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Güneş ve rüzgâr, bir yaz günü kimin daha güçlü olduğunu 

tartışıyorlarmış. Rüzgâr:  

  -Ben daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım. Şu karşıdaki 

yolda yürüyen paltolu yaşlı adamı görüyor musun ? Paltosunu 

senden daha hızlı çıkaracağıma bahse girerim demiş. Güneş bir 

bulutun arkasına çekilmiş ve rüzgâr kasırga şiddetinde esmeye 

başlamış. O kuvvetle estikçe ihtiyar adam paltosuna daha sıkı 

sarılıyormuş.  

    Sonunda rüzgâr pes edip durmuş. Güneş bulutların arkasından 

çıkıp yaşlı adama nazikçe gülümsemiş. Çok geçmeden adam 

alnındaki teri silip paltosunu çıkarmış.  

   Sonra, rüzgâra dönmüş nazik ve dostça davranışın, şiddet ve 

güç gösterisinden daha etkili olduğunu söylemiş. 
 

1. Güneş ve rüzgar ne zaman tartışmışlar? 

……………………………………………………………. 

2. Yaşlı adam nerede yürüyormuş? 

……………………………………………………………. 

3. Parçada kimlerin adı geçiyor? 

……………………………………………………………. 

4. Güneş ve rüzgar niçin tartışıyorlarmış? 

……………………………………………………………. 

5. Güneş, adamın ceketini nasıl çıkarmasını sağlamış? 

……………………………………………………………. 

6. Rüzgar, adamın ceketini çıkarmak için ne yapmış? 

……………………………………………………………. 
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    Tilkinin biri, güneşin yaktığı bir öğle zamanı, suyun kaynadığı bir çukura 

düşmüş, çıkmak için hiç bir gereç ve yol yokmuş. Bir süre sonra, kaynağa 

susamış bir keçi gelmiş. Tilkiyi görünce, ona suyun iyi ve bol olup olmadığını 

sormuş. 

     Zor durumda olduğunu belli etmek istemeyen tilki, “Gelsene dostum; su 

o kadar güzel ki, ne kadar içsem kanamıyorum. Üstelik o kadar da bol ki, 

istediğin kadar iç, tükenmez,” demiş. Bunu duyan keçi, hemen kuyuya atlamış. 

Keçi susuzluğunu giderdikten sonra, tilki başlarının belâda olduğunu söylemiş 

ve kurtulmaları için ona şu planı önermiş:  

“Ön ayaklarını duvara koyup başını da eğersen, senin sırtına çıkar ve 

kurtulurum. Sonra da senin çıkmana yardım ederim.” 

    Keçi bu öneriyi canı gönülden kabul etmiş. Tilki, arkadaşının sırtına çıkıp 

boynuzlarına basarak kendisini çukurdan dışarı attıktan sonra, hızla oradan 

kaçmaya başlamış. O kaçarken, keçi bağırarak tilkiye yaptıkları anlaşmayı 

bozduğunu söylemiş. Tilki, aldattığı zavallı keçiye dönmüş ve soğuk bir 

tavırla, “Sakallarının yarısı kadar beynin olsaydı, yukarıya çıkış olup 

olmadığını iyice öğrenmeden kuyuya atlamazdın. Kusura bakma, ama seninle 

zaman yitiremem; işim gücüm var benim!” demiş. 

 

1.  Çukurun içine kim düşmüş? 

……………………………………………………………………… 
2. Tilki çukurun içine ne zaman düşmüş? 

……………………………………………………………………… 
3. Tilki nereye düşmüş? 

……………………………………………………………………… 
4. Tilki çukurun içinden nasıl kurtulmuş? 

……………………………………………………………………… 
5. Tilki, zor durumda olduğunu keçiye neden söylememiş? 

……………………………………………………………………… 
6. Tilki, çukurdan çıkınca keçiye ne demiş? 

……………………………………………………………………… 
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      Hayvanlar aleminde "Dik Kuyruklu Fare" diğer hayvanlara o kadar 

musallat olmuş ki; kimisinin yiyeceğini çalmış, kimisinin yuvasını bozmuş, kiminin 

yumurtalarını kırmış, kiminin kuyruğunu, kiminin nasırını kemirmiş. Vel hasıl 

zarar vermediği hayvan kalmamış. Hayvanlar toplanıp fareden kurtulmak 

istemişler ve öldürmeye karar vermişler. Bu göreve de kedi gönüllü olmuş. 

Dik Kuyruklu Fare işin ciddiyetini kavramış ve çareyi kaçmakta bulmuş. Ama 

kedi durur mu? Böyle bir fırsat yakalamış. Düşmüş peşine; Fare önde kedi 

arkada ormandan, dağdan derken inmişler ovaya. Fare bakmış kediden 

kurtuluş yok. Etrafına bakınmış ileride bir inek otluyor. Gitmiş ineğe 

yalvarmaya başlamış. İnek farenin kendine yaptıklarını hatırladıkca önce 

ilgilenmemiş sonra ısrarlarına dayanamayıp, "Peki peki geç arkama" demiş 

ve farenin üstüne "pisliğini" yapmış. 

    Fare pisliğin altına dik kuyruğundan başka her yeriyle gömülmüş lakin 

kuyruğu dik ya bir türlü pislik içine alamamış. Kedide bakmış görünürde fare 

yok. 

     Belki inek görmüştür diye ineğe sormaya giderken ineğin arkasındaki 

taze pisliğin içinde dik kuyruğu görüp, kuyruktan tutmasıyla parça parça 

etmiş fareyi... 

 

1. Parçada kim anlatılmaktadır? 

……………………………………………………………… 
2. Parçaya göre fare ve kedi nerelere kaçmışlar? 

……………………………………………………………… 
3. Hayvanlar, fareyi neden öldürmeye karar vermişler? 

……………………………………………………………… 
4. Parçaya göre inek fareye nasıl yardım etmiş? 

……………………………………………………………… 
5. Parçaya göre kedi fareyi ne zaman yakalamış? 

……………………………………………………………… 
6. Parçaya göre, kedi fareye ne yapmış? 

……………………………………………………………… 
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   Bir köpek ormanda kurtla karşılaşmış. Hasta olan kurt, ayakta zor 

durabiliyormuş. Köpek kurdun bu haline çok üzülmüş. "Ne kadar kötü 

görünüyorsun kurt kardeş?" demiş. "Herkes bizi düşman bilse de, biz uzaktan 

akrabayız. Sana yardım etmek isterim." "Hiç sorma." demiş kurt. "Ağır bir 

hastalığa yakalandığım için uzun süre avlanamadım. Şimdi iyileştim ama bir 

av yakalayacak kadar gücüm kalmadı. Ben de böyle aç susuz dolaşıyorum."  

"Sen üzülme." demiş köpek. "Ben sana yardım edeceğim. Bu akşam sahibimin 

düğünü var. Akşam olunca köyün dışındaki çalılıklara gel. Ben sana yemekler 

İn artıklarını taşırım."  Birkaç gün boyunca köpek tarafından beslenen kurt, 

sonunda kendini toparlayıp eski kuvvetine kavuşmuş. Teşekkür edip 

vedalaştıktan sonra da ormana gitmiş.  

   Aradan yıllar geçmiş. Köpek yaşlanınca sahibi onu dışarı atmış. 

Ormanda aylak aylak gezerken, eski dostu kurtla karşılaşmış. "Hayrola?" 

demiş kurt. "Çok perişan görünüyorsun." Köpek; . "Yaşlandım artık!" demiş. 

"Sahibimin işine yaramadığım için beni kovdu." Kurt; "Biz eski dost değil 

miyiz?" demiş. "Şimdi yardım etme sırası bende. Hatırlasana, benim hayatımı 

nasıl kurtarmıştın? Hemen bir plan yapmalıyız. Senin sahibinin küçük bir 

çocuğu vardı değil mi? Şimdi ben gidip onu kaçıracağım, sen de geri 

götüreceksin. Böylece sahibin seni el üstünde tutacak." Kurt hemen çocuğu 

ormana getirmiş. Köylüler ormana koşmuş ancak daha ormana girmeden, 

köpeğin çocuğu geri getirdiğini görmüşler.  Bu olaydan sonra yaşlı köpeğin 

itibarı öyle artmış ki, insanlar onun kahramanlığını yüzlerce yıl çocuklarına 

anlatmışlar.  

1. Parçada kimler anlatılmaktadır? 

…………………………………………………………………………………… 
2. Parçaya göre kurt ve köpek nerede karşılaşmışlar? 
…………………………………………………………………………………… 
3. Köpek kurda neden yardım etmiş? 
…………………………………………………………………………………… 
4. Kurt, köpeğe yardım etmek için nasıl bir plan yapmış? 
…………………………………………………………………………………… 
5. Kurt ve kopek ne zaman karşılaşmışlar? 

…………………………………………………………………………………… 
6. Kurt, yıllar sonar köpeği görünce ne yapmış? 
…………………………………………………………………………………… 
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