
 

 

=========================================================
========================================================= ١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 باب األولال

  املقدمة  
  :شمل على الفصول اآلتيةوت      

 .خلفية البحث  . أ

 .حتديد مشكلة البحث  . ب

 أهداف البحث  . ج

 .أمهية البحث وفوائده  . د

  .دراسات سابقة.  هـ    

  .اإلطار الفكري. و    

  .منهجية البحث. ز    

  .خطة البحث.ح    
  



 

 

=========================================================
========================================================= ٢ 

  

  املقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد 

  .أن ال إله إال اهللا وحدة ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

واْ اتنآم ينا الَّذها أَيم يأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو هقَاتت قح قُواْ اللّه

   .)١(مسلمونَ

 اهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ رات اسا النها أَيي

قُواْ اللّهاتاء ونِسا ورياالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوز  امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ

  .)٢(إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا

                                                             

  ).١٠٢(سورة آل عمران، آية ) ١(

  ).١(سورة النساء، آية ) ٢(

 الباب األول
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َّقُوا اللوا اتنآم ينا الَّذها أَيا ييددلًا سقُولُوا قَوو ه الَكُممأَع لَكُم حلصي

  .)١(د فَاز فَوزا عظيماويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَ

،  هلدي هدي حممد، وخري اأما بعد، فإن خري احلديث كتاب اهللا

، وكل ضاللة يف وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

  .)٢(النار

، إذ )٣(الولد فإن من أعظم نعم اهللا على اإلنسان يف هذه احلياة نعمةَ

هو منة حإهلية، وهة ربانية كما قال ب:  ِضالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهل

 مهجوزي أَو اُء الذُّكُورشي نمل بهياثًا واُء إِنشي نمل بهاُء يشا يم لُقخي

يرقَد يملع ها إِنيمقاُء عشي نلُ معجياثًا وإِنا وانذُكْر)أردت أن تعرف  وإذا. )٤
                                                             

  ).٧١-٧٠(سورة األحزاب، آية ) ١(

 ، وزاد )٨٦٧كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، رقم (رواه مسلم يف صحيحه ) ٢(
، رقم كتاب صالة العيدين، باب كيف اخلطبة( يف سننه "وكل ضاللة يف النار: "مجلةالنسائي 
 .خ األلباينالشي وصححه) ١٥٧٨

ه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ يوصيكُم اللَّ: (إذا أطلق الولد مشل الذكر واألنثى، قال تعاىل) ٣(
 ).٩(من أخطائنا يف تربية أوالدنا وطرق عالجها يف اإلسالم، ص : انظر] ١١:النساء[ ).الْأُنثَيينِ

  ).٥٠-٤٩(سورة الشورى، آية ) ٤(
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ها يتحرق ويتمىن أن يرزرِمذه النعمة، فانظر إىل من ح ق عظيم منة اهللا عليك

 .ولدا ميأل عليه دنياه فرحا وحبورا

ذه املن زِوإذا كان الولدلة، فإن مشكر اهللا على تفضله به عليك أن  ن

تربيلزِه وفق املنهج الذي أراده اهللا، وأن تيف سره بتطبيق شرع اهللا هم 

رها ونزول إىل استقرا ألن شكر النعيم سبيلٌ ،سنة رسوله  فاِءوعالنيته، واقت

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ  : الربكة فيها، قال

يددذَابِي لَشع)١(م مبعصية ا ، وإذا قابلت هللا فيهم، جعلهم امتنان اهللا عليك

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ من أَزواجِكُم:   ا وفتنة لك، قالسؤقاء وب شاهللا

 غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهرفغتوا وفَحصتفُوا وعإِنْ تو موهذَرفَاح ا لَكُمودع كُملَادأَوو

و الُكُموا أَممإِن يمحريمظع رأَج هدنع اللَّهةٌ ونتف كُملَادأَو)٢(.  

األوالد أمانة يف أعناق الوالدين، والوالدان مسؤوالن عن تلك علم أن ا

األمانة، والتقصري يف تربية األوالد خلل واضح، وخطأ فادح، فالبيت هو 
                                                             

  ).٧(سورة إبراهيم، آية ) ١(

 ).١٥-١٤( :سورة التغابن) ٢(
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ن أمثاهلا بناء اتمع، م نُوكَتة اليت ينبِاملدرسة األوىل لألوالد، والبيت هو اللَ

ويف األسرة الكرمية الراشدة اليت تقوم على محاية حدود اهللا وحفظ شريعته، 

األمة  أ رجالَوعلى دعائم احملبة واملودة والرمحة واإليثار والتعاون والتقوى ينش

َونساؤها، وقادوالول. هاا وعظماؤد قبل أن تتمع  يه املدرسةُربيربيه وا

وهو مدين ألبويه يف سلوكه االجتماعي املستقيم، كما أن واألسرةُ البيت ،

  .يأبويه مسؤوالن إىل حد كبري عن احنرافه اخللق

ال شك أن أخطاء املريب يف تربية األوالد خصوصا فبل والدة املولود 

ألن هذه املرحلة من أمهها يم، له شأن عظوبعد والدا إىل مرحلة قبل املدرسة 

ع يف ذهن الولد يف هذه طبلغ األثر يف تكوين شخصيته فكل ما يحيث إن هلا أب

، واآلثار السيئة املرحلة تظهر آثاره بوضوح على شخصيته عندما يصبح راشدا

ال تقتصر على حلظة اخلطأ بل تتعداه اىل أبعد من  يف تربيتهم املريب ألخطاء

ذلك فتوقد يعاين من منه،  ث الولد سلوكا مذموما قد ال يستطيع التلخصرِو

  .اثاره وهو ال يعلم أن اجلاين عليه يف هذه اآلثار هو أقرب الناس اليه
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كبده يف الدنيا  ةَذَلْه، وفوكم ممن أشقى ولدv: ")١(قال ابن القيم

مه وقد كرِم أنه يزعتأديبه، وإعانته على شهواته، ويواآلخرة بإمهاله، وترك 

ه يف الدنيا عه بولده، وفوت عليه حظَّأهانه، وأنه يرمحه وقد ظلمه، ففاته انتفا

واآلخرة، وإذا اعتربت الفساد يف األوالد رأيت ٢("بل اآلباءعامته من ق(.  

 - اءعلى هذه األخط وال أبرئ نفسي- كان من الواجب علي  ولذلك

، يف ضوء الكتاب والسنة عالجها طرقذكر و يان هذه األخطاءأن أُساهم يف ب

يف   -لنيل درجة املاجستري من قسم التربية اإلسالمية-فاخترت الكتابة 

قبل والدة املولود وبعد والدته إىل مرحلة  ني الواقعةبأخطاء املر"موضوع 

  :لفية تاليةوذلك خل. "وطرق عالجها يف اإلسالم قبل املدرسة

  

                                                             

عي مث الدمشقي الشهري رو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزمشس الدين أب: ابن القيم هو) ١(
شيخ ، العالمة الفقيه، املفسر، النحوي، األصويل، الزم )هـ ٧٥١-٦٩١(بابن القيم اجلوزية 

الوايف بالوفيات للصفدي : انظر. ذيب السنن، وزاد املعاد: اإلسالم ابن تيمية، ومن مصنفاته الكثرية
)١٩٧-٢/١٩٥ (ذَو شرالذَ اتهب يف أخبار مذَ نهالبن العماد  ،ب)١٧١-٦/١٦٨.( 

 ).٤٠١ص (حتفة املودود بأحكام املولود ) ٢(
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 خلفية البحث  . أ

كمقاتلة بني طالب  –خصوصا يف هذا الزمان–إحنراف األوالد  انتشار

، والكذب، والسرقة، وغري ذلك، دفع الباحث ليبحث ما سببب ذلك املدرسة

من ، يعين ، فوجدت أن سببه أخطاء املربني يف تربية أوالدهم منذ صغرهمكله

 ،)مرحلة قبل املدرسة أو السنوات الست األوىل(املرحلة األوىل من حياة الولد 

والد ع يف ذهن األطبكل ما يألن حىت إذا كبر األوالد عودوا فعل املخالفات، 

 هميف هذه املرحلة تظهر آثاره بوضوح على شخصيت من األخالق السيئة

  .التلخص منه واال يستطيع حىت عندما يصبحون راشدين،

 حتديد مشكلة البحث  . ب

كان تساؤالت البحث يف هذه املسالة كثرية، ولكن ليكون البحث  

متاليةاألمور ال منالبحث  يتكونزا ودقيقا كَر :  

 ما هي أمهية التربية للوالدين وأمهية التربية قبل الوالدة؟ - ١

 ؟راف عند األوالد، وكيف معاجلتهاما هي أسباب اإلحن - ٢
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ما هي أخطاء املريب قبل والدة املولود وبعد والدته إىل مرحلة قبل  - ٣

 املدرسة، وكيف معاجلتها؟

 أهداف البحث   . ج

 .والدةللوالدين وأمهية التربية قبل ال التربيةأمهية  معرفة .١

 .معرفة أسباب اإلحنراف عند األوالد، و طرق عالجها يف اإلسالم .٢

معرفة أخطاء املريب قبل والدة املولود وبعد والدته إىل مرحلة قبل املدرسة،  .٣

 .وطرق عالجها يف اإلسالم

  أمهية البحث وفوائده   . د

  :األمهية العلمية النظرية

عن العلمية طالعة عند امل واملربني والقارئني للباحثاملعلومات  إضافة .١

 .أخطاء املربني يف تربية أوالدهم وطرق عالجها يف اإلسالم
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ع معرفتهم خصوصا يف علم التربية املعلومات لطالب اجلامعة وتوسي إضافة .٢

 .اإلسالمية

اكرتا برنامج الدراسات العليا واملؤلفات جلامعة حممدية بسور الكتب إضافة .٣

 .سالمية قسم التربية اإلسالميةاال

 :ية العلمية التطبيقيةاألمه

 .هات واملربني يف تربية األوالدليكون هذا البحث مرجعا لآلباء واألم .١

املربني يف تربية ليكون هذا البحث مفيدا يف إعطاء طرق عالج أخطاء  .٢

  .أوالدهم

 ات سابقةسادر.  هـ

مكتبة اجلامعة احملمدية عن الرسائل تتعلق بعنوان حبثي يف  قد حبثت

 ،الرسائل تتعلق بعنوان حبثي مل توجد، مث بعد ذلك قرأتسوراكرتا ولكن 

  :منها
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سيما راتب : ، إعداد الباحثتربية الطفل يف اإلسالم: الرسالة األوىل

الدرسات  املاجستري(، قدمها الباحث لنيل درجة العالية عدنان أبو رموز

  . صفحة مع الفهارس ١٧٥، وهي تقع يف حدود )اإلسالمية

رسالته إىل ثالثة  -جزاه اهللا تعاىل خريا–الباحث  مقسفقد  حمتواها،أما 

  :فصول

تعريف التربية والطفل لغةً واصطالحاً، وحقوق املولود قبل : الفصل األول 

  . الوالدة، وبعدها، وصفات املريب الناجح

العقائدية ، والعبادية واخلُلقية والصحية (بناء شخصية الطفل : الفصل الثاين

  . كماله حولني إىل قبيل سن الرشدمنذ است) والعلمية

وأثرها على شخصيام،  األساليب اخلاطئة يف تربية األبناء: الفصل الثالث

  .العصر، ودور املرأه يف التربية وتربية األبناء وحتديات

وهذا التقسيم يبني أن هذه الرسالة غري خمتصة بأخطاء املريب يف تربية 

  .ليمة يف تربية األوالدبل تتعلق ببيان املناهج الس ،األوالد



 

 

=========================================================
========================================================= ١١ 

، يف املبحث قد ذكر يف الفصل الثالث :ووجه تعلقها مبوضوع حبثي

لكن ، ووأثرها على شخصيام األساليب اخلاطئة يف تربية األبناء: األول

ومل يذكر طرق عالج هذه  جمملةً اأثرهاألساليب اخلاطئة و الباحث ذكر

  .األساليب اخلاطئة

قدر اإلمكان–فيه  وأما هذا البحث فقد حاولت- كْراملريب  اءأخط ذ

إىل  - يعين منذ الوالدة حىت اية احلولني- قبل والدة املولود وبعد والدته 

  .يف ضوء اإلسالم األخطاءرق عالج كل مرحلة قبل املدرسة، وذكْر طُ

من أخطائنا يف تربية أوالدنا وطرق عالجها يف : الرسالة الثانية

 -حفظه اهللا تعاىل-م يحبن عبد اهللا بن صاحل الس، للدكتور حممد اإلسالم

 ،أستاذ مشارك يف قسم الدراسات اإلسالمية كلية التربية جامعة امللك سعود

فهي رسالة موجزة بني فيها بعض أخطاء املربني جتاه أوالدهم، وكان هدفه 

صفحة مع  ١٢٦وهي تقع يف حدود  من تأليفها التنبيه على هذه األخطاء،

  .الفهارس
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اه اهللا تعاىل زج–ر من عنواا، فقد بني املؤلف أما حمتواها فإنه ظاه

، الناسخشية  :األول :، منهاتقريبا مخسة عشر خطأ يف تربية األوالد -خريا

 ،وغري ذلك من األخطاء، السخرية :الثالث، التربية على توافه األمور :الثاين

  .يف ضوء اإلسالم أطرق عالج كل خط أيضا وذكر

املؤلف بعض أخطاء املربني يف  قد ذكر: علقها مبوضوع حبثيووجه ت

 يذكر أخطاء املريب فبل مل ولكنتربية أوالدهم وطرق عالجها يف اإلسالم، 

 فقد حبثي وأما  .احلولنيمنذ الوالدة إىل النهاية يعين  والدة املولود وبعد والدته

 .ذكرا مع طرق عالجها

رة حممد بن مصطفى سي، إعداد أيب ممن أخطاء املربني: الرسالة الثالثة

أما  . صفحة مع الفهارس ١٥٢وهي تقع يف حدود  الديب حفظه اهللا تعاىل،

تقريبا  -جزاه اهللا تعاىل خريا–حمتواها فإنه ظاهر من عنواا، فقد بني املؤلف 

 :مثانية وأربعني خطأً يف تربية األوالد، منها

 .إخفاق األب يف إختيار الزوجة الصاحلة التقية: ألولا
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 .غفلة املريب عن تلقني ولدهم كلمة التوحيد إذا ما أشرف وقت نطقه: الثاين

تقدمي غرس حب الوالدين أو غريمها على حب اهللا تعاىل يف قلب : الثالث

يف ضوء  أوغري ذالك من األخطاء، وذكر أيضا طرق عالج كل خط .الطفل

ولكن مل يفرق بني أخطاء املريب قبل والدة املولود وبعد  ،لسنةالكتاب وا

 .والدته

املؤلف بعض أخطاء املربني يف  قد ذكر: ووجه تعلقها مبوضوع حبثي

 يذكر أخطاء املريب فبل مل ولكنتربية أوالدهم وطرق عالجها يف اإلسالم، 

 فقد حبثي وأما  .لنيوالدة املولود وبعد والدته يعين منذ الوالدة إىل النهاية احلو

  .ذكرا مع طرق عالجها

 اإلطار الفكري. و

، إما اليت تقع كثريا يف جمتمعتنا يتناول أخطاء املريبإن هذا البحث 

بدأ ، قبل املدرسة بعد والدته إىل مرحلةأو األخطاء قبل والدة املولود األخطاء 

أسباب  مث يذكر ،الدةأمهية التربية للوالدين وأمهية التربية قبل الو الباحث بذكر
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وحياول  .أخطاء املريب يتطرق إىلمث  اإلحنراف عند األوالد وكيف معاجلته،

 أخطاء املريب يف وهي ،مرتبا حسب املراحل حتليال هذه األخطاء الباحث حتليلَ

 :يعين ،مرحلة بعد والدة املولودأخطاء املريب يف و ،مرحلة قبل والدة املولود

، وحياول مرحلة قبل املدرسةأخطاء املريب يف و احلولني،ة اي منذ الوالدة حىت

بذكر األدلة من الكتاب والسنة  الباحث ببيان طرق عالج هذه األخطاء

  .وكالم أهل العلم

  جية البحثمنه. ز

  نوع البحث: أوال

حيث يعتمد فيه  ،أو الكيفي ،النوعي علي البحث يسري هذا البحثُ

، البحث يف مجيع علميات ،والعبارات ،الباحث بشكل أساسي على الكلمات

يعترب هذا و .كتوبةومن مث تكون املعلومات يف هذا البحث من مقوالت م

مات والبينات من الكتب وهو حبث املعلو ،نوع البحث املكتيب حث منالب

 .ومؤلفات العلماء والبحوث العلمي هلا تعلق ذا البحثاملستمدة 
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  منهج البحث: ثانيا

حتدد فكرته قبل  ،واملناهج ،يكون له األساليبالبد لكل الباحث 

 اإلستقرائي منهجكتابته، ومن أبرز مناهج املستخدمة يف هذا البحث هي 

  :والتحليلي

هو أسلوب قائم على تتبع اجلزئيات للوصول منها : املنهج االستقرائي

وبيانات  ،فأخذ الباحث هذا املنهج أن يتتبع معلومات .)١(إىل أحكام عامة

 ةصحابالآثار و حاديثواأل يةالقرآناآليات من  ،تتعلق ذه املسألة جزئيات

 تصور حقيقة املسألةوبعد  ،واستدالهلم حججهم معكتبهم يف  العلماءأقوال و

  .األخطاء املريب مع ذكر طرق عالجهايذكر  أنعند الباحث، يستطيع 

هو و ،ليلي االكتشايف أو منهج االختراعاملنهج التح: تحليلياملنهج ال

 تتعلق باملسألة هذه البيانات بعد أن مجعت .)٢(يستهدف الكشف عن احلقيقة

                                                             

 .٢٤:  لناهد محدي أمحدى منهج البحث يف علوم املكتسبات: انظر )١(

)٢( wiki/org.wikipedia.ar://http/ مساء ٥.٢٤:  ساعة ٢٠١٣-٥- ٢: بالتاريخ.  
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 باحثال ، وغري ذلك، حياولوتعليقات ،ومقاالت وثائق، يف شكل مالحظات

 وبعد، اوضع عالمة عليهو ،هاوتصنيف هاترتيبو هالتنظيم ،حتليال نوعيا حتليلها

  .ت البحثمشكالحلل  األساسيةالوثائق  هذه البيانات علجي أن ذلك

  مات مصادر املعلو: ثالثا

طبقا لطبيعة البحث املكتيب فتكون مصادر املعلومات هلذا البحث هي 
  :مصادر مكتبية كما يلي

وكتب التفاسري وكتب احلديث  )١(القرآن الكرمي: املصادر األساسية وهي .١
 .وكتب تتعلق بأخطاء املربني يف تربية أوالدهم مع شروحه وكتب التربية

 ج وكتب التراجم واملعاجم اللغويةكتب التخري: صادر الثانوية وهيامل .٢
، وأقراص املكتبات اإللكترونيةواملؤلفات اليت هلا صلة مبوضوع البحث 

 .)٢()اإلنترنت(وبعض املواقع اإلسالمية يف الشبكة العاملية العنكبوتية 

                                                             

ألانه قرأه الناس، من قرأ يقرأ قرآنا على وزن فُعالن   –عند بعض العلماء–القرآن إمنا مسي قرآنا ) ١(
 .٤٤٠، ص ٢٠٠٨/١٤٢٩، ٢، رقم ٤٦اجلامعة، عدد : انظر. مثل غفران

ر اليت سبقت واسعة تكونت بفعل الترابط والتعاون بني العديد من شبكات الكمبيوتهي شبكة ) ٢(
أكتوبري،  ٢، ١، عدد Jurnal Islamic Review: انظر. يف تشأا ظهور حىت مصطلح االنترنت

  .٣٤٠، ص ١٤٣٣ذو احلجة / ٢٠١٢
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  مجع املعلومات: رابعا

  :و التايلعلومات هلذا البحث على النحأسري يف مجع امل

١. وحتت كل الفصول  ،الفصولَ وجعلُ حتت كل الباب ،البحث تبويب

 .حسب الترتب املباحثَ

٢. اليت تقع  أخطاء املريبيف هذا البحث ما يتيسر يل مجعه من أمثلة  مجعت

قبل والدة املولود وبعد والدته إىل مرحلة قبل املدرسة، وذلك عن طريق 

 .طرق إىل هذا املوضوعاليت تت وغريها راءة الكتب والرسائلق

حاولت حصر تلك األخطاء اليت هلا تعلق بالفصول واملباحث اليت وضعتها  .٣

 .مل أتعرض هلاألخطاء اليت مل تتعلق خبطة حبثي يف خطة حبثي، أما ا

ئل وغريها حاولت مجع طرق عالج هذه األخطاء من مجيع الكتب والرسا .٤

 .األدلة من الكتاب والسنة وكالم أهل العلم مع ذكر

القرآن الكرمي، عزوت اآليات القرآنية الواردة يف البحث إىل مواضعها من   .٥

 .يف احلاشية ية مع نص اآليةورقم اآل ،اسم السورة بذكر
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النبوية الواردة يف صلب البحث من مصادرها، فإن  )١(خرجت األحاديث .٦

بعزوه إليهما، وإن مل يكن  كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت

ه من كتب السنة املعتمدة األخرى اليت الصحيحني أو أحدمها خرجتيف 

ورد فيها ذلك احلديث، مع اإلشارة إىل درجة احلديث صحة وضعفا من 

 .كالم أهل العلم

ذا إ ذلك على املعاجم اللغوية، إال شرحت األلفاظ الغريبة معتمدا يف .٧

شروح ى عل كانت تلك األلفاظ الغريبة وردت يف األحاديث فاعتمدت

 .وكتب العلماء احلديث

٨. مث  إىل ذلك، بعدم التصرف يف النصوص عند نقلها إال عند احلاجة التزمت

  .ذكرت مصدره يف احلاشية للقارئ

 .التزمت بعالمات الترقيم، وضبطت ما حيتاج إىل ضبط .٩

                                                             

 International :انظر. احلديث مصدر ثان من مصادر االسالم األساسية بعد الفرآن الكرمي) ١(

Jurnal Ihya ‘Ulum al-Din  ١٠٦(ص ، ١٩٩٩، ١، عدد ٠١، رقم.(  
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 .وضعت قائمة حمتويات البحث، والفهارس الالزمة .١٠

  خطة البحث  . ح

ل فهمه لدي القارئني قام با ليسهما ومرتليكون هذا البحث منظَّ

  :األواب الباحث بتنظيمه على

خلفية : وهو عبارة عن مقدمة البحث، وحيتوي على: الباب األول

سات السابقة، واإلطار درا، وحتديد مشكلته، وأهدافه، وأمهيته، والالبحث

  .الفكري، ومنهجيته، وخطته

  ...لوالدةوهو عبارة عن أمهية التربية قبل ا: الباب الثاين

، اإلحنراف عند األوالد ومعاجلته وهو عبارة عن أسباب: الباب الثالث

حاالت الطالق وما يصحبها من  :فصل األولال :فصول مخسةعلى  ويشمل

سوء : الثالث فصلال، ودختلي األبوين عن تربية األوال :الثاين فصلالو، فقر

 فصلال، وق السوءفاور اخللطة الفاسدة: الرابع لفصلا، ومعاملة األبوين للولد

  .ترك األوالد فريسة جلهاز التلفاز: اخلامس
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أخطاء املريب قبل والدة املولود وبعد والدته إىل مرحلة : الباب الرابع

 ،األخطاء قبل والدة املولود: فصل األولال :يشمل ثالثة فصول، وقبل املدرسة

 ،) النهاية احلولنيمنذ الوالدة حىت(األخطاء بعد والدة املولود : فصل الثاينالو

  .األخطاء يف مرحلة قبل املدرسة: الثالث فصلالو

حيث فيه بيان النتائج الىت توصلت : بالباب اخلامسوأختم البحث 

  .إليها، والتوصيات، واملقترحات

  


