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sonra : önce : infront city : ülke gün : gece kolay : sert bulmak : sert kaybetmek : sert : hafif: orta sol: sağ sabah: gürültülü giyen: sessiz itme : küçük: büyük üst: alt iş : oyun: hiçbiri aşağıda : zinde ölü üzerinde : canlı kolay : sert ön : geri sağlıklı : hasta kral : kraliçe infirm: büyük hakkında : uzak : sağ : asla en iyi kötü kapalı : açık kirli : açık kirli kirli : temiz boş : full give : take heavy :
take heavy : light king : unlock new : used often : nadirsick : good son : under : sleep asleep : sleep sleep : go bored : go bored : fat : be tall : low laugh : cry long : short new : old: in simple: complex son : daughter up: a little happy: çok mutlu: : hızlı almak : ıslak getirmek : kuru eksik : gerçek cesur : korkunç çarpık : düz çift : ucuz unutmak : ucuz unutmak : aşağıdaki artış:
azaltmak: soru: cevap: bir yabancı gerçeği almak : yanlış fısıltı : karşı bağırmak : satın almak : zalim İyi doğu satmak : : iç hızlı : yavaş keskin : zayıf belirsiz : belirli bir geniş : dar altında : dikkatli: dikkatsiz ölüm : düşmanın yaşam : arkadaş bitiş sakar : kurşun: : parçaları takip : tam ödül : ceza lavabo : ekşi iz : kışın uyku : yaz acı : tatlı neşeli : üzgün derin : sığ heyecan verici :
donuk zemin : tavan suçlu : hastanın masum uzunluğu : : borç tam : eksik diğer : aynı çıkış: aptal giriş: bilge gizlemek: show free : sert : kaba bencil: özverili kalmak: kalın gitmek: sıcak ince : serin eksik : gerçek cesur : korkunç çarpık düz : çift ucuz : artışı hatırla: aşağıdan: aşağıdaki soruyu yükseltmek: cevap göndermek : yabancı gerçeği almak : yanlış fısıltı-bağırmak karşı : satın
almak : satmak : aptal dış : iç hızlı : yavaş keskin : sıkıcı : sıkıcı : sıkıcı : zayıf belirsiz : bazı geniş dar altında : yukarıda dikkatli : dikkatsiz ölüm : düşmanın hayatı : arkadaş bitirmek : zarif başlangıç : zarif başlangıç : parçaları takip : tüm ödül : ceza lavabo : float tatlı : ekşi iz : uyku kış-yaz acı : tatlı : Komik : hüzünlü derin : küçük heyecan verici : künt zemin : tavan suçlu : hastanın
masum uzunluğu : sabırsız kaba : pürüzsüz güney : : giriş aptal: bilge gizlemek: show free : sert kibar : kaba bencil : özverili kalmak : : kalın gitmek : ince sıcak : serin bol : az avans: durdurmak için digression: sözleşme başlatmak : utanç genişletmek : onur dış : dış onur : gerçek : aslında yasadışı : sahte yasadışı : süper alt : azınlık biz : dry perfect : faulty reluctant : coşku katı :
Sıvı Hızlı: Yavaş Triumph: Hayır Bacchanalians: Ayık: Işık Eski: Son sırıtış : kaş çatma hayali : gerçek sevinç : woe maksimum : minimum çıplak : giyinmiş çözünürlük : ban sane harcamak : gecikmiş tutmak : erken yok edilemez : kırılgan rastgele : kasıtlı saldırı : kasıtlı saldırı : komedinin korunması : trajedi yola : varmak cüce : gel cüce : başarılı sık : sık başarılı : seyrek uyum :
ithalat anlaşmazlık: ihracat bilgi: cehalet merhametli : : yanlış otantik : taklit kınamak : övgü yok : kötü yü yok et : iyi bilinen : bilinen iyi: bilinmeyen toplamak : sert : yumuşak mahkum : özgür tembel : çalışkan talihsiz : mutlu besleyici : açlıktan özel : kamu kölelik : özgürlük sert : gevşek çözülme : donma yararlı : yararsız kötü adam-kahraman itiraf: inkar yalvarıyor : sergiyi teşvik
etmek için değil : bereketli cömert : kısır cömert : gaz güçlendirmek : sert zayıflatmak : sert zayıflatmak : ihale genellikle : nadiren şiddet : nadiren şiddet : nazik ingile bilgisini geli'tirmek yn kelime z't anlamlar' ile ezberlemek kelime hazinesini'letmede son derece. Bir kelime erenilirken zit anlamina da Erenmek Hem kelimenin akylde kakylin sael pod hem de jut annama da Erenilierek
aina kelime unutulmaz. İngilizce zıt kelimeleri öğrenmek için birçok yöntem kullanabilirsiniz. Kelime kartları, kelime oyunları, yazma, okuma ve online İngilizce öğreticiler ile öğrenme en etkili. İngilizce online eğitim, ters kelimeler İngilizce olarak öğrenilir, hem konuşarak, izlerken, okuma, yazma, ve eğlenceli. Şimdi en sık kullanılan İngilizce kontrast kelimeler ne bir göz atalım.
İngilizce Kontrast Anlamlı KelimelerSıcak / ColdHot sıcak ve soğuk soğuk. Sıcak çikolata - sıcak çikolata - ve buzlu çay - soğuk çay - biz kazanır bir ikili almak? Aralık ayından beri, muhtemelen sıcak çikolatadır. Büyük / SmallBig ve küçük büyük ve küçük anlamına gelir. Aşk / HateLove sevgiyi ifade eder ve nefret nefreti ifade eder. Nefret aşkı ifade etmektir, o yüzden bunu başka
bir gün daha geniş bir zamanda konuşalım mı? Kısa/TallShort kısa, yüksek uzun anlamına gelir. Venty'nin boyu yok, çocuklar, Starbucks'taki arkadaşlar karıştırmaz. Yüksek sesle / SilentLoud ve sessiz, gürültülü ve sessiz tesisleri. Sahte/NaturalFake kelimesi muhtemelen Türkçe öz kelimesi kadar aşina olduğumuz kişiler arasındadır, sahte anlamına gelir. Sahte hesaplar, sahte
tweetler gibi ifadelere rastlayabilirsiniz. Doğal ilaçlar doğaldır. Güzel, doğal, güzel, doğal. Doğal lığa oldukça alışığız, evcil hayvan şişelerinde doğal kaynak suyu deyiminden değil miyiz? Yukarı/DownUp yukarı ve aşağı anlamına gelir. İç/Dış Inside, içve dış anlamına gelir. Köklerden geliyorlar. Sol/sağ ve sağ, sol ve sağ anlamına gelir. Sağ da sağ anlamına gelebilir, sol ayırma
anlamına gelebilir. Biz sol ve sağ, yön anlamına gelir karıştırmak için değil, böylece teklif kullanarak arıyoruz. Örneğin, yönden önce komutu geçirerek sola dönün, hareketi ifade eden fiil muhtemelen geçen cümlede lef'in sol tarafıdır. Kuzey/GüneyKuzey ve güney, kuzey ve güney anlamına gelir. Hangisi kuzeyde? Kuzey hatırlıyor! Yani kuzey unutmayacak... Game of Thrones
hayranları bu düet ile çevirme zor bir zaman var ... Doğu/Batı yönünde bir diğer karşı-anlamlı ikili - doğu ve batı. Batı batı, doğu ise doğu anlamına gelir. Burası Batı Batı, en kafa karıştırıcı yönlerini bu şekilde ayırt esiniz. Blogumuzda da bu konuyla ilgili içerik bulunmaktadır. Daha fazla /LessMore daha fazla, daha az fon daha az anlamına gelir. Bu ikisini karıştırmamak çok önemli,
şekersiz çay istediğimizde şekerle dolu çay içebiliriz. Not: Daha az daha fazla değildir. Daha küçük bir tamamlayamadım, zaten, basitlik aslında birçok şey daha fazla olduğunu belirten. Ama beni anlıyorsun. Gel / GoCome - gitmek düet gelip gitmek anlamına gelir. Counter Strike'da 'Go Go Go' cümleleri Kafasında ... Genellikle gelmek gibi kullanılan gel, yani kyumun, yani
buraya gelmektir. Erkek/Kız Erkekler - Kız ikilisi İngilizce, Türkçe ve diğer yüzlerce dilde en çok kullanılan zıt kelimelerden biridir. Büyüme, kız ve erkek kız demek. Biz de erkek anılar ve fuat çocuk düşünebilirsiniz. Kalın/İnce Kalın ince, sırasıyla kalın ve ince anlamına gelir. Happy/SadHappy mutlu, sad üzgün demektir. Popüler kültürden aşina olduğumuz Barış/ SavaşÜç, barış savaş, barış ve savaş anlamına gelir. Katı/yumuşak ve yumuşak kelimeler günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Genç/OldYoung-old ikilisi İngilizce genç ve yaşlı anlamına gelir. Zengin / Poor Legends animasyon serisi Richie Rich, akla zengin geliyor, fakir yoksul anlamına gelir. Açık/Koyu Ürünlerde görebileceğiniz bu ifadelerden bazıları açık karanlık ışık koyu renk
anlamına gelir. Siyah/ Beyaz muhtemelen renkler arasında en popüler iki ... İngilizce'de siyah ve beyaz siyah ve beyaz anlamına gelir. Akıllı / StupidClever akıllı ve aptal aptal anlamına gelir. İyi / Bad Bad Çirkin, İyi Kötü Çirkin serisi de iyi kötü akla getirebilir, iyi ve kötü temsil eder ... Alive/DeadAlive ölü ikilisi Türkçe'de doğru/ölü anlamına gelir. Ранний-поздний: Ранний-lateEasyтрудный: Easy-zorHappy- несчастный/грустный: счастливый-несчастный/sadHot-холодный: Hot-coldHard-мягкий: Hard-softHigh-low: High-low-qquick-медленно: Fast-slowBig-small: Big-smallBeautiful-ugly: Beautiful-uglyClean -грязный: Чистый-грязныйExpensive-дешевый: Дорогой-cheapGood-кровать: Хороший-badFull-пустой: Hail-blankFat-тонкий: Жир-слабыйDarkсвет: Темно-clearLazy-трудолюбивый: Ленивый-трудолюбивыйOld-новый: Старый-newOld-молодой: Старый-молодой-старый-молодой--бедный poorOpen-закрытый: On-offSlim-fat: Слабый-fatStrong-слабый: Сильный-слабыйНэр-фары: Почти farTall-короткий: Long-shortTure-false: Right-wrongThick-тонкий: Thick-thinWrong-право: Неправильно-rightWide-узкий:
Широкий-darWet-сухой: Islak-kuruSame-другой: Тот же-другойКвевер-глупый: Умный-глупыйAlive-мертвый: Live-deadimportant-тривиально: Важно-тривиальноPolite-грубый: Вежливый-вульгарный английский Использование противоположных слов в sentenceS Настройка предложения при изучении противоположных слов и пытается научиться использовать
оба в предложениях является хорошим способом обучения. Örnek 1Genç mi yaşlı mı? (O genç mi yaşlı mı?) Çanta ucuz mu pahalı mı? (Bu çanta ucuz veya pahalı mı?) Örnek 2Y kirli bir araba yerine temiz bir araba tercih ederim. (Ben kirli bir yerine temiz bir araba tercih) Bu çay sıcak, ama bu soğuk. (Bu çay sıcak, ama soğuk) Örnek 3Bu soru sizin için kolay veya zor? (Soru
sizin için kolay mı zor mu?) Erken kalktım. gün, ama, hafta sonu geç (Ben her gün erken kalktım, ama hafta sonu geç), cümlelerde kullanıldığında gördüğünüz gibi, zıt kelimeler çok daha iyi anlaşılmaktadır, ve aynı zamanda bellekte daha iyi kullanım yerini görürken. Konuşmayı öğrenilen İngilizcenizi geliştirin. Geliştirmek. ingilizce zıt anlamlı kelimeler sözlüğü. ingilizce zıt anlamlı
kelimeler ve türkçe anlamları. ingilizce zıt anlamlı kelimeler pdf. ingilizce zıt anlamlı kelimeler listesi pdf. ingilizce zıt anlamlı kelimeler 100 tane. ingilizce zıt anlamlı kelimeler cümleler. ingilizce zıt anlamlı kelimeler testi. ingilizce zıt anlamlı kelimeler 20 tane
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