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Kelimeler
react (v)

tepki göstermek, karşılık vermek

install (v)

kurmak, tesis etmek, takmak, yerleştirmek

invent (v)

icat etmek, bulmak

detect (v)

bulmak, ortaya çıkarmak, keşfetmek, sezmek, hissetmek

defend (v)

savunmak, müdafaa etmek

leading (adj)

en önemli, önde gelen, esas, baş, seçkin

missing (adj)

kayıp, yok

beneficial (adj)

faydalı, yararlı, hayırlı

convenient (adj)

tam, müsait, uygun

disqualified (adj)

oyun/yarışma/müsabaka dışı bırakmak, diskalifiye etmek

measure (v)

değerini/önemini belirlemek

approval (n)

onay, tasdik

quality (n)

kalite, nitelik, vasıf

treatment (n)

tedavi, bakım

growth (n)

büyüme, gelişme, artma

heavily (adv)

şiddetle, büyük oranda, ziyadesiyle

fluently (adv)

akıcı konuşan; bir dili akıcı/hatasız kullanan

dominantly (adv)

baskın bir şekilde

efficiently (adv)

verimli, ehil, işbilen

accidentally (adv)

tesadüfen

increase (v)

art(ır)mak, çoğal(t)mak

conduct (v)

davranış, hal, tavır

define (v)

tarif etmek, tanımlamak, açıklamak

reject (v)

reddetmek, geri çevirmek

conform (v)

tepki göstermek, karşılık vermek

lead (v)

uymak, sıra harici davranış göstermemek

refer (v)

öncülük etmek, götürmek, kılavuzluk etmek

particular (adj)

başvurmak; göz atmak; bakmak

confident (adj)

emin, kendinden emin

vacant (adj)

açık, boş, tutulmamış, kullanılmıyor

equal (adj)

eşit, denk

harmless (adj)

zararsız
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Bağlaçlar / Edatlar
1. over

30. despite

2. in case of

31. in addition to

3. because of

32. because of

4. in spite of

33. such as

5. thanks to

34. as if

6. as / as

35. because

7. such / as

36. unless

8. so / that

37. whatever

9. too / to

38. once

10. much / than

39. as soon as

11. with / on

40. after

12. on / by

41. while

13. in / with

42. how

14. at / of

43. thus

15. for / off

44. due to

16. since

45. now that

17. without

46. even though

18. before

47. provided

19. between

49. only if

20. about
21. if / then
22. as / well
23. rather / than
24. neither / nor
25. such / that
26. in order to
27. in contrast
28. as though
29. as well as

