
ADJECTIVES

www.elp.com.tr

YDS & YKS DİL ( LYS-5 )& PROFICIENY



www.elp.com.tr

Abhorrent 

Abrupt                                        

Absolute 

Abstract 

Abundant

Abusive 

Acceptable 

Accurate 

Adequate 

Admirable

Advanced 

Adverse 

Advisable 

Affable 

Affluent 

Aggressive 

Alert 

Alluring

Ambigious 

Amicable 

tiksindirici

ani                                         

tam, kesin

soyut

bol

kötü davranan, yolsuz

kabul edilebilir

doğru

yeterli

hayranlık uyandıran

ileri, gelişmiş

ters, olumsuz

tavsiye edilebilir

cana yakın

zengin

sinirli

uyanık, dikkatli

cazibeli

belirsiz

dostça

bol

eski, tarihi

yıllık, senelik

açık, belli

cazip, çekici

endişeli kaygılı

uygun

arid kurak

arrogant kibirli

ısrarcı, kendine güvenen

çekici

ulaşılabilir

farkında

temel

katlanılabilir

faydalı

karşılıklı

garip tuhaf

kibirli

bol bereketli

Ample

Ancient 

Annual 

Apparent 

Appealing 

Apprehensive 

Appropriate

Arid 

Arrogant 

Assertive 

Attractive 

Available

Aware 

Basic 

Bearable 

Beneficial 

Bilateral

Bizarre 

Boastful 

Bountiful

Brief 

Bright 

Brilliant 

Brutal 

Capable 

Casual 

Cautious 

Certain 

Challenging 

Changeable 

Chemical 

Chief 

Clear

Close 

Coherent 

Commercial 

Common 

Commonplace 

Compatible 

Competent 

kısa, öz

parlak, zeki

harika, parlak

vahşi , gaddar

yapabilir, yetenekli

gündelik

dikkatli

belli, bazı

zor

değişebilir

kimyasal

ana, temel

açık, belli

yakın

tutarlı, uyumlu

ticari

yaygın, ortak,

sıradan, basit

uyumlu

yetenekli

Competitive 

Complicated

Comprehensive 

Compulsive 

Compulsory 

Conceivable 

Concerned 

Conclusive 

Confident 

Confidential 

Conflicting 

Conscious 

Considerable 

Considerate 

Consistent 

Constant 

Constructive 

Contagious 

Contemporary 

Continual 

rekabetci

karmaşık

kapsamlı

kompulsif, takıntılı, düzenli

zorunlu

akla uygun

endişeli, ilgili

son, kesin

kesin, emin

gizli

çelişkili

bilinçli

önemli, hatırı sayılır derecede

düşünceli, nazik

istikrarlı, tutarlı

sabit

yapıcı, faydalı

bulaşıcı

çağdaş

sürekli, devamlı
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Dissatisfied

Dissimilar

Distant 

Distasteful 

Distinct 

Distressing 

Disturbing 

Diverse 

Domestic 

Doubtful 

Doubtless 

Drastic 

Dull 

Durable 

Effective 

Efficient 

Elaborate 

Elective 

Elegant 

Eminent 

Endemic 

Endless 

Enormous 

Enthusiastic 

Equivalent 

Erroneous 

Essential 

Exact 

Exceptional 

Excessive 

Exclusive 

Existing 

Expanding 

Expansive 

Experimental 

Explicit 

Expressive 

Extensive 

Extinct 

Extreme 

çelişkili

tartışmalı

uygun

sıradan, alışılmış, geleneksel

dönüştürülebilen

ikna edici

bozulmuş, ahlaksız

güvenilir

hayati, önemli

işlenmemiş

mevcut

büyüleyici, şaşırtıcı

doğru dürüst

aldatıcı

kesin

gerileyen, azalan

yetersiz

kesin, belirli

kasti, planlı

hassas, kırılgan

Contradictory  

Controversial 

Convenient 

Conventional 

Convertible 

Convincing 

Corrupt 

Credible 

Crucial 

Crude 

Current

Dazzling

Decent 

Deceptive 

Decisive 

Declining 

Deficient 

Definite

Deliberate 

Delicate

Dense 

Dependent 

Deserted 

Desirable

Desperate 

Destitude 

Destructive 

Determined 

Deterrent

Detrimental 

Devastating  

Developing 

Diligent 

Disabled 

Disastrous 

Discernible 

Discreet 

Dispensable 

Disposable 

Disputable 

yoğun

bağlı,yükümlü

terkedilmiş

arzu edilir

umutsuz

yoksun, mahrum

yıkıcı

kararlı, belirlenmi

önleyici

zararlı

yıkıcı, tahrip eden

gelişen

gayretli

engelli

felaket gibi, feci

farkedilebilir

dikkatli, temkinli

gerekli olmayan

tek kullanımlık

tartışmalı

memnuniyetsiz

benzer olmayan

uzak

tatsız, nahoş

farklı, belirgin, açık

üzücü , acıklı

rahatsız edici

çeşitli, farklı

iç, evcil

şüpheli

şüphesiz

şiddetli, önemli

donuk, durgun

dayanıklı

etkili

verimli, etkili

karışık

seçmeli

kibar

seçkin

sık görülen, yöresel

sonsuz

büyük

hevesli, coşkulu

eşdeğer

yanlış, yalan

gerekli

tam, eksiksiz

olağandışı

aşırı

özel

mevcut

büyüyen, genişleyen

geniş

deneysel

açık

etkileyici

kapsamlı, geniş

nesli tükenmiş

aşırı
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Faithful 

Familiar 

Favorable

Feasible

Feeble 

Fertile 

Fervent 

Flawless

Forceful 

Fragile 

Frequent 

Fruitful

Frustrated 

Fundamental

General 

Genuine 

Glamorous 

Gloomy 

Gradual

Great 

Groundless 

Growing 

Harmful 

Harsh 

Hazardous 

Hesitant 

Hidden 

Huge 

Ignorant 

Illegible 

Illicit 

Immense 

Immoderate 

Implicit 

Impressive 

Improbable 

Impulsive 

Inaccessible 

Inadequate 

Incapable 

sadık, aslına uygun

tanıdık, aşina

elverişli, faydalı

uygulanabilir, mantıklı

zayıf, güçsüz

verimli

şiddetli

kusursuz

etkili, güçlü

kırılgan

alışılmış

üretken , verimli

öfkelenmiş

temel, asıl

genel, yaygın

gerçek, samimi

çekici

kasvetli

aşamalı, yavaş

büyük, mükemmel, önemli

asılsız

büyüyen, artan

zararlı

sert, kaba

tehlikeli

kararsız

gizli

büyük

cahil, bilgisiz

okunaksız

yasadışı

büyük,devasa

ılımlı olmayan

dolaylı

etkileyici

olasılık dışı, beklenmeyen

fevri, atılgan

ulaşılamaz

yetersiz

yeteneksiz

inquisitive

insecure 

inspiring 

intensive 

intermittent 

intolerant  

intricate 

invalid 

involuntary 

irrelevant 

irresistible 

irreversible 

known 

lack 

legendary

legitimate 

liable 

literary 

local 

loose 

Inclusive

Incomplete 

Incorrect 

Incurable 

Indecisive

Indefinite 

Independent 

Indifferent 

Indispensible 

Individual 

Inefficient 

Inevitable 

Inexpensive 

Infectious 

Infinite 

Influential 

Ingenious 

Initial 

Innocent 

Innumerable 

kapsamlı

eksik, tam olmayan

yanlış, hatalı

tedavisi olmayan

kararsız

belirsiz

bağımsız

umursamaz

vazgeçilmez,öncelikli

bireysel

verimsiz, yetersiz

kaçınılmaz

ucuz, masrafsız

bulaşıcı

sonsuz

etkili

yaratıcı, dahi

ilk, başlangıç

masum

sayısız, hesaplanamaz

meraklı, araştırmacı

güvensiz

ilham veren

yoğun

düzenli olmayan , aralıklı

tahammülsüz

karmaşık

geçersiz

isteksiz

ilgisiz , alakasız

karşı konulmaz

geri döndürülemez

bilinen

yetersiz, eksik

efsanevi

meşru

sorumlu

edebi

yerel

gevşek, bol, serbest
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Magnificent

Main

Major 

Malignant 

Mature

Measurable

Medieval

Mild

Moderate 

Mutual 

Nasty

Native

Naughty 

Necessary 

Negligent

Negligible

Negotiable 

Nervous 

Notable

Noteworthy

Noticeable 

Notorious 

Numerous 

Nutritious 

Obliged 

Oblivious 

Obscure 

Obstructive 

Obvious 

Occasional 

Odd 

Opposite 

Oppressive 

Ordinary 

Outgoing 

Outrageous

Outstanding  

Overt 

Overwhelming 

Partial 

muhteşem

ana, asıl

ana, önemli

uğursuz, kötü niyetli

olgun, yetişkin

ölçülebilir

ortaçağ

ılımlı , zarif

ılımlı

karşılıklı

kötü

yerli

yaramaz

gerekli

dikkatsiz

önemsiz

tartışılabilir

sinirli, gergin

dikkate değer

kayda değer

dikkate değer

kötü şöhretli

çok, sayısız

besleyici

zorunlu, mecbur

habersiz

anlaşılması güç

engelleyici

açık, belli

ara sıra olan

tuhaf

karşısında, tamamen farklı

kasvetli, can sıkıcı

sıradan

dışa dönük

acımasız, ahlaksız

üstün, seçkin

aleni,aşikar

ezici,baskın

kısmen , taraflı

Particular

Peaceful

Peculiar 

Perennial 

Permanent 

Persistent 

Persuasive 

Picky 

Plausible 

Plentiful 

Plenty 

Pointless 

Practical

Precarious 

Precautionary

Precise 

Predictable 

Predominant 

Preliminary

Pretentious 

Prevalent

Preventive

Previous 

Primary 

Primitive 

Private

Privileged 

Probable

Productive 

Proficient 

Profitable 

Profound 

Progressive 

Prolific 

Prominent 

Promising

Proper 

Prospective 

Prosperous 

Proven 

belli, özel

barışçıl, huzurlu

olağan dışı , garip

sürekli

kalıcı

ısrarcı, sürekli

ikna edici

seçici

mantıklı

bol , çok

bol, çok

saçma, beyhude

uygulamalı, kullanışlı

tehlikeli, sallantılı

ihtiyatlı

tam, kesin

tahmin edilebilir

baskın, en etkili

başlangıç, ilk, hazırlık

gösterişli, iddialı

yaygın

önleyici

önceki, eski

ana, asıl

ilkel

özel, gizli

ayrıcalıklı , imtiyazlı

muhtemel, olası

üretken, yaratıcı, verimli

yeterli

karlı

derin, şiddetli

gelişen, ilerleyen

çabuk üreyen

önemli , öne çıkan

ümit verici, gelecek vaat eden

uygun, düzgün

ileriye dönük, olası

yolunda, elverişli

kanıtlanmış
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Punctual

Pure 

Qualified

Random 

Rapid 

Rare 

Rational

Raw 

Reasonable

Recent 

Reckless 

Recurrent 

Redundant 

Regrettable

Regular 

Related 

Relentless 

Reliable 

Reluctant 

Remaining

Remarkable 

Remote 

Renewable

Reputable 

Resentful

Resistant 

Resolute

Respectable 

Responsive 

Restricted 

Reversible 

Ridiculous 

Rigid

Rising 

Rudimentary 

Rural 

Ruthless 

Satisfied 

Savage

Scarce

dakik

saf, katkısız

kalifiye, nitelikli

rastgele, gelişigüzel

hızlı, çabuk

nadir

mantıklı , makul

işlenmemiş

mantıklı

yeni, en  son

dikkatsiz

tekrarlayan

gereksiz, fazla

üzücü

düzenli

bağlantılı

acımasız

güvenilir

gönülsüz

kalan

dikkate değer

uzak, mesafeli

yenilenebilir

saygı değer

içerlemiş, kızgın

dirençli

kararlı

saygı değer

duyarlı, hassas

sınırlı, kısıtlı

tersine çevrilebilir

saçma, gülünç

katı, sert

artan, yükselen

tam gelişmemiş

kırsal

merhametsiz

memnun, tatmin olmuş

yabani

nadir, az

Scientific

Selective

Sensible

Sensitive 

Separate 

Serious 

Several 

Severe 

Significant 

Sincere 

Sizeable 

Skillful 

Sole 

Solvable 

Sophisticated 

Splendid

Spontaneous 

Stable 

Stagnant 

Steady

Straightforward

Strict

Subsequent

Substantial 

Subtle 

Successful 

Sufficient 

Suitable 

Superficial 

Surprising

Susceptible 

Suspicious

Sustainable

Tangible

Temporary 

Tempting

Tentative

Thorough

Threatening

Traditional

bilimsel

seçici

mantıklı, makul

hassas, duyarlı

ayrı, ayrılmış

ciddi

birkaç

ağır, ciddi

önemli

samimi, içten

büyük

becerikli, yetenekli

tek

çözülebilir

kültürlü, gelişmiş

muhteşem, harika

kendiliğinden

sabit, değişmez

durgun, sakin

devamlı, değişmez

açık, anlaşılır

katı, sert

sonraki, izleyen

önemli

güç algılanan, hemen göze çarpmayan

başarılı, bilinen

yeterli

uygun, elverişli

yüzeysel

şaşırtıcı

savunmasız

şüpheli

sürdürülebilir

somut, elle tutulur

geçici

cezbedici

geçici, belirsiz

tam, bütün

tehditkar

geleneksel
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wide 

widespread

willing 

wise

worldwide 

worthless 

Tremendous

Trivial

Ultimate

Unaccountable 

Unattractive 

Unavoidable 

Uncomfortable 

Unconcealed 

Undesirable

Undisputed 

Unfair 

Unfavourable 

Unintended

Unique 

Unlikely

Unprecedented

Unpredictable 

Unreliable

Unstable

Unusual 

Unviable 

Urban

Urgent

Useful 

Vague

Valid 

Valuable

Variable

Various 

Vast 

Versatile 

Violent  

Virtuous

Vital

Vivid 

Volatile 

Voluntary 

Vulnerable 

Weak 

Weird 

muazzam

önemsiz

en son, kesin

açıklanamaz

ilgi çekmeyen, cazibesiz

kaçınılmaz

rahatsız

apaçık, bariz

istenmeyen

tartılışmaz

adil olmayan

olumsuz, uygun olmayan

kasıtsız

benzersiz

muhtemel olmayan

eşi benzeri görülmemiş

tahmin edilemez

güvenilmez

kararsız, değişken

olağan dışı

kullanışsız

kentsel

acil

kullanışlı

anlaşılması güç , muğallak

geçerli

değerli

değişken

çeşitli, farklı

büyük, geniş

çok yönlü

şiddetli

erdemli

hayati, önemli

parlak

değişken

gönüllü

hassas, savunmasız

zayıf

tuhaf

geniş, yaygın

yaygın

istekli

akıllı

dünya çapında

değersiz, işe yaramaz
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