
scenery   : manzara 
seaside     : deniz kıyısı   
skyscraper     : gökdelen   
smiling people  : güler yüzlü insanlar 
sound   : ses 
souvenir   : hediyelik eşya   
spectacular    : görkemli, muhteşem 
spring     : su kaynağı 
square     : meydan   
statue of liberty  : özgürlük heykeli   
stretch   : uzanmak, uzatmak 
structure     : yapı, bina 
surround   : etrafını sarmak 
temperature  : sıcaklık, derece 
The Great Wall of China : Çin Seddi 
tomb   : mezar 
tourist attraction  : turist çeken yer 
tower   : kule 
trader     : tüccar   
traditional     : geleneksel   
tropical climate  : tropikal iklim 
typical     : tipik   
unique     : tek, eşsiz 
vacation/holiday  : tatil   
various     : çeşitli   
warm     : ılık   
waterfall     : şelale   
weather     : hava durumu   
well known   : tanınmış, meşhur 
Wonders of the World : Dünyanın Harikaları 

Unit7 Tourism - Top100 Words 



 
Are you looking for a true adventure?  : Gerçek bir macera mı arıyorsun? 

Come and experience Jamaica.   : Gelin ve Jamaika’yı yaşayın. 

Do you know where it is?    : Nerede olduğunu biliyor musun? 

Greet your friend.     : Arkadaşını selamla. 

How long did its construction take?  : Onun inşası ne kadar sürdü? 

How long did you stay there?   : Orada ne kadar süre kaldın? 

How many people live there?   : Orada kaç kişi yaşıyor? 

How many tourists visit there every year?  : Her yıl kaç kişi orayı ziyaret ediyor? 

How tall is the Great Pyramid?    : Büyük Piramit’in uzunluğu nedir? 

How was the weather?    : Hava nasıldı? 

I can imagine that.     : Hayal edebiliyorum 

I hope I will     : Umarım yapacağım. 

It is truly a historic city.    : Gerçekten tarihi bir kent. 

İstanbul is well-known for its historic places.  : İstanbul tarihi yerleriyle meşhurdur. 

It means …     : Anlamına gelir. 

It was wonderful.     : Muhteşemdi. 

Really? How was it?    : Gerçekten mi? Nasıldı? 

See you next week.    : Haftaya görüşürüz. 

Take care.      : Kendine iyi bak. 

That’d be great!     : Harika olur. 

This was the best vacation I’ve ever had in my life. : Hayatımdaki en iyi tatildi. 

To me, …      : Bana göre,… 

What are some special/traditional dishes?   : Bazı özel/geleneksel yemekler nelerdir? 

What are some tourist attractions?  : Turist çeken bazı yerler nelerdir? 

What can you do there?    : Orada ne yapabilirsin? 

What did you like the most about it?   : En çok neyini sevdin? 

What do you know about these places?  : Bu yerler hakkında ne biliyorsun? 

What does it mean?    : Ne anlama geliyor? 

What is fascinating about it?   : Onunla ilgili büyüleyici olan nedir? 

What is its architectural style?   : Onun mimari tarzı nedir? 

What type of vacation do you prefer?  : Ne tür bir tatili tercih edersin? 

What was the weather like there?   : Orada hava durumu nasıldı? 

What’s its climate like?    : İklim nasıl? 

What’s special about Pisa Tower?   : Pisa Kulesinin özelliği nedir? 

What’s the island like?    : Ada nasıldır? 

What’s the weather like there?   : Orada hava durumu nasıl? 

Where did you go for vacation?    : Tatil için nereye gittin? 

Where does the word “Jamaica” come from?  : ”Jamaica” kelimesi nereden geliyor? 

Where is the city located?    : Şehrin konumu neresi? 

Which one do you prefer?    : Hangisini tercih edersin? 

Which places do you prefer visiting?  : Hangi yerleri ziyaret etmeyi tercih edersin? 

Who designed the Blue Mosque?    : Sultan Ahmet Camisini kim tasarladı? 

Who did you go with?    : Kiminle gittin? 

Why did Egyptian workers build it?  : Mısırlı işçiler onu neden inşa ettirler? 

Why do tourists prefer visiting there?   : Neden turistler orayı ziyaret etmeyi tercih ederler? 

Why do you think so?    : Neden öyle düşünüyorsun? 

Why was Tarsus an important place in history?  : Tarsus neden tarihte önemli bir yerdedir? 

You can find everything you need.  : İhtiyacın olan her şeyi bulabilirsin. 

You should definitely see there.   : Orayı mutlaka görmelisin. 

What is the official language of China?  : Çin’in resmi dili nedir? 
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arrive home  

bathroom   

bedroom   

before/after  

bin    

broken   

: eve varmak

: banyo

: yatak odası

: önce/sonra

: çöp kutusu

: bozuk, kırık

building blocks                 

carpet   

chair   

chores   

clean up the house 

complete   

cook the meals  

cooperate   

couch    

cupboard   

desk   

diary   

direction   

dirty   

disorganized  

grocery shopping  

do the ironing  

do the laundry                

dry the dishes  

during   

dust the shelves  

duty   

effectively   

empty the dishwasher 

excited   

feed the cat  

feeling   

finish   

fix things   

flat    

floor   

focus    

fold   

follow   

furniture   

garden   

gather   

get ready   

hang out the washing 

have some fun  

housework  

kind   

kitchen   

living room  

: yapı taşları, lego oyuncak

: halı

: sandalye

: ev işleri

: evi tertemiz yapmak

: tamamlamak

: yemekleri pişirmek

: işbirliği yapmak

: kanepe, çekyat

: dolap

: sıra, masa

: günlük

: talimat, yönerge

: kirli

: karışık, düzensiz

: market alışverişi 

: ütü yapmak

: çamaşır işlerini yapmak

: bulaşıkları kurulamak

: esnasında, süresince

: rafların tozunu almak

: görev, vazife

: etkili bir şekilde

: bulaşık mak. boşaltmak

: heyecanlı

: kediyi beslemek

: duygu, his

: bitirmek

: eşyaları tamir etmek

: apartman dairesi 

: yer, zemin

: odaklanmak

: katlamak

: takip etmek

: mobilya

: bahçe

: bir araya gelmek

: hazırlanmak

: çamaşırları asmak

: biraz eğlenmek

: ev işi

: kibar, nazik

: mutfak

: oturma odası

load the dishwasher 

lunch break  

make the bed  

mistake   

mop the floor  

neat   

necessary   

need   

own   

packed lunch                 

pants   

pick up   

plants   

poem   

potted flowers  

put away   

: bulaşık mak. doldurmak

: öğle yemeği molası

: yatağı düzenlemek

: hata, yanlış

: yerleri paspaslamak

: temiz, derli toplu

: gerekli

: ihtiyacı olmak

: kendi, sahip olmak

:paketlenmiş öğle yemeği

: pantolon

: toplamak

: bitkiler

: şiir

: saksıdaki çiçekler

: ortadan kaldırmak

put the dishes in the cupboard: bulaşıkları dolaba dizmek 

quiet   

respect   

responsibility  

responsible for  

rubbish   

rule   

school materials  

set the table  

share the housework 

shirt   

shoe   

sibling   

socks   

sweep the leaves  

take a bath   

take care of an animal 

take off   

take out the garbage 

task   

tidy   

tidy up the room  

timetable   

tired   

use    

vacuum the floor  

wait   

walk the dog   

wash    

wash the car  

wash the dishes  

water the plants  

weed the garden                

write a diary  

: sessiz

: saygı, saygı duymak

: sorumluluk

: sorumlu olmak

: çöp

: kural

: okul eşyaları

: masayı kurmak

: ev işlerini paylaşmak

: gömlek

: ayakkabı

: kardeş

: çoraplar

: yaprakları süpürmek

: banyo yapmak

: bir hayvana bakmak

: çıkartmak

: çöpü dışarı çıkarmak

: görev, vazife

: düzenli, tertipli

: odayı düzenlemek

: zaman çizelgesi

: yorgun

: kullanmak

: yerleri süpürge ile çekmek

: beklemek

: köpeği yürüyüşe çıkartmak

: yıkamak 

: arabayı yıkamak

: bulaşıkları yıkamak

: bitkileri sulamak

: bahçedeki otları yolmak

: günlük yazmak
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Deal?      : Anlaştık mı? 

Have you all made your beds?   : Yataklarınızı topladınız mı? 

He knows his responsibilities.   : Sorumluluklarını bilir. 

How do you understand?   : Nasıl anlıyorsun? 

I think,…     : Bence,… 

In my opinion,…    : Benim fikrime göre 

It’s necessary.     : Bu gerekli. 

My mother is responsible for cooking. : Annem yemek pişirmeden sorumludur 

Okay then, let’s start.    : Tamam öyleyse, hadi başlayalım. 

That’s great.     : Bu harika. 

We must respect each other   : Birbirimize saygı göstermeliyiz. 

What do you think about sharing the housework? : Ev işleri paylaşma konusunda ne düşünüyorsun? 

Who does the household chores in your family? : Ailende ev işlerini kim yapar? 

Why are you so excited?   : Neden bu kadar heyecanlısın? 

Is he interested in music?   : O müziğe ilgili midir? 

As a family, ….     : Aile olarak, … 

It may seem hard but not to me.  : Zor görünebilir ama benim için değil. 

As soon as the chores are all done.  : Ev işleri biter bitmez. 

House Rules (Ev kuralları) 
Be nice to your siblings.   : Kardeşlerine karşı kibar ol. 
Don’t eat in the bedrooms.   : Yatak odasında yemek yeme. 
Don’t jump on the couches.   : Kanepelerin üstünde zıplama. 
Make your bed and clean your room.  : Yatağını düzelt ve odanı temizle. 
Take off your shoes when entering.  : İçeri girerken ayakkabılarını çıkart. 
Wash your hands before the meals.  : Yemeklerden önce ellerini yıka. 
Tidy your room.    : Odanı toparla. 
Put your books in the bookcase.  : Kitaplarını kitaplığa koy. 
Put your rubbish in the bin.   : Çöpleri çöp tenekesine at. 
Help your parents with the chores.  : Anne ve babana ev işlerinde yardım et.  
Brush your teeth before bedtime.  : Yatmadan önce dişlerini fırçala. 
Go to bed in time.    : Yatağa zamanında git. 
 

School Rules (Okul Kuralları) 
Be organized.     : Düzenli ol. 
Be ready for the lesson.   : Derslere hazır ol. 
Bring your school materials   : Okul malzemelerini getir. 
Be a good listener.    : İyi bir dinleyici ol. 
Be kind to your friends.   : Arkadaşlarına karşı kibar ol. 
Do your best and work hard.   : En iyisini yap ve sıkı çalış. 
Follow the directions.    : Yönergeleri takip et. 
Keep your desk tidy and neat.   : Sıranı düzenli ve temiz tut. 
Raise your hands to speak.   : Konuşmak için ellerini kaldır. 
Use your quiet voice.    : Alçak sesle konuş. 
Clean the board.    : Tahtayı temizle. 
Come to class on time.    : Sınıfa zamanında gel. 
Cooperate with your group.   : Grubunla işbirliği yap. 
Don’t throw rubbish in the class.  : Sınıfa çöp atma. 
Focus on your task.    : Görevine odaklan. 
Keep your hands clean .   : Ellerini temiz tut. 
Don’t run in the corridor.   : Koridorda koşturma. 
Use computers with care.   : Bilgisayarları özenli kullan. 
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