
ADRESİMİ BİLİYORUM                                 HAYAT BİLGİSİ 

 Bir yerin konumunu bidiren bilgiye adres denir. 

 Evimizin birçok farklı özelliği vardır ve bu özellikler ile diğer evlerden ayrılır. 

 Evimizin adresini iyi ezberlemeli ve aklımızda tutmalıyız.  

 Evimizin adresini öğrenirken bilmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur.  

      - Evimiz Bahçeli olabilir. 

      - Tek katlı evimiz olabilir. 

      - Apartman dairesi olabilir. 

Evimizin adresini iyi bilmemiz için bazı bilgileri iyi bilmemiz gerekmektedir. Adres 

yazarken ya da adresimizi bulurken birtakım bilgiler bulunur. Gelin şimdi bu 

bilgilerin neler olduğuna bakalım: 

      - İl adı 

      - İlçe adı 

      - Mahalle adı 

      - Cadde adı 

      - Sokak adı ya da numarası 

      - Kapı numarası 
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     :hhocaninsinifi 

Bunları da bilelim: 

 Cadde ve bulvardan küçük yol: Sokak 

 Yeşillendirilmiş geniş cadde: Bulvar 

 Bir şeyin bulunduğu yeri ,çevre ile ilgisini belirterek açıklama: Tarif 

 Bir yerin konumunu belirten bilgi: Adres 

 Bir şehrin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan biri: Mahalle 

 İnsanların içinde yaşadığı, çevresi duvarlar ile örülü, çatısı olan yapı: Ev 

Lale mahallesi, Atayurt Caddesi,  

Apartman 8,daire 11,  

Bağcılar/İSTANBUL 

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

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

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

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

Hamit İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, 8 numaralı apartman, 11 numaralı dairede 

oturuyor. Aşağıda krokide belirtilen eve göre Hamit’in adres bilgilerini yazalım. 
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Barış, Ankara’nın Mamak ilçesinde, 13 numaralı apartman, 5 numaralı dairede 

oturuyor. Aşağıda krokide belirtilen eve göre Barış’ın adres bilgilerini yazalım. 

Lale 

Mahallesi 

Menekşe 

Mahallesi 

11 

Atayurt Caddesi 

Nilüfer Caddesi 

Aşağıdaki örnekten yola çıkarak Barış, Banu ve Kadir’in adreslerini yazalım. 

ALIŞTIRMALAR 
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Banu, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, 14 numaralı apartman, 8 numaralı dairede oturuyor. 

Aşağıda krokide belirtilen eve göre Banu’nun adres bilgilerini yazalım. 

Kadir, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, 18 numaralı apartman, 5 numaralı dairede 

oturuyor. Aşağıda krokide belirtilen eve göre Kadir’in adres bilgilerini yazalım. 

Sümbül 

Mahallesi 

Papatya 

Mahallesi 

Egemenlik Caddesi 

Cumhuriyet Cad. 

Evinizin adresini ve aile bireylerinizden birisinin telefonunu yazalım ve öğrenelim. 
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Evimizin yerine tarif ederken hangi bilgilere ihtiyaç duyarız. İşaretleyiniz. 

İl  

✓ 

Kan grubu 

 

Mahalle adı 

 

 Daire numarası 

  

 

ilçe 

 

Cadde adı 

 

Apartman 

adı, numarası 

 

Yaş 

 

(....) Adres bilgilerimizi tanımadığımız insanlar ile paylaşabiliriz. 

(....) Polis ve güvenlik görevlisi ile adres bilgilerimizi paylaşabiliriz. 

(....) Adres bilgilerimiz de komşularımızın adı da yer almalıdır. 

(....) Yoldan geçen biriyle adres bilgilerimizi paylaşmamalıyız. 

(....) Anne ya da babamızın telefon numarasını ezberlememize gerek yoktur. 

(....) Ev adresimizde kan grubuz yer almalıdır. 

(....) Evimizin adresini internette paylaşmamalıyız. 

(....) Herkesin ev adresi biribirinden farklıdır. 

(....) Adres bilgilerinde cadde ve mahalle adının bulunmasına gerek yoktur. 

Aşağıdaki cümleleri okuyalım doğru olan cümlenin başına D yanlış  olan cümlenin 

başına Y yazalım. 
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