
صخهيثة
 والتعليم الرتبية وزارة
 والتوجيه املناهج قطاع

للساهج العامة اإلدارة

٠هى

األساسي التعليم موحلة ص الساهتذس للجدود
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والتعليم الرتبية لوزارة حمفوظة الطبع حقوق
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 اشدؤعهيص

 والتعليم التربية وزارة
 والتوجيه المناهج قطاع

للمناهج العامة االدارة

اإلسالمي العوب حاريخ
األساسي التعليم مرحلة من السادس للصف

تأليف

 االشول يحيى عبدالرزا, اً.د. الشجاع عبدالواحد الرمحن عبد ًا.د.

الحكيمي عبده عبدالباقي اً. عبدالله حممد ازغ مل٦إ أ.

د|١\ض
الشرجبي قاسم الغني عبد د.

برئاسة/ فريق راجعه

المعللس غا+ محمد عبده د.

الشيباني عبدالعامل حامد : التصميم على ًاشرف

،٣محراجاس

 الذمارى حسني حممد
 لعفيغى ا عبده عادل
العامر أمحد هبام

 واخلرائط الرسوم
 النصوء تعديالت

وتصميم صف
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 االول الدرس
 اكاني س—الد

 الثالث الدرس
 الرابع الدرس
 احلامس الدرس
الوحدة لقو.

لصفحة

06

الغ-هرس

الراشدون. احللفاء عهد

 — الراشدين. احللفاء عهد يف اإلسالمية الفتوحات
.االموية الدولة
.العباسية الدولة

والعباسي االموي العهدين يف اإلسالمية الفتوحات

أ

املوضوع

ل3_1سي1—لد1لغهل1

٧ النبوى العهد ىف العربية اجلزيرة شبه األوىل: الوحدة

٨ مكة يف اإلسالمية الدعوة األول الدرس

٧± املنورة املدينة يف االمالمة الدولة اكاني االرس

٢٢ £ للرسول احلردة األعمال الثالث الدرس

٢٧ العرني جزيرة شبه خارج اإلمالم انتثار الرابع الدرس

٣٢ النبوي العهد يف البنب احلامس الدرس

٣٥ الوحدة لقومب

العصر هناية حىت اإلسالمية الدولة :الثانية الوحدة
٣٦ الثاىن العباسى
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لصفحة
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الغ-هرس

 االول الدرس

 اكاني االرس

 الثالث الدرس

 الرابع الدرس

 احلامس الدرس

الوحدة تقو.

------ اإلسالمية احلضارة أسس

---- والثقافية االجتماعية املظاهر

 اإلسالمي املعماري الفن

 اإلسالمية للدولة والصناعة التجارة

اإلسالمية احلضارة يف 5املمئ دور

املوضوع

التانس الدواسس الغمل
ىف العباسية الدولة عن املسعلة الدويالت اياال الوحدة

٦٥ الثاىن العباسى العصر

٦٦ .العباسية الدولة عن املستقلة الدويالت األول الدرس

٦٩ االوىل الزيدية الدولة اكاني رس اك

٧٢ .الصلمحة الدولة اكالث الدرس

٧٥ .الرسولية الدولة الرابع الدرس

٧٩ .اللحوقة الدولة اخلامس الدرس

٨٣ .االيوبية الدولة السادس الدرس

٨٧ .املمالك دولة انابع الدرس

±٩ الوحدة لقو.

٩٢ اإلسالمية ة—احلضا مظاهر بعض :الرابعة الوحدة
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