
1. alien uzaylı

2. animal protector hayvan korumacısı

3. any more artık

4. around the world. dünyayı gezmek

5. as olarak

6. astronomy astronomi

7. band grup

8. bass guitarist bas gitarcı

9. because of yüzünden

10. become olmak

11. be retired emekli olmak

12. calm sakin

13. career kariyer

14. certain kesin

15. chips in our brains beyinde çip

16. choose seçmek

17. climate iklim

18. climate change iklim değişikliği

19. communication iletişim

20. company şirket

21. contact iletişim kurmak

22. daily life günlük yaşam

23. do my hobbies hobilerini yapmak

24. dream rüya- hayal

25. dream of hayal etmek

26. during boyunca

27. earn kazanmak

28. education eğitim

29. engineers mühendisler

30. enjoy hoşlanmak

31. etc. vb..

32. even bile

33. excellent mükemmel

34. expect ummak

35. expectation beklenti

36. extremely aşırı biçimde

37. family aile

38. feed beslemek

39. feeling his-duygu

40. firm şirket

41. food pills yiyecek hapları

42. friends arkadaşlar

43. future gelecek

44. get almak

45. get married evlenmek

46. greatest en büyük

47. happen olmak

48. health sağlık

49. I believe inanıyorum ki

50. I guess öyle tahmin ediyorum ki

51. I hope umarım

52. imagine hayal etmek

53. important önemli

54. improvement gelişme

55. interesting ilginç

56. job meslek-iş

57. kitten kedi yavrusu

58. the least en azından

59. likely olası

60. live canlı-yaşamak

61. looking after birine bakmak

62. lose kaybetmek

63. many birçok

64. maybe belki

65. money para

66. the most en çok

67. overseas deniz aşırı

68. own kendi

69. pay ödemek

70. peaceful huzurlu

71. play tricks hile yapmak

72. possible olası-mümkün

73. predictions tahmin

74. price fiyat

75. probably muhtemelen

76. profession meslek

7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Dreams -

MEB 2018-2019



77. provide sağlamak

78. quiet sessiz

79. really gerçekten

80. receive almak

81. record kayıt etmek

82. robot maids hizmetçi robot

83. run my own business kendi işini yapmak

84. scholarship burs

85. self-driving car kendini süren araba

86. something bir şey

87. stuck in a traffic jam trafikte sıkışıp kalmak

88. suppose sanmak farz etmek

89. take precautions önlem almak

90. tell a lie. yalan söylemek

91. thing şey

92. things şeyler

93. think düşünmek sanmak

94. train eğitmek-antrenman yapmak

95. trainers spor ayakkabı

96. transportation taşıma

97. travel ...

98. underwater city su altı şehri

99. want to istemek

100. war savaş

101. waste time zaman israf etmek

102. well-known iyi bilinen

103. widespread yaygın

104. win kazanmak

105. without olmaksızın

106. working life çalışma hayatı




