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:Abstract 
     The research aims to identify the impact of the evidence-show method of 

modifying the evaluation's irrational beliefs for preparatory school female students. 

The sample of the experiment was (16) students, they were distributed randomly into 

two groups, one experimental and the other control. The two groups were equated 

with a number of variables. The results of the research resulted in the evidence-show 

method of showing an impact on modifying the evaluation's irrational beliefs of the 

research sample. The research came out with a number of recommendations, 

conclusions and suggestions. 
Keywords: Evidence-Show Method, Evaluation’s Irrational Beliefs, Preparatory 

School Students. 
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