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– الـتـكـنـولـوجـيـا :
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 1.1أصييلييهيين
كلمة من أصع يجننني تةقسم إلي :
تكةج  :و تعةي المهن و الفةجن و الصةنعة
لج ين  :و تعةي علم و دراسة و تقةينت
 1.1تييعيريفيهن
تعريف  : 1التكةجلج ين علم يهتم بدراسة المهن و الفةجن و تقةينت الصةنعة
تعريف  : 1التكةجلج ين هي تطبيق المعرفة العملية أو معرفة مةظمة من أ ع أغراض عملية
 1.1تيينرييخيهيين
يمكن الةظر إل مسنر التكةجلج ين بأنه مسنر التنريخ اإلنسنني بعنمة ،فنلبتر مةذ و دوا وهم
يحنولجن أن يطجروا معرفتهم في استخدام المجارد المحيطة بهم استخدامن فنعال ،وقد بدأ اإلنسنن بنتخنذ
الحجنرة أدوات ،ونحتت بذكنء وبراعة لزيندة كفنءتهن ،واستخدمت الةنر للبقنء ،ثم أنتأ البتر نظمن معقدة
الستخدام المنء في الري ،ثم استخدام المنء في تجليد الكهربنء ،وبتطجر تكةجلج ين االتصنالت صنر الةنس
أكار تجاصال بعضهم ببعض،
– الـتـطـور الـتـكـنـولـوجـــي :

مةذ أن ظهر االنسنن و هج يفكر في الصةنعة حيث اعتمد في
البداية عل أدوات حجرية و عظمية و ميع ميرور السيةجات،
استطنع أن يبتكر وسنئع أكاير تطيجرا تقلي مين تعبيه و
تدخله المستمر و من وسنئع االتصنل إال مظهير مين مظينهر
التطجر التكةجلج ي الذي نعيته اليجم.

تكةجلج ين
مهن
صةنعة

Technologie
Métiers
Industrie

فةجن
تقةينت
تطجر

Arts
Techniques
Progrès

مجارد
كهربنء
اتصنل

Ressources
Electricité
Communication

– الـمـنـتـوج :
هج كع شيء مندي ملمجس (مةفعة) أو غير مندي ال ملمجس (خدمة)
أميييايييليية

الحاسوب  :منفعة

خدمة البريد

الدراجة  :منفعة
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خدمة التطبيب

 – 4الـــوظــيــفــة :
هي من يةجزه مةتجج من أو أحد مكجننته بغنية تحقيق هدف معين.
مييايينل :
ماهي الخدمة التي تقدمها
المكواة للمستعمل ؟

المكواة

المستعمل

تمكن المكجاة المستعمع من كي الاينب .نقجل إن الخدمة التي تقدمهن المكجاة تعبر عن
وظيفتهن.
مالحظة  :لكع مةتجج مندي وظنئف خدمنتية تلبي انتظنرات المستعمع و لهن عالقة بنلخدمة التي
يقدمهن المةتجج و أخرى تقةية مقترنة بنلخدمنت التي تةجزهن المكجننت الجزئية للمةتجج قصد تحقيق
الجظنئف الخدمنتية.
مييياييينل :
من بين الجظنئف الخدمنتية للدرا ة العندية نقع شخ من مكنن إل مكنن آخر و من بين وظنئفهن التقةية
تحجيع الطنقة العضلية إل طنقة ميكننيكية.
أمالة للجظنئف الخدمنتية لبعض المةتج نت :
الجظيفة
المةتجج
معنلجة المعلجمنت و تخزيةهن
الحنسجب
إننرة محيط
مصبنح
نقع األشخنص و األمتعة
السينرة

مةتجج
مةفعة
خدمة

Produit
Bien
Service

وظيفة
تقةية
تطجر

Fonction
Technique
Progrès

مكجاة
ميكننيكية
حنسجب

Fer à repasser
Mécanique
Ordinateur

أُقَــيِّــمُ تَعَلماتـي
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 -1أنقر داخل كل خانة مناسبة بالنسبة لكل جواب صحيح








التكنولوجيا علم نظري

التكنولوجيا علم تطبيقي
التكنولوجيا مرتبطة بحياتنا اليومية  
ظهرت التكنولوجيا في التسعينات 
ظهرت التكنولوجيا مع ظهور اإلنسان  
تطورت التكنولوجيا مع مرور الزمن  

 -1أبرز التطور التكنولوجي الذي حصل في وسائل سحق البن
مع ذكر سلبيات و إيجابيات كل وسيلة



مطحنة
حجرية

مهراز
نحاسي

السلبيات

 التعب ضياع الوقت طحن كمية قليلة -ضياع حبات البن

 التعب ضياع الوقت طحن كمية قليلة -خطورة على المستعمل

 التعبمطحنة
يدوية

مطحنة
كهربائية



اإليجابيات

 -سالمة المستعمل

 ضياع الوقت -طحن كمية قليلة

 استهالك الطاقة الكهربائية -ثمن مرتفع

-

ربح الوقت
طحن كمية كبيرة
سهلة االستعمال
سالمة المستعمل

ُأقَــيِّــمُ تَعَلماتـي
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 -1أختار الجواب الصحيح بالنقر داخل الخانة المناسبة
منتوج مادي

مفتاح USB





رسم خطوط مستقيمية

ملحــام

وظيفة خدماتية



تلحيم المركبات



تحويل الطاقة العضلية
إلى طاقة ميكانيكية

ثالجة





 -4أقوم بصياغة الوظيفة الخدماتية لكل منتوج من المنتوجات المادية التالية :








:
قلم جاف
:
الساعة اليدوية
المصباح الكهربائي :
:
سيارة
:
حاسوب
:
الطابعة
:
المحفظة

وظيفة تقنية

الكتابة على الورق
ضبط و إظهار الوقت
إضاءة محيط
نقل األشخاص و األمتعة
معالجة و تخزين المعلومات
طبع المعلومات على الورق
حمل األدوات المدرسة و المحافظة عليها

