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 م. عمر خلف رشيد الشجيري
 

 القسم العلوم التربوية والنفسية 

 المرحلة الرابعة 

 Special Educationاسم المادة التربية الخاصة / 

 المحاضرة الرابعة 

 Down syndrome/ متالزمة داون 

 ( :Down syndrome : ) متالزمة داون 

فالحنييجددديلطفدةي ددد نطفدددد يتطيعدددألطفال دددينطفدددد يتطددددأليونطمن ذمددد طألفىتطمدددتط ى ط

ينحرفىتطعتطفدمنىسلطبشكنطجىهر طفيطفالنجيهطفدسيدبطبميطينرندبطعييدمطمسدنىييلط

منبييندد طمددتطفد  ددىرطفدبيىدددىجينطىفدددىخي ينطفدديطمةنيدداطجىفنددبطفدنمددىطفدجسددمينط

الطيعدراطمندوطىجدأللطمن ذمد ططميعينطىفدىخي ينطىبيدح ي  طفدليددبىفدع يينطىفالجن

يطكنددبطفدندديريآلطىف, دديرنطىمددتطفدمهكددألطىجىألهدديطمددتط ذمدديتطألفىتنطحيددلطدددنطندد كرطفدد

(طبنشدرطبحدلطEsguirol , 1838عأليدأل,نطىفديطفدع درطفدحدأليلطادينطفيسدكىيرىنط 

ى اطفيمطعألألفًطمتطفال ينطفد يتطدأليونط  يلطمنشيبو طننلبقطعيوطمن ذم طألفىتنط

(طبى داطمجمىعد طمدتطفال دينطىفسدموطنيد طSeguin , 1844كميطاينطسديجىيتط 

ط.ط(FurFuraceous idiocyياللطبيدغبيءطفدنةيديط فدح

فتطكيم طمن ذم طهديطمرفألفدمطدكيمد ط مدرو(ط ىط حيدد (نطىفالبديءطيسدنعميىتطكيمد ط

من ذمدد طبشددكنط ك ددرنطىفدمن ذمدد طهدديطحيددد طيددننطفدنعددراطعييودديطبىفسددل طعددألألطمددتط

ددذننطفاعرفوطنخورطغيدبيًطمعيًطىدويطمسببطىفحألنطىكيم طمن ذم طمأةى ,طمدتطكيمد ط

ط.ططدذنطفدشيءطفإ فطكيتطهني ط عرفوطمنرفبل ط ىطمن ذم طسميلطفدحيد طبمن ذم 

ىكيم طألفىتطهيط سنطفدلبيبطفدبريلينيطكيي ىرألطألفىتطىفد  طيعدألط ىنطلبيدبطى داط

%طمتطحدياللطفععياد طفد هنيد نط10نطىهيطنسببطحىفدي1866ه فطفدمروطفيطعينط

تطمن ذمد طألفىتطنينجد طعدتطذيديأل,ط كنشاطفدعيدنطفد رنسديطديجدىتط ط1959ىفيطعينط
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 أللطإديط تطيكىتطمجمىعطفدكرطمىسىميلطفيطفدةييد طط21نسة طمتطكرىمىسىنطرانط

ط.ط46كرىمىسىميًطبألالًطمتطفدعألألطفدلبيعيطط47فدىفحأل,ط

 طتعريف منظمة األطفال الداون في المملكة المتحدةDown's Syndrome 

Association in UKط

بدألالًطط47هيطحيد طنينج طعتطكرىمىسىنطذفئألطفيطفدةيي نطه فطيعنيط تط ديحبويطدأليدمط

كرىمىسددىنطىهدديطنحددأللطننيجدد طةيددنطجيندديطيحددأللطفدديطن دد طىاددلطحددألىلطط46مددتط

طفدحمنط ىطة دمنطىهيطديسلطحيد طمرضي طىالطيمكتطمعيدجنوي.ط

  تعريففففف الكففففونجر  الففففوطني لمتالزمففففة داونNational Down 

Syndrome Congress 

"هىطنغيرطفيطفدنىذيعطفدشيئعطديكرىمىسدىميلنطىهدىطعديأل,طمديطنسدببطندأةرطفديطفدنمدىط

فدجسدددميطىفدددد هنيطىفديغدددى نطىمدددتطغيدددرطفدمعدددرىاطفدسدددببطفدمحدددألألطدوددد فطفدنخدددينط

فدكرىمىسددىمينطكدد د طغيددرطمعددرىاطكي يدد طفدىاييدد طفاكيددأل,طمددتطفع دديب طبمن ذمدد ط

ندأةرطفدمعرفدينطىهديطغيدرطمرنبلد طألفىتنطىهىطنعألط حألط سبيبطفعكيينيكي طفدمهأليد طدي

طبياعرفقط ىطفدجنسييلط ىطفدأليينيلنط ىطفدمسنى طفالجنميعيطىفالان يأل ".

نطىهديطط(:ط تطمن ذم طألفىتطحيد طمتطفدحدياللطفععياد طفدع ييد 2004ىيرىط محمألنط

طفضلرفبطنميئيطيهأل طإدوطحياللط ةرىطننرنبطعييمنطى د طكميطيأني:

فدع يدديطديل ددنطبحيددلطن ددبكطنسددب ط كيئددمطفدديطحددألىألطا ددىرطفدديطفاألفءطفدددىخي يط .1

طفدنةياطفدع ييطإميطفدبسيلط ىطفدمنىسلطف ل.

حددألىلط ددعىبيلطنعيددنطننددرفىهطفدديطشددألنويطبدديتطفدمسددنى طفدبسدديلطإددديطفدمسددنى ط .2

 فدشأليأل.

ىجىألطسميلطجسمي طمعينمطنميذطفدل نطعتطغيرهطمتطفال ينطسدىفءطمدتطفدعديألييتط .3

  ىطمتطفئيلطفععيا طفاةرى.
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نعروطفدل دنطددبعوطفدمشدك لطفد دحي طىفامدرفوطفدمةني د طفدنديطنندر ط  درفًط .4

طسيبييًطعييم.ط

ألفىتطهىطمروطيىدألطبمطفعنسيتنطي يبطفدع نطفدبشر نطىينميذطبيدىجمططمن ذم إ تط

فدم يلكطىفدعينيتطفدمسحىبنيتطديةيرجطىاعييطمعط دغرطحجدنطفددر  طىطفرنةديءطفديط

عييد طبنذفيدألطفديطعدألألطفدكرىمىسدىميلطىفدد  ططفدم ي ننطىه فطفدمروطىرف يطيسنألن

طط .طط"mongolism"كيتطيعراطفيطفدميضيطبيسنطمروط"فدبيمطفدمنغىدي"ط

(طه فطفالسنطمدتط د ينويطفدجسدمي طفدنديطنشدبمطMongolismىاألطفسنمأللطفدمنغىدي ط 

%طمدتطحدياللطفدنةيداطفدع يدينط10ط–5خيهرييًطفدجن طفدمنغىديطىنسب طه هطفد ئ طمت

طحيد طمتطحياللطفدمىفديألطفاحييء.طط700 ىطىفحألطدكنط

ىايبيي طفدحمنطفيطل نطألفىتطنذيألطكيميطذفألطستطفانطىالطحألىلطفدحمننطإ فطكيتطستط

ل دنطط1500مدتطبديتطط1عيميًططنكىتطفر نويطفيطفدحمنطفيطل نطألفىتطهيطط25فانط

ل دنطبينمديطعندألطبيدى طسدتطط300متطبديتطط1عيميًطنذيألطفد ر  طدنكىتطط35ىعنألطستط

 ططل ن.ط30متطبيتطط1ميًطنكىتطفدنسب طعيط45

 .انتشار متالزمة داون 

نعألطمن ذم طألفىتطشك ًطمتط شكينطفععيا طفدع يي نطكمديطنعدألطحيدد طىديسدلطمرضديًط ىط

فضلرفبيًنطىنننجطه هطفدحيد طفديطفاسدي طمدتطشد ى طكرىمىسدىميطينشدأطعدتطةيدنط ىط

ىفءطكيندلطفدة يديط ن ىيد طش ى طفيطفن سينطفدة ييطسىفءطابنطفدحمنط ىطبعألطحألى منطىس

عيدوطط21 ىط كريمطمميطيهأل طإديطىجدىألطكرىمىسدىنطإضديفيطفديطفدكرىمىسدىنطرادنط

  رط د نطىبيدنيديطي بكط   ييًطبألالًطمتطكىنمط نيئييًطفيطفدىضعطفدلبيعديطدي دبكطبد د ط

،طىمعطفن سينطفدة ييطن دبكط46بألالًطمتطط47عألألطفدكرىمىسىميلطفيطفدةيي طفدىفحأل,ط

سددنطجميعدديًطكدد د طحيددلطيعددألط ددد طفامددرطبم يبدد طنسددآلطىنكددرفرطدنيدد طفدة يددينطة يدديطفدج

ط.21ىنعراطم نطه هطفدحيد طبيدةينط ىطفدش ى طفدكرىمىسىميطفيطفدكرىمىسىنطران



 

5 
 

نعألطمن ذم طألفىتطمتط ك درطفالضدلرفبيلطفدنميئيد طفننشديرفًطفديطفدىادلطفددرفهتطحيدلط

اكيأليمي طفامريكيد طدلدبطفال دينطنبيغطنسب طفننشيرهيطعييطمسنىىطفدعيدنطكميطن ررطف

American Academy of Pediatrics 2001ىفحدألطدكدنط مينميئد طحيددد طط

(طمتطفدمىفديألطفاحييءطىهيطنسب طديسدلطايييد طنحدلط  طخدرىانطىالط800:ط1ىالأل,ط 

مددتط ددد طىبكددنطيمكددتطفالسددنوين طبودديط ىطفدن ييددنطمددتطشددأنويطحيددلطنعددألطعيددوطفدعكدد ط

ط.فدم ييي طنسب طكبير,

ىيسببط د طنغيرفًطفيطفدىخي  طفد هني طفيطفال ينطفدد يتطيعدينىتطمدتطهد هطفاعدرفوط

طبشكنط انطمتطفد يتطالطيميكىتطاألر,ط هني ط فدمنةي يتطع يييً(.طط

طمميطسبقطينضكط تطم وىنطمن ذم طألفىتطيشنمنطعييطفدعني رطفاسي طف,ني :

طفدكرىمىسىميل.نمى جطإكيينيكيطدإلعيا طفدع يي طيننجطمتطةينطفيطنركيبط .1

ىفحأل,طمتط ك رطفدمن ذميلطفد لري طشيىعيًطنحأللطن ريبيًطبمعدألنطمدي ألطحيدد طدكدنط .2

طحيد .ط700

غيدددرطمرنبلددد طبدددياعرفقط ىطفدجنسدددييلط ىطفددددأليينيلنط ىطفدمسدددنى طفالجنمددديعيط .3

طىفالان يأل .

نن اطبىجىألطسميلطجسمي طمعين طنميذطفدل نطعتطغيرهطمتطفال دينطسدىفءطمدتط .4

فئدديلطفععيادد طفاةددرىنطكينحددألفرطفدعيندديتنطىكبددرطسددم طىفكنندديذططفدعدديألييتط ىطمددت

طفديسيتنطىفدجمجم طفد  ير,طفدعريض نطىفاناطفافل طفد غير.

ينرنبطعييويطا ىرطفيطفاألفءطفددىخي يطفدع يديطديل دنطبحيدلطن دبكطنسدب ط كيئدمط .5

طفيطحألىألطفدنةياطفدع ييطإميطفدبسيلط ىطفدمنىسلطف ل.

شددألنويطبدديتطفدمسددنى طفدبسدديلطإددديطفدمسددنى ططحددألىلط ددعىبيلطنعيددنطننددرفىهطفددي .6

طططططفدشأليأل.

ط



 

6 
 

 دية إلي متالزمة داون.لمؤاألسباب ا 

إتطفاسددبيبطفدح ي يدد طىرفءطحددألىلطمن ذمدد طألفىتطغيددرطمعرىفدد نطىنحددأللطمن ذمدد ط

ألفىتطفيطجميدعطفدشدعىبنطىفديطكدنطفدلب ديلطفالجنميعيد نطىفديطكدنطبد ألطفدعديدننطىإتط

فاسبيبطفدنيطننطفدنى نطإديويطحنوطف,تطميذفدلطن دعطفديطنلديقطفالحنمدياللنطىيمكدتط

 ذمدد طألفىتطحنددوطف,تطهددي:طفرنبدديلطفد ددىنطبددأتط ك ددرطفاسددبيبطفدمحنميدد طدحددألىلطمن

من ذم طألفىتطبعمرطفاننطىفدن نطفدكرىمىسدىميطفدمندىفذتطفديطفحدألطفابدىيتنطىف,بديءط

فددد يتطدددأليونطفضددلرفبطكرىمىسددىمينطىفيمدديطييدديطنىضدديكطدكددنطمددتطهدد هطفاسددبيبنط

ط:ططىعيوطفدنحىطفالني

     ارتباط متالزمة داون بعمر األم. .1

ننشدرطمن ذمدد طألفىتطبدديتطىالألفلطفامودديلطفاكبددرطبعددوطفدبدديح يت:ط يغيددبط تطنطيدرى

سددنيًنطىينبددييتطمسددنى طفدةيددنطنبييندديطكبيددرفنطىنحددأللطهدد هطمن ذمدد طفدديطكددنطفاعددرفقط

 ىفدمسنىييلطفيطفدمجنمع(.ط

ىعييددمطكيمدديطن ددألنطبدديدمر ,طفدعمددرطذفألطفحنمددينطإ دديب طفدجندديتطبودد فطفدمددرو،طىيددذألفألط

ىدكدددتطهددد فطالطيعنددديط تطفدنسددديءططسدددن نط35فالحنمدددينطبشدددكنطشدددأليألطإ فطنعدددأللطفدمدددر ,ط

سددن طالطييددألتط ل دديالطم دديبىتطبمن ذمدد طألفىتنطبددنطفدديطفدح ي دد طإتطط35فا ددغرطمددتط

سددن طط35 عمدديرهتطفاددنطمددتططفغيددبطفال ددينطفدم دديبىتطبودد فطفدمددروطنكددىتط موددينون

ييددألتط ك ددرطمددتطفدنسدديءطط35ىيرجددعط ددد طإدددوط تطفامودديلطفد ندديط عمدديرهتط اددنطمددت

م ديبيًطفدإتطعدألألط  تطفدمر ,طمعرضمطفيط  طىادلط تطنيدألطل د ًططفدكبيرفلنطىإ فطعرفني

طفال ينطفدم يبيتطدينسيءطفد غيرفلط ك ر.ط

 Balanced chromosomeالنقل الكروموسومي المتوازن في احد األبفوين

translocation in operant  

دأل طفحألطفابىيتطفوني طط14من  ًطبيدكرىمىسىنطرانطط21إ فطكيتطفدكرىمىسىنطرانط

(ط14/21%طفديط تطيدىرلطهد فطفابطهد فطفدن دنطفدكرىمىسدىميط 50فحنمينطي ألرطبـط
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د بتنطد فطنذألفألطفدةلىر,طدآلبيءطالتطيىددألطدودنط ك درطمدتطل دنطبحيدد طألفىتنطىنندرفىهط

ل دنطم ديبطألفىتنطفدإ فطكديتطفحدألطط%طعنجديب100%نط2فدةلىر,طبىجمطعدينطبديتط

%طالتطيكددىتط100فنوددي طفحنمددينطط21/21فابددىيتطدأليددمطفدديطذىجطفدكرىمىسددىميلط

فدل ددنطفدمىدددىألطم دديبطبحيددد طألفىتنطىمددعطهدد فطإ فطكينددلطفانطدددأليويطن ددنطفدديطذىجدديط

فإتطفحنمينطىالأل,طل نطآةرطم يبطبحيد طألفىتطفديطفدحمدنطط14/21فدكرىمىسىميلط

%طىإ فطكدديتطفابطهددىطفدحيمددنطدم ددنطهدد فطفدن ددنطفدديط10ط%ن8فد دديألنطينددرفىهطبدديتط

فدكرىمىسىميلطنكىتطفدةلدىر,طفادنطايدي ًنط  ط تطفدذيديأل,طفديطفدةلدىر,طنعنمدألطعيدوط

نىعطفدن نطفديطفدكرىمىسدىميلطفدألفةيد طفديطعمييد طفدن دنطىعيدوطفابط ىطفانطف فطكديتط

طهىطفدحيمن.ط

ط

 اآلباء الذين لديهم اضطراب كروموسومي. .2

فابىيتطدألي طفسدنعألفألطمدنة وطدحيدد طألفىتط   طدأليد طنسدب طمنة ضد طفديططإ فطكيتطفحأل

ىيكددىتطط21عددألألطفدة يدديطفدندديطبودديطفدديطذيدديأل,طفدديطعددألألطكرىمىسددىميلطفدددذىجطراددنط

فدشددةعطعيأليدديًطرغددنطهدد ف(طنكددىتطةلددىر,ط تطيكددىتطدأليددمطل ددنطم دديبطبحيددد طألفىتط

يرطإديودينطىإ فطفعييطمتطشةعطآةرطدي طدأليمطه هطفدنسب طفدمنة ض طمتطفدة يديطفدمشد

كيتطفدشدةعطفدم ديبطبحيدد طألفىتطاديألرفًطعيديطفعنجديبطفدإتطهندي طفحنمديالًطي دألرطبدـط

طاتطيىدألطدمطل نطم يبطبحيد طألفىت%طفيطكنطحمنط50

ىنعألطمن ذم طألفىتطبم يب طحيد طجيني طنننجطعتطحألىلطةينط ىطش ى طكرىمىسدىميطط.ط

طينأداطفدجسنطمنوي.طحيلطننضمتطكرىمىسىميًطإضيفييًطفيطني طفدة ييطفدني

 .السمات العامة التي تميز األطفال حاملي متالزمة داون 

نعألطمن ذم طألفىتطبم يب طحيدد طجينيد طنندنجطعدتطحدألىلطةيدنط ىطشد ى طكرىمىسدىميط

حيددلطننضددمتطكرىمىسددىميًطإضدديفييًطفدديطنيدد طفدة يدديطفدندديطينددأداطمنودديطفدجسددننطهدد فط

فدلبيعدديطدكددنطمددتطمددآلطفدل ددنططفدكرىمىسددىنطفعضدديفيطيعمددنطعيددوطنغييددرطمسدديرطفدنمددى
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ىجسددممطممدديطيددهألىطإدددوطىجددىألطفدعأليددألطمددتطفدسددميلطفدجسددمي طىفدع ييدد طىفالجنميعيدد ط

طىفالن عيدي طىفدحركي طىفديغىي طفدنيطنميذطه هطفدمن ذم .ط

طىيمكتطنىضكطكنطني طفدسميلطىفدم مكطعيوطفدنحىطفالني:ط

 أوالً: السمات الجسمية.

إتطهنددي طفةددن اطىفضددحيًطبدديتطفال ددينطفدمعدديايتط هنيدديًطىفدم دديبيتطبمن ذمدد طألفىتط

ىفاسىييءطمتطحيدلط دغرطفدحجدننطىفددىذتنطىىذتطفدمدآلطفادنطمدتطفدمنىسدلنطىنشدىهط

شدددكنطفدجمجمددد نطىفا ينددديتطىفدعينددديتطىفد دددنطىفاسدددنيتطىفديسددديتطىنشدددىهطفالدددرفاط

طل ينطفدعيألييت.طىفضلرفبيلطفدنشيلطفدجنسيطىبلءطفيطفدحرك طعتطفا

 ثانياً: السمات العقلية.

ننأ رطفد ألرفلطفدع يي طديل نطحيمنطمن ذمد طألفىتطننيجد طد ضدلرفبطفدكرىمىسدىميط

فد  طحأللطدمنطفو فطفالةدن نطالطيندر طب دمنمطعيدوطفدندىفحيطفدجسدمي طف دلطبدنطيمندألط

يىلط يضدديًطإدددوطفدنددىفحيطفدع ييدد نطفنجددألط كدديءطهددهالءطفال ددينطفاددنطمددتطفدعدديأل نطىنن دد

ألرجيلطإعيا طههالءطفال ينطميطبيتطفدنيم طىفدشأليأل,طىفدمنىسل طىفدمعنألدد ،طىفدة يديط

فدع بي طدوهالءطفال ينطنكىتط بليًطفيطن نطفدمعيىمد طإددوطفدمدآلنطى يضديًطفديطنى دينط

فامرطمتطفدمآلطإدوطفدجسدنطبيالسدنجيب نطبمعندوط تطفدمسديرفلطفد ديعأل,طىفدويبلد طمدتط

مديطينرندبطعييدمطبدلءطفديطفد ودنطىبدلءطفديطفددنعينطىبدلءطفديطىفدوطفدمآلطنكدىتط بلديًنطم

 فالسنجيب .ط

 ثالثاً: السمات الشخصية.

هنددي طمدديطيهكددألطىجددىألطنمددلطىفحددألطدشة ددي طىمددذفجطهددهالءطفال دديننطبددنطعيددوططدددي 

فدعكد طشددينونطشدأتطفافددرفألطفدعدديألييتطننندىعطشة دديينونطىمددذفجونطبنندىعطفدبيئدد طفدندديط

طالان يألي طىغيرهي.طيعيشىتطفيويطىفدخرىاطفاسري طىف

 رابعاً: السمات االجتماعية.



 

9 
 

ينميدذطفال ددينطمن ذمدد طألفىتطمدتطفدنيحيدد طفالجنميعيدد طبيدميدنطإدددوطفدنعيددقطبددي,ةريتنط

ىفدميددنطإدددوطفالجنميعيدد نطىفد ددألر,طعيددوطفد يددينطبنلددىيرطبعددوطفدع ادديلطفدحميمدد طمددعط

فدن دديع لطف,ةددريتنطىاددألطيمييددىتطفدديطبعددوطفاحيدديتطإدددوطفالنسددحيبطمددتطفدمىفادداطى

فالجنميعي نطاألطينعرضىتطفيطبعوطفاحييتطدبعوطفععيايلطفدنميئيد طىهدىطمديطيده رط

فيطسيىكونطىع انونطبي,ةريتنطىاألطيعدينىتطمدتطا دىرطفديطفدموديرفلطفالجنميعيد نط

 ىطعألنطفد ألر,طعيوطفدنكياطمعطفدبيئ طفدنيطيعيشىتطفيودينط ىطعدألنطفد دألر,طعيدوطفدنكيداط

يودينط ىطعدألنطفد دألر,طعيدوطنح يدقطفدنىففدقطفالجنمديعينطبىجدمطمعطفدبيئ طفدنيطيعيشدىتطف

طعينطين رفىتطبشكنطجيألطمعطف,ةريتطفد يتطيعيميىنونطمعيمي طحسن .ط

 خامساً: السمات المعرفية.

مددتطسددميلط ل ددينطمن ذمدد طألفىتطفنوددنطين دد ىتطبددبلءطكبيددرطىىفضددكطفدديطنمددىهنط

 نودنطي دألرىتط  دىفنيطغريبد طفديغى نطىبعألنطفد ألر,طعيوطفدنعبيدرطفدي خديطفدسديينطبدنط

غيرطمنجينس طىيجألىتط عىب طكبير,طفيطفدنعبيرطعتطرغبينونطفد فنيد طدنشديبمطمةديرجط

فدحرىاطفدنيطينل ىنويطى د طالتطحألي ونطيغيبطعييمط ىنيًطىفحألفًطيمينطإدوطفد درف ط

 ىطفدددرنيتطفدىفحددألط  طفدددرننطفدمنجددين طفدغريددبنططىهدد فطيعكدد طمسددنىىطاددألرنونطعيددوط

ط.ططالطيحسنىتطفالسنميعطإدوطميطيرىىطعييونط ىطيىجمطإديونطمتطم يرفل.فد ونطحيلط

 .ةسادساً: السمات اللغوي

يعألطفدنمىطفديغدى ط  نديءطسدنىفلطمديطابدنطفدمألرسد طم يدرفًطب دىر,طكبيدر,طددألىطفال دينط

فدمعيايتط هنييًطىفدم يبيتطبدأعرفوطألفىتطفيسدنعمينطفديغد طددأليونطيرجدعطإددوطادألرفنونط

,نطىننيجً طدىجىألطمشيكنطفيطفدنركيذطىفالننبيهطىفد فكر,طفإتطفال دينطفدمعرفي طفدمحألىأل

يىفجوىتط عىب طفيطن كرطفدكيميلطىفسنيعيبويطىكي ي طنل وينطىه هطفد ئ طمتطفال ينط

يعينىتطمتطضمىرطفيطعض لطفاىجمطىفد نطحيلطفد دنطيكدىتط دغيرطىحجدنطفديسديتط

ألادد نطىدكددتطنددهأل طألرجدد طكبيددرطممدديطيددهأل ط ددد طإددديط ددعىب طنلددقطفدكدد نطبىضددىهطى

فععيادد طفدع ييدد طألىرفًطدددألىطفال ددينطمن ذمدد طألفىتطنحددألألطمددألىطسددرعنونطفدديطفكنسدديبط

فدمويرفلطفديغىي نطىك د طمألىطك ديءنونطفديطفدنلدقطبلري د طسدييم طىفودنطهد فطفدكد ننط
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ىعتطلريدقطفدنةيلدبطىننميد طفدموديرفلطف دألطننىادعط تطفدل دنطسدىاطينلدقطفدكيمديلط

 ر.طىيسنىعبويطبمعألنط ك 


