اددليقز

درارة الرتبية والتعليم

قطاع املناهج والتوجيه

اإلدارة العامة للمنام

٠٥

ه

هع

مت٢ح ٠الران ثد٠٢؛
حقرق الطع حمفو

ره أ

واز

٣٨يدر,٢، ١٧-

ؤ

س- ٠

منج
١٠٠٠

 ١رمت

1

يئلمك،ألميئص

وزرة الرتبية والتعليم
قطاع املناهج والتوجيه

االرة العامة للمناهج

ضاديخ البض القلله.
للصف ا(امس
من مرحلة التعليم األساسي

تأليف
ًا٠د ٠عبدالرزاى حيىي االشول.
ًا .إنصاف حممد عبدالله.

٢

ًا٠د ٠عبد الرمحن عبدالواحد الشجاع.
ًا .عبدالباقي عبده )حلكيمي ٠

إشرانط /د ٠عبد الفئي قاسم الشرجيب

1

اإلخراج الفئي

الصو— واخلرائط:

الصنت والتصميم :

— —|

حممد حسني الذماري.

أمحد حممد العوامي.

ًاشرف على التصميم  :حامد عبدالعامل الشيباني.

٨م؛--،±٧ -*.±
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الفهرس
املو}

الوحدة األوىل—

1

وع

الصفحة

الدول اليمنية القدلة ...............

٦

الدرس االول —

الدول اليمنية القد ة ................

٧

الدرس الغاني —

دولة معني ........................

±±

الدرس اكاك —

دولة حضرموت ....................

±¥

الدرس الرابع —

دولة سبأ ..........................

±٧

الدرس اخلاممر —

دولة قتان .........................

٢.

الدرس السادس —

دولة أوس—ان ........................

٢٣

الدرس السابع —

دولة حصر........................

٢٥

1

تقو .الوحدة ٠

٢٨

الوحدة الثانية —

مظاهر )حلضارة اليمنية القدلة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٩

الدرس االول —

الزراعة ..........................

٣.

الدرس الغاني —

التجارة والنصناعة .................

٣٤

الدرس الثالث —

اشام االحتماعي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣٨

الدرس الرابع —

التطام الساسي ....................

٤.

الدرس اخلاممر —

املطاهر اشافة.....................

٤٣

الدرس السادسر —

.ة ........................

٤٧

الددان

تقو .الوحدة ٠

±ه

الوحدة الثالثة —

األطماع األجنبية ىف اليمن ومقاومتها ٠٠٠٠

٥٢

الدرس االول —

دوافع االطماع االجنبية ىف الينب ٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٣

الدرس الغاني —

الغزو الروماني لليمن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٦

الدرس الثالث —

االحتالل احلثي لدحن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٩

الدرس الرابع —

االحتالل الفارسي لطمن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦٣
٦٦

تقو .الوحدة ٠

الوحدة الرابعة —

أوضاع العرى قل االسالم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦٧

الدرس االول —

االوضاع السياسية ...................

٦٨

الدرس الغاني —

األوضاع االصادة واالحاء-ة ٠٠٠٠٠٠٠

٧٢

الدرس الغالث —

االوضاع الثقافية والدينية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٦

تقو .الوحدة ٠

٨.
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