
THEMA 10 UITERLIJK
gevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

aangezien om de reden dat, omdat

de afbeelding een plaatje, foto,tekening of schilderij

bedreigen een gevaar voor iets of iemand vormen

beïnvloeden invloed hebben op iemand of iets

de bil een van de twee delen van je lichaam waarop je zit

het dieet
de regels die zeggen wat je wel of niet mag eten, 
bijv. als je ziek bent

de eis iets wat moet gebeuren

de elleboog
het deel tussen je bovenarm en je onderarm 
waardoor je onderarm kan bewegen

gaaf iets wat nog helemaal heel is, en niet lelijk of kapot

gebruikelijk als iets meestal zo is

gericht met een doel

de gezondheid
de toestand van je lichaam, namelijk of je in goede 
staat bent

de groei het groter worden

de hals
het deel van je lichaam tussen je hoofd en je 
schouders

de heup
elk van de twee zijkanten van je lichaam waar je 
been aan je bovenlichaam zit
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het ideaalbeeld de perfecte vorm van iets

het idool
een beroemde persoon die je heel goed vindt, waar 
je fan van betn

innerlijk hoe iemand van binnen is

de kin het gedeelte van je gezicht onder je mond

het kledingstuk
een voorwerp dat je om je lichaam doet, zoals een 
jas, een trui of een broek

de koortslip een uitslag op je lippen

de maag
het deel van je lichaam waar het eten komt als je 
het hebt doorgeslikt

mager met weinig vet

de media
alle middelen die informatie geven samen, zoals 
kranten, radio, tv en internet

het merk
de naam die een bedrijf aan al zijn producten geeft, 
zodat klanten die gemakkelijk herkennen

het miljoen het getal 1.000.000

de norm datgene wat normaal is of verwacht wordt

het ondergoed
de kleren die je direct op je lichaam draagt, onder 
je andere kleren

de onderlip de onderste zachte rand om je mond

de oorlel het onderste, zachte deel van je oor
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het origineel
iets wat origineel is, is niet volgens een voorbeeld 
gemaakt; authentiek, oorspronkelijk

paars een kleur tussen rood en blauw in

de pet
kledingstuk voor op je hoofd, met aan de voorkant 
een gedeelte dat uitsteekt 

de pink de kleinste vinger van je hand, naast je ringvinger

de plek een plaats, een gebied in de wereld

de pols
het deel tussen je arm en je hand waardoor je hand 
kan bewegen

het protest
de keer dat je laat merken dat je het niet eens bent 
met iets

de puist een dik plekje op je huid door een ontsteking

de realiteit de toestand zoals dingen echt zijn

de ring een rond voorwerp dat je om je vinger kunt doen

de rok
een stuk kleding voor vrouwen, dat het lichaam 
bedekt van de middel tot op de benen

sappig als iets veel sap of vocht bevat

de schaduw
een donkere plaats waar het licht niet komt 
doordat iets of iemand ervoor staat

de schoonheid het feit dat iets of iemand mooi is
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het schoonheidsideaal uiterlijk dat algemeen als mooi beschouwd wordt

de soldaat iemand die vecht voor zijn land

de spiegel
een stuk glas of metaal dat zo is gemaakt dat je 
jezelf erin kunt zien

de stelling een bewering die volgens jou waar is

superslank heel dun, maar niet mager

de teen elk van de uitstekende delen aan een voet

de tegenstelling een groot verschil tussen twee mensen of dingen

tijdsgebonden vastzittend aan een bepaalde periode

uitrekken lang maken

de uitwerking
als er nauwkeuriger en uitgebreider naar iets 
gekeken wordt

verwijderen weghalen

het vest
een stuk kleding dat de bovenkant van je lichaam 
bedekt, en dat je sluit met knopen of een rits

de wang deel van je gezicht links en rechts van je neus

westers
als mensen en zaken  uit West-Europa of Noord-
Amerika komen

zinloos als iets geen nut of doel heeft
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