Minihanok
Korece Kelimeler 2


기억 (kiok): Anı, hatıra
연락 (yonrak): İletişim
자신 (caşin): Kendi, güven
벌 (bol): Ceza
입학 (ibhak): Okula giriş
성인 (songin): Yetişkin
결심 (kyolşim): Karar
성공 (songgong): Başarı
승객 (sınggek): Yolcu
미혼 (mihon): Bekar



복사 (boksa): Kopya
유행 (yuheng): Trend

습관 (sıbgwan): Alışkanlık
식습관 (şiksıbgwan): Yeme alışkanlığı
우정 (ucong): Arkadaşlık
기온 (kion): Derece
합격 (habgyok): Sınavı geçmek
국적 (gugcok): Ulusal
생일 (sengil): Doğum günü
생신 (sengşin): Doğum günü (resmi/saygılı)



생년원일 (sengilvonil) :Doğum tarihi
신랑 (şinrang): Damat
신부 (şinbu): Gelin
나이 (nai): Yaş
연세 (yonse): Yaş (saygılı)
어린이 (orini): Çocuk
잔치 (cançi): Kutlama
개인 (kein): Bireysel
겁 (kob): Korku
성별 (songbyeol): Cinsiyet
다이어티 (daiotı): Diyet



모습 (mosıb): Görünüm
살 (sal): Kilo
돌잔치 (dolcançi): Kore'de bebeklerin ilk yaş günlerinin kutlandığı özel gün
군대 (gunde): Asker, ordu
지각 (cigak): Geç kalma
서로 (soro): Birbirine
전체 (conçe): Tamamı
활동 (haldong): Aktivite
마음대로 (maım dero): İstediğin gibi
날씬하다 (nalşinhada): İnce, zayıf olmak



과학자 (kohakca): Bilim adamı
농부 (nongbu): Ciftçi
우체부 (uçebu): Postacı
은행원 (ınhengwon) : Banka memuru
주부 (cubu): Ev hanımı
화가 (hoaga): Sanatçı
동창 (dongçang): Mezun, okul arkadaşı
숙녀 (suknyo): Hanımefendi
신사 (şinsa): Beyefendi
씨 (şi): Bay,bayan



서두리다 (sodurida): Acele etmek
참다 (çamda): Katlanmak
생기다 (senggida): Olmak, gibi görünmek
닮다 (dalmda): Benzemek
똑 캍다 (dok katda): Aynı olmak
바라다 (parada): Dilemek
명령하다 (myongryonghada): Neşeli olmak
급하다 (kıphada): Acil olmak
먹이다 (mokida): Beslemek
위로하다 (virohada): Teselli etmek, rahatlatmak



가르치다 (karıçida): Öğretmek
가지다 (kacida): Sahip olmak, almak
끝내다 (gıtneda): Bitirmek
끝나다 (gıtnada):Bitmek
노력하다 (noryokhada): Çabalamak
마치다 (maçida): Tamamlamak
떠들다 (dodılda): Gürültü, ses yapmak
알아듣다 (ara dıdda): Duyulan ya da söylenen şeyin anlaşılması

자세하다 (çasehada): Detaylandırmak
적다 (çokda): Yazmak



끝 (gıt): Son
발음 (barım): Telaffuz
말 (mal) :Konuşma
말씀 (malsım): Konuşma (resmi)
발표 (balpyo): sunum
복습 (boksım): Dersin gözden geçirilmesi, tekrar
수업 (suob): Ders
예습 (yesıb): Hazırlık (dersin ön hazırlığı vb.)
제목 (çemok): Başlık
이분 (ibun): Şu kişi



저분 (çobun): O kişi (saygılı)
조용히 (çoyonghi): Sessizce
다시 (taşi): Tekrar
뜻 (tış): Anlam
단어 (dano): Kelime
여러분 (yorobun): Millet, herkes
결석 (kyolsok): Yokluk
강연히 (kangyonhi): Konferans
질문 (çilmun) :Soru



졸다 (colda): Şekerleme
졸리다 (çollida): Uyuklamak
준비 (çunbi): Hazırlık
각 (kag): Her bir
글 (kıl) : Yazı
글자 (kılca): Harf

내용 (neyong): İçerik
문장 (muncang): Cümle
문제 (munce): Sorun
물음 (murım): Soru

En çok kullanılan 1000 Korece kelime ile Minihanok Korece kelimeler listemiz
devam edecek. Sonraki listeler için her türlü görüş ve önerinizi yazmayı
unutmayın! Korece temel kelimeler ve okunuşları ile ilgili herhangi bir
sorunuz varsa da lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin!

