YDS İÇİN MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKEN KELİMELER (1)
1 shyly

utangaç bir şekilde

16 almost

hemen hemen, neredeyse

2 respect

saygı, hürmet, açı, yön

17 injudicious

mantıksız

3 reliable

güvenilir

18 execute

idam etmek; yönetmek; yürütmek

4 intention

niyet

19 raise

kaldırmak, yükseltmek

5 distribution

dağıtım

20 preferably

tercihen, şayet mümkünse

6 dazzling

harika, müthiş

21 deduce

sonuca varmak, sonuç çıkarmak

7 skilfully

maharetli bir şekilde

22 recommend

tavsiye etmek, önermek

8 randomly

rastgele, gelişigüzel

23 sale

satış

9 derive

türetmek/türemek

24 distraction

dikkat dağıtan şey

10 lonesome

yalnız, garip, ıssız

25 disposition

karakter, mizaç

11 flexibly

esnek bir şekilde

26 comprehensive

kapsamlı

12 aware

farkında

27 expression

ifade

13 additional

ilave

28 reassessment

yeniden değerlendirme

14 futile

boşuna, beyhude

29 reverse

tersine çevirmek

15 apparent

aşikâr, açık

30 diverse

çeşitli, farklı
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31 attribute

atfetmek, …e bağlamak

46 reasonably

makul bir şekilde, akla uygun biçimde

32 rejection

red, geri çevirme

47 consideration

düşünme

33 existence

varlık, var oluş

48 primarily

temel olarak

34 progressive

ilerici, ilerleyen

49 current

mevcut, güncel; akım

35 recently

son zamanlarda kısa süre önce

50 obsessed

takıntılı

36 occasion

uygun durum, fırsat

51 suggestively

telkin/ima ederek

37 infect

bulaştırmak

52 confine

hapsetmek; sınırlamak

38 faultlessly

hatasız bir şekilde

53 complement

tamamlamak

39 defy

karşı koymak, hiçe saymak

54 blame

suçlamak

40 commonplace

sıradan

55 relate

ilişki/bağlantı kurmak

41 precaution

önlem, tedbir

56 train

antrenman yapmak

42 expand

genişlemek

57 instability

istikrarsızlık

43 common

yaygın

58 deceive

aldatmak

44 inevitably

kaçınılmaz bir şekilde

59 means

araç

45 cure

tedavi

60 purpose

amaç

YDS İÇİN MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKEN KELİMELER (3)
61 uneasy

huzursuz, tedirgin

76 preference

tercih

62 efficiency

verimlilik

77 illuminate

aydınlatmak

63 delay

ertelemek

78 severe

ciddi, vahim, sert

64 outstandingly

dikkat çekici bir şekilde

79 destruction

yıkım

65 rebut

reddetmek, çürütmek

80 tempt

tahrik etmek, ayartmak

66 nasty

çok kötü, nahoş

81 sufficiently

yeterli bie şekilde

67 maintain

sürdürmek, devam ettirmek, iddia etmek

82 contribute

katkıda bulunmak; sebep olmak

68 involvement

katılım,ilgi

83 exceptionally

sıra dışı şekilde iyi

69 suspend

askıya almak, dondurmak

84 apology

özür

70 crucial

önemli

85 sustain

sürdürmek, devam ettirmek

71 indispensably

vazgeçilmez bir şekilde

86 view

görüş

72 consumption

tüketim

87 survivor

sağ kalan kişi

73 conclusively

kesin bir şekilde

88 single

tek, bir

74 obligation

yükümlülük, zorunluluk

89 conditionally

bir şarta/koşula bağlı olarak

75 reluctantly

gönülsüz bir şekilde

90 accurately

doğru bir şekilde
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91 worry

kaygılanmak, endişelenmek

106 tentative

geçici, kesin olmayan

92 emit

(gaz, ısı, ışık vb.) yaymak, çıkarmak

107 assess

değerlendirmek

93 decisively

kararlı bir şekilde, kesin olarak

108 indicate

göstermek

94 equivocally

muğlak bir şekilde

109 profound

derin

95 support

desteklemek

110 debate

tartışma

96 match

eşleştirmek, maç

111 scarcely

hemen hemen hiç

97 initial

ilk, başlangıç

112 discourage

cesaretini kırmak

98 apprehension

endişe, korku, yersiz kuruntu

113 collaboration

işbirliği

99 objection

itiraz, karşı çıkma

114 reflective

derin düşünen; yansıtıcı

100 suspicion

kuşku, şüphe

115 include

içermek, kapsamak, içine almak

101 keen

istekli

116 kindly

nazikçe, nezaketle, kibarca

102 spill

dökmek

117 conversely

aksine

103 collective

ortak, toplu

118 prevalent

yaygın

104 solely

sadece

119 sole

yalnız

105 balance

denge

120 retirement

emeklilik
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121 substantial

önemli, büyük

136 hardly

neredeyse hiç

122 intimate

samimi, kişisel, mahrem

137 contingency

olasılık, ihtimal

123 desperately

umutsuz bir şekilde

138 compel

zorlamak

124 particularly

özellikle, bilhassa

139 accurate

doğru, tam

125 intimidate

gözünü korkutmak

140 seriously

ciddî bir şekilde

126 recovery

iyileşme, geri kazanma

141 obvious

açık, belli

127 nutrient

besleyici şey/besin

142 persuasive

ikna edici

128 course

kurs, seyir, gidişat

143 perception

algı

129 incoherent

anlaşılmaz, tutarsız

144 still

hâlâ, yine de, durgun

130 reliance

güven

145 indulgent

hoşgörülü, düşkün

131 inexpensive

ucuz

146 destructive

yıkıcı

132 successive

art arda gelen, ardışık

147 rightly

haklı olarak

133 extraordinarily

sıra dışı bir şekilde

148 promise

söz vermek

134 casual

sıradan, gündelik

149 deceit

aldatma, hile

135 rate

oran

150 resistant

dirençli
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151 exclude

hariç tutmak

166 explosion

patlama

152 condemn

kınamak, ayıplamak

167 suitably

uygun bir şekilde

153 innovative

yenilikçi

168 interaction

etkileşim

154 defend

savunmak

169 controversially

tartışmalı bir şekilde

155 remove

taşımak, kaldırmak

170 misuse

kötüye kullanmak, suistimal

156 scatter

saçmak, dağıtmak

171 demonstration

gösteri

157 plainly

basitçe, açıkça

172 controversial

tartışmalı

158 explanation

açıklama

173 competitive

rekabetçi

159 irrelevant

ilgisiz

174 severely

sert bir şekilde

160 reinstate

görevine iade etmek

175 inessential

gereksiz

161 negligently

ihmalkar bir şekilde

176 responsibility

sorumluluk

162 obstructive

engelleyici

177 laterally

yanlara doğru

163 liable

yatkın, meyilli

178 efficiently

verimli bir şekilde

164 extensive

kapsamlı

179 consistent

tutarlı, istikrarlı

165 already

zaten, çok önceden

180 minimal

çok az miktarda
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181 presently

şimdi,yakında

196 expensively

pahalı bir şekilde

182 entire

bütün, tüm

197 refutation

çürütme (fikir)

183 encounter

karşılaşmak

198 acutely

şiddetli/sert bir şekilde

184 evolve

evrimleşmek

199 candidate

aday

185 applaud

alkışlamak

200 migrate

göç etmek

186 relapse

tekrar hastalanmak

201 representative

temsilci

187 determine

belirlemek

202 productivity

üretkenlik, verimlilik

188 resultant

sonuçta ortaya çıkan

203 concentration

yoğunlaşma

189 incidentally

aklıma gelmişken

204 courteously

kibar/nazik bir şekilde

190 urgently

acilen

205 issue

sorun, konu, sayı

191 omit

dahil etmemek, çıkarmak

206 significantly

önemli ölçüde, br hayli

192 formidably

ürkütücü, müthiş

207 meagre

az, yetersiz, kıt

193 approval

onay, tasdik

208 discretion

tedbir, ihtiyat

194 voluntarily

gönüllü bir şekilde

209 assertive

kendine aşırı güvenen

195 various

çeşitli

210 disturbance

rahatsızlık
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211 insure

sigortalamak

226 run

koşmak, yönetmek, akmak

212 spread

yaymak, dağıtmak

227 opposite

karşı, zıt

213 awkwardly

garip bir şekilde, zor bir şekilde

228 generally

genellikle

214 loosely

gevşek bir biçimde

229 impress

etkilemek

215 exceed

aşmak, ihlal etmek

230 commit

yapmak, işlemek, adamak

216 annual

yıllık, yılda bir olan

231 apply

başvurmak, uygulamak

217 spontaneous

kendiliğinden olan

232 frustrate

kızdırmak

218 infinitely

çok, çok fazla

233 denial

inkar

219 oblige

zorunda/mecbur olmak

234 undertake

üstlenmek

220 avoid

kaçınmak, sakınmak

235 adverse

ters

221 improve

iyileş(tir)mek, geliş(tir)mek

236 essential

önemli, gerekli

222 increase

art(ır)mak, çoğal(t)mak

237 externally

dışarıdan

223 entail

gerektirmek, zorunlu kılmak

238 repressive

baskıcı

224 reference

atıf, gönderme

239 concisely

kısa, öz bir şekilde

225 restrain

sınırlamak, engel olmak

240 trial

duruşma, deneme

