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ما بكما؟!..
اهدءا..

�أعطني قلمي..
�أعطنيه!

ولكن يا
�سامل!..
لقد �أتعبني واجب
الريا�ضيات� ،أخذ مني
وقتاً طويال حتى متكنت
من حله..

ما �شاء اهلل! ..لقد
عجزت عنه متاماً..

هل �أعجبك
هذا؟� ..سرقته مني
وك�سرته �أي�ضاً..

ال�سالم عليكم
يا �أ�صدقاء..
وعليك ال�سالم يا
عادل ..يف وقتك دائماً..

�إنه �صباح جميل..
�ألي�س كذلك؟

انتظرونا يف أعداد قادمة يا أصدقاء

�سامل ..ولكن
هذا قلمي!!

�أما �أنا فقد حاولت
كثرياً ومل �أ�ستطع حله ،ثم
�ساعدين �أخي الكبري..

وتكذب �أي�ضاً؟!..
مل �أكن �أتوقع
منك هذا!

هل �صحيح ما
يقوله �سامل يا
عادل؟

�إنه قلمي ..ا�شرتاه يل
�أبي بالأم�س عندما كنا
يف املكتبة..

�أمتنى �أن يكون قد �ش َرح
لك كيفية احلل �أي�ضاً..

.

�إذن �أنت من �سرق قلمي
الأزرق ذا ال�سيارة؟! ..و�أنا كنت
�أبحث عنه طيلة يوم �أم�س بال
فائدة!

هه! ما هذا؟!

1ربح
1ر
بح!

ملاذا فعلت
ذلك يا �سامل؟..
ملاذا؟
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عادل حمتار للغاية أمام هذا اللغز العجيب ،أيهما أكرب :الدائرة اليت تقع يف
منتصف الشكل األول أم الدائرة اليت تقع يف منتصف الشكل الثاني؟
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يوجد شكل خمتلف من بني هذه األشكال هل تستطيع إجياده؟

�آ�آ�آ�آه

ما هذا؟� ..أال
ترى..

لقد ر�أيتك حتمل قلماً ي�شبه
قلمي� ..صحيح ..ولكنك
مت�سكت به وت�سببت يف هذه
امل�شكلة� ..أنت املخطئ..
�إذا كنت م�صراً
على موقفك فلن �أ�سري معك
بعد اليوم� ،أنت خمطئ وت�ص ّر
على خطئك ،وتظلم النا�س
حتى لو تبني لك ما هو
ال�صحيح..

؟!!

ماذا؟؟

�أال تخرج معي
�إىل ال�ساحة؟

�أنت ال�سبب يا
عادل� ..أنت ال�سبب..

هه!� ..أهال
جمعان..

�سنجتمع مع م�شرف
الن�شاط ..لدي م�شاركة يف
الإذاعة �صباح الغد..

�آ�سف يا �سامل..

هه! ..ما
هذا؟

ما الذي يحدث؟..
هل �أنا خمطئ
بالفعل؟! ..م�ستحيل!

�أه ً
ال ب�أروع زميل
عرفته ..هل تخلى عنك
�أ�صدقا�ؤك؟!

�أنا ال
�أخطئ..

اوووف!..
ح�سناً..

يا �إلهي! ..كيف
تفكر يا �سامل؟!

�إين ال �أفهم
�شيئاً!!
تخلى عنك عادل ب�سبب
م�شكلة القلم ..والآن ماجد
يتخلى عنك ..م�سكني لقد
�أ�صبحت وحيداً..

هذا هو يا �سامل؟� ..ألي�س
هذا هو قلمك الذي
تبحث عنه؟!..

نحن نرحب
بك ،ونفتخر بوجود
�شخ�ص رائع مثلك
معنا..

�أه ً
ال ماجد

مرحباً يا
�سامل..

�صحيح؟!..
هه..

هم اخل�سرانني..
لقد خ�سروين..

هه!..
احلمدهلل و�صلت
قبل �أن يدخل
املدر�س..

�أر�أيت �أنك ت�سرعت
وهجمت علي وك�سرت قلمي..
و�أن قلمك ال يزال معك!..

ما الذي فعلته
اليوم؟..

�إن عادل مغرور
ومتكرب ،ولو �سمح
يل ب�أخذ القلم من
البداية ملا ح�صلت
امل�شكلة ،كما �أنه
كاذب وخمادع..

�أنا مل �أخطئ..
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�أه ً
ال عادل..

جميل� ،ستكون
�أنت النجم
كالعادة..

كاذب وخمادع؟..
ولكن تبني �أنه هو
ال�صادق..
�أنا مل �أخطئ
يف �شيء..

سامل غاضب ً
جدا ألنه مل يتمكن من حل هذا اللغز :كم عدد
الدقائق يف ثالث ساعات ونصف إال مخس دقائق؟

هه� ..أين
�سامل؟..
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هه! أخيت تتحداني
أن أعرف األرقام الناقصة
يف هذه املنظومة،
ساعدوني!

لقد �أعددنا برناجماً
مميزاً للغاية لإذاعة
�صباح الغد..

ماذا هناك؟ ..ملاذا
ت�ضحكون؟

ماذا؟..

�س�أ�شرح لك يا عزيزي..
ال يحل الواجب وي�سلمه �إال
ال�ضعفاء �أمثال �أ�صدقائك
القدامى عادل وماجد..
نحن هنا يف �آخر الف�صل �شلة
الأقوياء ..وال يهمنا �شيء..

انظر
خلفك..

�سامل؟!

والآن دورك يا
�سامل ،دورك
حتى تثبت
�أنك قوي..

حقاً؟!
..وبعد احل�صة..

�سامل يجل�س مع
جمعان و�شلته؟!

ولكن �سيخ�صم
علينا الأ�ستاذ درجات
الواجب!

ونحن ال نهتم
للدرجات ..ال نهتم
ل�شيء..

احلمدهلل �أن املدر�س
قبل اعتذارك ..وذلك
ل�سمعتك الطيبة عنده..

يا �إلهي!!
ولأنك وعدته برتك
�شلة جمعان ،فهم ال
ي�أتون �إال بامل�صائب..

وهكذا نرى �أن حا�صل
�ضرب  36يف  28ي�ساوي..

ما الذي ح�صل؟!
ملاذا �سامل يجل�س مع
ه�ؤالء امل�شاغبني؟
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عادل متكن من معرفة العالمات احلسابية الصحيحة
املطلوبة هنا بكل سهولة ،هل ميكنك معرفتها بنفسك؟

�أتذكر كيف بد�أ كل هذا؟..
بد�أ بفكرة خاطئة عندك وهي
�أنني �أخذت قلمك ،وحينما
تبني لك ال�صواب �أ�صررت على
موقفك ومل ترتاجع ،وتعاملت
معي بق�سوة،

ال �أدري ..يبدو �أنه
يبحث عن �أ�صدقاء
جدد..
�أ�شكركم �أنتم لأنكم
�ساحمتموين ,وعدنا
�أ�صدقاء..

..وبد�أت احل�صة..

�إىل �أين �أنت ذاهب؟

�أعدكم ب�أن ذلك لن
يحدث ،و�أن �أتقبل
احلق دوماً ولو على
نف�سي..

ثم ا�ستغل جمعان موقفك
و�ضمك �إىل جمموعته،
وانتهى بك الأمر �إىل فعل
�أ�شياء ال تر�ضى بها..

هلاّ جمعتم دفاتر
الواجب؟..

لأ�سلم الواجب
للأ�ستاذ..

هاهاهاهاهاها..

�سنطرح الآن
م�س�ألة �أخرى،
تابعوين جيداً..

هاهاها..
هل من الأدب
فعل هذا؟!

هه!

و�س�أح�ضر لك يا
عادل قلماً بدل الذي
ك�سرته..

�إذن �أح�ضره يل ..و�إال
�س�أك�سر لك قلمك..
هاهاهاهاها..
ال تقلق يا �سامل..
ل�ست بحاجة �إليه..
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اليوم سيدخل عادل و سامل وماجد
فى سباق سيارات غريب من نوعه..
طريق السباق املقسم إىل  72خانة..
ومعنا هنا  4سيارات رياضية ميكنك
اللعب بها أنت وأصدقاؤك..
و اآلن ابدأ بقص السيارات األربع..
وليخرت كل العب سيارة له..

كيف نلعب لعبة سباق السيارات ؟
ً
ً
ً
مقسما إىل  8سرعات ،وجبانبه مؤشر العداد(السهم الذى
منوذجا لعداد السرعة
حسنا ..ستجد
على ميني الصفحة ) ،قم بقص مؤشر العداد وتثبيته بدبوس يف منتصف دائرة العداد .عند
اللعب قم بضرب طرف العداد بطرف أصبعك ليدور بسرعة ،والرقم الذي يقف عنده املؤشر
هو عدد اخلطوات اليت ستقطعها سيارتك على اللوحة ،ثم يأتي الدور على الالعب التالي.

أجب عن سؤال املسابقة هنا وأرسله إلينا
فقد تكون أحد الفائزين جبوائزنا القيمة!
سؤال العدد األول:
حينما أجد أنين أخطأت على أحد من أصدقائي ،فإن التصرف الصحيح هنا أن:

1

أحافظ على موقفي ،فمن العيب أن أعتذر.

2

أذهب إىل صديقي وأعتذر منه ً
فورا ،فاالعرتاف باخلطأ فضيلة.

3

أتصيد أخطاء صديق ،وأذكرها أمام اآلخرين ،حتى ال ينتبه أحد
إىل أنين أنا املخطئ.

جائزة
العدد جهاز

dالiPo
رائع

عالمة اخلطر :عندما
ترى هذه العالمة
فأنت جمرب على
اتباع السهم والنزول
من رقمك إىل الرقم
األقل الذي تأخذك
إليه عالمة اخلطر.

عالمة مزود
السرعة :هذه
العالمة ستصعد
بك من رقمك
احلالي إىل رقم
جديد ،مما مينحك
ً
سريعا على
تقدما
منافسيك.

البداية

شارك
واربـح!
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