
7. SINIF 4. ÜNİTE KELİMELERİ “WILD ANIMALS” 

ANIMALS 

bear: ayı 

bison : bizon 

camel: deve 

cheetah: çita 

chimpanzee: şempanze 

crocodile: timsah 

deer: geyik 

dolphin: yunus 

eagle: kartal 

elephant: fil 

falcon: şahin 

giraffe: zürafa 

gorilla: goril 

hawk: şahin 

horse: at 

kangaroo: kanguru 

koala bear: koala 

lion: aslan 

lizard: kertenkele 

monkey: maymun 

octopus: ahtapot 

ostrich: deve kuşu 

owl: baykuş 

penguin: penguen 

pigeon: güvercin 

polar bear: kutup ayısı 

rhino: gergedan 

seagull: martı 

seal: fok 

shark: köpek balığı 

snake: yılan 

squirrel: sincap 

tiger: kaplan 

turtle: kaplumbağa 

whale: balina 

zebra: zebra 

 

HABITATS 

desert: çöl 

forest: orman 

grassland: çayır 

jungle: orman 

land: kara 

mountain: dağ 

ocean: okyanus 

sea caves: deniz mağarası 

sky: gökyüzü 

water: su 

 

BODY PARTS 

claw: pençe 

ear: kulak 

fin: yüzgeç 

foot: ayak 

fur: post, kürk 

nail: tırnak 

neck: boyun 

paw: pati 

skin: deri 

stripe: şerit 

teeth: diş 

trunk: fil hortumu 

wing: kanat 
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TYPES OF ANIMALS 

birds: kuşlar 

carnivores: etoburlar 

cold-blooded: soğukkanlı 

herbivores: otoburlar 

mammals: memeliler 

reptiles: sürüngenler 

vertebrates: omurgalılar 

warm-blooded: sıcakkanlı 

-------------------------------------- 

attack: saldırmak 

awesome: harika 

become extinct: nesli tükenmiş olmak 

big: büyük 

cause global warming: kürsel ısınmaya 

sebep olmak 

cute: tatlı 

dangerous: tehlikeli 

destroy: yok etmek, tahrip etmek 

diet: yiyecek, beslenme 

educate people: insanları eğitmek 

endangered animals: nesli tükenmekte 

olan hayvanlar 

enormous: devasa 

excellent: müthiş 

extinct animals: nesli tükenmiş hayvanlar 

fast: hızlı 

find prey: av bulmak 

funny: komik, eğlenceli 

give harm: zarar vermek 

global warming: küresel ısınma 

habitat: doğal yaşam alanı 

harm: zarar vermek 

heavy: ağır 

hunt animals: hayvanları avlamak 

hunt: avlanmak 

hunter: avcı 

in danger: tehlikede 

incredible: inanılmaz 

interesting: ilginç 

keep clean: temiz tutmak 

kill: öldürmek 

kind: tür 

large: geniş, büyük 

lifespan: yaşam süresi 

plant tree: ağaç dikmek 

poisonous: zehirli 

pollute environment: çevreyi kirletmek 

population: nüfus 

pretty: sevimli 

prevent: önlemek 

prey: av 

protect forest: ormanı korumak 

protect wild life: vahşi yaşamı korumak 

sharp: keskin 

size: büyüklük 

stop global warming: küresel ısınmayı 

durdurmak 

stop overhunting: aşırı avlanmayı 

önlemek 

strong: güçlü 

survive: hayatta kalmak 

take precuation: önlem almak 

unusual: olağan dışı 

wear fur: kürk giymek 

weight: ağırlık 

wild: vahşi 

Okan GÜLTEKİN 
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