
للصف السادس التكنولوجيا



التكنولوجيا

لى األوضاع هي العملية التي بواسطتها يطّور االنسان حلول تساعده للوصول ا: التكنولوجيا•
المرغوب فيها

عطل منتج مكونة من عدة منتجات تكنولوجية تعمل سويًا بحيث اذا ت: المنظومة التكنولوجية•
يبطل عمل باقي المنتجات في المنظومة 



تاريخ التكنولوجيا 

ة به في الطبيعة لقد بدأ االنسان باستخدام التكنولوجيا منذ الِقَدم حيث استخدم األدوات المحيط•
لتسهيل تلبية احتياجاته األساسية مثل الحصول على الطعام والحماية 

ها لقد بدأ االنسان باستخدام األدوات البدائية ومع مرور الوقت استطاع ان يحّسن من•
ويطّورها 



تطّور وسائل اإلضاءة –تاريخ التكنولوجيا 

عبر الزمن تطّورت وسائل اإلضاءة •

يت وهو وعاء حجري يحتوي على فتحة لوضع الفتيل وفي طرفها االخر ز: السراج( 1•



تطّور وسائل اإلضاءة –تاريخ التكنولوجيا 

وهو مكّون من قاعدة لتخزين الكاز وفوقها فتيل لإلضاءة، مغطاه : مصباح الكاز( 2•
بزجاجة اعالها مفتوح التي تساعد على إبقاء الفتيل مشتعل  



تطّور وسائل اإلضاءة –تاريخ التكنولوجيا 

دة لتخزين مكّون من قاعيشبه لحد كبير مصباح الكاز فهو ايًضا : الفانوس \القنديل ( 3•
ة  ُمحكمة وطبقة زجاجية ولكن االختالف هو ان الطبقة الزجاجيالكاز وفوقها فتيل لإلضاءة 

االغالق من الطرفين



األجهزة التكنولوجية

مثل التكنولوجية المنتجات اذا نظرنا من حولنا نرى العديد من •

االخرىالمنتجاتالحاسوب، الهاتف، الغسالة، قنينة المياه والعديد من •



تشغيل األجهزة التكنولوجية 

:حتى نستطيع تشغيل واستعمال األجهزة التكنولوجية نحن بحاجة للطاقة مثال•

لتشغيل دراجة كهربائية نحن بحاجة لطاقة كهربائية •

لتشغيل دراجة هوائية نحن بحاجة لطاقة  كيميائية في العضالت  •



نواتج األجهزة التكنولوجية 

تقسم نواتج األجهزة التكنولوجية الى قسمين •

وهي النواتج التي من اجلها ُصنع الجهاز التكنولوجينواتج مرغوب بها -1•

يوهي النواتج اإلضافية التي نتجت من الجهاز التكنولوجنواتج غير مرغوب بها -2•

الغسالة : مثال•

مالبس نظيفة: نواتج مرغوب بها•

مياه ملوثة، ضجيج : نواتج غير مرغوب بها•



ادخال المعلومات للمنظومات التكنولوجية

لوب التي تحدد الهدف المطمعلومات للعمل ادخال يجب حتى تعمل المنظومة التكنولوجية •
لهذه المنظومة 

الفرن –لتشغيل المنظومة التكنولوجية : مثال•

يجب ادخال طاقة كهربائية •

امالطعدرجة الحرارة المطلوبة، الوقت الكافي لنضوج : مثلمعلومات للعمل يجب ادخال •



التكنولوجية على صحة االنسان المنظومات اضرار 

لرنين مثل اشعة ااالنسان تصدر اشعاعاتمعظم المنظومات التكنولوجية التي يستعملها •
المغناطيسي التي تؤثر بشكل سلبي على اجسامنا 

الميكروويف، التلفاز، الحاسوب : امثلة لهذه المنظومات التكنولوجية•



االشعاعات على صحة االنسان اضرار 

نوماضطرابات االرق و•

التعّرق الليلي •

المناعةبجهاز ضعف •

االكتئاب•

فقدان الشهية •

غثيان•

دوار وصداع•


