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Kelimeler
Kelimeler
accidentally (adv)

kazara, istemeden olan, meydana gelen

anniversary (n)

yıldönümü

appropriate (adj)

uygun, yerinde

assist (v)

yardım etmek

avoid (v)

kaçınmak, sakınmak, uzak durmak, birini ekmek

become (v)

bir şey olmaya başlamak

call back (v)

birini görmeye veya bir şeyi almaya bir yere geri gitmek

carefully (adv)

dikkatlice

cause (n)

sebep, neden

challenge (n)

birinin yetenek ve kararlılığını ölçen şey, durum

communicative (adj)

konuşkan, iletişime istekli

consume (v)

tüketmek, bitirmek

deal with (v)

ilgilenmek, ele almak, gereğini yapmak

disappear (v)

gözden kaybolmak

discover (v)

keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak

disapprove (v)

aksini ispat etmek, çürütmek

domestic (adj)

ev/aile ilişkilerine ilişkin

dreadful (adj)

berbat, korkunç, müthiş,

election (n)

seçim

especially (adv)

bilhassa, özellikle

exploit (v)

sömürmek, hakkını vermemek

external (adj)

harici, dış

get off (v)

bir araçtan inmek

happen (v)

meydana gelmek, olmak, vuku bulmak

hardly (adv)

güç bela, çok az, ancak, neredeyse hiç

healthy (adj)

sağlıklı, sıhhatli, güçlü kuvvetli, gürbüz

ignore (v)

görmezden/bilmezden gelmek, gözardı etmek

informal (n)

senli benli, rahat, samimi, teklifsiz

invent (v)

icat etmek, bulmak

invitation (n)

davet, çağrı

involve (v)

gerektirmek, icap ettirmek

make (v)

yapmak, üretmek

offer (v)

teklif etmek, sunmak

politely (adv)

kibarca

provide (v)

sağlamak, temin etmek, vermek, sunmak

remain (v)

kalmak

require (v)

istemek, gerekmek; gereksinim duymak; talep etmek

run by (v)

istişare etmek, anlatmak, bilgi vermek, bir fikri paylaşmak,
tartışmak

send out (v)

bir çok kişiye göndermek

sociable (adj)

hoşsohbet, arkadaş canlısı, sokulgan, sosyal

strange (adj)

acayip, garip ,tuhaf

support (v)

desteklemek, destek vermek

temperature (n)

sıcaklık, ısı

temporary (adj)

geçici
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Bağlaçlar / Edatalar
as / as

in contrast

rather / than

just as

too / to

if

as well /as

while

so / that

once

however

after

for instance

before

otherwise

for

likewise

to

moreover

on

of / for

at

to / of

of

on/ with

when

in / at

much as

in case

even if

in addition to

until

so that

in other words

even though

such as

although

as though

because

in contrast

when

though

unless

besides

since

more / than

neither / or

but / also

such / that

both / and

where

whose

that

in which

for example
therefore

