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التكنولوجيا
تغيير ، للمشاكل الحياةمختلفةحلولاالنسانيجدهي العملية التي بواسطتها 

معيشتهولتحسين مستوى الوضع القائم



تكنولوجيةحلول 

نسانااليواجههااكلمشللتخلص من ةابداعيولحلبالتفكير يهالحلول التكنولوجية •

.توفير محاصيل زراعية كبيرةوالغذاءريوفتحلول تكنولوجية ل: مثال•

الدفيئة، المشتل، أكياس حفظ األغذية•

ميات بكمحصول ل على وحصللماءودرجة حرارة مالئمة، ر ضوءيتوفتم ي: الدفيئة1.
وطوال أيام السنةكبيرة



:حلول تكنولوجية

الئمة ودرجة حرارة مالماء ، دها بالهواءيزوتفي المشتل والبادراتتم تنميةي: المشتل. 2
على الحصولحتى وتزويدها بالماء، الهواء، درجة الحرارة المالئمة  والضوء تنميتها ويتم 

ح، شتلة افوكادو تفاشتلة : نباتات صغيرة بقصد غرسها في الحقول والبساتين مثلشتالت او
وغيرها



:حلول تكنولوجية

حافظ ونبكل األوقات المرغوب فيهابهذه الطريقة نوفر الغذاء: أكياس حفظ الطعام . 3
ب، البازيالء، الفاصولياء، ورق العن: على جودته مدة أطول ويتم حفظها في المجمد مثل

الملوخية وغيرها



:حلول تكنولوجية

الظلمةاوللتغلب على مشكلة التجول في الليلةتكنولوجيولحل: مثال اخر•

المصباح اليدوي او الفانوس



تكنولوجياالحسنات 

سهيل حياتنا ، تاحتياجاتناتلبية يتم انتاجها لالتي التكنولوجيةمنتجات العديد من الهناك •
والوصول للوضع المطلوب

:له عدة استعماالت( مصدره من األشجار)الورق : مثال•

:أوراق تغليف.1

تغليف الكتب والهداياتستخدم ل



تكنولوجياالحسنات

:حفاظ على النظافةلا. 2

، تجفيف السطحتنظيف ا، المرحاضلعدة امور، مثالا فييةمناديل الورقالاالنسانستعملي
االيدي وغيرها



تكنولوجياالحسنات

:أوراق كتابة.3

طيع مهمة، وكذلك  يستريد من معلومات يما اعليهيستخدمها االنسان للكتابة فهو يدّون
مختلفةلوحات رسم لاستخدامها 



تكنولوجياالحسنات

:أدوات مطبخ أحادية االستعمال من الورق.4

، صحون، اكواب: مثلمن الورقيستطيع االنسان صناعة أدوات مطبخ أحادية االستعمال
أكياس تخزين الطعام ومالعق، أدوات لألكل



تكنولوجياالسيئات

كنولوجية يؤدي بالرغم من الفوائد والحسنات الكثيرة الستخدام التكنولوجيا، انتاج الحلول الت•
للبيئةكبيرةألضرار 

تصنيع الورقمثال سيئات•

االنسان بحاجة لألشجار لتصنيع الورق فيضطر لقطعها: قطع األشجار1.



تكنولوجياالسيئات

الخاصةاالنسان يلوث المياه النظيفة بعملية تصنيع الورق الحتياجاته: تلويث الماء. 2



تكنولوجياالسيئات

كيماويةاصباغ وموادفي عملية تصنيع الورق يتم استخدام : للبيئةتسرب مواد ملوثة. 3
ة الورق معينة، من الممكن ان تتسرب هذه المواد الى التربة والبيئة المحيطة بمصانع صناع

وتلويثها



تكنولوجياالسيئات

:تراكم نفايات الورق. 4

تتلوثعند تصنيع الورق يحدث تراكم للنفايات في البيئة وبالتالي



كيف نحافظ على البيئة؟

:الورقتدويرواستحداث -بيئية استدامة •

الورق لالستعمال مّرة أخرى، ممكن استخدام هذاالورق المستعملواستحداث إعادة تصنيع •
المستحدث ألوراق الكتابة او أكياس ورقية 



كيف نحافظ على البيئة؟

من اجل استحداث المواد نقوم بجمع النفايات بحاويات خاصة•

يكية وأخرى حاوية لجمع المعادن، واخرى لجمع نفايات البالستيك، وحاوية لجمع النفايات البالست•
الورقية وارسالها الى معامل االستحداث من اجل تدويرها وصناعة منتجاتلجمع النفايات 

•


