6.Sınıf BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ünitesi Etkinliği
Nanometre, Dil ve Tarih-Coğrafya, Telif, psikoloji, Psikoloji, patent
korsan, organ nakli, bilim, kan bağışı, dayanışma
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazınız.
1. Her türlü sanat ve basın eserlerinin izinsiz çoğaltılmasına …………………….. denir.
2. İnsanların davranışlarını inceleyen, etkili iletişim kurmanın yollarını öğreten bilim dalına ............... denir.
3. .............................her altı ayda bir yapmamız tavsiye edilen bir bağıştır.
4. İnsanların davranışlarını ve duygularını inceleyen bilime …………………….. denir.
5. Nanoteknoloji ölçü olarak ……………………………..adı verilen bir ölçme birimini kullanır.
6. Bir doku ve organın bir hastaya verilmesine ........................... denir.
7. Atatürk'ün bilime önem verdiğini gösteren bir örnek ............... ............... ............... ............... Fakültesinin
kurulmasıdır.
8. Buluş sahibinin ürününü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına ............... denir.
9. Deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye……………………..
denir.
10. Bir sanatçı veya bilim adamı çalışmaları karşılığında …………………….. ücreti alarak emeğinin karşılığını almış olur.
B. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
1. ( ) Sosyal bilimler olmasaydı kendi gelişimimizden haberdar olamazdık.
2. Başkalarının ürünleri izinsiz, yasadışı yollarla kopyalanarak veya taklit edilerek üretilirse, bu ürün “korsan ürün”
adını alır.
3. ( ) Organlar, sadece insanlar yaşamını yitirince bağışlanabilir.
4. ( ) AIDS, kolera, hepatit, tifo bulaşıcı hastalıklara örnektir.
5. ( ) Atatürk, akılcılık ve bilimi her zaman önemsemiştir.
6. ( ) Tıp alanında gelişmeler gereksizdir.
7. ( ) Korsan aldığımız ürünler bozuk çıktığında aldığımız yerden değiştirebiliriz.
8. ( ) Doku ve organ bağışı, yalnızca aile bireyleri arasında yapılmalıdır.
9. ( ) Organ bağışının dini yönden bir sakıncası yoktur.
10. ( ) Korsan kitap ve CD'ler kullanmamalıyız.
11. ( ) Dünya yüzeyinin görünümünü tüm yönleriyle inceleyen bilim dalı sosyolojidir.
12. ( ) Tıp alanında yapılan her yeni buluş, sadece buluşun yapıldığı topluma yarar getirebilir.
13. ( ) On sekiz yaşından büyük olan herkes organ bağışı yapabilir.
14. ( ) Kalp Karaciğer Akciğer Böbrek gibi organların nakli yapılabilmektedir.
15. ( ) Bandrolsüz ürünler devletin vergi kazancını düşürmektedir.
Mutfak
Eşyaları

Tekstil

Sağlık

Nanoteknolojinin kullanıldığı alanlar

.…..…?………..
Boyacılık

Sosyolojinin incelediği alanlar

Tıp biliminin inceleme alanları
Otomotiv

Yenilenebilir enerji kaynakları

C. Yukarıdaki tablo, yandaki verilenlerden hangisi ile ilgilidir? Doğru uzanan ok üzerindeki boşluğa
X işareti koyarak gösteriniz.

