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4. ÜNİTE BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB. 7. 4. 1. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve 
sürekliliği inceler.

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması ile ilgili kelimeler ve yapılan açıklamala-
rı örnekte olduğu gibi eşleştirerek yazınız.

A Parşömen 1 Tarihte bilinen ilk kitap örnekleridir.

B Hiyeroglif 2
Sümerlerde gözlemevi, ibadethane ve eğitim merkezi 
olarak kullanılan yapılardır.

C Ziggurat 3
Hayvan derilerinin işlenmesiyle oluşturulan kâğıt 
türüdür.

D Papirüs 4 İlk kütüphanenin açıldığı Asur şehridir.

E Mezopotamya 5 Mısır’da kütüphanesi ile meşhur şehirdir.

F Alfabe 6
Eski Mısır’da resimlerin simgeleştirilmesiyle oluştu-
rulan yazı çeşididir.

G Hititler 7 Çinlilerin icat ettiği baskı tekniğidir.

H Ninova 8 Sümerlerin icat ettiği yazının ilk şeklidir.

I Kil tablet 9
Bir dilin seslerini gösteren belli bir sıraya göre dizil-
miş harflerin bütünüdür.

J İskenderiye 10
Hem çivi yazısını hem de hiyeroglif yazıyı kullanan 
Anadolu medeniyetidir.

K Matbaa 11
Eski Mısırlıların bitki saplarından yaptıkları kâğıda 
verdikleri isimdir.

L Çivi yazısı 12
Yazının ilk kullanıldığı, Asur ve Sümer gibi medeni-
yetlerin kurulduğu yerdir.

A B C D E F G H I J K L

3

Etkinlik 1
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Tabloda insanların bilgiyi aktarabilmek için geliştirdiği çeşitli yöntemlerle ilgili boş bırakılan 
yerleri örneklerde olduğu gibi yazınız.

GELİŞMELER
Günümüzde Bilginin 

Korunmasına Katkıları
İnsan Yaşamına Etkileri

Kâğıt
Okuduğumuz kitaplar sayesinde 
yeni bilgiler öğreniriz.

Genel ağ

Kompakt disk (cd)

Matbaa Bilginin yayılmasına katkı sağlamıştır.

Televizyon

Bilgisayar

SB. 7. 4. 1. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve 
sürekliliği inceler.

Etkinlik 2

I. Mısırlılar her resmin bir harfi simgelediği bir yazı kullandılar.
II. Fenikeliler seslere dayalı bir alfabe icat ettiler.
III. Romalılar, Roma alfabesi için Yunan alfabesinden esinlendiler.
IV. Sümerler kil tabletler üzerine yazdılar.

Yazının gelişimi ile ilgili kronolojik sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-III-II-IV  B) IV-II-III-I  C) IV-I-II-III  D) III-IV-I-II

SORU
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Bilginin korunması, aktarılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili bilgilerden yararlanarak sorula-
rı cevaplayınız.

SB. 7. 4. 1. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve 
sürekliliği inceler.

Yazının bulunmasıyla kül-
tür aktarımı kolaylaşmıştır. 
Böylece insanlar arasın-
daki etkileşim artmıştır.

Kütüphaneler, bilginin de-
polanması ve aktarılması-
na öncülük etmişlerdir.

Mürekkebin icadı bilginin 
uzun süre korunmasına 
katkı sağlamıştır.

Genel ağ kullanımın-
da kötü niyetli kişilerin 
bilgilere kolayca ulaşması, 
bilgi güvenliğini tehlikeye 
atmaktadır.

Avrupalılar kağıt yapım 
tekniğini Müslümanlardan 
öğrenmişlerdir.

Yazının icadı eğitim öğre-
tim faaliyetlerini kolaylaş-
tırmıştır.

Mikro işlemcilerin üretimi, 
kitapları dijital ortama ta-
şımış ve e-kitaplar ortaya 
çıkmıştır.

Yunanlılar ve Romalılar 
alfabenin gelişmesine 
katkıda bulunmuşlardır.

Bal mumlu yazı tableti 
tarihte en uzun süre kul-
lanılan yazı malzemele-
rinden birisidir.

1

4

7

2

5

8
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9

Etkinlik 3

Yazının icadı hayatımızda neleri değiştirmiştir? Numaralarını yazınız.

Genel ağ kullanımının artması güvenli bilgiyi neden riskli hâle getirmiştir? Numaralarını 
yazınız.

Bilginin aktarılması ve yaygınlaştırılmasında hangi araçlar kullanılmıştır? Numaralarını 
yazınız.

Alfabenin günümüze kadar ulaşmasında hangi uygarlıkların katkısı olmuştur? Numaraları-
nı yazınız.



4. ÜNİTE BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Aşağıda yazı çeşitleri ve kullanıldıkları uygarlıklar hakkında verilen bilgilerde boş bırakılan 
yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. Etkinliğin altındaki soruyu cevaplayınız.

SB. 7. 4. 1. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve 
sürekliliği inceler.

Yazı ilk kez  …………………………….   yaşayan 

Sümerler tarafından kullanılmıştır. Anadolu’ya yazıyı 

getirenler ise  ………………… tüccarlardır. 

Bilginin korunmasında ve aktarılmasında kütüphane-

lerin rolü büyüktür. Dünyadaki ilk kütüphane Asurlular 

tarafından …………...... şehrinde açılmıştır. Daha sonra 

Mısır’da  ………...…… Kütüphanesi kurulmuştur.

Kâğıt …………… tarafından icat edilmiştir. Kâğıt yapı-

mını öğrenen Müslümanlar bu icadı yaymaya başlamış-

lardır. Avrupalılar ise ………………………. ile kâğıtla 

tanışmıştır.

Etkinlik 4

Yazının icadıyla birlikte bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında ne gibi 
gelişmeler olmuştur? Yazınız.
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Diyagramda bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında kullanılan araçları ör-
nekte olduğu gibi kronolojik sıraya göre yazınız. 

BİLGİNİN DEPOLANMASI VE AKTARILMA-
SINDA YAŞANAN GELİŞMELER

KİL TABLET

SB. 7. 4. 1. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve 
sürekliliği inceler.

Etkinlik 5

• İnsanlar arasındaki iletişim yaygınlaşmıştır.
• Bilgi ve kültür birikiminin aktarılmasını sağlayarak önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır.
• Eğitim öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır.
• Bilgi; saklanabilir ve iletilebilir hâle gelmiştir.

Verilen gelişmeler aşağıdaki buluşlardan hangisinin sonucu olarak gösterilebilir?

A) Bilgisayarın icadı
B) Yazının icadı
C) Pusulanın icadı
D) Tekerleğin icadı

SORU
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Müslüman bilim insanları hakkında verilen bilgilerden yola çıkarak bu bilim insanlarının kim 
olduklarını görsellerin yanındaki boşluklara yazınız.  

SB. 7. 4. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 
katkılarını tartışır.

Türk İslam medeniyetinde tanınmış bir bilim in-
sanıdır. Avrupa’da Avicenna adıyla bilinir. İnsan be-
denini parmakla sertçe yoklayarak hastalıkları tespit 
etme metodunu bulmuştur. Bu metot hâlen kulla-
nılmaktadır. Henüz mikroskop keşfedilmemişken 
mikropların hastalıklara neden olduğunu buldu. Akıl 
hastaları Avrupa’da zincirle bağlanırken; o, hasta-
ların müzik dinleyerek ve sevdiği insanlarla bir ara-
da yaşayarak tedavi edilebileceğini öne sürmüştür. 
İnsan sağlığı ile ilgili El-Kanun Fit-Tıb adlı beş cilt 
hâlindeki ansiklopedik eseri yazmıştır. Yazdığı eser-
leri birçok defa farklı dillere çevrilmiş; 16. yy. sonuna 
kadar Avrupa’da, 18. yy. sonuna kadar İslam dünya-
sında tıp eğitiminde ders kitabı olarak kullanılmıştır.

Babası, Uluğ Bey’in kuşçubaşısı olduğu için ismini 
oradan aldığı lakap ile anılmıştır. Uluğ Bey’in Semer-
kant’ta kurduğu rasathanesinde bilimsel çalışmalar 
yapmıştır. Risale Fi’l Hey adlı kitabında gezegenle-
rin hareketlerinden ve gök cisimlerinin Dünya’ya olan 
uzaklıklarından bahsetmiştir. İstanbul’un enlem ve 
boylam derecesinin daha önce yanlış hesaplandığını 
tespit etmiş ve doğru bir şekilde hesaplamıştır. NASA 
tarafından bilimsel çalışmalarına saygı ifadesi olarak 
Ay’da bir bölgeye adı verilmiştir.

Etkinlik 1
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Aşağıda El-Cezeri’nin temsili görseli verilmiştir. Bu görseli inceleyerek El- Cezeri’nin çalışma-
larının günümüze etkilerini yazınız.

Etkinlik 2

SB. 7. 4. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 
katkılarını tartışır.
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BİLİM İNSANLARI
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Aristo’nun düşüncelerini geliştirerek ondan sonra ge-
len ikinci öğretici unvanını kazanmıştır. Müzik aletleri-
nin geliştirilmesi için çalışmalar yapmıştır. İnsan sağ-
lığı alanında da eserler yazmıştır. Bilimleri mantık, dil, 
matematik ve fizik şeklinde sınıflandırmıştır.
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N
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A

İnsan sağlığı ile ilgili El-Kanun Fit-Tıb adlı ansiklo-
pedik eseri yazmıştır. Bu eser birçok defa Latinceye 
çevrilmiştir. Batı medeniyetinde 16. yy. sonuna kadar, 
Doğu medeniyetinde ise 19. yy.a kadar ders kitabı 
olarak kullanılmıştır.

K
Â

Tİ
P 

Ç
EL

EB
İ Yazdığı eserinde Osmanlı Devleti’nin üç kıtadaki ko-

numunu, şehir ve kasabalarının özelliklerini anlatmış-
tır. Üç yıl çalışarak ortaya çıkardığı eseri alanındaki ilk 
Türkçe kitaptır. Bir başka eserinde ise Osmanlı Dev-
leti’nin denizcilik tarihini anlatmıştır. Tüm mal varlığını 
kitaplara harcamıştır. Evindeki kütüphanesi saray kü-
tüphanesinden sonraki en büyük kütüphanedir.

İB
N
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A

LD
U

N

Yaşadığı coğrafyada insanları ve ait oldukları toplum-
ları gözlemlemiştir. Gelenek ve yaşam şekillerinin ne 
gibi değişiklikler gösterdiğini ve özelliklerini incelemiş-
tir. Milletlerin geçmişteki olayları inceleyip ders çıkar-
ması gerektiğini belirtmiştir. “Mukaddime” eseri uzun 
yıllar Batılı bilim insanlarını etkilemiştir. 

Pİ
R

İ R
Eİ

S

Denizcilikle ilgili yazdığı kitabında dünyanın küre şek-
linde olduğundan da bahsetmiştir.  İlki 1513’te olmak 
üzere iki kez dünya haritası çizmiştir. İlk çizdiği harita 
Amerika’nın da içinde yer aldığı ilk dünya haritasıdır. 
Piri Reis’in haritaları ileri teknoloji ile elde edilebilecek 
bilgiler içermektedir.

Etkinlik 3

SB. 7. 4. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 
katkılarını tartışır.

Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin yaptıkları çalışmaların ilişkili oldukları alanları 
doğru şekilde işaretleyiniz. (Birden fazla alanı işaretleyebilirsiniz.)
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SB. 7. 4. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 
katkılarını tartışır.

Etkinlik 4

Görsel ve metinden yola çıkarak boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

Alanında kapsamlı çalışmalar yapan İbn Heysem, varsayımlarını ispatlamak için deneyler ve detaylı hesapla-
malar yapan ilk bilim insanlarındandır. Günümüzde kullanılan birçok teknolojik aletin çalışmasında temel daya-
nak olan karanlık oda düzeneğini kurmuş ve orada deneyler yapmıştır. İbn Heysem’in çalışmaları geliştirilmiş 
ve bu sayede günümüzde birçok sektör oluşmuştur. Kitâbü’l-Menâẓır adlı eserinde ışığın doğrusal yayılımı, 
görüntünün ve gölgenin özellikleri, gök kuşağı oluşumu, yansıma ve kırılma konuları mevcuttur. Işığın gözden 
çıktığını savunan teoriyi yıkıp ışığın nesnelerden göze geldiğini ispatlamıştır.

İbn Heysem’in 
Çalışma Yaptığı Bilimler

İbn Heysem’in 
Yaptığı Keşif

İbn Heysem’in 
Bilimsel Gelişme Sürecine Katkıları
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Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. 

Orta Çağ Avrupası'nda kilise, yaşamın her alanını yönettiği gibi bilimsel alanda da etkiliydi. Bazı 
Hristiyan din adamları Dünya'nın yuvarlak değil de adeta bir tepsi gibi düz olduğunu ve hareket 
etmediğini söylüyorlardı. Güneş’in ise Dünya’nın etrafında doğu-batı yönünde hareket ettiğini iddia 
ediyorlardı.  Avrupa medeniyeti Orta Çağ'da skolastik düşünce etkisinde kalmış ve Avrupa’da bilim-
sel gelişmeler yavaşlamıştır. 

Aynı dönemde İslam dünyası bilimsel gelişmelerde öncü durumdaydı. Kur'an-ı Kerim'deki ilk 
emrin ‘’oku’’  olmasından ilham alan bilim insanlarına devlet başkanları çalışma imkânları sağlamış-
tır. Bilim insanları ödüllendirilerek çeşitli şekillerde desteklenmiştir. 

Abbasi halifelerinden Me’mûn döneminde Bağdat, İslam medeniyet tarihinin en parlak merkezle-
rinden biridir. Dönemin en önemli kurumu ise ilimler akademisi olarak adlandırılabilecek olan Beytü’l 
Hikme’dir.  İslam dünyasında ilim, bilim, kültür, kitap, yazı, kâğıt gibi hususların ve medeniyetin 
gelişmesinde Beytü’l Hikme’nin katkıları olmuştur.

Beyt'ül Hikme’de olduğu gibi Endülüs Emevi Devleti’nde de Farsça, Hintçe ve Yunanca metinler 
ile Aristoteles, Platon, Hipokrat, Öklid ve Pisagor gibi bilginlerin çalışmaları Arapçaya çevrilmiştir. 
İslam âlimleri yaptıkları keşiflerle bilimi daha da ileri götürmüşlerdir. Ayrıca Buhara, Semerkant şe-
hirleri Orta Çağ’da öne çıkan ilim merkezleri olmakla beraber Türk İslam medeniyetinin dünyaya 
açılan kültür pencereleri olmuştur. 

Etkinlik 5

SB. 7. 4. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 
katkılarını tartışır.

Orta Çağ’da Avrupa’da bilimsel faaliyetler ve gelişmelerin durumu nasıldı? Bu durumun 
ortaya çıkmasının temel nedeni nedir? Yazınız.

Orta Çağ’da İslam dünyasında bilimsel faaliyetler ve gelişmelerin durumu nasıldı?  Bu 
durumun ortaya çıkmasının temel nedeni nedir? Yazınız.

Bilimin gelişmesi için neler gereklidir? Düşüncelerinizi yazınız.

Türk İslam medeniyetinde bilginler hangi kaynaklardan faydalanarak çalışmalar yapmışlar-
dır? Yazınız.
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Aşağıdaki ifadeleri okuyup karışık hâlde verilen kelime ya da kelime gruplarını alttaki metinde 
yer alan boşluklara doğru bir şekilde yazınız.

Etkinlik 6

SB. 7. 4. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 
katkılarını tartışır.

Kuran-ı Kerim’den ayetler:
"...Ey Rabbim! İlmimi artır de." (Tâhâ, 20 / 114)
"Allah O’dur ki gökleri, sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz yükseltti. Sonra da arşının üstünde kuruldu. 
Güneş’i ve Ay’ı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmakta-
dır." (Ra'd, 13 / 2)

Hz Muhammed’in hadisi:   
“Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar. Onlar yalnız ilmi miras bıraktılar. Şu hâlde onu alan 
çok büyük bir nasip almış olur.”

Kuran-ı Kerim’de ve Hz Muhammed’in hadislerinde bilimle uğraşmayı ve bilgi sahibi olmayı teşvik eden birçok 
ifade mevcuttur. Kuran-ı Kerim’de sıklıkla bahsedilen gökyüzünün merak edilmesi, İslam dinindeki önemli gün-
lerin tarihleri ve Kıble’nin yönünün ve ibadet etme zamanlarının belirlenmesi gibi ihtiyaçlar yoğun olarak mev-
cut olmuştur. Bunların yanında bilginler daima insan vücudunu tanımak ve vücudun işleyişini bilmek istemiştir. 
Ayrıca sağlıklı bir hayat yaşamak herkesin arzusu olmuştur. Bu sebeplere bağlı olarak Türk İslam dünyasında 
öncelikle astronomi ve tıp bilimleri gelişme göstermiş, diğer bilimler bunları takip etmiştir.

medeniyet
bilimsel bilim insanı

tıp Müslüman ayetler

astronomi bilimsel gelişme hadisler

Orta Çağ Türk İslam dünyasında çok sayıda ………………….. vardır. İslam dünyasında ……….........…… çalış-

malara önem verilmesinin nedenlerinden biri Kuran-ı Kerim'de ilim ve bilgi sahibi olmayı öven …….........……. 

bulunmasıdır.  Bunun yanında Hz. Muhammed'in sözü olan ..…................….. ilimle uğraşan insanları takdir et-

mektedir. Bu farkındalıkla hareket eden …............……… bilginler öncelikle ….......…....……. ve ……...........….. 

bilimlerinde çalışmalar yapmışlardır. Bunu diğer bilimler takip etmiştir. Bu sayede Türk İslam dünyasında 

…….......…………… süreci hız kazanmış ve ……......………… seviyesi yükselmiştir.
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Bilim insanları ile onlara destek olan devlet yöneticilerini doğru bir şekilde eşleştiriniz.

Etkinlik 7

Etkinlik 8

Harezmi

El Cezeri

Ali Kuşçu

Piri Reis

Hazini

Biruni

Yavuz Sultan Selim

Selçuklu Sultanı 
Sencer

Artuklu Hükümdarı

Gazneli Mahmud

Abbasi Halifesi 
Me’mun

Fatih Sultan Mehmet

A

B

C

D

E

F

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 
Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

1. Endülüs Emevi Devleti’nin bilimsel çalışmaları komşularına göre daha ileri seviyededir.

2. El Cezeri, Amerika kıtasını da gösteren bir dünya haritası çizmiştir.

3. Bağdat Rasathanesini Uluğ Bey kurmuştur.

4. NASA tarafından Ay’da bir bölgeye Ali Kuşçu’nun adı verilmiştir.

5. İbn Sina Avrupa’da Avicenna adı ile tanınmıştır.

6. İbn Haldun coğrafya biliminin kurucusudur.

7. Kâtip Çelebi coğrafya biliminde ilk Türkçe kitabı yazmıştır.

SB. 7. 4. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 
katkılarını tartışır.
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Etkinlik 9

SB. 7. 4. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 
katkılarını tartışır.

Kimya, fizik ve astronomi 
bilimlerindeki 
çalışmalarıyla bilinir.

Felsefenin tanınması ve 
sevilmesi için çalışmalar 
yapmıştır.

Bir cismin düşük yoğunluklu 
havada ağırlık kazandığını 
keşfetmiştir.

Eski Yunanlı filozofların 
eserlerini ilk kez Arapçaya 
çevirmiştir.

Ölçü ve tartı aletlerine
 önemli katkılar yapmıştır.

Filozof Aristo’nun düşüncele-
rini geliştirerek ikinci öğretici 
unvanını kazanmıştır. 

Metallerin ve taşların saf
olup olmadıkları ve me-
tallerin özgül ağırlıklarını 
tespit edebilmiştir.

Müzik aletlerinin geliştirilmesi 
için çalışmalar yapmıştır. 
Seslerin matematiksel ölçü-
münü yapmıştır.

Newton’dan 500 yıl önce 
“Her cismi yerkürenin merke-
zine doğru çeken bir gücün 
olduğunu” söylemiştir.

Bilimleri mantık, dil, ma-
tematik ve fizik şeklinde 
sınıflandırmıştır.

İcat ettiği alet ile katı ve 
sıvı cisimlerin yoğunlukla-
rını ve havadaki ağırlıkla-
rının değişimini ölçmüştür.

Kemanın atası olan 
rebab adlı müzik aletinin 
mucididir.

Yaşamlarıyla ilgili bilgi verilen bilim insanlarının kim olduklarını bularak boşluklara yazınız.
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Etkinlik 1

SB. 7. 4. 3. XV ve XX. yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel 
birikimin oluşmasına etkisini analiz eder.

Altı şapka düşünme tekniğinde her renk farklı bir düşünceyi temsil etmektedir.

Olaylara kişisel bir bakış açısıyla yaklaşır. Duygusal bakış.

Faydalı ve olumlu düşünme ile ilgilidir.

Karamsar ve kötümserdir, olumsuz yönlere odaklanır.

Tarafsız ve objektiftir. Bilimsel ve net bilgiler verilir

Yaratıcılık ve geleceğe yönelik yeni fikir üretme önemlidir.

Olayları özetleyici, birleştirici ve toparlayıcıdır.

Bu tekniği kullanmak isteyen öğretmenin “Matbaanın icadının bilimsel gelişmelere katkısı 
nedir?” sorusuna farklı şapkalar takan altı öğrencinin verdiği cevaplar şu şekildedir:

Selin:  Kitaplar elle yazıldığı için az üretiliyordu bu yüzden geniş kitlelere ulaşmıyordu. XV. yüzyılda matbaa-
nın icadıyla bilginin yayılması daha da kolay hâle gelmiştir.

Akın:  Matbaanın icadından sonra elle kitap yazarak geçimini sağlayan insanlar işsiz kalma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmıştır.

Vedat:  Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle matbaa baskısı kitapların öneminin azalacağı düşünülmektedir. 
Ancak matbaadan çıkan kitabın kokusunu hiçbir şeye değişmem. E-kitaplar bence bu açıdan bakıldı-
ğında matbaa kitaplarının yerini tutmaz.

Kerem: Daha önce pahalı olan kitaplar ucuzlamış ve bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır.
Esra:  Bilimsel gelişmelerin önünün açılması, fikirlerin kolay ve hızlı yayılması Avrupa’da ve dünyada yeni 

gelişmelere sebep olmuştur.
Cansu: Gelecekte matbaa teknolojisi daha ileri düzey teknolojilerle farklı boyutlara taşınacaktır. 

Selin

Akın

Vedat

Kerem

Esra

Cansu

Buna göre tabloda yer alan öğrenciler hangi şapkayı takmıştır? Örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

x
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Etkinlik 2

Aşağıda XV ve XX. yüzyıllar arasında  Avrupa’da gerçekleşen bilimsel çalışmalar yer almakta-
dır. Bu çalışmaların hangi bilim insanlarına ait olduklarını örnekteki gibi yazınız.

XV. yüzyılda Avrupa'da 
baskı tekniğini geliştirdim. 
Böylece modern matbaayı
icat ederek insanlığın 
hizmetine sunmuş oldu.

Kütle çekim kanununu 
sistemli hâle getirerek 
bilim dünyasına 
kazandırdım.

Yaptığım çalışmalar 
ve ortaya attığım
fikirlerle 
nanoteknolojinin
 temelini attım.

1698'de buhar
makinesini icat ettim. 
Böylece maden 
ocaklarını basan suları 
dışarı atmak kolaylaştı.

"Gök Cisimlerinin Devinimi" 
adlı kitabımda  astronomi 
alanında bilgiler
 bulunmaktadır.

Buhar makinesini 
geliştirerek  bu 
makinelerin fabrikalarda 
kullanılmasını sağladım.

Dünya'nın Güneş 
etrafında döndüğü 
fikrini ilk  kez 
ben söyledim.

Kendi yaptığım teleskopla 
gezegenleri ve yıldızları 
inceledim. Bu incelemelerim 
sonunda gezegenlerin 
Güneş’in çevresinde hareket 
ettiğini ortaya çıkardım. 

SB. 7. 4. 3. XV ve XX. yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel 
birikimin oluşmasına etkisini analiz eder.

Pisagor
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Etkinlik 3

SORU

Tabloda XV ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerin günümüz bilim-
sel bilgi birikimine katkılarını örnekte olduğu gibi yazınız.

GELİŞMELER
GÜNÜMÜZDEKİ BİLİMSEL BİRİKİMİN 

OLUŞMASINA KATKILARI

Buhar makinesinin icadı

Kütle çekim kanununun keşfi

Matbaanın icadı

Mikroskobun icat edilmesi

Dünya’nın yuvarlak olduğunun 
bilimsel olarak ispatlanması

Nanoteknolojinin bulunması
Modern teleskoplarla atom ve molekülleri görülebilmektedir. 
Bilgisayar teknolojilerinde, elektrik-elektronik teknolojisinde 
kullanılmaktadır. 

Teleskobun icat edilmesi

İtalyan gök bilimci Galileo (1564-1642) yaptığı araştırmalarda gezegenlerin Güneş etrafında hareket ettiğini ve 
Dünya’nın yuvarlak olduğunu gündeme getirmişti. Bu teorisini açıkladığında kitapları ve araştırmaları yasaklan-
mış, kilisenin isteği doğrultusunda tutuklanarak engizisyon mahkemesinde yargılanmıştır. 

Bu bilgilere göre XV ve XVI. yüzyıllarda Avrupa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Özgür düşüncenin engellendiği
B) Kilisenin olaylarda etkisinin fazla olduğu
C) Bilim insanlarının rahatça hareket etmedikleri 
D) Yapılan bilimsel çalışmaların devletler tarafından desteklendiği

SB. 7. 4. 3. XV ve XX. yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel 
birikimin oluşmasına etkisini analiz eder.
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Etkinlik 4

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 
Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

Buhar gücünün makinelerde kullanılması üretimi azaltmıştır.

Matbaanın icadı bilimsel gelişmelerin önünü açmıştır.

Richard Feynman radyoloji biliminin kurucusudur.

Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispat edilmesi kilisenin gücünü yitirmesine sebep olmuştur.

James Watt, kütle çekim kanununu sistemleştirerek bilim dünyasına kazandırmıştır.

Günümüzdeki gelişmişlik seviyesinde bilim insanlarının çabaları önemli rol oynamıştır.

Makinelerde kullanılan enerji kaynakları değişime uğrayarak günümüze kadar gelmiştir.

Dünya’nın yuvarlak olduğunu ilk ispatlayan Kristof Kolomb olmuştur.

Teleskobun icadı uzay araştırmalarında önemli bir katkı sağlamıştır.

Sanayi İnkılabı’ndan sonra fabrikalar kurulmaya başlanmıştır.

SB. 7. 4. 3. XV ve XX. yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel 
birikimin oluşmasına etkisini analiz eder.
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Etkinlik 5

SB. 7. 4. 3. XV ve XX. yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel 
birikimin oluşmasına etkisini analiz eder.

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Fizikçi Richard Feynman’ın “Niçin bilgisayarları daha da küçültmeye-
lim? Niçin atomları istediğimiz şekilde düzenlemeyelim?” gibi sorular-
dan yola çıkarak ortaya attığı fikirler günümüzde nanoteknolojinin ge-
lişmesini sağlamıştır.
“Nano” kelime olarak çok küçük anlamına gelmektedir. Büyük nes-
nelerin daha da küçültülerek kullanılmasını sağlayan bir teknolojidir. 
Geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen nanoteknoloji; elektronik, tıp, 
savunma sanayi, çevre ve enerji gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ül-
kemizde bu konuda yatırımlar yapılmış, birçok üniversitede uygulama 
ve araştırma merkezleri kurulmuştur.

Nanoteknoloji nedir? Yazınız.

Nanoteknoloji hangi alanlarda kullanılmaktadır? Yazınız.

Bu teknolojinin ortaya çıkmasında hangi bilim insanı öncülük etmiştir? Yazınız.

Nanoteknolojinin geleceği hakkındaki görüşlerinizi yazınız.
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SB. 7. 4. 4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.

Etkinlik 1

İlk Çağ ve Orta Çağ’da yaşanan bilimsel gelişmelerle ilgili cümlelerdeki boşlukları uygun keli-
me ya da kelime grupları ile doldurunuz.

özgür polis skolastik düşünce Rönesans

sanat reform engizisyon bilim

Hipokrat bilginler Herodot İtalya’da

İlk Çağ İyon Medeniyeti

Büyük Menderes ile Küçük Menderes nehirleri arasında kalan kıyı bölgelerine  İyonya, burada yaşayanlara 

İyonlar adı verilir. İyonlar, ……………  adı verilen şehir devletleri kurdular. 12 şehir devletinden oluşan bir birlik 

oluşturmuşlardır. Hiçbir zaman merkeziyetçi olmamışlardır. Deniz ticareti ve kolonicilik alanında ileriydiler. De-

mokrasinin varlığı özgür düşünce ortamını  geliştirmiştir. Böylece …………..….. ve ……………… alanlarında 

ilerleme yaşamışlardır. Diogenes (Diyojen) ve Thales (Tales) gibi …………… felsefe, matematik ve astronomi 

bilimlerinin temellerini attılar. Matematikte Pisagor, tıpta ……....….., felsefede  Diogenes, şiirde Homeros ve 

tarihte ……………. gibi dünyaca tanınmış bilginler yetiştirdiler.

Orta Çağ Avrupa Medeniyeti

Orta Çağ’da Avrupa’da egemen olan ………….....………… sanat ve bilim insanlarının ……………. düşün-

melerini ve hareket etmelerini engelliyordu. Kilisenin savunduğu her fikir tartışmasız doğru kabul ediliyordu. 

……………….. mahkemelerinde yargılanan ve fikirlerini değiştirmeye zorlanan Galileo ve Bruno gibi bilim insan-

ları vardı. İnsanların özgürce düşüncelerini söylemeleri engelleniyordu.

Avrupa medeniyeti bu olumsuz bakış açısından ilk kurtulma fırsatını Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlar ile ta-

nıştığı dönemde elde etmiştir. Sonraları ………….. insana ve insan aklına önem veren hümanistlerin çalışmaları 

Rönesans’ın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Avrupa’da yayılan ……………. faaliyetleri deney ve gözleme dayalı 

pozitif düşüncenin kabul görmesini ve yaygınlaşmasını sağladı.  
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SB. 7. 4. 4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.

Etkinlik 2

Mustafa Kemal Atatürk’e ait sözleri okuyup soruları cevaplayınız.

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için 
en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit 
aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür 
nesiller ister.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. 
İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik 
mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

Mustafa Kemal Atatürk sözlerinde gelecek nesillere ne vasiyet etmektedir? Yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini söyle-
mektedir? Yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine göre bilimin gelişmesinin şartları nelerdir? Yazınız.
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SB. 7. 4. 4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.

Etkinlik 3

SB. 7. 4. 4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.

Aşağıdaki cümlelerin karşılığı olan kavramları bulmacaya ok yönünde yazınız.

 

                   

                  
9 4           

                  

  8         

                  

                  

    1            

  2           

    6             

                

      5 3

                 

                 

       7           

          

      

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

1. Cihannüma adlı eseri yazan bilim insanı
2. Cebiri matematiğe kazandırmış, sıfırı ilk kez 

kullanmıştır.
3. Bilime ait olan anlamındaki kelime
4. Semerkant'ta bir medrese ve gözlemevi yap-

tırmıştır.
5. Avrupa'da Avicenna adıyla tanınan bilim insanı

6. Gözlemevi
7. İki kez dünya haritası çizen bilim insanı
8. Matematik, coğrafya ve astronomi alanlarında 

çalışan bilgindir.
9. Sosyoloji biliminin kurucusu kabul edilen bilim 

insanı
10. Ay’ın haritasını çizen astronomi bilginidir.
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Etkinlik 4

SORU

Özgür düşünce ve bilimsel gelişmeler ile ilgili cümleleri skolastik ya da pozitif düşünce olma 
durumuna göre örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. 

CÜMLE
POZİTİF 

DÜŞÜNCE
SKOLASTİK 
DÜŞÜNCE

Dünya evrenin tam olarak merkezindedir.  

Bilgilerin doğruluğu deney ve gözlemle ispatlanmalıdır.

Kilisenin söylediği her şey doğrudur.

Dünya büyük bir evrenin parçasıdır. Hakkında bilinmeyen her 
şey araştırılmalıdır.

Deney ve gözleme gerek yoktur.

Gelişim için araştırma gereklidir.

Evrenle ilgili var olan bütün bilgiler doğrudur, yeni arayışlar 
içinde olmak gereksizdir.

İnsanların özgür düşünmeleri sağlanmalıdır.

Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma 
hakkına sahiptir. (Madde: 27)

Verilen Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

A) Bilim ve sanatla ilgilenenlerin özgür hareket etmesi
B) Sanat çalışmalarında araştırma yapmanın herkese serbest olması
C) Tüm vatandaşların zorunlu eğitim alması gerektiği
D) Bilim ve sanatla ilgilenenlerin bildiklerini özgürce öğretebilmeleri

SB. 7. 4. 4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.
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SB. 7. 4. 4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.

Etkinlik 1

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doğru kelime ya da kelime grupları ile doldurunuz.

telgraf sibernetik Cihannüma Newton

Copernicus (Kopernik) hiyeroglif kâğıt rasathane

ihtisaslaşma Mukaddime Nizamiye Medresesi skolastik  düşünce  

1. Bilim insanlarının belli konularda uzmanlaşmasına ……………………………… denir.

2. Kâtip Çelebi’nin yazdığı ……………………… Osmanlı Devleti’nin şehirleri ile ilgili bilgiler vermektedir.

3. Bilim insanı ……………………………. “Güneş merkezli sitem” teorisini ortaya atmıştır.

4. Mısırlıların resimleri simgeye dönüştürüp kullandıkları yazı çeşidine ……………………………… denir. 

5. Samuel Morse (Semiyıl Mors) geliştirdiği …………………………. ile iletişim alanındaki gelişmelere öncü-

lük etmiştir.

6. İbn Haldun’un en önemli eseri olan ………………………….. tarihin amacı ve önemi gibi konuları ele almıştır.

7. Bilgilerin toplanıp saklanabilmesi ve iletilmesinde ………………… kullanılması önemli bir icat olmuştur.

8. Türk İslam tarihinin ilk üniversitelerinden birisi olan …………………………..  bilimsel alanda önemli çalış-

malar yapılan bir kurumdur.

9. Canlılarda ve makinelerde kontrol ve işleyişi ………………………… denilen bilim dalı inceler.

10. Orta çağ  Avrupası’nda ……………………………  etkisiyle özgür düşünce yasaklanmış, bilimsel gelişmele-

rin önü kapanmıştır.

11. Evrensel yer çekimi kanunu ………………………. tarafından bulunmuştur.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME
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*Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansının Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne eğitim amaçlı faaliyetlerinde kullanılması için izin verdiği görseller yer almaktadır
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