
  

 

OKUDUĞUNU ANLAMA 

Hoca akşam olunca mola verip bir hana girer, bu sırada hana bir başka yolcu daha gi- rer ve ikisi birden 

hancıdan yiyecek bir şeyler isterler. Fakat hancı yiyecek olarak sadece bir balık olduğunu söyler ve bunu 

paylaşmalarını önerir. Bunun üzerine hoca: "Ben balığın sadece başını yiyecem" der. Hancı bunun nedenini 

sorar, hocada: "Balık başı zekayı arttırır, balık başı yiyen insan akıllı olur" der. Bunun üzerine diğer yolcu hemen 

atılır ve hocaya: "Balık başı- nı niye sen yiyeceksin, ben yemek istiyorum" der. Hoca da itiraz etmez ve balığın 

koca göv- desini hoca yer ve bir güzel karnını doyurur, diğer yolcu ise sadece balığın başını yer ve sonra hocaya 

seslenir: "Sen koca gövdeyi yedin karnını doyurdun ben sadece kafayı yedim aç kaldım" der. Hoca da bunun 

üzerine şöyle der: "Bak nasıl akıllandın" 

1.) Metinde kimler geçmektedir? ………………………………………………………………………………………………………………… 

2.) Hoca, nerede mola verir? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.) Hoca, neden balığın başını yemek ister? ………………………………………………………………………………………………… 

4.) Hancı, hoca ve diğer yolcuya ne önerir? ………………………………………………………………………………………………… 

5.)Hoca, karnını nasıl doyurur?............................………………………………………………………………………………………… 

6.)Hoca, hana ne zaman gider? ………………………………………………………………………………………………………………………

   

 

 

Bir Pazar gecesi Nasreddin Hoca'nın eşeği çalınmış. Ertesi gün can sıkıntısı içinde durumu 

komşularına anlatınca her kafadan bir ses çıkmaya başlamış. Birisi :  

- Hocam demiş niye ahırın kapısına iyi bir kilit takmadın sanki ?  

Köyün muhtarı :  

- Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin olmuyor? diye konuşmuş.  

Caminin imamı da :  

- Hocam demiş, kusura bakma ama eşeğin çalınmasına en büyük sebep yine sensin. Çünkü doğru dürüst 

bir ahırın bile yok. Nerden baksan dökülüyor. Hoca en sonunda dayanamamış kızmış :  

- Yahu demiş, iyi, güzel de kabahatin hepsi benim mi? Hırsızın hiç mi suçu yok ? 

1.) Metinde kimler geçmektedir? ………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.) Hoca’nın eşeği nerede çalınmış? ……………………………………………………………………………………………………………. 

3.) Hoca’nın eşeği ne zaman çalınmış? ………………………………………………………………………………………………………… 

4.) Muhtar, Hoca’ya ne demiş? ……….…………………………………………………………………………………………………………..  

5.) İmam, Hoca’ya neden kızmış? ……………………………………………………………………………………………………………….  

6.) Hoca en sonunda nasıl kızmış? ………………………………………………………………………………………………………………… 


