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MEVSİMSEL GRİP HASTALIĞI 

Grip; influenza virüsünün neden olduğu mevsimsel (özellikle kasım–aralık ay-
ları ve nisan–mayıs ayları arası dönemde görülen), yaygın ve bulaşıcı bir solu-
num yolu hastalığıdır. Çok sayıda kişiyi etkilemesi ve hayati sonuçlar doğurması 
nedeniyle ciddi bir hastalıktır. Soğuk algınlığı ile karıştırılmamalıdır.

Soğuk algınlığı, influenza virüsü dışında iki yüze yakın virüsün sebep olduğu, 
çok daha hafif seyirli; burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hâlsizlik ile seyreden üst 
solunum yolu enfeksiyonuna verilen isimdir. Soğuk algınlığında şikâyetler, daha 
çok burun akıntısı ve burun tıkanıklığı şeklindedir. Gripte görülen çok yüksek 
ateş, kas ağrısı gibi tüm vücudu etkileyen şikâyetler görülmez ve genel olarak 
ciddi sağlık sorunları oluşturmaz.

Grip Belirtileri

• Ateş (koltuk altından ölçülen 38 derece ve üzeri)
• Öksürük
• Boğaz ağrısı
• Burun akıntısı ve tıkanıklığı
• Baş ağrısı
• Vücut ağrıları
• Titreme
• Nadiren kusma ve ishal

Grip Hastalığının Tedavisi

• Genellikle gribin belirtilerine yönelik, hastanın rahatlamasını sağlayıcı tedavi 
verilmektedir.

• Hekim tavsiyesi dışında ilaç kullanılmamalıdır.
• Antibiyotikler gribi tedavi etmez.
• Risk grubunda yer alan hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ve hastalık be-

lirtilerinin ağır seyrettiği vakalar (nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, 
yüksek ateş, öksürük) kesinlikle hekime başvurmalı ve hekim gerekli görürse 
ilaç kullanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Broşürü
(https://www.grip.gov.tr)    

KASIM

       1. Etkinlik
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A) Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

B) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

virüs

soğuk algınlığı

kronik hastalık

enfeksiyon

vaka

risk

Zarara uğrama tehlikesi, riziko.

Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, 
yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek 
zorunda olan ve ancak elektron mikroskobun-
da görülebilen parazit.

Sıklıkla virüslerin yol açtığı, beden ısısında 
yükselme, burun akıntısı ile ortaya çıkan solu-
num yolu hastalığı.

Organizmada hastalığa yol açan 
mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin 
genel veya yerel gelişmesi, yayılması.

Uzun zamandan beri süren, uzun süreli 
olan (hastalık).

Olay, hadise.

1) Grip nasıl oluşmaktadır? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………...……
2) Soğuk algınlığının belirtileri nelerdir? 
……………………………………………………………………………………………….…..…
…………………………………………………………………………………………………......
3) Gribin belirtileri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….……..
4) Gribin tedavi yöntemleri nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………...……………….........................
…………………………………………………………………...……………….........................
5) Gripten korunmak için hangi tedbirleri alabiliriz? Düşüncelerinizi yazınız.
………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………...……………….........................
…………………………………………………………………...……………….........................
...........................................................................................................................................
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Aşağıda eğik çizginin kullanımına örnekler verilmiştir. Siz de örneklerden hareketle 
eğik çizginin kullanım alanlarını kendi ifadelerinizle yazınız.

https://www.saglik.gov.tr/

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl 
süsü / Kız kardeşimin gelinliği, 
şehidimin son örtüsü

Atatürk Bulvarı 
No.: 98 Bakanlıklar/ANKARA

18/11/2019

-a/-e, -an/-en

80/4= 20

Genel ağ adreslerinde kullanılır.

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

       2. Etkinlik
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A) Metnin anahtar kelimelerini metindeki altı çizili kelimelerden seçerek aşa-
ğıdaki görsellerin üzerindeki boşluklara yerleştiriniz.

B) Anahtar kelimelerden hareketle metnin ana fikrini bularak aşağıya yazınız. 

C) Ulaştığınız ana fikirden hareketle ve anahtar kelimelerden seçtiklerinizi kul-
lanarak okuduğunuz metne uygun bir başlık yazınız. 

………………………………………………

Bilinçli hareket etmek insana özgüdür. İnsan dışındaki canlılar bilinçli değildir. 
Bu nedenle de insan dışındaki canlıların zaafları yoktur. Onlar içgüdülerle hareket 
eder. Yalnızca insanın zaafları vardır ve zaaf insanı tercih yapmaya zorlar. İnsa-
noğlu bazen kararsızlığa düşebileceği gibi bazen de hiç tereddüt etmeden bir 
tercihte bulunabilir. İnsan; iyilikle kötülük, güzellikle çirkinlik, doğruluk ile yanlışlık 
arasında gelgit yaşayarak bir tercihte bulunur. Yaptığı tercihin etkileri önce kendi-
ni, ardından çevresini, milleti ve insanlığı sarar. Bu tercihte kararını etkileyen zaafı 
onun tercihinin sonucunu da etkileyecektir. 

       3. Etkinlik

......................................

......................................

......................................

......................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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Aşağıda verilen “üniversiteye gitmek” ifadesini bazı cümlelerde amaç, bazı 
cümlelerde neden olarak kullanarak amaç-sonuç ve neden-sonuç cümleleri 
oluşturunuz. Oluşturduğunuz cümleleri örnekteki gibi uygun alana yazınız. 

       4. Etkinlik

Neden-Sonuç Cümleleri

* Üniversiteye gittiği için öz güven kazandı.

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

Amaç-Sonuç Cümleleri

* Üniversiteye gitmek için ders çalışıyorum. 

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Üniversiteye 
gitmek

Ders çalışmakYeteneklerini geliştirmek

Meslek sahibi olmak                                                                                                                

Yeni arkadaşlar edinmek                                                                                                          

         Öz güven kazanmak              

Mutlu olmak                                                                                                                               

Para biriktirmek

Erkenden uyanmak

Yola çıkmak        

AmaçNeden
Çok kitap okumak
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Yeni taşındıkları evden okuluna gitmek isteyen Sema, okuluna kaç farklı 
yoldan ulaşabilir? Görselin üzerinde bu yolları göstererek doğru seçeneği 
işaretleyiniz.

5. Etkinlik

A) 1 

B) 2 

C) 3

D) 4

Elektronik posta hesabı oluşturmak isteyen Hakan, dijital formda gerekli bil-
gileri doldurduktan sonra şifre oluşturacaktır. Şifre oluşturma ölçütlerine göre 
Hakan’ın oluşturacağı doğru şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 26890331                B) h3684027          C) h.4528577         D) 832646.h

6. Etkinlik

Elektronik Posta Hesabı Oluşturma Formu

Adı Soyadı:

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifreyi Onayla:

* Şifre 8 karakterden oluşmalıdır.
* Şifre içerisinde en az bir harf, noktalama işareti ve rakam bulunmalıdır.

OKUL

5. SINIF 6. TEMA 5. SINIF 6. TEMA

6



A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları açıklamalardan ve ipuçlarından 
yararlanarak örnekteki gibi doldurunuz.

       7. Etkinlik

“Trende yüzünü dayadığı     p  e  n  c  e  r  e    buğulanmış, sıcak yanağını se-

rinletmişti.” cümlesinde “yapıları veya araçları aydınlatmak, havalandırmak amacıyla 
yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı duruma getirilen 

açıklık” anlamında    t   e   m   e   l   anlamıyla kullanılan 7 harfli kelimeyi cümledeki 

boşluğa yazınız.

“Bütün hayatını canından çok sevdiği devletine hizmete ve  k  _  _  a  n  _  _  k  

işler peşindeki insanlarla mücadeleye adamıştı.” cümlesinde “yasalara, töreye uygun 

olmayan” anlamında       _   _   _   _   _    anlamıyla kullanılan 8 harfli kelimeyi cümle-

deki boşluğa yazınız.

“Yeni taşındığı bu kasabada her gün gördüğü insanlarla arasında  ne yazık ki henüz 

bir   _    _   p    _   ü   kuramamıştı.” cümlesinde “iki şey arasında bağ veya ilişkiyi 

sağlayan şey” anlamında     _   _   _   _   _    anlamıyla kullanılan 5 harfli kelimeyi 

cümledeki boşluğa yazınız. 

“Dün oynanan hentbol maçındaki son     _   _  ş  _          _   t  _   ş  _    kurallara 
uygun yapılmadı.” cümlesinde “futbol, hentbol ve su topunda bir oyuncu, topu kendi 
kale çizgisi dışına çıkardığında karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği 

noktadan yapılan serbest atış” anlamında     _   _   _   _   _    anlamıyla kullanılan 

söz öbeğini cümledeki boşluğa yazınız.

temel

temel

temel

temel

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

mecaz

mecaz

mecaz

mecaz

terim

terim

terim

terim

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

Bu boşluğa getirilmesi gereken 
uygun ifadeyi seçerek yazınız.

Bu boşluğa getirilmesi gereken 
uygun ifadeyi seçerek yazınız.

Bu boşluğa getirilmesi gereken 
uygun ifadeyi seçerek yazınız.

Bu boşluğa getirilmesi 
gereken uygun ifadeyi 

seçerek yazınız.

4

3

2

1

5. SINIF 6. TEMA

7



“Tatilden sonra eve   _  _  n  _  _  _  için hazırlıklara başlamıştık.” cümlesinde “geri 

gelmek, geri gitmek” anlamında    _   _   _   _   _     anlamıyla kullanılan 6 harfli keli-

meyi cümledeki boşluğa yazınız.

temel mecaz terim Bu boşluğa getirilmesi gereken 
uygun ifadeyi seçerek yazınız.

Bu boşluğa getirilmesi gereken 
uygun ifadeyi seçerek yazınız.

Bu boşluğa getirilmesi ge-
reken uygun ifadeyi seçerek 

yazınız.

“Komutan cephede askerlerine sabaha karşı verdiği hücum emriyle düşman ordusunu    

s  _  l  _  a  _   _ k  istemiş, bunda bir parça da başarılı olmuştu.” cümlesinde “zor 

durumda bırakmak” anlamında   _   _   _   _   _   anlamıyla kullanılan 8 harfli kelimeyi 

cümledeki boşluğa yazınız.

“Ablam neşeyle içeri girince salondaki  _  _  v  _  birden değişti.” cümlesinde 

“durum, ortam, atmosfer” anlamında   _   _   _   _   _   anlamıyla kullanılan 4 harfli 

kelimeyi cümledeki boşluğa yazınız.  

temel

temel

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

puan

mecaz

mecaz

terim

terim

1

1

1

2

2

2

3

3

3

5

B) Aşağıdaki tabloyu etkinlikten hareketle örnekteki gibi doldurunuz.

Cümlede Kullanılan Kelimenin Anlam Özelliği Puan

1 Temel Anlam 1

2 ................................ ......
3 ................................ ......
4 ................................ ......
5 ................................ ......
6 ................................ ......

7 ................................ ......

Toplam Puan ......

6

7
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A) Okuduğunuz  metnin kalan bölümünü tamamlayarak metne uygun bir baş-
lık yazınız.

………………………………………….

Avcı tarafından yakalanmasının üzerinden günler geçmişti. Güzelim bülbül, tel kafesin 
içinde sessiz sedasız duruyordu. Üzüntüsünden hiçbir şey yiyip içmemişti. Bir ara başının 
döndüğünü hissetti. Annesinin sesini duyar gibi oldu:

“Benim güzel yavrum! Her şeyin bir bedeli var. Biz bülbüller hem ses hem de görünüş 
olarak çok güzeliz. Bunun bedelini de kafeslere hapsedilerek ödüyoruz. Başına böyle bir iş 
gelirse sakın hayata küsme ve Allah’tan ümit kesme. Özgürlük anahtarının sevgi ve sabırda 
olduğunu unutma!”

Güzel bülbül kendi kendine “Benim güzel annem, iyi söylüyorsun da neyi seveceğim? Şu 
kafesin tellerini mi, beni yakalayan zalim avcıyı mı?” diye düşündü.

Her şeye rağmen hayat devam ediyordu. Göz ucuyla kafese bırakılan yemlere ve suya 
baktı. İsteksizce yemeye başladı. Biraz kendine gelince saksıdaki bodur ağaç dikkatini çek-
ti. Ağacın bir dalı kafesin içine girmişti.

“Geçmiş olsun bülbül kardeş. Kaç günden beri üzülüyorsun ama bizim hâlimize bakıp 
şükredebilirsin.” dedi küçük dal.

Bülbül merakla sordu:
“Sizin hâlinizde ne var ki?”
“Ne olsun bülbül kardeş! Sana her gün yem ve su veriyorlar, bizim yüzümüze bile bakan 

yok. Küçücük saksıda sararıp soluyoruz.”
(…)            (Kısaltılmıştır.)

       Bestami Yazgan

“

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Etkinlik

5. SINIF 6. TEMA

9



B) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

C) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri bulmacada bularak işaretleyiniz. İşaretle-
mediğiniz harfleri soldan sağa okuyarak bir ifadeye ulaşacaksınız. Ulaştığınız 
ifadeyi bulmacanın altına yazınız.

1. bodur A) Hayvan yiyeceği

C) Acımasız ve haksız davranan, zulmeden

B) Bir şeyin yerini tutabilen karşılık

D) Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklar-
dan yapılmış taşınabilir bölme

E) Giderek daha çok solmak

F) Enine göre boyu kısa ve tıknaz

4. bedel

5. yem 

2. sararıp solmak

6. zalim

3. kafes

S A R A R I P S O L M A K

M U T L U B L U A

B O D U R Ğ Y U E N A F

N A H T E D A R I E

S E V G İ M V E E S S

A Z A L İ M B L I R

Bulmacada ulaştığım ifade: ....................................................................................
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Nokta

       9. Etkinlik

Noktanın kullanıldığı bazı yerler şunlardır:

Virgülün kullanıldığı bazı yerler şunlardır:

Cümlenin sonuna konur.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Bazı kısaltmaların sonuna konur.

Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 
konur.

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren 
sayıları birbirinden ayırmak için konur.

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, 
kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, 
tamam” gibi kelimelerden sonra konur.

Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden 
ayırmak için konur.

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 
kelime gruplarının arasına konur.

1

1

I

II

III

IV

2

2

3

4

3

5

4

A) Aşağıdaki cümlelerde noktanın hangi amaçlarla kullanıldığını bularak cümle-
lerin sonundaki noktalı bölümlere ilgili maddelerin numaralarını sırasıyla yazınız.

Prof. Dr. Halil Kalburcuoğlu tarafından verilecek konferans 25.07.2020 Cumartesi 
günü 15.30’da başlayacak. ..............

Dün 10.45’te başlayan yarışlarda bizim sporcularımız takım hâlinde 2. oldular. 
..............

Yeni kitabını tanıtan Dr. Sinan Açıkalın, yarın 17.30’da okurlarıyla buluşacak. ..............

Fatih Mah. 127. Sok. No.: 27’de oturan bir kişiden paket geldi. ..............

Virgül
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İki nokta ve soru işaretinin kullanıldığı bazı yerler şunlardır:

Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin 
sonuna konur.

Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.

Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözler-
den sonra konur.

Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içerme-
yen cümlelerin sonuna konur.

1

I

I

II

II

III

III

2

3

4

5

B) Aşağıdaki metinlerde virgülün hangi amaçlarla kullanıldığını bularak metin-
lerin yanına ilgili maddelerin numaralarını sırasıyla yazınız.

C) Aşağıdaki cümlelerde iki noktanın ve soru işaretinin hangi amaçlarla kul-
lanıldığını bularak cümlelerin sonundaki noktalı bölümlere ilgili maddelerin nu-
maralarını sırasıyla yazınız.

En güvendiği arkadaşlarını yanına aldı, bir plan yapmak için işe koyuldu. Bu işi hep 
birlikte başaracağız, diyordu arkadaşlarına. ..............

“Tamam, teklifinizi kabul ediyorum.” Genç adamın bu sözü üzerine salonda bir alkış 
koptu, yüzler gülüyordu. Patron, çalışanlar ve o anda orada hazır bulunan herkes 
genç adamı tebrik etmek için sıraya girmişti. ..............

Soğuk, karlı, bembeyaz bir sabaha uyanmıştı. Bugünün tadını çıkarmalıyım, diye ge-
çirdi içinden. Pencereyi açtı, ağaçları görünce gülümsedi. ..............

Öğretmen: 
- Tiyatro ekibimize sen de katılmak ister misin?
Demet:
- Evet, isterim öğretmenim.
Öğretmen:
- Kardeşin?
Demet:
- Kardeşim de katılmak istiyor.
..............

Böyle durumlarda aklıma şu soru takılıyor: Bir günü çok iyi bir şekilde planlamak 
mümkün mü? ..............

Türkiye’de köy yaşamını anlatan pek çok romancı yetişti: Sadri Ertem, Fakir Baykurt, 
Yaşar Kemal … Peki, köy yaşamını güçlü bir gerçeklikle anlatmayı becerebildi mi bu 
yazarlar? ..............

   
İki 

nokta

Soru işareti
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A) Efe, yukarıdaki etkinliğin hangi cümlelerindeki ses olaylarını doğru bulmuş-
tur? Ses olaylarının doğru yazıldığı cümlelerin numaralarını aşağıdaki kutucu-
ğa yazınız.

B) Efe, yukarıdaki etkinliğin hangi maddelerinin değerlendirmesinde hata 
yapmıştır? Değerlendirmesinde hata yapılan cümlelerin numaralarını aşağıda-
ki kutucuğa yazınız.

Efe, aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarını ince-
lemiştir. Çözdüğü etkinliği cevap anahtarına göre değerlendirirken doğru olan 
maddelerin yanına (+), yanlış olan maddelerin yanına (x) işareti koymuştur. 

       10. Etkinlik

Cümle Ses Olayı Değerlendirme

1 Onu affetmek kolay olmadı. 
Ünsüz 

türemesi
+

2
Muradına ermek için gece 

gündüz çalışıyor.
Ünsüz 

benzeşmesi
+

3
Babam bahçedeki 

çimenleri suluyordu.
   Ünlü 

daralması
x

4
    Haberi alır almaz eve 

koştu. 
Ünsüz 

yumuşaması
x

5
Cebinde kalan son parayı 

dilenciye verdi.
Ünsüz 

yumuşaması
+

5. SINIF 6. TEMA
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Kaynakça

Sıra 
No

Sayfa No Görsel Kaynakça ID Erişim 
Tarihi

1 1 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

2 2 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

3 4 https://www.freepik.com/free-photo/golden-key-security-access-icon_2767130.htm 2767130 05.08.2020

4 6 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

5 Kapak, 9 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

Sıra 
No

Sayfa No İnternet Kaynakçası Erişim 
Tarihi

1 1 “Mevsimsel Grip Hastalığı ve Grip Aşısı” https://www.grip.gov.tr/depo/Afis_brosur/yeni_afis_brosur/thumb_bro-
sur_21_68927.pdf

07.02.2020

Sıra 
No

Sayfa No Kaynakça

1 4 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.

2 9 Yazgan, B. (2017). “Sevgi Anahtarı”, Kuşların Masalı. İstanbul: Nar Yayınları.
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