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                                       FARENİN  EVİ 
  Fare,korkuyla uykudan uyandı.Evi'nin çatısından sesler geliyordu.Sonra bazı taşlar,yapraklar 
ve dallar evin içine düşmeye başladı.Yatağından aceleyle kalktı.Duvara dayalı değneğini aldı 
 ve hızla evden çıktı. 
   İyi ki evden çıkmıştı.Çünkü evden çıkar çıkmaz çatı çöküverdi.Ne kadar taş,yaprak ve dal  
varsa büyük bir gürültüyle ortalığa saçıldı.Fare çok korkmuştu.Sonra ormana dönerek bağır-
maya başladı.Yetişin,evim yıkıldı ! Vay başıma gelenlere ! 
  Zavallı yaşlı fare,evini kaybetmişti.Başka bir ev yapacak durumda değildi.Evinin önünde yük- 
sek sesle ağlamaya başladı.Bu sırada bir ağacın dalında duran maymun onun ağlamasını duy- 
du ve haline üzüldü.Maymun yavaşça fareye yaklaştı ve şöyle dedi:  
  -Ağlama lütfen fare teyze. Evinin tamirinde sana yardım edeceğim.Ayrıca arkadaşlarımdan 
 da yardım isteyeceğim.Maymun büyük ceviz ağacına doğru yürüdü ve seslendi: 
 -Hayırlı sabahlar sincap kardeş,nerelerdesin? Sincap,Buradayım,hayırlı sabahlar diye cevap 
verdi.Maymun farenin başına gelenleri ona anlattı.Sonra ikisi birlikte nehir kıyısına gittiler.Ora- 
da bulunan kurbağaya da haber verdiler.Kurbağa da kirpiye haber verdi. 
 Maymun ve sincap,farenin yıkılmış evinin olduğu yere geldiler.Beraberlerinde tahta parçaları 
 ve çekiç de getirmişlerdi.Kurbağa ve kirpi ise onlardan önce gelip işe başlamışlardı.Dört ar-
kadaş hemen aralarında iş bölümü yaptılar.Maymun ağacın dalına tırmanarak çatıyı tamir et-
meye çalışıyordu.Sincap da ona tahtaları uzatarak yardım ediyordu.Kurbağa ve kirpi ise kapı 
 ve pencerenin tamirini yapıyorlardı.İşleri bitince farenin istediği gibi çatıyı kırmızı,kapıyı mavi 
 ve pencereyi ise mor renge boyadılar.Ev,eskisinden daha güzel ve daha sağlam olmuştu. 
Fare,artık hiç korkmadan yeni evinde hayatını sürdürebilecekti. 
 Ertesi gün fare yeni evini kutlamak için büyük bir kek yaptı.Arkadaşları da onun rahat etmesi 
için bahçeye bir sandalye ve gölgelik yaptılar.Böylece güneşin yakıcı ışıklarından kendisini koru-
yabilecekti. Bunu gören fare çok mutlu oldu ve gülerek şöyle dedi.Arkadaşlar,yardımlarınızdan 
dolayı size çok teşekkür ederim.Arkadaşları da gülerek şöyle cevap verdiler:"Önemli değil 
dostum, bu bizim görevimiz." 
OKUYALIM CEVAPLAYALIM 
1.Fare evinin yıkıldığını görünce ne yaptı ? 
........................................................................................................................................................................................................................... 
2.Maymun ağlayan fareye ne dedi? 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
3.Farenin yeni evinin yapımına hangi hayvanlar geldi ? 
......................................................................................................................................................................................................................... 
4.Fare ev yapımında görev alan arkadaşlarına ne yaptı ? 
........................................................................................................................................................................................................................... 
5.Bu metne başlık olarak yeni bir ad vermeni isteseler ne yazardın? 
......................................................................................................................................................................................................................... 
6.Senin için yardımseverlik ne demektir? 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 


