
With Teacher Ezgi ERBİS

Welcome, students!
ENGLISH

CLASS



  CLASS OBJECTIVES

   In th�s presentat�on , you w�ll see all the �d�oms that
we have learnt  s�nce prev�ous term.

Bu sunumda, geçen dönemden ber� öğrend�ğ�m�z
dey�mler� göreceks�n�z.



Race against time: Zamanla
yarışmak



Pardon my french : Ayıptır
söylemesi



Drop the ball :Pot kırmak,
çuvallamak



On pins and needles :
Diken üstünde olmak



Break the ice: Buzları
eritmek



Put heads together :     
Kafa kafaya vermek



Follow in someone 's footsteps: 
Birinin izinden gitmek



Armut dibine düşer
Like father like son: 



Sit pretty : Tuzu kuru olmak 



Every rose has its thorn: 
Gülü seven dikenine katlanır



Easier said than done : 
Dile kolay



Out of sight out of mind 
Out of sight out of mind: Gözden ırak olan

gönülden de ırak olur.



 What goes around comes around: 
Ne ekersen onu biçersin



Two heads are better than one:
 Bir elin nesi var eki elin sesi var.



The child is father to the man: İnsan
yedisinde neyse yetmişinde de odur.



Bite your tongue / Heaven forbid : Ağzından yel alsın



Have egg on one's face: Yüzüne gözüne bulaştırmak



Have one's hands tied: Eli kolu bağlı olmak



Have a heart of gold: 
Kalbi temiz olmak 



Look for a needle in a
haystack: Samanlıkta

iğne aramak



Travel light: Az eşyayla seyahat etmek



Wipe the slate clean : Geçmişe sünger çekmek



 The calm before the storm : Fırtına öncesi sessizlik   



Better late than never : Geç olsun güç olmasın



A penny saved is a penny earned: Damlaya damlaya göl
olur



Have your head in the clouds: Aklı bir karış havada
olmak



  Vanish into thin air: Sırra kadem basmak       



Build castles in the air: Olmayacak duaya amin demek



A little bird told me/ A little bird whispered in my ear :
Kuşlar söyledi



Burn the candle at both ends:Geceyi gündüze katmak 



Haste makes waste: 
Acele işe şeytan karışır.



Get up on the wrong side of the bed: Ters tarafından
kalkmak



Spitting image of: Hık demiş burnundan düşmüş



Raining cats and dogs: 
Bardaktan boşanırcasına yağmak 



Blow one's top: Kafasının tası atmak



  Stuff one's face : Tıka basa yemek   



Jack of all trades: On parmağında on marifet



   Walls have ears: Yerin kulağı var.  



    Chew the fat : Çene çalmak    



Speaking of the devil : İyi insan lafının
üstüne gelirmiş.



Walk on air / Be on cloud nine: Etekleri zil çalmak



Show someone the door: Kapı dışarı etmek



Rise from the ashes : Küllerinden doğmak   



   Take one's hat off : Şapka çıkarmak    



Knock on wood : Şeytan kulağına kurşun



On the dot : Vakti şaşmamak



Make a mountain out a molehill : Pireyi deve yapmak



Be in over one's head : Başından büyük işlere kalkışmak



Tighten one's belt: Kemerleri sıkmak



Lend a hand : Yardım eli uzatmak



Give someone a piece of your mind :
 Ağzının payını vermek



Get your ducks in a row: İşini yoluna koymak



Be on the same page : Hemfikir olmak



Burn your bridges : Gemileri yakmak



Have one foot in the grave : Bir ayağı çukurda olmak



Be like a fish out of  water : Sudan çıkmış
balığa dönmek



One's ears are ringing: Kulakları çınlamak



Be in someone's shoes: Kendini bir başkasının 
yerine koymak



   Cross the line : Çizmeyi aşmak    



   Work one's fingers to the bone : İşten başını kaldıramamak



Be afraid of one's own shadow: Gölgesinden korkmak



    Hit home : Can evinden vurmak     



With Teacher Ezgi Erbis

ENGLISH
CLASS


