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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

 ورلة عمل تموٌمٌة .... الصف السادس :

  الوحدة األولى.... الدرس )2( / الٌابان 

 

 

  السؤال األول :  :  )أ( اختر المفهوم أو المصطلح التً تدل علٌه العبارات اآلتٌة

  )ب( بم تفسر:

 وجود فروق فً درجات الحرارة بٌن األجزاء الشمالٌة واألجزاء الجنوبٌة للٌابان؟

................................................................................................. 

............................................................................................ 

 

 م العبارة المفهوم أو المصطلح

لٌبخرأ  ٌتؤلف من سلسة كبٌرة من الجزر. 
1.  

رانلا مازح  
 منطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزالزل والبراكٌن حول حوض

 المحٌط الهادي .

2.  

ةٌناكربلا لابجلا  
جبال  مخروطٌة الشكل تعرف بالجبال التراكمٌة تكونت نتٌجة  

 تراكم المواد التً تخرج من البراكٌن.
3.  

ضرألا ةٌجاتنإ دونم( -ممدار ما تنتجه وحدة مساحٌة من الغالت الزراعٌة )هكتار   
4 .  

ةٌرحبلا تاراٌتلا  
كتلة من المٌاه تتحرن باتجاهات محددة لمسافات بعٌدة على شكل 

 ما ٌشبه أنهاراً مائٌة ضخمة فً المحٌطات والبحار.

5.  

ةٌئاملا ةعارزلا  
تمنٌة لتنمٌة النباتات فً المحالٌل المغذٌة ؛ التً تمد النبات بكل ما 

ة الضرورٌة للنمو المثالً .ٌحتاجه من العناصر المغذٌ  

6. 

ةٌناكربلا لابجلا  التٌارات البحرٌة إنتاجٌة األرض الزراعة المائٌة حزام النار أرخبٌل 

................................................................. الشعبة : ................................االسم : ..........  

الفصل الدراسً 

 الثالث

ءًفادلا ناباٌلا راٌت لثم ةئفادلاو درابلا اكتشمك راٌت لثم ةدرابلا ةٌرحبلا تاراٌتلا نم نٌعونل ناباٌلا ضرعتت  

www.almanahj.com



 
  
 
 

2 

 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
 السؤال الثانً  :  

  )أ( اختر اإلجابة الصحٌحة لكل عبارة مما ٌأتً:

.......................  كلمة ٌابان تعنً أرض .1  

.مغرب الشمسج.                مشرق الشمس .ب.                     العجائب.أ.   

.............  سلسلة كبٌرة من الجزر ٌطلك علٌها  -2  

      .ٌفخرار -ج                      . براجٌل  -ب                    . أرخبٌل -أ

جزٌرة.  ....................ٌصل عدد جزر الٌابان إلى.. -3  

  .خمسة آالف -ج               .أربعة آالف – ب         .ثالثة آالفأ. 

   تمع الٌابان فً الجهة الشرلٌة من لارة ................... -4

  .أفرٌمٌا -.               جآسٌاب.           .         أوروباأ. 

  تبلغ مساحة الٌابان .............. كٌلومتراً مربعاً تمرٌباً. -5

ج..                         . ب                             أ.       

: .......................... عاصمة الٌابان هً -6  

.سٌإول.                   ج.بكٌنب.                 . طوكٌوأ.   

لجزر الٌابانٌة مساحةً ...............أكبر ا -7  

  .كٌوشو.                  ج. هونشوب.                      .هوكاٌدوأ. 

  ...للمحٌط الهادي ........تشكل الجزر الٌابانٌة جزءاً من  -8

.الحزام األسود.             ج. حزام الماء.                     ب. حزام النارأ.   

...................ظاهر السطح فً الٌابان بالطابعم تتمٌز -9  

.الهضبً.             ج. السهلً.      ب . الجبلًأ.    

355000 أ .    366000 377000  -ب     -ج  
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
.................ٌتصف حزام النار بطبٌعته -01  

.الجزرٌة.                 ج. البركانٌة الزلزالٌة.              ب. الفٌضانٌةأ.   

% من المساحة الكلٌة. ........ ن حوالً تغطً الجبال بالٌابان أكثر م -00  

.%09.          ج. %69.                ب. %09أ.   

.......... الكثٌفة والشالالت المائٌة  تكسوجبال الٌابان -02  

  .السبخات.               ج. الغابات.            ب. األعشابأ.

....................الٌابان جبل  أعلى جبال -03  

.هاالســان.             ج. فوجــً.         ب.  إفرستأ.   

ألنها .............................أنهار الٌابان غٌر صالحة للمالحة  -04  

  لصٌرة وعمٌمة . .         ج.لصٌرة وضحلة.        ب. طوٌلة وضحلة أ.

............... تستخدم أنهار الٌابان فً ري المزروعات وتولٌد -05  

الطالة النووٌة .ج.            الطالة الشمسٌة.ب.      .   الطالة الكهربائٌة أ.  

التً تتشكل فً فوهات البراكٌن . ...............تنتشر فً جبال الٌابان  -06  

.المزروعاتج.                .  البحٌراتب.          .       السبخاتأ.   

...............تتصف السهول بالٌابان بأنها ...... -07  

.صغٌرة ومتصلةج.             صغٌرة وغٌر متصلة.ب.        متصلة وطوٌلة . أ.   

من أكبر السهول مساحةً فً الٌابان سهل ................. -08  

.كانساي .            ج.نوبً.            ب. كوانتوأ.   
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

.......................... ترجع أهمٌة السهول فً الٌابان إلى وجود  -09  

  .الزراعة والصناعة والتجارة. أ

   االتصاالت والرعً والسٌاحة. ب.   

جمٌع ماسبكج.    

.منطمة ٌنشط فٌها عدد كبٌر من الزالزل والبراكٌن حول حوض المحٌط الهادي  -21  

.الحزام األحمر.          ج. حزام النار -ب        . حزام المحٌطأ  

.............  نار فً المحٌط الهادي على شكلٌتكون حزام ال  -20  

  حدوة حصان .ج.       .  مثلث برموداب.    .    إطار سٌارةأ. 

جبال مخروطٌة الشكل تتكون نتٌجة تراكم المواد التً تخرج من البراكٌن  -22

................ وتعرف بالجبال التراكمٌة  

الجبال اإللتوائٌة.       ج.        نكسارٌة      الجبال اإلب.    الجبال البركانٌة .     أ.   

.تنتمً الٌابان إلى مناخ المنطمة ........... فً معظم مناطمها -23  

.المدارٌة.                ج.  المطبٌةب.          .        المعتدلة الدفٌئةأ.   

  ابان بسبب توجد فروق فً درجات الحرارة بٌن األجزاء الشمالٌة والجنوبٌة للٌ -24

.الرطوبة النسبٌة.          ج. الرٌاح الموسمٌة.             ب. التٌارات البحرٌةأ.   

...................ترتفع الحرارة بوجه عام فً الٌابان فً فصل  -25  

.الشتاء.                 ج. الصٌفب.           .الربٌعأ  

وجنوب غرب الٌابان بسبب مرور الرٌاح على  تسمط األمطار الغزٌرة على غرب -26  

.بحر الٌابان.        ج. البحر الكارٌبً.             ب. بحر العرب أ.   
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

تمثل .......... مورداً مهماً لألخشاب التً تستخدم فً بناء المنازل واألثاث .... -27  

  .الغابات.            ج. المحٌطات.         ب.  األعشابأ. 

. والصٌن و .............. لرب الدول إلى الٌابان روسٌاأ -28   

  .األرجنتٌنج.           .األمرٌكتٌنب.           .الكورٌتٌنأ. 

.....المسطح المائً الذي ٌحد الٌابان من جهة الشرق -29  

.المحٌط الهندي.              ج. المحٌط األطلنطً.             ب. المحٌط الهاديأ.   

مسطح المائً الذي ٌحد الٌابان من جهة الغرب .................ال -31  

البحر األصفر..                  ج.  بحر الٌابان.                      ب. بحر العربأ.   

  على مستوى العالم فً عدد السكان . .................. تمثل الٌابان المرتبة  -30

  . الخامسة -السابعة                        ج  –ب                          .العاشرة -أ

. 2106 ماع ًف بلغ عدد سكان الٌابان ............ ملٌون نسمة -32  

  120.6 –ج              127.6 –ب                            126.0 -أ

خروج المرأة الٌابانٌة للعمل وانشغالها عن اإلنجاب أدى إلى .......... فً األونه  -33

  ألخٌرة .ا

زٌادة عدد الوفٌات. -تراجع عدد الموالٌد.     ج -زٌادة عدد الموالٌد.     ب -أ  

من أكثر مدن العالم المأهولة بالسكان هً العاصمة الٌابانٌة ............ -34  

طوكٌـــو     -بكٌن .                      ج -دلهً.                       ب -أ  

ة بالٌابان هً اللغة ....................اللغة الرسمٌ -35  

التركٌة –الٌابانٌة .                         ج  -اإلنجلٌزٌة .             ب -أ  
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

لملة .......... ٌعد كبار السن للشعب الٌابانً من أكثر شعوب العالم عدداً نظراً  – 36  

مواردال –الوفٌات.       ج  –املة .         ب األٌدي الع -أ  

أثرت ....................... للٌابان على التوزٌع السكانً . – 37  

العاللات السٌاسٌة. -الموارد االلتصادٌة.     ج –الطبٌعة الجغرافٌة.       ب  -أ  

تواجه الٌابان صعوبات فً تطوٌر التصادها نظراً لـ....................... -38  

  االلتصادٌة.للة األراضً الصالحة للمشروعات  -أ

للة التكنولوجٌا واالتصاالت. -ب  

للة األٌدي العاملة . -ج  

كتلة من المٌاه تتحرن باتجاهات محددة لمسافات بعٌدة تشبه األنهار الضخمة  -39

 فً المحٌطات والبحار ..................

  األمواج. -المد والجزر.      ج -البحرٌة .     ب التٌارات -أ

)هكتار أو دونم(. ه وحده مساحٌة من الغالت الزراعٌةممدار ما تنتج -41  

  .المساحة المزروعة -المحصول الزراعً.     ج -إنتاجٌة األرض .    ب -أ

من طرائك معالجة للة األراضً الصالحة للمشروعات االلتصادٌة بالٌابان ... -40  

إنشاء المصاطب والمدرجات على التالل والجبال لزراعتها. -أ  

اطحات السحاب واألبنٌة المرتفعة الستٌعاب االكتظاظ السكانً.بناء ن -ب  

تمركز المنشآت االلتصادٌة بشكل عمودي داخل المدن. -ج  

جمٌع ماسبك . -د  
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

من أبرز العوامل التً ساعدت على تصدر الٌابان المراكز األولى فً اإلنتاج  -42

 السمكً العالمً ............

.الدافئة والباردةالتماء التٌارات البحرٌة  -أ  

تمتلن أكبرأسطول ومصانع إلنتاج األسمان. -ب  

  كل ما سبك . -ج

نظراً لملة األراضً الزراعٌة بالٌابان تنتج بعض األراضً محصولٌن أو أكثر  -43

 فً السنة وهو ما ٌسمى بــ ................

  ة التملٌدٌة.الزراع -الزراعة الكثٌفة.         ج -الزراعة المائٌة.         ب -أ

ٌعد غذاء السكان الرئٌس ، وٌخصص له المسم األكبر من األراضً الزراعٌة  -44

 بالٌابان ...............

الممح. -األرز.               ج -الخضروات والفواكه.       ب -أ  

إلنتاج الحرٌر  المز دودةشجرة تزرع فً جنوب الٌابان ، تستعمل لتغذٌة  -45

.....الطبٌعً .......  

شجرة البلوط. -شجرة الكافور.        ج -شجرة التوت .      ب -أ  

تعانً الٌابان نمصاً شدٌداً فً ............. مما دفع السكان الحصول على نسبة  -46

 كبٌرة من غذائهم من البحر.

  الثروة المعدنٌة. -الثروة الحٌوانٌة.         ج -الثروة السمكٌة.        ب -أ

عوامل التً ساعدت على ازدهار الصناعة فً الٌابان ...............من ال -47  

توفر الموى العاملة ذات الكفاءة العالٌة. -أ  

  التمدم التمنً والتكنولوجً . -ب

جمٌع ما سبك . -ج  
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

ألٌمت العاللات  الدبلوماسٌة بٌن الٌابان واإلمارات منذ عام ....... -40  

  2911  -ج            2997-ب                    1071 -أ

شخصٌة إماراتٌة لٌادٌة أرست دعائم العاللات مع الٌابان ............ -49  

الشٌخ دمحم بن راشد. -الشٌخ دمحم بن زاٌد.     ج -الشٌخ زاٌد بن سلطان .   ب -أ  

أبرز صادرات دولة اإلمارات العربٌة المتحدة إلى الٌابان .......... -51  

  السٌارات. -األجهزة الكهربائٌة.     ج -ه.    بالنفط ومشتمات -أ

  من السلع التً تستوردها اإلمارات العربٌة المتحدة من الٌابان.......... -50

  األدوات الزراعٌة. -السٌارات .      ج -النفط ومشتماته.      ب-أ

... تأكٌداً على تعزٌز الروابط الموٌة بٌن اإلمارات والٌابان تم تأسٌس ...... -52

 المشتركة بٌن البلدٌن.

اللجنة التجارٌة. -اللجنة السٌاحٌة.      ج -اللجنة الوزارٌة االلتصادٌة.    ب -أ  

توفد اإلمارات أبنائها الستكمال دراستهم فً الٌابان بهدف ............ -53  

إعداد وتؤهٌل الكوارد المادرة على دفع عجلة التنمٌة. -أ  

السٌاحة والترفٌة. -ب  

لتعارف على أصدلاء جدد.ا -ج  

  من أهم أسباب تركز السكان فً جزٌرة هونشو ............. -54

اعتدال المناخ والطبٌعة الخالبة. -أ  

وجود العاصمة بها وتنوع األنشطة االلتصادٌة. -ب  

  جمٌع ماسبك. -ج
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطمة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 لسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

 السؤال الثالث :

 بم تفسر:

..........       ......................................؟عدم صالحٌة أنهار الٌابان للمالحة)أ(   

........................................................ ؟أهمٌة السهول لسكان الٌابان )ب(  

 )ج( وجود فروق فً درجات الحرارة بٌن األجزاء الشمالٌة واألجزاء الجنوبٌة للٌابان؟

...................................................................................................... .  

................................................. )د( تنالص عدد سكان الٌابان فً السنوات األخٌرة؟  

. ..................................)هـ( تصدر الٌابان المراكز األولى فً اإلنتاج السمكً العالمً؟   

........................ ...........................................................         ..............  

؟ الٌابانٌة  –)و( نمو العاللات اإلماراتٌة   

..............................................................................................................  

.........................................................................)ع( األهمٌة االلتصادٌة للٌابان ؟   

 ما النتائج المترتبة على.. )تولع نتٌجة لكل من( :

 )أ( استمرار التزاٌد بٌن نسبة كبار السن فً المجتمع الٌابانً ؟

مهٌلع ةلودلا تامفن دٌازت // ةٌلودلا ةسفانملا ضافخنا // ًجاتنإلا رمعلا ًف ناكسلا ضافخنا  

.تموٌة العاللات الثنائٌة بٌن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة والٌابان )ب(  

ةٌجولونكتلا ةٌملعلا ةضهنلا نم ةدافتسالا // ةلادصلا رصاوأ كٌمعت //  يراجتلا لدابتلا مجح ةداٌز  

 )ج( أكمل المخطط الذهنً: 

 

  

 العوامل المؤثرة فً مناخ الٌابان

 اهتطاحاو ًفارغجلا علوملا

ةٌئاملا تاحطسملاب  

 ةدرابلا ةٌرحبلا تاراٌتلا رورم

ةئفادلاو  

 ًترئاد نٌب ًكلفلا دادتمالا

الً امش (24 -46) ضرع  

سرٌعة الجرٌان –   شدٌدة االنحدار  –ٌرة وضحلة لص  

 تركز الزراعة فٌها ومعظم الصناعات والمراكز التجارٌة 

بسبب مرور نوعٌن من التٌارات البحرٌة الباردة )كمشتكا البارد( ، والدافئة )تٌار الٌابان الدافًء(   

 خروج المرأة للعمل وانشغالها عن االنجاب

الباردة والدافئة مرور التٌارات البحرٌة  

أكبر أسطول لصٌد مصانع األسمان انتاجاً و  تمتلن أكبر

 األسمان
 توفر الخلجان الهادئة
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