
1. age yaş

2. alone yalnız

3. appearance dış görünüş

4. attractive çekici / alımlı

5. bald kel

6. beautiful güzel

7. blonde sarışın

8. brown kahverengi

9. build vücut yapısı

10. change mind fikrini değiştirmek

11. cheerful neşeli

12. classmates sınıf arkadaşı

13. compare karşılaştırmak

14. creative yaratıcı

15. curly kıvırcık

16. cute sevimli

17. dark hair koyu saç

18. describe tarif etmek

19. easygoing iyi geçinen

20. eyes göz

21. fat şişman

22. feel close yakın hissetmek

23. forget unutmak

24. free time boş zaman

25. friendly arkadaş canlısı

26. generous cömert

27. get on well iyi geçinmek

28. good looking iyi görünümlü

29. gym spor salonu

30. hair saç

31. handsome yakışıklı

32. happy mutlu

33. hardworking çalışkan

34. hazel ela

35. headscarf başörtüsü

36. helpful yardımsever

37. honest dürüst

38. in common ortak

39. junk food abur cubur

40. keep fit fit kalmak

41. look thin zayıf görünmek

42. lucky şanslı

43. make friend arkadaş edinmek

44. making jokes şaka yapmak

45. medium weight orta boylu

46. middle aged orta yaşlı

47. nervous gergin

48. nice hoş

49. old yaşlı

50. outgoing dışa dönük

51. personality kişilik

52. plump tombul

53. popular popüler

54. present hediye

55. punctual dakik

56. quiet sessiz

57. reach ulaşmak

58. relationship ilişki

59. riding a bike bisiklete binmek

60. selfish bencil

61. share paylaşmak

62. shelves raflar

63. short kısa

64. shy utangaç

65. slim zayıf

66. smart akıllı

67. smile gülmek

68. straight düz

69. stubborn inatçı

70. surfing on the Net internette gezinmek

71. talkative konuşkan

72. tall uzun

73. tell lie yalan söylemek

74. tell the truth gerçeği söylemek

75. think himself kendini düşünmek

76. thoughtful düşünceli
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77. twins ikiz

78. vet veteriner

79. visit ziyaret etmek

80. warn uyarmak

81. wear glasses gözlük takmak

82. well-built yapılı

83. young genç


