laboratuvar: Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için
çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların,
deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer
yetenek: Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, istidat, kabiliyet, kudret
heves: İstek, eğilim, arzu, şevk
tutku: İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku,
deney: Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak
amacıyla yapılan işlem, tecrübe
burs: Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü
artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para
uranyum: Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C’ye doğru
eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element
element: Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen
madde

1- Maria’yı okula yazdırabilmek için gidiyorlar.
2- Açlıktan bayılıyor.
3- Birincilik ile bitiriyor.
4- Devlet veriyor.
5- Çalıştıkları üniversite onlara çalışmaları için laboratuvar
vermediği için.
6- Hastalıkların iyileşmesinde ve ilaç yapımında
kullanılıyor.
7- İstediklerine ulaşma isteğidir.Aynı şekilde istediklerime
ulaşmak için gayret ederdim.

Marianın babasıyla
babasıyla kayıt olmak için
okula geldiği bölüm.

Maria'nın Pierre Curie ile
birlikte laboratuvardaki
çalışmalarını anlatıyor.

Maria ve eşinin yaptığı çalışmalar sonucunda
buldukları elementlerin hastaların
iyileşmesinde kullanıldığı anlatılıyor.

Dağdeviren’in bilime olan merakı babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye
ettiği bir kitap ile başlıyor. Her iki bilim insanı da yaptıkları çalışmalar ile insanlara
faydalı işler yapmışlardır.

Tasarladığım makine bir çekme motoru ve düz bir platformdan
oluşuyor. Bu makine merdivenlerin korkuluklarına monte ediliyor.
Çocuklar bu makinenin platformu üzerine geliyorlar. Düğmeye
bastıklarında motor çalışmaya başlıyor ve platformu yukarı ya da
aşağı doğru hareket ettiriyor.

Bilim insanları türlü zorlukların üstesinden gelerek hayallerini gerçekleştiriyorlar. Bilim insanlarının öğrenmeye karşı
bu kadar istekli olmalarının sebebi başarıya ulaşma ve insanlara faydalı olabilme istekleridir.
İnsanlara faydalı olabilmek, bir insanın yaşayabileceği en üst insani duygudur. Herkes yaptığı işte başarılı olmak
ister. Fakat bilim insanlarının başarısı sadece kendisi için, bütün insanlar için de faydalıdır. Bir bilim insanı ne kadar
başarılı olursa, insanlara da o kadar faydalı olur.
Bilim insanları bu duyguyu tadabilmek için karşılarına çıkan engeller karşısında pes etmeden, sürekli çalışırlar. Pes
etmemek onlara başarı getirir. Gelen başarı da insanların faydasına olur.

