
7. SINIF 7. ÜNİTE KELİMELERİ “DREAMS”  
 

accommodation: konaklama 

achieve success: başarıya ulaşmak 

adopt a pet: evcil hayvan sahiplenmek 

be happy: mutlu olmak 

successful: başarılı 

retired: emekli 

become famous: ünlü olmak 

become popular: popüler olmak 

believe: inanmak 

better place: daha iyi yer 

brilliant career: parlak kariyer 

buy a house: ev satın almak 

career: iş hayatı 

chips in our brains: beyinlerimizdeki çipler 

climate: iklim 

communication: iletişim 

disasters: afetler 

dream: hayal 

earn a lot of money: çok para kazanmak 

education: eğitim 

environment: çevre 

family life: aile hayatı 

feed on pills: haplarla beslenmek 

find a job: iş bulmak 

find cures for cancer: kansere çare bulmak 

find water on the other planets: başka 

gezegenlerde su bulmak 

flying cars: uçan arabalar 

food pills: yiyecek hapları 

get married: evlenmek 

go to a university: üniversiteye gitmek 

graduate from university: üniversiteden mezun 

olmak 

guess: tahmin etmek 

predict: tahmin etmek 

have a diploma: diploma almak 

have a long life: uzun bir hayatı olmak 

have children: çocuk sahibi olmak 

health: sağlık 

holiday in space: uzayda tatil 

I agree: katılıyorum 

I don’t agree: katılmıyorum 

I don’t think so: öyle olduğunu düşünmüyorum 

I hope so: inşallah, umarım öyle olur 

I hope: umarım 

 

if: eğer 

in the future: gelecekte 

justice: adalet 

life: hayat 

live in a city: şehirde yaşamak 

live in huge spaceships: uzay aracında yaşamak 

major changes: büyük değişiklikler 

make a guess: tahminde bulunmak 

make new friends: yeni arkadaşlar edinmek 

marriage: evlilik 

move to a big city: büyük bir şehre taşınmak 

opinion: fikir 

patriotism: vatanseverlik 

peace: barış 

perhaps: muhtemelen 

prevent some disasters: felaketleri önlemek 

private life: özel hayat 

put on weight: kilo almak 

receive a letter: mektup almak 

receive a prize: ödül almak 

receive a scholarship: burs kazanmak 

receive good news: iyi haber almak 

relationships: ilişkiler 

robot maids: robot hizmetçiler 

robot teachers: robot öğretmenler 

run my own business: kendi işini yürütmek 

science: bilim 

selfdriving cars: kendi kendine giden arabalar 

study: çalışmak, okumak 

success: başarı 

transportation: ulaşım 

travel around the world: dünyayı gezmek 

travel in space: uzayda yolculuk etmek 

travel in time: zamanda yolculuk etmek 

travel to the moon: aya seyahat etmek 

travelling: seyahat 

underwater cities: su altı şehirleri 

war: savaş 

well known: ünlü, iyi bilinen 

win a lot of medals: bir çok madalya kazanmak 

work hard: çok çalışmak 

working life: çalışma hayatı 

world: dünya 

write a book: kitap yazmak 
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