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   8:  جذاذة التحضيز رقم– الجغزافيا  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي: ادلستػوى                                 حصص   3:  اليابان قوة تكنولوجية                                                    الغالف الزمني: عنوان الـدرس

 .تفسير مظاهر القوة التكنولوجية لليابان:  الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب

أذكر الدوؿ ادلنافسة للصناعة - 
 .األمريكية

 

 
  مقــدمــة

 .اقتصادية عادلية خاصة يف ادليداف التكنولوجي رغم افتقار الياباف للموارد الطبيعية، فهي تعترب قوة  
  فما هي مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية ؟ -    
 وأين تتجلى مظاهره ؟ -    

 

 تسمية أىم  -
الكوارث الطبيعة اليت 

 .تعاين منها الياباف

 *
 

 

I    - إرغامات الوسط
 :الطبيعي لليابان

 :الكوارث الطبيعية 1 - 

 

1الوثيقة   
 خريطة
2الوثيقة   
 صورة

( 121الصفحة  ) 
 

اليت  سم اإلرغامات الطبيعية -
 .على اخلريطة تواجو الياباف اعتمادا

 .الرباكني حدد مناطق انتشار-
الياباف  بني أخطر زلزاؿ ضرب- 

 .ادلاضي خالؿ القرف
أبرز مصدر األعاصري اليت تضرب  -

 .الياباف

  من مساحتها اليت خيرتقها خطاف % 85تتشكل الياباف من أرخبيل من اجلزر تغطي اجلباؿ
من أعنفها ) ىزة أرضية يف  السنة 5000رئيسياف  للزالزؿ دما جعل البالد تتعرض حلوايل 

، كما ترتدد على البالد سلسلة من ( قتيل6500 خلف أزيد 1995زلزاؿ كويب الذي
 .األعاصري ادلدمرة واألمطار ادلومسية العنيفة

  باإلضافة إىل الزالزؿ واألعاصري تنتشر بالياباف جمموعة  من الرباكني النشيطة واخلامدة خاصة
 .جبزيرة ىونشو

 
تعرؼ أىم الثروات - 

 .الطبيعية بالياباف

 
مصادر الطاقة - 2  

 :وادلعادف

3الوثيقة   
 نص
4الوثيقة   
 جدوؿ

( 121الصفحة  ) 

استخرج الثروة الطبيعية اليت يتوفر - 
عليها الياباف 

 أبرز نتائجها على االقتصاد- 

 .الياباين
 .عليها البالد بني ادلوارد اليت تفتقر -

  تعترب الياباف البلد األكثر فقرا فيما خيص مصادر الطاقةحيث تعمل على استرياد معظم
 . مليوف طن من الفحم32 من الغاز الطبيعي و 3  مليار مرت72.2)حاجياهتا من اخلارج 

  ادلوارد الطبيعية جد حمدودة بالياباف، دما يضطرىا أيضا إىل االسترياد لسد احلاجيات من ادلواد
 ويبقى ادلاء ىو الثروة الطبيعية الوحيدة اليت. األولية الضرورية لصناعتها

 تسمح باحلصوؿ على الكهرباء وقياـ زراعة مسقية متكن الياباف من حتقيق أحسن مردود 
 .فالحي يف العامل

 اليت تعاين  أذكر الكوارث الطبيعية-    
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قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األوؿ 

 .من الدرس

* 

أسئلـة التقويـم 
  المرحلـي

 .منها الياباف
اليت تتوفر  أبرز أىم ادلوارد الطبيعية- 

 .عليها
  تفتقر حدد ادلواد األولية اليت -

 .إليها الياباف

 
 

 تعرؼ اخلاصيات  -
الدميغرافية 

والسوسيو اقتصادية 
 .لسكاف الياباف

* 

II  -  دور الموارد البشرية في
بناء القوة االقتصادية 

 :لليابان
اخلاصيات الدميغرافية  1 - 

 :     والسوسيو اقتصادية

 
 
2 - 1الوثيقة   

 جداوؿ
( 122الصفحة  ) 

الطبيعي   أحسب نسبة التزايد -
 .بالياباف

 .السكاين استخلص وثرية النمو- 
حدد نسبة السكاف القادرين -
 .على العمل 
القوة  استنتج دورىم يف بناء -

 .االقتصادية اليابانية
االقتصادي  استخلص دور التقدـ- 

 .مستوى عيش السكاف يف ارتفاع

  يتزايدوف ببطئ وتسجل البالد أعلى أمد   مليوف نسمة127يبلغ عدد سكاف الياباف حوايل
(. %79)، يستقر معظمهم بادلدف ( سنة81)  حياة يف العامل

  مواطن 1000جريدة لكل  (580ومثقفا (%99)يعترب اجملتمع الياباين جمتمعا متعلما 
، مع ارتفاع معدؿ الدخل ( مواطن1000األنرتنيت من كل   مشرتؾ يف شبكة73-  
 ساعة عمل 2000)اليابانيني للعمل  مع تقديس (%5.1)الفردي واخنفاض نسبة البطالة  

. )يف السنة

 
استخالص القوة - 

التنظيمية لالقتصاد 
. الياباين

* 

 
 

 :القوة التنظيمية - 2

3الوثيقة   
 نص

( 122الصفحة  ) 
4الوثيقة   
 مبياف
5الوثيقة   
 جدوؿ

( 123الصفحة  ) 
 

سم ادلراحل الكربى  -
 .االقتصاد الياباين ولنم
اليابانية  صف توزيع االستثمارات-

 .يف اخلارج
 .قارة فسر حجمها حسب كل -

  استخلص دور سياسة- 
التنظيم االقتصادي يف بناء  
 .القوة االقتصادية للياباف 

  كانت الياباف أوؿ بلد يعرؼ التنمية بالقارة اآلسيويةوتعتمد البالد على حضور قوي للدولة
ومقاوالت صغرى  )الكرييتسو)اليت تشجع  االدخاروتعتمد على جمموعات صناعية كربى 

ومتوسطة، كما أهنا تعمل على  االستثماريف خمتلف بلداف العامل مع الرتكيز على أمريكا 
الفردي واخنفاض نسبة البطالة ) من االستثمارات% 80أكثر من )الشماليةواالحتاد األوريب 

.  اليابانيني للعملمع تقديس (5.1%)
 للياباف الذي تعمل الدولة على تشجيعو  يشكل العنصر البشري أىم مقومات القوة االقتصادية

 .التشغيل مدى احلياة وارتفاع األجر حسب األقدمية من خالؿ سياسة
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قياس مدى استيعاب - 

 التالميذ للنشاط الثاين

 
أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي

 .الكرييستو: عرؼ -  
 .أذكر عدد سكاف الياباف- 
 .احلضريني  بني نسبة السكاف-

 .أبرز تطور التعليم الياباين- 
اليابانية  بني حجم االستثمارات -

 .باخلارج

 
: مفاهيم- مصطلحات 

 .كيريتسو  * 

 
تفسري مظاىر القوة  - 

. التكنولوجية بالياباف
* 

  
 

 - III  مظاهر القوة
 :التكنولوجية باليابان

1الوثيقة   
 جدوؿ
2الوثيقة   
 نص

( 124الصفحة  ) 
3الوثيقة   
 خريطة

6الوثيقة   
 جدوؿ
8الوثيقة   
 مبياف

( 125الصفحة  ) 
10الوثيقة    
 صورة
11الوثيقة   

 جدوؿ
( 126الصفحة  ) 

الصناعة  أذكر نسبة مسامهة- 
 .يف اإلنتاج العادلي  الدقيقة اليابانية

استخرج أنواع الصناعات - 
 .اإللكرتونية اليابانية 
 .اليابانية سم أىم فروع الصناعة -
للصناعات   حدد األنواع الكربى-

 .اليابانية
 .صف توزيعها اجملايل -
ادلواصالت   حدد مكونات وسائل-

 .يف الياباف
استخلص دورىا يف قوة - 
 .االقتصاد 

 .ادلصدرة  استخرج نوعية ادلواد- 
استنتج مكانة التجهيزات - 
 .التكنولوجية ضمنها 
التجاري  صف وضعية ادليزاف -

 .الياباين

يف % 31.8وتساىم الصناعة بنسبة %31تبلغ نسبة السكاف ادلشتغلني بالقطاع الصناعي  
ادلرتبة )ادلنزلية  السفن، السيارات، الصناعات: وأىم فروع ىذه الصناعة الناتج  الداخلي اخلاـ

شبو ادلوصالت، العقوؿ )والصناعات اإللكرتونية  ، باإلضافة إىل الفوالذ(األوىل عادليا
ادلدف اليابانية اليت تشكل ادليغالوبوؿ  وتنتشر الصناعات بأىم  ( عادليا2ادلرتبة  )(...اإللكرتونية

 .الياباين الذي يعتربأىم تكنوبوؿ للتكنولوجيا العالية اجلودة
اليت تطورت بفضل تنوع شبكة  تنعكس قوة التكنولوجيا اليابانية على مبادالهتا التجارية * 

 .حديدية وأسطوؿ حبري ادلواصالت من طرؽ وسكك
فيها اآلالت والتجهيزات   مليار دوالر، حتتل462.2تبلغ قيمة صادرات الياباف  * 

  .وادلنتجات ادلعدنية واألدوات الدقيقة تليها جتهيزات  النقل% 46.3
عبارة عن معادف ومصادر الطاقة  مليار دوالر أمهها% 409.6أما الواردات فتبلغ قيمتها  * 

 .ومواد غذائية وآالت متنوعة (20.4%)
للياباف، حيث عملت على تكييف  يساىم التقدـ التكنولوجي يف توفري احلاجيات الغذائية * 

  اجملاؿ الزراعي، دما مكن من تنوع ادلنتجات الفالحية اآلالت الفالحية مع ضيق
 )ادلرتبة الرابعة عادليا  (كاألرز والشاي والبطاطس وتطور إنتاج  الصيد البحري 
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قياس مدى استيعاب - 

التالميذ للنشاط الثاين 
 من الدرس

* 

 
أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي 

 .ميغالوبوؿ: عرؼ-  

 .أذكر أىم فروع الصناعة اليابانية- 

 .أبرز مناطق انتشارىا- 

بني أىم وسائل - 
 .ادلواصالت اليابانية

حدد أىم صادرات وواردات - 
 الياباف

 
: مفاهيم- مصطلحات 

 .تكنوبول- ميغالوبول   * 

الخـاتـمـة  
 

ما زالت الياباف تعترب قوة صناعية كربى رغم ادلعيقات اليت تواجو تفوقها  
 .التكنولوجي

قياس مدى قدرة 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

* 

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

الطبيعية اليت  أذكر أىم الكوارث -  
 .الياباف تضرب

الدميغرافية  بني اخلصائص- 
  .اليابانية  للساكنة

التكنولوجية  أبرز مظاىر القوة -
 .للياباف

 

 


