9. SINIF 5. ÜNİTE KELİMELERİ (INSPIRATIONAL PEOPLE /İLHAM VERİCİ İNSANLAR)
APPEARANCE
attractive: çekici, alımlı

wear glasses: gözlük takmak

bald: kel

well-built: yapılı

beard: sakal

wrinkles: kırışıklıklar

beautiful: güzel

young: genç

curly hair: kıvırcık saç
dark skin: koyu ten

NOUNS

dyed hair: boyalı saç

belt: kemer

elegant: şık

blouse: bluz

fair hair: kumral saç

boots: bot

fat: şişman

bracelet: bilezik

good-looking: güzel / yakışıklı

cap: şapka

green eyes: yeşil göz

clutch: el çantası

handsome: yakışıklı

coat: mont, kaban

headscarf: başörtüsü

dress: elbise

long face: uzun yüz

earmuffs: kulak koruyucusu

long hair: uzun saç

flip flops: parmak arası terlik

loose hair: saçlarını açmak

gloves: eldiven

medium build: orta yapılı

hair-band: saç bandı

medium height: orta boylu

headscarf: başörtüsü

medium weight: orta kilolu

high-heeled shoes: yüksek topuklu ayakkabı

middle-aged: orta yaşlı

jeans: kot pantolon

moustache: bıyık

necklace: kolye

old: yaşlı

sandals: sandalet

plump: toplu, kilolu

shirt: gömlek

pretty: sevimli

shorts: şort

short: kısa

skirt: etek

shoulder-length hair: omuza gelen saç

slippers: terlik

slim: zayıf, ince

sneakers: spor ayakkabı

small nose: küçük burun

socks: çorap

spiky hair: saçları dik dik

suit: takım elbise

straight hair: düz saç

tie: kravat

tall: uzun
thin: ince, zayıf
ugly: çirkin
wavy hair: dalgalı saç

9. SINIF 5. ÜNİTE KELİMELERİ (INSPIRATIONAL PEOPLE /İLHAM VERİCİ İNSANLAR)

ADJECTIVES

VERBS

talented: yetenekli

check messages: mesajlarını kontrol etmek

skilful: becerikli

fill up spare time: boş zamanlarını

unskilled: beceriksiz

değerlendirmek

shy: utangaç

follow famous bloggers: ünlü blogcuları

rude:kaba

takip etmek

generous: cömert, eli açık

get the latest news: en son haberleri

polite: kibar

öğrenmek

imaginative: yaratıcı

join social groups: sosyal gruplara katılmak

reliable: güvenilir

meet new people: yeni insanlarla tanışmak

boring: sıkıcı

play online games: internette oyun oynamak

lazy: tembel

search for information: bilgi aramak

sincere: içten, samimi

send text messages: mesaj göndermek

ridiculous: gülünç, tuhaf

share opinions: fikir paylaşmak

stingy: cimri

share photos: fotoğraf paylaşmak

stubborn: inatçı

stay in touch with friends: arkadaşlarla

outgoing: dışa dönük

iletişim kurmak

modest: mütevazı

stay up-to-date: güncel kalmak

patient: sabırlı

study language: dil okumak

easy-going: uysal

use photo applications: fotoğraf

jealous: kıskanç

uygulamaları kullanmak

helpful: yardımsever

watch videos: videolar izlemek

honest: dürüst
envious: kıskanç
down-to-earth: gerçekçi
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