
1. ability yetenek

2. accessories aksesuar

3. account hesap

4. actress aktris

5. admire hayran olmak

6. alive canlı

7. all skin and bone çöp gibi(zayıf)

8. all walks of life her kesimden

9. appearance dış görünüş

10. appreciate değerlendirmek

11. attract cezbetmek

12. attractive çekici

13. author yazar

14. awesome harika

15. bald kel

16. basketball player basketbol oyuncusu

17. beard sakal

18. beauty güzellik

19. belt kemer

20. blonde sarışın

21. blouse bluz

22. bold koyu renk yazılmış

23. boots çizme

24. boring sıkıcı

25. bracelet bilezik

26. branch dal

27. brave cesur

28. breathe nefes almak

29. brightest en parlak

30. build vücut yapısı

31. cap kep

32. casual günlük(giysi)

33. celebrity ünlü kişi

34. challenge meydan okumak

35. charity bağış

36. check kontrol etmek

37. clap alkışlamak

38. clutch el çantası

39. coat mont

40. come away with someone biriyle seyahat etmek

41. contact irtibat kurmak

42. cool klas

43. the crème de la crème kaymak tabaka

44. curly kıvırcık

45. dark skin koyu ten

46. description açıklama

47. deskmate sıra arkadaşı

48. dislike hoşlanmamak

49. displeased memnuniyetsiz

50. donate bağışlamak

51. down-to-earth gerçekçi

52. dress elbise

53. dyed hair boyalı saç

54. earmuffs kulak koruyucuları

55. easy-going uysal

56. elegant şık

57. envious kıskanç

58. event olay

59. extremely son derece

60. face to face yüz yüze

61. fair sarışın

62. fantastic şahane

63. fashionable modaya uygun

64. fat şişman

65. feel awful kötü hissetmek

66. fill up doldurmak

67. flip flops parmak arası terlik

68. footwear ayak giyecekleri

69. general appearance genel görünüm

70. general clothes genel giyecekler

71. generous cömert

72. get into girmek

73. glad memnun

74. glamorous çekici

75. glamour cazibe

76. glasses gözlük
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77. glitz pırıltı

78. gloves eldivenler

79. good-looking iyi görünümlü

80. go one's way kendi yoluna gitmek

81. graduation party mezuniyet partisi

82. grammy award gremi ödülü

83. guy adam

84. hair-band lastik toka

85. handsome yakışıklı

86. heal iyleştirmek

87. height boy

88. helpful yardımsever

89. high-heeled shoes yüksek topuklu ayakkabılar

90. hold tutmak

91. imaginative hayalperest

92. impractical elverişsiz

93. inability yeteneksizlik

94. information bilgi

95. insensible hissiz

96. inspirational ilham verici

97. inspire ilham vermek

98. inspiring ilham veren

99. jealous kıskanç

100. jeans kot

101. join katılmak

102. latest en son

103. lazy tembel

104. lead öncülük yapmak

105. leading öncülük eden

106. legend efsane

107. loose hair saçlarını açmak

108. lose weight zayıflamak

109. makeup makyaj yapmak

110. medal madalya

111. medium build orta yapılı

112. middle-aged orta yaşlı

113. modest alçak gönüllü

114. moustache bıyık

115. move duygulandırmak

116. musically müziksel olarak

117. musician müzisyen

118. natural doğal

119. necklace kolye

120. nervous gergin

121. novel roman

122. old fashioned eski moda

123. optimist iyimser

124. other features diğer özellikler

125. outgoing dışa dönük

126. passion hırs

127. patient sabırlı

128. peace and justice barış ve adalet

129. personality kişilik

130. pessimist kötümser

131. pleased memnun

132. plump tombul

133. polite kibar

134. possible mümkün

135. power güç

136. pretty şirin

137. proud of gurur duymak

138. put on weight kilo almak

139. realistic gerçekçi

140. reliable güvenilir

141. respect saygı

142. reward ödül

143. ridiculous gülünç

144. rude kaba

145. sandals sandalet

146. scarf atkı

147. scientist bilim insanı

148. search araştırmak

149. share opinion görüş paylaşmak

150. shirt gömlek

151. shot fotoğraf

152. shoulder-length omuz hizasında

153. shy utangaç

154. simple sade

155. sincere samimi

156. sitar hint çalgısı

157. skilful becerikli

158. skirt etek



159. slim ince

160. slippers terlik

161. smart akıllı

162. smile gülümsemek

163. sneakers spor ayakkabısı

164. snowing kar yağışı

165. socks çorap

166. sort of çeşit

167. spiky sert

168. stand ayakta durmak

169. stand up to karşı koymak

170. stay in touch with iletişimde kalmak

171. stay up-to-date güncel kalmak

172. stingy cimri

173. straight hair düz saç

174. strong kuvvetli

175. stubborn inatçı

176. suit takım elbise

177. supporter destekçi

178. take off çıkarmak

179. talented yetenekli

180. teenager ergen

181. text message metin iletisi

182. thin zayıf

183. tie kravat

184. tie back one's hair saçlarını toplamak

185. tissue kağıt peçete

186. totally tamamen

187. touch dokunmak

188. touring gezi

189. trendy moda

190. tweet tweet atmak

191. tying bağlamak

192. ugly çirkin

193. unskilled beceriksiz

194. wavy dalgalı

195. wedding ceremony nikah töreni

196. well-built yapılı

197. willing gönüllü

198. worldwide dünya çapında


