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  الماء بكرة األساسية المهارات بعض تعلم في مساعدة وسائل باستخدام تعليمي منهاج تأثيرعنوان الرسالة : )

 (سنة( 41-41) بأعمار للمبتدئين

 المستخلص

أمتتتا مشتتتكلة البحتتت  عتتتدم وجتتتود منهتتتاج تعليمتتتي و  المستتتاعدة والوستتتائل التعليمتتتي المنهتتتاج تتتتأثير فتتتي البحتتت  أهميتتتة تجلتتتت

 المستتتاعدة الوستتتائل باستتتتخدام تعليمتتتي متتتنه  أعتتتداد -4مستتتاعدة لتعلتتتيم مهتتتارة كتتترة المتتتاء وكانتتتت أهتتتداف البحتتت  هتتتي: ستتتائل و

 االختبتتتارات نتتتتائ  بتتتين معنويتتتة فتتترو  وجتتتود -4أمتتتا الفتتتروض هتتتي:  .المتتتاء بكتتترة األساستتتية المهتتتارات بعتتتض تعلتتتم فتتتي

 المستتتاعدة الوستتتائل تستتتتخدم التتتتي األولتتتى التجريبيتتتة المجموعتتتة ولصتتتال  والثانيتتتة األولتتتى التجتتتريبيتين للمجمتتتوعتين البعديتتتة

 اختيتتترت قتتتد البحتتت  عينتتتة أمتتتا ،التجريبتتتي المتتتنه  الباحتتت  استتتتخدم وقتتتد .المتتتاء بكتتترة الدراستتتة قيتتتد المهتتتارات بعتتتض تعلتتتم فتتتي

  التعليمتتتتي المنهتتتتاج حقتتتت  -4(ستتتتنة أمتتتتا أهتتتتم االستتتتتنتاجات هتتتتي:41-41(مبتتتتتدم بعمتتتتر )41البتتتتالد عتتتتددها ) عمديتتتتة بطريقتتتتة

 .البح  عينة أفراد لدى الماء كرة مهارات بعض لتعلم الموضوعة األهداف والوسائل المساعدة المستخدم
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Abstract of Master's Thesis 

It demonstrated the importance of research on the impact of the curriculum and aids the research 

problem is the lack of curriculum and means of helping to teach water polo skill and objectives of 

the research were: (1) the number of curriculum using aids in learning some basic skills water 

polo. The hypotheses are: (1) the existence of significant differences between the results of the 

first post tests of the experimental groups and the second in favor of the first experimental group 

used aids in learning some of the skills under study water polo. The researcher used the 

experimental method, the sample had been chosen as a deliberate way of (14) novice age (14-16 

years) The main conclusions are: 1 achieved the curriculum and tools to help the user set goals to 

learn some water polo skills of the research sample.  


