7. SINIF 6. ÜNİTE KELİMELERİ “CELEBRATIONS”

accept: kabul etmek
arrange music: müzik ayarlamak
arrange: ayarlamak, düzenlemek
attend a party: partiye katılmak
balloons: balonlar
beverages: meşrubatlar, içecekler
birthday cake: doğum günü pastası
blow up balloons: balonları şişirmek
bring some music CDs: müzik CD’si
getirmek
buy a few candles: birkaç mum almak
buy beverages: içecek satın almak
buy some snacks: atıştırmalık almak
candles: mumlar
celebrate: kutlamak
cheese: peynir
clean the party room: parti odasını
temizlemek
confetti: konfeti
cookies: kurabiyeler
corn: mısır
costumes: kostümler
crisps: cipsler
drinks: içecekler
date: tarih
decorate the place: mekânı süslemek
decorations: dekorasyon
dessert: tatlı
eat some baklava: baklava yemek
entertainment: eğlence
fancy dresses: parti için özel giysiler
flowers: çiçekler
food: yiyecek
fruit: meyve
games: oyunlar
gift: hediye
go shopping: alışverişe gitmek
guest list: misafir listesi
hang the banner: pankart asmak

invitation card: davetiye
invite guests: misafirleri davet etmek
join: katılmak
juice: meyve suyu
lemonade: limonata
make a to do list: yapacaklar listesi
hazırlamak
milk: süt
music CDs: müzik CD’leri
order a cake: pasta siparişi vermek
organize a party: parti organize etmek
party hats: parti şapkaları
place: yer
popcorn: patlamış mısır
post the invitation cards: davetiyeleri
göndermek
preparation: hazırlık
prepare a guest list: misafir listesi
hazırlamak
prepare food and beverages: yiyecek ve
içecekleri hazırlamak
present: hediye
pudding: puding
refuse: reddetmek
rest before the party: partiden önce
dinlenmek
salami: salam
sandwich: sandviç
scary costumes: korkutucu kostümler
snacks: atıştırmalıklar
special clothes: özel kıyafetler
start the preparations: hazırlıklara
başlamak
time: saat, zaman
visit relatives: akrabaları ziyaret etmek
wear a costume: kostüm giymek
wrap presents: hediyeleri paketlemek

7. SINIF 6. ÜNİTE KELİMELERİ “CELEBRATIONS”

IMPORTANT EXPRESSIONS
all: hepsi, tüm
Can I have ...? : ... alabilirmiyim
Can you .....? : yapabilir misin?
Could you .....?: yapabilir misin
Can you repeat?: tekrar edermisin
Could you say that again?: tekrar
söylermisin?
finally: son olarak
first: ilk olarak
for: için
great idea: harika fikir
here you are: buyur
how about...? : nasıl olur, ne dersin?
I don't agree with you: sana
katılmıyorum
just a little/just a few: azıcık, biraz
just: sadece
let's ....: haydi .... yapalım
of course: tabi ki
shall we ... : ... yapalım mı?
sure: Elbette
thank you for inviting me: davetin için
teşekkürler
that's not a good idea: bu iyi bir fikir
değil
then: daha sonra
there is / there are: var
what about.....? : Ne dersin?
what else? : başka ne?
why don't we ..... : neden ..... yapmıyoruz?
would you like .....? : ...... istermisin?
you are welcome/not at all: rica ederim,
bir şey değil

PARTY TYPES
birthday party: doğum günü partisi
costume party: kostüm partisi
engagement party: nişan partisi
fancy dress party: kıyafet partisi
farewell party: veda partisi
father’s day: babalar günü
graduation party: mezuniyet partisi
pyjama party: pijama partisi
ramadan feast: ramazan bayramı
sacrifice feast: kurban bayramı
slumber party: pijama partisi
surprise party: sürpriz parti
wedding anniversary: evlilik yıl dönümü
welcome party: hoş geldin partisi
QUANTIFIERS
any: hiç
some: biraz, bir kaç
a lot of / lots of: çok, bir çok
many: çok (sayılabilen isimler için)
much: çok (sayılamayan isimler için)
a few: az (sayılabilen isimler için)
a little: az (sayılamayan isimler için)

Okan GÜLTEKİN

