
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/om/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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عناصر الدرس 
1-     ا واد اا  :
أ-   اء اا
ب- ا ب- ا
ج-  ا
2-   ا وا  با
3-  ما  ا وا  اتalm
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امتداد الدولة االسالمية وحدودها 

الحدود واالمتدادالعھد

بالد فارس–الشام –مصر –العراق –شبھ الجزیرة العربیة الخلفاء الراشدین  بالد فارس–الشام –مصر –العراق –شبھ الجزیرة العربیة الخلفاء الراشدین 

و  شمالي افریقیا( الى جانب المناطق في عھد الخلفاء الراشدین ضمت االمویین 
نھر جیحون  ماوراءاالندلس وبالد 

من الصین شرقا الى المحیط االطلسي غربا العباسیین 
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اخلريطة توضح اقصى اتساع للدولة العباسية 

alm
an
ah
j.c
om
/om



سباب ضعف الدولة العباسية أ

1 -  اتساع رقعة الدولة 1 -  اتساع رقعة الدولة
2 -  وجود خلفاء ضعاف
3 - دخول عناصر غیر عربیة في بیت الخالفة العباسیة
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 51ص  1حل نشاط
 53ص ) ج( 3حل نشاط  
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خطوات قیام الدولة االمویة في االندلس
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االسئلة النقاشية 

 شرقا الى ............اقصى اتساع وصلت الیھ الدولة العباسیة من حدود
غربا ................... 

              الدولة االمویة في االندلس               الدولة االمویة في االندلس

العاصمة                    الموؤسسسنة التأسیس                   
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