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 الممخص:

ع ن دددي  دندددا دهدددخ ث   ثعو دددخال ثعد ندددهه  يهدددهذ  دددحث ثعدادددر ثمدددهثه د بدددخدا  ن يدددد  دخ ددد  هث        
ثعصددذ ثلوم ثلمدهثهى طددط بلدخل ثعدصددخ م.  ايددر  ثعدصدخ م.  و ييددخه  ثع اصديم ثعدن طدد  علد  

 ث ددد  ه  ثعدخادددر ثعددددبها ثع ا يددددط عدبخ دددد ب علدينددد.  دددحث ثعدادددر دددد   ددد م ثع صددددي  ثع ا يددددط حو
ثعدادددوم ي  ثع ا يديددد. وثع دددخدل. ل ايدددر دادددم دا ددددل  دددحث ثعدادددر لددد   ثعصدددذ ثلوم ثلمدددهثهى 

(   ديددحث وحعدد  ددد  54يبدد. ملددوثاي. د ددا مددهه خ  دخعده  دد. ثع يخ ددي. ددبهددخ و دده  ددخ  ثعدخاددر دخ  يددخ  م
(   ديدح ل و د   ي ديده  إعدط داددوم ي  ثادهث دخ دادومد. 111إادخع  دا دل ثعدار ثعددخعا مدهه    

ثعو ددخال  ا يديدد. ل وثل دد ي  ددخدل.   وددد  ث دد  ب ددخاا  ددحث ثعداددر عادد  ثعد بددخدا ثع ن يددد  دخ دد  هث  
  ثعدن طط  م   ثعد  وي ثعدهخ ي وثل  دخ دل يي. إياخدي. ودهلع. دنبوي.  ثعد نهه 

ثعاخ ددد  ث،عددد ل ثعدهدددخ ث  ثعلبيددد. طددد  ثعدصدددخ م.ل ثع اصددديم ثعدن طددد ل  يخ ددد.  :المفتاحياااةالكمماااات 
 ثعدصخ م.

 

Summary: 

      This research aims to prepare an educational program using multimedia 

to teach some wrestling skills. And increase the cognitive achievement of 

the first grade preparatory students in wrestling activity. Where the 

researcher used the experimental method to suit the nature of this research 

through experimental design with experimental and control groups, where 

the community of this research represented the first grade preparatory school 

sports school Benha The researcher selected a random sample of (45) 

students from the total number of research community ( 113) A student, 

divided into two groups, one experimental group, and the other officer. One 

of the most important results of this research is the impact of the educational 
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