
7. SINIF 3. ÜNİTE KELİMELERİ “BIOGRAPHIES” 

achievement: başarı 

alone: yalnız 

attend: katılmak 

award: ödül 

be born: doğmak 

become: olmak 

begin: başlamak 

biography: hayat öyküsü, biyografi 

birth: doğum 

brilliant: parlak zekalı 

bronze: bronz 

career: kariyer 

championship: şampiyonluk 

change: değiştirmek 

childhood: çocukluk 

compete: rekabet etmek 

compose: bestelemek 

composer: besteci 

conduct: yürütmek 

create: meydana getirmek 

date of birth: doğum tarihi 

decide: karar vermek 

decide: karar vermek 

design: tasarlamak 

develop: geliştirmek 

die: ölmek 

discover: keşfetmek 

discoverer: kaşif 

education: eğitim 

elect: seçmek 

electric bulb: elektrik ampulü 

establish: kurmak 

family life: aile hayatı 

famous: ünlü 

find: bulmak 

fulfill: yerine getirmek 

gain: elde etmek 

get a prize: ödül almak 

get engaged: nişanlanmak 

get married: evlenmek 

get retired: emekli olmak 

gold medal: altın madalya 

 

graduate: mezun olmak 

gravity: yer çekimi 

grow up: büyümek, yetişmek 

happen: olmak 

have a child: çocuk sahibi olmak 

have experience: tecrübesi olmak 

invent: icat etmek 

inventor: mucit 

join the army: orduya katılmak 

learn: öğrenmek 

leave school: okulu bırakmak 

letter: mektup 

live: yaşamak 

lose: kaybetmek 

meet: tanışmak 

move: taşınmak 

old ages: ileri yaşlar 

own: sahip olmak 

pass away: vefat etmek 

patriot: vatansever 

perform: yerine getirmek 

personal life: kişisel hayat 

place of birth: doğum yeri 

primary school: ilkokul 

prize: ödül 

profession: meslek 

raise: yetiştirmek, büyütmek 

reach: ulaşmak 

receive diploma: diploma almak 

school life: okul hayatı 

science: bilim 

silver: gümüş 

soldier: asker 

stay at home: evde kalmak 

stay: kalmak 

study: bir okulda okumak 

success: başarı 

take place: yer almak 

teach: öğretmek 

use: kullanmak 

want: istemek 

win: kazanmak 

 

https://www.instagram.com/ingilizceciyiz_com/
https://www.facebook.com/groups/ingilizceciyiz


7. SINIF 3. ÜNİTE KELİMELERİ “BIOGRAPHIES” 

IMPORTANT VERBS  

become: olmak 

die: ölmek 

discover: keşfetmek 

find: bulmak 

get high mark: yüksek not almak 

get married: evlenmek 

give information: bilgi vermek 

give: vermek 

go: gitmek 

graduate: mezun olmak 

grow up: büyümek 

happen: olmak, meydana gelmek 

have: sahip olmak 

learn: öğrenmek 

leave: ayrılmak, çıkmak 

meet: buluşmak, tanışmak, toplanmak 

move: taşınmak, hareket etmek 

raise: (çocuk) büyütmek, yetiştirmek 

receive: (teslim)almak 

research: araştırma yapmak, incelemek 

search: araştırmak 

separate from: ayrılmak 

stay: kalmak 

study medicine: tıp okumak 

take note: not almak 

tell: anlatmak, söylemek 

use: kullanmak 

visit: ziyaret etmek 

want to be: olmak istemek 

want: istemek 

was born: doğmak 

write: yazmak 

 

PAST TENSE (GEÇMİŞ ZAMAN) 

became 

died 

discovered 

found 

got 

got married 

gave 

gave 

went 

graduated 

grew up 

happened 

had 

learnt 

left 

met 

moved 

raised 

received 

researched 

searched 

separated from 

stayed 

studied 

took 

told 

used 

visited 

wanted 

wanted 

was born 

wrote  

Okan GÜLTEKİN 
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