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 ملخص البحث باللغة العربية 
ستخدام  إسلوبي التمرين الموزع والمكثف في تعلم مهارة دقة التصويب بكرة اليد تأثيرا 

 أشتمل البحث على خمسة أبواب هي: 
 الباب األول: 

تضمن هذا الباب المقدمة التي تناولت أهمية التعليم المبكر لمهارات لعبةة كةرا اليةدت وت لةى 
را الراحةة فةي كةل أسةلوب وتهميرهمةا أهمية البحث في إختيار أسلوبيين تعليميين يعتمدان على ح ةم فتة

 على مهارا دقة التصويب بكرا اليدت 
 ويهدف البحث إلى:

 معرفة أي األسلوبين أفضل في تعلم مهارا دقة التصويب بكرا اليدت 

 أما أهم فروض البحث: 
ان كال إسلوبي التمرين الموزع والمكمف يؤمر إي ابيًا في تعلم مهارا دقة التصةويب لةدع عينةة 

 ثت البح

 الباب الثاني: 
إشةةتمل هةةذا البةةةاب علةةى الدراسةةات النضريةةةة التةةي تضةةةمنت محةةاور هةةي: التصةةةويب بكةةرا اليةةةد 

 وأساليب التعلمت
 الباب الثالث: 

إشتمل هذا البةاب علةى مةنهل البحةث نالمةنهل الت ريبةية وعينةة البحةث التةي بلةد عةدد أفرادهةا 
ة 10مهم علةى م مةوعتين ضةمت كةل منهمةا نة طالبًا من طالب متوسطة الم د للبنين، تةم تقسةي20ن

ختبةةةار ن سةةةتخدم إختبةةةار معامةةةل ابلتةةةوا  واخ ة لت ةةةانج م مةةةوعتي البحةةةث وتكاف همةةةا T-Testطةةةالب واخ
 واخ را  ابختبار القبلي والبعدي ألفراد عينة البحثت 

 الباب الرابع: 
ل وأشةةةتمل علةةةى عةةةره نتةةةا ل مهةةةارا دقةةةة التصةةةويب وتحليلهةةةا ومناقشةةةتها عةةةن طريةةة  ال ةةةداو 

 اإلحصا يةت 
 الباب الخامس:

وأشةةتمل علةةى اإلسةةتنتا ات والتوصةةيات التةةي توصةةل إليهةةا الباحةةث وفةة  النتةةا ل التةةي حصةةل 
 عليها ومن أهم هذه اإلستنتا ات: 

 أفضلية إستخدام أسلوب التمرين المكمف في تعلم مهارا دقة التصويب بكرا اليدت 
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Effect of using Styles Massed & Distribute Practice in Learn accuracy 

Goaling Skill in Hand Ball 

Chapter one 

This chapter includes the introduction which talks about importance of early 

learning to skill in Hand Ball game the importance of research in choose 

styles of learning simplified mission stunted this styles in moved and 

Distribut practice 

 Aims : 

 Knowledge which the best style in learn accuracy goaling skill. 

Chapter two 

This contained the theory studies that contained, goaling in hand Ball, and 

learning styles. 

Chapter three: 

This contained on searching monologue which used (tribulation search ) and 

sample search which contused on (20) studies of intermediate youth school , 

which divided in to tow group every group contained (10) students used for 

testing of bending use and testing to the sure of same between the two 

group, procedures to experimental and correct results by using colleting 

ways 

Chapter four : 

This contained on giving the results of testing of accuracy goaling skill in 

handball and analyzing then discussing then by grouping the result. 

Chapter five: 

This contained, resulting and given are which the researcher reached with 

result the best of these results is 

1- The best using the style massed practice in learn accuracy goaling 

skill in handball. 
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