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NOUNS 

alarm clock: çalar saat 

armchair: koltuk 

baker’s: fırın 

balcony: balkon 

bank: banka 

bath: banyo, küvet 

bathroom: banyo 

bed: yatak 

bedroom: yatak odası 

bedside table: komodin 

bookcase: kitaplık 

bookshop: kitapçı 

building: bina 

bus station: otobüs durağı 

butcher’s: kasap 

cafe: kafe 

carpet: halı 

cinema: sinema 

city centre: şehir merkezi 

city hall: belediye binası 

closet: tuvalet, elbise dolabı 

clothes shop: giyim mağazası 

coffee table: sehpa 

cooker: fırın 

countryside: kırsal yerler 

cupboard: dolap 

curtain: perde 

cushion: yastık, minder 

desk: çalışma masası 

dishwasher: bulaşık makinası 

drawer: çekmece 

electronic store: elektronik mağazası 

environment: çevre 

factory: fabrika 

famous for: ile ünlü 

fire station: itfaiye merkezi 

flower: çiçek 

fridge: buz dolabı 

garage: garaj 

garden: bahçe 

grocery store: bakkal 

guest: konuk, misafir 

gym: spor salonu 

hairdresser’s: kuaför 

hospital: hastane 

kitchen: mutfak 

lake: göl 

lamp: lamba 

leisure centre: eğlence merkezi 

library: kütüphane 

live: yaşamak 

living room: oturma odası 

location: konum 

mirror: ayna 

mosque: camii 

museum: müze 

music shop: müzik mağazası 

neighbourhood: mahalle, civar 

newsagent: gazete bayii 

painting: tablo 

pharmacy: eczane 

police station: polis merkezi 

population: nüfus 

post office: postane 

restaurant: restorant 

shelves: raf 

shopping mall: alışveriş merkezi 

shower: duş 

sink: lavabo 

sofa: koltuk, kanepe 

spend time: zaman harcamak 
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square: meydan 

study room: çalışma odası 

swimming pool: yüzme havuzu 

theatre: tiyatro 

towel: havlu 

town: kasaba 

wardrobe: dolap, gardırop 

washbasin:lavabo 

weather: hava 

 

PREPOSITIONS OF PLACE 

at the end of: sonunda 

behind: arkasında 

between: arasında 

in front of: önünde 

in: içinde 

near: yakınında 

next to: bitişiğinde 

on the corner of: köşesinde 

on: üstünde 

opposite: karşısında 

under: altında 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJECTIVES 

beautiful: güzel 

big: büyük 

calm: sakin 

cheap: ucuz 

cold: soğuk 

crowded: kalabalık 

difficult: zor 

dirty: kirli 

easy: kolay 

expensive: pahalı 

fabulous: olağanüstü 

fantastic: şahane 

friendly: arkadaş canlısı 

great: mükemmel 

homemade: ev yapımı 

important: önemli 

light: hafif 

messy: dağınık 

modern: modern 

neat: düzenli 

new: yeni 

noisy: gürültülü 

old: eski 

powerful: güçlü 

precious: kıymetli 

quiet: sessiz 

small: küçük 

small: küçük 

social: sosyal 

strong: güçlü 

tidy: düzenli 

warm: sıcak 

 

 

Okan GÜLTEKİN 
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