
1 abbreviation kısaltma

2 ability yetenek,kabiliyet

3 absence yokluk, var olmama

4 abundance bolluk

5 accent aksan,şive

6 access erişim,ulaşım

7 accessibility erişilebilirlik

8 accident kaza

9 accommodation barınma

10 accomplishment başarı,tamamlama

11 account hesap,anlatım

12 accumulation birikme,yığın

13 accuracy doğruluk

14 accusation suçlama

15 achievement başarı

16 acknowledgement kabul,onay

17 acquisition edinim

18 act hareket,eylem

19 adaptation uyarlama

20 adaption alıştırma, uyum

21 addiction kalp

22 addition ekleme

23 additive katkı maddesi

24 adequacy yeterlilik,yetenek

25 adherent yandaş

26 adjustment ayarlama

27 administration yönetim,uygulama

28 administrator yönetici, idareci

29 admiration hayranlık

30 admission kabul,giriş

31 adolescen ergen

32 adoption kabullenme,benimseme

33 advance ilerleme

34 advancement ilerleme

35 advent gelme,ortaya çıkma

36 adventure macera

37 advertisement reklam

38 advice öğüt,tavsiye

39 adviser danışman

40 advisor danışman

41 affair iş,ilişki

42 affection sevgi,şefkat

43 affluence bolluk

44 aftermath sonraki dönem

45 aftermath sonraki dönem

46 ageing yaşlanma,eskime

47 agenda gündem,ajanda

48 agent temsilci,faktör

49 aging yaşlanma

50 agreement anlaşma



51 agriculture tarım

52 aid yardım,cihaz

53 ailment hastalık (rahatsızlık)

54 aim amaç,hedef

55 allocation tahsisat,ayırma

56 alteration değişiklik

57 alternative alternatif

58 altitude yükseklik

59 amazement hayret,şaşkınlık

60 ambiguity anlam belirsizliği

61 ambition hırs,tutku

62 amendment düzeltme,değişiklik

63 amount miktar

64 ancestor ata,cet

65 ancestry ata,soy

66 angel melek

67 anger öfke

68 angle açı

69 ankle ayak bileği

70 anniversary yıl dönümü

71 announcement duyuru,ilan

72 ant karınca

73 anticipation ümit,beklenti

74 anxiety kaygı,endişe

75 apartheid ırk ayrımı

76 apathy ilgisizlik,duyarsızlık

77 appendix ek bölüm

78 appetite iştah

79 appliance alet,araç

80 application uygulama,başvuru

81 appointment atama,randevu

82 approach yaklaşım

83 approval onay

84 architecture mimari

85 area alan,bölge

86 argument tartışma,iddia

87 armament silahlandırma

88 aspect yön,özellik,taraf

89 aspiration istek, arzu

90 assessment değerlendirme

91 backache bel ağrısı

92 backbone bel kemiği,omurga

93 backer destekçi

94 backup yardım, destek

95 balance denge

96 ban yasak

97 bankruptcy iflas

98 bargain pazarlık,ucuz şey

99 basis esas,temel

100 battery pil,batarya



101 battle savaş

102 battlefield savaş alanı

103 bay koy,körfez

104 beauty güzellik

105 bee arı

106 behaviour davranış

107 belief inanç

108 benefit fayda,yarar

109 bias ön yargı

110 birth doğum

111 birthplace doğum yeri

112 blame suç,kabahat

113 blank boşluk

114 blindness körlük

115 blockade abluka, kuşatma

116 blood kan

117 bone kemik

118 boredom can sıkıntısı

119 bottom dip,taban

120 boundary limit,sınır,hudut

121 brainstorming beyin fırtınası

122 breakthrough atılım,buluş,ilerleme

123 break-up parçalanma

124 bribe rüşvet verme

125 bribery rüşvet

126 burden yük

127 burglar hırsız

128 cabinet kabine,hükümet

129 cage kafes

130 calamity felaket

131 calculation hesaplama

132 calendar takvim

133 campaign kampanya,sefer

134 candidate aday

135 capability yetenek,kabiliyet

136 capacity kapasite,hacim

137 care ilgi,dikkat, bakım

138 carer bakıcı

139 carpenter marangoz

140 carpet halı

141 case durum,vaka,dava

142 castle kale,şato

143 casualty kazazede,yaralı

144 catastrophe felaket

145 categorization sınıflandırma

146 cattle sığır

147 cause sebep, neden

148 caution dikkat,uyarı

149 cave mağara

150 caveman mağara adamı



151 cavity oyuk,kovuk

152 celebration kutlama,şölen

153 celebrity ünlü kişi

154 cell hücre

155 cemetery mezarlık

156 census nüfus sayımı

157 ceremony tören

158 certainty kesinlik

159 challenge sorun,engel

160 change değişiklik

161 chapter bölüm

162 character karakter,özellik

163 charity hayır kurumu,merhamet

164 child çocuk

165 children çocuklar

166 choice seçim

167 circulation dolaşım

168 circumstance durum, koşul

169 citizen yurttaş

170 civil war iç savaş

171 civilisation medeniyet

172 civilization uygarlık

173 classification sınıflandırma

174 client müşteri,alıcı

175 climate iklim

176 climax doruk

177 cloud bulut

178 clue ipucu

179 coal kömür

180 coast kıyı

181 coherence uyum, ahenk

182 cohesion uyumluluk

183 coin bozuk para

184 collaboration iş birliği, uyum

185 collapse çökme

186 colleague meslektaş

187 combat savaş

188 comet kuyruklu yıldız

189 comfort konfor,rahatlık

190 comment yorum,fikir

191 commerce ticaret

192 commercial reklam

193 commodity ticari mal

194 communication iletişim

195 complexity karmaşıklık

196 component bileşen

197 concern endişe,kaygı,ilgi

198 conclusion sonuç

199 confusion karışıklık, karmaşa

200 consideration düşünme



201 construction yapım

202 consultant danışman

203 consumption tüketim

204 contact temas,ilişki

205 cooperation işbirliği,dayanışma

206 copper bakır

207 corn mısır

208 correction düzeltme, ıslah

209 cotton pamuk

210 counterpart benzer,emsal

211 court mahkeme

212 criterion kriter,ölçüt

213 crowd kalabalık,topluluk

214 cure tedavi,çare

215 currency para birimi

216 curriculum müfredat programı

217 curtain perde

218 customer müşteri

219 dairy mandıra

220 dam baraj

221 damage zarar,hasar

222 damp nem, rutubet

223 darkness karanlık

224 date tarih,zaman

225 dawn şafak

226 daylight gün ışığı

227 dealer satıcı,tüccar

228 death ölüm,vefat

229 debate tartışma

230 debt borç

231 decade on yıl

232 decay çürüme

233 deception aldatma,hile

234 decision karar

235 declaration ilan,bildiri

236 decline düşüş,azalma

237 dedication adama,bağlılık

238 defeat yenilgi

239 defect kusur

240 defence savunma,müdafaa

241 defense savunma, müdafaa

242 deficiency yetersizlik

243 deficit eksiklik

244 definition tanım,tanımlama

245 degradation aşağılama, küçültme

246 degree derece,aşama,lisans

247 delivery teslimat

248 demand talep

249 demolition yıkım

250 demonstration gösterme,gösteri



251 denial inkar

252 density yoğunluk

253 dependence bağımlılık

254 dependency bağımlılık

255 depiction tarif,tasvir

256 depletion azalma,düşüş

257 deprivation yoksunluk

258 depth derinlik

259 desert çöl

260 desertification çölleşme

261 designation atanma,tahsis,belirtme

262 desire istek,arzu

263 desperation umutsuzluk

264 destination varış yeri

265 destiny kader

266 destruction yıkım

267 deterioration bozulma,çürüme

268 detriment zarar

269 devastation tahrip

270 development gelişim,ilerleme

271 device araç,cihaz

272 devil şeytan,iblis

273 diagnosis tanı,teşhis

274 diamond elmas

275 difficulty güçlük

276 digestion sindirim

277 dimension boyut

278 director müdür,yönetici

279 disability özürlülük

280 disagreement anlaşmazlık

281 disappointment hayal kırıklığı

282 disarmament silahsızlandırma

283 disaster felaket

284 discouragement cesaretin kırılması

285 discrimination ayırım

286 disorder bozukluk

287 distance uzaklık,mesafe

288 distinction ayırım

289 distribution dağıtım

290 district bölge,ilçe

291 disturbance rahatsızlık

292 drought kuraklık

293 durability dayanıklılık

294 duration devam,süre

295 ear kulak

296 earth dünya,toprak,yer

297 earthquake deprem

298 ease rahatlık, kolaylık

299 edition basım,baskı

300 editor editör



301 education eğitim

302 educator eğitimci

303 effect etki

304 efficiency verimlilik

305 effort çaba

306 election seçim

307 elephant fil

308 embargo ambargo

309 embarrassment utanç, sıkılma

310 embassy elçilik

311 embezzlement zimmetine geçirme

312 emergency acil durum

313 emigrant göçmen

314 emigration göç

315 emission yayılma,salınım

316 emotion duygu

317 emperor imparator,hükümdar

318 emphasis vurgu,önem

319 empire imparatorluk

320 employer iş veren

321 employment iş,istihdam

322 encouragement cesaretlendirme

323 endurance dayanma,katlanma

324 enemy düşman

325 engine motor,makine

326 engineer mühendis

327 enigma gizem, muamma

328 enlargement genişleme

329 enlightenment aydınlatma

330 enquiry soruşturma,soru

331 entertainment eğlence

332 entrepreneur girişimci

333 environment çevre

334 epidemic salgın

335 episode olay,hadise,bölüm

336 epoch çağ,devir

337 equality eşitlik

338 equipment donanım,ekipman

339 era çağ, devir

340 eradication imha, yok etme

341 error hata,kusur

342 eruption patlama

343 escape kaçış

344 essay makale,deneme

345 essence esas,nitelik

346 establishment kuruluş,tesis

347 estate arazi, mal mülk

348 esteem saygı,itibar

349 evacuation tahliye, boşaltma

350 evaluation değerlendirme



351 evaporation buharlaşma

352 event olay

353 evidence kanıt

354 evolution evrim,gelişme

355 exaggeration abartı

356 examination inceleme,muayene,sınav

357 excavation kazı

358 excuse bahane,sebep,özür

359 exhibition sergi

360 existence varoluş

361 expedition keşif gezisi

362 experiment deney

363 explanation açıklama

364 exploration araştırma

365 explosion patlama

366 exportation ihracat

367 exposure maruz kalma

368 expression ifade

369 extension genişletme,uzatma

370 extinction yok olma

371 extravagance savurganlık

372 facility tesis, olanak,yetenek,ustalık

373 failure başarısızlık

374 faith inanç

375 familiarity aşinalık,bilme

376 famine açlık

377 fare bilet ücreti

378 farewell veda,uğurlama

379 farmer çiftçi

380 fascination büyüleme

381 fatality ölümcüllük,felaket

382 fate kader,ölüm

383 fatigue yorgunluk

384 fault kusur,hata

385 favour iyilik

386 fear korku,endişe

387 feature özellik

388 feedback geri bildirim

389 fertiliser gübre

390 fertility verimlilik

391 fertilizer gübre

392 field alan,arazi

393 fieldwork saha çalışması

394 fight kavga,dövüş

395 fighting dövüş,kavga,mücadele,savaş

396 figure rakam,şahsiyet,şekil

397 fine ceza

398 fishing balıkçılık

399 flaw eksiklik,hata

400 fleet gemi filosu,donanma



401 flexibility esneklik

402 flight uçuş

403 flood sel

404 flu grip

405 fluctuation dalgalanma, değişim

406 fluctuation dalgalanma, değişim

407 fluency akıcılık

408 folk halk,insanlar

409 food yiyecek,gıda

410 fracture çatlak

411 framework yapı,çatı

412 frustration öfke

413 function işlev,görev

414 gambling kumar

415 gap boşluk,fark

416 garden bahçe

417 gender cinsiyet

418 generalization genelleme

419 generation üretim,nesil

420 genius dahi,deha

421 genocide soykırım

422 genre tür

423 gesture el kol hareketi,jest

424 gift hediye,yetenek

425 glory görkem

426 glue yapıştırıcı

427 goal amaç,hedef

428 goat keçi

429 god Allah, tanrı

430 gossip dedikodu

431 government hükumet,yönetim

432 governor yönetici,vali

433 grade not,puan,derece

434 graduation mezuniyet

435 grain tahıl,tanecik

436 grant bağış,ödenek

437 gravity yerçekimi

438 growth büyüme,gelişme

439 guarantee garanti,güvence

440 guard koruma,nöbetçi

441 guess tahmin,varsayım

442 guest misafir,konuk

443 guidance rehberlik,yardım,tavsiye

444 guideline prensip,kılavuz

445 guilt suç,kabahat

446 guilt suç,kabahat

447 gun tabanca,tüfek

448 gun tabanca,tüfek

449 habitat yaşam alanı

450 habitation oturma, ikamet



451 hammer çekiç

452 handicap engel

453 happiness mutluluk

454 harassment rahatsız etme

455 harbour liman

456 hardship güçlük

457 harmony ahenk, uyum

458 harvest hasat, ürün

459 hazard tehlike

460 head baş,kafa,müdür

461 headache baş ağrısı

462 headline başlık

463 headquarters ana merkez

464 health sağlık,canlılık

465 healthcare sağlık hizmeti

466 health-care sağlık hizmetleri

467 heart kalp

468 heat ısı,ateş

469 height boy,yükseklik

470 help yardım,çare

471 helpfulness yardımseverlik

472 heredity kalıtım

473 heritage miras,kalıntı

474 hero kahraman

475 hesitation tereddüt

476 historian tarihçi

477 history tarih,geçmiş

478 hole delik,çukur

479 holiday tatil, izin

480 homeland ana vatan

481 hometown memleket

482 honesty dürüstlük

483 honey bal, sevgili

484 horror korku, dehşet

485 hospitality konukseverlik

486 host ev sahibi, sunucu

487 house ev, ev halkı

488 humankind insanoğlu

489 hunger açlık

490 husbandry çiftçilik

491 idea öneri,fikir,niyet

492 identity kimlik

493 idiom deyim

494 idiot budala, aptal, gerizekalı

495 ignorance bilgisizlik, cehalet

496 illiteracy cehalet, bilgisizlik

497 illness hastalık

498 imbalance dengesizlik

499 imitation taklit

500 immigrant göçmen



501 immunity bağışıklık

502 impact etki

503 impatience sabırsızlık

504 implementation uygulama

505 implication ima,çıkarım

506 importance önem

507 importation ithalat

508 impression izlenim,etki

509 independence bağımsızlık

510 indication belirti,işaret, iz

511 indifference aldırmazlık,ilgisizlik

512 individual birey

513 inefficiency verimsizlik

514 infant bebek, çocuk

515 infertility verimsizlik,kısırlık

516 influence etki

517 infrastructure alt yapı

518 ingestion yeme içme

519 ingredient muhteva,içerik

520 inhabitant oturan kişi,sakin

521 initiative girişim, teşebbüs

522 injury yaralanma, zarar

523 innocence masumiyet

524 insight iç yüzünü anlama

525 insomnia uykusuzluk

526 inspiration ilham

527 intake giriş,alınan miktar

528 intelligence akıl,zeka

529 intent niyet, amaç

530 intention niyet, amaç

531 interaction etkileşim

532 interdependence karşılıklı bağımlılık

533 interest ilgi,faiz,çıkar

534 interference müdahale,karışma

535 intervention müdahale

536 interview görüşme, röportaj

537 invader istilacı

538 invasion istila

539 invention icat

540 inventor mucit

541 investigation araştırma

542 investment yatırım

543 investor yatırımcı

544 invitation davet

545 involvement karışma

546 iron ütü, demir

547 irrigation sulama

548 island ada

549 island ada

550 issue konu,sorun



551 jealousy kıskançlık

552 jewellery mücevher

553 jewelry mücevherat

554 journalist gazeteci

555 journey gezi,yolculuk

556 judge yargıç, hakim

557 judgement yargı, hüküm

558 judgment yargı,kanı

559 junction birleştirme,kavşak

560 jungle orman

561 justice adalet,yargıç

562 kidney böbrek

563 kind tür,çeşit

564 kindergarten ana okulu

565 king kral

566 kingdom krallık,kraliyet

567 knee diz

568 knife bıçak

569 labour çalışma,iş,emek

570 lack eksiklik

571 lady hanım,bayan

572 land arazi,toprak,ülke

573 landfall toprak kayması

574 landlord ev sahibi

575 landmark dönüm noktası

576 landscape manzara

577 landslide toprak kayması

578 language dil, lisan

579 latitude enlem,özgürlük

580 latter ikincisi,sonuncusu

581 law yasa,kanun

582 lawsuit dava

583 lawyer avukat

584 layer katman,tabaka

585 layoff işten çıkarma

586 leader önder,lider

587 leather deri

588 lecture konferans,ders

589 lecturer öğretim görevlisi

590 legend efsane,destan

591 legislation yasalar,mevzuat

592 legislator yasa koyan kişi

593 length uzunluk,boy,süre

594 lesson ders

595 letter mektup,harf

596 liability sorumluluk

597 liberty özgürlük,hürriyet

598 library kütüphane

599 life yaşam,hayat

600 life expectancy yaşam süresi



601 lifespan yaşam süresi

602 lifestyle yaşam tarzı

603 lighthouse deniz feneri

604 likelihood ihtimal

605 limit sınır

606 limitation sınırlama,kısıtlama

607 linkage bağlantı

608 lion aslan

609 literacy okur yazarlık, edebi kültür

610 literature edebiyat

611 livelihood geçim,rızk

612 liver karaciğer

613 location yer,konum

614 lock kilit

615 logic mantık

616 longevity uzun ömür

617 longitude boylam

618 lorry kamyon

619 loyalty bağlılık,sadakat

620 luck şans,talih,başarı

621 lung ciğer,akciğer

622 magnitude boyut

623 maintenance bakım,koruma

624 majority çoğunluk

625 make-up yapı, makyaj

626 malfunction arıza, bozukluk

627 malignancy kötülük

628 malnutrition kötü beslenme

629 management idare,yönetim

630 mankind insanoğlu

631 manufacture üretim

632 map harita

633 marketer pazarlamacı

634 marriage evlilik

635 mass kitle,kütle

636 massacre katliam

637 masterpiece başyapıt

638 maturation olgunlaşma

639 maturity olgunluk

640 mayor belediye başkanı

641 means araç, yöntem, olanak

642 measles kızamık

643 measure önlem,ölçü

644 measurement ölçüm,ölçü

645 meat et

646 member üye,aza

647 membership üyelik

648 menace tehdit

649 merchant tüccar,tacir

650 metaphor mecaz,benzetme



651 method yöntem,usül

652 middle orta, orta kısım

653 milestone kilometre taşı, aşama

654 military ordu

655 mine maden,mayın

656 miner madenci

657 ministry bakanlık

658 minority azınlık

659 mirror ayna

660 misconception yanlış kavrama

661 misery dert,sefalet

662 misfortune talihsizlik, aksilik

663 mistake hata,kusur

664 mixture karışım,çeşit

665 modification değişiklik

666 moisture nem,rutubet

667 moment saniye,an

668 monk rahip

669 monkey maymun

670 monster yaratık

671 monument anıt, heykel

672 mortality can kaybı, fanilik

673 mosquito sivrisinek

674 motion hareket,teklif

675 motivation motivasyon, istek

676 motorist sürücü

677 mountain dağ

678 movement hareket,eylem

679 mud çamur

680 murder cinayet

681 murderer katil

682 muscle kas,güç

683 mushroom mantar

684 musician müzisyen

685 mystery gizem,sır,esrar

686 myth efsane,söylence

687 narration anlatım

688 narrator anlatımcı

689 nation ulus,millet

690 necessity gereksinim,ihtiyaç

691 need ihtiyaç,gereksinim

692 negligence ihmarkarlık,ihmal

693 negotiation görüşme

694 neighbour komşu

695 neighbourhood semt,mahalle,çevre

696 network ağ,örgü

697 newcomer yeni gelmiş kimse

698 newspaper gazete

699 nightmare kabus

700 noble asil kişi



701 noise gürültü,ses

702 nomination adaylık,tayin

703 nose burun

704 notice duyuru,uyarı,dikkat

705 notion görüş,düşünce

706 nourishment beslenme, gıda

707 novel roman

708 novelty yenilik

709 nuisance musibet,baş belası

710 number numara,sayı

711 nutrient besin, gıda

712 nutrition beslenme,gıda

713 oasis vaha

714 obesity aşırı şişmanlık,obezite

715 object nesne,cisim,eşya

716 objection itiraz,karşı çıkma

717 objective amaç,hedef

718 obligation zorunluluk

719 observation gözlem

720 observer gözlemci

721 obsession saplantı,takıntı

722 obstacle engel

723 occupation iş,meslek

724 ocean okyanus

725 odour koku

726 offence suç,kabahat,gücendirme

727 offense suç, kabahat

728 offer teklif,öneri,sunma

729 officer memur, görevli, polis, subay

730 olive zeytin

731 onset başlangıç

732 opinion fikir

733 opponent rakip,muhalif

734 opportunity fırsat

735 opposition muhalefet,itiraz

736 order sıra,düzen,emir

737 organization teşkilat, kuruluş

738 origin köken

739 outbreak patlak verme

740 outcome sonuç

741 outline ana hat

742 outlook hayata bakış,görünüm

743 outset başlangıç

744 outside dışı, dış yüzeyi

745 overfishing aşırı avcılık

746 overtime fazla mesai

747 overview genel bakış

748 owner sahip

749 painkiller ağrı kesici

750 painting tablo,resim



751 paradox çelişki

752 participant katılımcı

753 participation katılım

754 patience sabır,tahammül

755 pattern tarz,şekil

756 payment ödeme,ücret

757 penalty ceza,penaltı

758 penalty ceza,penaltı

759 percentage yüzde oranı

760 perception algılama

761 peril tehlike, risk

762 permission izin,müsaade

763 pesticide böcek ilacı

764 philosopher filozof

765 physician hekim,doktor

766 piece parça,kısım,eser

767 pile yığın, küme

768 plague salgın hastalık

769 planet gezegen

770 poison zehir

771 politician siyasetçi

772 position durum,konum,yer

773 possibility olasılık,olanak

774 pottery çömlekçilik

775 poverty yoksulluk

776 precipitation yağış, düşme

777 preference tercih

778 pregnancy hamilelik

779 prejudice ön yargı

780 preparation hazırlık

781 president başkan

782 prey av

783 pride gurur,övünç

784 priority öncelik

785 prison hapishane

786 prisoner mahkum,hükümlü

787 privatization özelleştirme

788 privilege ayrıcalık,imtiyaz

789 prize ödül

790 process işlem,süreç

791 product ürün,mahsül

792 profit kar

793 progress gelişme (ilerleme)

794 promotion terfi, ilerleme

795 prose düz yazı

796 proverb atasözü

797 province il,vilayet

798 pulse nabız

799 punctuation noktalama işaretleri

800 pupil öğrenci,gözbebeği



801 purpose amaç

802 pursuit kovalama, takip

803 puzzle bulmaca

804 quake deprem

805 queen kraliçe

806 quest araştırma

807 question soru,sorun

808 quotation alıntı, fiyat teklifi

809 race yarış,koşu, ırk

810 railroad demir yolu

811 rain yağmur

812 rainbow gökkuşağı

813 rainfall yağış miktarı

814 ransom fidye

815 rape tecavüz

816 rate oran

817 ratio oran,nispet

818 ray ışın,ışık huzmesi

819 reaction tepki,reaksiyon

820 reality gerçek,hakikat

821 reason sebep, mantık

822 rebellion isyan,ayaklanma

823 receiver alıcı

824 recognition tanınma,doğrulama

825 recovery iyileşme

826 reduction azalma

827 reflection yansıma,görünüm

828 refugee mülteci

829 refusal red,kabul etmeme

830 region bölge,yöre

831 reign devir,hükümdarlık

832 relation ilişki

833 relief rahatlama

834 religion din,inanç

835 reluctance gönülsüzlük

836 remain kalıntı

837 remediation iyileştirme

838 repair onarım,tamirat

839 repayment geri ödeme

840 reptile sürüngen

841 resident yerli,sakin

842 respect saygı

843 rest dinlenme,kalan

844 restriction kısıtlama

845 result sonuç,netice

846 revenge öç, intikam

847 revenue vergi

848 revolt isyan

849 revolution devrim

850 riot ayaklanma, isyan



851 rival rakip

852 river nehir,ırmak

853 robber soyguncu

854 robbery soygun, hırsızlık

855 root kök

856 rope ip,halat

857 rubbish çöp,saçmalık

858 ruin kalıntı,enkaz

859 rule kural

860 ruler yönetici,hükümdar

861 rumor söylenti

862 sadness üzüntü,keder

863 safety güvenlik

864 sale satış

865 sample örnek,numune

866 sanction onaylama,yaptırım

867 sanitation sağlık koruma

868 satellite uydu,gezegen

869 scarcity kıtlık

870 scene sahne,manzara

871 schedule program

872 scheme tasarı,proje

873 sculpture heykel

874 season mevsim,sezon

875 secret sır

876 selection seçim

877 sensation duyum,his

878 sense duyu,anlam

879 soil toprak

880 station istasyon

881 status statü,konum

882 steel çelik

883 stimuli uyarıcı

884 store dükkan,depo

885 stream dere,çay,akım

886 striker grevci

887 structure yapı,bina

888 study çalışma,öğrenme

889 stuff madde,şey

890 subject konu,ders,özne

891 success başarı

892 summary özet

893 superstition batıl inanç

894 supervision denetleme

895 supporter destekleyen, taraftar

896 surge artış,kabarma

897 surplus fazlalık

898 survey anket,muayene

899 survival hayatta kalma

900 survivor hayatta kalan



901 suspect şüpheli,zanlı

902 suspension erteleme

903 suspicion kuşku,şüphe

904 sustainability sürdürülebilirlik

905 symptom belirti,bulgu,gösterge

906 talent yetenek,kabiliyet

907 target hedef

908 tax vergi

909 taxation vergi tahsilatı

910 temperature sıcaklık,ısı

911 tendency eğilim

912 tension gerginlik

913 term dönem,terim,koşul

914 terrain arazi,bölge

915 theatre tiyatro

916 thief hırsız

917 threat tehdit

918 throat boğaz

919 throne taht

920 thunder gök gürültüsü

921 ticket bilet,trafik cezası

922 tissue doku

923 tobacco tütün

924 tongue dil,lisan

925 tooth diş

926 topic konu

927 torture işkence

928 trade ticaret,iş

929 trade-off değiş tokuş

930 trader tüccar

931 tradition gelenek,görenek

932 trainee kursiyer,stajer

933 trait özellik

934 transition geçiş,değişim

935 treasury hazine

936 treatment tedavi, davranış

937 treaty anlaşma

938 trial deneme,mahkeme

939 tribe kabile,soy

940 trick hile,numara,oyun

941 trip gezi,yolculuk

942 troop askeri birlik

943 trouble sorun,bela,karışıklık

944 truck kamyon

945 type tür,cins

946 understanding anlayış,kavrama

947 unity birlik,bütünlük

948 universe evren,kainat

949 unrest rahatsızlık,kargaşa

950 urbanization şehirleşme



951 user kullanıcı

952 validity geçerlilik

953 value değer

954 variation değişiklik

955 vegetation bitki örtüsü

956 victim kurban

957 victory zafer

958 view görüş,fikir

959 viewer izleyici

960 viewpoint bakış açısı

961 village köy

962 violence şiddet

963 vision görüş, düş

964 vocation iş,meslek

965 volume hacim,miktar

966 vote oy, oylama

967 voyage deniz yolculuğu

968 vulnerability savunmasızlık,hassasiyet

969 war savaş,mücadele

970 warfare savaş,harp

971 warrior savaşçı

972 way yol,yöntem

973 weakness zayıflık

974 wealth zenginlik,servet

975 weapon silah

976 wedding düğün,nikah töreni

977 weight ağırlık,yük

978 well being esenlik, refah

979 wheat buğday

980 wheel tekerlek, çark

981 width en,genişlik

982 wife eş

983 wind rüzgar,yel

984 wine şarap

985 wing kanat

986 winner kazanan kişi

987 wisdom akıl

988 withdrawal geri çekilme

989 witness tanık, şahit

990 wood odun,ağaçlık

991 wool yün

992 workday iş günü

993 workforce iş gücü

994 world dünya

995 wound yara

996 wreckage çöküntü,enkaz,hasar

997 writer yazar

998 year yıl

999 zero sıfır

1000 zone alan,bölge


