
Unit 1 Friendship 

Apologize     : Özür Dilemek 

Argue  :Tartışmak 

Awesome : Harika, Dehşet 

Back up :Arka çıkmak 

Best friend  :En iyi arkadaş 

Buddy  : Arkadaş , kanka 

Busy  : Meşgul, yoğun 

Close friend :Yakın arkadaş 

Come over : Uğramak 

Cool   :klas, kuul/serin 

Count on :güvenmek/hesaba katmak 

Depend on :güvenmek 

Get on well with somebody: biriyle iyi 

geçinmek 

Go for a walk :yürüyüşe çıkmak 

Keep promise :sözünü tutmak 

Keep secret :sır saklamak 

Laid-back :rahat, sakin 

Mate  :eş, partner, arkadaş 

Pajama party :pijama partisi 

Secret :sır  

Sleepover :yatıya kalma, gece partisi 

Slumber party :pijama partisi 

Support :destek olmak 

Tell lie :yalan söylemek 

Tell truth :doğruyu söylemek 

True friend :gerçek arkadaş 

UNIT 2 Teen Life 

Argue  :  tartışmak 

Can’t stand  :  katlanamamak 

Casual  : sıradan , gündelik 

Crazy about : .. ya bayılmak 

Fashion : moda 

Fashionable : modaya uygun 

Fond of : düşkün olmak 

İmpressive : etkileyici 

Nerd  : inek (öğrenci) 

Outfit  : kıyafet, malzeme 

Relationship : ilişki 

Ridiculous : gülünç, saçma 

Serious  : ciddi 

Snob  :  züppe 

Teenager : genç 13-19 yaş arası) 

Terrific : müthiş, dehşet 

Trendy : moda olan 

Unbearable : çekilmez, dayanılmaz 

Types of music : müzik çeşitleri 

UNIT 3   Cooking 

Add  : eklemek,toplamak 

Bitter : acı  

Boil : kaynamak, kaynatmak 

Chop : doğramak 

Dice : zar/ küp küp kesmek 

Fry  : kızartmak 



mash  : lapa/ezme 

oil  : sıvı yağ 

pan : tava 

peel  : kabuğunu soymak 

pour : dökmek, akıtmak 

put into : koymak 

salty : tuzlu 

slice  : dilimlemek/ dilim 

sour  : ekşi 

spicy : baharatlı 

tasty :tadı güzel, lezzetli 

 

Unit 4 Communication 

Available: mevcut ,müsait, kullanılabilir 

Connect: bağlanmak 

Contact :kontak, temas, irtibat kurmak 

Dial :tuşlamak, numaraları çevirmek 

Engaged : meşgul/ nişanlı 

Get/keep in touch: görüşmek, temasa 

geçmek 

Get back: geri dönmek 

Hang on/ up: hatta bekletmek 

Hold : tutmak, kavramak 

Hold on: beklemek, bekletmek 

Leave a message: mesaj bırakmak 

Line: hat 

Memo : not 

Pick up :almak/ilerlemek, gelişmek 

Put someone through: birini telefona 

bağlamak 

 

Unit 5 the Internet 

Account  :hesap 

Attachment :bağlantı,eklenti 

Browse  : gözden geçirmek 

Browser :tarayıcı 

Chat : sohbet etmek 

Comment: yorum 

Confirm  : onaylamak 

Connection : bağlantı 

Delete   : silmek 

Download : indirmek 

Log in/on: otrum açmak 

Log off : oturumu kapatmak 

Register: kaydetmek 

Reply:  cevap vermek 

Screen: ekran 

Search engine  : arama motoru 

Sign in: oturum açmak, giriş yapmak 

Sign up: üye olmak, kaydolmak 

Social network site: sosyal ağ sitesi 

Upload : yüklemek 

 

Unit 6 Adventures 

Amusing : zevkli, eğlenceli, komik 

Canoeing : kano ile gezmek 

Caving : mağaracılık  

Challenging : zorlayıcı / ilgi çekici 



Embarrassing :utandırıcı 

Entertaining  :eğlenceli 

Extreme: aşırı, uç nokta 

Fascinating :büyüleyici 

Hang- gliding : yelken kanat ile yapılan 

bir hava sporu 

Kayaking  : kano ile yapılan spor 

Motor- racing: araba yarışı 

Rafting: rafting 

Skateboarding :kaykayla kayma 

Take risks :risk almak 

Unit 7 Tourism  

All-inclusive : her şey dahil 

Ancient  : eski , antik 

Architecture : mimari, mimarlık 

Attraction : çekicilik , cazibe/eğlence 

programı 

Bed and breakfast :yatak ve kahvaltı 

hizmeti 

Countryside  : kırsal bölge 

Culture : kültür 

Destination : hedef, varılacak yer 

Fascinating  : büyüleyici 

Historic sites : tarihi yerler 

Incredible : inanılmaz 

Resort : tatil yeri/köyü 

Rural  : kırsal, köy 

Square  : kare/ meydan 

Urban  : kentsel 

Unit 8 Chores 

Arive on time : zamanında varmak 

break promise : sözünden dönmek 

Clean up : temizlemek, toparlamak 

Doing chores :ev işi yapmak 

Dry the clothes : çamaşırları kurutmak 

Dry the dishes : bulaşıkları kurutmak 

Iron  : ütü, ütü yapmak 

Keep quiet : uslu durmak 

Keep promise : sözünü tutmak 

Laundry  : çamaşır 

Load the dishwasher :bulaşık makinesini 

doldurmak 

empty the dishwasher :bulaşık makinesini boşaltmak 

make the bed : yatağını yapmak 

obey the rules  : kurallara uymak 

pay the bills  : faturaları ödemek 

put the rubbish out : çöpleri atmak 

return books  : rezervasyonu iptal 

etmek 

set the table : masayı ayarlamak 

take care of : bakmak, ilgilenmek 

take out the garbage/trash : çöp 

atmak 

tidy up  : toparlamak, düzeltmek 

to-do list  : yapılacaklar listesi 

wash the clothes : çamaşırları yıkamak 



wash the dishes : bulaşıkları yılamak 

wash up : bulaşık yıkamak 

Unit 9 Science 

Cell  : hücre 

Conduct  : idare etmek, yürütmek 

Cure : tedavi 

Discover : bulmak,keşfetmek 

Experiment : deney 

Explore : keşfetmek, incelemek 

Genius : dahi 

High-tech : yüksek teknoloji 

Lab  : laboratuvar 

Process : işlem 

Researcher : araştırmacı 

Result : sonuç 

Safety : güvenlik 

Scientific : bilimsel 

Search : araştırmak 

Succeed: başarmak 

Test tube : deney tüpü 

Vaccination : aşı 

Unit 10 Natural Forces 

Avalanche :çığ 

Deforestation : ağaçsızlaşma 

Disaster :  afet, felaket 

Drought : kuraklık 

Earthquake : deprem 

Erosion: erozyon , aşınma 

Flood : sel 

Global warming  : küresel ısınma 

Hunger : açlık 

Hurricane : kasırga 

Land slide : heyelan, yer kayması 

Melt  : erimek 

Shortage : kıtlık 

Suffer : (acı, ıstırap) çekmek 

Survivor :sağ kalma 

Tornado : kasırga, hortum 

Typhoon : tayfun, kasırga 

Volcano : volkan 

Washout : erozyon 

 

 

 

 

 

 


