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 ملخص البحث 

يهدف البحث الحالي معرفة أثرر الدردريع ى رف  فرل أ ر  ف درالف افيرداص فري دح ري  مراد  

 الداريخ  االحدفاظ بها لدى طالباص ال ف اف   المد  ط. 

 اقد ر البحرث الحرالي ى رف طالبراص ال رف اف    المد  رط فري المردارع المد  رطة  الثا  يرة       

ا رردمد  الباحثررا   2102-2102ال هاريررة الدابعررة ل مديريررة العامررة لدربيررة الدي ا يررة ل عررا  الدرا رري 

 الد ررررمي  الديريبرررري وا الميم ىرررراص المديافمررررة عالرررروج يدةررررم  ميمرررر ىدي  الميم ىررررة الديريبيررررة

 الميم ىة الةابطة   فقا لهوا الد مي  امديرص ىي رة الدرا رة ق رديا فري مد  رطة الرحمرة ل ب راص 

( طالبة م زىة ى ف يعبدي  . بعد دطبيل أيراءص البحرث ى رف افرراد العي رة 10أو ب غ ىدد الطالباص )

T-Testعدرر  ا رردمرام المد  ررطاص الح ررابية ع اال حرافرراص المعياريررة  امدبررار   اص الي يررة ل رردري    

فررل و  داللرإ جح رامية فري الدح ري   -إلفراد العي ة .  ى رد دح ير  البيا راص در  الد  ر  جلرف  ير د  

 االحدفاظ  ل الح الميم ىة الديريبية ع  في ةر ء ال درامخ م رل البحرث جلرف ىرد  د  رياص أ مهرا 

ف اف   المد  ررط.       الدق يرر  مرر  اف رراليف الدق يديررة فرري درردريع مرراد  درراريخ الحةرراراص القديمررة ل  رر

                                                                                Abstract         

The aim of this study has been specified on the impact of teaching 

according to scattering harmony style  in teaching History material among  

students girls  of first class of intermediate school .  

The current research has concluded on the students girls of first class of 

intermediate school and Day secondary school related to Diwaniyah Education 

Directorate for the academic year 2012-2013 , the researcher has used the 

experimental design with equivalent groups which included two groups ,  

experiment & control groups , according to this style , the study specimen has 

been chosen intentionally at Al-Rahma intermediate school which its students 

amounting to (61) students girls distributed on two sections and it has been 

chosen , She has been used statistical means to choose the T ( T-TEST ) for two 

specimens . On basis of the current research the research recommended the 



following adopting method of dispersed style in teaching History material for 

the first class of intermediate school for its benefits as thinking and accuracy 

 

 

 


