
10. SINIF İNGİLİZCE 3. ÜNİTE KELİMELERİ (LEGENDARY FIGURES-EFSANEVİ FİGÜRLER) 

VERBS 

accept: kabul etmek 

argue: kavga etmek 

attack: saldırmak, hücum etmek 

be born: doğmak 

become: olmak 

begin: başlamak 

believe: inanmak 

besiege: kuşatmak 

book: yer ayırtmak 

borrow: ödünç almak 

call: aramak 

come across: karşılaşmak 

come back: geri gelmek 

come: gelmek 

conquer: fethetmek 

cope with: başa çıkmak 

damage: zarar vermek 

dare: cesaret etmek 

decide: karar vermek 

defeat: yenmek 

describe: tarif etmek 

design: tasarlamak 

destroy: tahrip etmek 

die: ölmek 

dislike: hoşlanmamak 

divide: bölmek 

dunk: batırmak 

establish: kurmak 

feel scared: korkmak 

fight: dövüşmek, savaşmak 

find out: öğrenmek 

find: bulmak 

focus on: odaklanmak 

give back: geri vermek 

give permission: izin vermek 

 

greet politely: kibarca selamlamak 

grow up: büyümek 

grow: yetişmek 

help: yardım etmek 

hit: vurmak 

hug: kucaklamak 

ignore: görmezden gelmek 

injure: sakatlanmak 

inspire: ilham almak 

invade: ele geçirmek 

invite: davet etmek 

join army: orduya katılmak 

join: katılmak 

kill: öldürmek 

land: karaya çıkmak 

laugh: gülmek 

learn the truth: gerçeği öğrenmek 

live: yaşamak 

look after: bakmak 

lose: kaybetmek 

make a change: değişiklik yapmak 

manage to: başarmak 

move: taşınmak 

need: ihtiyaç duymak 

offer: teklif etmek 

order: emretmek 

plant: ağaç dikmek 

play a key role: önemli bir rol oynamak 

promise: söz vermek 

reach: ulaşmak 

rely on: güvenmek 

respect: saygı duymak 

return: geri dönmek 

revenge: intikam almak 

save: kurtarmak 
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say: söylemek 

see: görmek 

stay: kalmak 

surrender: teslim olmak 

take care: dikkat etmek 

take: almak 

want: istemek 

water: sulamak 

welcome: karşılamak 

win: kazanmak 

work: çalışmak 

worship: ibadet etmek 

write down: yazmak 

 

NOUNS AND ADJECTIVES 

achievement: başarı 

ambitious: hırslı 

army: ordu 

battle: savaş 

blind: kör 

brave: cesur 

cannon: top 

castle: kale 

century: yüzyıl 

commander: komutan 

cruel: zalim 

dead: ölü 

determined: kararlı 

enemy: düşman 

enemy forces: düşman güçleri 

fur coat: kürk manto 

generation to generation: nesilden nesile 

heroes: erkek kahramanlar 

heroic: kahramanca 

heroines: kadın kahramanlar 

heroism: kahramanlık 

hopeful: umutlu 

importance: önem 

impressive: etkileyici 

intellectual: entellektüel 

leader: lider 

legendary: efsanevi 

location: konum 

mausoleum: türbe 

motherland: ana vatan 

painful: yorucu 

poor: fakir 

powerful: güçlü 

prison: hapishane 

race: yarış 

religious: dini 

respectful: saygılı 

rich: zengin 

siege: kuşatma 

soldier: asker 

statue: heykel 

tale: öykü, masal 

triumphant: zafer kazanmış 

unique: eşsiz 

veteran: gazi 

victory: zafer 

vizier: vezir 

war: savaş 

winner: kazanan 

 

Okan GÜLTEKİN 
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