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펴다 (pyoda): Açmak 

중 (cung): Ortasında 

반대 (pande): Karşıt 

보기 (pogi): Örnek 

부분 (pubun): Kısım 

숫자 (sudca): Rakam 

알맞다 ( almadda): Uymak 

점수 (çomsu): Puan, skor 

중간 (cunggan): Orta, yarı (vizeler içinde kullanılır) 

치다 (çida): Altını çizmek 

교문 (kyomun): Okul kapısı 

규칙 (kyuçik): Kural 

기숙사 (kisuksa): Yurt 

도시락 (doşirak): Yemek kutusu 

등록 (tıngrok): Kayıt 

반 (ban): Sınıf 

방학 (banghak): Okulların tatili 

분실물 (bunşilmul): Kayıp eşya 

전공 (çonggong): Bölüm (üniversite bölümü) 

정문 (çongmun): Ön kapı 

졸업 (çorob): Mezuniyet 

지식 (cişik): Bilgi, ilim 

학기 (hakgi): Dönem (okul yılı) 

학년 (haknyon): Okul yılı 

가위 (kavi): Makas 

교과서 (kyokwaso): Ders kitabı 

만년필 (mannyonpil): Dolma kalem 

사전 (sacon): Sözlük 

색 (seg): Renk 

색연필 (segyonpil): Boya kalemi 

수첩 (suçob): Not defteri 

종이 (çongi): Kâğıt 

지우개 (çiuge): Silgi 

필통 (piltong): Kalemlik 



간식 (kanşik) :Atıştırmalık 

과자 (kvaca): Abur cubur 

껌 (ggom): Sakız 

떡 (ddok): Kore pirinç keki 

만두 (mandu): Kore mantısı 

햄버거 (hembogo): Hamburger 

귤 (kkyul): Mandalina 

밤 (bam): Kestane 

배 (be): Armut 

수박 (subak): Kavun 

싱싱하다 (şingşinghada): Taze olmak 

야채 (yaçe): Sebze 

오이 (oi): Salatalık 

옥수구 (oksusu): Mısır 

포도 (podo): Üzüm 

달다 (talda): Tadı tatlı olmak 

독하다 (dokhada): Tadı sert, güçlü olmak 

맛 (mad): Tat 

맵다 (mebda): Acı, baharatlı olmak 

싱겁다 (şinggobda): Tuzsuz olmak 

짜다 (ççada): Tuzlu olmak 

굶다 (kulmda): Öğünleri atlamak 

남기다 (namgida): Artmak, kalmak 

따로 (ttaro): Ayrıca, ayrı olarak 

뜨겁다 (dıgopta): Sıcak olmak 

목마르다 (mokmarıda): Susamak 

별로 (pyollo): Ayrıca , özellikle (negatif cümlelerde kullanılır.) 

분위기 (bunvigi): Hava, atmosfer 

열 (yol): Ateş 

증세 (cıngse): Semptom 

콧물 (kodmul): Burun akıntısı 

담배 (dambe): Sigara 

상처 (sangço): Yara 

붕대 (pungde): Sargı bezi 

약 (yak): İlaç 



약사 (yaksa): Eczacı 

약국 (yakguk): Eczane 

주사 (cusa): İğne, enjeksiyon 

진찰 (cinçal): Muayene 

치과 (çikgva): Diş Hekimi 

치료 (çiryo): Tedavi 

피우다 (piuda): İçmek (sigara vb) 

환자 (hvanca): Hasta 

기침 (kiçim): Öksürük 

땀 (ttam): Ter 

설사 (solsa): İshal 

소화 (sohva): Sindirim 

시키다 (şikida): Emretmek 

심하다 (şimhada): Ciddi olmak (bir sorun vb. için) 

약하다 (yakhada): Zayıf, güçsüz olmak 

비다 (pida): Boş olmak 

잘하다 (çalhada): İyi yapmak, iyi olmak 

졸업하다 (çorobhada): Mezun olmak 

치우다 (çiuda): Silmek 

식다 (şikda): Soğumak 

외식하다 (veşikhada): Dışarıda yemek 

잡수시다 (çabsuşida): Yemek yemek (saygılı şekli) 

종업원 (congobvon): Servis elemanı 

주문 (çumun): Sipariş 

차갑다 (çagabda): Soğuk olmak 

거품 (kopum): Köpük 

국물 (gukmul): Çorba 

굽다 (kubda): Pişirmek, kızartmak 

기름 (kirım): Yağ 

냄비 (nembi): Tencere 

볶다 (bokda): Kavurmak 

붓다 (budda): Dökmek 

Keyifli ve verimli çalışmalar dilerim Eğer Minihanok Korece kelimeler listeleri işinize yarıyor ve devamının gelmesini 

istiyorsanız lütfen yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla yazıyı paylaşmayı unutmayın. Bu benim için fazlasıyla yeterli 

olacaktır. Şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar. Fighting! 


