
11. SINIF İNGİLİZCE 10 . ÜNİTE KELİMELERİ (VALUES AND NORMS) 

anger: öfke 

angry: öfkeli 

appear: görünmek 

arrogant: kibirli 

attitude: tutum 

autonomy: bağımsızlık 

be patient: sabırlı olmak 

be understanding: anlayışlı olmak 

behave: davranmak 

blissful: çok mutlu 

careful: dikkatli 

collectivistic: ortaklaşacı 

commemorate: anmak 

commitment: bağlılık 

compassion: şefkat 

compassionate: merhametli 

concealing: gizleme 

conceited: kendini beğenmiş 

connection: bağ 

cooperation: işbirliği 

core values: temel değerler 

cultural awareness: kültürel farkındalık 

cultural differences: kültürel farklılıklar 

cultural values: kültürel değerler 

culture shock: kültür şoku 

customs: gelenekler 

demand: rağbet görmek 

diligence: çalışkanlık 

discrimination: ayırım (ırk, cinsiyet vb) 

disrespectful: saygısız 

elegance: zarafet 

empathy: empati 

equality: eşitlik 

etiquette: görgü kuralları 

excellent: mükemmel 

fair: adil 

family structure: aile yapısı 

family: aile 

fault: hata 

forgive: affetmek 

generosity: cömertlik 

generous: cömert 

gentle: kibar 

grace: nezaket 

graceful: zarif 

hatred: nefret 

healthy: sağlıklı 

helping elderly: büyüklere yardım etme 

honesty: dürüstlük 

hospitable: misafirperver 

hospitality: misafirperverlik 

hug: sarılmak 

humanity: insaniyet 

humans: insanlar 

humiliation: aşağılama 

humility: tevazu 

humor: mizah 

humorist: mizahçı 

independent: bağımsız 

individualistic: bireyci 

inexperienced: tecrübesiz 

integrity: bütünlük 

intelligence: akıl 

interrupt: sözünü kesmek 

intimate: samimi 

intrigue: ilgisini çekmek 
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irony: hiciv 

joyful: neşeli 

justice: adalet 

keep balance: kendine hakim olmak 

let go: bırakmak 

loyalty: sadakat 

make a difference: farklı birşey yapmak 

materialistic: maddiyatçı 

modest: alçak gönüllü 

modesty: alçakgönüllülük 

offend: rencide etmek 

overweight: kilolu 

patience: sabır 

patriotism: vatanseverlik 

peace: barış 

philosopher: filozof 

polite: kibar 

preserving: koruma 

principle: ilke, düstur 

profit: fayda 

public: toplum 

reliability: güvenilirlik 

respect: saygı 

responsibility: sorumluluk 

reveal: ortaya çıkarmak 

rude: kaba 

safe: güvenli 

self-confidence: kendine güven 

self-regulation: öz denetim 

 

 

 

 

share: paylaşmak 

show respect: saygı göstermek 

significant: önemli 

social interaction: sosyal etkileşim 

social norms: sosyal normlar 

social responsibility: sosyal sorumluluk 

society: toplum 

sophistication: düşüncelilik 

stay calm: sakin kalmak 

strong: güçlü 

take off: çıkarmak 

tolerance: hoşgörü 

transparency: şeffaflık 

trust: güven 

unacceptable: kabul edilemez 

unwritten: yazılı olmayan 

violation: saygısızlık 

wealth: zenginlik 

well-known: tanınmış 

wisdom: bilgelik 
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