
9. Sınıf İngilizce 8. Ünite  
Emergency and Health 

Problems Kelimeleri 

accident kaza 

account hesap 

acne sivilce 

adventure macera 

almost hemen hemen 

ankle ayak bileği 

annoying sinir bozucu 

appearance dış görünüş 

apron önlük 

average ortalama 

backpack sırt çantası 

bandage bandaj 

basic ana/temel 

be patient sabretmek 

belonging eşya 

bike safety bisiklet güvenliği 

blanket battaniye 

brainstorm beyin fırtınası yapmak 

breathing nefes almak 

car accident araba kazası 

catch on fire tutuşmak 

cautious tedbirli 

chemical kimyasal 

chicken soup tavuk çorbası 

chopping doğrama 

cold pack buz kesesi 

come up close yakına gelmek 

complain şikayet etmek 

confidence güven 

consult danışmak 

content içerik 

cook’s cap aşçı şapkası 

correct DOĞRU 

counsellor danışman 

cut kesmek 

cut finger parmağını kesmek 

daughter kız evlat 

deal with Ile ilgilenmek 

death ölüm 

definitely kesinlikle 

dental braces diş teli 

dental problems diş problemleri 

deposit koymak(para) 

dermatologist cilt doktoru 

destroy yok etmek 

display gösterme 

don’t worry endişelenme 

drop and roll yere yat ve yuvarlan 

drug store eczane 

dry out kurumak 

during a Fire yangın süresince 



earthquake awareness deprem farkındalığı 

elastic bandage elastiki sargı bezi 

electrical items elektrikli aletler 

elevator asansör 

emergency acil durum 

emergency treatment acil tedavi 

engage kalkışmak 

entertaining eğlenceli 

escape kaçmak 

escape route kaçış rotası 

especially özellikle 

everyone herkes 

excellent mükemmel 

exit gate çıkış kapısı 

experience deneyim 

expert uzman 

expiration date son kullanma tarihi 

extremely son derece 

face to face yüz yüze 

feel down üzgün hissetmek 

feel under the weather kendini hasta hissetmek 

finger parmak 

fire yangın 

fire Busters Club yangın söndürme kulübü 

fire department itfaiye 

fire drill yangın tatbikatı 

fire extinguisher yangın tüpü 

Fire Prevention yangın önleme 

fire safety yangın güvenliği 

First Aid Club ilk yardım kulübü 

first aid kit ilkyardım çantası 

fitness club zayıflama kulübü 

fizzy drink gazlı içecek 

floor zemin 

for ages yıllardan beri 

forest fire orman yangını 

freak ucube 

fried food kızartma 

gauze roll and pad gazlı bez ve ped 

gel jel 

get back into shape formuna kavuşmak 

goggles koruyucu gözlük 

gum sakız/diş eti 

handle üstesinden gelmek 

handy el altında 

hang up telefonu kapatmak 

have a backache sırt ağrısı 

have a cold soğuk almak 

have a cough öksürüğü olmak 

have a fever ateşi olmak 

have a headache başı ağrımak 

have a high temperature ateşi olmak 

have a nosebleed burmu kanamak 

have a rash on my hand blinde kızarıklık olması 



have a sore throat boğazı ağrımak 

have a stomachache midesi ağırmak 

heal iyleştirmek 

health sağlık 

health column sağlık makalesi 

health problems sağlık sorunları 

helmet kask 

help is on the way yardım yolda 

herbal tea bitki çayı 

hiking boots yürüyüş botu 

ice-skating buz pateni 

in case of fire yangın durumunda 

ice pack buz torbası 

identity card kimlik kartı 

immediately acilen 

independent bağımsız 

injury yara 

install kurmak 

itchy kaşınan 

jewellery ziynet eşyası 

junk food abur cubur 

keep away uzak tutmak 

Keep in mind unutmamak 

keep it out uzak tutmak 

keep up with -i takip etmek 

keypad küçük klavye 

killing öldürme 

knowledge bilgi 

lab coat laboratuvar önlüğü 

leaflet broşür 

lean yaslanmak 

leave ayrılmak 

lend ödünç vermek 

lifesaver can kurtaran 

liquid sıvı 

low düşük 

male erkek 

manage yönetmek 

medicine ilaç 

member üye 

memorise ezberlemek 

minor cut küçük kesik 

mirror ayna 

missing eksik 

no Way Out çıkış/kaçış yok 

nobody hiç kimse 

nothing hiç bir şey 

nutritionist diyetisyen 

overcome üstesinden gelmek 

overweight kilolu 

paramedics sağlık görevlileri 

pillow yastık 

plaster yara bandı 

pool havuz 



pre-made önceden hazırlanmış 

prescription reçete 

press bastırmak 

put a plaster on it yarabandı ile kaplamak 

put around etrafını sarmak 

put it out söndürmek 

quite often çoğu zaman 

react fast hızlı hareket etmek 

reason neden 

receipt fiş vermek 

reduce azaltmak 

regret pişman olmak 

regularly düzenli aralıklarla 

remain olduğu gibi kalmak 

replace yenisiyle değiştirmek 

responsible sorumlu 

robbery soygun 

room temperature oda sıcaklığı 

rough play sert oyun 

safe güvende 

safety pin çengelli iğne 

save kurtarmak 

scissor makas 

screen ekran 

script senaryo 

seatbelt emniyet kemeri 

self esteem özsaygı 

sensitive hassas 

sharp keskin 

shin pad dizlik 

skin cilt 

smoke detector yangın dedektörü 

sneezing aksırma 

sprain my ankle ayağını burkmak 

spread yayılmak 

stairway merdiven 

stand for temsil etmek 

state bildirmek 

stay low eğilmek 

stay on the line hatta kalmak 

stay up late geç uyumak 

steam buhar 

stick yapıştırmak 

suffer acı çekmek 

swim cap bone 

swimming club yüzme kulübü 

switch off kapatmak 

take it easy sakin ol 

take seriously ciddiye almak 

teenage genç 

temporary geçici 

terrible berbat 

the flu grip 

thermometer termometre 



think twice etraflıca düşün 

tip ipucu 

to gather toplanmak 

treatment tedavi 

triangular bandage üçgen sargı 

tweezers cımbız 

twice a day günde iki kere 

uncomfortable rahatsız 

unhealthy sağlıksız 

unplug fişini çekmek 

vital hayati 

wash face yüz yıkamak 

wealth varlık 
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