
7. SINIF 5. ÜNİTE KELİMELERİ “TELEVISION” 
 

TYPES OF TV PROGRAMMES 

action movie: aksiyon filmi 

adventure: macera 

cartoon: çizgifilm 

comedy: komedi 

commercials: reklam 

cookery programme: yemek programı 

discussion: tartışma 

documentary: belgesel 

drama: dram 

horror movie: korku filmi 

love story: aşk hikayesi 

morning show: sabah programı 

news: haberler 

quiz show: bilgi yarışması 

reality show: gerçek insanların yaşamlarını 

konu alan şov programı 

science fiction: bilim kurgu 

series: dizi 

sitcom (situations comedy): durum komedisi 

soap opera: pembe dizi 

talk show: sohbet programı 

weather forecast: hava tahmini 

wedding programme: evlilik programı 

 

ADJECTIVES 

all: tüm, bütün 

amazing: şaşırtıcı, hayret verici 

amusing: eğlenceli, zevkli 

boring: sıkıcı 

crazy: çılgın 

dull: sıkıcı 

during: boyunca, esnasında 

educational: eğitsel 

educative: eğitici 

enjoyable: eğlenceli 

entertaining: eğlendirici 

exciting: heyecan verici 

fantastic: harika, müthiş 

frightening: korkutucu 

fun: eğlenceli 

funny: komik, eğlenceli 

harmful: zararlı 

historical: tarihi 

informative: öğretici 

 

interesting: ilginç, ilgi çekici 

nonsense: saçma 

ridiculous: saçma, rezalet 

scary: korkutucu 

silly: ahmakça, saçma 

useless: işe yaramaz, faydasız 

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

about: hakkında, ilgili 

be crazy about: bayılmak 

be interested in: ilgili olmak 

become an addict: bağımlısı olmak 

can’t stand: dayanamamak, katlanamamak 

can’t wait: bekleyememek 

director: yönetmen 

dislike: hoşlanmamak 

enjoy: sevmek, hoşlanmak 

expand knowledge on different topics: farklı 

konularda bilgini artırmak 

follow lives of people: insanların hayatlarını 

takip etmek 

general audiences: genel izleyici 

hate: nefret etmek 

have dinner: akşam yemeği yemek 

know all the questions: tüm soruları bilmek 

know what’s going on all over the world: 

dünyada neler olup bittiğini bilmek 

laugh: gülmek 

learn new things: yeni şeyler öğrenmek 

like: hoşlanmak 

love: sevmek 

miss new episodes: yeni bölümleri kaçırmak 

for hours: saatlerce 

negative examples: olumsuz örnekler 

pass time happily: mutlu vakit geçirmek 

prefer: tercih etmek 

recommend: tavsiye etmek 

remote control: uzaktan kumanda 

skip meals: öğünleri atlamak 

spend time: zaman geçirmek 

stay up late: geç saatlere kadar uyanık kalmak 

suitable for: uygun 

violence: şiddet 

watch: izlemek 

Okan GÜLTEKİN 

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

