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 عن الیابان والشعب الیاباني

 یتأثر شعبھا كان القدیمة، العصور منذ. متمیزة فصول بأربعة وتنعم الطبیعي بالجمال تتمتع أرض ھي الیابان
 فصول جمال بمشاھدة لالستمتاع Web Japan موقع بزیارة تفضل. الطبیعة ھدایا ویبجل السنة فصول بتغیر
 !الیابان في السنة

 الطالب عودة مثل حیاتھم، في مھمة بتغییرات الیابانیون یمر حتى الیابان في الربیع فصل یبدأ إن ما
 ھذه تحت الجلوس الیابانیون اعتاد وقد الربیع، فصل في الكرز أشجار أزھار تتفتح  .المدارس إلى

 .الیابان في سنویاً  بجمالھا والتمتع لمشاھدتھا األشجار

 اللیل في السماء تشتعل .الیابان أنحاء جمیع في التقلیدیة الناریة األلعاب مھرجانات تقام الصیف، في
 .المتفرجین من الحشود تبھر التي العروض وتقام باألضواء

 األشجار أوراق ألوان تتحول .والرطوبة الحرارة معدالت تنخفض حیث معتدل، فصل ھو الخریف
 .األبصار یخطف مظھر بذلك مكونة تدریجیاً، الفاقع واألحمر األصفر إلى

 الفترة، ھذه خالل  .المناطق بعض في مترین إلى تصل حتى تتراكم حیث الثلوج، وقت ھو الشتاء
 األراضي فوق الثلوج من بیضاء أغطیة تنتشر حیث وانتعاشاً، نظافة أكثر الطبیعیة المظاھر تبدو

 .والمباني

Web Japan 
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 معلومات على لألطفال الیابان موقع یحتوي
 عن المزید معرفة على األطفال تساعد ممتعة
 المدارس في بكثرة الموقع ھذا ُیستخدم  .الیابان

 تتوفر .العالم أنحاء جمیع في واإلعدادیة االبتدائیة
 واأللمانیة بالفرنسیة الموقع أجزاء بعض

 .والعربیة والصینیة والكوریة واإلسبانیة
 

 Web Japan لألطفال 

http://web-japan.org/kidsweb/ 

 وأقوى أحدث حول موجزة أنباء على یحتوي
 والعلوم الیاباني الحیاة أسلوب في االتجاھات

 واألكل الشعبیة والثقافة والموضة والتكنولوجیا
 .والسفر

 االتجاھات في الیابان

http://web-japan.org/trends/ 

 مثل موضوعات حول قصیرة فیدیو مقاطع
  .والسیاحة والتكنولوجیا والعلوم والطبیعة الثقافة
 ویتوفر دقائق، 4 أو 3 حوالي مقطع كل یدوم
 متوفرة .أیضاً  دولیة إعالم وسائط على

 والصینیة والفرنسیة واإلسبانیة باإلنجلیزیة
 .والیابانیة والبرتغالیة والعربیة

 

 موضوعات فیدیو یابانیة

http://web-japan.org/jvt/ 

 التركیبة مثل لموضوعات شاملة مقدمات
 .والریاضة والثقافة والمجتمع واالقتصاد الحكومیة

 والفرنسیة واإلسبانیة باإلنجلیزیة متوفرة
 .والكوریة والصینیة

 

 صفحة الحقائق الیابانیة

http://web-japan.org/factsheet/ 

 معلومات توفر مفیدة إلكترونیة لمواقع شامل دلیل
 .الیابان حول

 روابط یابانیة

http://web-japan.org/links/ 

 والتقلیدیة الحدیثة الیابان تقدم إلكترونیة مجلة ھي
 على االطالع یمكنك .العالم أنحاء في للشعوب

 .ھنا السابقة اإلصدارات

 نیبونیكا

http://web-japan.org/niponica/ 
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