
�أماه.. �شاأ�شاهد 
برناجمي �ملف�شل �لذي 

�شيبد�أ �لأن تذكر �لنوم بعد 
�لربنامج مبا�شرة فاأنت مل 

تنم جيد� منذ �أم�س

حلقة �ليوم عن 
�لأ�شدقاء

لكي حتافظ على 
�لأ�شدقاء حتتاج �لكثري 

و �لكثري من �جلهد 
و�لآن �أخرج و رقة وقلماً 

و�كتب هذه �لقائمة

طبعا �إذ� مل تكن
مهتما بالأوىل فال د�عي 

لتكملة باقي �لقائمة 
و�لآن �إىل �لعقبة �لثانية 

)�لنظر �لثاقب(

هه!!؟؟

لكي حتتفظ بنظرك
ثاقباً دون �أن ت�شاب بق�شر نظر 

عليك �لتقليل قدر �مل�شتطاع 
من م�شاهدة �لتلفاز، ويا حبذ� 

�حلا�شوب

من �شمح لك �أن 
تاأخذ �لتلفاز !!

هل تريد �أن 
حتافظ على 

�أ�شدقائك �أم ل ؟

�لتلفاز ..هيييه 
�أنت !!

�أ�أممم..نعم

هه.. هه.. 
و�أخري�ً

�إذ�ً ناأتي للمهمة �لثالثة: مطلوب 
منك كل يوم ممار�شة متارين �للياقة 

�لبدنية �لتي تتمثل يف �جلري 
و�أن�شحك ببدء �جلري �لآن

ملاذ�؟

�أّماه! 
�لنجدةةةةةةةةة

 �لآن �إىل �مل�شتوى �لأخري 
وهو �شرعة �ل�شتجابة �لعالية 

ويكون هذ� �لتمرين يف مالحقة 
دجاجة لالإم�شاك بها يف �أقل 

مدة زمنية ..

علّي �أن �أ�شطادك.. 
تعايل �إىل هنا..

قال الهلّ – تعاىل – فـي كتابه الكرمي ، على ل�سان لقمان احلكيم ، و هو يعظ ابنه:
الَة و اأْمْر باملعروِف و انَه عِن املنكِر و ا�سرْب على ما اأ�سابَك اإنهلّ ذلك من عزِم  )يا بنيهلّ اأقِم ال�سهلّ

ا�ِض و ال مت�ِض فـي االأر�ِض مَرحًا اإنهلّ الهلّ ال يحبُّ كلَّ خمتاٍل فخور،  َك للنهلّ ْر خدهلّ االأمور، وال ت�سعهلّ
واق�سْد فـي م�ْسِيَك واغ�س�ْض مْن �سوِتَك اإنهلّ اأنكَر االأ�سواِت ل�سوُت احلمري ( �سورة لقمان 17 – 19

ن تكلهلّمه ا�ستحقارًا لراأيه،  ـرًا، و ال ُتعِر�ض بوجهك عمهلّ ًا ، و ال تكـن متكبهلّ اأي: كن  موؤمنًا اإيجابيهلّ
ٍف اأو غلوهلّ .   زن فـي قولك و فعلك، دون اإفراٍط اأو تفريٍط، و دون تطرهلّ وام�ض بق�سٍد واتهلّ

ب�شر�حة هذ� لي�س متريناً..
فقط �أردت �أن �أر�ك تفعل هذ� 

و �لآن �إىل �ملهم ..!

قلت لك �إنك مل 
تنم جيد� منذ �لأم�س 
و�لآن هيا �إىل �شريرك 

يا ولدي ..

ح�شناً يا �أمي وغد�ً 
باإذن �هلل �شاأحكي لك 
كيف �شاأحافظ على 

�أ�شدقائي �ملميزين ول 
�أخ�شرهم..

-متت-

ب�شت ..�شامل ..كم 
�ل�شاعة �لآن ؟ 

�إل ربع 
كم و �إل ربع ؟

ل �أعلم ب�شر�حة فقد 
�شاع مني عقرب �ل�شاعات 

..

َع اْلَكاِفِريَن(،  َعَنا َواَل َتُكن مَّ و حني رأى  نوٌح ابنه ) كنعان( خارج الّسفينة ، ناداه: ) َيا ُبَنَّ اْرَكب مَّ
فرّد عليه: )َسآِوي ِإَل َجَبٍل َيْعِصُمِن ِمَن اْلَاء(، فنّبهه والده : )اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر الّلِ ِإالَّ َمن 

رَِّحَم(، لكّن )كنعان( مل يطع أباه، وحاول الصعود ليبتعد عن الاء ولكن الاء وصل إليه وأغرقه..
ثم أصدر الل تعال أمره للّسماء أن توقف مطرها ، و لألرض أن تبلع ماءها.. 

و هكذا : جنا الؤمنون بسبب طاعتهم لّل، و مساعهم للحّق، و هلك الكافرون بسبب كفرهم 
وعنادهم وكان منهم ابن نوٍح العاق العاند، الذي مل يطع رّبه، و مل يسمع كالم أبيه، بل عاند وتكّب، 

و أخذته العّزة باإلثم، فخسر دنياه و آخرته.

فشرع نوح عليه السالم 
بصنع السفينة ، وصار قومه 

يسخرون منه ، و يّتهمونه باجلنـون 
لصنــاعتــــــه الّسفينــــة يف أرٍض صحـــــراء،

ال مطر فيها و ال ماء، لكّنه صب على سخريتهم 
وأذاهم، إل أن انتهى من صنعها.. وحينها 

فتح الل أبواب السماء مباء منهمر، وفجر األرض 
عيونًا، فالتقى ماء األرض مباء السماء، وأوحى إليه 

ربه أن يصعد هو ومن آمن معه إل السفينة، 
وأن يأخذ معه من كل نوع من احليوانات 
زوجني اثنني، وعّم الّطوفان أرجاء األرض، 
فكانت الّنتيجة: جناة الؤمنني، وغرق 

الكافرين، الذين نالوا اهلالك 
واخلسران عاقبة لعنادهم. 
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كان يا ما كان، يف قديم الّزمان.. 
كان هناك قوٌم كفروا برّبهم ، و عبدوا أصنامهم، فأرسل الّل تعال إليهم نبّيه 
نوحًا عليه الّسالم فحمل إليهم رسالة اإلميان بالّل و توحيده، وصار يدعوهم بال 

كلٍل، أو ملٍل.
لكّن هؤالء القوم، كانوا شديدي الكفر و العناد ، وظّل نوح عليه السالم بينهم 

ألف سنة إال مخسني عامًا ، يدعوهم إل عبادة الل وحده وترك ما يعبدون من 
األصنام، ولكنهم أصروا على عبادتها واستكبوا استكبارًا، وكانوا كلما دعاهم 
لرتك عبادتها عاندوه وجعلوا أصابعهم يف آذانهم ، وظل يدعوهم لياًل ونهارًا، 

سرًا وجهرًا، فلم يزدهم دعاؤه إال فرارًا، ومل يستجب له إال قليل منهم، فحّذرهم 
وأنذرهم من عذاب الّل ، فاستعجلوا العذاب ساخرين معاندين .
عندئٍذ أخب الّل نوحًا: ) َأنَُّه َلن ُيْؤِمَن ِمن َقْوِمَك ِإالَّ َمن َقْد آَمَن(..

وأوحى إليه أن يصنع سفينًة ضخمًة..  
هل تستطيع مساعدتي يف 

معرفة عدد الستطيالت 
والثلثات يف هذا الشكل؟

ضع العالمات احلسابية الناسبة 
لتكتمل هذه العمليات احلسابية

ساعد عادل 
يف معرفة عدد 

الثلثات..

من كل شكل علوي مت اقتطاع جزء، أعد كل جزء إل 
مكانه لتصبح األشكال العلوية مكعبات كاملة

قام ماجد بعمل نسخة 
كبرية من إحدى القطع 
األربع هنا، ثم تبعثرت 

القطع، هل ميكنك 
معرفة أي قطعة هي 
اليت نسخ منها ماجد 

هذا الشكل الكبري؟

ركز جيدًا.. هل هذه اخلطوط 
فعاًل متوازية؟ أمر حمرّي!

سامل يتحداك هنا، هل تستطيع 
معرفة كم حجرًا حيتاج هذا السور 

ليكتمل متامًا؟

واحد فقط من هذه الكعبات يطابق 
الشكل الفرود، هل ميكنك إجياده؟

اقصى سرعة لي تصل إل 
30 كيلو مرتًا فى الساعة، 

والطريق لبلدتي يبعد 15 
كيلو مرتًا فكم من الوقت أحتاج 

للوصول إل بلدتي؟

ساعد عادل يف إجياد 
الرقم الناقص..

ضع األرقام من 1 ال 9 حبيث
ال يتكرر أي رقم أفقيا أو رأسيًا

ضع العالمة احلسابية الناسبة للحصول 
على النتيجة الصحيحة يف كل صف..

توجد ثالثة اختالفات 
بني الشكلني، هل 
ميكنك حتديدهم؟

هه!.. لقد أضعت ظلي!.. 
هل ميكنك مساعدتي يف 

إجياد ظلي الصحيح؟

حاول ان تفض 
االشتباك وتتعرف 
على عدد األشكال 

السداسية هنا

يوجد أثران فقط خمتلفان 
عن بقية اآلثار،  هل 
تستطيع حتديدهما؟
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يف �إحدى �لليايل، كان ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم يف بيته يقر�أ �لقر�آن، وكانت �لدنيا قد هد�أت و�أوى 
�جلميع �إىل منازلهم.. يف تلك �لليلة، ت�شلل رجل متخفياً بالظالم، و�قرتب من منزل ر�شول �هلل �شلى �هلل 

عليه و�شلم، ومكث بجانبه وهو ي�شتمع للقر�آن، ثم ت�شلل �شخ�س ثان، وثالث، ول يدري �أحد من هوؤلء 
�لثالثة عن �أمر �لآخر، كان �لثالثة ي�شتمعون للقر�آن بحب و�شغف..

وحني �نتهى �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم من قر�ءة �لقر�آن، همَّ �لثالثة بالعودة �إىل بيوتهم فانتبهو� 
لبع�شهم، وعرف كل و�حد منهم �لآخر، كانو� كلهم من كفار قري�س، وكان منهم �أبو جهل، كبري كّفار 

قري�س.. خجل �لثالثة من بع�شهم �لبع�س، وتعاهدو� على �أل ياأتو� ل�شماع �لقر�آن من هذ� �لر�شول �لذي 
كفرو� به وعاندوه..  ويف �ليوم �لثاين، ح�شر كل منهم مرة �أخرى، وهو يعتقد �أن �شاحبيه لن ياأتيا، ولكنهم 

تالقو� جميعا عند بيت �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم، خجلو� من بع�شهم، وتعاهدو� على �أل ياأتو� مرة 
�أخرى.. وتكرر ذلك للمرة �لثالثة..

و�شاأل �أحدهم �أبا جهل: �ألي�س حممد على �حلق؟.. قال �أبو جهل: نعم. فقال �لرجل: وما �لذي منعك �أن 
توؤمن به؟ قال �أبو جهل: لقد تناف�شنا وبنو ها�شم، ف�شقو� ف�شقينا )�أي نالو� �شرف �شقاية �حلجاج ونلنا 
�شرف �شقايتهم �أي�شاً(، و�أطعمو� و�أطعمنا )�أي نالو� �شرف �إطعام �حلجاج ونلنا �شرف �إطعامهم �أي�شاً(، 

وحاربو� وحاربنا، وحتى �إذ� ت�شاوينا على �لركب وكنا كفر�شي رهان قالو� منا نبي، فاأنى لنا �أن نبلغ ذلك؟ 
و�هلل ل �أوؤمن به �أبد�ً.. و��شتمر �أبو جهل على عناده رغم معرفته �حلق، حتى هلك ومات وهو مل يوؤمن 

بالر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم.

 - متت ــــ

من
مبادئي

هيا هيا.. قبل �أن 
تالحظ و�لدتك وجود 

دجاجة باملنزل!

لقد �جتزت كل �لختبار�ت 
و ي�شرفني �أن �أقول لك �إنك 

لن تخ�شر �شديقاً بعد �ليوم.. 
و�شناأخذك يف رحلة لك�شب �ملزيد 

من �لأ�شدقاء

حقاً.. يا �إلهي ل 
�أ�شدق!.. ومتى هذه 

�لرحلة؟

�لآن.. فلي�س �أمامنا 
وقت يا بطل...

�أبي ي ي ي..
�أمي ي ي ي!

و��شتيقظ عادل من �لنوم!

ولكن �أريد بع�س 
�لوقت! �أريد �أن �أودع 

�أبي و�أمي!.. 
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 khalidchair@kau.edu.sa :ترسل القسائم إل العنوان التالي: جدة 21589 – ص.ب 80371 ، كما ميكن إرسال اإلجابات عن طريق اإلمييل إل
وال تنسى أن تذكر اإلجابة الصحيحة وتذكر مجيع بياناتك الشخصية الطلوبة على الوجه الثاني من القسيمة.

امأل بياناتك هنا:

ضع
صورتك

هنا 
اإن اأردتها اأن تظهر 

يف اأعداد قادمة 
من مغامرات عادل 

واأ�سدقائه

االسم:

الصف:                                                الدرسة:                                                                           

الدينة:                                            العنوان البيدي:

رقم اهلاتف / اجلوال:

البيد اإللكرتوني )إن وجد(: 

1 -  الدائرتان فعليًا متطابقتان!
2 -  الشكل رقم 3.

3 -  205 دقائق.
4 -  الفرق بني كل رقم والذي قبله هو مبقدار 6، وبذلك يكون 

الرقم األول مكان عالمة االستفهام هو 18، والرقم الثاني 30
5 - العادلة: 6 + 5 – 4 = 7

6 -  عدد الستطيالت )16( والثلثات )12(.
7 - األثرين الختلفني هما 1 و 6

35 = 5 × 7  - 8
31 = 18 + 13        

4 = 4 ÷ 16        
9 -  عدد الثلثات )32(

10 -  جزء c للمكعب 1، جزء b للمكعب 3، جزء a للمكعب 2.
11 -  الشكل رقم 2.

12 -  نعم، إنها متوازية.
13 -  7 أحجار.

14 -  الكعب الطابق هو 3
  - 15

16 -  الرقم الناقص هو 118
17 -  نصف ساعة.

10 = 5 × 2  - 18
7 = 5 – 2 + 10         

23 = 4 + 8 + 4 + 7          
19 -  زر ناقص يف ثوب عادل، اختفاء البقعة البنية 
جبانب العني اليمنى، وكذلك البقعة جبانب العني 

اليسرى.
20 -  الظل الصحيح هو ...

21 -  عدد األشكال السداسية 8
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