
11. SINIF İNGİLİZCE 4. ÜNİTE KELİMELERİ (WHAT A LIFE) 

VERBS 

achieve: başarmak 

allow: izin vermek 

attend: katılmak 

be a scientist: bilim insanı olmak 

be famous: ünlü olmak 

become an adult: yetişkin olmak 

break: kırmak 

build: inşa etmek 

collapse: çökmek 

conduct experiment: deney yapmak 

conquer: fethetmek 

cry: ağlamak 

declare : açıklamak, ilan etmek 

defend: savunmak 

delay: ertelemek 

do research: araştırma yapmak 

donate: bağışlamak 

elect: seçmek 

enroll: kaydını yaptırmak 

establish: kurmak 

explode: patlamak 

find a hidden treasure: gizli hazine bumak 

fly: uçmak 

following our dreams: hayallerimizin 

gain fame: üne kavuşmak 

get by: geçinmek 

get crazy: çılgına dönmek 

get mad: kızmak 

get on: binmek 

go to space: uzaya gitmek 

graduate: mezun olmak 

grow up: yetişmek 

have a hard life: zor bir hayatı olmak 

have a new job: yeni işe girmek 

help the poor: fakirlere yardım etmek 

launch: fırlatmak 

lift off: kalkış yapmak 

live in a castle: kalede yaşamak 

lose: kaybetmek 

make it real: gerçekleştirmek 

move: taşınmak 

persuade: ikna etmek 

prepare: hazırlamak 

preserve: korumak 

pursue: sürdürmek 

remind: hatırlatmak 

renew: yenilemek 

require: gerektirmek 

sacrifice: feda etmek 

save money: para biriktirmek 

share experiences: tecrübelerini paylaşmak 

shoot: ateş etmek 

spend time in space: uzayda zaman 

geçirmek 

stay in a tent: çadırda kalmak 

study medicine: tıp okumak 

study medicine: tıp okumak 

survive: hayatta kalmak 

take control: kontrolü ele almak 

take off: uçağın havalanması 

take place: meydana gelmek 

wish: dilemek, istemek 

write stories: hikayeler yazmak 

 

ADJECTIVES 

amazing: harika 

big-hearted: cömert, yüce gönüllü 

creative: yaratıcı 

dangerous: tehlikeli 

harmful: zararlı 

empty: boş 
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enjoyable: zevkli 

fascinating: büyüleyici 

forbidden: yasaklanmış 

funny: komik 

gifted=talented: yetenekli 

hardworking: çalışkan 

idealistic: idealist 

important: önemli 

impressive: etkileyici 

innovative: yenilikçi 

intelligent: zeki 

limited: sınırlı 

lucky: şanslı 

memorable: unutulmaz 

ordinary: sıradan 

privileged: seçkin 

scared: korkmuş 

significant: önemli 

successful: başarılı 

touchy: etkileyici 

 

OTHER WORDS 

accident: kaza 

after: -den sonra 

archeologist: arkeolog 

architect: mimar 

attack: saldırı 

before: -den önce 

braveheart: cesur yürek 

by the time: -dığı zaman 

cannon: savaş topu 

childhood dreams: çocukluk hayalleri 

childhood memories: çocukluk anıları 

conqueror: fatih, fetheden kimse 

danger: tehlike 

death: ölüm 

donation: bağış 

during: boyunca, sırasında 

exhibition: sergi 

experience: tecrübe, deneyim 

explosion: patlama 

finally: sonunda 

founder: kurucu 

gun: silah 

hard times: zor zamanlar 

historical heritage: tarihi miras 

independence: bağımsızlık 

inspiration: ilham 

invention: icat 

inventor: mucit 

leader: asker 

masterpiece: başyapıt 

mathematician: matematikçi 

military ship: askeri gemi 

miscommunication: iletişimsizlik 

novelist: roman yazarı 

opera singer: opera sanatçısı 

orphanage: yetimhane 

patience: sabır 

patriotism: vatanseverlik 

plane: uçak 

PR Specialist: halkla ilişkiler uzmanı 

queue: sıra, kuyruk 

researcher: araştırmacı 

responsibility: sorumluluk 

scholarship: burs 

sculptor: heykeltıraş 

self-control: öz denetim 

then: ondan sonra 

when: -dığında 
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