
Ezop Masalları

Laura Danby tarafından tasarlandı.

Aslan 
ile

Fare
Aslan ile Fare Ezop Masalları’nın en 

sevilenlerindendir. Büyük ve güçlü bir aslana 
yardım eden küçük bir fareyi konu alır.

Nevlisan Klasikleri
Level CEFR Level Cambridge Exams

Level 1 Pre-A1 Starters

Level 2 A1 Movers

Level 3 Pre-A1 Movers

Level 4 A2 KET / Flyers

Level 5 B1 PET

Level 6 B1 / B2 PET / FCE

Aslan ile Fare
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Aslan ile Fare
Ezop Masalları

Türkçe öğrenenlere uygun uyarlandı.
Laura Danby tarafından tasarlandı.
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Okumadan Önce Kitaptaki resimlere bakınız.

Ezop Masalları hakkında

1. Aşağıdaki kelimelerle resimleri 

eşleştiriniz.

aslan

fare

zürafa

gökyüzü

güneş

yaprak

bulut

1. Kitaptaki resimlere bakınız. Hayvanların 
rengini yazınız.

Aslan ................ ve

................ ve 

................ renginde.

Zürafa ................ ve

................ ve 

................ renginde.

Maymun ............... 

renginde.

Fare ............... 

renginde.
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Bugün güneşli bir gün.

Hava çok güzel.

Gökyüzünde bulut yok.

Ormanlar kralı aslan, 

ormanda uyuyor.
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Küçük bir fare ormanda dolaşıyor.

O, çay içmek için evine gidiyor.

Yolda kral aslanı görüyor.

Aslandan ürküyor.

Aslan “HORR! HORR!” diye horluyor.
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Fare “Problem değil. O beni görmez. 

Şimdi uyuyor.” diye düşünüyor.

Fare hızlıca koşuyor.

Aslanın burnuna çarpıyor.

Aslan, uyanıyor ve fareye çok kızıyor.

“Burnumun üstünde ne yapıyorsun?” diye 

bağırıyor.

Küçük fare, aslandan özür diliyor.

“Özür dilerim. Hemen gidiyorum. Sen 

rahat uyu.” diyor.
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Aslan “Dur!” diye bağırıyor ve 
fareyi yakalıyor.

“Hımm! Akşam yemeği için bir fare.” 

diye kükrüyor.
Fare, kral aslana:

“Lütfen beni yeme! Ben küçük bir 

fareyim.” diye yalvarıyor.

“Belki bir gün sana yardım ederim.”

Aslan:

“Ha! Ha! Ha! Sen bana nasıl yardım 
edersin? Ben ormanların kralıyım. Çok 

büyük ve güçlüyüm. Sen ise küçük bir 

faresin.” diyor.
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Kral aslan “Hımm! Karnım çok aç. Bu 

fareyi yemek istiyorum. Ama bu cesur 

fare çok küçük. Ayrıca lezzetli 

değil.” diye düşünüyor.

Aslan, pençesini geri çekiyor.

Minik fare:

“Sana çok teşekkür ederim. Sen çok 

nazik bir aslansın.” diyor.

Sonra fare hızlıca oradan 

uzaklaşıyor.

Aslan, tekrar kükrüyor ve uyuyor.
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Bir gün aslan çok acıkıyor.

Ormanda yiyecek arıyor.

Ağaçların altında bir zürafa yavrusu 

görüyor.

Zürafa yavrusu ağaç yaprakları yiyor.

Minik zürafa, çok mutlu görünüyor.

Aslan “Hımm! Orada çok lezzetli bir 

zürafa yavrusu var. Çok uzun değil. Onu 

yerim.” diye düşünüyor.
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Günlerden bir gün kral aslan, 

ormanda dolaşıyor.

Ağaçların arasındaki tuzağı 

görmüyor. Tuzağa yakalanıyor.

Kral aslan, ağzını açıyor ve 

kükrüyor.
Yavru zürafa, aslandan korkuyor. 

Hemen oradan uzaklaşıyor.

Ormandaki bütün hayvanlar onun 

sesini işitiyor.
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Küçük fare de aslanın sesini işitiyor.

“Bu sesi tanıyorum. Bu, ormanlar kralı 
aslan.”

Hızlıca aslanın yanına geliyor.

Ona:

“Sana yardım etmek istiyorum.” diyor.

Kral aslan:

“Bu mümkün değil. Sen minik bir faresin. 

Kocaman bir aslana nasıl yardım 
edersin?”
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Minik fare, dişleriyle ağı kemiriyor 

ve bir delik açıyor.

Kral aslan, tuzaktan kurtuluyor.

Fareye:

“Teşekkür ederim minik fare. Benim 

hayatımı kurtardın.” diyor ve ona 

gülümsüyor.

Minik bir fare, kocaman bir aslanın 
hayatını kurtarıyor.
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BÜYÜK veya küçük, 
Kısa ya da uzun,

Hepimiz birbirimize yardım edebiliriz.

Okuduktan sonra
Kelime Bilgisi

1. Aslanı tanıtınız.

1. ...................

2. ...................

3. ...................

4. ...................

5. ...................

6. ...................

7. ...................
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3. Zıt kelimeleri eşleştiriniz.

1. büyük a) zayıf

2. uzun b) genç

3. güçlü c) kaba

4. yaşlı d) kısa

5. kibar e) küçük

Karakterler

1. Hayvanları kelimeler ile tanıtınız.

Aslan ................ ve

................dir. Ayrıca 

................dır.

Zürafa ...............dır.

Fare ................ ve

................dır. Ayrıca 

................dır.

Kavrama
1. Boşlukları kutucuktaki kelimelerle 

doldurunuz.

2. Aşağıdaki cümleleri doğru “D”, yanlış “Y” 
şeklinde işaretleyiniz.

1. Bugün güneşli bir gün. Aslan ........ .

2. Yavru zürafa, yaprakları ........... .

3.  Yavru zürafa, aslanı ........... ama onu 

........... .

4. Fare, küçük ama o aslana ........... .

5.  Aslan, fareye teşekkür ediyor ve ona 

........... .

1. (D / Y)  Aslan, fareyi görüyor ve ondan 
korkuyor.

2. (D / Y)  Fare, aslanı görüyor ve ondan 
korkuyor.

3. (D / Y)  Ormanlar kralı aslan nazik bir 
hayvan.

4. (D / Y)  Aslan, fareden korkuyor ve 
kaçıyor.

5. (D / Y)  Aslanın karnı çok acıkıyor. 
O, ormandaki zürafa yavrusunu 
görüyor.

uyuyor
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Hikâye
1. Hikayeyi beğendiniz mi? Okuyunuz ve 

işaretleyiniz.

En sevdiğim karakter .............

İşte resmi.

 Hikâyeyi beğendim. 🖤

 Hikâyeyi çok beğendim. 🖤 🖤

 Hikâyeyi çok sevdim. 🖤 🖤 🖤

6. (D / Y)  Kral aslan, tuzağa yakalanıyor.

7. (D / Y)  Zürafa yavrusu, ağı kemiriyor ve 
aslan kurtuluyor.

8. (D / Y)   Minik fare, zürafaya yardım 
ediyor ve onu kurtarıyor.

Bu kelimeleri biliyorum
1. Okuyunuz ve işaretleyiniz. (✓✓)

 yakalamak  yapmak  yemek

 bulmak  duymak  yardım etmek

 bilmek   bakmak  yapmak

 taşımak  koşmak  söylemek

 görmek  uyumak  gülümsemek

 durmak  düşünmek  izlemek
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ağ: 

ağaç: 

ağzını açmak: 

akşam yemeği: 

altında: 

aramak: 

arasında: 

arı: 

aslan: 

aşağı: 

ayrıca: 

bacak: 

bağırmak: 

bakmak: 

beğenmek: 

bilmek: 

bugün: 

bulut: 

burun: 

büyük: 

cesur: korkmayan

cümle: 

çarpmak: 

çay içmek: 

çekmek: 

çok: 

delik açmak: 

diş: 

dolaşmak: 

durmak: 

düşünmek: 

eşleştirmek: 

ev: 

fare: 

genç: 

gitmek: 

gökyüzü: 

görmek: 

göz: 

güçlü: 

gülümsemek: 

güneş: 

güneşli: 

güzel: 

hava: 

hayatını kurtarmak: 

hayvan: 

hemen: 

hızlı: 

horlamak: uyurken ses 
çıkarmak

için: 

işaretlemek: 

işitmek: 

izlemek: 

kaba: 

karakter: 

karnı acıkmak: 

kelebek: 

kelime: 

kemirmek: 

kısa: 

kızmak: 

kibar: 

kitap: 

kocaman: 

korkmak: 

koşmak: 

kral: 

kutu: 

kuyruk: 

küçük: 

kükremek: 

lezzetli: yemesi güzel

lütfen: 

maymun: 

minik: 

Sözlükçe
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mutlu: 

mümkün değil: 

nasıl: 

nazik: iyi, hoş

orada: 

orman: 

özür dilemek: 

pencere: 

pençe: 

problem değil: 

rahat uyumak: 

renk: 

resim: 

ses: 

sevmek: 

söylemek: 

şimdi: 

tanımak: 

taşınmak: 

tuzak: 

uğur böceği: 

uyanmak: 

uyumak: 

uzaklaşmak: 

uzun: 

ürkmek: 

yakalamak: 

yalvarmak: 

yapmak: 

yaprak: 

yardım etmek: bir 
başkası için bir şey 
yapmak

yaşlı: 

yavru: 

yazmak: 

yele: 

yiyecek: 

yol: 


