اسم الطالبة:
..................
الموضوع :مدخل العصر
المملوكي.

المادة
التاريخ والتربية
الوطنية2
المستوى السادس

صححي الخطأ في العبارات التالية:
عندما توفي الملك الصالح تولى زمام السلطنة ابنه عز
الدين أيبك ،لكنه لقي حتفه على أيدي المماليك.

التصحيح.…………...................................................……… :
توج المماليك جهادهم ضد الصليبيين بإنزال هزيمة ساحقة بهم
في موقعة عكا سنة 685هـ؛ حيث تمكن المماليك بقيادة الملك
األشرف خليل من طرد الصليبيين من بالد الشام نهائياً.

التصحيح.……….................................................………… :

الملك الظاهر بيبرس كان له دور كبير في هزيمة
المغول في معركة عين جالوت سنة 658هـ.
تمكن المماليك في موقعة عكا سنة 696هـ بقيادة الملك األشرف
خليل بإنزال هزيمة ساحقة للصليبيين وطردهم من بالد الشام نهائياً.
أصبحت الدولة العثمانية أكبر قوة إسالمية أوائل القرن العاشر
الهجري خاصة بعد استيالئها على القسطنطينية وضمها إلى دولة
اإلسالم سنة 588هـ
.

اسم الطالبة:
..................
الموضوع :نظام الحكم
واإلدارة (.)1

المادة
التاريخ والتربية
الوطنية2
المستوى السادس

بعد وفاة شيركوه حل مكانه  ..............................الذي كوّن جيشّا
من  ...............................ووضع يده في شراء المماليك األتراك
وسماهم . ......................................

وضحت قيمة المماليك البحرية في الدفاع عن مصر حينما هاجمها
 ................... ................قائد الحملة الصليبية ..............................
سنة ( )............حيث تمكن المماليك بزعامة ()..............
( )............من التصدي للهجوم الصليبي رغم حرج أوضاع مركز
الحكم في مصر بوفاة ............................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

. ............................................................................................

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات
مشروع الملك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال

سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————

حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في
مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

