
 نموذج مراجعة لدرس اليابان 

 (م  2018-2017) الصف السادس الفصل الدراسي الثالث 

 إعداد المعلمة موزة درويش الرئيسي 

 :جمٌع األسئلة اختٌار من متعدد 

 : السإال األول 

 

 كلمة الٌابان تعنً  -1

.A  أرض مغرب الشمس 

.B أرض مشرق الشمس 

.C أرض بعٌدة من الشمس 

.Dأرض لرٌبة من الشمس 

 

 تحٌط به مٌاه المحٌط الهادي  -------------الٌابان عبارة عن  -2

.A شكل دائري 

.B جزٌرة كبٌرة 

.Cعمد كبٌر 

.Dأرخبٌل 

 

 جزٌرة  3000ٌصل عددها إلى  --------------------تتؤلف الٌابان من  -3

.A سلسلة كبٌرة من الجزر 

.B سلسلة صغٌرة من الجزر 

.C سلسلة متوسطة من الجزر 

.D سلسلة متفرلة من الجزر 

 

 ------------------أكبر الجزر مساحة فً الٌابان هً جزٌرة  -4

.A هوكاٌدو 

.B هونشو 

.C كٌوشو 

.D شٌكوكو 
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 من لارة آسٌا  ------------انظر إلى الخرٌطة تمع الٌابان فً ألصى الجهة  -5

.A الغربٌة 

.B الشمالٌة 

.Cالشرلٌة 

.D الجنوبٌة 

 

 -----تمع الٌابان بٌن دائرتً عرض  -6

.A24-46  شمالا 

.B24- 46  ا  جنوبا

.C24-46  ا  غربا

.D24-46  ا  شرلا

 

وتمع فً أكبر الجزر األربعة  --------------------طوكٌو عاصمة الٌابان وتعنً   -7

 ---------------------للبر الٌابانً 

.A العاصمة الغربٌة ، هونشو 

.Bالعاصمة الشرلٌة ، كٌوشو 

.Cالعاصمة الغربٌة ، كٌوشو 

.D العاصمة الشرلٌة ، هونشو 

 

 من المساحة الكلٌة للبالد  ----------تغطً الجبال فً الٌابان أكثر من حوالً  -8

.A60% 

.B 70% 

.C80% 

.D90% 

 

 ---------------------------------------------------حزام النار هو  -9

.A منطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزلزل والبراكٌن حول حوض المحٌط الهادي 

.Bمنطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزلزل والبراكٌن حول حوض المحٌط الهندي 

.Cمنطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزلزل والبراكٌن حول حوض بحر الٌابان 

.Dًمنطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزلزل والبراكٌن حول حوض بحر الصٌن الشرل 
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 : نظر إلى الخرٌطة  ثم أجب عن األسئلة التالٌة 
 ------------فً الخرٌطة وتسمى  -------------أصغر جزر الٌابان هً رلم  – 10

.A 1  هونشو ، 

.B3  شٌكوكو ، 

.C4 كٌوشو ، 

.D2 هوكاٌدو ، 

 

 -------------------وتسمى  --------------أكبر الجزر الٌابانٌة مساحة هً رلم  -11

.A2شٌكوكو ، 

.B2 هوكاٌدو ، 

.C2 هونشو ، 

.D2كٌوشو ، 

 

فً الخرٌطة ٌمثل أحد المسطحات المائٌة التً تحٌط بالٌابان من جهة  6رلم   -12

 ---------------------------الشرق وهو

.A المحٌط الهادي 

.B بحر الٌابان 

.C بحر الصٌن 

.D ًالمحٌط الطلنط 

1 

2 

3 4 
6 

5 
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 ( :  14س – 13س) نظر إلى الخرٌطة  ثم أجب عن األسئلة التالٌة 

 ألرب الدول إلى الٌابان  – 13

.Aالهند 

.B كورٌا الجنوبٌة 

.C بنجالدش 

.Dالمارات 

 

 --------------------اسم المسطح المائً الذي ٌحٌط بالٌابان من جهة الغرب  -14

.A المحٌط الهادي 

.B بحر الٌابان 

.C بحر الصٌن 

.D المحٌط الهندي 

 
أكبر تجمع حضري فً العالم وهً الٌوم المركز  -----------------تعتبر  – 15

 .السٌاسً اللتصادي والثمافً للبالد 

.A  أوساكا 

.B ًكوب 

.C كٌوتو 

.D طوكٌو 
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   ---------------تتكون الجبال فً الٌابان  من  -16

.A  سلسلة واحدة 

.B سلسلتٌن متوازٌتٌن 

.Cسالسل عدة 

.D ثالث سالسل 

 

ا   -17  وتنحدر منها أنهار لصٌرة ضحلة  ----------أعلى جبال الٌابان ارتفاعا

.A ًجبال فوج 

.B جبال شرلٌة 

.C جبال غربٌة 

.D جمٌع ما ذكر 

 

تستخدم األنهار المصٌرة فً ري المزروعات وتولٌد الطالة الكهربائٌة ولكن   -18

  ---------------------انحدارها الشدٌد ل ٌساعدها فً 

.A السباحة 

.B التجارة 

.Cالصٌد 

.Dالمالحة 

 

 -------------------------------------سهل كوانتو  -19

.A هو أكبر السهول مساحة فً الٌابان 

.B هو أصغر السهول مساحة فً الٌابان 

.C ًٌمع عند النهاٌة الشرلٌة للبحر الداخل 

.D أصغر من سهل نوبً فً المساحة 

 

 --------------و -----------تتعرض الٌابان إلى نوعٌن من التٌارات البحرٌة  -20

.A الحارة و الدافئة 

.B الحارة والباردة 

.C الباردة و الدافئة 

.D الباردة والرطبة 
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---تختلف أنواع الغابات من الجنوب إلى الشمال فهً فً الجنوب من نوع الغابات  -21

 وأهم أشجارها الكافور  ----------------

.A  الغابات المعتدلة 

.B الغابات المدارٌة 

.C الغابات الباردة 

.D غابات صنوبرٌة 

 

 ------------------أهم أشجارها فً جزٌرة هونشو من  الغابات المعتدلة   -22

.A الكافور 

.B الشربٌن 

.C الصنوبر 

.D األرز 

 

------وأهم أشجارها الباردة على مرتفعاتها الغابات تنمو المناطك الشمالٌة للٌابان   -23

 --------------و -----------

.A األرز والبلوط 

.Bالكافور والشربٌن 

.C الصنوبر واألرز 

.D البلوط والشربٌن 

 

 ---------------صٌف الٌابان تكون الحرارة مرتفعة وتهب الرٌاح  -24

.A  الموسمٌة الجنوبٌة الشرلٌة 

.B الموسمٌة الجنوبٌة الغربٌة 

.C الموسمٌة الشمالٌة الشرلٌة 

.D الموسمٌة الشمالٌة الغربٌة 

 

 ----------وتهب الرٌاح معتدلة  الٌابان تكون الحرارة شتاء   -25

.A  الجافةالموسمٌة الجنوبٌة الشرلٌة 

.B الجافة الموسمٌة الجنوبٌة الغربٌة 

.C الجافة الموسمٌة الشمالٌة الشرلٌة 

.D الجافةالموسمٌة الشمالٌة الغربٌة 
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 ------------------من العوامل المإثرة فً مناخ الٌابان  -26

.A  المولع الجغرافً للٌابان 

.B تحٌط بها المسطحات المائٌة 

.C مرور التٌارات البحرٌة 

.D جمٌع ما ذكر 

 

 على مستوى العالم فً عدد السكان  ----------------تحتل الٌابان المرتبة   -27

.Aالثامنة 

.B التاسعة 

.C السابعة 

.D العاشرة 

 

 ما هو سبب تنالص عدد سكان الٌابان فً السنوات األخٌرة ؟   -28

.A ًالتطور التكنولوج 

.Bلوجود عدد كبٌر من كبار السن 

.C خروج المرأة للعمل وانشغالها عن اإلنجاب 

.D بسبب الزلزل والبراكٌن 

 

 -------------ٌعد كبار السن للشعب الٌابانً من أكثر شعوب العالم عدداا نظراا  -29

.A  لزٌادة عدد السكان الٌابانٌٌن 

.B لملة الوفٌات 

.C خروج المرأة للعمل 

.D بسبب انشغالهم بالزراعة 

 

 من طرائك معالجة للة األراضً الصالحة للمشروعات اللتصادٌة فً الٌابان -30

.A ًبناء ناطحات السحاب واألبنٌة المرتفعة لستٌعاب الكتظاظ السكان 

.B التملٌل من إنشاء المصاطب والمدرجات على التالل والجبال 

.C تمركز المنشآت بشكل أفمً داخل المدن 

.D جمٌع ما ذكر 
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 --------------------تعد الٌابان من اولى دول العالم فً  -31

.A  الزراعة 

.B الصناعة 

.C صٌد األسمان 

.D الثروة الحٌوانٌة 

 

تعد الٌابان من أولى دول العالم فً صٌد األسمان لغنى المٌاه المجاورة لها   -32

 --------------------------------------باألسمان نتٌجة 

.A للتماء التٌارات البحرٌة الدافئة والتٌارات البحرٌة الباردة وتوفرها بالخلجان الهادئة 

.B ا  تمتلن الٌابان على مستوى العالم واحداا من أكبر مصانع األسمان إنتاجا

.C لدٌها أكبر أسطول لصٌد األسمان 

.D جمٌع ما ذكر 

 

 م  2017فً اإلنتاج العالمً لصٌد األسمان لعام  ----------احتلت الٌابان المركز   -33

.A الثامن 

.B التاسع 

.C السابع 

.Dالخامس 

 

--من أهم األدوات التً اشتهر بها سكان المناطك الزراعٌة فً دولة اإلمارات هً  -34

 وهً تمثل طرٌمة لدٌمة ومبتكرة لري األرض الزراعٌة  ------------------------

.A محراث 

.B الٌازرة 

.C الحفارة 

.Dالٌرز 

 

 -----------من أهم المحاصٌل الزراعٌة فً الٌابان وٌعد الغذاء الرئٌسً  -35

.A الشعٌر 

.B الشاي 

.C األرز 

.Dالبطاطس 
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 ----------------ساعد الٌابان على ازدهار الصناعة عدة عوامل منها  -36

.A  توفر الموى العاملة ذات الكفاءة العالٌة من الناحٌة الفنٌة 

.B خروج المرأة للعمل 

.C طبٌعة تضارٌس الٌابان الجبلٌة 

.Dارتفاع الكثافة السكانٌة فً بعض الجزر 

 

 --------------------------من اهم الصناعات الٌابانٌة   -37

.A صناعة السٌارات 

.B صناعة الغزل 

.C الصناعات الكهربائٌة 

.D جمٌع ما ذكر 

 

أسباب تركز السكان فً هنشو وٌوكوهاما والسواحل الجنوبٌة لجزٌرتً شٌكوكو   -38

 ----------------------وكٌوشو 

.A بسبب الطبٌعة الخالبة وتملب المناخ وعدم اعتداله 

.B مركز رئٌس لاللتصاد والثمافة واعتدال المناخ 

.C اعتدال المناخ وعدم تنوع األنشطة اللتصادٌة 

.D ا مما للل العمل فً طوكٌو  تحتل الشركات الٌابانٌة المركز األول عالمٌا

 

 -----------------من أبرز الصادرات التً تصدرها المارات للٌابان  -39

.A  السٌارات 

.B النفط 

.C اللكترونٌات 

.D المواد الغذائٌة 

 

 --------------------------تشمل مجالت التعاون بٌن دولة المارات والٌابان  -40

.A دراسة اللغة الٌابانٌة 

.B اٌفاد أبناء المارات لستكمال دراستهم العلٌا فً الٌابان 

.C الستفادة من النهضة الزراعٌة 

.D تولف عجلة التنمٌة التً تشهدها اإلمارات 
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 نموذج مراجعة لدرس اليابان 

 (م  2018-2017) الصف السادس الفصل الدراسي الثالث 

 إعداد المعلمة موزة درويش الرئيسي 

 :جمٌع األسئلة اختٌار من متعدد 

 : السإال األول 

 

 كلمة الٌابان تعنً  -1

.A  أرض مغرب الشمس 

.B أرض مشرق الشمس 

.C أرض بعٌدة من الشمس 

.Dأرض لرٌبة من الشمس 

 

 تحٌط به مٌاه المحٌط الهادي  -------------الٌابان عبارة عن  -2

.A شكل دائري 

.B جزٌرة كبٌرة 

.Cعمد كبٌر 

.Dأرخبٌل 

 

 جزٌرة  3000ٌصل عددها إلى  --------------------تتؤلف الٌابان من  -3

.A سلسلة كبٌرة من الجزر 

.B سلسلة صغٌرة من الجزر 

.C سلسلة متوسطة من الجزر 

.D سلسلة متفرلة من الجزر 

 

 ------------------أكبر الجزر مساحة فً الٌابان هً جزٌرة  -4

.A هوكاٌدو 

.B هونشو 

.C كٌوشو 

.D شٌكوكو 
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 من لارة آسٌا  ------------انظر إلى الخرٌطة تمع الٌابان فً ألصى الجهة  -5

.A الغربٌة 

.B الشمالٌة 

.Cالشرلٌة 

.D الجنوبٌة 

 

 -----تمع الٌابان بٌن دائرتً عرض  -6

.A24-46  شمالا 

.B24- 46  ا  جنوبا

.C24-46  ا  غربا

.D24-46  ا  شرلا

 

وتمع فً أكبر الجزر األربعة  --------------------طوكٌو عاصمة الٌابان وتعنً   -7

 ---------------------للبر الٌابانً 

.A العاصمة الغربٌة ، هونشو 

.Bالعاصمة الشرلٌة ، كٌوشو 

.Cالعاصمة الغربٌة ، كٌوشو 

.D العاصمة الشرلٌة ، هونشو 

 

 من المساحة الكلٌة للبالد  ----------تغطً الجبال فً الٌابان أكثر من حوالً  -8

.A60% 

.B 70% 

.C80% 

.D90% 

 

 ---------------------------------------------------حزام النار هو  -9

.A منطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزلزل والبراكٌن حول حوض المحٌط الهادي 

.Bمنطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزلزل والبراكٌن حول حوض المحٌط الهندي 

.Cمنطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزلزل والبراكٌن حول حوض بحر الٌابان 

.Dًمنطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزلزل والبراكٌن حول حوض بحر الصٌن الشرل 

alManahj.com/ae



 : نظر إلى الخرٌطة  ثم أجب عن األسئلة التالٌة 
 ------------فً الخرٌطة وتسمى  -------------أصغر جزر الٌابان هً رلم  – 10

.A 1  هونشو ، 

.B3  شٌكوكو ، 

.C4 كٌوشو ، 

.D2 هوكاٌدو ، 

 

 -------------------وتسمى  --------------أكبر الجزر الٌابانٌة مساحة هً رلم  -11

.A2شٌكوكو ، 

.B2 هوكاٌدو ، 

.C2 هونشو ، 

.D2كٌوشو ، 

 

فً الخرٌطة ٌمثل أحد المسطحات المائٌة التً تحٌط بالٌابان من جهة  6رلم   -12

 ---------------------------الشرق وهو

.A المحٌط الهادي 

.B بحر الٌابان 

.C بحر الصٌن 

.D ًالمحٌط الطلنط 

1 

2 

3 4 
6 

5 
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 ( :  14س – 13س) نظر إلى الخرٌطة  ثم أجب عن األسئلة التالٌة 

 ألرب الدول إلى الٌابان  – 13

.Aالهند 

.B كورٌا الجنوبٌة 

.C بنجالدش 

.Dالمارات 

 

 --------------------اسم المسطح المائً الذي ٌحٌط بالٌابان من جهة الغرب  -14

.A المحٌط الهادي 

.B بحر الٌابان 

.C بحر الصٌن 

.D المحٌط الهندي 

 
أكبر تجمع حضري فً العالم وهً الٌوم المركز  -----------------تعتبر  – 15

 .السٌاسً اللتصادي والثمافً للبالد 

.A  أوساكا 

.B ًكوب 

.C كٌوتو 

.D طوكٌو 
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   ---------------تتكون الجبال فً الٌابان  من  -16

.A  سلسلة واحدة 

.B سلسلتٌن متوازٌتٌن 

.Cسالسل عدة 

.D ثالث سالسل 

 

ا   -17  وتنحدر منها أنهار لصٌرة ضحلة  ----------أعلى جبال الٌابان ارتفاعا

.A ًجبال فوج 

.B جبال شرلٌة 

.C جبال غربٌة 

.D جمٌع ما ذكر 

 

تستخدم األنهار المصٌرة فً ري المزروعات وتولٌد الطالة الكهربائٌة ولكن   -18

  ---------------------انحدارها الشدٌد ل ٌساعدها فً 

.A السباحة 

.B التجارة 

.Cالصٌد 

.Dالمالحة 

 

 -------------------------------------سهل كوانتو  -19

.A هو أكبر السهول مساحة فً الٌابان 

.B هو أصغر السهول مساحة فً الٌابان 

.C ًٌمع عند النهاٌة الشرلٌة للبحر الداخل 

.D أصغر من سهل نوبً فً المساحة 

 

 --------------و -----------تتعرض الٌابان إلى نوعٌن من التٌارات البحرٌة  -20

.A الحارة و الدافئة 

.B الحارة والباردة 

.C الباردة و الدافئة 

.D الباردة والرطبة 
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---تختلف أنواع الغابات من الجنوب إلى الشمال فهً فً الجنوب من نوع الغابات  -21

 وأهم أشجارها الكافور  ----------------

.A  الغابات المعتدلة 

.B الغابات المدارٌة 

.C الغابات الباردة 

.D غابات صنوبرٌة 

 

 ------------------أهم أشجارها فً جزٌرة هونشو من  الغابات المعتدلة   -22

.A الكافور 

.B الشربٌن 

.C الصنوبر 

.D األرز 

 

------وأهم أشجارها الباردة على مرتفعاتها الغابات تنمو المناطك الشمالٌة للٌابان   -23

 --------------و -----------

.A األرز والبلوط 

.Bالكافور والشربٌن 

.C الصنوبر واألرز 

.D البلوط والشربٌن 

 

 ---------------صٌف الٌابان تكون الحرارة مرتفعة وتهب الرٌاح  -24

.A  الموسمٌة الجنوبٌة الشرلٌة 

.B الموسمٌة الجنوبٌة الغربٌة 

.C الموسمٌة الشمالٌة الشرلٌة 

.D الموسمٌة الشمالٌة الغربٌة 

 

 ----------وتهب الرٌاح معتدلة  الٌابان تكون الحرارة شتاء   -25

.A  الجافةالموسمٌة الجنوبٌة الشرلٌة 

.B الجافة الموسمٌة الجنوبٌة الغربٌة 

.C الجافة الموسمٌة الشمالٌة الشرلٌة 

.D الجافةالموسمٌة الشمالٌة الغربٌة 
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 ------------------من العوامل المإثرة فً مناخ الٌابان  -26

.A  المولع الجغرافً للٌابان 

.B تحٌط بها المسطحات المائٌة 

.C مرور التٌارات البحرٌة 

.D جمٌع ما ذكر 

 

 على مستوى العالم فً عدد السكان  ----------------تحتل الٌابان المرتبة   -27

.Aالثامنة 

.B التاسعة 

.C السابعة 

.D العاشرة 

 

 ما هو سبب تنالص عدد سكان الٌابان فً السنوات األخٌرة ؟   -28

.A ًالتطور التكنولوج 

.Bلوجود عدد كبٌر من كبار السن 

.C خروج المرأة للعمل وانشغالها عن اإلنجاب 

.D بسبب الزلزل والبراكٌن 

 

 -------------ٌعد كبار السن للشعب الٌابانً من أكثر شعوب العالم عدداا نظراا  -29

.A  لزٌادة عدد السكان الٌابانٌٌن 

.B لملة الوفٌات 

.C خروج المرأة للعمل 

.D بسبب انشغالهم بالزراعة 

 

 من طرائك معالجة للة األراضً الصالحة للمشروعات اللتصادٌة فً الٌابان -30

.A ًبناء ناطحات السحاب واألبنٌة المرتفعة لستٌعاب الكتظاظ السكان 

.B التملٌل من إنشاء المصاطب والمدرجات على التالل والجبال 

.C تمركز المنشآت بشكل أفمً داخل المدن 

.D جمٌع ما ذكر 
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 --------------------تعد الٌابان من اولى دول العالم فً  -31

.A  الزراعة 

.B الصناعة 

.C صٌد األسمان 

.D الثروة الحٌوانٌة 

 

تعد الٌابان من أولى دول العالم فً صٌد األسمان لغنى المٌاه المجاورة لها   -32

 --------------------------------------باألسمان نتٌجة 

.A للتماء التٌارات البحرٌة الدافئة والتٌارات البحرٌة الباردة وتوفرها بالخلجان الهادئة 

.B ا  تمتلن الٌابان على مستوى العالم واحداا من أكبر مصانع األسمان إنتاجا

.C لدٌها أكبر أسطول لصٌد األسمان 

.D جمٌع ما ذكر 

 

 م  2017فً اإلنتاج العالمً لصٌد األسمان لعام  ----------احتلت الٌابان المركز   -33

.A الثامن 

.B التاسع 

.C السابع 

.Dالخامس 

 

--من أهم األدوات التً اشتهر بها سكان المناطك الزراعٌة فً دولة اإلمارات هً  -34

 وهً تمثل طرٌمة لدٌمة ومبتكرة لري األرض الزراعٌة  ------------------------

.A محراث 

.B الٌازرة 

.C الحفارة 

.Dالٌرز 

 

 -----------من أهم المحاصٌل الزراعٌة فً الٌابان وٌعد الغذاء الرئٌسً  -35

.A الشعٌر 

.B الشاي 

.C األرز 

.Dالبطاطس 
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 ----------------ساعد الٌابان على ازدهار الصناعة عدة عوامل منها  -36

.A  توفر الموى العاملة ذات الكفاءة العالٌة من الناحٌة الفنٌة 

.B خروج المرأة للعمل 

.C طبٌعة تضارٌس الٌابان الجبلٌة 

.Dارتفاع الكثافة السكانٌة فً بعض الجزر 

 

 --------------------------من اهم الصناعات الٌابانٌة   -37

.A صناعة السٌارات 

.B صناعة الغزل 

.C الصناعات الكهربائٌة 

.D جمٌع ما ذكر 

 

أسباب تركز السكان فً هنشو وٌوكوهاما والسواحل الجنوبٌة لجزٌرتً شٌكوكو   -38

 ----------------------وكٌوشو 

.A بسبب الطبٌعة الخالبة وتملب المناخ وعدم اعتداله 

.B مركز رئٌس لاللتصاد والثمافة واعتدال المناخ 

.C اعتدال المناخ وعدم تنوع األنشطة اللتصادٌة 

.D ا مما للل العمل فً طوكٌو  تحتل الشركات الٌابانٌة المركز األول عالمٌا

 

 -----------------من أبرز الصادرات التً تصدرها المارات للٌابان  -39

.A  السٌارات 

.B النفط 

.C اللكترونٌات 

.D المواد الغذائٌة 

 

 --------------------------تشمل مجالت التعاون بٌن دولة المارات والٌابان  -40

.A دراسة اللغة الٌابانٌة 

.B اٌفاد أبناء المارات لستكمال دراستهم العلٌا فً الٌابان 

.C الستفادة من النهضة الزراعٌة 

.D تولف عجلة التنمٌة التً تشهدها اإلمارات 
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