ÖN SÖZ
Daha önce alfabetik sıra ile bir sözlük formatında yayınladığımız YDS DICTIONARY isimli kitabımızda yer alan
1040 kelimeye son sınavlarda sıklıkla geçen 40 kelime, Phrasal Verbs ve Prepositions dizilimleri eklenerek
toplamda 1080 kelime (eş anlamlıları ve zıt anlamlıları ile birlikte 8000’e yakın kelime) içeren bu yayınımızı sizlere
yeni ve daha etkili bir formatta “60 Günde YDS Kelimeleri” adıyla sunuyoruz. Bu kitap yılda iki kez yapılan YDS,
her ay yapılan e-YDS ve bir kez yapılan LYS-DİL, istediğiniz zaman girebileceğiniz IELTS / TOEFL sınavlarına
girecek adaylar ve öğrenciler için bilinen formatlar dışında bol alıştırma içeren bir kelime çalışma kitabı olarak
yorumlanabilir. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlar taranarak ve en çok geçen kelimelerin analizi yapılarak hazırlanan
bu kitabımız YDS, e-YDS, LYS-DİL, IELTS ve TOEFL gibi sınavlara girecek bir adayın mutlaka bilmesi gereken
kelimeleri, phrasal verb’leri, preposition’ları vs. kapsamaktadır.
Kelime bilgisinin en büyük problem olduğu bu tür sınavlar için çeşitli kitaplarda sunulan ve liste şeklinde, bazen
eş anlamlılarıyla verilen bölümler maalesef doğru kelime öğrenme yöntemleri değildir. Adaylar sınavlara girmeden
önce “en azından bu listelere bakayım ve öğrenebildiğim kadarını öğreneyim” zihniyetiyle bu tür kaynaklardan
faydalanmaktadırlar; ancak bu sadece geçici bir çözüm oluşturmaktadır. Sınavdan hemen önce ezber yöntemiyle
öğrenilen bir grup kelime sınavdan hemen sonra unutulmaktadır; ya da listede verilen kelime sınavdaki cümlede
başka bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle bu tür bir kelime öğrenme yöntemi kesinlikle yanlıştır ve zaman kaybıdır.
Bu kitabımızda görebileceğiniz üzere, bizim kelime öğretme anlayışımız sadece kelime bazında ya da listeler
şeklinde değildir. YDS, e-YDS, LYS-DİL, IELTS ve TOEFL gibi sınavlar “synonym (eş anlam)” bilgisi üzerine
kurulu sınavlardır. Bir kelime öğrenildiğinde o kelimeyi oluşturan ön ekleri, son ekleri, o kelimenin eş anlamlısını ve
zıt anlamlısını da beraberinde öğrenmek en doğru yöntemdir. Ayrıca öğrenilen kelime mutlaka ama mutlaka bir
cümle içerisinde görülmeli, zaman zaman bu cümlenin çevirisi yapılmalı ve hedef kelime içinde bulunduğu cümledeki
anlamıyla öğrenilmeli, eğer ezber yapılacaksa kelime ve Türkçe karşılığı değil, o kelimenin içinde bulunduğu üç dört
kelimelik bir cümlecik ya da cümle ezberine gidilmelidir. Bir kelimenin birden fazla synonym’i olabileceği için, bu
kelimenin eş anlamlıları her cümlede aynı anlamı vermemektedir; bu nedenle eş anlamlı kelimelerin de içinde
bulunduğu ekstra cümleler de analiz edilmelidir. Kelime öğreniminde önemli olan bir diğer etken doğru kaynaklardan
sürekli olarak okuma ve öğrenilen kelimelerin geriye dönük bol bol tekrarını yapmaktır. Eğer bol tekrar ve cümle
içinde kullanım olmazsa kelime öğrenimi kalıcı olamaz. Kelime çalışması yaparken en kısa zaman içinde en fazla
kelimeyi kalıcı olarak öğrenmeyi amaçlamak en doğru yöntemdir. Bu nedenle en önemli yöntem doğru kaynaklardan
bol bol okuma çalışması yapabilmektir.
YDS, e-YDS, LYS-DİL, IELTS ve TOEFL için hazırlanan sözlüklerden ya da benzer kelime çalışma
kitaplarından bu sözlüğü farklı kılan özellik, sınavlarda sıklıkla geçen kelimeleri içermesi, her kelime için kelimenin eş
anlamlıları, zıt anlamlıları ve Türkçe karşılığının verilmesidir. Ayrıca kelime mutlaka bir cümle içerisinde
kullanılmıştır ve cümlenin Türkçe çevirisi de hemen altında verilmiştir. En alt kısımda da kelimenin isim, sıfat, zarf
ya da fiil halleri de bulunmaktadır. Bu sayede, bir kelime öğrenirken öğrendiğiniz kelime sayısı eş ve zıt anlamlıları
ile birlikte artmaktadır; ayrıca cümle içerisinde görmeniz o kelimeyi daha anlamlı hale getirmektedir ve o kelimenin
birlikte kullanıldığı edatları da öğrenmenizi kolaylaştırmaktadır. Verilen cümlenin çevirisi sayesinde ise o cümlede
bulunan diğer kelimelerin de anlamı sizlere sunulmuştur. Hatta cümlede geçen dil bilgisi yapılarına bile dikkat
etmeniz dil bilgisi için de faydalı olacaktır.

“60 Günde YDS Kelimeleri” yayınımızda neler var?
Bu kitabı nasıl çalışmalıyım?

Her gün için sistematik şekilde sunulan 20 kelime
“60 Günde YDS Kelimeleri” kitabımız 1080 Hedef Kelime içermektedir. Bu seçilen kelimeler YDS, e-YDS ve LYSDİL sınavlarında sıklıkla geçen ve bu sınavlarda başarılı olmak adına mutlaka öğrenilmesi gereken kelimelerdir. Bu
1080 kelime ilk 54 günün programında 20’şer kelime halinde karışık olarak sunulmuştur. YDS’ye başvuran çoğu
aday ciddi sınav hazırlığına sınavdan ortalama 3 ay önce başlamaktadır. Bu nedenle bu kitabımızdaki 60 günlük
program sınav öncesindeki yoğun çalışma sürecinde günlük çalışılacak hedef kelimelere hakim olma konusunda
sizlere ciddi kolaylık sağlayacaktır. Günlük programdaki 20 kelime aşağıdaki formatta sunulmuştur.
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ABANDON (v)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle 1
Çevirisi
Örnek Cümle 2
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: Terketmek, bırakmak, vazgeçmek
: She abandoned painting.
: Resim yapmayı bıraktı.
: The party abandoned some of its policies.
: Parti bazı politikalardan vazgeçti.
: Give up, leave, desert, forsake
: Keep, retain, continue, uphold, maintain
: Abandonment (n), abandoned (adj)

Kelimelerin liste olarak verildiği benzer kaynaklarda sadece “abandon: bırakmak” şeklinde geçen ifade malesef bu
kelimeyi doğru ve kalıcı şekilde öğrenmenizi sağlamaz. Yukarıdaki örnek cümlelerde gördüğünüz gibi aynı kelime bir
cümlede “bırakmak”, diğer cümlede ise “vazgeçmek” olarak çevrilebilir. Bu nedenle “synonym” yani eş ve yakın
anlamlara dikkat etmek ve cümle içerisinde kelimeyi değerlendirmek çok önemlidir. Ayrıca her bir kelime için verilen
örnek cümleler ve çevirileri kelimeleri cümle içerisinde öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. Bu formatta sunulan 1080
hedef kelime, eş, yakın ve zıt anlamlıları ile birlikte toplamda 8000’e yakın kelime çalışmanızı sağlayacaktır.

Her gün sonunda verilen Kelime Pekiştirme Alıştırmaları
Sınav kelimelerini kalıcı hale getirmek için mutlaka çeşitli alıştırmalar yapmak gerekmektedir. Aksi halde kelimeleri
ve yapıları sadece kağıt üzerinde görmek yeterli değildir. Bu nedenle 54 gün için sunulan 1080 kelime 5 ayrı
alıştırma şeklinde sunulmuştur. Alıştırma formatları aşağıdaki gibidir:

1. SYNONYM MATCHING
Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.
A. 1. ritual

a. useful

2. abandon

b. copy, deceive, swindle, trick

3. cheat

c. ceremony

4. cease

d. stop

5. beneficial

e. give up, leave, desert, forsake

*Kelimeleri tekrar etmek daha önce de değindiğimiz gibi önemli bir öğrenme yöntemidir. Öğrendiğiniz kelimeleri
tekrar ederken “synonym” yani “eş anlamlıları” ile birlikte tekrar etmek her zaman faydalıdır. Bu nedenle size
sunduğumuz 20 kelimeyi ve eş anlamlılarını pekiştirmek amacıyla her harf sonunda eşleştirme alıştırması verilmiştir.
Yukarıda görmüş olduğunuz alıştırmaları yapmak kelimeleri Türkçe karşılıkları ile değil İngilizce eş anlamlılarıyla
hatırlamanızı sağlamaktadır.

2. ANTONYM MATCHING
Aşağıdaki kelimeleri Zıt Anlamlıları ile eşleştiriniz.
A. 1. abandon

a. useless, futile

2. cheat

b. continue, keep on

3. cease

c. to be honest, to be frank

4. beneficial

d. keep, retain, continue, uphold, maintain

*Birinci alıştırma ile kıyaslandığında biraz daha zor olan bu bölümde hedef kelimeleri zıt anlamlıları ile eşleştirerek
tekrar çalışabilme imkanı bulacaksınız.
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3. SYNONYM / TURKISH / ANTONYM
Aşağıda orta sütunda verilen Türkçe kelimelerin sol sütunda EŞ anlamlısını sağ sütunda ise ZIT anlamlısını bulunuz.

A.

B.
beneficial

1. terketmek

forget

commemorate

2. durmak

futile

furious

3. faydalı

calm

cease

4. anmak

maintain

abandon

5. kızgın

continue

*Kelime öğrenimi için alışılmış formatların dışında hazırladığımız bu bölümde ise hem eş hem de zıt anlamlı yapıları
bir arada çalışarak pekiştirmeniz hedeflenmiştir.

4. MULTIPLE CHOICE
1.

Eş anlamlısı “forsake” ve Türkçesi “terketmek, vazgeçmek” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) cheat

B) bewilder

C) cease

D) abandon

E) deceive

*Kelime alıştırmalarımızın bu bölümünde ise 5 adet çoktan seçmeli soru hazırladık. Soru köklerini okuduğunuzda
hem yeni bilgiler öğrenecek hem de farklı bir formatta hazırlanmış bu sorularla hedef kelimeleri test formatında
pekiştirme imkanı bulacaksınız.

5. SYNONYM FINDER
Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili olan kelimenin eş ya da yakın anlamlısını işaretleyiniz.
2.

This is one of the worst natural disasters I have ever witnessed.
A) prosperity

B) well-being

C) calamity

*Son kelime alıştırmamızda ise sizlere farklı cümleler içerisinde sunulan kelimelerin eş anlamlılarını bulmanızı istedik.
Kitabımızda 54 günlük program ile toplamda 1080 kelimeyi eş ve zıt anlamlıları iel birlikte, her gün için 5 bölümden
oluşan alıştırmaları da yaparak keyifli bir şekilde öğrenebileceksiniz. YDS adına kelime çalışması sürecinde önemli
olan bir diğer bölüm ise Phrasal Verbs ve Prepositions yapılarıdır. Özellikle hedefi 80 üstü olan adayların bu bölümle
ilgili sorulan sorularda da başarılı olabilmesi adına 55.günde PHRASAL VERBS, 56.günde VERB + PREP,
57.günde ADJECTIVE + PREP, 58.günde NOUN + PREP, 59.günde PREP + NOUN yapıları da detaylı bir şekilde
sunulmuştur. İlk 54 günde olduğu gibi aşağıda sunulan formattaki çeşitli ve eğlenceli alıştırmalar yaparak PHRASAL
VERBS ve PREP yapıları ile ilgili de pekiştirme alıştırmaları yapabilirsiniz .

PHRASAL VERBS’ EXERCISE -1 / MULTIPLE CHOICE
1.

Türkçesi “Havalanmak, yükselişe geçmek” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?
A) take off
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B) keep up with

C) put out

D) fight off

V

E) look up to
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PHRASAL VERBS’ EXERCISE -2 / FIND THE SYNONYMS
Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.
A. 1.

deplete

a.

bring down

2.

collapse

b.

cut down on

3.

trust

c.

use up

4.

decrease

d.

make up for

5.

compensate

e.

count on

VERB + PREP / EXERCISE-1
1.

Türkçesi “Kaçınmak” ve eş anlamlısı “Refrain” olan “Abstain” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat
aşağıdakilerden hangisidir?
A) on

B) from

C) for

VERB + PREP EXERCISE-2
1.

Türkçesi “Üzerinde uzlaşmak” olan ve bu anlamıyla genellikle “on” ve “over” edatları ile birlikte kullanılan fiil
aşağıdakilerden hangisidir?
A) approve

B) admit

C) agree

VERB + PREP EXERCISE-3
1.

“Tend”, “Appeal” ve “Attribute” gibi fiiller ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on

B) to

C) by

*Yukarıda alışılmış soru formatlarının dışında gördüğünüz çeşitli alıştırmaları yaparak YDS öncesinde PHRASAL
VERBS ve PREP yapıları konusunda da hazırlıklı olabileceksiniz. Ayrıca 55,56,57,58 ve 59. Gün çalışacağınız
yapılar için hazırladığımız posterleri mutlaka incelemenizi ve bu posterlerin sunumlarını internetten ücretsiz olarak
izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. İlk 54 günde sizlere sunduğumuz kelimeleri ise Mobil Uygulama olarak EEC YDS
KELİMELERİ adıyla arayıp akıllı telefonlarınızdan da çalışabilirsiniz. Kitabımızın 60.gününde ise son sınavlarda
sıklıkla geçen kelimeleri tekrar hatırlatmak adına bir liste oluşturulmuştur.

“60 Günde YDS Kelimeleri” yaklaşık bir senelik uzun bir çalışmanın sonucu YDS, e-YDS ve LYS-DİL gibi
sınavların çok detaylı analizi sonucunda sizlere sunulmuştur. Sınavlarda karşılaşılabilecek kelime, phrasal verbs ve
edat vs. gibi tüm yapıların sistematik biçimde sergilenmesi bu çalışmanın özünü oluşturmuştur ve bu yapılar hiç bir
kaynakta verilmeyen bir zenginlikte sunulmuştur. Bu süreç içerisinde bu kaynağın ortaya çıkmasında emeği geçen
ve sürekli bizleri teşvik eden EEC Dil Okulundaki meslektaşlarımıza, manevi anlamda hiçbir zaman desteğini eksik
etmeyen English Exam Center çalışanlarına ve öğrencilerimize teşekkürü borç bilriiz. Ayrıca, üniversite hayatımız
boyunca bizlere yardımcı olan ve yol gösteren ODTÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü hocalarımıza da tekrar
saygılarımızı iletmekteyiz.
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1. GÜNÜN KELİMELERİ
trifling

abundant

consecutive

deception

disperse

exact

formidable

graceful

grasp

humid

indifferent

instil

isolate

spoil

spontaneous

substantial

precipitate

quotation

realm

legitimate

TRIFLING (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar

: önemsiz
: It was such a trifling sum of money to argue about!
: Tartışılmayacak kadar önemsiz bir miktardı!
: trivial, unimportant, insignificant
: important, significant

ABUNDANT (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: bol, bereketli
: Cheap consumer goods are abundant in this region.
: Bu bölgede ucuz ürünler boldur.
: plentiful, in large quantities, abounding, teeming
: scarce, insufficient, bare, impoverished
: abundantly (adv), abundance (n)

CONSECUTIVE (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: art arda, birbirini takiben
: This is the fifth consecutive weekend that I've spent working.
: Bu, çalışarak geçirdiğim ardı ardına beşinci hafta sonu.
: successive, sequential, subsequent
: discontinuous
: consecutively (adv)

DECEPTION (n)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: aldat(n)ma, hilekârlık, dolandırma.
: He was found guilty of obtaining money by deception.
: Dolandırıcılıkla para elde etmekten suçlu bulundu.
: deceiving, dishonesty, trickery
: honesty
: deceive (v)

DISPERSE (v)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri
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: dağıtmak, dağılmak
: Just after the rain came down the clouds started to disperse.
: Yağmur yağdıktan hemen sonra bulutlar dağılmaya başladı.
: scatter, dispel, diffuse
: gather, collect, concentrate
: dispersal (n), dispersion (n)

1

www.modadil.com

SUAT GÜRCAN & RIDVAN GÜRBÜZ

EXACT (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: tam, kesin
: The exact time of the accident was 2.43 pm.
: Kaza tam olarak 2.43’de meydana geldi.
: correct, precise, definite
: vague, ambiguous, unclear
: exactly (adv)

FORMIDABLE (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: sert, sağlam, yenilmez, dayanıklı
: The Ottoman Empire was a formidable opponent for other empires.
: Osmanlı İmparatorluğu diğer imparatorluklar için zorlu bir rakipti.
: challenging, difficult, invincible
: susceptible, vulnerable, fragile, sensitive
: formidably (adv)

GRACEFUL (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar

: hoş, çekici, zarif, nazik
: The player showed graceful movements.
: Oyuncu muazzam hareketler gösterdi.
: attractive, charming
: awkward, ugly

GRASP (v)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: kapmak, algılamak, kavramak
: We must grasp every opportunity to strengthen economic ties with other countries.
: Diğer ülkelerle ekonomik bağları güçlendirmek için her fırsatı yakalamalıyız.
: snatch, grab, perceive
: loose, release
: grasp (n)

HUMID (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri
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: nemli
: New York is very hot and humid in the summer.
: New York yazları çok sıcak ve nemli olur.
: damp, moist, wet
: dry
: humidity (n)
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INDIFFERENT to (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: ilgisiz, kayıtsız, umursamaz
: Why don't you vote - how can you be so indifferent?
: Neden oy vermiyorsun? Nasıl bu kadar duyarsız olabilirsin?
: uninterested
: interested
: indifference (n)

INSTILL (v)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar

: aşılamak, yüklemek
: It is part of a teacher's job to instil confidence in his or her students.
: Öğrencilerine güven aşılamak öğretmenin işinin bir parçasıdır.
: fill, inspire
: extract, empty

ISOLATE (v)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: soyutlamak, ayırmak, (hastayı) tecrit etmek
: He felt isolated when the others laughed altogether.
: Diğerleri hep beraber güldüklerinde o kendini soyutlanmış hissetti.
: separate, segregate
: unify, associate, unite
: isolation (n)

SPOIL (v)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Diğer Halleri

: çürümek, bozulmak
: The dessert will spoil if you don't keep it in the fridge.
: Tatlıyı buzdolabına koymazsan bozulur.
: decay, rotten
: spoiled (adj)

SPONTANEOUS (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri
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: kendiliğinden olan, doğal
: His jokes seemed spontaneous, but were in fact carefully prepared beforehand.
: Nükteleri doğaçlama gibi görünüyordu ama aslında daha önceden özenle
hazırlanmıştı.
: natural
: artificial
: spontaneously (adv), spontaneity (n)
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SUBSTANTIAL (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: büyük, önemli
: She inherited a substantial fortune from her grandmother.
: Ona, büyükannesinden önemli miktarda miras kaldı.
: considerable, extensive, significant
: minor, trivial
: substantially (adv)

PRECIPITATE (v)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri

: hızlandırmak, yağmak, çökmek
: An unexpected invasion would certainly precipitate a political crisis.
: Beklenmedik bir istila politik bir krizi kesinlikle hızlandırır.
: accelerate, hasten
: decelerate
: precipitation (n)

QUOTATION (n)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Diğer Halleri

: alıntılama, alıntı yapma, aktarma
: At the beginning of the book, there is a quotation from A. Lincoln.
: kitabın başında Abraham Lincoln’dan bir alıntı var.
: extract, excerpt, citation, saying
: quote (v)

REALM (n)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: alan, saha, krallık, ülke, memleket
: Her interests are in the realm of practical politics.
: Onun ilgi alanı güncel politika.
: area, region, field

LEGITIMATE (adj)
Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar
Zıt Anlamlılar
Diğer Halleri
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: yasal, meşru
: The army must give power back to the legitimate government.
: Ordu, yetkiyi tekrar meşru hükümete vermeli.
: legal, lawful
: illegal, illegitimate
: legitimacy (n), legitimize (v), legitimately (adv)
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1. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI
1. SYNONYM MATCHING
Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.
A. 1. trifling

a. successive, sequential

2. abundant

b. deceiving, dishonesty, trickery

3. consecutive

c. scatter, dispel, diffuse

4. deception

d. plentiful, in large quantities, abounding, teeming

5. disperse

e. trivial, unimportant, insignificant

B. 1. exact

a. snatch, grab, perceive

2. formidable

b. attractive, charming

3. graceful

c. damp, moist, wet

4. grasp

d. correct, precise

5. humid

e. challenging, difficult, invincible

C. 1. indifferent

a. natural

2. instil

b. separate, segregate

3. isolate

c. uninterested

4. spoil

d. decay, rotten

5. spontaneous

e. fill, inspire

D. 1. substantial

a. accelerate, hasten

2. precipitate

b. area, region, field

3. quotation

c. legal, lawful

4. realm

d. considerable, extensive, significant

5. legitimate

e. extract, excerpt, citation, saying
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2. ANTONYM MATCHING
Aşağıdaki kelimeleri Zıt Anlamlıları ile eşleştiriniz.
A. 1. trifling

a. discontinuous

2. abundant

b. honesty

3. consecutive

c. important, significant

4. deception

d. scarce, insufficient, bare, impoverished

B. 1. disperse

a. awkward, ugly

2. exact

b. susceptible, vulnerable

3. formidable

c. vague, ambiguous, indefinite

4. graceful

d. gather, collect, concentrate

C. 1. grasp

a. dry

2. humid

b. loose, release

3. indifferent

c. extract, empty

4. Instil

d. interested

D. 1. isolate

a. minor, trivial

2. spontaneous

b. decelerate

3. substantial

c. illegal, illegitimate

4. precipitate

d. artificial

5. legitimate

e. unify

www.modadil.com
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3. SYNONYM / TURKISH / ANTONYM
Aşağıda orta sütunda verilen Türkçe kelimelerin sol sütunda EŞ anlamlısını sağ sütunda ise ZIT anlamlısını bulunuz.

A.

B.
formidable

1. önemsiz

interested

indifferent

2. bol, bereketli

susceptible

legitimate

3. sert, dayanıklı

illegal

abundant

4. umursamaz, kayıtsız

significant

trivial

5. yasal, meşru

scarce

4. MULTIPLE CHOICE
1.

Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili olan kelimenin
eş ya da yakın anlamlısını işaretleyiniz.

Türkçesi “ardı ardına, sıralı” ve eş anlamlısı
“successive” olan kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

A) formidable
B) humid
C) consecutive
D) indifferent
E) legitimate

2.

3.

A) susceptible

Zıt anlamlısı “formidable” ve Türkçesi “hassas,
karşı korunmasız” olan kelime aşağıdakilerden
hangisidir?
A) trivial

She inherited a substantial fortune from her
grandmother.

2.

An unexpected invasion would certainly precipitate
a political crisis.
A) spoil

B) scarce
C) illegal
D) trifling
E) susceptible

3.

Genellikle “to” edatı ile birlikte kullanılan ve zıt
anlamlısı “interested” olan kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

B) considerable
C) formidable

B) grasp
C) accelerate

Her interests are in the realm of practical politics.
A) field

B) deception
C) quotation

A) indifferent
B) abundant
C) formidable
D) spontaneous E) legal

4.

Türkçesi “dağıtmak, yaymak” ve eş anlamlısı
“scatter” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) instil

5.

B) deceive
C) isolate
D) disperse
E) spoil

Eş anlamlısı “plentiful” ve Türkçesi “bol, çok,
bereketli” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) vulnerable
B) abundant
C) charming
D) precise
E) minor

5. SYNONYM FINDER
www.modadil.com
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55
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COMMON PHRASAL VERBS
account for

oluşturmak, tekabül etmek (sayısal veri); açıklamak

back up

desteklemek

be based on / upon

-e dayalı olmak, -i temel almak

be made up of

-den oluşmak, içermek, kapsamak

break down

bozulmak, çalışmamak, kırılmak

break into

zorla girmek

break out

patlak vermek, çıkmak (savaş, yangın)

break through

delip geçmek, üstesinden gelmek (engel, bariyer, problem)

bring about / on

sebep olmak, neden olmak

bring down

düşürmek, azaltmak, aşağı çekmek

bring up

gündeme getirmek (konu, mesele…); büyütmek

bring out

piyasaya sürmek

blow up

çıkmak (fırtına); şişirmek, patlamak

call for

çağrıda bulunmak; gerektirmek

call off

iptal etmek, vazgeçmek

carry on

devam etmek, sürdürmek

carry out

yürütmek, yerine getirmek, icra etmek (araştırma, deney)

catch up (with)

arayı kapatmak, yakalamak

come about

meydana gelmek, ortaya çıkmak

come across

karşılaşmak, rastlaşmak

come up with

ortaya atmak, sunmak, bulmak (icat, çözüm, fikir)

count on / upon

güvenmek, bel bağlamak

cut down on

kısmak, azaltmak

depend on / upon

-e bağlı olmak, dayanmak, güvenmek

die out

nesli tükenmek, yok olmak

do away with

yürürlükten kaldırmak, ortadan kaldırmak

draw on

faydalanmak, yararlanmak, kullanmak

drop by/in

uğramak

embark on

bir işe girişmek, başlamak

end up with

nihayetinde … olmak, kendini bir yerde/durumda bulmak

fall behind

geride, arkada kalmak

figure out

çözmek, anlamak

find out

ortaya çıkarmak, keşfetmek, bulmak

get along with

iyi geçinmek, anlaşmak

get around

halletmek, üstesinden gelmek

get over

iyileşmek, atlatmak

get rid of

kurtulmak

give away

bağışlamak, ücretsiz vermek
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PHRASAL VERBS’ EXERCISE -1 / MULTIPLE CHOICE
1.

Türkçesi “Havalanmak, yükselişe geçmek” olan
Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?
A) take off
C) put out

7.

Türkçesi “Adını vermek” olan Phrasal Verb
aşağıdakilerden hangisidir?
A) die out
C) sort out

B) keep up with
D) fight off
E) look up to

2.

Eş anlamlısı “Deplete, consume” ve Türkçesi
“Tüketmek” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden
hangisidir?
A) use up
C) fall behind

8.

Türkçesi “Gündeme getirmek” ve “Büyütmek,
yetiştirmek” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden
hangisidir?
A) bring up
C) bring down

B) put aside
D) end up with

Eş anlamlısı “Compensate for” ve Türkçesi
“Telafi etmek, bedelini ödemek” olan Phrasal
Verb aşağıdakilerden hangisidir?
A) figure out
C) make up for

9.

B) turn over
D) make out

Eş anlamlısı “Account for” ve Türkçesi
“Oluşturmak” olan, ayrıca “Uydurmak” anlamı da
olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?
A) make up for
C) lay down

E) call for

4.

Türkçesi “Devralmak, teslim almak” olan Phrasal
Verb aşağıdakilerden hangisidir?
A) back up
C) put off

B) call off
D) take over

Eş anlamlısı “Lead to” ve Türkçesi “-e sebep
olmak” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden
hangisidir?
A) bring out
C) keep off

B) hand down
D) root out
E) bring about

B) find out
D) make up
E) break down

10. Eş anlamlısı “Disappoint” ve Türkçesi “Hayal
kırıklığı yaşa(t)mak” olan Phrasal Verb
aşağıdakilerden hangisidir?
A) let down
C) look after

E) work out

5.

B) bring out
D) bring about
E) bring on

E) carry on

3.

B) sign off
D) name after
E) make do with

B) take after
D) look down on
E) break through

11. Eş anlamlısı “Find out” ve Türkçesi “Çözmek,
anlamak, ortaya çıkartmak” olan Phrasal Verb
aşağıdakilerden hangisidir?
A) set up
C) figure out

B) put out
D) wear out
E) carry on

6.

Türkçesi “Bayılmak” olan Phrasal Verb
aşağıdakilerden hangisidir?
A) pass out
C) make out
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12. Eş anlamlısı “Implement” ve Türkçesi
“Uygulamak, yerine getirmek” olan Phrasal Verb
aşağıdakilerden hangisidir?

B) run out of
D) pass away
E) cut down on

A) embark on
C) blow up

B) carry out
D) come about
E) get away
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13. Eş anlamlısı “Send out, emit, release” ve Türkçesi
“Yaymak, salmak” olan Phrasal Verb
aşağıdakilerden hangisidir?
A) give off
C) clear out

15. Eş anlamlısı “Reject” ve Türkçesi “Reddetmek,
geri çevirmek” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden
hangisidir?

B) touch up
D) take up

A) show up
C) turn down

E) break into

B) wear out
D) cut across
E) come across

14. Eş anlamlısı “Postpone” ve Türkçesi “Ertelemek,
caydırmak” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden
hangisidir?
A) do away with
C) call off

B) put out
D) put up with
E) put off

PHRASAL VERBS’ EXERCISE -2 / FIND THE SYNONYMS
Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.
A. 1. deplete

a. bring down

E.

1. fulfil

a. send out

2. collapse

b. cut down on

2. emit

b. die out

3. trust

c. use up

3. resign

c. carry out

4. decrease

d. make up for

4. get better

d. pull through

5. compensate

e. count on

5. become extinct

e. step down

B. 1. deliver

a. call off

1. start

a. break out

2. cancel

b. put out

2. disappoint

b. look down on

3. postpone

c. hand in

3. resemble

c. let down

4. cause

d. bring about

4. humiliate

d. set on

5. extinguish

e. put off

5. determined

e. take after

C. 1. die

F.

a. pass away

G. 1. claim

a. bring on

2. admire

b. do away with

2. begin

b. put forward

3. finish

c. look up to

3. trigger

c. turn down

4. abolish

d. come up with

4. establish

d. embark on

5. present

e. run out of

5. decline

e. set up

D. 1. understand

a. give in

2. yield

b. back up

3. tolerate

c. make out

4. support

d. carry on

5. continue

e. put up with
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COMMON VERB + PREP Combinations
VERB + “in”
be engaged in

bir işle meşgul olmak

be involved in

dahil olmak, kapsamına girmek

believe in

inanmak

interfere in

müdahale etmek, karışmak

invest in

yatırım yapmak

participate in

katılım sağlamak

persist in

sürmek, devam etmek

specialize in

bir alanda uzmanlaşmak

succeed in

başarmak, başarılı olmak

take part in

katılım sağlamak

absorb in

emmek, içine çekmek

VERB + “on”
agree on

üzerinde uzlaşmak

argue on

üzerinde tartışmak

be based on/upon

-e dayalı olmak

comment on

üzerine yorum yapmak

concentrate on

odaklanmak

depend on /upon

güvenmek, bağlı olmak

focus on

odaklanmak

insist on

ısrarcı olmak

rely on

güvenmek, bel bağlamak

spend on

harcamak

waste on

boşa harcamak

work on

üzerine çalışma yapmak

decide on

karar vermek

congratulate on

tebrik etmek

VERB + “at”
aim at

hedeflemek, amaçlamak

bark at

havlamak

laugh at

gülmek

look at

bakmak

smile at

gülmek

stare at

gözlerini dikerek bakmak
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VERB + PREP / EXERCISE-1
1.

A) on

2.

6.

Türkçesi “Kaçınmak” ve Eş anlamlısı “Refrain”
olan “Abstain” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı
edat aşağıdakilerden hangisidir?
B) from

A) upon

C) for

Eş anlamlısı “Make up” ve Türkçesi “Oluşturmak,
tekabül etmek” olan “Account” fiilinin genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) with

B) of

Eş anlamlısı “Accuse of” ve “Blame for”, Türkçesi
“Suçla(n)mak” olan “Be charged” fiilinin genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

7.

C) for

Eş anlamlısı “Confirm” ve Türkçesi “Onaylamak”
olan “Approve” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı
edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) of

B) by

8.

C) with

Eş anlamlısı “Be familiar” ve Türkçesi “Aşina,
tanıdık olmak” anlamını veren “Be acquainted”
fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat
aşağıdakilerden hangisidir?
A) for

5.

B) beyond

9.

Eş anlamlısı “Be concerned” ve Türkçesi “Endişe
etmek” olan “Be anxious” fiilinin genellikle birlikte
kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) about
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B) with

C) about

B) against

C) to

Eş anlamlısı “Be celebrated” ve Türkçesi “Ünlü
olmak” olan “Famous” fiilinin genellikle birlikte
kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) in

C) with

B) for

Eş anlamlısı “Dedicate” ve Türkçesi “Adamak”
olan “Devote” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı
edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) by

4.

C) against

Eş anlamlısı “Be talented” ve Türkçesi “Yetenekli
olmak, yapabilmek” olan “Be capable” fiilinin
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir?
A) of

3.

B) with

B) for

C) with

10. Türkçesi “İnanmak” olan “Believe” fiilinin
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir?

C) on

A) in

389

B) towards

C) on
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COMMON ADJ + PREP Combinations
ADJECTIVE + “in”
deficient in

… bakımından eksik, yetersiz

experienced in

-de tecrübeli, deneyimli

interested in

ile ilgili, alakadar

rich in

… bakımından zengin

ADJECTIVE + “on”
dependent on

-e bağımlı, bağlı

keen on

-e düşkün, meraklı, istekli

ADJECTIVE + “at”
angry at

-e kızgın, sinirli

annoyed at

-e kızgın, sinirli

bad at

-de kötü, başarısız

delighted at

-den memnun

good at

-de iyi, başarılı

skilful at

-de becerikli

surprised at

-e şaşırmış, şaşkın

ADJECTIVE + “of”
afraid of

-den korkan

ashamed of

-den utanmış

aware of

-nın farkında

bored of

-den sıkılmış

capable of

-yı yapabilir

conscious of

-nın bilincinde, farkında

devoid of

-den yoksun, mahrum

envious of

-i kıskanan, kıskanç

fond of

-e düşkün

frightened of

-den korkan, korkak

full of

ile dolu

guilty of

-den suçlu

ignorant of

-den habersiz, bihaber

proud of

-dan gururlu

scared of

-den korkan, korkak

short of

-den yoksun

suspicious of

-den şüpheli

tired of

-den bıkmak

unaware of

-den habersiz, bihaber

unconscious of

-den habersiz, bihaber
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ADJ. + PREP / EXERCISE-1
1.

A) to

2.

6.

Türkçesi “Alışkın” olan “Accustomed” sıfatının
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir?
B) on

A) at

C) of

Türkçesi “Uygun” ve Eş anlamlısı “Suitable” olan
“Appropriate” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı
edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) to

B) in

7.

4.

C) for

Türkçesi “Kibar” olan “Kind” sıfatının genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) for

B) towards

C) against

Türkçesi “Başarısız” olan “Bad” sıfatının genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

Türkçesi “İstekli, hevesli” olan “Keen” sıfatının
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir?

A) in

A) of

B) at

C) for

Türkçesi “Meşgul” olan “Busy” sıfatının genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) at

B) for

9.

C) with

Türkçesi “Eksik” olan “Deficient” sıfatının
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir?
A) in
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B) at

B) at

C) on

Türkçesi “Sınırlı” olan “Limited / confined”
sıfatlarının genellikle birlikte kullanıldığı edat
aşağıdakilerden hangisidir?
A) to

5.

B) to

C) for

8.
3.

Türkçesi “Düşmanca” olan “Hostile” sıfatının
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir?

B) on

C) for

10. Türkçesi “Evli” olan “Married” sıfatının genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

C) for

A) to
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B) with

c) along
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COMMON NOUN + PREP Combinations
NOUN + “in”
belief in

-e inanç

decrease in

-de azalma, düşüş

delay in

-de gecikme

difficulty in

-de sıkıntı, zorluk

experience in

-de tecrübe, deneyim

expert in

-de uzman

fall in

-de azalma, düşüş

increase in

-de artış, yükselme

interest in

-e ilgi

reduction in

-de azalma, düşüş

rise in

-de artış, yükselme

change in

-de değişiklik

reduction in

-de kısaltma

NOUN + “on”
advice on

ile ilgili tavsiye

agreement on

üzerinde anlaşma, uzlaşı

article on

hakkında makale

assault on

-e saldırı

attack on

-e saldırı

authority on

-de otorite, yetki

ban on

-e yasaklama

recommendation on

hakkında tavsiye

debate on

hakkında tartışma

decision on

hakkında karar

dependence on

-e bağımlılık, bağlılık

effect on

üzerinde etki

emphasize on

-e vurgu

expert on

-de uzman

impact on

üzerinde etki

influence on

üzerinde etki

information on

üzerine bilgi

interest on

-e uygulanan faiz

opinion on

üzerine fikir, düşünce

report on

üzerine haber

research on

hakkında araştırma

restriction on

-ya kısıtlama

stress on

-e vurgu

tax on

-e vergi
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NOUN + PREP / EXERCISE-1
1.

A) on

2.

7.

B) on

B) off
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B) below

9.

B) for

C) within

B) of

C) about

Türkçesi “Vergi” olan “Tax” isminin genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on

C) at

C) in

Türkçesi “Şüphe” olan “Doubt” isminin genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) in

C) in

Türkçesi “Araştırma, soruşturma” olan “Inquiry”
isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat
aşağıdakilerden hangisidir?
A) with

8.

B) on

Türkçesi “Beğeni, övgü” olan “Acclaim” isminin
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir?
A) at

C) off

Türkçesi “Saldırı” olan “Assault” isminin genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on

5.

B) at

Türkçesi “Makale” olan “Article” isminin genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) at

C) to

Türkçesi “Tavsiye” olan “Advice” isminin genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) at

4.

B) of

Türkçesi “Avantaj” olan “Advantage” isminin
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir
A) over

3.

6.

Türkçesi “Erişim” olan “Access” isminin genellikle
birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

B) from

C) within

10. Türkçesi “Çözüm” olan “Solution” isminin
genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden
hangisidir?

C) into

A) to
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B) in

C) from
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PREP + NOUN COMBINATIONS
COMMON PREP + NOUN Combinations
“in” + NOUN
in advance

önceden

in a nutshell

özet olarak, kısaca

in captivity

tutsak, esir

in cash

nakit olarak

in charge of

-den sorumlu

in conclusion

sonuç olarak

in touch

iletişim halinde

in danger

tehlikede

in debt

borçlu

in demand

rağbet gören

in retrospect

geri dönüp bakıldığında

in fashion

modaya uygun

in writing

yazılı olarak

in my opinion

bana göre, bence

in order

düzenli

in person

şahsen, bizzat

in progress

yapılmakta olan

in reality

aslında, gerçekte

in the end

nihayet, sonunda

in time

zamanından önce

in turn

sırayla, nöbetleşe

in vain

boşuna, nafile

in theory

teoride

in effect

yürürlükte

in force

geçerli, yürürlükte

in size

genişlik bakımından

in need

ihtiyaç sahibi, ihtiyacı olan

in practice

uygulamada

in peril

tehlike altında

“to” + NOUN
To my mind

bana göre, bence

To my surprise

beni şaşırtan

To my amazement

beni hayrete düşüren
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PREP + NOUN / EXERCISE-1
1.

Türkçesi “Önceden” ve Eş anlamlısı “Beforehand”
olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) on time

2.

6.

A) at issue

B) at will
C) in advance

Türkçesi “Özet olarak, kısaca” ve Eş anlamlısı “To
sum up” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) in a nutshell

Türkçesi “Gündemde” ve Eş anlamlısı “On the
agenda” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

B) in order

B) by heart
C) at random

Türkçesi “Zaman zaman” ve Eş anlamlısı
“Occasionally” olan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) at times

C) on stage

B) on time
C) in time

3.

Türkçesi “Nihayet, sonunda” ve Eş anlamlısı
“Finally” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) at the end

4.

5.

B) in the end
C) out of reach

Türkçesi “Boşuna, nafile” ve Eş anlamlısı “Futile”
olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) at stake

8.

Türkçesi “Doğuştan, fıtrat gereği” ve Eş anlamlısı
“Innate” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) on application

9.

B) in vain
C) by mistake

B) by nature
C) out of debt

Türkçesi “Kasıtlı, bilerek” ve Eş anlamlısı
“Deliberately” olan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) on guard

B) by definition
C) on purpose

Türkçesi “Tehlike altında” ve Eş anlamlısı “In
danger” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) on board

B) out of sight
C) in peril
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10. Türkçesi “İmkansız” ve Eş anlamlısı “Impossible”
olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) out of question
B) out of sight
C) out of order
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60

60

60

60

60

60

60 60

SON SINAVLARDA SIKLIKLA GEÇEN ÖNEMLİ KELİMELER,
YAPILAR ve EŞ / YAKIN ANLAMLILARI
Kelime

Türkçe Karşılığı

Eş / Yakın Anlamlısı

Prospect

olasılık, beklenti

possibility, probability, expectation

Precaution

önlem, tedbir

measure, action, step

Substitution

yerine geçme, yerine koyma

replacement, switch

Necessity

gereklilik, ihtiyaç

need, requirement

permission

izin, müsaade

consent, authorization

Immense

muazzam, engin

huge, massive, gigantic, enormous

Predictable

öngörülebilir

foreseeable, expected, anticipated

Equivalent

eşdeğer, muadil

equal, corresponding

Relevant

ilgili, alakalı

pertinent, related

Sustainable

sürdürülebilir

maintainable

considerably

büyük ölçüde

substantially, significantly, dramatically

Doubtfully

tereddütle, kuşkuyla

uncertainly, hesitantly

Reflectively

düşünceli biçimde

thoughtfully, contemplatively

Externally

haricen

on the exterior, outwardly

Obscurely

anlaşılmaz, gizli biçimde

unclearly, vaguely, ambiguously

Ensure

emin olmak, garanti etmek

make sure, make certain, guarantee

Disapprove

uygun görmemek, onamamak

reject, refuse, turn down

Pretend

yapar gibi görünmek

make believe, fake

Realize

fark etmek

understand, comprehend, become aware

Estimate

tahmin etmek

guess, approximate

expenditure

gider, masraf

spending, expenses, cost, outlay

Diversity

çeşitlilik

variety, assortment

requirement

gereksinim, ihtiyaç

necessity, supply

dimension

ebat, boyut

size, shape

influence

etki, tesir

effect, impact

observable

gözlenebilir

noticeable, visible

Hostile

düşmanca, saldırgan

unfriendly, aggressive

irrelevant

ilgisiz, alakasız

unconnected

additional

ilave, fazladan

extra, spare

misleading

yanıltıcı, aldatıcı

deceptive, fallacious

significantly

büyük ölçüde

considerably, substantially, dramatically

favorably

uygun olarak, tercihen

preferred, favorite

separately

ayrı ayrı

distinctly, unconnectedly

dangerously

tehlikeli biçimde

hazardously, perilously
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