
9. SINIF İNGİLİZCE 9. ÜNİTE KELİMELERİ (INVITATIONS AND CELEBRATIONS) 
 

accept: kabul etmek 

arrive at the party place: partinn 

baker’s: fırın 

barbecue party: mangal partisi 

beef: biftek 

birth of a new baby: bebek doğması 

birthday party: doğumgünü partisi 

bookshop: kitapçı 

bring some food: yiyecek getirmek 

bring: getirmek 

butcher’s: kasap 

call: aramak 

candles: mumlar 

casual dress: günlük kıyafet 

celebrate: kutlamak 

celebration: kutlama 

ceremony: tören 

championship celebration: şampiyonluk kutlaması 

change: para üstü 

cleaning the house: evi temizleme 

clothes shop: giyim mağazası 

cook: yemek pişirmek 

cooking gloves: pişirme eldiveni 

cooking: yemek pişirme 

costume: kostüm 

cucumber: salatalık 

culture: kültür 

customer: müşteri 

decorating the house: evi süsleme 

decorations: süslemeler 

democracy and national unity day: demokrasi ve milli 

birlik bayramı 

dinner party: akşam yemeği partisi 

do shopping: alışveriş yapmak 

emotional music: duygusal müzik 

engagement: nişan 

enjoy: eğlenmek 

explain: açıklamak 

farewell party: veda partisi 

flour: un 

food and drinks: yiyecek ve içecekler 

gain: kazanmak 

games and CDs: oyun ve CD ler 

get ready: hazırlanmak 

gift: hediye 

give a call: aramak 

graduation hat: mezuniyet kepi 

graduation party: mezuniyet partisi 

grape: üzüm 

greengrocer: manav 

grocer’s: market 

guest: konuk 

 

harvest: toplamak 

hot dog: sosisli sandwiç 

housewarming party: hoş geldin partisi 

iftar meal: iftar yemeği 

invitation: davet 

invite: davet etmek 

join a party: partiye katılmak 

location: konum 

look for: aramak 

making the guest list: davetli listesi hazırlama 

miss: kaçırmak 

national festivals: milli bayramlar 

new job celebration: yeni iş kutlaması 

newsagent’s: gazeteci 

on time: zamanında 

opening: açılış 

out of stock: bitmiş, tükenmiş 

pay in cash: nakit ödemek 

pay: ödemek 

preparation: hazırlık 

prepare meal: yemek hazırlamak 

prepare: hazırlamak 

price: fiyat 

purchase: satın almak 

put out candles: mumları üflemek 

ramadan: ramazan 

refuse: reddetmek 

religious days: dini günler 

republic day: cumhuriyet bayramı 

request: rica etmek 

rice: pirinç 

rush: koşturmak 

salt: tuz 

send invitation: davetiye göndermek 

serve: servis yapmak 

shop assistant: tezgahtar 

shopkeeper: satıcı 

shopping list: alışveriş listesi 

spring onion: yeşil soğan 

strawberry: çilek 

surprise party: sürpriz parti 

şampiyonluk kutlaması 

throw a party: parti düzenlemek 

give a party: parti düzenlemek 

toyshop: oyuncak dükkanı 

tradition: gelenek, görenek 

wedding anniversary: evlilik yıldönümü 

wedding: düğün 

 

Okan GÜLTEKİN 
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