BALIKÇI İLE YUNUS
Deniz kenarında, yüksekçe bir tepenin
üzerinde yaşayan yoksul bir adam varmış.
Geçimini balıkçılık yaparak kıt kanaat
sürdürmüş. Balıkçı her sabah küçük teknesi
ile denize açılır akşama kadar nasibini
ararmış. Kimi zaman birkaç kilo balık
yakalarken kimi zaman da eli boş evine
dönermiş. Yine de tüm olumsuzluklara rağmen
mutlu bir hayat sürermiş.
Balıkçı yine bir sabah erkenden uyanmış. Sabahın alaca
karanlığında teknesi ile denize açılmış. Erkenden denize
açılmasının nedeni sabah serinliğinde şansını denemek
istiyormuş. Sahilden epey uzaklaşmış. Uygun bir yere gelince
Oğlan saçma demiş. Benim bir sürü dostum var ve hepsi beni sever ve her zaman bana
oltalarını tek tek denize atıp beklemeye başlamış. Bu esnada
yardıma koşacaklarına eminim. Öyle mi demiş babası? O zaman gel seninle bir test yapalım.
bir şey tutmuş. Sesin geldiği yana doğru baktığında bir yunusun
Baba ile oğlu bir tane koyun kesmişler ve çuvala koymuşlar. Çuval’dan kanlar akıyormuş.
balıkçı ağlarına takıldığını görmüş. Teknesiyle yunusa yaklaşmış.
Şimdi git demiş bu çuvalı dostlarına götür ve onlardan yardım iste. Çuvalı birlikte bir
Yunus, tuhaf sesler çıkarıp, çırpınarak kurtulmaya çalışıyormuş.
yerlere gömün.
Balıkçı, teknesi ile ağlara yaklaşıp yunusu kurtarmış. Teknesine alıp yaralarını temizlemiş
ve yunusu tekrar salıverilmiş. Yunus deniz yüzeyine çıkarak balıkçıya teşekkür etmiş.
Etrafında sevinç taklaları attıktan sonra gözden kaybolmuş. Günlerden bir gün balıkçı
denizde avlanırken fırtınaya yakalanmış. Teknesi alabora olmuş. O sırada bir ses duymuş.
Kafasını kaldırıp ileriye baktığında yunusun kendine doğru geldiğini görmüş. Yunus, hemen
balıkçının yanına gelmiş. Altından geçip balıkçıyı yukarı doğru kaldırmaya çalışmış. Balıkçı,
yunusun yüzgecini sıkıca yakalamış. Yunus, balıkçıyı süratle kıyıya doğru götürerek hayatını
kurtarmış. Balıkçı yaptığı iyiliğin karşılığını almış. Yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını
anlamış.
A-) Aşağıda verilen soruları metne göre cevaplayınız.
1-) Yoksul adam geçimini ne yaparak sağlıyormuş?
2-) Sabahın alaca karanlığında tekne ile denize açılmasının nedeni nedir?
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3-) Balıkçının ağlarına ne takılıyor ve balıkçı ne yapıyor?
4-) Fırtınaya yakalanıp teknesi alabora olan balıkçıya yunus nasıl yardım ediyor?
5-) Bu metinden çıkarılabilecek ders nedir?
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B-) Aşağıdaki çoktan seçme sorularını
metine göre cevaplayınız.

B-) Aşağıda verilen cümleleri olayların
oluş sırasına göre numaralandırınız.

1) Balıkçı nerede yaşıyor?

Oltasını denize tek tek atıp
beklemeye başlamış

A) Sahildeki kulübede
B) Ormandaki evinde
C) Deniz kenarında yüksek bir tepede

Balıkçı denizde avlanırken fırtınaya
yakalanmış

2) Balıkçının yakaladığı balık sayısı
hakkında hangisini söyleyemeyiz?

Balıkçı, yunusun süzgecini sıkıca
yakalamış.

A) Kimi zaman birkaç kilo
B) Kasalarca balık
C) Bazen eli boş dönermiş

Balıkçı teknesi ile yaklaşıp yunusu
kurtarmış.

3) Balıkçının oltasına hangi balık türü
takılmıştır?
A) Yunus
B) Levrek
C) Balina
4) Balıkçı ağlara takılan balığa ne yapmış?
A) Ağlardan kurtarıp teknesine alarak
kesip satmış.
B) Ağlarda bırakıp kaçmış
C) Ağlardan teknesine alıp yaralarını
temizlemiş ve salmış
5) Denizde alaboraya yakalanan
balıkçının yardıma kim gelmiş?
A) Sahil güvenlikçiler
B) Yunus
C) Köpek balığı
6) Balıkçı alaboradan nasıl kurtulmuş?

Balıkçı her sabah küçük teknesi ile
denize açılır akşama kadar nasibini
ararmış.
Yunus, balıkçıyı süratle kıyıya doğru
götürerek hayatını kurtarmış.
C-) Masala göre aşağıdaki ifacelerden
doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y”
yazınız.
( ) Balıkçı deniz kenarındaki
teknesinde yaşıyormuş.
( ) Kasalarca balık avlayıp satıyormuş.
( ) Tüm olumsuzluklara rağmen mutlu
bir hayat sürermiş.
( ) Balıkçı teknesiyle ağlara yaklaşıp
yunusu kurtarmış.
( ) Balıkçı yaptığı iyiliğin karşılığını
almış.
D-) Masala göre hikaye haritasını
oluşturunuz.

A) Denize atlayıp yüzerek kıyıya çıkmış
B) Yunus balığı teknenin altına geçerek
tekneyi düzeltmiş.
C) Yunus, balıkçıya süzgecinden
tutturarak kıyıya kadar götürmüş.
7) Bu öykü hakkında ne söylenebilir?
A) İnsanların mutlu olması için zengin
olması gerekir.
B) İyilik ancak para karşılığı
yapılmalıdır.
C)Yapılan iyilikler hiçbir zaman
karşılıksız kalmaz.
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