
1. administrator idareci

2. air conditioning klima

3. appliance gereç

4. avoid sakınmak

5. awareness farkındalık

6. awesome harika

7. billion milyar

8. blaming suçlama

9. bleach beyazlatmak

10. boil kaynamak

11. boundary sınır

12. bullying zorbalık

13. calculation hesaplama

14. carbon footprint karbon ayak izi

15. coated kaplama

16. complain yakınmak

17. conclusion sonuç

18. confused şaşkın

19. consequence sonuç

20. consumption tüketim

21. contribute katkı yapmak

22. convince ikna etmek

23. cooker ocak

24. cooperation işbirliği

25. coping with uğraşma

26. cruel zalim

27. damp nemli

28. debt borç

29. deeper daha derin

30. disabled engelli

31. disrespectful saygısız

32. distance uzaklık

33. distraction dikkatin dağılması

34. do the laundry çamaşırları yıkamak

35. drain tüketmek

36. dump atmak

37. dust the furniture mobilyanın tozunu almak

38. effectively etkili olarak

39. emitted yayılmış

40. energy sources enerji kaynakları

41. environmental çevresel

42. environment- friendly çevre dostu

43. equivalent eşdeğer

44. evaluate değerlendirmek

45. even more daha fazlası

46. exam fear sınav korkusu

47. expense harcama

48. expertise bilirkişi görüşü

49. faucet musluk

50. flush sifonu çekmek

51. food consumption gıda tüketimi

52. foul odour rahatsız edici koku

53. furnace fırın

54. generate üretmek

55. greenhouse gas sera gazı

56. hairspray saç spreyi

57. half-heartedly isteksizce

58. healthier daha sağlıklı

59. heater ısıtıcı

60. helpful tips yararlı ipuçları

61. household chores ev işleri

62. humanity insanlık

63. impact etki

64. implement yerine getirmek

65. income gelir

66. individual bireysel

67. infant reşit olmayan

68. infer anlam çıkarmak

69. inference çıkarım

70. ink stain mürekkep lekesi

71. insolvable çözülemez

72. insurance sigorta

73. intelligently akıllıca

74. laundry room çamaşır odası

75. law of the jungle orman kanunu

76. leakage sızıntı
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77. liberty özgürlük

78. light bulb ampul

79. lipstick ruj

80. loosen gevşetmek

81. lowering azaltma

82. mature olgun

83. meantime bu arada

84. miserable acınası

85. moisturize ıslatmak

86. monitor izlemek

87. mow the lawn çimleri biçmek

88. nervous asabi

89. neutral minded tarafsız fikir

90. obey itaat etmek

91. parental pressure aile baskısı

92. pedestrian yaya

93. peer pressure akran baskısı

94. planet gezegen

95. plugged in prize takılı

96. policy politika

97. polish parlatmak

98. prevent önlemek

99. punishment ceza

100. pupil öğrenci

101. reasonable mantıksal

102. reduce azaltmak

103. referee hakem

104. regulation düzenleme

105. relationship ilişki

106. rely on güvenmek

107. renewable yenilenebilir

108. require gerekmek

109. rid of kurtarmak

110. rival rakip

111. run out bitmek

112. salutation selamlama

113. school ahead okul geçidi

114. seasonal mevsimsel

115. seek aramak

116. shaving tıraş olma

117. sick hasta

118. significant önemli

119. similarly aynı şekilde

120. sincere samimi

121. span süre

122. sparkly parıltılı

123. stainless paslanmaz

124. standby bekleme konumu

125. support desteklemek

126. take out the garbage çöpü dışarı atmak

127. tap musluk

128. tax vergi

129. threat tehdit etmek

130. twinkling pırıltı

131. underground yeraltı

132. unhealthy lifestyle sağlıksız yaşam tarzı

133. unlawful kanunsuz

134. violence şiddet

135. vital role hayati rol

136. walnut ceviz

137. waste boşa harcamak

138. waste bin çöp kutusu

139. weird acayip

140. wisely akıllıca

141. workshop seminer

142. wrinkle kırışıklık


