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 الثانية  دراسات االجتماعية والمواطنة الصف السادس مهارات مادة ال
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استنتاج أثر النزاع -26
بين ابناء األمام فيص ل 

في نهاية الدولة 
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 أصبحت المنطقة فوضى
فهم آثار سقوط 27

 الدولة السعودية الثانية 
 احتالل الدولة العثمانية االحساء 

  وسيطرة البريطانيين على سواحل الخليج العربي
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المقارنة بين المظاهر -

الحضارية في الدولة 
السعودية األولى 
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