Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Evimizin Adresini Bilirim
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) Evimizin adresini söylerken evimizin kaç odalı olduğunu da söylemeliyiz.
( ) Evimizin adresini öğrenmeliyiz.
( ) Evimizin adresini tanımadığımız kişilere söylemeliyiz.
( ) Kaybolduğumuz zaman adresimizi söylersek polis bizi kolay bir şekilde evimize götürebilir.
( ) Adresimizi bilmesek bile yazılı olarak çantamızda taşımalıyız.
( ) Adres bilgimizde mahalle, cadde, sokak ve bina adını öğrenmeliyiz.
( ) Adres bilgilerimizi herkese söylemeliyiz.
2-Aşağıdakilerden hangisi tam ve doğru bir adrestir?
Müftü Mahallesi
Atatürk Caddesi
Bıldırcın Sokak
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Yolun sonundaki
virajdan sağa dönünce
bir cami var.
Caminin yanındaki boyalı
ev

Cumhuriyet Caddesi
Atatürk Anıtı karşısındaki
ev

B

C

numaramız
B-)
Adresimiz
3-Aşağıdakilerden
hangisi evimizin yerini belirtir?
C-)
Evimizin
sayısı
A-) TC
Kimlikkat
numaramız
B-) Adresimiz
C-) Evimizin kat sayısı
4-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-) Ev adresimizi bilmek güvenliğimiz açısından önemlidir.
B-) Adres ve telefon bilgilerimizi herkesle paylaşmalıyız.
C-) Evimizin adresini söylerken kaç kardeşimiz olduğunu da söylemeliyiz.
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5-Aşağıdaki 5 soruyu metinde anlatılan olaylara göre cevaplayınız.
Hande adlı 9 yaşında bir çocuk, babası ile alışverişe çıkmıştı. Mağazadan tam
çıktıkları esnada babasının telefonu çaldı. Cadde çok kalabalıktı. Ellerinde çantalar
vardı. Bir anda da telefona bakayım derken babası Hande’nin elini bıraktı. Hande
birden kalabalığa karıştı, babasını artık göremiyordu. Hava da kararmak üzereydi ve
babası da Hande’yi artık göremiyordu.

1- Yukarıda anlatılan olayın sonucuna göre… doğru olanı işaretleyiniz.
A-Hande kaybolmuştur.
B-Babası kaybolmuştur.
C-Hande gezmeye gitmiştir.

2-Babasının Hande’nin elini bırakmasının sebebi nedir?
A-Babasının Hande’nin elini tutmak istememesi.
B-Hande’nin babasının elini tutmak istememesi.
C-Babasının telefona cevap verecek olması.

3-Hande’nin ilk anda yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?
A-Daha fazla uzaklaşmadan olduğu yerde beklemelidir.
B-Yürüyerek yoluna devam etmelidir.
C-Hemen caddenin karşısına geçmelidir.

4- Babasının yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hande’yi aramalıdır.
B-Telefonla konuşmaya devam etmelidir.
C-Olduğu yerde beklemelidir.

5- Hande’nin evine dönebilmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisini bilmesine gerek yoktur?
A-)Ev adresini
B-)Anne ve babasının telefon numarasını
C-)Ayakkabı numarasını
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