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 في مادة التاريخ  األدبي الرابع الصف اثبالط لدى الدراسي والتفكير االستداللي تحصيلال في المنشطاث العقليت أثر

الدراسً  التحصٌل فً المنشطات العقلٌة أثر ما:  اآلتً السؤال عن باإلجابة تحدد أن ٌمكن الحالً البحث مشكلة إن 

 ؟ فً مادة التارٌخ األدبً الرابع الصف طالبات لدى والتفكٌر االستداللً

 : إلى الحالً البحث ٌهدف 

 لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة التأريخ  " أثر المنشطات العقلية في التحصيل الدراسي  التعرف على" -1

 لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة التأريخ  "  االستداللي"أثر المنشطات العقلية في التفكير  التعرف على-2

 لصفرية .ا الفرضٌات الباحث صاغ الهدفٌن هذٌن من التحقق ولغرض

The effect of mental activators in educational preparing and evidential thinking at the female students in  literal 

fourth class in history subject  

due to the  importance of mental activities and their vital role in achieving the goals of 

educational process through their contribution in processing the information and solving the 

problems that facing the learner  that are helping him in realizing the historical concepts and 

understand them . from here the educational people  begin to think of the ways and 

educational methods the teacher has to use them in class  to activate mental activators and 

urging students to use them to help them for understanding and learn what they want to 

learn , so the purpose of research is to know about the effect of mental activators in 

educational preparing and evidential thinking at the female students in  literal fourth class in 

history subject , to check the goals three zero assumption were put .  


