
1 adaptable asan uyğunlaşa bilən 

2 ambitious iddialı 

3 cheerful şən 

4 competitive rəqabətli 

5 creative yaradıcı 

6 curious hər şeyi bilməyə can atan 

7 cynical  utanmaz, həyasız  

8 determined qətiyyətli 

9 eager nəyəsə can atan 

10 easy-going yolagedən 

11 energetic enerjili 

12 enthusiastic coşğulu 

13 entrepreneurial təşəbbüskar 

14 flexible çevik 

15 friendly mehriban 

16 generous səxavətli 

17 good natured xoş xasiyyətli 

18 hard-working çalışqan 

19 helpful faydalı 

20 independent müstəqil 

21 industrious əməksevər, çalışqan  

22 intellectual intellektual 

23 mature yetkin 

24 modest təvazökar 

25 motivated motivli 

26 observant müşahidəçi 

27 optimistic nikbin 

28 organized mütəşəkkil 

29 patient səbrli 

30 progressive mütərəqqi 

31 reliable etibarlı 

32 resourceful bacarıqlı, hazırcavab, fərasətli  



33 shy utancaq 

34 self-confident özünə inamlı 

35 self-sufficient özünə güvənən  

36 serious ciddi 

37 sociable ünsiyyətcil 

38 successful uğurlu 

39 tactful nəzakətli 

40 talkative dilli-dilavər, çoxdanışan  

41 thorough detallara son dərəcə diqqətli 

42 uninhibited istədiyi kimi davranmaqdan çəkinməyən 

43 unpredictable qeyri-sabit, dəyişkən 

44 amiable xoşagələn 

45 arrogant təkəbbürlü 

46 boastful məğrur 

47 boring cansıxıcı 

48 callous rəhmsiz, qəlbsiz 

49 calm sakit 

50 capricious şıltaq 

51 merry şən 

52 complacent özündən razı qalan 

53 composed müvazinətli, təmkinli 

54 conceited məğrur 

55 cool narahat olmayan, özündən çıxmayan 

56 defiant itaətkar 

57 emotional emosional 

58 envious paxıl 

59 irritable əsəbi, qıcıqlanan 

60 neat səliqəli 

61 obedient itaətkar, sözəbaxan 

62 rational rasional 

63 self-assured özünə arxayın 

64 self-critical özünə tənqidi yanaşan 



65 self-denying özünü inkar edən, fədakar 

66 selfless fədakar 

67 sensitive həssas 

68 sloppy səliqəsiz 

69 sober-minded ayıq fikirli 

70 sullen kövrək 

71 superficial səthi, ötəri 

72 touchy toxunur 

73 trustworthy etibarlı 

74 affectionate mehriban, incəqəlbli 

75 altruistic fədakar 

76 amiable xoşagələn 

77 brave cəsur 

78 cautious ehtiyatlı 

79 contemptuous xor 

80 considerate düşüncəli 

81 courageous cəsarətli 

82 courteous nəzakətli, ədəb-ərkanlı  

83 cowardly qorxaq 

84 cruel qəddar 

85 daring cəsarətli 

86 detached səmimi, təmənnasız, qərəzsiz 

87 disloyal vəfasız 

88 disrespectful hörmətsiz 

89 doubtful şübhəli 

90 egotistic eqoist 

91 fair ədalətli 

92 faithful sadiq 

93 firm möhkəm 

94 frank səmimi 

95 gentle incə, adlı-sanlı, əsil-nəcabətli 

96 harsh sərt 



97 haughty təkəbbürlü 

98 hesitant tərəddüdlü 

99 hostile ədavətli, pisniyyətli 

100 hypocritical riyakar 

101 humane humanist 

102 impertinent kobud, sırtıq, ədəbsiz, qaba  

103 impolite ədəbsiz 

104 indecisive qərarsız 

105 indifferent laqeyd 

106 ingenuous ürəyiaçıq, hiyləsiz 

107 jealous qısqanc 

108 kind mehriban 

109 lying yalançı 

110 mean alçaq, rəzil, əclaf, simic, acgöz, xəsis 

111 meek məzlum, mülayim, fağır, dilsiz-ağızsız  
 


