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أدوات 

�إن �لربنامج �لذي ��شرتيته يل من يومني غاية يف �لروعة يا �أبي، تعلمت 
منه م�شائل ح�شابية ريا�شية متقدمة بطريقة ممتعة.. �إنه م�شٍل للغاية..

جميل، ولكن �أرجو �أال ي�شغلك عن حل و�جباتك �ملدر�شية يا عادل..

لقد �أنهيت جميع و�جباتي فور 
و�شويل للمنزل..

 بارك �هلل فيك..

لقد �أو�شكت �لبطارية على �لنفاد، علي �أن �أ�شعه يف �ل�شاحن..

�نتبه و�أنت ت�شع �ل�شاحن يف �لكهرباء يا ولدي..

 بالتاأكيد يا �أبي، فالكهرباء 
خطرة علينا..

 و�الآن ميكنني مو��شلة �لعمل على 
�لربنامج بدون �أن ينطفئ �جلهاز..

 يا للروعة.. �بتعدو� عن طريق 
�شيارتي �مللتهبة!

ما �أكرث ما حتب �ل�شيار�ت يا �أحمد..

لقد توقفت، كان علي �أن 
�أ�شحنها منذ ليلة �أم�س..

هه!..

ماذ� هناك يا 
�أحمد؟!..

�أحمد!.. �أحمد.. ماذ� بك؟!

ما �لذي يحدث؟!

ملاذ� �أحمد غا�شب يا عادل؟ هل قمت مب�شايقته؟

 كـــال يــا �أبـــي!.. 

لقد كان يلعب، ثم �أ�شبح غا�شباً عندما �جته �إليك..

 لقد وقف �أمامي �شامتاً، ثم غ�شب 
وذهب، �إين ال �أفهم �شيئاً!

�ذهب �إليه وحاول �أن تعرف ماذ� به..

ح�شناً يا �أبي..

من غري �ملعقول �أن �ذهب، ال �أريد �أن �أكلم �أحد�ً..�إنه �أنا عادل يا �أحمد..من هناك؟
نرتكك هكذ�..

 �أحمد، �أريد فقط �أن �أعرف 
قلت لك �ذهب، �ذهب..ماذ� بك..

لقد طردين من غرفته يا �أبي..

وهل فهمت منه 
�شبب غ�شبه؟

كال يا �أبي.. 
لقد رف�س 

�حلديث معي 
نهائياً..

لقد قلت لك يا عادل �إنني ال 
�أريد �أن �أكلم �أحد�ً..

�إنه �أنا يا �أحمد..

ماذ� هناك يا �أحمد؟.. ملاذ� �أنت غا�شب؟!

ح�شناً.. يبدو �أنك م�شمم على عدم �حلديث.. 
�شاأدعك �الآن حتى تهد�أ.. و�شنتحدث الحقاً.. 

 ماذ� بك يا �أحمد؟!

�إن مل تتكلم فلن نعرف �شبب 
غ�شبك يا ولدي..

وفـي �مل�شاء
ما هذ�؟.. �أال يز�ل �أحمد 

جال�شاً يف غرفته؟

لقد حاولت �حلديث معه عدة مر�ت بال 
فائدة، �إنه ال يريد �حلديث مع �أحد..

وكلما حاولت �أنا �أكلمه ينهرين 
ب�شدة ويطردين من غرفته..

ح�شناً.. لدي خطة..هذ� غريب!..

يا �إلهي.. �شنتاأخر وفـي �شباح �ليوم �لتايل
عن �ملدر�شة..

ولكن �أين �جلميع؟..

�شباح �خلري يا �أمي.. 
�أين �الإفطار؟!.. �أين 
�أبي؟! لقد تاأخرنا عن 

�ملدر�شة..

�أمي.. �أمي.. ملاذ� 
ال تردين؟!..

ماذ� بها �أمي؟.. هل 
هي زعالنة مني؟

�أبي �أبي.. ب�شرعة.. لقد 
�أبي.. �أبي.. ماذ� تاأخرنا عن �ملدر�شة..

بك؟..

يا �إلهي!.. هل �أبي غا�شب مني ل�شيء 
عملته؟.. ماذ� يحدث؟!

عادل.. عادل.. ما �لذي 
�ألن نذهب �إىل �ملدر�شة؟يحدث فـي �ملنزل �ليوم؟

هذ� ال يطاق.. �إهيء �إهيء.. �إهيء �إهيء..ملاذ� ال ترد علي؟.. ما �لذي يحدث..

�شباح �خلري يا �أحمد..

�أبي!.. �إهيء �إهيء..

هاه.. ما ر�أيك يا �أحمد؟

�إهيء �إهيء..

�أ�شيء جميل �أن ت�شكت وال تتحدث مع غريك؟.. 
كيف كان �شعورك �ليوم؟

ال يطاق.. كلكم كنتم �شامتني وال 
�أحد يريد �أن يخربين ملاذ�.. هل �أنتم 

غا�شبون مني ملا فعلته باالأم�س؟

كال يا �أحمد.. كنا نريد �أن جنعلك ت�شعر مبا �شعرنا به باالأم�س..

ما فعلته باالأم�س كان غري مقبول على �الإطالق.. يبدو �أن هناك �شيئاً جعلك تغ�شب.. 
وجل�شت يف غرفتك ال تكلم �أحد�ً.. ترى كيف �شنعرف ما �لذي �أغ�شبك �إن مل تتكلم؟!.. 

�إن كان هناك �أحد �أخطاأ بحقك كيف �شيمكنه �أن يعرف ذلك �إن مل تتكلم؟.. و�إن مل يعرف 
�ل�شبب فبالتاأكيد لن يعتذر ولن تتفاهم معه و�شيبقى �خلالف ويكرب..

هل ميكنك �أن تخربنا مبا ح�شل و�أغ�شبك؟..

قام عادل بو�شع �شاحن �الآيباد يف 
نف�س مقب�س �لكهرباء �لذي �أ�شع 

فيه �شاحن �شيارتي..

ماذ�؟!

�أر�أيت كيف �أن �ل�شمت يزيد يف �مل�شكلة؟.. يف حني �أنك 
لو حتدثت معنا لوجدنا �لعديد من 
�حللول، كان باالإمكان �أن ي�شتخدم 

 �أو �أن �أترك �الآيباد لفرتة حتى �أحدكما مقب�س كهرباء �آخر..
ت�شحن �شيارتك..

�أو �أن تلعب بلعبة �أخرى، 
وما �أكرث �ألعابك..

�أنا �آ�شف يا �أبي.. وفعاًل: لو �شرحت 
�شبب غ�شبي ملا كربت �مل�شكلة..

�شحيح، ففي �حلو�ر حل الأغلب 
�مل�شاكل، هكذ� علمتني يا �أبي..

ح�شناً.. �ألن نذهب �إىل 
�ملدر�شة؟! لقد تاأخرنا كثري�ً!

هاهاها.. ال تقلق.. لقد 
غرينا وقت �شاعتك لتكون 

�أبكر بن�شف �شاعة..

يعني �أننا 
�شن�شل �إىل 
�ملدر�شة يف 

�لوقت �ملحدد 
باإذن �هلل..

وطعام �الإفطار جاهز، �شيكون �أمامكم خالل دقائق..

جزء واحد من األجزاء الثالثة به 
اختالف عن الشكل الرئيسي 

..فما هو ؟؟
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وزع األرقام من 1 اىل 4 
حبيث ال يتكرر أحدها 

أفقيا أو رأسيا

من يصدر صوت اهلديل 
ومن يصدر صوت الزئري 
ومن يصدر صوت املواء؟

أي الطرق اخلمسة تصلهما ببعض؟
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كلنا حنب احليوانات، 
وحنب عامل الغابات 
املثري.. ما رأيك أن 

نصنع معًا غابة صغرية 
جمسمة؟

اقطع هذه احليوانات باملقص

األدوات: - ورق مقوى. - مقص. - صمغ.

طريقة العمل:

واآلن ضع احليوانات 
بطريقتك على الغابة.. 

و.. تهانينا!.. لقد أصبحت 
لديك غابة صغرية يف 

غرفتك!

اقطع كل املساحة اليت عليها أرضية الغابة وكذلك احليوانات والصقها بالصمغ على ورق مقوى.

ابدأ بقص كل حيوان بعد أن أصحبت الورقة قوية وملتصقة بالورق املقوى 
)األفضل أن تطلب من أحد الكبار حولك مساعدتك يف ذلك(.

امسك كل حيوان، وقم 
بثين اثنني من أقدامه 

قلياًل للخلف عند اخلطوط 
السوداء املتقطعة، ستجد 
أن احليوان أصبح بإمكانه 

الوقوف على األرض.

اقطع أرضية الغابة، ثم قم 
بثنيها من املنتصف ليشكل 
جزؤها السفلي األرض، واجلزء 

العلوي اخللفية.
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�لتفا�شيل 
بالد�خل..

!بحر1ربح!1 ..

أجب عن سؤال املسابقة هنا وأرسله إلينا 
فقد تكون أحد الفائزين جبوائزنا القيمة!

سؤال العدد الثاني:
شارك
واربـح!

حينما خيطئ أحد أصدقائي علي، فإنين:
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أذهب إليه وأحتدث معه، فقد يكون اخلطأ حصل عن سوء فهم ومل 
يقصد هو ذلك.

أقطع عالقيت معه فورًا، فهو مل يعد صديقًا لي بعد اآلن.

أتكلم عنه أمام أصدقائنا اآلخرين، حتى يبتعدوا عنه.

جائزة 
العدد جهاز
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انتظرونا يف أعداد قادمة يا أصدقاء
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