
……………………………………………..
Nasrettin Hoca, evinin damını aktarıyormuş. 

Bir adam gelip kapıyı çalmış. Hoca aşağıya 
eğilerek:

-Ne istiyorsun? diye sormuş.

Okuma Anlama

-Ne istiyorsun? diye sormuş.
Adam:

-Biraz aşağıya gelir misiniz? demiş.
Hoca zorlukla aşağıya inmiş. Kapıya geldiği 

zaman adam:
-Ben fakirim, bir sadaka istiyorum, demiş.
Hoca, dilencinin kendisini yormasına çok 

kızmış. Fakat öfkesini belli etmemiş. Geri dönmüş. 
Merdivenlerden çıkarken dilenciye:

-Yukarı gel, diye seslenmiş.
Dilenci, Hoca’nın arkasından yukarı çıkmış. 

Dama varınca hoca, dilenciye dönerek:
-Allah versin, demiş
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(Aşağıdaki 5 soruyu parçaya göre cevaplayınız.) 
1. Nasrettin Hoca neredeymiş? 

A) Evinin bodrumundaymış.
B) Evinin damındaymış.
C) Evinin önündeymiş.

2. Kapıyı çalan kimdir? 
A) postacı
B) kapıcı
C) dilenci

3. Dilenci ne istiyormuş?
A) sadaka
B) borç para
C) Hoca’nın eviniC) Hoca’nın evini

4. Nasrettin Hoca, dilenciye niçin öfkelenmiş? 
A) Dilencinin sesini beğenmediği için 
öfkelenmiş.
B) Dilenci çok para istediği için öfkelenmiş.
C) Dilenci kendisini yorduğu için öfkelenmiş.

5. Aşağıdakilerden hangisi okuduğunuz parçanın 
başlığı olabilir?

A) Damdaki Adam
B) Hoca ve Dilenci
C) Akıllı Dilenci
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Doktor Olacağım

Okuma Anlama

Doktor Olacağım
Dün sabah annem alnıma dokunurken 

uyandım.
Annem:
-Hiç bu zamana kadar uyumazdın dedi. 
Elini tekrar alnıma götürdü:
-Ateşin var senin.
Evet, hastaydım. Boğazım ağrıyordu.
-Babana telefon edeyim de doktor 

göndersin, dedi.
Biraz sonra Doktor Amca geldi. Güler yüzle 

yatağıma yaklaştı.
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(Aşağıdaki 5 soruyu parçaya göre cevaplayınız.)

6. Çocuk nasıl uyanmıştır? 
A) kendiliğinden
B) annesi alnına dokunurken
C) acıkınca

7. Annesi çocuğa ne demiştir? 
A) Çok uyudun kalk artık.
B) Kahvaltı hazır.
C) Hiç bu zamana kadar uyumazdın.

8. Annesi elini çocuğun alnına niçin koydu?
A) sevmek için
B) terini silmek için
C) ateşini kontrol etmek için
B) terini silmek için
C) ateşini kontrol etmek için

9. Doktoru eve kim göndermiştir? 
A) babası
B) öğretmeni
C) teyzesi

10.  “Doktor çocuğu………………………………” 
cümlesini aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde 
tamamlar?

A) parka götürdü.
B) muayene etti.
C) görmedi.
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