
 
 

 

  



 
 

1. come gelmek 

2. cry ağlamak 

3. laugh gülmek 

4. lizard kertenkele 

5. sad üzgün 

6. fall in love aşık olmak 

7. miss özlemek 

8. perish 
ölmek,mahvolmak, 

yok olmak 

9. supportive destekleyici 

10. participate katılmak 

11. owe borçlu olmak 

12. accuse suçlamak 

13. trouble dert etmek 

14. fight dövüşmek 

15. achieve başarmak 

16. draw çizmek 

17. fly uçmak 

18. confirm onaylamak 

19. stain lekelemek 

20. sleep uyumak 

21. explain açıklamak 

22. wool yün 

23. marry evlenmek 

24. reply cevap vermek 

25. touch dokunmak 

26. develop geliştirmek 

27. stay kalmak 

28. break kırmak 

29. pay ödemek 

30. sign imzalamak 

31. pity acımak 

32. grow büyümek 

33. check in (otel vb.) giriş yapmak 

34. accompany eşlik etmek 

35. affect etkilemek 

36. enter girmek 

37. trust güvenmek 

38. sneeze hapşırmak 

39. bite ısırmak 

40. boil kaynatmak 

41. open açmak, açık 

42. decay çürümek 

43. pray dua etmek 

44. commute 
evden işe her gün uzun 

yol gidip gelmek 

45. come back 
geri dönmek;geri 

gelmek 

46. send göndermek 

47. prepare hazırlamak 

48. advertise ilan vermek 

49. taste tatmak 

50. cook aşçı; pişirmek 

51. belong to ait olmak 

52. alter değiştirmek 

53. succeed başarmak 

54. start başlamak 

55. begin başlamak 

56. act davranış, davranmak 

57. try denemek 

58. imagine hayal etmek 

59. need ihtiyacı olmak 

60. obey itaat etmek 

61. generous eli açık, cömert 

62. stingy cimri 

63. hardworking çalışkan 

64. lazy tembel 



 
65. rich zengin 

66. poor yoksul, zavallı 

67. anxious endişeli, gergin 

68. carefree kaygısız 

69. sensitive duyarlı 

70. logical mantıklı 

71. determined kararlı, azimli 

72. charm çekici 

73. careful dikkatli 

74. experienced deneyimli 

75. skilful becerikli 

76. successful başarılı 

77. smart zeki,akıllı 

78. nervous sinirli 

79. patient sabırlı; hasta 

80. stubborn inatçı 

81. sincere samimi, candan 

82. cheerful neşeli 

83. pretty sevimli 

84. proud gururlu 

85. reliable güvenilir 

86. honest namuslu, dürüst 

87. helpful yardımsever 

88. kind iyi kalpli 

89. happy mutlu 

90. unhappy mutsuz 

91. friendly arkadaş canlısı 

92. valuable değerli 

93. brave cesur 

94. learned bilgili 

95. religious dindar 

96. jealous kıskanç 

97. selfish bencil 

98. talkative geveze 

99. forger üç kağıtçı, taklitçi 

100. dangerous tehlikeli 

101. fine iyi 

102. bad kötü 

103. big büyük 

104. small küçük, ufak 

105. narrow dar 

106. wide geniş 

107. strong güçlü 

108. weak güçsüz 

109. soft yumuşak 

110. solid katı, sert 

111. bee arı 

112. lion aslan 

113. horse at 

114. fish balık 

115. insect böcek 

116. cattle sığır 

117. mosquito sivrisinek 

118. chich civciv 

119. camel deve 

120. donkey eşek 

121. pig domuz 

122. jellyfish denizanası 

123. dragon ejderha 

124. weasel gelincik 

125. elephant fil 

126. frog kurbağa 

127. deer geyik 

128. turkey hindi 

129. cock horoz 

130. crow karga 



 
131. ant karınca 

132. eagle kartal 

133. goat keçi 

134. cat kedi 

135. dog köpek 

136. shark köpek balığı 

137. mole köstebek 

138. dove kumru 

139. fly sinek 

140. snake yılan 

141. plate tabak 

142. spoon kaşık 

143. fork çatal 

144. glass bardak 

145. beef dana eti 

146. pepper biber 

147. pork domuz eti 

148. honey bal 

149. liver ciğer 

150. stuff malzeme, şey 

151. family aile 

152. wife karı , eş 

153. husband koca 

154. child çocuk 

155. children çocuklar 

156. grandmother anneanne 

157. grandfather dede, büyükbaba 

158. granddaughter torun (kız) 

159. niece kız yiğen 

160. father-in-law kayınpeder 

161. front ön 

162. upper üst 

163. beneath altında 

164. between arasında 

165. around etrafında 

166. below aşağıda 

167. above yukarıdaki,üzerinde 

168. about 
hakkında, yaklaşık 

olarak 

169. across 
bir uçtan diğerine, 

diğer tarafa 

170. accordingto e göre, a göre 

171. upstairs üst kat, yukarısı 

172. beside yanında 

173. over üzerinde 

174. together birlikte 

175. in de,da 

176. at de,da 

177. till e kadar 

178. both ikiside 

179. because çünkü 

180. some biraz,bazı 

181. lip dudak 

182. tooth diş 

183. tongue dil 

184. teeth dişler 

185. friend arkadaş 

186. girl friend kız arkadaş 

187. classmate sınıf arkadaşı 

188. discount indirim 

189. during süresince 

190. civic şehre ait, kentle ilgili 

191. occupation meslek 

192. judge hakim 

193. reporter muhabir 

194. consultant danışman 

195. jeweller kuyumcu 



 
196. worker işçi 

197. clerk memur 

198. soldier asker 

199. writer yazar 

200. architect mimar 

201. hospital hastahane 

202. x-ray röntgen 

203. disease hastalık 

204. ache ağrı 

205. medicine ilaç 

206. nurse hemşire 

207. ambulance cankurtaran 

208. law court mahkeme 

209. penalty ceza 

210. zone bölge 

211. illness hastalık 

212. headache baş ağrısı 

213. pill hap 

214. windy rüzgarlı 

215. foggy sisli 

216. snowy karlı 

217. beg yalvarmak, dilenmek 

218. roof çatı 

219. towel havlu 

220. blanket battaniye 

221. egg yumurta 

222. salami salam 

223. cheese peynir 

224. cork mantar 

225. flesh et 

226. rice pirinç 

227. ham domuz ayağındaki et 

228. desert tatlı 

229. pie pasta, börek 

230. sugar şeker 

231. chickpeas nohut 

232. spinach ıspanak 

233. corn mısır 

234. coconut hindistan cevizi 

235. berry 
küçük çekirdeksiz 

meyve, dut 

236. ice cream dondurma 

237. steam buhar 

238. efficient etkili 

239. oven fırın 

240. kitchen utensils mutfak malzemeleri 

241. daisy papatya 

242. comet kuyruklu yıldız 

243. candle mum 

244. pebble çakıl taşı 

245. personally şahsen, kişisel olarak 

246. pot tencere 

247. row 
kürek çekmek, sıra, 

gürültü 

248. shore kıyı, sahil 

249. blade ustura, bıçak 

250. let bırakmak 

251. aboard bir taşıtın içinde olmak 

252. smile gülümsemek 

253. record kaydetmek 

254. win kazanmak 

255. discover keşfetmek 

256. learn öğrenmek 

257. disturb rahatsız etmek 

258. kick tekmelemek 

259. blow üflemek, patlamak 

260. guide yol göstermek 



 
261. anchor demir atmak 

262. tell anlatmak 

263. cycling bisiklete binmek 

264. change değiştirmek 

265. file dosya, törpülemek 

266. admire hayran olmak 

267. demolition imha etmek 

268. dry kuru, kurutmak 

269. kiss öpmek 

270. polish parlatmak 

271. produce üretmek 

272. promise sözvermek 

273. search araştırmak 

274. goal hedef, gaye 

275. shout bağırmak 

276. steal çalmak 

277. type daktiloyla yazmak 

278. show göstermek 

279. wonder 
merak etmek, 

şaşırmak 

280. hit vurmak 

281. jump atlamak 

282. sight 
derin nefes almak, iç 

çekmek 

283. hail dolu yağması 

284. hold on 
(hatta) kalmak, 

ayrılmamak 

285. abolish iptal etmek, kaldırmak 

286. cut kesmek 

287. teach öğretmek 

288. smoke sigara içmek 

289. happen olmak 

290. can e bilmek, teneke kutu 

291. chase 
kovalamak, peşinden 

koşmak, takip etmek 

292. put koymak, yerleştirmek 

293. retire emekli olmak 

294. observe gözlemek, izlemek 

295. decision karar vermek 

296. mix karıştırmak 

297. protect korumak 

298. cause neden olmak 

299. wrap paketlemek, sarmak 

300. hide saklanmak 

301. point işaret etmek 

302. roar kükremek 

303. rub ovmak, sürtmek 

304. adjust ayarlamak 

305. stare bakakalmak 

306. cough öksürük 

307. die ölmek 

308. sing şarkı söylemek 

309. repeat tekrarlamak 

310. call aut yükses sesle çağırmak 

311. little küçük 

312. huge iriyarı, kocaman 

313. accurate doğru, hatasız 

314. mistake hata 

315. short kısa 

316. funny gülünç, komik 

317. foul pis, kirli 

318. shy utangaç 

319. beauty güzellik 

320. attractive cazibeli, çekici 

321. blonde sarışın 

322. auburn kumral 

323. dark karanlık, esmer 

324. tired yorgun, bitkin 



 
325. handsome yakışıklı 

326. clever akıllı 

327. famous ünlü 

328. expert uzman 

329. victory utku, zafer, yengi 

330. wild vahşi 

331. powerful güçlü 

332. trustworthy güvenilir 

333. honour onur 

334. zeal heves, istek 

335. intelligent zeki 

336. solemn ciddi 

337. ambitious hırslı, tutkulu 

338. attention dikkat 

339. careless dikkatsiz 

340. thankful minnettar 

341. bald kel 

342. blind kör 

343. deaf sağır 

344. rude kaba, nezaketsiz 

345. independent bağımsız 

346. peace barış 

347. angel melek 

348. bias ön yargı, eğilim 

349. unconscious bilinçsizlik 

350. variety çeşitlilik, çeşit 

351. please lütfen 

352. nice sevimli, tatlı 

353. marvellous harika 

354. opportunity fırsat 

355. empty boş 

356. awful berbat, rezil 

357. angry kızgın 

358. urgent acil 

359. clearly açıkça 

360. value değer 

361. buck 
Argo dolar, erkek 

tavşan, geyik 

362. seal fok 

363. wasp eşek arısı 

364. beetle hamam böceği 

365. butterfly kelebek 

366. whale balina 

367. louse bit 

368. gazelle ceylan 

369. ostrich deve kuşu 

370. falcon Doğan 

371. wolf kurt 

372. stork leylek 

373. gull martı 

374. monkey maymun 

375. mussel midye 

376. duck ördek 

377. anchovy hamsi 

378. parakeet muhabbet kuşu 

379. scorpion akrep 

380. jackal çakal 

381. otter su samuru 

382. hawk şahin 

383. bedbug tahta kurusu 

384. peacock tavus kuşu 

385. ox öküz 

386. fox tilki 

387. crocodile timsah 

388. bat yarasa 

389. crab yengeç 

390. eel yılan balığı 



 
391. giraffe zürafa 

392. price fiyat 

393. bill hesap 

394. goods mal 

395. cotton wool pamuk 

396. presence varlık 

397. island ada 

398. mountain dağ 

399. tunnel tünel 

400. tram tramvay 

401. miss bayan 

402. earring küpe 

403. hat şapka 

404. fur kürk 

405. cream krem 

406. injection iğne, enjeksiyon 

407. clothes kıyafet, giysi 

408. pants pantolon 

409. zip fermuar 

410. iron demir, ütü 

411. beard sakal 

412. razor tıraş bıçağı 

413. cologne kolanya 

414. pistol silah 

415. gun silah 

416. bullet mermi 

417. rubber silgi 

418. glue yapıştırıcı 

419. ruler cetvel 

420. chalk tebeşir 

421. ocean okyanus 

422. ship gemi 

423. truck kamyon 

424. tyre lastik 

425. bus otobüs 

426. counter gişe 

427. passenger ship yolcu gemisi 

428. wreck 
enkaz, çarpışma, 

mahvolmak 

429. bike bisiklet 

430. helmet miğfer 

431. yesterday dün 

432. night gece 

433. history tarih 

434. nowadays bu günlerde 

435. space uzay 

436. being varlık 

437. absence yokluk 

438. staff personel, eleman 

439. pool havuz 

440. wrist watch kol saati 

441. unlikely az ihtimalle 

442. tip bahşiş, tavsiye, uç 

443. somebody biri, birisi 

444. worst daha kötü 

445. jolly çok 

446. minute dakika, zabıt tutmak 

447. underwear iç çamaşırı 

448. basin 
leğen, leğen dolusu, 

havuz 

449. wing kanat 

450. beverage içecek 

451. giant dev 

452. fairy peri 

453. mirror ayna 

454. axe balta 

455. wood odun 



 
456. horn boynuz 

457. housewife ev hanımı 

458. goal keeper kaleci 

459. whip kırbaç 

460. bucket kova 

461. stairs merdiven 

462. trip gezi 

463. sink lavabo 

464. wash basin lavabo 

465. bench tezgah 

466. wig peruk 

467. battery pil 

468. brass pirinç 

469. socket priz 

470. stick sopa, baston 

471. billiards bilardo 

472. homework ev ödevi 

473. news haber 

474. bolt 
cıvata, sürgü, ani kaçış, 

somun 

475. yet henüz, şimdiye kadar 

476. collar tasma, yaka 

477. stone taş, meyve çekirdeği 

478. soil toprak 

479. fin yüzgeç 

480. colonel albay 

481. horseshoe at nalı 

482. yard avlu 

483. wrist el bileği 

484. boxing boks 

485. sex cinsiyet 

486. coffin tabut 

487. worth değerinde 

488. rest dinlenmek 

489. magic büyü 

490. gipsy çingene 

491. exhibit sergi 

492. youth gençlik 

493. lizard kertenkele 

494. coat palto 

495. lake göl 

496. eyesight 
görme yeteneği, görüş 

mesafesi 

497. diary günlük 

498. daily günlük 

499. wrestle 
mücadele etmek, 

güreşmek 

500. enemy düşman 

501. İnvitation davet, davetiye 

502. Enjoy zevk almak, eğlenmek 

503. trousers pantolon 

504. Shoe ayakkabı 

505. Dot nokta, benek 

506. Roommate oda arkadaşı 

507. Example örnek 

508. Know bilmek 

509. Beautiful güzel 

510. Date tarih, hurma 

511. Score sonuç; puan 

512. Temperature sıcaklık; ısı derecesi 

513. Work çalışmak 

514. Word kelime; sözcük 

515. Look bakmak 

516. Hear duymak, işitmek 

517. Town şehir, kasaba 

518. New yeni 

519. Now şimdi 



 

520. Check 
kontrol etmek, 

muayene etmek 

521. Question soru 

522. Place yer 

523. Take almak 

524. Give vermek 

525. İnformation bilgi, haber 

526. Choose seçmek 

527. Carefully dikkatli bir şekilde 

528. idea fikir, düşünce 

529. Answer cevap vermek 

530. Meat et 

531. Make yapmak 

532. Bridge köprü 

533. Tower kule 

534. passenger yolcu 

535. For sale satlık 

536. soon yakında 

537. lamb kuzu 

538. castle kale 

539. great harika, çok büyük 

540. again tekrar 

541. holiday tatil 

542. tiger kaplan 

543. fasten seat belt 
emniyet kemerini 

bağlamak 

544. bear 

ayı, taşımak, 

kaldırmak, üzerinde 

bulundurmak 

545. vegetable sebze 

546. chicken tavuk 

547. flower çiçek 

548. eat yemek yemek 

549. dinner akşam yemeği 

550. breakfast kahvaltı 

551. lunch öğle yemeği 

552. sea deniz 

553. middle orta 

554. plant bitki, ot 

555. walk yürümek 

556. window pencere 

557. arrival varış 

558. feel hissetmek 

559. dress 
elbise, giyinmek, 

giydirmek 

560. colour renk 

561. hair saç 

562. tall uzun 

563. fat şişman 

564. thin zayıf, ince 

565. curly hair kıvırcık saçlı 

566. box kutu 

567. young genç 

568. old yaşlı, eski 

569. drink içmek 

570. chin çene 

571. sofa kanepe 

572. tea çay 

573. nose burun 

574. rabbit tavşan 

575. dictionary sözlük 

576. zoo hayvanat bahçesi 

577. garden bahçe 

578. carrot havuç 

579. china Çin 

580. egypt Mısır(ülke) 

581. house ev 

582. forget unutmak 

583. usually genellikle 



 
584. sometimes bazen 

585. always her zaman 

586. airport hava alanı 

587. eye göz 

588. finger parmak 

589. play oynamak, çalmak 

590. leave 
terketmek, ayrılmak, 

bırakmak, çıkmak 

591. something bir şey 

592. library kütüphane 

593. cupboard dolap 

594. run koşmak 

595. bread ekmek 

596. water su, sulamak 

597. anything herhangi bir şey 

598. help yardım etmek 

599. meet tanışmak, buluşmak 

600. car araba, vagon 

601. of course tabi ki, elbette 

602. me too bende 

603. bathroom banyo 

604. living room oturma odası 

605. kitchen mutfak 

606. end son 

607. nothing hiçbir şey 

608. what ne? 

609. why niçin? 

610. how nasıl? 

611. where nerede? 

612. when ne zaman? 

613. book kitap 

614. brother erkek kardeş 

615. sister kız kardeş 

616. mother anne 

617. banana muz 

618. father baba, peder 

619. aunt teyze, hala 

620. uncle amca, dayı 

621. son erkek evlat 

622. daughter kız evlat 

623. boy erkek çocuk 

624. girl kız çocuk 

625. pet evcil hayvan 

626. get up uyanmak, kalkmak 

627. orange portakal; turuncu renk 

628. apple elma 

629. table 

masa; tartışma açmak, 

tablo(çizelge), daha 

sonraya ertelemek 

630. chair 
sandalye, kürsü, 

makam 

631. under altında 

632. corner köşe 

633. best en iyi 

634. pocket cep, oyuk (çukur) 

635. use kullanmak 

636. accept kabul etmek 

637. arrest 

tutuklamak,(kanamayı 

, trafik akışını) 

durdurmak 

638. assert iddia etmek, savunmak 

639. foster beslemek, büyütmek 

640. insight 
(bir şeyin iç yüzünü) 

kavrama, anlama 

641. moron ahmak, aptal 

642. perilous tehlikeli 

643. prey avlanarak beslenmek 

644. repudiate 
reddetmek, kabul 

etmek 

645. vacate boşaltmak, terketmek 



 
646. vicious kötü 

647. adore tapmak, tapınmak 

648. ash kül 

649. body kuruluş 

650. conceal gizlemek, saklamak 

651. drill 
matkap, talim 

yaptırmak 

652. dungeon zindan 

653. eerie ürkütücü, korku veren 

654. eminent seçkin, üstün 

655. expanse geniş saha, meydan 

656. express anlatmak, açıklamak 

657. mete out 
ölçüp vermek, taksim 

etmek 

658. own kendi 

659. sever ayırmak, bölmek 

660. surplus aşırı, daha fazla 

661. worship tap(ın)mak 

662. base 
kurmak, temel atmak, 

tesis etmek 

663. bazaar çarşı 

664. before den önce, dan önce 

665. census nüfus sayımı, sayım 

666. east doğu 

667. event olay 

668. fabulous 
muhteşem, harika, 

şahane 

669. gash 
uzun ve derin yara, 

bıçak yarası 

670. invite davet etmek 

671. danger tehlike 

672. meek 
sakin, uysal, alçak 

gönüllü 

673. offer teklif etmek 

674. oppress 
baskı yapmak, yormak, 

zulmetmek 

675. passage geçit 

676. poet şair 

677. race yarış 

678. relax dinlenmek, rahatlamak 

679. scissors makas 

680. sell satmak 

681. sin günah, suç 

682. south güney 

683. spark 

harekete geçirmek, 

teşvik etmek, 

kışkırtmak 

684. station istasyon, gar 

685. tease alay etmek 

686. wait beklemek 

687. affluent zengin 

688. ajar yarı açık, aralık 

689. boulder kaya parçası 

690. cider elma şarabı 

691. compete yarışma, rekabet 

692. culpable kusurlu, kabahatli 

693. decline düşüş, azalma 

694. doze uyuklamak, kestirmek 

695. efficiency 
işinin ehli olma, 

verimlilik, yeterlilik 

696. emit (ışık, ısı vb) yaymak 

697. essential esas olan, önemli olan 

698. esteem saygı, hürmet 

699. expire 
süresi sona ermek, 

bitmek 

700. extol övmek 

701. extremely aşırı bir şekilde 

702. feat 
olağanüstü başarı, 

büyük ustalık 

703. ford sığ nehir geçidi 

704. gist öz, anafikir 



 
705. grope el yordamı ile aramak 

706. grudge kin, hınç 

707. hamlet ufak köy 

708. hoarse 
boğuk, kısık, boğuk 

sesli 

709. hoax 
muziplik, aldatmaca, 

şaka 

710. hoe çapa 

711. irritate 
sinirlendirmek, tahrik 

etmek 

712. lament 
dert yanmak, 

sızlanmak 

713. lullaby ninni 

714. morsel lokma 

715. pursue 

elde etmeye çalışmak, 

kovalamak, peşinden 

koşmak 

716. quell bastırmak, yatıştırmak 

717. raze temelinden yıkmak 

718. scarcity kıtlık 

719. tyro acemi kimse, çırak 

720. vanish 
gözden kaybolmak, 

yok olmak 

721. vie 
yarışmak, rekabet 

etmek 

722. againts karşı 

723. aloof 
davranış olarak soğuk 

ve uzak 

724. animate 
canlandırmak, hayat 

vermek 

725. at the back arkada 

726. bed sheet çarşaf 

727. beer bira 

728. behind arkasında 

729. blood kan 

730. businessman iş adamı 

731. butter tereyağ 

732. cherry kiraz 

733. crash kaza 

734. damage zarar 

735. decoy 
tehlikeye atmak, 

tuzağa düşürmek 

736. enough yeterli 

737. frazzle yıpranmak, yıpratmak 

738. how much ne kadar? 

739. impeach 
suçlamak, itham 

etmek 

740. inane aptal, anlamsız, boş 

741. income gelir 

742. lightning şimşek 

743. luggage valiz 

744. mare Belediye Başkanı 

745. melon kavun 

746. memory bellek, hafıza 

747. olive zeytin 

748. outside dışında 

749. peach şeftali 

750. peas bezelye 

751. plucky yürekli, yiğit, cesur 

752. prison hapishane 

753. production üretim 

754. recycle geri dönüşüm 

755. since den beri 

756. spouse eş 

757. technician teknisyen 

758. toothbrush diş fırçası 

759. train 
alıştırmak, öğretmek, 

idare etmek 

760. wish dilemek 

761. without sız, siz 

762. customs gümrük 



 
763. august ağustos 

764. bell zil 

765. blame 
sorumlu tutmak, 

suçlamak 

766. bribe rüşvet 

767. bully zorbalık etmek 

768. commiserate dert ortağı olmak 

769. concord anlaşma 

770. connive suç ortağı olmak 

771. custom gelenek 

772. dally 
vakit öldürmek, 

oyalanmak 

773. delirium 
sayıklamak, çılgınlık, 

taşkınlık 

774. dismiss işten çıkarmak 

775. driver şoför 

776. err hata yapmak 

777. facility kolaylık; yetenek; tesis 

778. hasty acele, aceleci 

779. colonize 
(Bir ülkeyi, ulusu) 

sömürgeleştirmek 

780. humid yaş, rutubetli 

781. incessant durmaksızın, devamlı 

782. incite 
teşvik etmek, 

kışkırtmak 

783. invalid 
hasta kimse, yatalak 

kimse 

784. merger 
iki veya daha fazla 

şirketin birleşmesi 

785. nadir 
en aşağı nokta veya 

safha 

786. occur 
akla gelmek, meydana 

gelmek 

787. pledge söz vermek 

788. plot komplo, suikast 

789. ponder düşünüp taşınmak 

790. revenue gelir 

791. skin deri 

792. soap sabun 

793. solemn ağırbaşlı, ciddi 

794. solitary yalnız, tek başına 

795. soothe yatıştırmak, dindirmek 

796. sore ağrıyan, ağrılı 

797. swear içmek 

798. voluntary gönüllü 

799. weary 
çok yorgun, bitkin, 

yorulmak 

800. which hangi 

801. experimental deneysel 

802. chore sıkıcı iş, günlük ev işi 

803. palatable lezzetli tadı hoş 

804. harsh sert, merhametsiz 

805. increase artmak, yükselmek 

806. supersede yerine geçmek 

807. hubbub velvele, gürültü 

808. loot ganimet, yağma 

809. tidy düzenli, derli toplu 

810. agitate 
kışkırtmak, tahrik 

etmek, rahatsız etmek 

811. artist ressam 

812. attitude tutum, davranış 

813. blue mavi 

814. confiscate haczetmek 

815. culminate bitmek, sonuçlanmak 

816. aid yardım etmek 

817. deformed 
biçimsiz, çarpuk 

çurpuk 

818. drastic sert, şiddetli, ani 

819. fare yol parası, bilet ücreti 

820. get nowhere başarız olmak 



 
821. hectic heyecanlı, telaşlı, hırslı 

822. incident olay, hadise 

823. jeopardy tehlike 

824. knife bıçak 

825. litter karmakarışık; yığmak 

826. mercenary paralı asker, çıkarcı 

827. rebut 
yalanlamak, delillerle 

reddetmek 

828. red handed suçüstü 

829. scorn 
küçümsemek, hor 

görmek 

830. sensuous duygusal 

831. sophisticated deneyimli 

832. stiff sert, zor 

833. superstition batıl inanç, hurafe 

834. tarnish lekelemek, karalamak 

835. undo çözmek, mahvetmek 

836. unearth 
meydana çıkartmak, 

keşfetmek 

837. pin toplu iğne 

838. loose gevşek 

839. hole delik 

840. formal resmi 

841. hill tepe, yokuş 

842. fright korku 

843. frowne kaşlarını çatmak 

844. demonstration gösteri 

845. burn down yanıp kül olmak 

846. beast canavar 

847. lie yalan söylemek 

848. battle savaş 

849. harm zarar, kötülük 

850. daydream hayal etmek 

851. hospitable misafirperver 

852. prisoner tutuklu 

853. remote control uzaktan kumanda 

854. pristine 
eski zamana ait, 

bozulmamış 

855. era çağ 

856. misty sisli, puslu 

857. appall 
dehşete düşürmek, 

korkutmak 

858. bath 
yıkanmak, banyo 

yapmak 

859. army ordu 

860. surgeon cerrah 

861. bashful utangaç 

862. sanitary sağlıklı, sıhhi 

863. exigency 
kriz; önlem almayı 

gerektiren olay 

864. broom süpürge 

865. wall duvar 

866. witty esprili,zeki 

867. shade gölge 

868. utter tam, kesin 

869. joke şaka yapmak 

870. call 
telefon etmek, 

çağırmak 

871. charming büyüleyici 

872. banish 

sürgüne yollamak, 

düşünmekten 

vazgeçmek 

873. surrender 
teslim olmak veya 

etmek 

874. thuse böyle, böylece 

875. via yolu ile, üzerinden 

876. violate 
ihlal etmek, kanunlara 

aykırı hareket etmek 

877. mint nane 

878. moon ay 



 
879. murmur mırıldanmak 

880. odds fark, üstünlük, olasılık 

881. parent anne baba, ebeveyn 

882. pessimist 
kötümser, karamsar 

kimse 

883. philantropic iyilik sever 

884. precise çok dikkatli, tam, kesin 

885. pretext bahane, sudan sebep 

886. witty esprili,zeki 

887. envy kıskanmak 

888. liberty serbest olmak 

889. watch seyretmek 

890. order sipariş vermek 

891. grumble sızlanmak, yakınmak 

892. sort çeşit, sınıflandırmak 

893. bend eğip bükmek 

894. remind hatırlatmak 

895. approve onaylamak 

896. select seçmek 

897. show to göstermek 

898. take of havalanmak 

899. clean temizlemek 

900. deliver teslim etmek 

901. knock vurmak (kapıya) 

902. consult danışmak 

903. allege iddia etmek 

904. dig kazmak 

905. able muktedir 

906. explode patlamak 

907. shake silkelemek, sallamak 

908. carry taşımak 

909. threaten tehdit etmek 

910. preach vaaz vermek 

911. benefit yarar 

912. heat ısıtmak 

913. rent kiralamak 

914. get out of kurtulmak 

915. challenge eydan okumak 

916. squander (paraı vs) çarçur etmek 

917. own sahip olmak 

918. greet selam vermek 

919. complain şikayet etmek 

920. guess tahmin etmek 

921. catch yakalamak, yetişmek 

922. doubt şühpe, korku 

923. mimic taklit etmek 

924. definition tanımlama 

925. discuss tartışmak 

926. supply 
tedarik, sağlama, 

verme,arz 

927. gather toplanmak 

928. climb tırmanmak 

929. ginger 
zencefil, hafif 

kahverengi 

930. beat vurmak, yenmek 

931. swallow kırlangıç, yutmak 

932. skunk kokarca 

933. sheep koyun 

934. flea pire 

935. badger porsuk 

936. marten sansar 

937. carp sazan balığı 

938. sparrow serçe 

939. slug sümüklü böcek 

940. rat sıçan 

941. hyena sırtlan 

942. admission kabul, itiraf; giriş 

943. gap açıklık, boşluk 



 
944. dizzy baş dönmesi 

945. suddenly aniden 

946. friendship arkadaşlık 

947. mad deli 

948. ally anlaşma, birleşme 

949. deep derin 

950. crucial kritik, en önemli an 

951. strange garip, tuhaf 

952. late geç 

953. actual gerçek 

954. delicious lezzetli 

955. busy meşgul 

956. inventor mucit, icat eden 

957. excellent mükemmel 

958. abroad yurtdışı 

959. loud yüksek 

960. triumph zafer 

961. top tepe, zirve 

962. past geçmiş 

963. security güvenlik 

964. crowded kalabalık 

965. definite kesin 

966. pollution kirlilik 

967. freedom özgürlük 

968. be thirsty susamak 

969. sorrow üzüntü, keder 

970. forbid yasaklamak 

971. ability yetenek 

972. last geçen 

973. heavy ağır 

974. impossible imkansız 

975. belief inanç 

976. steady sabit 

977. shame ayıp, utanma 

978. well-known tanınmış 

979. vacant boş 

980. wealthy zengin 

981. wrong YANLIŞ 

982. wet ıslak, nemli 

983. thick kalın 

984. fear korkmak 

985. seldom nadiren 

986. piece parça 

987. puppy genç köpek 

988. absurd saçma 

989. chilly soğuk 

990. lonely yalnız 

991. slow yavaş 

992. owl baykuş 

993. nightingale bülbül 

994. cricket cırcır böceği 

995. grasshopper çekirge 

996. calf dana 

997. rhinoceros gergedan 

998. cuckoo guguk kuşu 

999. moth güvenlik 

1000. pigeon güvercin 

1001. hedgehog kirpi 

1002. lead önderlik etmek 

1003. release 
tahliye etmek, serbest 

bırakmak 

1004. fuss telaş, telaşlanmak 

1005. prefer tercih etmek 

1006. manage yönetmek 

1007. frightening korkutucu, ürkütücü 

1008. tuna ton balığı 

1009. colt tay 



 
1010. beak gaga 

1011. ladybird uğur böceği 

1012. account hesap 

1013. none hiçbiri 

1014. thief hırsız 

1015. speaker hoparlör 

1016. climate iklim 

1017. blister kabarcık 

1018. hip kalça 

1019. cabin kamara 

1020. eyebrow kaş 

1021. accident kaza 

1022. accommodation konaklama yeri 

1023. village köy 

1024. king kral 

1025. use kullanım, fonksiyon 

1026. victim kurban, kazazede 

1027. amusement park luna park 

1028. maiden bakire 

1029. tale masal 

1030. headquarters merkez, karargah 

1031. stomach mide 

1032. nature doğa 

1033. oak meşe 

1034. room oda 

1035. wood cutter odun kesici 

1036. possible muhtemel, olası 

1037. our bizim 

1038. game oyun 

1039. palace saray 

1040. priest papaz 

1041. plain ove 

1042. polar kutup 

1043. prohibition 
yasaklayıcı yasa; kural, 

hüküm 

1044. soul ruh 

1045. sack çuval 

1046. sound ses, gürültü 

1047. shelter sığınak 

1048. sink batmak 

1049. soccer futbol 

1050. story hikaye 

1051. sunshine güneş 

1052. sweet tatlı 

1053. song şarkı 

1054. poem şiir 

1055. supporter taraftar 

1056. trade ticaret 

1057. full tok 

1058. lame topal, sakat 

1059. ceremony tören 

1060. will irade, istek, vasiyet 

1061. contest yarışma 

1062. close kapatmak 

1063. shut kapatmak 

1064. adult yetişkin 

1065. absent yok, eksik 

1066. local yerel, yöresel, mahalli 

1067. fist yumruk 

1068. yolk yumurtanın sarısı 

1069. smooth yumuşak, pürüzsüz 

1070. dice zar 

1071. summit 
zirve(doruk), zirve 

toplantısı 

1072. ladies bayan 

1073. mosque cami 

1074. murder cinayet 



 
1075. homeless evsiz 

1076. ferry feribot,araba vapuru 

1077. folk halk 

1078. ghost hayalet 

1079. root kök 

1080. port liman 

1081. crime suç 

1082. dram baraj 

1083. witch cadı 

1084. case dava 

1085. balance denge 

1086. emotion duygu 

1087. baker fırıncı 

1088. seem 
gibi görünmek, gibi 

gözükmek 

1089. fancy 
hayal kurma, hoş, 

zevkli, fantezi 

1090. fry kızartmak 

1091. slave köle 

1092. necklace kolye 

1093. crisis kriz 

1094. rob soygun 

1095. guilty suçlu 

1096. chief şef 

1097. cap taksi 

1098. brick tuğla 

1099. trek yolculuk 

1100. wealthy zengin 

1101. must zorunluluk 

1102. less daha az 

1103. boss patron 

1104. divide bölmek, ayırmak 

1105. those onlar 

1106. debt borç 

1107. nest yua, kuş yuvası 

1108. foam köpük 

1109. tail kuyruk 

1110. goose kaza 

1111. boiler kazan 

1112. daisy papatya 

1113. comet kuyruklu yıldız 

1114. candle mum 

1115. pebble çakıl taşı 

1116. personally şahsen, kişisel olarak 

1117. pot tencere 

1118. row 
kürek çekmek, sıra, 

gürültü 

1119. shore kıyı, sahil 

1120. blade ustura, bıçak 

1121. let izin vermek 

1122. pick seçmek 

1123. suck emmek 

1124. acquit beraat etmek 

1125. tactful ince ruhlu, düşünceli 

1126. weakness güçsüzlük 

1127. focus odaklanmak 

1128. status quo mevcut durum 

1129. initiate başla(t)mak 

1130. bemoan ağlayıp sızlanmak 

1131. say for sure kesin söylemek 

1132. lawsuit dava 

1133. merely sadece 

1134. lasting dayanıklı 

1135. theft hırsızlık 

1136. consequence sonuç 

1137. respectful saygılı 

1138. desert çöl 

1139. sensible mantıklı, aklı başında 



 

1140. provide 
sağlamak, temin 

etmek 

1141. deadly öldürücü 

1142. diagnosis teşhis 

1143. graduate mezun 

1144. headmaster müdür 

1145. mettle hırs, şevk, hararet 

1146. strength güç 

1147. inspect 
denetlemek, teftiş 

etmek 

1148. spot tanımak, görmek 

1149. mischief 
yaramazlık, haylazlık, 

zarar, ziyan 

1150. mob 
taşkın kalabalık, azgın 

topluluk 

1151. prescription reçete 

1152. protective koruyucu 

1153. primitive ilkel 

1154. preference tercih 

1155. more daha fazla 

1156. lack eksiklik 

1157. flock sürü 

1158. sensitive duyarlı 

1159. disgust tiksinme, iğrenme 

1160. congratulations kutlarım, tebrikler 

1161. capture 
ele geçirmek, esir 

almak 

1162. cage kafes 

1163. polite kibar 

1164. sword kılıç 

1165. morn yas tutmak 

1166. crave şiddetli arzu etmek 

1167. mud çamur 

1168. rather epey, çok değil 

1169. widow dul 

1170. praise övmek 

1171. certainly tabi ki kesinlikle 

1172. morose 
yüzü gülmez, 

somurtkan yüzlü 

1173. ban yasak, yasaklamak 

1174. muster 

toplamak, yoklama için 

bir araya toplamak, bir 

araya toplamak 

1175. nauseate 
mide bulandırmak, 

iğrendirmek 

1176. neatly 
düzgün, düzgünce, 

temizce 

1177. carve eti dilimlemek, bölmek 

1178. notify 

haber vermek, 

bildirmek, önceden 

haber vererek mühlet 

belirtmek 

1179. visible görünen 

1180. be puzzled 
şaşırmak, hayrete 

düşmek 

1181. crumb ekmek kırıntısı 

1182. crutch koltuk değneği 

1183. curt ters, kaba söz 

1184. entail gerektirmek 

1185. entice 
ayartmak, baştan 

çıkarmak 

1186. evaluate değerlendirmek 

1187. exhausted 
tükenmiş, yorgun, 

bitkin 

1188. famine kıtlık, genel açlık 

1189. flee kaçmak, firar etmek 

1190. gem kıymetli taş, mücevher 

1191. gloomy sıkıntılı, ümitsiz 

1192. handy el altında 

1193. hector 
rahatsız etmek, başına 

bela kesilmek 

1194. hinge menteşe 



 
1195. hint ipucu 

1196. jungle vahşi orman 

1197. kin akraba 

1198. line çizgi, satır 

1199. mingle karıştırmak 

1200. posterity gelecek nesil 

1201. rustic köye ait, köylü gibi 

1202. premises tesis, mülk 

1203. shot 
ateş etmek, şut, 

fotoğraf çekmek 

1204. soar 
yükseklerde süzülerek 

uçmak 

1205. sue dava etmek 

1206. tight sıkı, kolayca açılmayan 

1207. tug kuvvetle çekmek 

1208. unfortunately maalesef, ne yazık ki 

1209. predict 

önceden haber 

vermek, kehanette 

bulunmak 

1210. weigh tartmak, ölçüp 

1211. wine şarap 

1212. privilege 
ayrıcalık tanımak, 

muaf tutmak 

1213. profess 
açıkça söylemek, iddia 

etmek 

1214. quench 

susuzluğunu gidermek, 

dindirmek, tatmin 

etmek 

1215. queue 

kuyruğa girmek, 

kuyruk olmak, sıra, 

kuyruk 

1216. curtail kısıtlamak 

1217. dedicate 
kendini, hayatını 

adamak 

1218. deride alay etmek 

1219. detect 
bulmak, meydana 

çıkarmak 

1220. discard çıkarmak, atmak 

1221. breach ihlal etmek 

1222. drowsy 
uykulu, gözünden uyku 

akan 

1223. enlighten bilgi vermek 

1224. exploit 
sömürmek, hakkını 

vermemek 

1225. extravagant savurgan, aşırı, abartılı 

1226. fascinate büyülemek, cezbetmek 

1227. ferocity vahşet, vahşilik 

1228. glory şan, şeref 

1229. heed dinlemek, önemsemek 

1230. indict 
suçlamak, sorguya 

çekmek 

1231. mature olgun, olgunlaştırmak 

1232. mortgage ipotek 

1233. mould 
biçimlendirmek, şekil 

vermek 

1234. oasis vaha 

1235. odour koku 

1236. omit 

çıkarmak, 

atlamak,dahil 

etmemek 

1237. orientate alışmak 

1238. peak en mühim nokta, zirve 

1239. persecute 
zulmetmek, baskı 

yapmak 

1240. portray tanımlamak 

1241. relish hoşlanmak, beğenmek 

1242. quiet sessiz, sakin 

1243. rush acele etmek, koşmak 

1244. scene olay mahali, sahne 

1245. homage sadakat, hörmet 

1246. spectacular 
harikulade, görülmeye 

değer 

1247. syllabus ders özeti,müfredat 



 
1248. target hedef 

1249. trick hile 

1250. unleash 
serbest bırakmak, 

salmak 

1251. usher 
öncü olmak, yol 

göstermek 

1252. admit itiraf etmek 

1253. confess itiraf etmek 

1254. rally toplanmak, miting 

1255. ram 

koç, tıkmak, 

tıkıştırmak, zorla 

sokmak, ite kaka 

yerleştirmek 

1256. rank rütbe, sıraya dizmek 

1257. rash aceleci, düzensiz, isilik 

1258. reckless 
umursamaz, pervasız, 

dikkatsiz 

1259. remark 
demek, söylemek, 

belirtmek 

1260. resign istifa etmek 

1261. resume 
kaldığın yerden devam 

etmek 

1262. contest 

karşı koymak, 

muhalefet olmak, 

itiraz etmek 

1263. crease kırışıklık, buruşukluk 

1264. damp nemli, rutubetli 

1265. dodge yana kaçmak, atlatmak 

1266. elect seçmek,atamak 

1267. endure katlanmak, dayanmak 

1268. except hariç 

1269. fatigue 
bitkinlik, aşırı 

yorgunluk 

1270. fruitful verimli 

1271. gingerly 
büyük bir dikkatle, 

yavaşça 

1272. halt durmak, durdurmak 

1273. handle başa çıkmak 

1274. hardy 
kuvvetli, sağlam, 

dayanıklı 

1275. snatch kapmak, kaçırmak 

1276. illicit yasadışı 

1277. inquire sormak 

1278. insane 
deli, çıldırmış, akıl 

hastası 

1279. insult hakaret etmek 

1280. literacy okur yazarlık 

1281. misrule 
kötü idare etmek, kötü 

yönetim, karışıklık 

1282. morbid 

hastalıklı, bozuk, 

ruhsal açıdan sağlıklı 

olmayan 

1283. naughty yaramaz, hayli 

1284. retouch 
düzeltmek, yeniden 

gözden geçirmek 

1285. oppose 
karşı çıkmak, 

muhalefet olmak 

1286. quantity miktar 

1287. border sınır 

1288. scar 
yara izi, yara izi 

bırakmak 

1289. sheer sırf, bütünüyle 

1290. soil 
kirletmek, kirlenmek, 

lekelenmek 

1291. steak biftek 

1292. rigid 
sert, kaskatı, eğilmez, 

bükülmez 

1293. call in 
uğramak, ziyaret 

etmek 

1294. callous duygusuz, hissiz 

1295. rotten çürük 

1296. commerce ticaret 

1297. roughly kabaca, aşağı yukarı 

1298. debtor borçlu 



 
1299. difference fark, ayrım 

1300. deny inkar etmek 

1301. dirt kir 

1302. disagreement 
uyuşmazlık, 

anlaşmazlık 

1303. embassy büyük elçilik 

1304. greedy aç gözlü, obur 

1305. greet selam vermek 

1306. hammer çekiç, çekiçlemek 

1307. plea yalvarma, savunma 

1308. commiserate 
dert ortağı olmak, 

kederini paylaşmak 

1309. put forward önermek 

1310. readily kolayca, seve seve 

1311. solely sadece 

1312. monstrous 
inanılmaz derecede, 

müthiş 

1313. oration söylev, hitabe, nutuk 

1314. hire kiralamak 

1315. sum toplam tutar 

1316. demand talep 

1317. single bekar 

1318. troop 

asker, topluluk, 

gruplar halinde 

yürümek 

1319. alive canlı, sağ 

1320. lively canlı, sağ 

1321. tradition gelenek 

1322. eke out 
ilave etmek, eklemek; 

güçlükle geçinmek 

1323. conquer 
fethetmek, zafer 

kazanmak 

1324. deport sınır dışı etmek 

1325. devastate 
harap etmek, yok 

etmek 

1326. climax zirveye erişmek, doruk 

1327. valley vadi 

1328. prime minister başbakan 

1329. treatment tedavi 

1330. slay kurnaz 

1331. boom patlamak, artış 

1332. republic cumhuriyet 

1333. burglar hırsız 

1334. reuse yeniden kullanmak 

1335. hell cehennem 

1336. pension emekli aylığı 

1337. orbit yörünge, çember 

1338. verdict jüri kararı 

1339. dwell 
oturmak, ikamet 

etmek 

1340. cautious tedbirli, dikkatli 

1341. alibi 
suç işlendiği anda 

başka yerde olmak 

1342. scrape kazımak, sıyırmak 

1343. pressure baskı, basınç 

1344. defat 
yenmek, mağlup 

etmek 

1345. avenue cadde 

1346. guest konuk, misafir 

1347. misty sisli, puslu 

1348. spoiled şımarık 

1349. sip azar azar içmek 

1350. avarice hırs, tamah 

1351. deck güverte 

1352. exigency 
kriz, önlem almayı 

gerektiren olay 

1353. sanitary sağlıklı, sıhhi 

1354. kindergarden ana okulu 

1355. education eğitim 

1356. 
senior high 

school 
lise 



 
1357. fund sermaye, fon 

1358. bashful utangaç 

1359. unimaginative yaratıcı olmayan 

1360. aglow parlak, şaşalı 

1361. pacify 
uzlaştırmak, 

barıştırmak 

1362. separate ayrı, müstakil 

1363. in vain boşuna 

1364. enervate 
zayıflatmak, moralini 

bozmak 

1365. surmise tahmin etmek 

1366. starve 

açlıktan ölmek veya 

öldürmek, çok açlık 

çekmek, yoksulluk 

çekmek 

1367. issue konu 

1368. bowl çorba kasesi 

1369. shed 

göz yaşı dökmek, kan 

dökmek, 

yapral/deri/saç vb 

dökülmek; öldürmek 

1370. facility kolaylık; yetenek; tesis 

1371. health sağlık 

1372. aback 
çok şaşırmış olmak, 

şoke olmak 

1373. abate 
hafifle(t)mek; 

azal(t)mak 

1374. abduct 
zorla kaçırmak, dağa 

kaldırmak 

1375. abhor 
nefret etmek, 

iğrenmek 

1376. accord 
uyum, anlaşma, 

uzlaşma 

1377. abject sefil, ezik, mahcup 

1378. ablaze alevler içinde yanmak 

1379. abort 
kürtaj yaptırmak, (plan 

vb) vazgeçmek) 

1380. abound 
çok sayıda olmak, dolu 

olmak 

1381. abridge 
kısaltmak, özetini 

çıkarmak 

1382. abrupt ani, beklenmedik 

1383. access giriş, girme, ulaşma 

1384. acclaim övmek, alkışlamak 

1385. accomplice suç ortağı 

1386. abide uymak, riayet etmek 

1387. accost 

yoluna çıkmak, 

rahatsız etmek, sözel 

tacizde bulunmak 

1388. accrue 

(para,faiz vb için) 

artmak, birikmek, 

çoğalmak 

1389. addict bağımlı, tiryaki 

1390. adhere 

(tutkal ile) sıkı bir 

şekilde yapışmak, 

nasihate kulak asmak 

1391. abrogate 

(bir yasa veya 

anlaşmayı) feshetmek, 

sona erdirmek 

1392. alight 
tren veya otobüsten 

inmek 

1393. adjoin 
bir şeye bitişik, komşu 

olmak 

1394. administer 

yönetmek, idare 

etmek; ilaç vermek, 

iğne yapmak 

1395. admonish 
uyarmak, ikaz etmek, 

azarlamak 

1396. adorn süslemek 

1397. adversary düşman, hasım 

1398. advocate 
savunmak, 

desteklemek 

1399. affidavit yazılı ve yeminli ifade 

1400. affiliate 

bir grup parti 

organizasyonuna 

katılmak (bağlı olmak, 

üyesi olmak) 



 
1401. aim hedef, amaç 

1402. amuse 
eğlendirmek,güldürme

k 

1403. charm 
eğlendirmek,güldürme

k 

1404. alliance ittifak, anlaşma 

1405. allocate ayırmak, tahsis etmek 

1406. allot 
pay etmek, 

bölüştürmek 

1407. amass 
yığmak, toplamak, 

biriktirmek 

1408. amaze 
hayrete düşürmek, 

hayran bırakmak 

1409. ambush 

pusu, tuzak kurmak; 

pusuya, tuzağa 

düşürmek 

1410. ameliorate 
düzeltmek, 

iyileştirmek 

1411. amend 
hafif düzeltmek, 

değiştirmek 

1412. appeal 
ricada bulunma, 

temyiz başvurusu 

1413. analogous benzer 

1414. ancestor ata, ced 

1415. animosity 
düşmanlık, kin ve 

nefret duyguları 

1416. annex 

ilhak etmek, kendi 

bölgesine veya 

topraklarına katmak 

1417. annul feshetmek, iptal etmek 

1418. nullify feshetmek, iptal etmek 

1419. invalidate feshetmek, iptal etmek 

1420. anxiety kaygı, endişe 

1421. appal 
korkutmak, dehşete 

düşürmek 

1422. artificial yapay, suni 

1423. applaud 
alkışlamak, takdir 

etmek 

1424. appraisal değerlendirme 

1425. arable verimli toprak 

1426. argue tartışma 

1427. arid kurak, çorak 

1428. barren kurak, çorak 

1429. arraign 
suçlamak, itham 

etmek 

1430. arrive varmak, ulaşmak 

1431. arrogant kibirli 

1432. ashtray küllük 

1433. assassin suikastçı, katil 

1434. assault 
saldırı, saldırıda 

bulunmak 

1435. assemble 
topla(n)mak, bir araya 

gelmek 

1436. assess 
(bir durumu) 

değerlendirmek 

1437. asign 
(bir makama, göreve) 

atamak 

1438. appoint 
(bir makama, göreve) 

atamak 

1439. assist yardım etmek 

1440. help yardım etmek 

1441. aid yardım etmek 

1442. astonish 
şaşırtmak, hayrete 

düşürmek 

1443. attack 
saldırmak, hücum 

etmek; eleştirmek 

1444. attain 
elde etmek, erişmek, 

ulaşmak 

1445. attend katılmak 

1446. attract cezbetmek, çekmek 

1447. aubergine patlıcan 

1448. augury alamet, kehanet, işaret 

1449. avalanche çığ 

1450. avenge öç almak 



 

1451. aviary 

süs kuşlarının 

beslendiği büyük 

kafes, kuşhane 

1452. barrister avukat, dava vekili 

1453. aviation havacılık 

1454. avidity aç gözlülük 

1455. awe 

saygı ve hayranlıkla 

karışık korku, huşu ve 

korku 

1456. awkward 
beceriksiz, hantal; 

sıkıntılı (durum vb) 

1457. backfire geri tepmek 

1458. badly kötü, fena 

1459. bait 

yem (yakalamak için 

aldatıcı, cezbedici, 

tuzak yem) 

1460. balk kaçınmak, engel olmak 

1461. bard saz ozanı 

1462. berate azarlamak, haşlamak 

1463. battalion tabur 

1464. bay koy, küçük körfez 

1465. abstain 
kaçınmak, uzak 

durmak, yapmamak 

1466. bean fasulye 

1467. beggar dilenci 

1468. be hungry acıkmak 

1469. belittle 
küçümsemek, hor 

görmek, hakir görmek 

1470. bellicose kavgacı, kavga sever 

1471. bellow 

yüksek sesle 

konuşmak, bağırmak, 

kükremek 

1472. bland 
yumuşak huylu, 

mülayim 

1473. best man sağdıç 

1474. bewilder 
çok şaşırtmak, aklını 

başından almak 

1475. bewitch 
büyülemek, hayran 

bırakmak 

1476. bigamy 
iki eşle evlilik, kuma 

getirme 

1477. bilateral iki taraflı 

1478. bitter acı 

1479. bizarre garip, acayip 

1480. blame 
sorumlu tutmak, 

suçlamak 

1481. blast şiddetli patlama 

1482. bump şişlik 

1483. blizzard kar fırtınası, tipi 

1484. blood pressure tansiyon 

1485. blossom 
çiçek açmak, 

çiçeklenmek 

1486. borough kasaba, ilçe 

1487. boundary hudut, sınır 

1488. brain beyin 

1489. broad geniş 

1490. brook 
dere, dayanmak, 

katlanmak 

1491. bulky 
hantal, çok yer 

kaplayan 

1492. cemetery mezarlık 

1493. bush çalı 

1494. bustle 

telaş etmek, 

koşuşmak, 

koşuşturmak 

1495. cabal komplo, entrika 

1496. calamity bela, felaket, afet 

1497. candidate aday 

1498. congruous uygun 

1499. cannon top, silah 

1500. caring duyarlı, umursayan 

1501. caution 
ikaz etmek, uyarmak, 

dikkatini çekmek 



 
1502. chasm uçurum, yarık, kanyon 

1503. civil war iç savaş 

1504. coarse kaba, pürüzlü 

1505. collar yakalamak 

1506. commonly çoğunlukla 

1507. condemn 
kınamak, ayıplamak, 

suçlu çıkarmak 

1508. convoke 

toplantıya davet 

etmek, çağrıda 

bulunmak 

1509. confine 
hapsetmek, 

sınırlamak, kapamak 

1510. congest toplamak, yığmak 

1511. contribute katkıda bulunmak 

1512. cop polis 

1513. cruise gemi seyahati 

1514. cucumber salatalık 

1515. curriculum müfredat 

1516. dare 

cesaret etmek, 

kalkışmak, meydan 

okumak 

1517. daunt 
yıldırmak, gözünü 

korkutmak 

1518. deaden hafifletmek, azaltmak 

1519. deed iş , eylem, hareket 

1520. decimate kaldırmak, yok etmek 

1521. maim sakat bırakmak 

1522. disband 

(grup çalışması vb için) 

dağılmak, ayrılmak, 

dağıtmak, ayırmak 

1523. delicate 
nazik, hassas, dakik, 

titiz 

1524. delight sevinç, zevk, haz 

1525. demean alçaltmak, küçültmek 

1526. dense yoğun, kalabalık 

1527. destiny 
kader, kısmet, alın 

yazısı 

1528. deviate 

yoldan çıkmak, 

sapmak, farklı bir yöne 

gitmek 

1529. devote adamak, ayırmak 

1530. digress 
tartışma dışına çıkmak, 

konudan ayrılmak 

1531. diligent gayretli, çalışkan 

1532. elector seçmen 

1533. discredit 
kötülemek, gözden 

düşürmek 

1534. dismal neşesiz, sönük 

1535. dock tersane, gemi 

1536. drag 
birini sürüklemek, 

sürükleyerek götürmek 

1537. dull 
kalın kafalı, duygusuz, 

sıkıcı 

1538. dusk 
akşam karanlığı, alaca 

karanlık 

1539. earmark ayırmak, tahsis etmek 

1540. abet 
(söz veya hareketle) 

kötülüğe teşvik etmek 

1541. elaborately dikkatle 

1542. encumber engel olmak 

1543. enrich 
zenginleştirmek, 

kuvvetlendirmek 

1544. eradicate yok etmek 

1545. erase silmek 

1546. essence asıl, öz 

1547. execute 
uygulamak, yerine 

getirmek, idam etmek 

1548. export ihracat 

1549. expound açıklamak 

1550. extend uzatmak 

1551. extract çekip çıkartmak 

1552. flair yetenek, ustalık 

1553. exult 
bir zaferden sonra çok 

sevinmek, coşmak 



 
1554. facile becerikli, kolay 

1555. faculty yetenek, güç, iktidar 

1556. far uzak 

1557. faulty hatalı, kusurlu 

1558. female kadın 

1559. filthy 
pis, kirli, ahlakı bozuk, 

iğrenç 

1560. fizzy asitli (soda vb) 

1561. fasten 

bağlanmak, tutmak, 

gözünü ayırmamak, 

üstünde durmak 

1562. flimsy 
ince, seyrek, sağlam 

olmayan 

1563. garlic sarımsak 

1564. florist çiçekçi 

1565. forthcoming gelecek 

1566. fortnight onbeş gün, iki hafta 

1567. frankly açıça, dobra 

1568. frantic çılgın 

1569. fraud hile, sahtekarlık 

1570. freeze donmak 

1571. fuzzy tüylü 

1572. habit alışkanlık 

1573. garrison 

garnizon ( askeri 

birliklerin bulunduğu 

yer) 

1574. gender cinsiyet 

1575. gigantic devasa 

1576. glad 
memnun, hoşnut, 

mutlu 

1577. glasses gözlük 

1578. government hükümet 

1579. grandchild torun 

1580. grip sıkı tutmak, kavramak 

1581. guilt suç, kabahat 

1582. hurry acele etmek 

1583. haul 
çekmek, çekerek 

taşımak 

1584. healthy sağlıklı 

1585. heart kalp 

1586. heir varis, mirasçı 

1587. highlight ilgi çekici olay 

1588. hijack 
uçak kaçırma; kuvvet 

zoru ile çalmak 

1589. hinder 
engellemek, mani 

olmak 

1590. holocaust katliam, soykırım 

1591. hostile düşman, düşmanca 

1592. jail 

hapsetmek, 

tutuklamak; cezaevi, 

hapishane 

1593. incredible inanılmaz 

1594. incur yakalanmak 

1595. indicate 
göstermek, işaret 

etmek 

1596. injure incitmek 

1597. inn han, motel 

1598. into içine 

1599. intrepid 
korkusuz, gözükara, 

cesur, pervasız 

1600. itch 
kaşınmak, şiddetle 

arzu etmek; arzu, istek 

1601. idle işsiz 

1602. jam reçel, sıkışıklık (trafik) 

1603. jeans kot 

1604. keen 
düşkün, hevesli, 

şiddetli 

1605. kidnap 
bir adam veya çocuk 

kaçırmak 

1606. knee diz 

1607. lucid açık, berrak, anlaşılır 

1608. lavish savurgan; bol, pek, çok 

1609. lawyer avukat 



 
1610. lessen azaltmak, küçültmek 

1611. listen dinlemek 

1612. maltreat kötü muamele etmek 

1613. mansion büyük konak, malikane 

1614. margin sayfa kenarı 

1615. mark 
işaret etmek, dikkat 

etmek, not 

1616. merry neşeli 

1617. crawl emeklemek, sürünmek 

1618. exceed aşmak, ileri gitmek 

1619. deed tapu, iş 

1620. bruise 
yara bere, morartı, 

çürük 

1621. abet suç ortağı olmak 

1622. 1. afford gücü yetmek 

1623. 2. avert 
başka tarafa çevirmek, 

önlemek 

1624. 3. baffle şaşırtmak 

1625. 4. bump vurmak, çarpmak 

1626. 5. dent 

vurarak göçürmek, 

çöküntü yapmak, 

göçük, çukur 

1627. 6. dilate genişlemek, büyümek 

1628. 7. dire dehşetli, korkunç, ciddi 

1629. 8. dismay korkutmak 

1630. 9. embellish süslemek 

1631. 10. errand ayal işi, getir götür işi 

1632. 11. Evade paçayı kurtarmak 

1633. 12. extravagance savurganlık, israf 

1634. 13. falter 

sendelemek, 

kekelemek, 

duraklamak 

1635. 14. fetch gidip almak, getirmek 

1636. 15. flicker 
titrek yanmak, yanıp 

sönmek 

1637. 16. flip döndürmek, çevirmek 

1638. 17. glib 

fazla düşünmeden 

süratli olarak 

konuşan,kolayca 

söylenen 

1639. 18. glitter parıldamak 

1640. 19. gosh 
Aman Allahım! Allah 

Allah!, Hay Allah! 

1641. 20. haphazard gelişi güzel, rastgele 

1642. 21. hazard tehlike, risk 

1643. 22. heaven cennet 

1644. 23. hiccup hıçkırık 

1645. 24. jog 
yavaş tempoda 

koşmak 

1646. 25. kill öldürmek 

1647. 26. limp topallamak, aksamak 

1648. 27. look back hatırlamak 

1649. 28. mill değirmen,fabrika 

1650. 29. mine 

kazıp çıkarmak (kömür 

vs), maden ocağı; 

mayın 

1651. 30. minister bakan 

1652. 31. miracle mucize 

1653. 
32. 

misunderstand 
yanlış anlamak 

1654. 33. moderate ılımlı, orta 

1655. 34. mouldy küflü, küflenmiş 

1656. 35. mouth ağız 

1657. 36. Munch 

kıtır kıtır veya hapır 

hupur yemek, 

çiğnemek 

1658. 37. muse düşünceye dalma 

1659. 38. nil hiç 

1660. 39. nourish 

beslemek, gıda 

vermek, destek olmak, 

bakmak, büyütmek 

1661. 40. occult 
doğaüstü güçler, gizli 

güçler, sihir bilimi 

1662. 41. oddity gariplik, acayiplik 



 
1663. 42. onion soğan 

1664. 43. onset başlangıç, saldırı 

1665. 44. orphan öksüz, yetim 

1666. 45. outshine 
başkasını gölgede 

bırakmak 

1667. 46. parable 
ders verici, öğretici 

hikaye 

1668. 47. paramount üstün, yüce, önemli 

1669. 48. parasailing paraşütlü yelken 

1670. 49. parity eşitlik, denklik, 

1671. 50. parliament meclis 

1672. 51. parsley maydanoz 

1673. 52. pear armut 

1674. 53. Perishable 
çabuk bozulan ( 

yiyecek) 

1675. 54. persevere azmetmek, ısrar etmek 

1676. 55. pest başbelası, haşere 

1677. 56. pilfer çalmak, aşırmak 

1678. 57. pillow yastık 

1679. 58. pleasant hoş, cana yakın, çekici 

1680. 59. poll 
anket yapmak, oy 

toplamak, oylamak 

1681. 60. Pollute kirletmek, pisletmek 

1682. 61. poverty yoksulluk 

1683. 62. prim fazla resmi, çok ciddi 

1684. 63. proximity yakınlık 

1685. 64. redeem 

kurtarmak, vaadini 

yerine getirmek, telafi 

etmek 

1686. 65. ribbon kurdela, şerit 

1687. 66. ring yüzük 

1688. 67. ripe olgun meyve 

1689. 68. rubbish çöp, saçma, zırvalık 

1690. 69. run into 
tesadüf etmek, rast 

gelmek 

1691. 70. salvation 
kurtuluş, selamet, 

ruhun kurtuluşu 

1692. 71. scenery manzara 

1693. 72. secular dünyevi, laik 

1694. 73. seize yakalamak, kavramak 

1695. 74. sentence 
cümle, mahkeme 

hükmü 

1696. 75. sentry nöbetçi, nöbetçi asker 

1697. 76. sharp keskin 

1698. 77. shatter 

kırılmak, paramparça 

etmek, darmadağın 

etmek 

1699. 78. shrink 
küçülmek, ürkmek, 

çekinmek 

1700. 79. shudder 
titremek, tüyleri 

ürpermek 

1701. 80. silver gümüş, gümüş eşya 

1702. 81. sketchy 
kabataslak, yarım 

yamalak 

1703. 82. slippery kaygan, kaypak 

1704. 83. slip kaymak, kayıp düşmek 

1705. 84. smash çarpmak, kırmak 

1706. 85. sneak sinsi sinsi dolaşmak 

1707. 86. spare bağışlamak, kurtarmak 

1708. 87. sphere küre, alan, saha 

1709. 88. spices baharat 

1710. 89. stamina 
dayanıklılık, direnme 

gücü 

1711. 90. stationary sabit, değişmez 

1712. 91. ster 
idare etmek, 

yönetmek 

1713. 92. strain gerilme, gerginlik 

1714. 93. sulk 
somurtmak, surat 

asmak, küsmek 

1715. 94. sully kirletmek, lekelemek 

1716. 95. summon 
çağırtmak, emirle 

davet etmek 



 
1717. 96. sunburn güneş yanığı 

1718. 97. superficial yüzeysel, üstünkörü 

1719. 98. sweep süpürmek 

1720. 99. swift hızlı 

1721. 100. tasty lezzetli 

1722. 101. greyhound tazı 

1723. 102. teacher öğretmen 

1724. 103. tenacity inatçılık, azim 

1725. 104. terrific fevkalade, olağanüstü 

1726. 105. thoroughly 
adamakıllı, çok 

dikkatlice, tamamen 

1727. 106. thrill 

heyecan vermek, 

heyecanlandırmak, 

tesir etmek 

1728. 107. timid korkak, çekingen 

1729. 108. top off 
bitirmek, sona 

erdirmek 

1730. 109. topic konu 

1731. 110. tread 
basmak, basıp ezmek, 

çiğnemek 

1732. 111. tumble 
yıkılmak, yuvarlanmak, 

düşmek 

1733. 112. turgid abartlı, şişirilmiş 

1734. 113. unduly 
boş yere, aşırı 

derecede 

1735. 114. upset üzgün 

1736. 115. useful kullanışlı 

1737. 116. vandal vahşi,barbar 

1738. 117. verify onaylamak 

1739. 118. vibrate sallamak, titremek 

1740. 119. wallet cüzdan 

1741. 120. wan 
solgun, soluk, benzi 

sararmış, bitkin 

1742. 121. waxy 
yumuşak, balmumu 

gibi 

1743. 122. weapon silah 

1744. 123. witness tanık olmak, tanık kişi 

1745. 124. leaf yaprak 

1746. 125. yarn 

dokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurmadokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurmadokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurmadokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurmadokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurmadokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurmadokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurmadokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurmadokuma 

iplik,bükülmüş pamuk 

veya yün ipliği; yalan, 

uydurma 

1747. 126. cushion yastık 

1748. 127. bow yay 

1749. 128. yell bağırmak 

1750. 129. zest 

tad almak ve 

hoşlanma, zevk alma, 

isteklilik 

1751. 130. profession meslek 

1752. 131. surprise şaşırtmak 

1753. 132. spot tanımak, görmek 

1754. 133. absolutely kesinlikle, tamamiyle 

1755. 134. agile hızlı, çevik 

1756. 135. akin yakın, benzer 

1757. 136. altruism 
sencilik, 

yardımseverlik 



 

1758. 137. amount 
miktar, belli bir yekun 

tutmak 

1759. 138. ankle ayak bileği 

1760. 139. assassinate suikast düzenlemek 

1761. 140. assuage 
yumuşatmak, 

hafifletmek 

1762. 141. assumption varsayım 

1763. 142. astute keskin zekalı 

1764. 143. auction 
müzayede ile satmak, 

açık artırma ile satmak 

1765. 144. augur 
gaipten haber vermek, 

kehanette bulunmak 

1766. 145. autograph 

ünlü birinin imzası, 

kendi el yazısı ile imza 

atmak 

1767. 146. be bothered rahatsız olmak 

1768. 147. beckon birine elle işaret etmek 

1769. 148. behaviour davranış 

1770. 149. bleach 

ağartmak, 

beyazlatmak, rengini 

yok etmek 

1771. 150. bleak 
umutsuz, soğuk, 

kasvetli 

1772. 151. bleed kanama, kanamak 

1773. 152. blight 
kötü izlenim bırakmak, 

hasara sebep olmak 

1774. 153. blur 
bulanıklaştırmak, net 

görünmemek 

1775. 154. bondage kölelik, esaret 

1776. 155. square kare, meydan (alan) 

1777. 156. boost 
geliştirmek, hızla 

artırmak 

1778. 157. booze 
içki, kafayı çekmek, 

alem yapmak 

1779. 158. breeze hafif rüzgar, esinti 

1780. 159. briskly çabuk bir şekilde 

1781. 160. brittle kırılgan 

1782. 161. budget bütçe 

1783. 162. bull boğa 

1784. 163. burden yük, sorumluluk 

1785. 164. burial gömme, defnetme 

1786. 165. caliph halife 

1787. 166. captivate cezbetmek, büyülemek 

1788. 167. cease kesmek, sona erdirmek 

1789. 168. celerity hız, sürat 

1790. 169. cement çimento 

1791. 
170. changing 

room 
soyunma kabini 

1792. 171. choice seçenek 

1793. 172. chum ahbap, arkadaş 

1794. 173. code kanun 

1795. 174. composer besteci 

1796. 175. compromise 
uzlaşma, uyuşma, 

uzlaştırmak 

1797. 176. conclude sonucuna varmak 

1798. 177. condole bağsağlığı dilemek 

1799. 178. cool serin 

1800. 179. dash 

telaşla ve hızlıca bir 

yere gitmek; büyük bir 

hızla çarpmak 

1801. 180. decide karar vermek 

1802. 181. define 

tarif etmek, 

sınırlamak, tayin 

etmek 

1803. 182. dingy kirli, pasaklı 

1804. 183. ease 

sıkıntıdan kurtarmak, 

rahat ettirmek, 

kolaylaştırmak 

1805. 184. embezzle zimmetine geçirmek 

1806. 185. enroll üye olarak kaydetmek 

1807. 186. ensure 
garantilemek, 

sağlamak 

1808. 187. entirely tamamen 

1809. 188. evolve geliştirmek 



 
1810. 189. exactly çok doğru, tam olarak 

1811. 190. expand genişletmek 

1812. 191. expense masraf 

1813. 192. extend 
genişletmek, 

büyütmek 

1814. 193. fashion moda 

1815. 194. flexible esnek, elastik 

1816. 195. flu grip 

1817. 196. foolish apta, budalaca 

1818. 197. fortify 
kuvvetlendirmek, 

takviye etmek 

1819. 198. fowl kuş, kümes hayvanı 

1820. 199. fragment parça 

1821. 200. fret üzülmek 

1822. 201. grain tahıl 

1823. 202. hazy sisli, puslu 

1824. 203. industrious çalışkan 

1825. 204. invincible yenilmez 

1826. 205. lid kapak 

1827. 206. lighter çakmak 

1828. 
207. long 

running 
uzun süren 

1829. 208. look after 
göz kulak olmak, 

gözetmek 

1830. 209. malign iftira etmek 

1831. 210. mercy merhamet, acıma 

1832. 211. messy dağınık 

1833. 212. nasty çok kötü, iğrenç, pis 

1834. 213. noisy gürültülü 

1835. 214. occur 
meydana gelmek, 

olmak, vuku bulmak 

1836. 215. operate çalıştırmak 

1837. 216. outgoing dost canlısı, cana yakın 

1838. 217. pamper şımartmak 

1839. 218. parting 
ayrılma, veda, 

vedalaşma 

1840. 219. patriot vatan sever 

1841. 220. pattern şekil, tarz 

1842. 221. peasant köylü 

1843. 222. pedigree 
şecere, soy; safkan, 

cins 

1844. 223. phase evre, aşama 

1845. 224. plainly açıkça 

1846. 225. precaution önlem, tedbir 

1847. 226. pretend 

rol yapmak, numara 

yapmak, gibi 

görünmek 

1848. 227. purely sadece, yalnızca 

1849. 228. quest araştırma 

1850. 229. quickly çabucak, yalnızca 

1851. 230. radical köklü, esaslı, kökten 

1852. 231. rage 
büyük öfke, hiddet, 

kızgınlık 

1853. 232. rape 
ırza geçmek, tecavüz 

etmek 

1854. 233. rebate 
indirim, iskonto; bir 

kısmını geri verme 

1855. 234. recite 
yüksek sesle okumak, 

şiir okumak 

1856. 235. relief 
kurtarma; rahatlama, 

sıkıntının giderilmesi 

1857. 236. remorse vicdan azabı 

1858. 237. ringleader 
idareci, elebaşı, 

tertipçi 

1859. 238. rock kaya 

1860. 239. sage bilge kişi 

1861. 240. salary maaş, ücret 

1862. 241. sample örnek, numune 

1863. 242. save energy enerji tasarrufu 

1864. 243. sect tarikat 

1865. 244. senile bunak 



 
1866. 245. serene sakin, huzurlu 

1867. 246. servitude kölelik, hizmetkarlık 

1868. 247. set off yola çıkmak 

1869. 248. sleazy kalitesiz, adi 

1870. 249. snack hafif yemek 

1871. 250. sporadic ara sıra olan 

1872. crop ürün;mahsul 

1873. assail 
saldırmak, üzerine 

atılmak 

1874. bar 

engellemek, 

yapmasına engel 

olmak 

1875. cherish 
bağrına basmak, el 

üstünde tutmak 

1876. brew 
çay demlemek, bira 

yapmak 

1877. await beklemek, hazır olmak 

1878. cite 
ezberden okumak, 

bahsetmek, değinmek 

1879. acquire 
(dil;miras;huy) 

edinmek, kazanmak 

1880. ample yeterli, bol 

1881. avow 
açıkça söylemek, itiraf 

etmek 

1882. cleanse 

(yüzünü veya 

yaralanmış bir yeri) 

silmek; temizlemek, 

arındırmak 

1883. advance ilerleme, ilerlemek 

1884. burp geğirmek 

1885. dispense with 
den vazgeçmek, 

kurtulmak 

1886. choke 
nefesi tıkanmak, 

boğmak;boğulmak 

1887. dislocate 

yerinden çıkarmak, 

yurdundan evinden 

etmek 

1888. confuse karıştırmak; şaşırmak 

1889. abbreviate kısaltmak; özetlemek 

1890. stretch 
gerilmek; germek, 

uzamak 

1891. alternate 

birbiri arkasından 

düzgün aralıklarla 

tekrarlamak 

1892. bless kutsamak, şükretmek 

1893. encounter 

(bir tehlike veya 

zorlukla) karşılaşmak, 

rastlamak 

1894. move 
hareket etmek, 

taşınmak 

1895. blindfold 
gözünü kör etmek, 

gözlerini bağlamak 

1896. exalt 
övmek, yere göğe 

sığdıramamak 

1897. blink 

(göz) kırpmak, 

görmemezlikten 

gelmek 

1898. censure 
kınamak, sertçe 

eleştirmek 

1899. arduous 
zahmetli, çok gayret 

isteyen, çetin 

1900. live yaşamak, naklen, canlı 

1901. ardent ateşli, coşkulu 

1902. sewerage 
kanalizasyon, lağım 

pisliği 

1903. assume 
farz etmek, üstlenmek( 

sorumluluk, kontrol) 

1904. comer 
gelen kimse, gelecek 

vadeden kimse 

1905. backyard arka avlu, arka bahçe 

1906. the outskirts 
kenar mahalleler, 

gecekondu bölgeleri 

1907. bliss 
saadet; huzur ve 

mutluluk 

1908. up yukarı, yukarıda 

1909. agreeable hoş, anlaşılabilir 

1910. casualty kazazede; yaralı, şehit 



 
1911. become haline gelmek, olmak 

1912. unlike 
den farklı, 

benzemeyen 

1913. atavism atalara çekme 

1914. captive esir alınmış kişi, tutsak 

1915. sake hatır, uğur 

1916. ascend 
yukarıya çıkmak, 

yükselmek 

1917. addition ilave olarak, ayrıca 

1918. blackmail şantaj, şantaj yapmak 

1919. denote 
ifade etmek, 

belirtmek, göstermek 

1920. armament silahlanma, donatım 

1921. sanitation sağlık koruma, hijyen 

1922. assimilate 
özümlemek, sindirmek 

( yeni bir bilgiyi) 

1923. chaste iffetli, nasmuslu 

1924. prior 
önce,önceden; dini 

kuruluş yetkilisi 

1925. aggravate 
şartları kötüleştirmek, 

azdırmak 

1926. backbencher 

siyasi partide ön 

planda olmayan 

milletvekili, kıdemsiz 

parlemento 

milletvekili 

1927. infrastructure 
alt yapı, savunma 

sistemi 

1928. assure 

(rahalatıcı, ikna edici) 

temin etmek, garanti 

etmek 

1929. stove soba, ocak 

1930. breakwater dalga kıran 

1931. archipelago takımada 

1932. armistice ateşkes, mütareke 

1933. impoverished 
fakirleşmiş, 

yoksullaşmış 

1934. alabaster 
su mermeri, kaymak 

taşı 

1935. caress okşamak, kucaklamak 

1936. assets 
başarıya katkısı olan 

nitelik, aktif 

1937. charity 
hayırseverlik, hayır 

kurumu 

1938. rural 
kırsal, köy yaşamına 

ait 

1939. environmental çevre, çevresel 

1940. cellular hücresel 

1941. area alan, bölge,saha 

1942. blemish kusur, leke; karalamak 

1943. response yanıt, karşılık, tepki 

1944. binocular benakilır 

1945. causality 
nedensellik, nedensel 

ilişki 

1946. artisan zanaatkar, esnaf 

1947. depart 
gitmek, ayrılmak, 

hareket etmek 

1948. bachelor bekar ( erkek) 

1949. however 
her halükarda, 

bununla birlikte 

1950. publicly-owned 
kamu şirketi, kamuya 

ait 

1951. celestial semavi, gök, göksel 

1952. artillery 
topçuluk, topçu 

kuvveti ( askeriye) 

1953. canvass 
oy toplamak, 

propaganda yapmak 

1954. articulate 

açık bir şekilde ifade 

etmek, kendini ifade 

edebilmek 

1955. continent kıta, anakara 

1956. urban kentsel, şehirsel 

1957. castrate 
hadım etmek, 

kısırlaştırmak 

1958. casual gündelik, tesadüfi 



 

1959. background 
arka plan, fon, geçmiş 

deneyimler 

1960. catastrophe afet, büyük felaket 

1961. depress 
moralini bozmak, 

neşesini kaçırmak 

1962. beseech 
dilemek, istirham 

etmek 

1963. celebrate kutlamak 

1964. cast-iron dökme demir 

1965. fumes duman, buhar 

1966. cater 
hitap etmek, yiyecek 

temin etmek 

1967. inhabit 
oturmak, ikamet 

etmek 

1968. inherit 
miras olarak almak, 

kalıtımla kazanmak 

1969. alienate 
yabancılaştırmak, 

soğutmak 

1970. boast övünmek 

1971. abrade 

toprağı, demiri 

sürterek aşındırmak; 

kazmak 

1972. atrophy 

(vücudun herhangi bir 

bölümünün 

kullanılmadığı 

durumda) körelmek; 

gerileme, zayıflama 

1973. classify 
sınıflandırmak, 

gruplandırmak 

1974. ingest 
mideye indirmek, 

yemek içmek 

1975. calm down 

sakinleşmek, 

sakinleştirmek, 

yatışmak 

1976. breathe nefes almak 

1977. agonize 

(zor bir durum veya 

problem üzerinde 

sancılı bir şekilde) 

düşünmek, kıvranmak 

1978. babysit çocuk bakmak 

1979. chastise 

azarlamak; ceza 

vermek, ( fazla 

incitmeden) dövmek 

1980. arouse 

(şüphe, merak, iştah 

vb) uyandırmak; tahrik 

etmek 

1981. absolve 

(suç, günah, ceza) 

affetmek; beraat 

etmek 

1982. care 
bakmak, ilgilenmek, 

bakımını üstlenmek 

1983. apply 

başvurmak; (metod, 

kural, yasa vb) 

uygulamak 

1984. asphyxiate 
(nefessizlikten) 

boğulmak 

1985. accomplish 
başarmak, 

sonuçlandırmak 

1986. attempt 
kalkışmak, teşebbüs 

etmek, yeltenmek 

1987. amplify 
(bir çalgı aletinin) 

sesini yükseltmek 

1988. circulate 

dolaşmak (kanın tüm 

vücudu dolaşması 

gibi), dolaştırmak; 

deveran etmek 

1989. circumvent 

(yasalardan, 

kurallardan vb.) 

kaçmak, kurtulmak 

1990. afflict 

acı, ıstırap 

vermek;müptela 

olmak 

1991. cast 
dökmek; atmak; 

fırlatmak 

1992. associate birleştirmek; ortak 

1993. certify 

resmi olarak 

belgelemek, resmi 

onay vermek 

1994. circumcise sünnet etmek 

1995. distort 

(olayın aslını) 

çarpıtma; (şeklini, 

biçimini vb.) bozmak 



 

1996. cane 

(ceza amaçlı) sopayla 

dövmek, falakaya 

yatırmak 

1997. atone 

(suç, kabahat, günah 

vb) affettirecek şekilde 

davranmak, telafi 

etmek 

1998. chant 
tezahürat yapmak, 

şarkı söylemek 

1999. belie 
çelişmek, yalancı 

çıkarmak 

2000. dislodge 
yerinden oynatmak; 

kovmak 

2001. counsel 
danışmanlık hizmeti 

vermek, nasihat etmek 

2002. withdraw 
çekmek, çekilmek; 

para çekmek 

2003. dissolve eritmek, çözülmek 

2004. cupidity 
(maddi şeyler için) 

açgözlülük, hırs 

2005. discern 
fark etmek, ayırt 

etmek 

2006. sovereign egemen, hükümdar 

2007. austere sert, hoşgörüsüz; sade 

2008. expedite 
hızlandırmak, 

kolaylaştırmak 

2009. diminish azalmak, azaltmak 

2010. cultivate 
toprağı işlemek, 

yetiştirmek 

2011. discourage 
cesaretini kırmak, 

vazgeçirmek 

2012. displace 

yerini almak ( 

makinelerin insanın 

yerini alması gibi); 

birini vatanından, 

yurdundan etmek 

2013. audacious 
cüretli, çlgınca, 

cesurane 

2014. detain gözaltına almak, 

alıkoymak , ( kuduz 

birini) karantinaya 

almak 

2015. jeopardize 
tehlikeye atmak, riske 

sokmak 

2016. discriminate 
(ırk, yaş, cinsiyet vb) 

ayrımcılık yapmak 

2017. unresolved 
çözümlenmemiş, 

çözünmemiş 

2018. disgrace 
rezil etmek, gözden 

düşürmek 

2019. auspicious 
uğurlu, hayırlı, talihi 

güler durumda 

2020. southerner güneyli 

2021. congenial dostça, cana yakın 

2022. treaty anlaşma, mukavele 

2023. force kuvvet, zorlamak,baskı 

2024. armour zırh 

2025. perfection 
mükemmellik, 

kusursuzluk 

2026. exposed açık, korumasız 

2027. blend 

harmanlaştırmak, 

karıştırmak; uyum 

sağlamak 

2028. arrogance 
kibir, kendini 

beğenmişlik 

2029. argument tartışma, sav 

2030. fret 
üzülmek, 

endişelenmek 

2031. complement 
bütünlemek, 

tamamlamak 

2032. Abstracte soyut, özet 

2033. determine belirlemek, saptamak 

2034. ancient antika, çok eski, antik 

2035. corroborate 

doğrulamak, 

desteklemek ( bir 

düşünce vb'ni) 

2036. deserve hak etmek, layık olmak 



 

2037. collaborate 
işbirliği yapmak, 

birlikte çalışmak 

2038. destroy 
(bina, şehir vb.) 

yıkmak, imha etmek 

2039. basis temel, esas 

2040. clandestine gizli, el altından 

2041. devaluate 
(para için ) değer 

yitirmek 

2042. dissect 

kadavra parçalamak, 

deney hayvanının 

vücudunu parçalara 

ayırmak 

2043. befall başına gelmek 

2044. depend güvenmek, bağlı olmak 

2045. depreciate değerinden kaybetmek 

2046. designate atamak, tayin etmek 

2047. establish 
(iş, şirket vb.) kurmak, 

kanıtlamak 

2048. disrupt 

(huzur, sinyal, plan vb) 

bozmak, işine engel 

olmak 

2049. despise 
küçümsemek, hor 

görmek 

2050. appetizer 
aperatif, meze, iştah 

açıcı 

2051. disappoint 
hayal kırıklığına 

uğramak 

2052. dispel 

(yanlış bir düşünceyi, 

iftirayı ortadan 

kaldırmak, gerginliği 

dağıtmak 

2053. attribute 
affetmek, nedenini 

ona bağlamak 

2054. disqualify 
diskalifiye etmek, 

menetmek 

2055. descend inmek, alçalmak 

2056. encapsulate 
özetlemek, içermek, 

kapsamak 

2057. confidential gizli 

2058. depict 
tasvir etmek, 

betimlemek 

2059. broad-minded 
geniş görüşlü, hoş 

görüşlü 

2060. direct 

yönetmek, 

yönlendirme ; 

doğrudan 

2061. cooperation iş birliği 

2062. autonomous otonom,özerk 

2063. deplore 
beğenmemek, 

üzülmek, acımak 

2064. disparage 
küçümsemek,aleyhind

e konuşmak 

2065. similarly aynı, benzer şekilde 

2066. disapprove 
onaylamamak, rıza 

göstermemek 

2067. auspices himaye, koruma 

2068. civilization medeniyet, uygarlık 

2069. dissuade 
vazgeçirmek, 

caydırmak 

2070. bake 
(ekmek, pasta vb.) 

pişirmek 

2071. cumulative birikimli 

2072. behave davranmak 

2073. castigate 

acımasızca eleştirmek, 

cezalandırmak, 

azarlamak 

2074. cling sıkıca tutunmak 

2075. appease 

yatıştırmak, 

sakinleştirmek; takdir 

etmek 

2076. accentuate 

vurgulamak, belli 

etmek ( dar giysinin 

vücudunu belli etmesi 

gibi) 

2077. ascribe 
(birine) atfetmek, mal 

etmek 

2078. begrudge 
birisine kin gütmek, 

garezi olmak 



 

2079. brighten 
parlatmak, rengini 

açmak 

2080. audition 
seçme ( tiyatro vs. 

için), ses sınavı 

2081. boo 
yuhalamak, yüksek 

sesle protesto etmek 

2082. civilize 

(bir toplumu/ kişiyi 

eğiterek) 

medenileştirmek 

2083. chart 
haritasını çizmek, 

grafik; planlamak 

2084. arrange 
düzenlemek, 

ayarlamak 

2085. relinquish 
bırakmak ( örneğin; 

başkanlığı) 

2086. blaze parlamak; yanmak 

2087. baptise vaftiz etmek 

2088. chatter 
aptalca çok konuşmak, 

boşboğazlık 

2089. broaden genişletmek 

2090. cajole 

kandırmak, birini bir 

şeyi yapmaya 

güzellikle ikna etmek 

2091. aspire 

bir şeyi şiddetle arzu 

etmek, çok istemek, 

talip olmak 

2092. aggregate 
kümelemek, toplamak, 

toplanmak 

2093. awaken 
birisini uykusundan 

uyandırmak 

2094. relent 
yumuşamak, 

merhamete gelmek 

2095. chop 
(odun vb) kesmek; ( et 

vb) doğramak 

2096. bother 
can sıkmak, zahmet 

etmek,uğraşmak 

2097. arise 
ortaya çıkarmak, zuhur 

etmek; kalkmak 

2098. mistake for 
benzetmek, ile 

karıştırmak 

2099. astound 
hayret ve şaşkınlığa 

düşmek, afallatmak 

2100. allude 

(birisine / bir şeye) 

göndermede 

bulunmak, ima etmek 

2101. linger 
kolayce geçememek, 

ayrılamamak 

2102. chain zincirlemek 

2103. authorise 
yetki vermek, 

onaylamak 

2104. amputate 
organ, ağaç kesmek, 

budamak 

2105. amalgamate 

(iki ya da daha fazla 

şeyi) birleştirmek, 

birleşmek 

2106. perpetuate 
ebedileştirmek, devam 

ettirmek 

2107. foretell 

gelecekten haber 

vermek, kehanette 

bulunmak 

2108. gasp 

nefes almakta güçlük 

çekmek, nefes nefes 

nefese kalmak 

2109. cheat 
sınavda kopya çekmek, 

hile yapmak 

2110. broil 
ızgara yapmak, 

kavurmak 

2111. debase 
kalitesini veya değerini 

düşürmek 

2112. flake 
lapa lapa yağmak, ince 

parça 

2113. beguile 
baştan çıkarmak, 

cezbetmek 

2114. capsize 

(gemi, tekne, bot) 

alabora olmak, 

devrilmek, devirmek 

2115. attach eklemek, bağlamak 

2116. chew 
(sakız vb için) 

çiğnemek 

2117. clash çarpışmak, savaşmak 



 

2118. burgle 
soygun yapmak, (bir 

yeri) soymak 

2119. charter 

(özel uçak, helikopter) 

kiralamak, tüzük, 

yönetmelik 

2120. bang 
çarpmak, vurmak, 

patlamak 

2121. brevity kısalık, özlük 

2122. dispose 
başından atmak, 

kurtulmak, çöpe atmak 

2123. derail raydan çıkarmak 

2124. describe 

tanımlamak, 

betimlemek, tarif 

etmek 

2125. coincidence raslantı, tesadüf 

2126. coach 
antrenör, antrenörlük 

yapmak ; otobüs 

2127. depose 

(bir lider veya başkanı) 

görevden almak, 

iktidarına son vermek 

2128. arbitrary keyfi, isteğe bağlı 

2129. discharge 

yük boşaltmak; 

taburcu etmeki tahliye 

etmek 

2130. brilliant parlak; zeki 

2131. commemorate 
hatırasını anmak, 

anma töreni yapmak 

2132. bridal gelin, gelini ilgilendiren 

2133. dilute 

sulandırmak, 

inceltmek (tinerle 

boyayı inceltmek gibi) 

2134. dine akşam yemeği yemek 

2135. mean 
anlamına gelmek; 

kastetmek 

2136. desire istemek, arzu 

2137. underestimate 

küçümsemek, 

azımsamak; değerinin 

altında paha biçmek 

2138. attainment 
(amaca) ulaşma, 

başarı; elde etme 

2139. brake 
arabanın freni; fren 

yapmak 

2140. diffuse 

(büyük bir alana veya 

topluluğa) yaymak, 

dağıtmak 

2141. territory 

(belirli devlet ya da 

kişiye ait) toprak/ 

bölge 

2142. correspond 

mektuplaşmak, 

haberleşmek; 

benzemek 

2143. clue ipucu 

2144. dispatch 

(postai kargo vb) 

göndermek, sevk 

etmek 

2145. dispense 
dağıtmak, ilaç 

hazırlamak 

2146. faint feynt 

2147. detonate 
(bomba, dinamit) 

patlamak, patlatmak 

2148. activity faaliyet, etkinlik 

2149. bludgeon cop; coplamak 

2150. deploy 
dağıtmak, 

görevlendirmek 

2151. dawn şafak 

2152. atrocious zalim, acımasız, gaddar 

2153. despair 
umudunu kesmek, 

çaresizlik 

2154. disfigure 
çirkinleştirmek, 

biçimini bozmak 

2155. cradle beşik, beşikte sallamak 

2156. dribble 
damlamak, salyası 

akmak 

2157. dispute tartışmak, çekişmek 

2158. Instead (zarf) yerine, yerinde 

2159. credentials 
kimlik bilgileri, güven 

belgesi, referans 

2160. disentangle 

(birbirine dolanmış bir 

şeyi; düğüm, tel, 

hortum vb.) çözmek 



 

2161. collide 
çarpışmak, birbirine 

çarpmak 

2162. devise 
bulmak, tasarlamak, 

icat 

2163. bloodshed kan dökme, katliam 

2164. dismember 

(bir insanın veya 

hayvanın, el ve 

ayaklarını) kesmek, 

organlarını ayırmak 

2165. disarm 
silahsızlandırmak, 

zararsız hale getirmek 

2166. congenital doğuştan 

2167. disallow 
izin vermemek, 

reddetmek 

2168. disappear 
ortadan kaybolmak, 

gözden kaybolmak 

2169. deter from 
caydırmak, 

vazgeçirmek 

2170. displease 
gücendirmek, memnun 

etmek 

2171. brevity kısalık, özlük 

2172. recognize 
tanımak, onaylamak, 

fark etmek 

2173. deteriorate 

(sağlık,durum vb) 

bozulmak, fenalaşmak, 

kötüleşmek 

2174. disable 
sakat bırakmak, iş 

göremez hale getirmek 

2175. extinguish (yangın) söndürmek 

2176. devour 
yalayıp yutmak, 

oburca yemek 

2177. diagnose 
(hastalık vb) teşhis 

etmek, tanı koymak 

2178. breakthrough 

yarıp geçmek; büyük 

buluş ( büyük uğraş 

sonucu) 

2179. customer müşteri 

2180. digest 

(yiyecek için) 

sindirmek, midede 

hazmetmek 

2181. heavily şiddetle, ağr bir şekilde 

2182. dip 
bandırmak, dalış 

yapmak 

2183. disguise 
gizlemek, gizlenmek, 

kılık değiştirmek 

2184. disperse 

kalabalığı dağıtmak, 

dağılmak (polisin 

göstericileri dağıtması 

gibi) 

2185. colossal devasa, muazzam 

2186. discontinue 
(tedavi vb.) bitirmek, 

son vermek 

2187. craze 
çılgınlık, sezonluk 

moda 

2188. disclose 
açığa vurmak, ortaya 

çıkarmak 

2189. coronation taç giyme töreni 

2190. breed doğurmak, soy;cins 

2191. cutlery çatal bıçak takımı 

2192. dairy 
mandıra, süthane(süt 

üretilen yer) 

2193. disconcert 
şaşırtmak, 

telaşlandırmak 

2194. creditable 
beğenilen, itibarlı, 

övgüye değer 

2195. covenant mukavele, antlaşma 

2196. clarify 
açıklamak, açıklığa 

kavuşturmak 

2197. deadline 
son teslim tarihi, izin 

verilen son saat 

2198. courteous nazik, kibar, saygılı 

2199. creditor 
alacaklı, kredi veren 

kimse 

2200. evolve 

(zeka, teknoloji vb için) 

gelişmek, geliştirmek; 

evrim geçirmek 

2201. disinfect 

dezenfekte etmek, 

mikroplardan 

arındırmak 

2202. brimful ağzına kadar dolu 



 
2203. civil engineering inşaat mühendisliği 

2204. hibernate kış uykusuna yatmak 

2205. eavesdrop 
gizlice dinlemek, kulak 

misafiri olmak 

2206. gush 

fışkırmak ( yaradan 

kan fışkırması gibi), 

taşkınlık 

2207. immunize 
bağışıklık 

kazandırmak, aşılamak 

2208. eliminate 
elemek, dahil 

etmemek 

2209. imbue 
(fikir, düşünce vb) 

telkin etmek, aşılamak 

2210. conflict anlaşmazlık, çatışma 

2211. diversify 
çeşitlendirmek, 

farklılaştırmak 

2212. drop düşmek, düşürmek 

2213. impersonate 
taklit etmek; 

kişileştirmek 

2214. infer 
sonuç çıkarmak, 

tahminde bulunmak 

2215. ignite tutuşmak, tutuşturmak 

2216. elucidate 
konuyu aydınlatmak, 

açığa kavuşturmak 

2217. imprison 
hapse atmak, 

hapsetmek 

2218. ignore 
görmezden gelmek, 

aldırmamak 

2219. gratify 
memnun etmek, 

tatmin etmek 

2220. drown 
suda boğmak/ 

boğulmak 

2221. earn 
para, şan, şöhret, saygı 

vb 

2222. hearten 
yüreklendirmek, 

cesaret vermek 

2223. render 
kılmak, haline 

getirmek 

2224. erupt volkan patlaması 

2225. dye saç boyamak 

2226. induct 
resmen göreve almak, 

başlatmak 

2227. elicit 
(gerçeği ortaya 

çıkarmak, öğrenmek) 

2228. grieve 
acı çekmek, 

kederlendirmek 

2229. consecrate kavşak, dönüm noktası 

2230. crux 

asıl önemli nokta, 

düğüm noktası, püf 

noktası 

2231. crossroads 

(bir şeyi veya bir 

mekanı dini bir 

törenle) kutsamak 

2232. heal 
iyileştirmek, şifa 

bulmak 

2233. gnaw kemirmek 

2234. grade 
rütbe, 

derecelendirmek, sınıf 

2235. dither 
kararsızlık yaşamak, 

tereddüt etmek 

2236. gore 

(hayvan için) 

boynuzlamak, 

boynuzla yaralamak 

2237. cue ipucu, işaret 

2238. exasperate 

kudurtmak, 

öfkelendirmek, çileden 

çıkarmak 

2239. glorify 
övmek, göklere 

çıkarmak 

2240. diverge 
farklı yönlere gitmek, 

farklı olmak 

2241. inflame 

tutuş(tur)mak, 

alevlen(dir)mek, ateşe 

vermek 

2242. proclaim bildirmek, ilan etmek 

2243. embarrass 
utandırmak, mahcup 

etmek 

2244. hike kır yürüyüşü 

2245. halve ikiye bölmek 



 

2246. impart 
(haber, bilgi vb.) 

bildirmek, söylemek 

2247. incriminate 
suçlamak, suçlu 

çıkarmak 

2248. dominate 
egemen olmak, 

hükmetmek 

2249. implicate 
(birini bir eyleme/ 

suça) karıştırmak 

2250. impress 
etkilemek, hayran 

bırakmak 

2251. domesticate 
evcilleştirmek; 

uygarlaştırmak 

2252. ground yer, zemin 

2253. glow 
korlaşmak, kızarmak; 

parlamak 

2254. drool 
ağzı sulanmak, salyası 

akmak 

2255. harvest hasat, hasat zamanı 

2256. electrocute 

vücuda elektrik 

vererek öldürmek, 

elektrikli sandalyede 

idam etmek 

2257. hitchhike otostop çekmek 

2258. hoard biriktirmek, istif etmek 

2259. excavate kazı yapmak 

2260. dwarf cüce 

2261. immobilize 
sabitlemek, hareketsiz 

hale getirmek 

2262. hamper 
engellemek, köstek 

olmak 

2263. gravitate 

(teklif fırsat vb için) 

cazibesine kapılmak, 

cezbolmak 

2264. dump 
terketmek;boşaltmak, 

atmak 

2265. dust 
tozunu almak, tozunu 

silmek 

2266. remit 
(suç vb) affetmek; 

havale göndermek 

2267. immortalize ölümsüzleştirmek 

2268. induce 
ikna etmek, sebep 

olmak 

2269. hassle güçlük, rahatsız etmek 

2270. impale kazığa oturtmak 

2271. excel 

bir konuda 

mükemmelleşmek, 

üstün olmak 

2272. impose 
(vergi) koymak;zorla 

kabul ettirmek 

2273. gobble 
silip süpürmek, hızlı 

yemek 

2274. improvise 
doğaçlama yapmak, 

uydurmak 

2275. exaggerate 
abartmak, mübalağa 

etmek 

2276. hasten 
hızlandırmak, acele 

ettirmek 

2277. harbour liman barındırmak 

2278. impair zarar vermek, bozmak 

2279. gulp yutkunmak, bastırmak 

2280. erode 
erozyona uğramak, 

aşınmak, aşındırmak 

2281. embark 

(gemiye, uçağa vb.) 

binmek; yeni bir işe 

başlamak 

2282. glisten 
(ıslak bir zemin için) 

parlamak, ışıldamak 

2283. exacerbate 

durumu kötüye 

götürmek, 

kötüleştirmek 

2284. gut 
bağırsak, içini 

çıkarmak 

2285. heap yığın 

2286. govern 
yönetmek, idare 

etmek 

2287. graze 
otlatmak, otlanmak 

(hayvan için) 

2288. dormant 
faal olmayan, uyku 

halinde 



 

2289. flatter 
birine yağ çekmek, 

pohpohlamak 

2290. rebel against e karşı ayaklanmak 

2291. tilt eğmek 

2292. rattle 
takırdamak, 

tıkırdamak 

2293. quash 
bastırmak (isyan vb), 

feshetmek 

2294. desperate çaresiz, umutsuz 

2295. torture işkence, işkence etmek 

2296. exclusive özel, seçkin 

2297. recuperate iyileşmek 

2298. exile 
sürgüne göndermek, 

sürgün etmek 

2299. reimburse 
geri ödemek, zararını 

karşılamak 

2300. reinstate eski görevine vermek 

2301. sober 
ölçülü, aşırıya 

kaçmayan 

2302. refuge sığınak, sığınmak 

2303. toil çok çalışmak, didinmek 

2304. trace izini sürmek, izlemek 

2305. dim loş, loşlaştırmak 

2306. prosper başarmak, iyi gitmek 

2307. epidemic salgın, salgın hastalık 

2308. recover iyileşmek, kurtarmak 

2309. extraordinary fevkalade, olağan dışı 

2310. cynical 
alaycı, iyiliğe 

inanmayan 

2311. disagreeable nahoş, tatsız 

2312. sharpen keskinleştirmek 

2313. shift değiştirmek, vardiya 

2314. refine arıtmak 

2315. eternal ebedi, sonsuz 

2316. defective kusurlu, özürlü 

2317. recline yaslanmak, dayamak 

2318. yep evet, hı, hı 

2319. deem farz etmek, varsaymak 

2320. untapped delinmemiş 

2321. ratify 
onaylamak, tasdik 

etmek 

2322. prospective muhtemel, olası 

2323. extrovert dışa dönük 

2324. radiate ışımak, yaymak 

2325. enact 

kanunlaştırmak; ( bir 

oyunu veya hikayeyi) 

sahnelemek 

2326. affection sevgi, düşkünlük 

2327. obscure 

anlaşılmaz hale 

getirmek, 

belirsizleştirmek 

2328. enslave 
köleleştirmek, esir 

etmek 

2329. besides ayrıca, başka 

2330. greenhouse sera 

2331. blueprint temel proje, plan 

2332. lurk 
pusuya yatmak, 

gizlenmek 

2333. perplex 
afallatmak, aklını 

karıştırmak 

2334. blunder gaf, pot kırmak 

2335. demobilize 

askerden terhis etmek, 

teskere vermek, 

seferberliği kaldırmak 

2336. compute hesaplamak 

2337. Bosom sine, kucak 

2338. perjure yalancı şahitlik yapmak 

2339. innovate 
değişiklik yapmak, 

yenilik getirmek 

2340. approximately 
yaklaşık olarak, 

ortalama değerlerle 

2341. feast 
bayram ; ziyafet 

çekmek 

2342. constitution anayasa, bünye 



 

2343. endorse 
onaylamak, 

desteklemek 

2344. antagonize 
kışkırtmak, aleyhine 

çevirmek 

2345. intrude izinsiz girmek 

2346. overtake 
sollamak, yetişip 

geçmek 

2347. legalize yasallaştırmak 

2348. while 
iken, olduğu halde, 

sırasında 

2349. kindle yakmak, tutuşturmak 

2350. jeer yuhalamak, alay etmek 

2351. intersect kesişmek 

2352. liaise birlikte hareket etmek 

2353. rekindle 

(bazı duyguları 

yeniden) 

alevlendirmek 

2354. ostracize 

(birini toplumdan, 

gruptan vb) dışlamak, 

sürgün 

2355. lacerate yaralamak 

2356. condition 
durum, şart, 

şartlandırmak 

2357. Consistent istikrarlı, tutarlı 

2358. confide 
sırrını vermek, 

güvenmek 

2359. extradite 
suçluyu ülkesine iade 

etmek 

2360. perceive algılamak 

2361. lullion altın, külçe olmuş 

2362. lease 
kiralamak, kira 

kontratı 

2363. contemplate 

derin düşüncelere 

dalmak, bir konuda 

derin düşünmek 

2364. address 
hitap etmek, söylev, 

adres 

2365. avoid 

kaçınmak, sakınmak; 

birini, bir şeyi 

görmezden gelmek 

2366. deduce 
sonuç çıkarmak, 

anlamak 

2367. donate 
(parai kan vb) bağış 

yapmak 

2368. overflow coşmak, taşmak 

2369. inhale nefes almak 

2370. arboreal ağaçsıl 

2371. divulge açıklamak, ifşa etmek 

2372. As a result of 
neticesinde, sonucu 

olarak 

2373. neglect ihmal, ihmal etmek 

2374. pirate 

(gerçek ve bir ürün 

için) korsan, korsan 

satış yapmak 

2375. falsify 

belge üzerinde 

oynama yapmak, tahrif 

etmek 

2376. narrate anlatmak, aktarmak 

2377. pervade yayılmak, sinmek 

2378. fade 
(ses, renk vb için) 

solmak 

2379. Adjacent bitişik, birbirine komşu 

2380. concur 
anlaşmak, uyuşmak, 

aynı fikirde olmak 

2381. adjourn 

geçici olarak ara 

vermek, ileri bir tarihe 

ertlemek 

2382. lecture 
ders vermek, 

konferans vermek 

2383. oscillate 
salınmak, tereddüt 

etmek 

2384. plagiarize 

(başkasının sözlerini/ 

fikrini) aşırmak; eser 

hırsızlığı yapmak 

2385. get rid of 
başından savmak, 

kurtulmak 

2386. glimmer parıldamak, hafif ışık 



 

2387. engage 
meşgul olmak, işe 

almak 

2388. amber 
kehribar, kehribar 

rengi 

2389. invoke 
çağırmak, (Tanrıya) 

yakarmak 

2390. languish 
(zindanda, hapiste vb) 

çürümek 

2391. forward iler, ileriye doğru 

2392. emanate den gelmek 

2393. fluctuate 
(fiyat vb) dalgalanmak, 

değişmek 

2394. ornate süslü, şatafatlı 

2395. manifest açıkça göstermek 

2396. lay down kural koymak 

2397. obstruct engellemek, tıkanmak 

2398. measure ölçmek; önlem, tedbir 

2399. dismantle 
(parçalarına ayırtarak) 

sökmek 

2400. either ya da ; her iki 

2401. adjustable ayarlanabilir, ayarlı 

2402. cope 
baş etmek, başa 

çıkmak 

2403. fire 
ateşlemek; kovmak; 

yangın 

2404. obtain 
elde etmek (bilgi, veri 

vb) 

2405. interpret 
yorumlamak, tercüme 

etmek 

2406. mutilate 

(vücudun bi uzvunu) 

kesmek, sakat 

bırakmak 

2407. make sense 
anlamak, anlam 

vermek 

2408. obsess about takıntı haline getirmek 

2409. liquefy sıvılaştırmak, eritmek 

2410. burly iri yarı, güçlü kuvvetli 

2411. affirm 
onaylamak, 

doğrulamak 

2412. defend savunmak 

2413. glare sinirli, öfkeli olmak 

2414. estimate tahmit etmek 

2415. label etike; etiketlemek 

2416. invert 
ters çevirmek, sırasını 

değiştirmek 

2417. jerk pislik, aptal 

2418. materialise gerçekleşmek 

2419. deflate 

(araba tekerleğinin, 

futbol topunun vb) 

havasını indirmek, 

havasını boşaltmak 

2420. degenerate yozlaşmak, bozulmak 

2421. itemize 
listelemek, dökümünü 

yapmak 

2422. juggle 
hokkabazlık yapmak, 

dengelemek 

2423. introduce tanıştırmak, tanıtmak 

2424. remain 

kalmak ( sessiz, 

hareketsiz; bir durum 

ya da pozisyonda) 

2425. creep 
(yılan vb için) 

sürünmek, sıvışmak 

2426. relieve rahatlatmak 

2427. İnquire soruşturmak, sormak 

2428. magnify abartmak, büyütmek 

2429. persuade ikna etme, razı etmek 

2430. endow 
bahşetmek, 

bağışlamak 

2431. convey 

(mesaj, buyruk vb 

birinden bir başkasına) 

iletmek, elçilik yapmak 

2432. outstay 
herkesten sonraya 

kalmak 

2433. part with 

(birinden veya bir 

şeyden) ayrılmak, 

bırakmak 



 

2434. demonstrate 

ispat etmek, 

kanıtlamak; bir olayı 

uygulamalı olarak 

göstermek 

2435. misjudge 
yanlış yargıda 

bulunmak 

2436. oversleep uyuya kalmak 

2437. nurture 
bakıp büyütmek, 

yetiştirmek 

2438. overrate abartmak 

2439. audit 
hesapları denetlemek, 

denetim 

2440. approach yaklaşım 

2441. atonement kefaret, gönül alma 

2442. flit 
uçuşmak, oradan 

oraya uçmak 

2443. contract 
sözleşme, kontrat; 

(hastalığa) yakalanmak 

2444. corrode paslanmak, aşınmak 

2445. decompose çürümek, çürütmek 

2446. context bağlam, içerik 

2447. expel 
(okuldan, işten vb) 

kovmak defetmek 

2448. malfunction arıza 

2449. plug fiş, fişi prize takmak 

2450. plague salgın hastalık, veba 

2451. entrust 
emanet etmek, 

görevlendirmek 

2452. forecast tahmin, tahmin etmek 

2453. crusade 
haçlı seferi, savaşa 

katılmak 

2454. placate 
kızgınlığını yatıştırmak, 

sakinleştirmek 

2455. converse karşıt, zıt; konuşmak 

2456. extort 
gasp etmek, haraç 

almak 

2457. generalize 
genelleme yapmak, 

genellemek 

2458. maintain 

sürdürmek; ( araba vb) 

bakımını yapmak; 

iddia etmek 

2459. bucolic 
kır hayatıyla ilgili; 

pastoral 

2460. blunt 
kör ağızlı bıçak, açık 

sözlü 

2461. by-law 
yasa, kanun, 

yönetmelik 

2462. despite rağmen, karşın, nefret 

2463. jot not almak 

2464. creak 
(kapı, pencere vb için) 

gıcırdamak 

2465. fail başarısız olmak 

2466. favour 
iyilik etmek, tarafını 

tutmak, kayırma 

2467. navigate 
gemiyle veya uçakla 

yolculuk yapmak 

2468. combat 
mücadele etmek, 

savaşmak 

2469. lapse 

(garanti belgesi, üyelik, 

pasaport vb için) 

süresini doldurmak, 

geçerliliği bitmek 

2470. rely 
güvenmek, bel 

bağlamak 

2471. cripple 

(birini veya bir şeyi) 

felç etmek, hareket 

edemeyecek hale 

getirmek 

2472. facilitate kolaylaştırmak 

2473. persist 
ısrar etmek, inat 

etmek 

2474. lean against 

dayamak, dayanmak ( 

sırtını duvara dayamak 

gibi) 

2475. consolidate 
sağlamlaştırmak, 

pekiştirmek 

2476. overwhelm 
mahvetmek, 

bunaltmak 

2477. defect arıza, bozukluk, kusur 



 
2478. commend övmek, takdir etmek 

2479. adequate yeterli 

2480. conspire komplo kurmak 

2481. apt 
uygun; yerinde; 

eğilimli; zeki 

2482. relate 

(olaylar, insanlar 

arasında) bağlantı 

kurmak 

2483. conscript 
askere almak, askere 

çağırmak 

2484. plough tarlayı sürmek 

2485. Low alçak, düşük 

2486. opt for seçmek, tercih etmek 

2487. overturn 
(araba vb için) 

devirmek, devrilmek 

2488. divert 

(trafik yönünü vb) 

saptırmak, başka yöne 

çevirmek 

2489. deluge sel basmak, tufan 

2490. excite heyecanlandırmak 

2491. labour çalışmak, uğraşmak 

2492. mix up kafasını karıştırmak 

2493. disown evlatlıktan reddetmek 

2494. product ürün, mahsul 

2495. cuddle kucaklamak, sarılmak 

2496. engulf 
(girdap vb) 

yutmak,içine çekmek 

2497. crumble 
ufalanmak, 

parçalanmak 

2498. manufacture imal etmek, üretmek 

2499. overhaul 

(araba vb) bütünüyle 

bakım onarım yapmak, 

elden geçirmek 

2500. invest yatırım yapmak 

2501. liquidate tasfiye etmek 

2502. inundate sel basmak, boğmak 

2503. permeate 
içine işlemek, nüfuz 

etmek 

2504. 
board of 

directors 
yönetim kurulu 

2505. enchant 
büyülemek, mest 

etmek 

2506. dazzle 

(hem gerçek, hem 

mecazi anlamda) 

gözünü kamaştırmak, 

hayran olmak 

2507. long for özlemek, can atmak 

2508. generate 
meydana getirmek, 

üretmek, oluşturmak 

2509. declare 
ilan etmek, beyan 

etmek 

2510. mastermind 
bir işin beyni olmak, 

idare etmek 

2511. abscond 
hapisten firar etmek, 

kaçmak 

2512. addiction bağımlılık, tiryakilik 

2513. interrupt sözünü kesmek 

2514. leer 
yan bakmak, kötü 

niyetle bakmak 

2515. curb 

zapt etmek (enflasyon, 

fiyat vb) kontrol altına 

almak 

2516. article 
makale, sözleşmede 

madde 

2517. loosen 
gevşetmek ( kravat, 

ayakkabı bağı vb) 

2518. lower 

indirmek ( fiyat 

indirmek veya tabutu 

mezara indirmek gibi) 

2519. insert 
araya koymak, 

yerleştirmek 

2520. intervene 
müdahale etmek, 

araya girmek 

2521. allow izin vermek 

2522. relay 
(mesaj, haber vb) 

iletmek 



 
2523. marvel at hayret etmek 

2524. their onların 

2525. overcharge 
kazıklamak, fazla para 

almak 

2526. pertain ilgili olmak, ait olmak 

2527. darken kararmak, karartmak 

2528. deal 

(sorun vb) ilgilenmek, 

dağıtmak ( oyun kağıdı 

vb) 

2529. apathetic ilgisiz, kayıtsız 

2530. consist 

ibaret olmak; den 

oluşmak; den 

meydana gelmek 

2531. society toplum 

2532. extricate 
zor bir durumdan 

çıkarmak, kurtarmak 

2533. fabricate 

( hikaye, yalan vb) 

uydurmak, yalan 

söylemek 

2534. occur to 
aklına gelmek, 

hatırlamak 

2535. instruct 
talimat vermek, 

eğitmek 

2536. maximize 
maximuma çıkarmak, 

büyütmek 

2537. originate 
kaynaklanmak, 

meydana gelmek 

2538. penetrate 
nüfuz etmek, içine 

işlemek 

2539. modify 

bir yerde kısman 

değişiklik yapmak, 

tanımlamak, belirtmek 

2540. alacrity çeviklik, canlılık 

2541. relocate 
başka bir yere 

taşınmak 

2542. insure 

(hırsızlığa, yangına vb 

karşı) sigortalamak, 

sigorta etmek 

2543. covet 
göz koymak, gözü 

almak; imrenmek 

2544. float 

batmadan yüzmek; 

(suda ve havada) 

yüzmek 

2545. negotiate 
görüşmek, 

müzakerede bulunmak 

2546. antiquated modası geçmiş, antika 

2547. exonerate 
beraat etmek, temize 

çıkarmak 

2548. delay 
geciktirmek, 

ertelemek, gecikmek 

2549. emulate taklit etmek, özenmek 

2550. alleviate hafifletmek, azaltmak 

2551. construe 
incelemek, çeviri 

yapmak, anlamak 

2552. glide 

(uçaki kuş vb için) 

süzülmek, planör ile 

uçmak 

2553. mesmerize 
büyülemek, cezp 

etmek 

2554. legislate kanun koymak 

2555. flap 
(kuşlar için) kanat 

çırpmak 

2556. flatten 
düzleşmek, 

düzleştirmek 

2557. convict 
mahkum etmek, suçlu 

bulmak 

2558. epitomize 
özetlemek, somut 

örneği olmak 

2559. align hizalamak, dizmek 

2560. meditate on derin derin düşünmek 

2561. obliterate 
(tamamiyle) yerle bir 

etmek, yok etmek 

2562. crouch 
çömelmek, yere 

çökmek 

2563. defy 
itaat etmemek, hiçe 

saymak 

2564. crucify çarmıha germek 

2565. frustrate 

hayal kırıklığına 

uğramak, boşa 

çıkarmak 



 
2566. escape kaçmak, kurtulmak 

2567. outnumber sayıca üstün olmak 

2568. encompass 
kapsamak, içermek; 

kuşatmak 

2569. besiege 
kuşatmak ( bir kenti, 

kaleyi vb) 

2570. galvanize ani karar verdirmek 

2571. aberration  

2572. fake sahte, taklit 

2573. mistreat 
kötü davranmak, 

hırpalamak 

2574. martyr şehit, şehit etmek 

2575. anticipate 
merakla beklemek, 

ummak 

2576. curve 
eğmek, bükmek, 

bükülmek 

2577. ensue 
ardından gelmek, 

çıkmak 

2578. glance göz atmak, bakış 

2579. flow (nehir vb için) akmak 

2580. anguish ızdırap 

2581. contain kapsamak, içermek 

2582. gargle gargara yapmak 

2583. gleam ışıldamak, parıldamak 

2584. allegiance bağlılık, sadakat 

2585. derive türemek, türetmek 

2586. contented 
halinden memnun, 

mutlu 

2587. brutality gaddarlık, vahşilik 

2588. flood sel basmak 

2589. alert 
uyanık, teyakkuz 

halinde 

2590. allies müttefikler, dostlar 

2591. all 
bütün, hepsi, 

tamamen 

2592. cremate ölü yakmak 

2593. pinpoint 

kesin olarak yerini 

belirtmek, nokta atışı 

yapmak 

2594. moisturize nemlendirmek 

2595. construct inşa etmek, kurmak 

2596. amnesty genel af 

2597. inoculate aşı yapmak 

2598. emigrate göç etmek 

2599. mishear 
yanlış duymak, yanlış 

işitmek 

2600. acclimatize 
alışmak, iklimine 

alıştırmak 

2601. alarming 
endişe verici, 

korkutucu 

2602. guard koruma 

2603. congregate 
bir araya gelmek, 

toplanmak 

2604. enthuse 
hayran bırakmak; 

azmettirmek 

2605. ammunition cephane, koz 

2606. interfere 
müdahale etmek, 

engel olmak 

2607. debate tartışmak, çekişmek 

2608. launch 
başlatmak, ilk defa 

piyasaya sürmek 

2609. fuel yakıt, yakıt almak 

2610. demoralise 
moralini bozmak, 

şevkini kırmak 

2611. preserve 
korumak, muhafaza 

etmek 

2612. cure 
(bir hastalığı) tedavi 

etmek, iyileştirmek 

2613. anniversary yıldönümü 

2614. orient 
yönlendirmek, 

yöneltmek 

2615. interrogate 
sorgulamak, sorguya 

çekmek 



 

2616. fumble 
el yordamıyla aramak, 

beceriksizce yapmak 

2617. cover up örtbas etmek 

2618. defame 

birinin itibarını 

zedelemek, hakaret 

etmek, küçük 

düşürmek 

2619. mismanage 
kötü idare etmek, kötü 

yönetmek 

2620. anew yeniden, takrar 

2621. shred parça, parçalanmak 

2622. itself bizzat, kendi 

2623. arsenal 
cephanelik, silah 

fabrikası 

2624. road yol, cadde 

2625. set up 
(proğram, tuzak, saat 

vb) kurmak 

2626. ascertain 
aslını öğrenmek, 

belirlemek 

2627. often sık sık, sıkça 

2628. disgrace 
rezil etmek, gözden 

düşürmek 

2629. survival hayatta kalma, yaşama 

2630. glimpse göz atmak, anlık bakış 

2631. handcuff kelepçe, kelepçelemek 

2632. impel 
zorlamak, hareket 

geçirmek 

2633. haunt 

akıldan çıkmamak, 

dadanmak ( bir eve 

ruhların dadanması 

gibi, perili evler gibi) 

2634. identify 
tanımak, tanımlamak; 

kimliğini saptamak 

2635. grate rendelemek, ızgara 

2636. embody 
somutlaştırmak, 

belirgin hale getirmek 

2637. sustainable sürdürülebilir 

2638. elope 
aşığı ile kaçmak, 

kocaya kaçmak 

2639. economise 
tasarruf etmek, idareli 

harcamak 

2640. eject çıkarmak, dışarı atmak 

2641. infatuate 
aklını başından almak, 

çılgına çevirmek 

2642. harass 
taciz etmek, rahatsız 

etmek 

2643. droop 
(ağaç dalı, göz kapağı 

vb için) 

2644. encroach 

hakkını çiğnemek, ( 

haklara, güce vb) 

tecavüz etmek 

2645. continent kıta, anakara 

2646. embroider 
nakışla süslemek, 

oyalamak 

2647. indulge şımartmak 

2648. echo yankılanmak 

2649. inflate 

(balon/ tekerlek vb) 

şişirmek; fiyatları 

şişirmek 

2650. emancipate 

azat etmek, 

özgürlüğüne 

kavuşturmak 

2651. contend 
iddia etmek, ileri 

sürmek 

2652. grin sırıtmak 

2653. elevate 
yükseltmek, yukarıya 

kaldırmak 

2654. gossip 
dedikodu, dedikodu 

yapmak 

2655. hollow boş, oyuk, oymak 

2656. dictate 
söyleyerek yazdırmak, 

dikte etmek 

2657. outstrip 
geride bırakmak, ( 

yarışta) geçmek 

2658. intrigue 
ilgisini çekmek, entrika 

çevirmek 

2659. inspire 
ilham vermek; sebep 

olmak 



 

2660. interview 
görüşmek, röportaj 

yapmak 

2661. column sütun 

2662. boarding-school yatılı okul 

2663. investigate 
araştırmak, 

soruşturmak 

2664. intimidate 
gözdağı vermek, 

gözünü korkutmak 

2665. relapse 
tekrar hastalanmak, 

nüksetmek 

2666. insinuate ima etmek 

2667. instigate 

(isyan başlamasına vb) 

önayak olmak, 

kışkırtmak 

2668. intensify 
şiddetlendirme, 

yoğunlaştırmak 

2669. literate okur, yazar 

2670. contrast karşılaştırmak, zıtlık 

2671. ally müttefik, destekleyen 

2672. confer 
danışmak;onur;ödül 

vermek 

2673. india Hindistan 

2674. by-product yan ürün 

2675. consumer tüketici 

2676. right sağ, haklı, doğru 

2677. such böyle, bu gibi 

2678. compulsory zorunlu, mecburi 

2679. convene 
toplantı düzenlemek; 

toplanmak 

2680. things eşya; durumlar 

2681. advent 
geliş, Hz. İsa'nın gelişi, 

gelme 

2682. long-term uzun vadeli 

2683. console teselli etmek; avutmak 

2684. concoct 

(kandırmak amacıyla 

hikaye veya açıklama) 

uydurmak; karıştırmak 

2685. art sanat, sanat eseri 

2686. conduct 
deney; bilimsel çalışma 

yürütmek;davranış 

2687. confound 
afallatmak; kafasını 

karıştırmak 

2688. disorder düzensizlik, bozmak 

2689. though 
dıgı halde, her ne 

kadar 

2690. sanitize sterilize 

2691. calligraphy 
güzel yazma sanatı; 

hattatlık 

2692. embrace 
kucaklamak, ( fikir, din 

vb) benimsemek 

2693. flare 
birden alevlenmek, 

parlamak 

2694. cover örtmek, kaplamak 

2695. darn 

(yırtılan veya delinen 

örülmüş bir giysiyi) iple 

yamalamak 

2696. gesture 
işaret; el hareketleriyle 

konuşmak; jest 

2697. exclaim haykırmak, bağırmak 

2698. giggle 
kıkırdamak, kıkır kıkır 

gülmek 

2699. entitle 
hak tanımak, yetki 

vermek 

2700. policy siyaset, politika 

2701. pioneer 
öncü, öncülüğünü 

yapmak 

2702. decipher 
şifreyi çözmek; deşifre 

etmek 

2703. trap tuzak, kapan kurmak 

2704. encase 
örtmek, sandığa 

koymak 

2705. integrate 
birleştirmek, 

bütünleştirmek 

2706. condense 

yoğunlaşmak (fizikte); 

(konuşma, yazı vb) 

kısaltmak, özetlemek 



 

2707. petrify 
taşlaşmak, dona 

kalmak 

2708. 
mediate 

between 

(iki kişi arasında) 

arabuluculuk 

2709. log kütük, günlük 

2710. occupy 
işgal etmek; meşgul 

etmek 

2711. suntan 
güneş yanığı, 

bronzlaşma 

2712. overestimate 
abartmak, gözünde 

büyütmek 

2713. means araç, vasıta 

2714. paste 
(tutkal vb ile) 

yapıştırmak 

2715. outweigh 

(iki fert arasında 

avantajın, faydanın 

vb.) daha ağır basmak 

2716. feign 
numara yapmak, 

uydurmak 

2717. exempt 

(sınavdan vb) muaf 

tutmak, sorumlu 

tutmak 

2718. flank 
yan tarafı korumak, 

kanattan saldırmak 

2719. so öyle, böyle, bu yüzden 

2720. exhale nefes vermek 

2721. gamble 
kumar, kumar 

oynamak 

2722. consent 
izin, rıza, rıza 

göstermek 

2723. gang çete, çete kurmak 

2724. flourish büyümek, gelişmek 

2725. overpower 
boyun eğdirmek, 

yenmek 

2726. relegate 
küme düşürmek, 

sürgün etmek 

2727. constipate 
kabız yapmak, kabız 

olmak 

2728. encircle kuşatmak, çevrelemek 

2729. demolish yıkmak, yok etmek 

2730. curl 

kıvırmak ( kedinin 

kuyruğunu kıvırması 

gibi), bukle 

2731. immigration göç, göç etme 

2732. disembark 

(gemi, uçak vb) 

inmek,gemiden karaya 

çıkmak 

2733. intend 
niyet etmek, 

niyetlenmek 

2734. convert 
dönüştürmek, 

değiştirmek 

2735. fast süratli, hızlı 

2736. distribute 
dağıtmak, 

paylaştırmak 

2737. intercept 
yolunu kesmek, 

durdurmak 

2738. world dünya, alem 

2739. abide beklemek, katlanmak 

2740. mate 
ahbap, arkadaş; 

çiftleşmek 

2741. misbehave yaramazlık yapmak 

2742. exert 

(yetki, güç, nüfuz vb) 

kullanmak; çok fazla 

gayret sarf etmek 

2743. encourage 
teşvik etmek, 

cesaretlendirmek 

2744. boisterous şamatacı, gürültücü 

2745. antagonism kötülük, düşmanlık 

2746. endear 
sevindirmek, şirin 

göstermek 

2747. double çift, iki kat 

2748. flush 
tuvaletin sifonunu 

çekmek, yüzü kızarmak 

2749. annihilate 
imha etmek, ortadan 

kaldırmak 

2750. exhilarate 
çok neşelendirmek, 

coşturmak 



 

2751. bohemian 

çingene, topluma 

uymadan yaşayan 

kimse 

2752. bore 
bunaltmak, 

usandırmak, delmek 

2753. exhort 
tavsiye temek, cesaret 

etmek 

2754. vaccine aşı 

2755. explore 
(bilmediğiniz bir yere) 

keşif gezisine gitmek 

2756. include 
içermek, kapsamak, 

dahil 

2757. hazardous tehlikeli, riskli 

2758. penetrable 
etki edebilir, 

delinebilir 

2759. fatal ölümcül, öldürücü 

2760. regardless 
ne olursa olsun, her 

şeye rağmen, dikkatsiz 

2761. demote 

makamını düşürmek, 

daha düşük bir 

mevkiye indirmek 

2762. comment yorum, yorum yapmak 

2763. owner sahip 

2764. dampen 
nemlendirmek, 

ıslatmak 

2765. scientist bilimadamı, bilgin 

2766. effective etkili, etkileyici 

2767. notable 
dikkate değer, saygın 

kişi 

2768. found 
(devlet, iş yeri, bina 

vb) kurmak 

2769. promote 
terfi ettirmek, 

desteklemek 

2770. fracture 
(kemik, kolon vb için) 

çatlamak, kırılmak 

2771. booby trap bubi tuzağı 

2772. function fonksiyon, işlev 

2773. enumerate 
numaralandırmak, 

sıralamak 

2774. envelop kuşatmak, zarf 

2775. perpetrate 
(suç vb) işlemek, ( hata 

vb) yapmak 

2776. safe 
kasa, emniyette, 

güvenli 

2777. perspire terlemek 

2778. tendency eğilim, meyil 

2779. quality kalite, nitelik 

2780. entertain eğlendirmek 

2781. free serbest, ücretsiz 

2782. surround kuşatmak, çevrelemek 

2783. exorcise 

(cin, kötü ruhları vb) 

çıkarmak; 2.( kötü 

hatıra vb) kurtulmak 

2784. permit 
izin vermek, müsaade 

etmek 

2785. probe araştırma, soruşturma 

2786. create 
yaratmak, oluşturmak, 

meydana getirmek 

2787. fit uymak, uygun 

2788. comprise içermek, kapsamak 

2789. compel 
zorlamak, zorunda 

bırakmak 

2790. comprehend anlamak, idrak etmek 

2791. evacuate 
(evi, bölgeyi, insanları) 

tahliye etmek 

2792. allegation suçlama, bahane 

2793. evaporate 
buharlaşmak, ortadan 

kaybolmak 

2794. evict 

tahliye ettirmek, 

mahkeme kararıyla 

çıkartmak 

2795. forego vazgeçmek 

2796. plead yalvarmak, savunmak 

2797. adapt 
uymak, uyarlanmak, 

adapte etmek 

2798. dupe aldatmak, kandırmak 



 
2799. forgive affetmek, bağışlamak 

2800. install 

( Bilgisayar, buzdolabı 

vb) kurmak, monte 

etmek 

2801. cease 
dinmek, durdurmak, 

durmak 

2802. lubricate yağlamak 

2803. denounce kınamak, ihbar etmek 

2804. contradict 
aksini iddia etmek, 

çelişmek 

2805. lurch sarsılmak, yalpalamak 

2806. mind aldırmak, akıl, zihin 

2807. filter 
süzmek, filtreden 

geçirmek 

2808. bombastic yüksekten, savurarak 

2809. conjecture varsayım, tahmin 

2810. decrease 
azalmak, azaltmak, 

düşüş göstermek 

2811. incidental tesadüfi, raslantısal 

2812. ambiguous belirsiz, muğlak 

2813. expansion genişleme, büyüme 

2814. erect 
(bina vb ) dikmek, inşa 

etmek 

2815. contaminate 
kirletmek, mikrop 

bulaştırmak 

2816. famish 
aç bırakmak, açlıktan 

ölmek 

2817. exclude 
dahil etmemek, 

dışlamak 

2818. asylum sığınılacak yer, barınak 

2819. excrete 
(dışkı, idrar,ter vb) 

vücuttan çıkarmak 

2820. empower 
güçlendirmek, yetki 

vermek 

2821. civil servant kamu görevlisi, memur 

2822. dissipate dağıtmak, yok etmek 

2823. emerge 
ortaya çıkmak, dan 

çıkmak 

2824. exterminate 
imha etmek, kökünü 

kurutmak 

2825. deprive 
yoksun bırakmak, 

mahrum bırakmak 

2826. fester 
kötüye gitmek, 

iltihaplanmak 

2827. bookmaker 
bahis düzenleyicisi, 

bahisçi 

2828. provable 
kanıtlanabilir, 

ispatlanabilir 

2829. commence başlamak, başlatmak 

2830. flinch 

(zorluk vb karşısında) 

geri çekilmek, 

kaçınmak 

2831. enshrine 

kutsal bir yere 

koymak, kutsal kabul 

etmek 

2832. offensive 
saldırgan, saldırı 

(taarruz amaçlı) 

2833. annoy 
kızdırmak, can sıkmak, 

rahatsız etmek 

2834. emphasize vurgulamak 

2835. employ 
işe almak; çalıştırmak; 

kullanmak 

2836. deplete 
(özellikle bir doğal 

kaynağı) tüketmek 

2837. accommodate 
kalacak yer vermek, 

yerleştirmek 

2838. encage kafese tıkmak 

2839. unify 
birleştirmek, aynı 

yapmak 

2840. amazement hayret, şaşkınlık 

2841. overlap 
örtüşmek, üst üste 

binmek 

2842. annual yıllık, senelik 

2843. enlarge 
büyütmek, 

genişletmek 

2844. bonanza 
kazanç kaynağı, zengin 

maden yatağı 

2845. enthral büyülemek, esir etmek 



 

2846. envisage 

kafasında 

canlandırmak, 

öngörmek 

2847. annotate 
açıklama ekleme, 

dipnot koymak 

2848. bookkeeping 
muhasebeci, defter 

tutma 

2849. equate kıyaslamak, eşitlemek 

2850. escalate 

yükseltmek,(savaş 

anlaşmazlık vb) 

kızıştırmak 

2851. excuse mazeret, bahane, özür 

2852. astray yoldan çıkmış, sapmış 

2853. fulfill 
yerine getirmek, 

tamamlamak 

2854. pipeline boru hattı 

2855. bygone 
geçmişte kalmış, mazi 

olmuş 

2856. expunge 

(bilgi, anı, isim vb 

zihninden; listeden vb) 

çıkarmak, silmek 

2857. contiguous bitişik, sınırdaş 

2858. furnish 
mobilya döşemek, 

donatmak 

2859. gape 

esnemek, 

(şaşkınlıktan) ağzı açık 

kalmak 

2860. gauge ölçmek, hesaplamak 

2861. gawp 
aval aval bakmak, 

bakakalmak 

2862. gesticulate 

konuşurken el kol 

hareketleri yapmak, 

jest yapmak 

2863. evoke 
anımsatmak, 

hatırlatmak 

2864. enable 
olanak sağlamak, 

imkan vermek 

2865. enclose 
içine koymak, 

iliştirmek 

2866. deca on, on kez 

2867. consecutive ardışık 

2868. manners görgü, terbiye 

2869. endanger tehlikeye atmak 

2870. equalize 
eşitlemek, beraberliği 

sağlamak 

2871. generation nesil, kuşak 

2872. airport  

2873. ambulance  

2874. basketball  

2875. biscuit  

2876. cake  

2877. cheetah  

2878. chimpanzee  

2879. cinema  

2880. coffe  

2881. doctor  

2882. email  

2883. football  

2884. gorilla  

2885. handball  

2886. hockey  

2887. hotel  

2888. ice cream  

2889. judo  

2890. kangaroo  

2891. lemon  

2892. office  

2893. orchestra  

2894. panda  

2895. microphone  

2896. picnic  

2897. radio  

2898. yogurt  

2899. pizza  



 
2900. retaurant  

2901. salad  

2902. sandwich  

2903. supermarket  

2904. taxi  

2905. tennis  

2906. train  

2907. university  

2908. vagon  

2909. video  

2910. zebra  

2911. afternoon  

2912. BYE  

2913. dictionary  

2914. evening  

2915. EXCELLENT  

2916. fallow  

2917. GREET  

2918. hello  

2919. lettter  

2920. MONKEY  

2921. monster  

2922. morning  

2923. night  

2924. repeat  

2925. SEE YOU  

2926. SHOW  

2927. sing  

2928. SPELL  

2929. stick  

2930. stop  

2931. take care  

2932. weekend  

2933. WRİTE  

2934. act out  

2935. count  

2936. crayon  

2937. cut  

2938. DRAW  

2939. EXCUSE ME  

2940. give  

2941. instraction  

2942. listen  

2943. OF COURSE  

2944. order  

2945. permission  

2946. request  

2947. rule  

2948. ruler  

2949. sharpener  

2950. SURE  

2951. visual  

2952. arabic  

2953. art  

2954. australia  

2955. canada  

2956. chess  

2957. CHİNA  

2958. climb  

2959. country  

2960. dislike  

2961. double  

2962. drama  

2963. egypt  

2964. 
elementary 

school 
 

2965. enjoy  



 
2966. experiment  

2967. FAVOURİTE  

2968. flag  

2969. france  

2970. geography  

2971. german  

2972. good at  

2973. grade  

2974. high school  

2975. HİSTORY  

2976. india  

2977. introduce  

2978. italy  

2979. japan  

2980. language  

2981. learn  

2982. live  

2983. love  

2984. maths  

2985. me too  

2986. music  

2987. 
musical 

instrument 
 

2988. my pleasure  

2989. nationality  

2990. 
nice to meet 

young 
 

2991. norwey  

2992. picture  

2993. puzzle  

2994. read  

2995. ride a horse  

2996. same  

2997. science  

2998. secondary school  

2999. SİNG SONG  

3000. soccer  

3001. solve  

3002. spain  

3003. speak  

3004. SWİM  

3005. table tennis  

3006. talk  

3007. terrible  

3008. throw  

3009. timetable  

3010. turkey  

3011. world  

3012. near  

3013. DİRECTİON  

3014. ahead  

3015. arround  

3016. bakery  

3017. bank  

3018. barbers  

3019. behind  

3020. between  

3021. bridge  

3022. BUİLDİNG  

3023. bus  

3024. butchers  

3025. cafe  

3026. campfire  

3027. castle  

3028. center  

3029. circus  

3030. classroom  



 
3031. compass  

3032. corner  

3033. cross  

3034. fire  

3035. first  

3036. gain  

3037. go  

3038. go past  

3039. GO STRAİGHT  

3040. GROCERY  

3041. hometown  

3042. hospital  

3043. left  

3044. LİBRARY  

3045. location  

3046. mosque  

3047. movie theatre  

3048. museum  

3049. neighbourhood  

3050. next to  

3051. opposite  

3052. PALACE  

3053. pharmecy  

3054. post office  

3055. right  

3056. road  

3057. school  

3058. science lab  

3059. second  

3060. shoe shop  

3061. shop  

3062. station  

3063. STATİONARY  

3064. 
STRAİGHT 
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3065. street  

3066. swimming pool  

3067. theatre  

3068. torch  

3069. tower  

3070. town  

3071. toy  

3072. turn  

3073. zoo  

3074. bookshop  

3075. camping  

3076. checkers  

3077. chinese whisper  

3078. coin  

3079. collect  

3080. collection  

3081. dance  

3082. dodgeball  

3083. envelope  

3084. fishing  

3085. fold  

3086. ground  

3087. hangman  

3088. hide  

3089. hide and seek  

3090. hiking  

3091. hobby  

3092. hopscotch  

3093. iceskating  

3094. indoor  

3095. keepy uppy  

3096. letter  



 
3097. lose  

3098. magic  

3099. marble  

3100. mountain  

3101. origami  

3102. outdoor  

3103. play  

3104. remove  

3105. sculpting  

3106. seek  

3107. shape  

3108. skip rope  

3109. stamp  

3110. tag  

3111. take a photo  

3112. talent show  

3113. tic-tac-toe  

3114. touch  

3115. win  

3116. arrive  

3117. bed  

3118. bedtime  

3119. brush teeth  

3120. cafeteria  

3121. call  

3122. comb  

3123. daily  

3124. day  

3125. drink  

3126. early  

3127. egg  

3128. every  

3129. family member  

3130. feel  

3131. get dressed  

3132. get off  

3133. get on  

3134. get out of  

3135. grand  

3136. grandparent  

3137. half  

3138. have a shower  

3139. late  

3140. leave  

3141. make  

3142. make bed  

3143. milk  

3144. online  

3145. parent  

3146. piano  

3147. routine  

3148. school bus  

3149. see  

3150. sleep  

3151. sleepy  

3152. tell  

3153. tooth  

3154. toothbrush  

3155. toothpaste  

3156. wash  

3157. watch  

3158. week  

3159. weekday  

3160. shoulder  

3161. 
mint and lemon 

tea 
 

3162. ache  



 
3163. arm  

3164. back  

3165. backache  

3166. bend  

3167. blanket  

3168. bottle  

3169. broken  

3170. buy  

3171. candy  

3172. carry  

3173. clap  

3174. clinic  

3175. cough  

3176. dentist  

3177. ear  

3178. eye  

3179. faint  

3180. feeling  

3181. fever  

3182. flu  

3183. germ  

3184. Get well soon  

3185. hand  

3186. have a rest  

3187. head  

3188. headache  

3189. health  

3190. heavy  

3191. hot  

3192. hot water bottle  

3193. hurt  

3194. ill  

3195. illness  

3196. immediately  

3197. knee  

3198. leg  

3199. measles  

3200. medicine  

3201. mint  

3202. mouth  

3203. neck  

3204. nose  

3205. pain  

3206. patient  

3207. pill  

3208. plaster  

3209. runny nose  

3210. shrug  

3211. sneeze  

3212. sore throat  

3213. stay  

3214. stomach  

3215. stomach ache  

3216. sweet  

3217. syrup  

3218. thermometre  

3219. throat  

3220. tired  

3221. tissue  

3222. toe  

3223. toothache  

3224. vegetable  

3225. vitamin  

3226. action  

3227. adventure  

3228. animation  



 
3229. bad  

3230. bored  

3231. boring  

3232. brave  

3233. cartoon  

3234. choose  

3235. clever  

3236. control  

3237. coward  

3238. crime  

3239. do magic  

3240. emotion  

3241. evil  

3242. fairy  

3243. fairy tale  

3244. fantastic  

3245. fantasy  

3246. fearful  

3247. film type  

3248. friendly  

3249. funny  

3250. good  

3251. honesty  

3252. island  

3253. lazy  

3254. lift up  

3255. power  

3256. rude  

3257. save  

3258. scary  

3259. special  

3260. spy  

3261. strong  

3262. tale  

3263. tell lie  

3264. think  

3265. travel  

3266. ugly  

3267. war  

3268. weak  

3269. balloon  

3270. call  

3271. camera  

3272. candle  

3273. celebration  

3274. clothes  

3275. come  

3276. cookie  

3277. confetti  

3278. decorate  

3279. decoration  

3280. delicious  

3281. excited  

3282. for sure  

3283. garden  

3284. gift  

3285. meeting  

3286. mobile phone  

3287. month  

3288. music band  

3289. Nice to see you  

3290. obligation  

3291. present  

3292. shopping list  

3293. take medicine  

3294. throw a party  



 
3295. toy car  

3296. 
welcome-youre 

welcome 
 

3297. year  

3298. sports hall  

3299. activity  

3300. board game  

3301. bowling  

3302. 

Can Could you 

repeat that, 

please 
 

3303. climbing  

3304. cycling  

3305. do exercise  

3306. fit  

3307. fitness  

3308. goal  

3309. gymnastics  

3310. horse riding  

3311. idea  

3312. ing  

3313. lake  

3314. Let's  

3315. player  

3316. ride bicycle  

3317. running  

3318. sail  

3319. sailing  

3320. skiing  

3321. Sorry, I can't  

3322. swimming  

3323. team  

3324. tent  

3325. 
That's a good 

idea 
 

3326. walk  

3327. weight lifting  

3328. 
Well, sorry but I 

must 
 

3329. work out  

3330. cage  

3331. animal  

3332. at the moment  

3333. bark  

3334. barn  

3335. bird  

3336. butterfly  

3337. cat  

3338. catch  

3339. chicken  

3340. claw  

3341. clean  

3342. dangerous  

3343. dolphin  

3344. donate  

3345. duck  

3346. elephant  

3347. examine  

3348. farm  

3349. frog  

3350. grass  

3351. help  

3352. horse  

3353. imitate  

3354. kitten  

3355. Not right now  

3356. now  

3357. people  

3358. rabbit  



 
3359. right now  

3360. sheep  

3361. shelter  

3362. snake  

3363. sound  

3364. squirrel  

3365. still  

3366. stork  

3367. tail  

3368. 
That's not a good 

idea 
 

3369. tree  

3370. turtle  

3371. village  

3372. wing  

3373. wolf  

3374. work  

3375. acrobatics  

3376. bookcase  

3377. calendar  

3378. colourful  

3379. costume  

3380. dragon  

3381. festival  

3382. fine  

3383. guest  

3384. 
Independence 

Day 
 

3385. international  

3386. national  

3387. page  

3388. parade  

3389. perform  

3390. pocket money  

3391. poem  

3392. Ramadan  

3393. soldier  

3394. wear  

3395. breakfast  

3396. ceremony  

3397. cleaning  

3398. complate  

3399. desk  

3400. diary  

3401. folk dance  

3402. get up  

3403. ironing  

3404. jogging  

3405. lunch  

3406. match  

3407. mention  

3408. past  

3409. pet  

3410. quarter  

3411. remember  

3412. rest  

3413. run errands  

3414. SHOPPİNG  

3415. study  

3416. take a nap  

3417. 
take care of 

(something) 
 

3418. TAKE COURSES  

3419. traditional  

3420. visit  

3421. wake up  

3422. wedding  

3423. age  



 
3424. amusement park  

3425. APPEARANCE  

3426. attractive  

3427. bald  

3428. beautiful  

3429. blonde  

3430. cheerful  

3431. class  

3432. COMPARE  

3433. COMPARİSON  

3434. creative  

3435. CURLY  

3436. cute  

3437. describe  

3438. difficult  

3439. easy going  

3440. expression  

3441. fair  

3442. family  

3443. famous  

3444. fat  

3445. fish  

3446. forgetfull  

3447. get on well  

3448. GOOD LOOKİNG  

3449. guess  

3450. HANDSOME  

3451. HARDWORKİNG  

3452. 
have things in 

common 
 

3453. hazel  

3454. HEADSCARF  

3455. height  

3456. helpful  

3457. jealous  

3458. join  

3459. junk food  

3460. laid-back  

3461. lentil  

3462. lively  

3463. LOCAL  

3464. loyal  

3465. mate  

3466. mean  

3467. meatball  

3468. medium  

3469. memory  

3470. middle  

3471. movie  

3472. NERVOUS  

3473. nice  

3474. offer  

3475. old  

3476. outgoing  

3477. personalty  

3478. plump  

3479. prepare  

3480. primary  

3481. punchtual  

3482. quiet  

3483. relaxing  

3484. reliable  

3485. reply  

3486. self centered  

3487. sender  

3488. shy  

3489. slim  



 
3490. slumber party  

3491. smart  

3492. smile  

3493. sneaky  

3494. soup  

3495. stingy  

3496. story komple  

3497. straight  

3498. take order  

3499. talkative  

3500. thin  

3501. thoughtful  

3502. together  

3503. trait  

3504. twin  

3505. 
UNDERSTANDİN

G 
 

3506. vet  

3507. weight  

3508. WELT-BUİLD  

3509. young  

3510. SAME  

3511. STUFFED FULL  

3512. accept  

3513. alone  

3514. amusing  

3515. APOLOGİZE  

3516. ARGUE  

3517. arrogant  

3518. attend  

3519. awesome  

3520. back up  

3521. BAD-TEMPERED  

3522. band  

3523. below  

3524. beside  

3525. beverage  

3526. birthday  

3527. book fair  

3528. bowling alley  

3529. bring  

3530. buddy  

3531. busy  

3532. caring  

3533. carrot  

3534. casual  

3535. celebrate  

3536. chanCe  

3537. chit-chat  

3538. close  

3539. come over  

3540. comedy  

3541. contact  

3542. COOL  

3543. count on  

3544. customer  

3545. cycle  

3546. date  

3547. deadline  

3548. decide  

3549. depend on  

3550. dessert  

3551. determined  

3552. divide  

3553. duty  

3554. eat out  

3555. enemy  



 
3556. event  

3557. exchange  

3558. exciting  

3559. excuse  

3560. exhibition  

3561. expect  

3562. explanation  

3563. fashion  

3564. fee  

3565. friend  

3566. fruit  

3567. fun  

3568. generous  

3569. greeting  

3570. grilled  

3571. hate  

3572. honest  

3573. HOW ABOUT  

3574. hungry  

3575. 
ı would love 

some 
 

3576. imagine  

3577. in advance  

3578. inform  

3579. instrument  

3580. interest  

3581. invitation  

3582. 
İT SOUNDS 

GOOD 
 

3583. jump  

3584. KEEP  

3585. LİE  

3586. like  

3587. main dish  

3588. mall  

3589. meal  

3590. meet  

3591. miss  

3592. mixed  

3593. no thanks  

3594. not at all  

3595. opinion  

3596. opportunity  

3597. partner  

3598. pick up  

3599. PLANT  

3600. prefer  

3601. proverb  

3602. reason  

3603. receiver  

3604. refuse  

3605. rely on  

3606. response  

3607. reunion  

3608. romance  

3609. secret  

3610. SELFİSH  

3611. share  

3612. SHORT  

3613. similar  

3614. smilar interest  

3615. station  

3616. steak  

3617. STUBBORN  

3618. support  

3619. TACTFUL  

3620. tall  



 
3621. teenager  

3622. tell the truth  

3623. text  

3624. 
THAT WOULD BE 

GREAT 
 

3625. thriller  

3626. ticket  

3627. tonight  

3628. TOURNAMENT  

3629. trekking  

3630. trouble  

3631. true  

3632. TRUST  

3633. truth  

3634. vacation  

3635. why not  

3636. 
WOULD YOU 

LİKE 
 

3637. wrong  

3638. beatbox  

3639. behave  

3640. classical music  

3641. everybody  

3642. fairly  

3643. heavy metal  

3644. huge  

3645. jazz  

3646. never  

3647. often  

3648. opera  

3649. pocket knife  

3650. pool  

3651. pop music  

3652. rap music  

3653. rarely  

3654. realistic  

3655. regularly  

3656. relative  

3657. ridiculous  

3658. set goal  

3659. sometimes  

3660. take a bath  

3661. techno music  

3662. wonderful  

3663. application  

3664. 
cant stand 

something 
 

3665. feed  

3666. healthy  

3667. heritage  

3668. push-up  

3669. RYTHM  

3670. surf the ınternet  

3671. terrific  

3672. train  

3673. trendy  

3674. typical  

3675. unbearable  

3676. usually  

3677. boil  

3678. bowl  

3679. cooking  

3680. cucumber  

3681. cuisine  

3682. cup  

3683. description  

3684. finally  

3685. first  



 
3686. freeze  

3687. necessary  

3688. observe  

3689. parsley  

3690. pasta  

3691. piece  

3692. roast  

3693. season  

3694. squeeze  

3695. surface  

3696. tray  

3697. yummy  

3698. add  

3699. bake  

3700. barbecue  

3701. chef  

3702. cherry  

3703. choice  

3704. cook  

3705. crack  

3706. cumin  

3707. dough  

3708. drain  

3709. dried  

3710. forward  

3711. freezer  

3712. fridge  

3713. fry  

3714. garlic  

3715. grate  

3716. grater  

3717. greasy  

3718. grill  

3719. handful  

3720. heat  

3721. homemade  

3722. knead  

3723. last  

3724. mash  

3725. milky  

3726. mix  

3727. oil  

3728. omelet  

3729. onion  

3730. oven  

3731. peel  

3732. pepper  

3733. pie  

3734. pinch  

3735. pour  

3736. raw  

3737. recipe  

3738. related  

3739. rice  

3740. roll  

3741. salty  

3742. saucepan  

3743. sausage  

3744. seaweed  

3745. serve  

3746. sheet  

3747. sour  

3748. spicy  

3749. spread  

3750. sprinkle  

3751. step  



 
3752. sushi  

3753. tablespoon  

3754. tasty  

3755. unrelated  

3756. various  

3757. workshop  

3758. wrap  

3759. comment  

3760. complaint  

3761. confirm  

3762. engaged  

3763. hang up  

3764. loud  

3765. 
misunderstandin

g 
 

3766. reality  

3767. respond  

3768. transmission  

3769. amazing  

3770. book  

3771. call center  

3772. communicate  

3773. communication  

3774. death  

3775. decision  

3776. delivery  

3777. development  

3778. disabled  

3779. each other  

3780. escape  

3781. especially  

3782. express  

3783. flight  

3784. future  

3785. get back  

3786. get married  

3787. go camping  

3788. hang on  

3789. hear  

3790. hold on  

3791. keep in touch  

3792. pick up  

3793. smartphone  

3794. survive  

3795. take an exam  

3796. throughout  

3797. unavailable  

3798. war zone  

3799. warranty  

3800. appointment  

3801. foreign country  

3802. warn  

3803. account  

3804. application  

3805. assignment  

3806. button  

3807. chat  

3808. check  

3809. definitely  

3810. disavantage  

3811. file  

3812. folder  

3813. habit  

3814. ignore  

3815. information  

3816. less  

3817. online shopping  



 
3818. privacy  

3819. properly  

3820. screen  

3821. send  

3822. turn on  

3823. widespread  

3824. addict  

3825. addiction  

3826. attach  

3827. attachment  

3828. avantage  

3829. click  

3830. gently  

3831. half  

3832. make an excuse  

3833. make friend  

3834. many  

3835. most  

3836. offline  

3837. useful  

3838. worried  

3839. pay the bill  

3840. attack  

3841. axe  

3842. cliff  

3843. desert  

3844. drown  

3845. fall  

3846. fascinating  

3847. glove  

3848. need  

3849. ocean  

3850. paddle  

3851. ride  

3852. rope  

3853. scenery  

3854. suitable  

3855. twice  

3856. wind  

3857. cost  

3858. entertaining  

3859. structure  

3860. bravery  

3861. danger  

3862. extreme  

3863. frightening  

3864. helmet  

3865. hill  

3866. instructor  

3867. preference  

3868. shark  

3869. stressful  

3870. waterfall  

3871. whale  

3872. budget  

3873. century  

3874. climate  

3875. contain  

3876. cruise  

3877. determination  

3878. dish  

3879. emperor  

3880. equality  

3881. freezing  

3882. inexpensive  

3883. private  



 
3884. traditional dish  

3885. weigh  

3886. abandon  

3887. accommodation  

3888. ancient  

3889. brochure  

3890. charming  

3891. conquer  

3892. expensive  

3893. eye-catching  

3894. fountain  

3895. historic  

3896. historic site  

3897. incredible  

3898. interesting  

3899. natural  

3900. souvenir  

3901. spectator  

3902. temple  

3903. visitor  

3904. vote  

3905. wonder  

3906. carefully  

3907. disaster  

3908. encouraging  

3909. on time  

3910. responsibility  

3911. responsible  

3912. separate  

3913. suggest  

3914. suggestion  

3915. battery  

3916. dirty  

3917. dishes  

3918. dust  

3919. entire  

3920. false  

3921. fix  

3922. garbage  

3923. janitor  

3924. lace  

3925. laundry  

3926. magnitude  

3927. mop  

3928. neat  

3929. offline  

3930. poet  

3931. rabies  

3932. sad  

3933. shelf  

3934. slippers  

3935. tidy  

3936. tidy (up)  

3937. tyre  

3938. undone  

3939. untidy  

3940. wheel  

3941. female male  

3942. get bored  

3943. shoelace  

3944. amount  

3945. bravely  

3946. discoverer  

3947. encourage  

3948. endeavor  

3949. explore  



 
3950. fix (a) problem  

3951. kidney  

3952. layer  

3953. stem cell  

3954. successfully  

3955. article  

3956. cell  

3957. common  

3958. currently  

3959. durable  

3960. equation  

3961. feature  

3962. generate  

3963. genius  

3964. gloom  

3965. lab  

3966. matter  

3967. melt  

3968. mold  

3969. precaution  

3970. protect  

3971. transmit  

3972. vaccination  

3973. weapon  

3974. evaluate  

3975. approach  

3976. approximately  

3977. campaign  

3978. distance  

3979. efficiently  

3980. explosion  

3981. extend  

3982. force  

3983. infection  

3984. large  

3985. mass  

3986. mold  

3987. narrow  

3988. occur  

3989. occurrence  

3990. prediction  

3991. preserve  

3992. reach  

3993. sudden  

3994. take measure  

3995. threatening  

3996. damage  

3997. drought  

3998. everlasting  

3999. flood  

4000. phenomenon  

4001. polar  

4002. regular  

4003. run out  

4004. shortage  

4005. threat  

4006. abundant  

4007. billion  

4008. be keen on  

4009. construction  

4010. EİGHT  

4011. eleven  

4012. FİVE  

4013. FOUR  

4014. NİNE  

4015. ONE  



 
4016. SEVEN  

4017. SİX  

4018. TEN  

4019. thirteen  

4020. THREE  

4021. twelve  

4022. TWO  

4023. ZERO  

4024.   

4025. act up  

4026. admit to  

4027. back out  

4028. bear on  

4029. blow out  

4030. break down  

4031. break in  

4032. bring alone  

4033. bring up  

4034. butter up  

4035. back up  

4036. bear with  

4037. break in  

4038. bring around  

4039. buy out  

4040. call for  

4041. break off  

4042. bring off  

4043. call on  

4044. catch on  

4045. check in to  

4046. cheer up  

4047. chop down  

4048. clear out  

4049. close down  

4050. break out  

4051. bring to  

4052. call up  

4053. catch up on  

4054. check out  

4055. check with  

4056. clean off  

4057. dash out  

4058. catch up with  

4059. come across  

4060. come along  

4061. count in  

4062. cross out  

4063. cut down  

4064. come by  

4065. come down with  

4066. cut up  

4067. die away  

4068. die out  

4069. do over  

4070. draw up  

4071. dress up  

4072. feel up  

4073. come in to  

4074. do away with  

4075. drive back  

4076. drop in  

4077. eat away  

4078. fall behind  

4079. fall out with  

4080. come out  

4081. drop in out  



 
4082. eat in  

4083. fall of  

4084. figure on  

4085. fiil in  

4086. find out  

4087. get across  

4088. get ahead  

4089. get by  

4090. give away  

4091. come over  

4092. drop out  

4093. eat out  

4094. figure out  

4095. get along  

4096. get in  

4097. get on  

4098. get on with  

4099. come through  

4100. get along with  

4101. get off  

4102. get over  

4103. give back  

4104. go away  

4105. go back  

4106. go down  

4107. go on  

4108. come to  

4109. get away  

4110. get on  

4111. give in  

4112. give up  

4113. go by  

4114. get away with  

4115. get on  

4116. give off  

4117. go out  

4118. grow up  

4119. hand back  

4120. hang up  

4121. hear from  

4122. hold on  

4123. iron out  

4124. jack up  

4125. joke around  

4126. keep away  

4127. lay away  

4128. go off  

4129. hand down  

4130. hit on  

4131. set up  

4132. go with  

4133. hang around  

4134. keep back  

4135. lay off  

4136. let out  

4137. lie down  

4138. live ong  

4139. look forward to  

4140. look up  

4141. keep down  

4142. look out  

4143. settle on  

4144. show off  

4145. shut off  

4146. stand out  

4147. take after  



 
4148. take back  

4149. tell on  

4150. keep in  

4151. show up  

4152. take back  

4153. take down  

4154. take up  

4155. talk over  

4156. tear down  

4157. keep on  

4158. take for  

4159. take in  

4160. take off  

4161. throw out  

4162. try ot  

4163. turn away  

4164. turn into  

4165. turn up  

4166. take off  

4167. take over  

4168. turn on  

4169. turn up  

4170. wait up  

4171. wake up  

4172. watch out  

4173. wear off  

4174. work out  

4175. zone out  

4176. turn on  

4177. turn over  

4178. wake up  

4179. wind up  

4180. work out  

4181. zonk out  

4182. dealer  

4183. earthen  

4184. fastidious  

4185. grief  

4186. heel  

4187. indirect  

4188. junkfood  

4189. aceptable  

4190. bark  

4191. cable  

4192. abrupt  

4193. back pack  

4194. calligraphy  

4195. account for  

4196. bare  

4197. keeper  

4198. decide  

4199. elbow  

4200. favourable  

4201. go back  

4202. host  

4203. infection  

4204. juice  

4205. abundant  

4206. backward  

4207. capricious  

4208. dazzling  

4209. efficient  

4210. faithful  

4211. get on with  

4212. hard luck  

4213. incapacitate  



 
4214. keeper  

4215. knowledge  

4216. layoff  

4217. acit  

4218. barren  

4219. ceiling  

4220. desperate  

4221. elsewhere  

4222. fluid  

4223. grocery  

4224. ingredient  

4225. kidney  

4226. layout  

4227. acquire  

4228. baseless  

4229. celebrity  

4230. devil  

4231. emanate  

4232. foreign  

4233. growl  

4234. inject  

4235. inside  

4236. leap  

4237. maker  

4238. accessible  

4239. bar  

4240. captivating  

4241. deigner  

4242. forest  

4243. gorgeous  

4244. inequality  

4245. cave  

4246. digitize  

4247. embar  

4248. fortunately  

4249. glad  

4250. intake  

4251. legacy  

4252. maritime  

4253. addictive  

4254. barn  

4255. law  

4256. menace  

4257. name  

4258. accustomed  

4259. beam  

4260. anguish  

4261. disagreeable  

4262. endemic  

4263. fiance  

4264. inflict  

4265. chairman  

4266. discourage  

4267. emphatic  

4268. fatten  

4269. invariably  

4270. lift  

4271. merit  

4272. newborn  

4273. adequate  

4274. belligerent  

4275. make up  

4276. nightmare  

4277. obstacle  

4278. adhesive  

4279. beneficial  



 
4280. chapel  

4281. discretion  

4282. empirical  

4283. invent  

4284. long-term  

4285. maturation  

4286. nut  

4287. objective  

4288. act  

4289. be good at  

4290. certain  

4291. dim  

4292. either  

4293. invesment  

4294. lot  

4295. matter  

4296. number  

4297. offence  

4298. adjourn  

4299. bewildering  

4300. cheek  

4301. displease  

4302. enquiry  

4303. is that right  

4304. lung  

4305. minimaze  

4306. notice  

4307. offend  

4308. adjustable  

4309. bible  

4310. cherish  

4311. disposable  

4312. entire  

4313. interaction  

4314. myself  

4315. north  

4316. offset  

4317. adverse  

4318. bucolic  

4319. charitable  

4320. disruptive  

4321. easy going  

4322. inspiration  

4323. lawn  

4324. chuckle  

4325. divorce  

4326. enigmatic  

4327. mammal  

4328. native  

4329. onlooker  

4330. painful  

4331. recession  

4332. adulthood  

4333. bury  

4334. aggressive  

4335. anguish  

4336. cirious  

4337. docile  

4338. enormous  

4339. muscle  

4340. necessity  

4341. onwards  

4342. participle  

4343. reckon  

4344. advent  

4345. by-product  



 
4346. cite  

4347. drain  

4348. entrance  

4349. mobility  

4350. neat  

4351. ooze  

4352. palm  

4353. recline  

4354. adventurous  

4355. blueprint  

4356. clay  

4357. dreadful  

4358. erode  

4359. management  

4360. nation  

4361. opinion  

4362. parish  

4363. recollect  

4364. affirm  

4365. blunt  

4366. cleanse  

4367. dub  

4368. eternal  

4369. motorway  

4370. narrative  

4371. opposite  

4372. participant  

4373. recollection  

4374. allow  

4375. bowel  

4376. clear  

4377. due to  

4378. criminal  

4379. mutter  

4380. oppression  

4381. pack  

4382. recommend  

4383. sadden  

4384. ownership  

4385. receive  

4386. sale  

4387. alternate  

4388. blurry  

4389. certificate  

4390. concrete  

4391. durable  

4392. mystery  

4393. other  

4394. execution  

4395. mysterious  

4396. optimize  

4397. recover  

4398. sanitize  

4399. altruistic  

4400. brevity  

4401. childhood  

4402. concede  

4403. duration  

4404. orthodoxy  

4405. rehearse  

4406. scavenge  

4407. also  

4408. brigade  

4409. choke  

4410. conduct  

4411. dutiful  



 
4412. explicit  

4413. monster  

4414. ample  

4415. bright  

4416. client  

4417. confound  

4418. dry up  

4419. extraordinary  

4420. meantime  

4421. outlook  

4422. regulate  

4423. saw  

4424. get on  

4425. heavily  

4426. india  

4427. criminal  

4428. abusive  

4429. bang  

4430. calm  

4431. delegate  

4432. edible  

4433. fallacious  

4434. earn  

4435. occurrence  

4436. password  

4437. quick  

4438. sail  

4439. uncertainty  

4440. well done  

4441. adjacent  

4442. better  

4443. clumsy  

4444. option  

4445. percentage  

4446. racial  

4447. schedule  

4448. undesirable  

4449. worsen  

4450. amazing  

4451. blind  

4452. counterfeit  

4453. enhance  

4454. envision  

4455. observer  

4456. pavement  

4457. reader  

4458. sanction  

4459. unexpected  

4460. wound  

4461. anger  

4462. bold  

4463. coup  

4464. wrinkle  

4465. alone  

4466. blur  

4467. couple  

4468. eligible  

4469. petition  

4470. rnage  

4471. sacrifice  

4472. though  

4473. undergo  

4474. savour  

4475. things  

4476. uncertain  

4477. wrangle  



 
4478. alongside  

4479. because  

4480. counselling  

4481. engagement  

4482. plenty  

4483. questionnaire  

4484. epidemic  

4485. plus  

4486. reality  

4487. scold  

4488. thaw  

4489. unique  

4490. worst  

4491. anguish  

4492. boot  

4493. cottage  

4494. scope  

4495. thought  

4496. until  

4497. yawn  

4498. apparel  

4499. bragart  

4500. craft  

4501. evidence  

4502. pope  

4503. recall  

4504. world  

4505. annoying  

4506. breed  

4507. complicated  

4508. eager  

4509. potency  

4510. reconcile  

4511. science  

4512. thoroughly  

4513. untagle  

4514. underwater  

4515. yield  

4516. brew  

4517. comprehensive  

4518. equilibrium  

4519. exhaust  

4520. prediction  

4521. recede  

4522. scratch  

4523. topple  

4524. anguish  

4525. brutal  

4526. compulsory  

4527. expect  

4528. pride  

4529. recruit  

4530. scramble  

4531. thunder  

4532. vague  

4533. wonder  

4534. referee  

4535. convincing  

4536. sculpture  

4537. prize  

4538. bullion  

4539. apreciate  

4540. exculsive  

4541. trader  

4542. urine  

4543. yep  



 
4544. primary  

4545. reign  

4546. seemingly  

4547. training  

4548. upkey  

4549. wide range  

4550. approach  

4551. bunch  

4552. cooperate  

4553. excited  

4554. sergeant  

4555. transaction  

4556. untapped  

4557. wring  

4558. architecture  

4559. burly  

4560. costly  

4561. expertise  

4562. prolong  

4563. recovery  

4564. related  

4565. serious  

4566. true  

4567. yourself  

4568. art  

4569. but  

4570. cost-effective  

4571. diameter  

4572. external  

4573. prove  

4574. burp  

4575. cover  

4576. desirable  

4577. extensive  

4578. put off  

4579. reiterate  

4580. service  

4581. tresure  

4582. withold  

4583. armistice  

4584. ezceptional  

4585. proposition  

4586. reinforce  

4587. senior  

4588. throne  

4589. would rather  

4590. appropriate  

4591. bring about  

4592. cooperation  

4593. depend on  

4594. timing  

4595. wicket  

4596. apt  

4597. boastful  

4598. composed  

4599. dependent  

4600. exam  

4601. prosperity  

4602. reinstate  

4603. snap  

4604. as well  

4605. concisely  

4606. creative  

4607. devoid  

4608. evil  

4609. provincial  



 
4610. receipt  

4611. slap  

4612. toy  

4613. war  

4614. die of  

4615. eventual  

4616. proof  

4617. reimburse  

4618. saint  

4619. spur  

4620. testament  

4621. asssail  

4622. comparative  

4623. conclusive  

4624. excel  

4625. productivity  

4626. software  

4627. squad  

4628. thats insteresting  

4629. associate  

4630. concoct  

4631. courageous  

4632. dilemma  

4633. attainmenet  

4634. concur  

4635. creature  

4636. disastrous  

4637. excessive  

4638. proliferate  

4639. relation  

4640. some  

4641. spin  

4642. thereafter  

4643. crescent  

4644. dislocate  

4645. producer  

4646. repeal  

4647. specimen  

4648. stage  

4649. tuck  

4650. another  

4651. austere  

4652. confer  

4653. disorder  

4654. exaggerate  

4655. proofread  

4656. replace  

4657. source  

4658. stall  

4659. territory  

4660. avow  

4661. confident  

4662. crew  

4663. awareness  

4664. cognitive  

4665. commons  

4666. confront  

4667. disturbance  

4668. prevent  

4669. repress  

4670. result  

4671. steep  

4672. straw  

4673. dive  

4674. poultry  

4675. researcher  



 
4676. resort  

4677. stab  

4678. stolen  

4679. await  

4680. cluster  

4681. commodity  

4682. confused  

4683. award  

4684. coincidental  

4685. common  

4686. confined  

4687. dispense with  

4688. propose  

4689. rate  

4690. restrict  

4691. sour  

4692. store  

4693. confuse  

4694. crooked  

4695. crop  

4696. doorbell  

4697. powder  

4698. retirement  

4699. ride  

4700. spill  

4701. staple  

4702. concerned  

4703. debut  

4704. particle  

4705. represent  

4706. resolve  

4707. salvage  

4708. shift  

4709. striker  

4710. collector  

4711. comfortable  

4712. patch  

4713. reproach  

4714. resurface  

4715. scorch  

4716. shiver  

4717. structure  

4718. commemorate  

4719. confrontation  

4720. crude  

4721. distant  

4722. conservative  

4723. criminal  

4724. crash  

4725. drown  

4726. pasture  

4727. require  

4728. retort  

4729. sew  

4730. significance  

4731. suicide  

4732. sharpen  

4733. simmer  

4734. supreme  

4735. conscience  

4736. critique  

4737. cultural  

4738. downstairs  

4739. pedantic  

4740. reserve  

4741. resurrect  



 
4742. curative  

4743. custody  

4744. drunk  

4745. perform  

4746. ridicule  

4747. roam  

4748. skylab  

4749. so that  

4750. take risk  

4751. counselling  

4752. constituency  

4753. curable  

4754. cursory  

4755. donation  

4756. peer  

4757. rid  

4758. rider  

4759. soak  

4760. strand  

4761. tear  

4762. plunge  

4763. right  

4764. robbery  

4765. society  

4766. strengthen  

4767. term  

4768. consumer  

4769. curious  

4770. priacy  

4771. construe  

4772. conflict  

4773. contain  

4774. curiosity  

4775. cutlery  

4776. politician  

4777. ripen  

4778. rot  

4779. steel  

4780. stretch  

4781. temple  

4782. continous  

4783. picture  

4784. rinse  

4785. rivet  

4786. shield  

4787. shopping  

4788. sunbathe  

4789. coherenet  

4790. commander  

4791. contestant  

4792. sniff  

4793. survey  

4794. comb  

4795. controversial  

4796. cute  

4797. plummet  

4798. criminal  

4799. riot  

4800. roast  

4801. sleepy  

4802. rival  

4803. rosary  

4804. rustle  

4805. several  

4806. skeleton  

4807. such  



 
4808. tap  

4809. convene  

4810. pod  

4811. prospective  

4812. conspire  

4813. convention  

4814. peaceful  

4815. ruffle  

4816. rumor  

4817. rupture  

4818. shuffle  

4819. so called  

4820. subsidize  

4821. tabacco  

4822. substance  

4823. summary  

4824. console  

4825. contagıous  

4826. popularity  

4827. potential  

4828. rummage  

4829. rust  

4830. sober  

4831. reject  

 


