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Abstract : 

     The current research aims to know the effect the (paksa) strategy on 

achievement of third-grade students ,and for the purpose of verifying ,the 

following hypothesis was laid. There no statististically at the level of 

significance  (0,05)between the average scores of the experimental group 

students which was studied according to the (paksa)strategy and the average 

scores of the control group students who studied in the usual way in the 

achievement test the researcher adopted the experimental design for two 

equivalent groups with the post test .the experiment was applied to a sample 

of(57) third grade students ,(31) students for the experimental group and 

(26).they were students of the control group, and they were rewarded in 

(chronological age, previous achievement in history, intelligence, academic 

achievement for the parents).the research tool was built ,represented by the 

achievement test, and its validity and reliability were verified. The 

experimental group was taught according to the strategy and the control group 

according to the usual method studied the researcher has formulated the two 

groups of the research after formulating the behavioral goals of the first and 

second sections and the five levels of bloom ,and the number of goals 

reached(128)behavioral goals .the researcher also prepared a final achievement 

test consisting of(35)items of the type (multiple choice, essays) (appendix 4) 

the test was presented to a group of experts(appendix). 2) that applied the 

experiment in the first semester of the year 2019-2020.the researcher 

personally studied the two research groups and the duration of the experiment 

lasted nine weeks ,starting from  22|10|2019m lt ended on 16|1|2020 AD and 

after completing the application of the experiment ,it was applied to both 
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groups and by using the T-test two independent samples, the results showed 

the superiority of the students of the experimental group that studied according 

to the strategy and the students of the control group that studied according to 

the usual method in the academic achievement variable in light of the results, 

the researcher concluded that teaching history topics according to the PAKSA 

strategy contributed to increasing the achievement of the experimental group 

students ,and the research came out with a set of recommendations and 

proposals proven in the body of the research .  

   Keywords: (role, kindergarten, development, emotional intelligence).                                               
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انثاب األٔل :انرٕظع  األنُثعٙ  عٙ انعٕغٍ ان ستعٙ ٔانًمأيعح ان ستٛعح ت ت عد اذًعاو  زاظعح ْعرا انثعاب ٚرٕلع  يعٍ 

 -: أٌٚكٌٕ لا زا عهٗ  أٌانطانة 

مستوى  انغسض انعهٕكٙ  خ

 الغرض

ال  يصلح

 يصلح

 المقترحات

    ي س ح ٚ سف انرازٚخ 1

    ي س ح ٚ د  ألعاو انرازٚخ  2

    ذطثٛك ٕٚظخ يفٕٓو انرازٚخ انمدٚى  3

    ذذهٛم ٚمازٌ تٍٛ انرازٚخ انمدٚى ٔانٕظٛػ 4

    ي س ح ًٚٛص تداٚح انرازٚخ انذدٚس 5

    ي س ح ُٚالش ظثة اَد اع األٔزتٍٛٛ َذٕ انٕغٍ ان ستٙ 6

    ذطثٛك ٍ ان ستٙ.انًعر ًسٌٔ انٕغ ى لعًٕاٚذد  كى لع 7

    ذطثٛك ٕظخ لٛاو انش ة ان ستٙ تًمأيح انًعر ًس.ٚ 8

    ذطثٛك  طٙ ددز ٚؤشس األنًاع ان ستٙ .ٚ 9

    ذطثٛك ٚكرة عٍ أًْٛح انمعٛح انفهعطُٛٛح تانُعثح نه سب . 11

    ذطثٛكٚ طععٙ ايصهععّ عهععٗ دسكععاخ انععٕعٙ انععٕغُٙ ٔانمععٕيٙ  11
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 انًرصاعدج.

    ي س ح . لٚ سف انًغٕ 12

ٚهخععأ أظععهٕب انًغععٕل  ععٙ انعععٛطسج عهععٗ انًُععاغك  13

 انًازج تٓا .

    ي س ح

    اظرٛ اب ٕظخ ظثة ادرالل انًغٕل نهٕغٍ ان ستٙ .ٚ 14

    ي س ح ايثساغٕزٚح  يغٕنٛح.انًغٕل الايح ٚعرُرج  15

كرععة  ععٙ كٛفٛععح ذ ععسض انًغععٕل نريععازاخ ان ستٛععح ٚ 16

 اإلظاليٛح . 

    ي س ح

    ي س ح ٚ سف أيازج خٕازشو . 17

ٚذهعععم ععععدو لٛعععاو أْعععم يصعععس ٔانشعععاو تًععععاعدج أْعععم  18

 ان ساق نًٕانٓح انًغٕل .

    ي س ح

ٚكرة دٕل ذًكٍ انًغعٕل يعٍ ادعرالل تغعدا   عٙ شيعٍ  19

 انخهٛفح ان ثاظٙ )انًعر صى تاهلل (.

    ي س ح

ٕٚظععخ األظععثاب انرععٙ ظععاعدخ ْٕتكععٕ عهععٗ ذذمٛععك  21

 أغساظّ . 

    ي س ح

    ي س ح ٚ سف ي سكح عٍٛ نانٕخ . 21

    ذطثٛك ٕٚظخ كٛف ذٕلف انغصٔ انًغٕنٙ نهٕغٍ ان ستٙ. 22

    ذطثٛك ٕٚظخ أًْٛح ي سكح عٍٛ نانٕخ . 23

    ي س ح ٚكرة عٍ أٔظاع ان ساق ت د انرٕظ  انًغٕنٙ . 24

    ي س ح ٚ سف دعٍ انجالئس٘. 25

رٕظعع  انًغععٕنٙ نهععٕغٍ ٚسظععى خازغععح ٕٚظععخ تٓععا ان 26

 ان ستٙ . 

    ذطثٛك

ٚذهم كٛف نى ٚرًكٍ انًغعٕل ٔيعا ذث عح يعٍ انرٛادعاخ  27

 انرأشٛس عهٗ يثا ٖ ٔلٛى اإلظالو .

    ي س ح

    ي س ح ٚ سف انصفٍٕٚٛ . 28

    ذطثٛك ٚذد  أٔل ظٕٓز نهصفٍٕٚٛ . 29

    ي س ح ٚذهم لٛاو اظًاعٛم انصفٕ٘ تاذخاذ نمة انشاج . 31

ٚكرعععة ععععٍ انلعععسٔف انرعععٙ اظعععرفا ج انصعععفٍٕٚٛ يُٓعععا  31

 تدرالل ان ساق .

    ذسكٛة

ٚذهم لٛاو خا و تٛك تًًازظعح ظٛاظعح عُصعسٚح يغهفعح  32

 تانطائفٛح .

    ي س ح
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    اظرٛ اب ٕٚظخ يٕلف ان سالٍٛٛ يٍ ظٛاظح خا و تٛك . 33

    ذسكٛة خالل دكى انصفٍٕٚٛ .ٚهخأ ظسٔف ان ساق   34

ظععععثة غععععٕل  رععععسج انذصععععاز انرععععٙ  سظععععٓا ٚذععععد   35

 انصفٍٕٚٛ عهٗ انعكاٌ 

    ذطثٛك

    ي س ح ٚكرة  ٙ عدو ظٛطسج انصفٍٕٚٛ عهٗ كم يدٌ ان ساق   36

ٚكرة  ٙ انلسٔف انرٙ اظعرفا ج يُٓعا انثسذغعانٌٕٛ  عٙ  37

 ادرالل انٕغٍ ان ستٙ 

    ي س ح

    ي س ح ٚ سف اندٔنح انع دٚح . 38

    ي س ح نرٙ أظ فد انثسذغانٌٕٛ .ٚذهم ان ٕايم ا 39

    اظرٛ اب  .  انع دٍٚٚ هم ظثة ظٕٓز األشساف ان هٍٕٚٛ تدل  41

    ي س ح تادرالل يدٌ ٔيٕاَئ  ٙ انجصائس  اإلظثاٌٚعرُرج لٛاو  41

    ي س ح ٚهخأ عدو ذًكٍ انجصائسٌٕٚ يٍ انًمأيح. 42

    ذطثٛك هٛج .ٕٚظخ انًصانخ انعٛاظٛح ٔاتلرصا ٚح نغصٔ انخ 43

    ذطثٛك ٕٚظخ  ٔز انٛ ازتح  ٙ غس  انثسذغانٌٕٛ . 44

    ي س ح ٚعرُرج ْدف انٕٓنُدٍٚٛ يٍ ادرالل انخهٛج ان ستٙ .  45

    ي س ح ٚ سف يُٓا تٍ َاصس . 46

ٚعععععرُرج لٛععععاو انصععععفٍٕٚٛ تانر ععععأٌ يعععع  األٔزتٛععععٍٛ  47

 انًعر ًسٍٚ.

    ي س ح

    ح ي س  ٚ سف ان صًإٌَٛ . 48

ٚ هعععم ا عععا ج ان صًعععإٌَٛ يعععٍ ظعععسٔف اتَمععععاو  عععٙ  49

 اإليثساغٕزٚح انثٛصَطٛح.

    اظرٛ اب

    ذطثٛك  ٚذد  يرٗ ظٓس ان صًإٌَٛ. 51

    اظرٛ اب ٚ هم اذجاِ ان صًإٌَٛ َذٕ انٕغٍ ان ستٙ. 51

    ذطثٛك ٚ د اْى َرائج ي سكح ٔا ٘ ناندٚساٌ . 52

    ذطثٛك صًإٌَٛ عهٗ انثصسج. ٚ طٙ اكصس عٍ ظٛطسخ ان  53

ٚعرُرج لٛاو ععسب انخهعٛج ان ستعٙ تًٕانٓعح انٓجًعاخ  54

 اتظر ًازٚح.

    ي س ح

ٚهخعععأ ظعععثة  شعععم ان صًعععإٌَٛ  عععٙ صعععد انٓجًعععاخ  55

 األٔزتٛح .

    ذسكٛة

ٕٚصعععف انصعععع ٕتاخ انرعععٙ ٔانٓععععح ان صًعععإٌَٛ  ععععٙ  56

 انًغسب ان ستٙ . 

    ذطثٛك
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صًععإٌَٛ يثاشععس عهععٗ انًغععسب ٚكًععم نععى ٚكععٍ دكععى ان  57

 ان ستٙ . 

    ي س ح

    اظرٛ اب ت ٛد عٍ انعٛطسج ان صًإٌَٛٚذهم ظثة تماء يساكش  58

ًٚٛععص كٛععف كاَععد انذٛععاج انعٛاظععٛح  ععٙ ان ععساق أتععاٌ  59

 انعٛطسج ان صًاَٛح .

    ي س ح

ٚكرععة  ععٙ ظععثة لٛععاو ان صًععإٌَٛ تععاتعرساف تععت تكععس  61

 صٕتاشٙ ٔانٙ عهٗ تغدا  .

    ي س ح

ٕٚصف األدداز انرٙ ظاعدخ انصفٍٕٚٛ  ٙ انعٛطسج  61

 عهٗ تغدا  . 

    ذطثٛك

    ذطثٛك ٚ طٙ ٔصف ت اْى اَجاشاخ يسا  انسات   ٙ تغدا  .  62

    ذطثٛك ٕٚظخ اْى تُٕ  ي اْدج شْاب . 63

ٚهخأ تأظهٕتّ انخعا  نعى ٚععًخ نهصعفٍٕٚٛ اتَفعسا   64

 تانخهٛج ان ستٙ .

     ذسكٛة

ٚكرة  ٙ اْى اْرًاياخ ان صًإٌَٛ  ٙ انٕغٍ ان ستعٙ  65

 خالل انمسٌٔ األزت ح .

    ي س ح

ٕٚظععخ اْععى انًشععاكم انرععٙ ٔانٓععد انععٕغٍ ان ستععٙ  66

 خالل انذكى ان صًاَٙ .

    ذطثٛك

ٚذهععم ظععثة اَمعععاض انًعععر ًسٍٚ األٔزتٛععٍٛ عهععٗ  67

 انٕغٍ ان ستٙ.

    ي س ح

    ذطثٛك  ٙ انًمأيح ان ستٛح .ٕٚظخ  ٔز األظس انًذهٛح  68

ًٚٛععععص  ٔز انشعععع ة ان ستععععٙ  ععععٙ ز عععععح نهعععععٛطسج  69

 ان صًاَٛح .

    ي س ح

    ي س ح ٚعرُرج ظٕٓز اذجاْاخ انُٓعح ان ستٛح .   71

ٚكرععة  ععٙ  ٔز انصععذا ح ان ستٛععح  ععٙ دسكععح انُٓعععح  71

 انذدٚصح .

    ذطثٛك

    ذذهٛم صالح .ٚمازٌ تٍٛ انكٕاكثٙ ٔانص انثٙ  ٙ دسكح اإل 72

    ذطثٛك ٚ طٙ اْى أ كاز انُا ٘ األ تٙ  ٙ ان ساق. 73

    ي س ح ٚعرُرج اْى أظثاب صدٔز انصذف ان ستٛح . 74

    ذطثٛك أععاء انًُردٖ األ تٙ . اعداوٚ طٙ ظثة  75

    ي س ح ٚهخأ ظثة لٛاو ان سب ترأظٛط انجً ٛاخ انعسٚح. 76

    ذذهٛم ن ستٛح انفراج .ٚمازٌ تٍٛ نً ٛح ان ٓد ٔا 77
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    ي س ح ٚصًى اْى انًٕاظٛ  انرٙ َالشٓا انًؤذًس . 78

ٚذهم لٛاو انشسٚف دعٍٛ تإصداز يُشعٕز  دعط  ٛعّ  79

 األظاض اندُٚٙ انر٘ ازذكص عهٛح ان صًإٌَٛ .

    ي س ح

 انثاب انصاَٙ :اتظر ًاز انذدٚس ٔانًمأيح ان ستٛح .

    ذذهٛم .دٚى ٔانذدٚس ٚمازٌ تٍٛ اتظر ًاز انم 81

ٚكرععة  ععٙ غثٛ ععح ان اللععح تععٍٛ  سَعععا ٔانجصائععس يُععر  81

 انمسٌ انعات  عشس انًٛال ٘ .

    ي س ح

    ي س ح ٚهخأ خطح انفسَعٍٛ  ٙ ادرالل انجصائس . 82

    ي س ح ًٚٛص ظثة ادرالل انفسَعٌٕٛ نترَٕط . 83

ٚمرععسح ظععثة ذجًعع  انشععثاب انععٕغُٙ انرَٕعععٙ دععٕل  84

 انصذف انٕغُٛح . ت ط

    ي س ح

ٚهخأ تأظعهٕتّ انخعا   شعم انغعصٔ انفسَععٙ نًدُٚعح  85

 عكا . 

    ذسكٛة

    ذذهٛم ٚمازٌ تٍٛ شٕزج انماْسج األٔنٗ ٔانصاَٛح . 86

    ي س ح ٚكرة  ٙ َرائج انغصٔ انفسَعٙ نًصس. 87

ٚذهععم أصععثذد تسٚطاَٛععا اكصععس ا زاكععا نًصععانذٓا  ععٙ  88

 يصس . 

    اظرٛ اب

ٚذععد  انلععسٔف انرععٙ ظععاعدخ تسٚطاَٛععا  ععٙ ادععرالل  89

 يصس .

    ذطثٛك

ٕظععععخ كٛععععف  خهععععد انعععععٕ اٌ  ععععٙ دععععٕشج انذكععععى ٚ 91

 انًصس٘ .

    ذطثٛك

    ذسكٛة ٚهخأ اْى يمسزاخ يؤذًس تسنٍٛ . 91

    ي س ح ٚكرة  ٙ اْى انرطه اخ انفسَعٛح تدرالل انًغسب . 92

    ي س ح مٕق األَعاٌ .ٚكًم اْى يا أكدخ عهٛح يثا ٖ د 93

ٚهخععأ عمععد  سَعععا عععد  يععٍ اتذفالٛععاخ انرجازٚععح يعع   94

 شعًاء انمثائم انًٕزٚراَٛا . 

    ذسكٛة

    ذطثٛك ٕٚظخ أًْٛح دسكح ياء ان ٍُٛٛ  ٙ يٕزٚراَٛا . 95

    ذذهٛم ٚذهم لٛاو  سَعا تادرالل تٛسٔخ . 96

    ذطثٛك زٚح .ٕٚظخ اظرجاتح يؤذًس انصهخ نهًطاي  اتظر ًا 97

ٚكرععة  ععٙ ظٓععٕز عًهٛععح انًمأيععح ان ستٛععح نهعععٛطسج  98

 اتظر ًازٚح األٔزتٛح . 

    ي س ح
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ٕٚظععخ لععساز  ععسض َلععاو اتَرععداب انثسٚطععاَٙ عهععٗ  99

 ان ساق ٔ هعطٍٛ .

    ذطثٛك

    ي س ح  ٙ شسق األز ٌ .  1928ٚذهم تُٕ  ي اْدج  111

ان انًٛعععح األٔنعععٗ  ٚعععرُرج لٛعععاو تسٚطاَٛعععا ت عععد انذعععسب 111

 تدرالل ان ساق .

    اظرٛ اب

ٚكرععة  ععٙ لٛععاو انجُععسال انثسٚطععاَٙ ظععراَهٙ يععٕ   ععٙ  112

 ادرالل تغدا  .

    ي س ح

ٚذهعععم ععععدو صعععًٕ  ان صًعععإٌَٛ أيعععاو ذمعععدو انمعععٕاخ  113

 انثسٚطاَٛح  ٙ انمدض .

    ي س ح

ٚ هم أٌ ادرالل تسٚطاَٛح نفهعطٍٛ ْعٕ تداٚعح نهصعساع  114

  سب ٔتسٚطاَٛا تٍٛ ان

    اظرٛ اب 

ٕٚظخ لٛاو تسٚطاَٛا تاتْرًاو تًُطمح انخهعٛج ان ستعٙ  115

. 

    ذطثٛك

يععا لايععد تسٚطاَٛععا  ععٙ تداٚععح انمععسٌ انراظعع  ٚ ععد  اْععى  116

 عشس تدرالل انخهٛج ان ستٙ . 

    ي س ح 

ٚعععرُرج لٛععاو تسٚطاَٛععا ت مععد ظهعععهح يععٍ اتذفالٛععاخ يعع   117

 ٍ ٔلطس .دكاو يعمػ ٔانثذسٚ

    اظرٛ اب

    ذذهٛم .1921ٚذهم عمد يؤذًس ظاٌ زًٕٚ  ٙ اٚطانٛا عاو  118

    اظرٛ اب  ٚشسح كٛف لأو انجصائسٌٕٚ اتدرالل انفسَعٙ . 119

    ذطثٛك ٚ د  اْى تُٕ  ي اْدج ذا را . 111

    اظرٛ اب  ٕٚظخ تُٕ  صهخ غُجح . 111

    اظرٛ اب   ٙ ذَٕط .1911ٚفعس لٛاو اَرفاظح انصتنح عاو  112

ٚكرة  ٙ اْى اتظر دا  انرٙ لاو تٓا عًس انًخراز ظد  113

 اتدرالل اإلٚطانٙ .

    ي س ح

ٚهخععأ اْععى اإلنععساءاخ انرععٙ لععاو تٓععا اإلٚطععانٌٕٛ  ععٙ  114

 يُطمح انجثم األخعس. 

    ذسكٛة

    ذطثٛك .1912ٕٚظخ لٛاو شٕزاخ عدٚدج  ٙ انًغسب عاو  115

ظععثة انذًععاض انشععدٚد  ععٙ َفععٕض أتُععاء انسٚععف  ٚكرععة 116

 انًغستٙ 

    ذسكٛة

ٚكرة  ٙ أظثاب انرٙ أ خ انعٗ اظرععالو انخطعاتٙ  عٙ  117

 انًغسب 

    ذسكٛة
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لٛاو ان عكسٌٕٚ انٕغٌُٕٛ  ٙ يصس انٗ ذأظعٛط  ٚ هم  118

 ذُلٛى ععكس٘.

    اظرٛ اب

    ذطثٛك  ٚكرة  ٙ يا ا عد تسٚطاَٛا ظد انًصسٍٚ .  119

ٚعرُرج ذأنٛف ٔ د يصس٘ نًماتهح انًُدٔب انثسٚطعاَٙ  121

. 

    اظرٛ اب

    اظرٛ اب ظثة ظٕٓز دسكح انرٕكٛالخ . ٚعرُرج 121

    ذسكٛة ٚكرة  ٙ ظثة َفٙ ظ د شغهٕل انٗ نصٚسج ظٛشم. 122

    ي س ح  .1921ٚهخأ ظثة لٛاو انصٕزج ان سالٛح عاو  123

    ي س ح . 1921اق ٕٚظخ عدو اظرًساز شٕزج ان س 124

    ي س ح .1925ٚ د  أظثاب لٛاو انصٕزج انعٕزٚح عاو  125

انععععثة انًثاشعععس نمٛعععاو انصعععٕزج انععععٕزٚح ععععاو ٚععععًٙ  126

1925 

    اظرٛ اب

ٕٚظخ  ظثة نجٕء  سَعا انٗ ذغٛٛس أظانٛثٓا انعٛاظٛح  127

. 

    ذطثٛك

دٛعح ٚمازٌ تٍٛ انصٕزج انعٕزٚح ٔانصٕزج ان سالٛح يٍ َا 128

 ان ٕايم انداخهٛح .

    ذذهٛم

األْداف  يكاٌ ان ًم انرخصأ اتظى ٔاندزنح ان هًٛح خ

 انعهٕكٛح

انخطػ 

 انردزٚعٛح

اتخرثاز 

 انرذصٛهٙ

أ.و.   ادعاٌ عهٕٛ٘  1

 اندنًٛٙ

 ×  × ذستٛح |اتٍ انٓٛصى لٛاض ٔذمٕٚى

  × × ا أب |تغدا  لٛاض ٔذمٕٚى أ.و.   ظُاء يجٕل انٓصاع 2

غسائك ذدزٚط  صالح يجٛد  أ.و.   3

 انرًاعاخ

ذستٛح| ناي ح 

 كستالء

× × × 

أ.و.   كاظى ْاذف  4

 انشايٙ

ذستٛح |ناي ح  عهى انُفط

 كستالء

×  × 
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 × × × ذستٛح| ناي ح تاتم لٛاض ٔذمٕٚى أ.و.   َثٛم كاظى ْسٚثد 5

ذستٛح األصً ٙ  غ. ذدزٚط انرازٚخ .   ظهًٗ يجٛد دًٛدو 6

 | ٚانٗ

 × × 

 × × × ذستٛح| تغدا  لٛاض ٔذمٕٚى و.   غانة انمٛعٙ 7

غسائك ذدزٚط  و.و يذًد عثدهللا 8

 ذازٚخ

 × × × و| انُث  انصا ٙ

 × ×  و| اٜيال يدزظح ذازٚخ ظازج ادًد دعٍٛ 9
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