
9. SINIF İNGİLİZCE 10. ÜNİTE KELİMELERİ (TELEVISION AND SOCIAL MEDIA) 

TV WORDS 

animation: animasyon 

boat tur: tekne turu 

cartoon: çizgi film 

chat show: söyleşi, sohbet programı 

comedy films: komedi filmi 

concert: konser 

cookery programme: yemek programı 

cooking programme: yemek programı 

costume designer: kostüm tasarımcısı 

cultural programmes: kültürel programlar 

dancer: dansçı 

documentary: belgesel 

drama: dram 

educative programmes: eğitici programlar 

episode: bölüm 

game show: yarışma programı 

make-up artist: makyöz 

match: futbol maçı 

movie: film 

music programme: müzik programı 

news&weather: haberler ve hava durumu 

open air theatre: açık hava tiyatrosu 

quiz show: yarışma programı 

reality show: sıradan insanların günlük 

yaşamlarını konu alan tv programı 

reception: tören 

remote control: uzaktan kumanda 

scientific programmes: bilimsel programlar 

series: dizi 

short film: kısa film 

singing competition: şarkı yarışması 

sitcom: durum komedisi 

soap opera: pembe dizi 

sports programme: spor programı 

sports: spor programı 

talent show: yetenek programı 

talk show: söyleşi, sohbet programı 

ticket: bilet 

travel programme: seyehat programı 

 

SOCIAL MEDIA WORDS 

affect concentration: konsantrasyonu 

etkilemek 

airplane mode: uçak modu 

checking smartphone: akıllı telefonunu 

kontrol etmek 

communicate: haberleşmek 

connect to Wi-Fi: kablosuz internete 

bağlanmak 

create addiction: bağımlılık yapmak 

destroy real-life communication skills: 

gerçek yaşam iletişimini bitirmek 

download: internetten indirmek 

follow the news: haberleri takip etmek 

get in touch with friends: arkadaşlarıyla 

bağlantıda olmak 

give sensitive information: kritik bilgileri 

vermek 

identity theft: kimlik hırsızlığı 

interact: etkileşim içinde olmak 

internet connection: internet bağlantısı 

join communities: topluluklara katılmak 

keep away from: uzak tutmak 

loudspeaker: hoparlör 

make new friends: yeni arkadaşlar edinmek 

post pictures: resim paylaşmak 

read articles: makale okumak 

search for information: bilgi aramak 

search the internet: internette aramak 

see photographs: fotoğraflara bakmak 

 



9. SINIF İNGİLİZCE 10. ÜNİTE KELİMELERİ (TELEVISION AND SOCIAL MEDIA) 

send a text message: mesaj göndermek 

send an e-mail: eposta göndermek 

send messages: mesaj yollamak 

settings: ayarlar 

share information: bilgi paylaşmak 

share photos: fotoğraf paylaşmak 

social media addict: sosyal medya bağımlısı 

social media users: sosyal medya 

kullanıcıları 

social networking sites: sosyal paylaşım 

siteleri 

spend a lot of time: çok zaman harcamak 

take a selfie: selfi çekmek 

tap: hafifçe vurmak 

turn bluetooth on: blutetoothu açmak 

wasting time: zamanı boşa harcama 

write opinions: fikirlerini yazmak 

 

 

OTHER WORDS 

a piece of cake: çok kolay 

absolutely: kesinlikle 

affect badly: kötü etkilemek 

agree: aynı fikirde olmak 

bad points: olumsuz yanları 

boring: sıkıcı 

charity: hayır işi 

complaining: şikayet etme 

crime rate: suç oranı 

disagree: aynı fikirde olmamak 

disturbing: rahatsız edici 

exhausted: yorgun 

 

 

 

 

find out: anlamak 

get angry: sinirlenmek 

get money: para kazanmak 

get rid of: kurtulmak 

getting lost in books: kitaplar arasında 

kaybolmak 

give a concert: konser vermek 

good points: olumlu yanları 

guest judges: misafir jüri 

horror: korku 

humour: mizah 

keen on: düşkün olmak 

nonsense: saçma 

opinion: fikir 

raise money: para toplamak 

rubbish: işe yaramaz, zırva 

take part: yer almak 

throw away: atmak 

tiring: yorucu 

violence: şiddet 

waste of time: zaman kaybı 

 

 

Okan GÜLTEKİN 

 

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

