
 

 

1 - FRIENDSHIP 

 

                                                                               
Lesson 1 

 

10. Sayfadaki Kelimeler  

friendship arkadaşlık 

lesson ders 

check ✓ işareti koymak 

activities etkinlikler 

like sevmek hoşlanmak 

with ile, birlikte 

friends arkadaşlar 

then daha sonra 

share paylaşmak 

classmates sınıf arkadaşları 

example örnek 

having party parti yapmak 

drink içmek 

something bir şey, bir şeyler 

go for a walk yürüyüşe çıkmak 

play oynamak 

sport spor 

go to the movies sinemaya, (filmlere) gitmek 

study together beraber çalışmak 

concerts konserler 

eat out dışarda yemek 

shopping malls alışveriş merkezi 

computer games bilgisayar oyunları 

watch izlemek 

just sit and chit-chat oturup muhabbet etmek 

together beraber, birlikte 

work çalışmak 

partner arkadaş, ortak, eş 

point işaret etmek, göstermek 

say söylemek 

other diğer 

things şeyler 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

11. Sayfadaki Kelimeler  

match eşleştirmek 

poster afiş 

movie types film türleri 

conversation konuşma 

below aşağıda, aşağı 

write yazmak 



 

 

under altına, altında 

listen dinlemek, dinle! 

practice alıştırma yapmak, alıştırma 

hello, hi, hey merhaba, selam 

it’s x calling arayan (benim) x 

Say söylesene 

busy meşgul 

tomorrow yarın 

evening akşam 

not at all hiç (de) değil, pek değil 

anything herhangi (hiç) bir şey) 

why neden 

would you like to x x yapmaya ne dersin, x yapmak ister misin 

come over gelmek (eve) (birisinin), uğramak 

great büyük, iyi, muhteşem 

do you like x x sever misin 

comedies komedi filmler 

romances romantic filmler 

sci-fi bilim kurgu 

thrillers gerilim filimleri 

favorite favori, en beğenilen, sevilen 

bye, goodbye, hoşçakal 

take care kendine iyi bak 

what kind of movies ne tür filimler 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 

12. Sayfadaki Kelimeler  

read okumak 

excuses mazaretler 

which ones hangileri 

good iyi 

I’m busy that night. O gece işim var, meşgulüm. 

I’m going to x -edeceğim, yapacağım 

visit ziyaret etmek 

grandparents büyük anne-baba, dede – nene 

I’m not feeling well. iyi değilim, hissetmiyorum, havamda değilim, 
keyfim yok 

I have to x – yapmak, etmek zorundayım 

stay home evde kalmak 

wash yıkamak 

accepting kabul etme 

invitation davet, davetiye 

sentences cümleler 

box kutu, tablo 

refusing reddetme 

cousin kuzen, yeğen 

tonight bu gece 

go out dışarı çıkmak 



 

 

having friends over arkadaşların (eve) gelmesi 

Sunday Pazar günü 

evening akşam 

late geç, erken olmayan 

show gösteri, performans, etkinlik 

I’d love to x x’e bayılırım, seve seve x 

13. Sayfadaki Kelimeler  

talking about x x hakkında konuşmak 

future gelecek 

plans planlar 

arrangement düzenleme, ayarlama, planlama 

football (soccer) futbol (sadece Amerika’da) 

match maç, karşılaşma, müsabaka 

weekend hafta sonu 

go around gezinmek, dolaşmak 

ask sormak 

for each her biri için 

question soru 

english turkish 

further information daha fazla (ayrıntılı) bilgi 

town/city kasaba,ilçe/şehir 

meet friends arkadaşlarla buluşmak 

relatives akrabalar 

computer games bilgisayar oyunları 

exam sınav 

go shopping alışverişe çıkmak, gitmek 

uncle and aunt amca, dayı, yenge, teyze 

compare karşılaştırmak 

something fun eğlenceli bir şey 

physically fiziksel olarak 

active hareketli 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

14. Sayfadaki Kelimeler  

week hafta 

barbecue mangal 

birthday party doğum günü partisi 

tournament turnuva 

nature walking doğa yürüyüşü 

bicycle race bisiklet yarışı 

above yukarıdaki, yukarı 

Saturday Cumartesi günü 

a class party sınıf partisi 

join katılmak 

rock concert rock müzik konseri 

complete tamamlamak 

chart tablo, grafik 

accept kabul etmek 



 

 

refuse reddetmek 

circle yuvarlak içine almak 

correct doğru 

lines satırlar 

15. Sayfadaki Kelimeler  

work in pairs ikili (gruplar) halinde çalışın 

role cards rol kartları 

decide karar vermek, almak, kılmak 

invite davet etmek 

ready hazır 

where and when nerede ve ne zaman 

start başlamak, başlatmak 

as in the example örnekteki gibi, örnekte olduğu gibi 

give an excuse mazaret bildirmek 

sounds kulağa gelmek, (eğlenceli) 

letter mektup 

sender gönderen 

what’s x about x ne hakkında, neyle ilgili 

I hope umarım, inşallah 

all is well her şey iyidir, yolundadır 

world dünya, evren 

place yer, mekân, ev 

Tuesday Salı günü 

November Kasım ayı 

I guess sanırım, öyle tahmin ediyorum ki 

know bilmek 

Ave (kıs. Avenue) bulvar 

very çok, pek 

difficult zor, meşakkatli 

take the number 41 bus 41 numara otobüse bin 

get off inmek 

forest orman, ağaçlık alan 

road yol 

cheers hoşça kal, teşekkürler 

reply letter cevap mektubu 

read it out dışından, sesli okumak 

imagine farz edin, hayal edin 

state belirtmek, ifade etmek 

attend katılmak, gitmek 

sure emin, kesin 

greet selamlamak 

beginning başlangıç, giriş, baş 

end son, bitiş 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

16. Sayfadaki Kelimeler  

scan taramak, göz gezdirmek 

email elektronik posta 



 

 

events olaylar, durumlar 

December Aralık ayı 

phone number telefon numarası 

see you soon yakında görüşürüz, görüşmek üzere 

Wednesday Çarşamba günü 

bring getirmek 

something to eat yiyecek bir şeyler 

school tennis club okul tenis kulübü 

organising düzenliyor, ayarlıyor 

competition karşılaşma, turnuva tarzı 

Friday Cuma günü 

sports centre spor merkezi 

rackets tenis raketi 

appear görünmek, çıkmak 

date tarih 

request istek 

                                                                                                                                            
Lesson 6 

 

17. Sayfadaki Kelimeler  

use kullanmak 

dictionary sözlük 

match eşleştirme 

words and expressions kelime ve ifadeler 

definitions tanımlar, açıklamalar 

something in common ortak nokta 

back someone up birisine arka çıkmak, desteklemek 

stranger yabancı 

count on someone birine güvenmek, dayanmak 

buddies kankalar, yakın arkadaşlar 

get on well with someone biriyle iyi geçinmek, aynı kafada olmak 

help yardım etmek, yardım 

depend on someone birine dayanmak, güvenmek, bağlı olmak 

like each other birbirini sevmek 

have the same interests aynı şeylere ilgi duymak 

someone you don’t know tanımadığınız, bilmediğiniz biri 

come into our lives hayatlarımıza girer 

just sadece 

for a short time kısa süreliğine 

forever sonsuza dek, ebediyen 

think düşünmek 

closest friends en yakın arkadaşlar 

like brothers and sisters abi, kardeş gibi 

never asla 

lie yalan söylemek 

argue tartışmak 

most of the time çoğu zaman 

true gerçek, esaslı 

turns döndürmek, çevirmek, dönüştürmek, yapmak 



 

 

spend enough time together birlikte yeterince zaman geçirmek 

true friendships gerçek arkadaşlıklar 

similar benzer 

likes and dislikes sevilen ve sevilmeyen şeyler 

see a part of ourselves kendimizden bir parça görmek 

proverb atsözü 

mean anlama gelmek, ifade etmek 

one mind in two bodies iki bedende tek akıl 

                                                                               
Project 

 

18. Sayfadaki Kelimeler  

dialog karşılıklı konuşma, diyalog 

supposed to yükümlü olmak, (sizden) beklenmek (bir şey 
yapmanız) 

welcoming karşılama 

serving food/drinks yiyecek/içecek ikram etme 

chatting kısa sohbet, hal hatır sorma 

see somebody off birisini uğurlamak, yolcu etmek 

feel at home rahatına bak, evinde hisset 

enjoy eğlenmek, zevk almak, keyfine bakmak 

a cup of tea bir fincan çay 

cookies kurabiye, kek 

hungry aç 

collection aynı türden bir grup nesne, koleksiyon 

idea fikir 

what do you have in your mind aklında ne var 

animation canlandırma, animasyon 

another choice başka bir seçenek 

drama dram türü film 

that’s better daha iyi 

let’s hadi, lım, lim 

thanks for everything her şey için teşekkürler 

see you tomorrow at school yarın okulda görüşürüz 

act out canlandırmak 

self-assessment öz değerlendirme 

how well ne kadar iyi 

simple texts basit metinler 

apologizing özür dileyen 

 

  



 

 

2 - TEEN LIFE 

 

                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

20. Sayfadaki Kelimeler  

teen (teenager) 13-19 yaş arası kimse, ergenlik dönemindeki kişi 

life hayat, yaşam 

hiking yürüyüş 

mountain bike dağ bisikleti 

bossaball voleybol, futbol, capoeira ve jimnastik karışımı 
bir spor 

zorbing büyük bir plastik topun içine girerek bir 
yamaçtan aşağı yuvarlanarak yapılan spor 

snowshoeing raketle kar yürüyüşü 

snow tubing şişme yuvarlak bir bot üzerinde yamaçtan 
kayma 

adjectives sıfatlar 

exciting heyecan verici 

interesting ilgi çekici 

unusual sıra dışı 

trendy popüler 

ridiculous saçma, aptalca, gülünç 

boring sıkıcı 

try denemek 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

21. Sayfadaki Kelimeler  

handlebar gidon 

seat sele 

brake lever fren kolu 

frame gövde 

brake fren 

mudguard çamurluk 

gear vites 

chain zincir 

pedal pedal 

tire lastik 

bike parts bisiklet parçaları 

recording kayıt 

true doğru 

false yanlış 

correct düzeltmek, doğrusunu yazmak 

hanging out with friends arkadaşlarla takılmak 

black siyah, kara 

silver gümüş, kurşuni 

riverside nehir kenarı 



 

 

near yakın, yakında, uzak olmayan 

neighbourhood mahalle, çevre, etraf 

go cycling bisiklet sürmeye, binmeye gitmek 

father baba 

be good at sth bir şeyde iyi olmak 

fixing onarmak, düzeltmek, tamir etmek 

usually genelde 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 

22. Sayfadaki Kelimeler  

daily günlük, her gün olan, yapılan 

routine hergünkü, rütin 

walk to yürüyerek bir yere gitmek 

drive to arabayla bir yere gitmek (sürerek) 

get up kalkmak 

early erken, erkenden 

have lunch öğle yemeği yemek 

have x breakfast kahvaltıda x yemek, olmak 

milk süt 

honey bal 

Time expressions zaman ifadeleri 

adverbs of frequency sıklık zarfları 

in the morning sabahleyin, sabahları, sabah vaktinde 

in the afternoon öğlen, öğlenleri, öğlen vaktinde 

in the evening akşamleyin, akşamları, akşam vaktinde 

noon öğle, öğle vakti 

midnight gece yarısı 

at night geceleyin, gece vakti 

always her zaman 

usually genellikle, çoğu kez 

often sık sık 

sometimes bazen, arada sırada 

hardly ever neredeyse hiç, kırk yılda bir, çok nadir 

never hiç, hiçbir zaman, asla 

parents ebeveynler, anne – baba 

mother anne 

teacher öğretmen 

outside the city şehir dışında 

brother erkek kardeş, abi 

high school lise 

little biraz, az şey 

far away uzak, uzakta, uzağa, uzaktan 

about yourself kendiniz hakkında 

family members aile üyeleri, fertleri 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

23. Sayfadaki Kelimeler  



 

 

how old is x x kaç yaşında 

Italian İtalyalı, İtalya ile alakalı, İtalyan 

clock saat 

have a shower duş almak 

brush fırçalamak 

teeth dişler 

egg yumurta 

orange juice portakal suyu 

pancake krep, gözleme 

afternoon öğleden sonra 

rest dinlenmek, istirahat etmek 

for a while bir süreliğine, kısa bir süre için 

have dinner akşam yemeği yemek 

listen to music müzik dinlemek 

watch TV televizyon izlemek 

take notes notlar almak 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

24. Sayfadaki Kelimeler  

different farklı 

energetic canlı, hareketli 

loud yüksek (ses) 

unbearable dayanılmaz (kötü), katlanılacak gibi olmayan 

mostly çoğunlukla 

ticket bilet 

terrific şahane, olağanüstü, mükemmel, 

impressive etkileyeci 

voice ses 

p.m. (post meridiem) öğlen 12 ve gece 12 arasındaki zaman dilimi 

I’d love to çok isterim, bayılırım 

rest of x x in geri kalanı, devamı 

preferences tercihler 

prefer tercih etmek 

live music show canlı müzik gösterisi 

beach sahil, kumsal 

news haberler 

online çevrimiçi 

be alone yalnız olmak, kalmak 

wear giymek (elbise, ayakkabı), takmak (gözlük, takı) 

fashion clothes moda kıyafetler 

casual clothes gündelik kıyafetler 

                                                                                                                                            
Lesson 6 

 

25. Sayfadaki Kelimeler  

appropriate uygun 

every her, her biri 

twice iki kez, iki defa, kere 



 

 

three times üç kez, üç defa, kere 

once a month ayda bir kez, ayda bir defa, kere 

fruit meyve 

fast food ayaküstü yenilen yemek 

junk food sağlıksız ama hızlı ve kolay yenilebilen yiyecek 

magazine dergi 

headphones kulaklık 

untidy dağınık, düzensiz, toplu olmayan 

habit alışkanlık, huy 

pen kalem 

                                                                               
Project 

 

26. Sayfadaki Kelimeler  

cover kapak 

create yaratmak, oluşturmak 

music band müzik grubu 

prepare hazırlamak 

draw çizmek 

design tasarlamak 

following aşağıdaki, takip eden 

performer sanatçı, oyuncu, icracı, müzisyen 

instruments çalgı aletleri 

song titles şarkı isimleri 

hearth ocak, şömine çevre döşemesi 

heart kalp, yürek 

interview görüşmek, söyleşi yapmak, görüşme, söyleşi 

related to x x ile ilgili 

  



 

 

3 - COOKING 

 

                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

28. Sayfadaki Kelimeler  

cooking yemek pişirme 

cook yemek pişirmek 

method yöntem, yol 

bake fırınlamak 

boil haşlamak (kaynatmak) 

roast kızartmak 

steam buğulamak, buharda pişirmek 

grill ızgarada, mangalda pişirmek 

fry yağda kızartmak 

fish balık 

chicken tavuk 

meat et 

potatoes patates 

mushrooms mantar 

onions soğan 

eggplants patlıcan 

carrots havuç 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

29. Sayfadaki Kelimeler  

slice dilimlemek 

peel soymak 

cut kesmek 

chop doğramak 

spread sürmek 

dice küp şeklinde doğramak 

process süreç, işlem 

first ilk önce, öncelikli olarak, en başta 

oven fırın 

bread ekmek 

red kırmızı 

toaster tost makinesi 

turn sth on bir şeyi açmak (elektrikli aletler için) 

take out çıkarmak 

butter yağ (tereyağı) 

jam reçel 

vegetable sebze 

next daha sonra 

after that ondan sonra 

finally son olarak 

explain açıklamak 



 

 

snacks atıştırmalıklar, abur cubur 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 

30. Sayfadaki Kelimeler  

ingredients malzemeler, içindekiler 

cabbage lahana 

green pepper yeşil biber 

tomato domates 

tablespoon yemek kaşığı 

pizza bread pizza hamuru 

frying pan kızartma tavası 

on top üzerine, üstüne 

microwave mikro dalga fırın 

enjoy it afiyet olsun 

recipe tarif 

tasty lezzetli 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

31. Sayfadaki Kelimeler  

guess tahmin etmek 

meaning anlam 

yeast maya 

pour dökmek (sıvıyı bir kaba vb.) 

mixing bowl karıştırma kabı 

flour un 

rolling pin oklava, merdane 

knead yoğurmak 

loaf pan somum ekmeği 

a glass of x bir bardak x 

sugar şeker 

teaspoon çay kaşığı 

package paket 

add eklemeki katmak 

warm ılık, soğuk olmayan 

mixture karışım 

large büyük, geniş 

stir well iyice karıştırın 

dough hamur 

lightly floured hafif unlu 

shape sth into x bir şeye x şekil vermek, şekle sokmak 

tea towel küçük bez, kurulama havlusu 

roll yuvarlama 

loaf pan ekmek tavası 

hour saat 

about yaklaşık, civarı 

let it cool soğumaya bırakın 

sequencing sıralama 



 

 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

32. Sayfadaki Kelimeler  

Turkish pilaf Türk pilavı 

rice pirinç 

orzo arpa şehriye 

hot sıcak 

melt eritmek 

rinse suyla yıkayarak temizlemek 

take x off the heat bir şeyi ateşten, ocaktan almak 

turn down x bir şeyi kapatmak (ocak, fırın vb. elektrikli 
aletler) 

continuously devamlı olarak 

absorb emmek, içine çekmek 

cool down soğumak 

discuss tartışmak 

pasta makarna 

healthy sağlıklı 

dish yemek 

                                                                                                                                            
Lesson 6 

 

33. Sayfadaki Kelimeler  

country ülke 

belong to x x’e ait olmak 

consist of x x’den oluşmak 

lentil mercimek 

lamb kuzu (eti) 

national milli, ulusal 

beef sığır eti 

top sth with x bir şeyin üzerine x koymak 

nuts sert kabuklu yemişler, fındık fıstık vb. için genel 
isim 

pistachio antep fıstığı 

almond badem 

noodle erişte 

sauce sos 

serve servis etmek, sunmak (yemek) 

give thanks to sbd birisine şükranlarını sunmak, teşekkür etmek 

Irish İrlanda’ya ait 

mashed potatoes patates püresi 

pepper (kara) biber 

leek pırasa 

regional variations bölgesel farklılıklar 

                                                                               
Project 

 

34. Sayfadaki Kelimeler  



 

 

booklet kitapçık, el kitabı 

eye-catching göze çarpan, ilginç, çekici 

things you need ihtiyacınız olan şeyler 

step by step adım adım 

berry yumuşak, küçük meyve (çilek, kiraz vb.) 

muffin küçük tatlı kek 

baking powder kabartma tozu 

vegetable oil çiçek yağı (sebzelerden elde edilmiş herhangi 
bir) 

pre-heat önceden ısıtın 

muffin cups kek kalıpları 

display göstermek, sergilemek 

take a look göz atmak, bakmak 

  



 

 

4 - COMMUNICATION  

 

                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

36. Sayfadaki Kelimeler  

communication iletişim 

ways of communication iletişim yolları 

letter mektup 

voicemail sesli mesaj 

make a phone call telefon görüşmesi yapmak 

social network sosyal medya 

speak face-to-face yüz yüze konuşmak 

keep in touch görüşmek, iletişim halinde olmak 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

37. Sayfadaki Kelimeler  

formal resmi 

informal gayri resmi, resmi olmayan, samimi 

hang on a minute, please bekle bir dakika lütfen 

I’ll get x x’i çağırayım 

I’m afraid ne yazık ki, maalesef, korkarım ki 

x’s not available at the moment x şu anda (burada) müsait değil 

contact iletişime geçmek, görüşmek 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 

38. Sayfadaki Kelimeler  

who’s calling kim arıyordu 

one moment, please. bir saniye lütfen 

hear duymak 

bad line telefon çekmiyor, hat kötü 

repeat tekrar etmek 

caller arayan kişi 

come to the phone telefona gelmek, çıkmak 

receiver aranan kişi 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

39. Sayfadaki Kelimeler  

sender gönderen kişi 

receiver alan kişi 

communication technology exhibition iletişim teknolojileri sergisi 

science museum bilim müzesi 

drive sbd to smw birsini bir yere arabayla götürmek 

concern kaygı, endişe 

sympathy halden anlama, sempati 



 

 

I hope you feel better soon umarım yakında daha iyi olursun (hissedersin) 

that’s so bad bu kötü olmuş 

we will meet up later, then başka zaman buluşuruz o zaman 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

40. Sayfadaki Kelimeler  

board games masa üstü (özel bir tahta üzerinde) oynanan 
oyunların genel ismi; satranç, dama vb. 

technology stores teknoloji mağazası 

accessory stores takı, aksesuar mağazası 

follow the outline below aşağıdaki taslağı takip edin 

inform (about) bilgi vermek (bir şey hakkında) 

                                                                                                                                            
Lesson 6 

 

41. Sayfadaki Kelimeler  

abbreviations kısaltmalar 

B4N (Bye for Now) şimdilik hoşça kal 

SMS (Short Message Service) kısa mesaj servisi 

cheap, fast and fun ucuz, hızlı ve eğlenceli 

approximately ortalama 

million milyon 

billion milyar 

combination birleşim, karışım 

numbers, words, symbols and abbreviations numara, kelime, işaret ve kısaltmalar 

negative effects (of x) (x’in olumsuz) olumsuz etkiler 

according to x x’e göre 

languages diller 

nearly hemen hemen, neredeyse 

secret gizli 

42. Sayfadaki Kelimeler  

record a mock phone conversation şakacıktan bir telefon konuşması kayıt edin 

weekend activity hafta sonu etkinliği 

dial aramak, tuşlamak (telefonda) 

hang up the phone telefonu kapatmak 

simple basit, sıradan 

clarify açıklamak, anlatmak 

clarification açıklama, netleştirme 



 

 

5 -  THE INTERNET  

 

                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

44. Sayfadaki Kelimeler  

the ones you agree with katıldıklarınız 

ideas fikirler, düşünceler, görüşler 

make new friends yeni arkadaşlar edinmek 

search for sth bir şey araştırmak 

make live chats çevrimiçi sohbet etmek 

homework ödev, ev ödevi 

account hesap 

attachment eklenti 

comment yorum, yorum yapmak 

confirm onaylamak, onay vermek 

download(s) indirmek, indirilenler 

log in/on giriş yapmak 

log off/out çıkış yapmak 

register kayıt olmak 

search engine arama motoru 

upload yüklemek 

browser tarayıcı, internet açar 

connect bağlamak 

copy kopyalamak 

disconnect bağlantıyı kesmek 

memory hafıza, bellek 

internet services internet hizmetleri 

username kullanıcı adı 

password şifre, parola 

file dosya 

express ifade etmek 

personal information kişisel bilgi 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

45. Sayfadaki Kelimeler  

x hours a day (bir) günde x saat 

through the Net internetten 

access erişmek 

website internet sayfası 

connecting the sentences cümleleri bağlama 

PC (personal computer) kişisel bilgisayar 

everywhere her yer, her yere, her yerde 

post pictures fotoğraf yayımlama 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 



 

 

46. Sayfadaki Kelimeler  

screen ekran 

hard disk drive sabit sürücü 

software yazılım 

internet connection internet bağlantısı 

processor işlemci 

laptop dizüstü bilgisayarı 

desktop PC masaüstü bilgisayarı 

wireless kablosuz 

cable modem kablolu modem 

telephone line telefon hattı 

connection cable bağlantı kablosu 

connection sign bağlantı işareti, simgesi 

never mind önemi yok 

47. Sayfadaki Kelimeler  

offline çevrim dışı 

I mean yani 

check email e-postaları kontrol etme 

smartphone akıllı telefon 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

48. Sayfadaki Kelimeler  

main idea ana fikir 

affect etkilemek 

effect etki 

addict bağımlı 

experts uzmanlar 

users kullanıcılar 

generally genelde, genellikle 

school counselling service okulu nehberlik servisi 

surely elbette, kesinlikle, muhakkak 

                                                                               
Project 

 

50. Sayfadaki Kelimeler  

questionnaire anket 

several times birkaç kez 

offers teklifler 

identify belirlemek 

and ve 

but ama 

because çünkü 

follow-up tamamlayıcı, takip eden 

  



 

 

6 - ADVENTURES  

 

                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

52. Sayfadaki Kelimeler  

adventures maceralar 

extreme sports uç, tehlikeli sporlar 

parkour running parkur koşusu 

sky diving hava dalışı 

bungee jumping yüksek bir yerden esnek bir halatla bağlanarak 
atlama etkinliği 

kayaking kayıkla gitmek 

canoeing kanoyla gitmek 

rafting plastik bir sal ile grup halinde akıntılı suda 
yapılan bir spor 

hang gliding planörle uçma, planörcülük 

motor racing motorlu taşıt yarışı 

caving mağaracılık 

skateboarding kaykay yapma 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

53. Sayfadaki Kelimeler  

challenging zorlayıcı 

dangerous tehlikeli 

fascinating büyüleyen, hayran bırakan 

entertaining eğlenceli 

x is easier than y x, y den daha kolaydır 

x is less challenging than y x, y den daha az zorlayıcıdır 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 

54. Sayfadaki Kelimeler  

adrenalin turkish 

x seeker x arayan kimse 

involving x x içeren 

physical risk bedensel tehlike 

all over the world tüm dünyada 

attract çekmek, cezbetmek 

white-water rafting rafting sporunun zorlu su alanları ve kuvvetli 
akıntılarla dolu özel bir alanda yapılan türü 

kind tür, çeşit, bir bakıma 

indoor kapalı alan, bina içi 

outdoors açık alan, doğa 

freedom özgürlük 

nature doğa 

challenge mücadale 



 

 

push zorlamak 

air hava 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

55. Sayfadaki Kelimeler  

summer holidays yaz tatilleri 

vacation tatil 

in turn sırayla 

mysterious gizemli 

scuba diving tüple dalış 

reason sebep 

free time boş zaman 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

56. Sayfadaki Kelimeler  

quickly çabucak, hızlıca 

around çevresinde, çevresine 

object nesne, şey 

jumps hoplama, zıplama, sıçrama, atlama 

skillful becerikli, yetenekli 

movements haraketler 

aim amaç, gaye 

                                                                                                                                            
Lesson 6 

 

57. Sayfadaki Kelimeler  

pocket-bike racing cep motosikleti yarışları 

concept fikir, kavram 

manufacturers üreticiler 

producing üretme 

high-quality pocket bikes yüksek kaliteli mini motosikletler 

big büyük 

real size gerçek boyutlarda 

weigh çekmek, gelmek, ağırlığında olmak 

consider olarak görmek, düşünmek, algılamak, saymak 

fans hayranlar 

riding sürme (motosiklet, at vb.) 

tried denemek (try) fiilinin geçmiş hali 

month ay (ocak, şubat vb. gibi) 

another diğer, başka 

person kişi, birey, kimse 

                                                                               
Project 

 

58. Sayfadaki Kelimeler  

groups of four dört kişilik gruplar 

adventure trip macera gezisi 



 

 

make a list (of) bir liste(sini) yapmak 

suitable cities uygun, müsait şehirler 

hot air balloon ride sıcak hava balonu gezisi 

scenery manzara 

explore keşfetmek 

from the air /span> havadan 

personal narratives kişisel anlatımlar 

 

7 - TOURISM  

 

                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

60. Sayfadaki Kelimeler  

The Hagia Sophia Museum Ayasofya Müzesi 

The Tower Bridge Kule Köprüsü (Londra) 

The Kremlin Palace and Red Square Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan 

The Eiffel Tower Eiffel Kulesi 

The Statue of Liberty Özgürlük Heykeli 

attractions turistik yerler 

Moscow Moskova 

Russia Rusya 

France Fransa 

The USA ABD (Amerika Birleşik Devletleri) 

The UK Birleşik Krallık (United Kingdom) 

structure yapı, mimari 

historic places tarihi yerler 

ancient antik 

incredible inanılmaz, hayret verici 

lovely çekici, harika, çok hoş ve güzel 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

61. Sayfadaki Kelimeler  

Taj Mahal Tac Mahal 

architectural style mimari tarz 

Niagara Falls Niagara Şelaleleri 

Blue Mosque Sultanahmet Camii 

Big Ben parlamento binasındaki büyük saat çanı 
(İngiltere) 

Great Pyramid (of Giza) Keops Piramidi (Büyük Piramit) 

Egyptian Mısır’a ait; ile ilgili 

workers işçiler 

build inşa etmek 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 



 

 

62. Sayfadaki Kelimeler  

weather hava 

what is the weather like there orada havalar nasıl 

seaside deniz kenarı 

historic buildings tarihi binalar 

historic sites tarihi alanlar, yerler 

to me bana göre 

rather yerine; dan, den çok; -mektense, dense 

mountains dağlar 

convenient elverişli, uygun 

everything you need ihtiyacın olan her şey 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

63. Sayfadaki Kelimeler  

truly gerçekten 

province bölge 

location yer, mekân 

climate iklim 

recreational activities hoşça vakit geçirme için yapılan aktiviteler 

dishes yemekler 

accommodation konaklama 

Cleopartra’s Gate Cleopatra Kapısı 

Roman Road Roma Yolu 

Grand Mosque Büyük Camii 

south güney 

central orta, merkez 

inland iç, içte olan; denizden uzak 

with a history going back over 6,000 years altı bin yıldan fazlaya dayanan bir geçmişi ile 

an important stop önemli bir durak 

traders tüccarlar 

focal point odak noktası 

civilisations medeniyetler 

Roman Empire Roma İmparatorluğu 

Cilicia Kilikya 

junction point kavşak (bağlantı) noktası 

Mediterranean Sea Akdeniz 

chilly serin 

damp ıslak 

winters kışlar 

prophet peygamber 

after a tiring day yorucu bir günün ardından 

all-inclusive her şey dâhil 

bed and breakfast yalnız yatak ve kahvaltı 

multicultural çok kültürlü 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

64. Sayfadaki Kelimeler  



 

 

Caribbean Karayipler 

island ada 

friendly dost canlısı, cana yakın 

smiling people güler yüzlü, güleç insanlar 

majestic görkemli, muhteşem, ihtişamlı 

green yeşil 

sandy kumlu 

crystal-clear çok berrak 

spring bahar 

mild ılıman, orta 

temperature sıcaklık 

the year around yıl boyunca 

banana trees muz ağaçları 

coconut palms hindistancevizi ağaçları 

memorable unutulmaz 

experience deneyimlemek,  

capital başkent 

official language resmi dil 

total population toplam nüfus 

approximately yaklaşık olarak 

currency para birimi 

                                                                                                                                            
Lesson 6 

 

65. Sayfadaki Kelimeler  

special/traditional dishes özel/geleneksel yemekler 

along boyunca, yan yana 

coast sahil 

north-western kuzey batı 

tomb mezar, türbe 

ski kayak 

a very rich cuisine çok zengin bir mutfak 

dessert tatlı 

candied chestnut kestane şekeri 

hostel han, yurt, pansiyon, misafirhane 

for every budget her bütçeye uygun; için 

                                                                               
Project 

 

66. Sayfadaki Kelimeler  

large size paper büyük boyutlarda kağıt 

effectively etkin; etkili bir şekilde 

grammar and spelling dilbilgisi ve yazım 

punctuation and capitalization noktalama ve büyük harf kuralları 

exchange değiştirmek, alıp-vermek 

  



 

 

8 - CHORES 

 

                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

68. Sayfadaki Kelimeler  

chores ev işleri 

household ev ya da aileye ait 

extra fazladan 

wash the dishes bulaşıkları yıkamak 

make the bed yatakları toplamak 

do the laundry çamaşırları yıkamak 

do the grocery shopping bakkal alışverişini yapmak 

load/empty the dishwasher bulaşık makinesi doldurmak/boşaltmak 

set the table masayı hazırlamak 

clean up the house evi temizlemek 

dust the shelves rafların tozunu almak 

vacuum the floor yerleri süpürmek 

cook the meals yemekleri yapmak 

take out the garbage çöpleri dışarı çıkarmak 

tidy up the room odayı toplamak 

hang out the washing çamaşırları asmak 

do the ironing ütü yapmak 

feed the cat kediyi beslemek 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

69. Sayfadaki Kelimeler  

be responsible for x x’den sorumlu olmak 

sweeping the leaves in the garden bahçedeki yaprakları süpürmek 

dusting tozunu alma 

bedrooms yatak odaları 

tasks görevler 

make sth easier bir şeyi kolaylaştırmak, daha kolay yapmak 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 

70. Sayfadaki Kelimeler  

vacuuming the floors yerleri elektrikli süpürge ile süpürmek 

bathroom banyo 

hate nefret etmek 

mop paspaslamak 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

71. Sayfadaki Kelimeler  

(good) listener dinleyici (dinlemesini bilen) 

directions talimatlar, emirler 



 

 

desk masa 

neat düzgün, derli toplu 

kind kibar, nazik 

couches koltuklar 

be nice iyi davranmak 

siblings kardeşler 

raise kaldırmak, yükseltmek (el, ses) 

during sırasında, esnasında 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

72. Sayfadaki Kelimeler  

poem şiir 

with the words given verilen kelimeler ile 

math matematik 

pants pantalon 

socks çorap 

plants bitkiler 

carpets halılar 

walk the dog köpeği yürüyüşe çıkarmak 

building block temel ilke, yapı taşı 

fold katlamak 

potted saksıda, dikili (çiçek, bitki) 

obligation yükümlülük, görev 

                                                                                                                                            
Lesson 6 

Student’s Book 

73. Sayfadaki Kelimeler  

take care of sb birisine bakmak, ilgilenmek 

watering the plants bitkileri sulamak 

furniture mobilya 

                                                                               
Project 

 

74. Sayfadaki Kelimeler  

housework ev işi 

such as x x gibi 

as a family aile olarak, bir aile olarak 

respect each other birbirine saygı duymak 

peer yaşıt, akran 

assessment değerlendirme 

feelings duygular, hisler 

  



 

 

9 -  SCIENCE  

 

 
                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

76. Sayfadaki Kelimeler  

science bilim 

discover keşfetmek 

discoverer kâşif 

discovery keşif 

invent icat etmek 

inventor mucit 

invention icat 

the structure of DNA DNA’nın yapısı 

Kevlar® çok hafif ve sağlam karbon kökenli liflerden 
oluşan bir malzeme 

medicine tıp 

synthetic yapay, suni 

steel çelik 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

77. Sayfadaki Kelimeler  

electricity elektirik 

phonograph gramafon 

motion picture camera hareketli resim kamera 

improved geliştirilmiş 

compass pusula 

water screw bir çeşit su pompası 

practical kullanışlı 

light bulb ampül 

powered aircraft kendinden güçlü hava aracı 

powerful güçlü 

78. Sayfadaki Kelimeler  

develop geliştirmek 

flew uçmak, uçurmak fiilinin geçmiş hali (fly) 

man insan, insanoğlu 

century yüzyıl 

achievements kazanımlar, edinimler, başarılar 

humanity insanlık 

separate ayrı, farklı 

piece parça 

diagnose teşhis etmek 

AIDS (acquired immune deficiency syndrome) edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu 

scientific awards bilimsel ödüller 

outstanding öne çıkan, göze çarpan, seçkin 

young genç 



 

 

investigator araştırmacı 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 

79. Sayfadaki Kelimeler  

store depolamak, saklamak, barındırmak 

organisms canlı varlıklar 

make sth special bir şeyi özel kılmak 

unlimited sınırsız 

limited sınırlı 

milligram gramın binde biri 

capable muktedir, kapasiteye sahip, gücü yeten 

printed yazılı, basılı 

nowadays bugünlerde 

prototypes ilk örnek, prototip, ön model 

be perfected mükemmelleştirmek, kusursuzlaştırmak 

amount miktar 

imagine hayal etmek 

endless sonsuz, sınırsız, sonu olmayan 

destroy yok etmek 

cancer cells kanser hücreleri 

ultra-delicate son derece hassas 

surgeries ameliyat, cerrahi müdahale, operasyon 

damaged tissues hasarlı dokular, zarar görmüş vücut dokuları 

hunt sb, sth down buluncaya kadar aramak 

certain belli, belirli 

be in one’s infancy başlangıç aşamasında, emekleme döneminde 
olmak 

breakthrough yenilik, atılım, bilimde büyük buluş 

since den, dan beri 

vaccine aşı 

supporting destekleyici 

cure çare, deva, ilaç 

common cold grip, nezle 

universe evren 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

80. Sayfadaki Kelimeler  

conduct an experiment (on sth) (bir şey üzerinde) deney yapmak 

vaccinate sb against sth birini bir şeye karşı aşılamak 

major diseases önemli, ciddi, ağır hastalıklar 

test tube deney tüpü 

Bunsen burner Bunsen beki (lambası; tutuşucu bir gaz ile 
havayı, yanmadan önce, istenen oranda 
karıştıran laboratuvar aygıtı) 

excavation area kazı alanı 

dentist diş hekimi 

technician tekniker, operatör 



 

 

machine makine 

chemist kimyager 

chemical substance kimyasal madde 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

81. Sayfadaki Kelimeler  

be interested in science bilime ilgisi olmak 

thesis tez 

glaciers buzullar 

glacial melts buzul erimeleri 

global warming küresel ısınma 

be in high danger büyük tehlike altında olmak 

National Park milli park 

Argentina Arjantin 

environmental engineering çevre mühendisliği 

accelerate hızlandırmak 

particularly özellikle, bilhassa 

space science uzay bilimi 

miss the point anlayamamak 

                                                                               
Project 

 

82. Sayfadaki   

spectacular harikulade, göz alıcı, muhteşem 

allow imkân tanımak etmek, izin vermek 

creatures yaratıklar 

unique eşsiz, tek 

natural wonder doğa harikası 

oceans okyanuslar 

interactive etkileşimli 

(be a)volunteer gönüllü (olmak) 

stage sahne, , aşama, safha 

  



 

 

10 -  NATURAL FORCES 

 

                                                                                                                                            
Lesson 1 

 

84. Sayfadaki Kelimeler  

natural forces doğal güçler 

tornado hortum, kasırga 

drought kuraklık 

avalanche çığ 

hurricane kasırga, hortum, bora 

earthquake deprem 

flood sel 

tsunami dev dalgalar 

landslide toprak kayması, erozyon 

wave dalga 

violent şiddetli, güçlü 

movement hareket 

wind rüzgâr 

circular dairesel 

form şekil almak 

upside-down alt üst, tepetaklak, baş aşağı durum 

spinning dönen 

cone koni, külah 

across the ground yer boyunca 

ice, snow, and rock buz, kar ve kaya 

side taraf, yüz, yön 

a long period uzun bir dönem, süre 

rain yağmur 

surface yüzey 

causing neden, sebep olan 

steep dik 

slope yamaç, yokuş, bayır 

disasters felaketler 

english turkish 

english turkish 

                                                                                                                                            
Lesson 2 

 

85. Sayfadaki Kelimeler  

Japanese Japonca 

take place meydana gelmek, oluşmak 

Indonesian Endonezya’ya ait, ile ilgili 

x in magnitude x büyüklüğünde (deprem) 

As a result of x x’in bir sonucu olarak 

massive muazzam, çok büyük 

travel ilerlemek 

at speeds of up to x kilometres per hour saatte x kilometreye varan hızlarda 



 

 

within x minutes x dakika içinde 

giant devasa, dev gibi 

be injured yaralanmak 

thousands still remain missing binlercesi hala kayıp 

homeless evsiz 

destructive yıkıcı, tahrip edici 

harbour liman 

underwater volcanic eruptions sualtı volkanik patlamalar 

meteor gök taşı 

Richter scale Richter ölçeği 

                                                                                                                                            
Lesson 3 

 

86. Sayfadaki Kelimeler  

breaking news sıcak gelişmeler 

shook sarsmak, sallamak fiilinin geçmiş zaman hali 
(shake) 

news highlights haber özetleri 

stroke vurmak fiilinin geçmiş zaman hali (strike) 

the earthquake measured 7.4 on Richter scale deprem Richter ölçeğine göre 7,4 olarak ölçüldü 

buried gömdü, toprak altında bıraktı 

suburbs kentin dışındaki yerler, merkezden uzak, 
varoşlar, banliyöler 

                                                                                                                                            
Lesson 4 

 

87. Sayfadaki Kelimeler  

elevator asansör 

trapped sıkışmış, kısmış, kapalı kalmış 

debris enkaz, moloz 

crawl çömelmek, emeklemek 

sturdy sağlam, dayanıklı 

cover your face and head with your arms başınızı ve yüzünüzü kollarınızla koruyun 

stay away from walls, windows and large 
bookcases 

duvarlardan, pencerelerden ve raflardan uzak 
durun 

floor kat 

get out as soon as you can olabildiğince çabuk dışarı çıkın 

sprinkler systems yağmur söndürme sistemi 

fire alarms yangın alarmları 

cloth elbise 

tap tıklamak, vurmak 

pipe boru 

make noise ses çıkarmak, gürültü etmek 

yell bağırmak 

inhaling içine çekme, (nefes) 

dangerous quantities of dust tehlikeli miktarda toz 

aftershocks artçılar, artçı sarsıntılar 

bring down yıkmak, devirmek, çökertmek 

electric wires elektrik telleri 



 

 

                                                                                                                                            
Lesson 5 

 

88. Sayfadaki Kelimeler  

water shortage su sıkıntısı, kuraklık 

in the future gelecekte 

waste boşa harcamak, telef etmek 

water saving taps su tasarruflu musluklar 

precious değerli, kıymetli 

causes and suggestions sebepler ve öneriler 

                                                                                                                                            
Lesson 6 

 

89. Sayfadaki Kelimeler  

how green are you çevreye ne kadar duyarlısınız (çevreci, doğaya 
saygılı) 

unplug fişten sökmek, çıkarmak 

air conditioner klima 

recycle geri dönüştürmek 

eco-friendly labelled detergents doğa dostu etiketli temizlik maddeleri 

reuse tekrar kullanmak 

double-sided arkalı önlü (basmak) 

pale green uçuk yeşil, hafif yeşil, yeşilimsi 

eco-conscious doğaya karşı duyarlı, saygılı 

top priority en yüksek öncelik 

bright açık, parlak 

fluorescent fosforlu, parlak 

environmental expert çevre uzmanı 

knowledge bilgi, ilim 

launch campaigns kampanyalar başlatmak 

save the world dünyayı kurtarmak 

going green çevreci olmak 

pay attention to x x’e dikkat edin 

reduce greenhouse gases sera gazlarını azaltmak 

burning calories kalori yakmak 

public transportation toplu taşıma 

pollution kirlilik 

last longer uzun süre dayanmak, gitmek (ampül) 
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90. Sayfadaki Kelimeler  

gather information bilgi toplamak 

possible natural disasters olası, muhtemel doğal afetler 

occur oluşmaki meydana gelmek 

crops ekinler 

forest fires orman yangınları 

animals hayvanlar 

desert çöl 



 

 

heavy rain şiddetli yağmur 

english turkish 

overflow taşmak (nehir, göl) 

dams barajlar 

flash floods ani su baskını 

make predictions tahminlerde bulunmak 

personal opinions kişisel fikirler, düşünceler 

 

 


