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الزمان..
كان يا ما كان ،يف قديم ّ
قوم كفروا بربّهم  ،و عبدوا أصنامهم ،فأرسل هّ
الل تعاىل إليهم نب ّيه
كان هناك ٌ
ً
نوحا عليه ّ
السالم فحمل إليهم رسالة اإلميان بالهلّ و توحيده ،وصار يدعوهم بال
ملل.
أو
،
كلل
ٍ
ٍ
ّ
لكن هؤالء القوم ،كانوا شديدي الكفر و العناد  ،وظل نوح عليه السالم بينهم
ّ
ً
عاما  ،يدعوهم إىل عبادة اهلل وحده وترك ما يعبدون من
ألف سنة إال مخسني
ً
استكبارا ،وكانوا كلما دعاهم
األصنام ،ولكنهم أصروا على عبادتها واستكربوا
ً
ً
ونهارا،
لرتك عبادتها عاندوه وجعلوا أصابعهم يف آذانهم  ،وظل يدعوهم ليال
ً
ً
ً
ّ
فحذرهم
فرارا ،ومل يستجب له إال قليل منهم،
وجهرا ،فلم يزدهم دعاؤه إال
سرا
وأنذرهم من عذاب هّ
الل  ،فاستعجلوا العذاب ساخرين معاندين .
عندئذ أخرب هّ
ُؤ ِم َن ِمن َق ْو ِم َ
ً
نوحاَ ( :أ َّن ُه َلن ي ْ
ك ِإ َّال َمن َق ْد آ َم َن)..
الل
ٍ

َ
ْكب مع َنا و َ ُ
السفينة  ،ناداه ( :يَا ب يَ َّ
نوح ابنه ( كنعان) خارج ّ
ين)،
اف ِر َ
ُن ار َ َّ َ
و حني رأى ٌ
َال َتكن َّم َع ْالك ِ
َ
هّ
ىَ
َ
ْ
َ
مْ
فر ّد عليهَ :
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َ
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هه
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آو
ْ
َ
َِ
ٍَ ْ
ّ
ِ َ َ ِ ْ ِْ ِ
(س ِ ِ
ِ ُ يِ
لكن (كنعان) مل يطع أباه ،وحاول الصعود ليبتعد عن املاء ولكن املاء وصل إليه وأغرقه..
َّح َم)ّ ،
رِ
ثم أصدر اهلل تعاىل أمره ّ
للسماء أن توقف مطرها  ،و لألرض أن تبلع ماءها..
و هكذا  :جنا املؤمنون بسبب طاعتهم هّ
ّ
للحق ،و هلك الكافرون بسبب كفرهم
لل ،و مساعهم
وتكب،
نوح العاق املعاند ،الذي مل يطع ربّه ،و مل يسمع كالم أبيه ،بل عاند
رّ
وعنادهم وكان منهم ابن ٍ
العزة باإلثم ،فخسر دنياه و آخرته.
و أخذته ّ
 -متت ـ ـ

ً
ً
ضخمة..
سفينة
وأوحى إليه أن يصنع

هل تستطيع مساعدتي يف
معرفة عدد املستطيالت
واملثلثات يف هذا الشكل؟
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يوجد أثران فقط خمتلفان
عن بقية اآلثار ،هل
تستطيع حتديدهما؟

7

2
فشرع نوح عليه السالم
بصنع السفينة  ،وصار قومه
يسخرون منه  ،و ي ّتهمونه باجلنـون
لصنــاعتـ ـ ــه ّ
أرض صح ـ ــراء،
السفينـ ــة يف ٍ
ال مطر فيها و ال ماء ،لك ّنه صرب على سخريتهم
وأذاهم ،إىل أن انتهى من صنعها ..وحينها
فتح اهلل أبواب السماء مباء منهمر ،وفجر األرض
ً
عيونا ،فالتقى ماء األرض مباء السماء ،وأوحى إليه
ربه أن يصعد هو ومن آمن معه إىل السفينة،
وأن يأخذ معه من كل نوع من احليوانات
وعم ّ
الطوفان أرجاء األرض،
زوجني اثننيّ ،
فكانت ال ّنتيجة :جناة املؤمنني ،وغرق
الكافرين ،الذين نالوا اهلالك
واخلسران عاقبة لعنادهم.
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ضع العالمات احلسابية املناسبة
لتكتمل هذه العمليات احلسابية

يف �إحدى الليايل ،كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف بيته يقر�أ القر�آن ،وكانت الدنيا قد هد�أت و�أوى
اجلميع �إىل منازلهم ..يف تلك الليلة ،ت�سلل رجل متخفياً بالظالم ،واقرتب من منزل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ومكث بجانبه وهو ي�ستمع للقر�آن ،ثم ت�سلل �شخ�ص ثان ،وثالث ،وال يدري �أحد من ه�ؤالء
الثالثة عن �أمر الآخر ،كان الثالثة ي�ستمعون للقر�آن بحب و�شغف..
وحني انتهى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من قراءة القر�آن ،ه َّم الثالثة بالعودة �إىل بيوتهم فانتبهوا
لبع�ضهم ،وعرف كل واحد منهم الآخر ،كانوا كلهم من كفار قري�ش ،وكان منهم �أبو جهل ،كبري ك ّفار
قري�ش ..خجل الثالثة من بع�ضهم البع�ض ،وتعاهدوا على �أال ي�أتوا ل�سماع القر�آن من هذا الر�سول الذي
كفروا به وعاندوه ..ويف اليوم الثاين ،ح�ضر كل منهم مرة �أخرى ،وهو يعتقد �أن �صاحبيه لن ي�أتيا ،ولكنهم
تالقوا جميعا عند بيت الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،خجلوا من بع�ضهم ،وتعاهدوا على �أال ي�أتوا مرة
�أخرى ..وتكرر ذلك للمرة الثالثة..
و�س�أل �أحدهم �أبا جهل� :ألي�س حممد على احلق؟ ..قال �أبو جهل :نعم .فقال الرجل :وما الذي منعك �أن
ت�ؤمن به؟ قال �أبو جهل :لقد تناف�سنا وبنو ها�شم ،ف�سقوا ف�سقينا (�أي نالوا �شرف �سقاية احلجاج ونلنا
�شرف �سقايتهم �أي�ضاً) ،و�أطعموا و�أطعمنا (�أي نالوا �شرف �إطعام احلجاج ونلنا �شرف �إطعامهم �أي�ضاً)،
وحاربوا وحاربنا ،وحتى �إذا ت�ساوينا على الركب وكنا كفر�سي رهان قالوا منا نبي ،ف�أنى لنا �أن نبلغ ذلك؟
واهلل ال �أ�ؤمن به �أبداً ..وا�ستمر �أبو جهل على عناده رغم معرفته احلق ،حتى هلك ومات وهو مل ي�ؤمن
بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.

من
مبادئي

قال هلّال – تعاىل – فـي كتابه الكرمي  ،على ل�سان لقمان احلكيم  ،و هو يعظ ابنه:
َ
أ�صابك �إنّ ذلك من عز ِم
رب على ما �
عن
مر
ِ
ِ
باملعروف و انهَ ِ
بني � ِ
املنكر و ا�ص ْ
أقم ال�صّ ال َة و �أْ ْ
(يا ّ
للهّ
يحب َّ
كل خمتالٍ فخور،
مت�ش فـي ال ِ
ّا�س و ال ِ
الأمور ،وال ت�ص ّع ْر خدّ َك للن ِ
أر�ض َ
مرح ًا �إنّ ا ال ُّ
ُ
واق�صدْ فـي ْ
ْ
ل�صوت احلمري ) �سورة لقمان 19 – 17
م�ش ِي َك
أنكر الأ�صواتِ
واغ�ض�ض ْ
من �صوت َِك �إنّ � َ
عر�ض بوجهك ع ّمن تكلّمه ا�ستحقار ًا لر�أيه،
�أي :كن م�ؤمن ًا �إيجاب ّي ًا  ،و ال تكـن متك ّبـراً ،و ال ُت ِ
تطر ٍف �أو غل ّو .
إفراط �أو
وام�ش
ٍ
بق�صد واتّزن فـي قولك و فعلك ،دون � ٍ
ٍ
تفريط ،و دون ّ

9
ساعد عادل
يف معرفة عدد
املثلثات..

ب�ست �..سامل ..كم
ال�ساعة الآن ؟

�إال ربع
كم و �إال ربع ؟

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

هه ..هه..
و�أخرياً

من �سمح لك �أن
ت�أخذ التلفاز !!

ب�صراحة هذا لي�س متريناً..
فقط �أردت �أن �أراك تفعل هذا
و الآن �إىل املهم !..

هل تريد �أن
حتافظ على
�أ�صدقائك �أم ال ؟

�أ�أممم..نعم

�إذاً ن�أتي للمهمة الثالثة :مطلوب
منك كل يوم ممار�سة متارين اللياقة
البدنية التي تتمثل يف اجلري
و�أن�صحك ببدء اجلري الآن

لقد اجتزت كل االختبارات
و ي�شرفني �أن �أقول لك �إنك
لن تخ�سر �صديقاً بعد اليوم..
و�سن�أخذك يف رحلة لك�سب املزيد
من الأ�صدقاء

�أ ّماه!
النجدةةةةةةةةة

ملاذا؟

12
ً
جيدا ..هل هذه اخلطوط
ركز
ً
فعال متوازية؟ أمر حميرّ !

حقاً ..يا �إلهي ال
�أ�صدق! ..ومتى هذه
الرحلة؟

حلقة اليوم عن
الأ�صدقاء

الآن �إىل امل�ستوى الأخري
وهو �سرعة اال�ستجابة العالية
ويكون هذا التمرين يف مالحقة
دجاجة للإم�ساك بها يف �أقل
مدة زمنية ..

هيا هيا ..قبل �أن
تالحظ والدتك وجود
دجاجة باملنزل!

طبعا �إذا مل تكن
مهتما بالأوىل فال داعي
لتكملة باقي القائمة
والآن �إىل العقبة الثانية
(النظر الثاقب)

هه!!؟؟

ولكن �أريد بع�ض
الوقت! �أريد �أن �أودع
�أبي و�أمي!..

�أبي ي ي ي..
�أمي ي ي ي!

وا�ستيقظ عادل من النوم!
قلت لك �إنك مل
تنم جيدا منذ الأم�س
والآن هيا �إىل �سريرك
يا ولدي ..

علي �أن �أ�صطادك..
ّ
تعايل �إىل هنا..
لكي حتتفظ بنظرك
ثاقباً دون �أن ت�صاب بق�صر نظر
عليك التقليل قدر امل�ستطاع
من م�شاهدة التلفاز ،ويا حبذا
احلا�سوب
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ح�سناً يا �أمي وغداً
ب�إذن اهلل �س�أحكي لك
كيف �س�أحافظ على
�أ�صدقائي املميزين وال
�أخ�سرهم..

التلفاز ..هيييه
�أنت !!

-متت-

5
9

16

هه! ..لقد أضعت ظلي!..
هل ميكنك مساعدتي يف
إجياد ظلي الصحيح؟

15

احللول

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

10 = 5 × 2 - 18
7 = 5 – 2 + 10
23 = 4 + 8 + 4 + 7
 - 19زر ناقص يف ثوب عادل ،اختفاء البقعة البنية
جبانب العني اليمنى ،وكذلك البقعة جبانب العني
اليسرى.
 - 20الظل الصحيح هو ...
 - 21عدد األشكال السداسية 8

3

4

ً
فعليا متطابقتان!
 - 1الدائرتان
 - 2الشكل رقم .3
 205 - 3دقائق.
 - 4الفرق بني كل رقم والذي قبله هو مبقدار  ،6وبذلك يكون
الرقم األول مكان عالمة االستفهام هو  ،18والرقم الثاني 30
 - 5املعادلة7 = 4 – 5 + 6 :
 - 6عدد املستطيالت ( )16واملثلثات (.)12
 - 7األثرين املختلفني هما  1و 6
35 = 5 × 7 - 8
31 = 18 + 13
4 = 4 ÷ 16
 - 9عدد املثلثات ()32
 - 10جزء  cللمكعب  ،1جزء  bللمكعب  ،3جزء  aللمكعب .2
 - 11الشكل رقم .2
 - 12نعم ،إنها متوازية.
 7 - 13أحجار.
 - 14املكعب املطابق هو 3
- 15

18

8
2

1

20
ضع العالمة احلسابية املناسبة للحصول
على النتيجة الصحيحة يف كل صف..

4

1

3

8

2

7

اقصى سرعة لي تصل إىل
 30كيلو ً
مرتا فى الساعة،
والطريق لبلدتي يبعد 15
كيلو ً
مرتا فكم من الوقت أحتاج
للوصول إىل بلدتي؟

6

17

8

واحد فقط من هذه املكعبات يطابق
الشكل املفرود ،هل ميكنك إجياده؟

 - 16الرقم الناقص هو 118
 - 17نصف ساعة.
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سامل يتحداك هنا ،هل تستطيع
ً
حجرا حيتاج هذا السور
معرفة كم
ً
متاما؟
ليكتمل

1

لكي حتافظ على
الأ�صدقاء حتتاج الكثري
و الكثري من اجلهد
والآن �أخرج و رقة وقلماً
واكتب هذه القائمة

الآن ..فلي�س �أمامنا
وقت يا بطل...

9

�أماه� ..س�أ�شاهد
برناجمي املف�ضل الذي
�سيبد�أ الأن

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؟

7 2

تذكر النوم بعد
الربنامج مبا�شرة ف�أنت مل
تنم جيدا منذ �أم�س

11

3
6

10

ال �أعلم ب�صراحة فقد
�ضاع مني عقرب ال�ساعات
..

ساعد عادل يف إجياد
الرقم الناقص..

امأل بياناتك هنا:

19
توجد ثالثة اختالفات
بني الشكلني ،هل
ميكنك حتديدهم؟

21
حاول ان تفض
االشتباك وتتعرف
على عدد األشكال
السداسية هنا

االسم:
الصف:

املدرسة:

املدينة:

العنوان الربيدي:

رقم اهلاتف  /اجلوال:

ضع
صورتك
هنا
�إن �أردتها �أن تظهر
يف �أعداد قادمة
من مغامرات عادل
و�أ�صدقائه

الربيد اإللكرتوني (إن وجد):
ترسل القسائم إىل العنوان التالي :جدة  – 21589ص.ب  ، 80371كما ميكن إرسال اإلجابات عن طريق اإلمييل إىلkhalidchair@kau.edu.sa :
وال تنسى أن تذكر اإلجابة الصحيحة وتذكر مجيع بياناتك الشخصية املطلوبة على الوجه الثاني من القسيمة.

