
 
 

  ٌ 07: يادج انجغزافيا

 
 

اليابان بلد صغير المساحت و قليل الموارد الطبيعيت، و ُيَشِكل رغم ذلك  قوة اقتصاديت  و تكنولوجيت كبرى 

. علي الصعيد العالمي

: اكزت يٕضٕػب يمبنٛب، يٍ يمذيخ ٔ ػزض ٔ خبرًخ ، رجزس فّٛ
. ـ يظبْز انمٕح انزكُٕنٕخٛخ نهٛبثبٌ

 .ـ انؼٕايم انًفظزح نزك انمٕح
 
 

  06ٌ: يادج انرزتيح عهى انًٕاطُح

 

 02ٌ:..........................................................................................ـ ػزف يب ٚه1ٙ
. ـ رخهٛك انحٛبح انؼبيخ ـ انزًُٛخ انًظزذايخ

ـ أرًى رؼجئخ يؼطٛبد اندذٔل انزبنٙ ثًب ُٚبطت، دٌٔ َمهّ إنٗ ٔرلخ انزحزٚز، ٔ الزصز ػهٗ كزبثخ 2

ٌ 04...................................................اإلخبثبد انًطهٕثخ يصحٕثخ ثبنحزٔف انًشٛز إنٛٓب

َٕع انحك انذ٘ رى  انحبنخ
 خزلّ

اندٓخ انزٙ ُٚجغٙ 
انهدٕء إنٛٓب الطززخبع 

 انحك انًُزٓك

انزجزٚز ثبنزخٕع إنٗ 
 يصذر انضزر

ُضِجط رهًٛذ فٙ حبنخ 
غش فٙ االيزحبٌ،     

ٔ طزد دٌٔ ػزض 
 يهفّ ػهٗ اندٓخ انًؼُٛخ

   أ 

................ انحق في
 
 

   ب 

 ..............انًحكًح

ألٌ يصذر انضزر 
 يؤطظخ ػًٕيٛخ

ٚزى رشغٛم اٜالف يٍ 
انجُبد انالئٙ رمم 

  طُخ15أػًبرٍْ ػٍ 

   ج 

..............  انحق في
 

انًحكًخ االثزذائٛخ أٔ 
االطزئُبف أٔ انًدهض 

 األػهٗ

ألٌ يصذر     د 

.......... انضزر طزف
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  07ٌ: يادج انراريخ

.ػزذاء غبشىا: انٕضؼٛخ اإلديبخٛخ  
 

     حضزد ػبئشخ ٔصذٚمزٓب إنٓبو ثًذُٚخ يزاكش رظبْزح نهزُذٚذ ثبنؼًم اإلخزايٙ  انذ٘ أصبة يطؼى 
: نفزذ ػبئشخ اَزجبِ صذٚمزٓب إنٗ الفزخ كزت ػهٛٓب".  خبيغ انفُب" ثظبحخ "أركبَخ"  
".تاألسانية انسهًيح انري اَرٓجٓا انًغزب في اسركًال ٔحذذّ انرزاتيحُيزذثط ِسهُى ٔاسرقزار تالدَا "  
:ػمجذ إنٓبو لبئهخ   

ًُسهح إ "   ُُِد انسهطاخ االسرعًاريح، خالل انخًسيُياخ ٌ انٕطُييٍ نى يهرجؤٔا إنى انعًم ان إال َريجح نَرَع
 في تُاء يا َيَُعُى تّ انًغزب انيٕو يٍ اسرقزار يرٓذدِ يثم ْذا انعًم اإلجزايي غيز سإًْا تذنكٔ 

".انًثزر  
. إال أٌ اَزٓبء انزظبْزح خؼهًٓب رؤخالٌ إرًبو َمبشًٓب  

رُذٚذ ثبالػزذاء اإلرْبثٙ:  2 انٕثٛمخ رلى    اٜثبر انًبدٚخ نهؼًهٛخ اإلرْبثٛخ           : 1انٕثٛمخ رلى   

 
  انًظٛزح انخضزاء:3انٕثٛمخ رلى 

 
:انزؼهًٛبد  

02ٌ.......................ـ ٔضح إلنٓبو دالنخ انشؼبر انذ٘ حًهزّ انالفزخ انزٙ َجٓزٓب إنٛٓب ػبئشخ1  

   03ٌ...................................................".إنٓبو" فظز انزؼمٛت انذ٘ خبء ػهٗ نظبٌ - 2

02ٌ.....طبحخ خبيغ انفُب يغ انزؼهٛم ـ ػجز ػٍ يٕلفك يٍ االػزذاء انذ٘ رؼزض نّ انًغزة ف3ٙ  

 
.ٚؤخذ رُظٛى انؼًم ثبالػزجبر ػُذ انزصحٛح: يهحٕظخ  
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:ٚفززض الززاة اإلخبثبد يٍ انؼُبصز انزبنٛخ  

07ٌ: يادج انجغزافيا  

ٙ01........................................يمذيخ يُبطجخ ـ ػزض يُطمٙ يُظدى ـ خبرًخ يُبطجخ:  اندبَت انًُٓد ٌ

ٙ01........................................................................طاليخ انهغخ ٔ شكم انزمذٚى: اندبَت انشكه ٌ

 ـ اَزمبء األفكبر ٔ انًؼهٕيبد انًُبطجخ دٌٔ انذخٕل فٙ انزفبصٛم ـ صحخ انًؼهٕيبد اندغزافٛخ         : خبَت انزحهٛم
ًُحذدح نًظبْز ٔ ػٕايم انمٕح انزكُٕنٕخٛخ انٛبثبَٛخ   :ٔ خهْٕب يٍ األخطبء  ـ االطزؼًبل انًُبطت نهًفبْٛى ان

ٌ 02:...................................................................................ـ يظبْز انمٕح  انزكُهٕخٛخ انٛبثبَٛخ1

      (انزٔثٕرٛك، شجّ انًٕصالد)ـ رحزم يزارت ػبنًٛخ يزمذيخ فٙ انصُبػبد األطبطٛخ ٔ انزدٓٛشٚخ ٔ انؼبنٛخ انزكُٕنٕخٛب 
. ٔ انصُبػبد االطزٓالكٛخ

. (ركُٕثٕل)ـ رزًزكش انصُبػبد ػبنٛخ انزكُٕنٕخٛب فٙ ألطبة صُبػٛخ كجزٖ 
.  يٍ انصبدراد95%ـ رًثم انًٕاد انصُبػٛخ 

. ـ نٓب أًْٛخ كجزٖ فٙ رشغٛم انٛذ انؼبيهخ ٔ فٙ انُبرح انذاخهٙ انخبو

ٌ 03:.................................................................................. ػٕايم انمٕح انزكُٕنٕخٛخ نهٛبثبٌـ2

 اػزًبد انمٕح االلزصبدٚخ ػهٗ انؼُصز انجشز٘، ػاللخ انمٕح انزكُٕنٕخٛخ اررفبع َظجخ انظكبٌ انُشٛطٍٛ،: ـ انذًٕٚغزافٙ
 . ثبنزذثٛز انًحكى نهؼُصز انجشز٘

. اررفبع يؤشزاد انذخم ٔ يظزٕٖ انزًُٛخ انجشزٚخ ٔ اَخفبض انجطبنخ: ـ انظٕطٕٛـ الزصبد٘
خٕدح انًُزٕج انٛبثبَٙ ٔ لذررّ ػهٗ دٔر انذٔنخ ٔ انًمبٔالد فٙ االطزثًبر فٙ انجحث انؼهًٙ ٔ انزكُٕنٕخٙ، : ـ انزُظًٛٙ

...  انزكٛف يغ حبخٛبد انظٕق انؼبنًٙ
 

ٌ 06: يادج انرزتيح عهى انًٕاطُح
02ٌ:............................................................................................................ـ انزؼزٚف ة1  

أطهٕة ٚٓذف إنٗ ركزٚض انًٕاطُخ انحمخ ٔ ٚمزضٙ انمضبء ػهٗ كم أشكبل انزشٕح ٔ انفظبد       : ـ رخهٛك انحٛبح انؼبيخ
.ٔ رشٔٚز إرادح انُبخجٍٛ  

.رًُٛخ رضًٍ حمٕق أخٛبل انحبضز يٍ انًٕارد دٌٔ انزضحٛخ ثحمٕق أخٛبل انًظزمجم: ـ انزًُٛخ انًظزذايخ  

04ٌ:..............................................................................ـ إرًبو رؼجئخ يؼطٛبد اندذٔل ثًب ُٚبطت2  

.  ة ـ انًحكًخ اإلدارٚخ.                                               أـ انحك فٙ انزًذرص
. د ـ ألٌ يصذر انضزر طزف يذَٙ.                                             ج ـ انحك فٙ انزًذرص

07ٌ: يادج انراريخ  

 
،   يغ إطجبَٛب اطزؼبد طزفبٚخ ٔ طٛذ٘ إٚفُٙ َزٛدخ يفبٔضبد:ـ اَزٓح انًغزة طٛبطخ طهًٛخ فٙ اطزكًبل ٔحذرّ انززاثٛخ1

       اطززخغ انظبلٛخ انحًزاء ثؼذ انًظٛزح انخضزاء ٔ ارفبلٛخ يذرٚذ، ٔ اطزؼبد ٔاد٘ انذْت ثؼذ ارفبق يغ دٔل اندٕار 
02ٌ........................................................................................................ٔ ثٛؼخ لجبئم انصحزاء  

 ثؼذيب اطزُفذٔا كم األطبنٛت انظهًٛخ انزٙ اػزًذرٓب انحزكخ انٕطُٛخ فٙ 1953ـ انزدأ انٕطٌُٕٛ إنٗ انؼًم انًظهح  طُخ 2

اطزدبثخ انظهطبد االطزؼًبرٚخ يمبثم ػذو ،  يُذ انثالثُٛٛبدطزماللاالصالحبد ٔ اإل فٙ يزحهزٙ رمذٚى انًطبنت انظٛبطٛخ 
يذُٚخ  اإلخزايٛخ انزٙ شٓذرٓب ٚخ طبْى فٙ رحمٛك االطزمالل ٔ االطزمزار انذ٘ رزٓذدِ يثم انؼًميًب  ،ٔ َفٙ انظهطبٌ

  03ٌ........................................................................................................................يزاكش

         ـ انزؼجٛز ػٍ يٕلف يؼبد٘ نكم أشكبل اإلرْبة، ٔ رؼهٛهّ ثضزٔرح اػزًبد األطبنٛت انظهًٛخ فٙ حم انُشاػبد 3

02ٌ.............................................................................................................ٔ رحمٛك انًطبنت  
 

Ð 
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