
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستاذألعداد اإ
 

 
 



  

 

الحمد هلل حمد الشاكرٌن 
والصبلة والسبلم على إمام 

 المتقٌن
وعلى آله وصحبه أجمعٌن، 

 المشاعر الكثٌرة كم هً وبعد :
واألفكار العدٌدة التً اختلطت 

بإعداد  ذهنً عندما هممت فً
 لتطل علٌكم نجمة هذه المجلة ،

بهٌة مرصعة بؤجمل الحلل  
 بؤجمل العبارات .. لتتحفنا

 الكلمات .. وأرق
وأصح المعانً وأعذب الحكاٌات 

 .. فنفع
قارئها بما خطته ٌدي فً هذه 

 المجلة سائلة المولى
ل هذا العمل خالصاً أن ٌجع

 لوجهه الكرٌم
 إنه سمٌع مجٌب ..

 

 

 

 

 للعلم اعاشق

 

مععععغنِىعععع ْنعٌععععٕمونعٌؼ ِععععتنعٌسغعععع  ١تن

 ÷ن(ن،ن×ن،نن-عٌّٕ عبتن)ن+ن،ن
 

 8نن=ننٙ.ننٙ.ننٙ.ننٙ
 

 

 ِغ  متنعٌؼذد

 

 

 

 

 عألػّٝ....ن٠خّٕٝنأْن٠ؾ ٘ذنعٌؼ ٌُ

 عألفُ....ن٠خّٕٝنعّ عنعألفٛعث

 عٌّمؼذ....ن٠خّٕٝنأْن٠ّؾٟنخطٛعث

 عأل ىُ....ن٠خّٕٝنأْن٠مٛينوٍّ ث

ٚنأٔجنأ٠ٙ نعإلٔغ ْنحؾ ٘ذنٚنحغّغنٚن

 ٚنحخىٍُنفّ نغشنن ش هنعٌىش٠ُنحّؾٟ

 
 

 حفىشنٚنحؤًِ 
 

 
 هداء إ

 لً زوجتً الغالٌة إ
 ن 

 ػذعدنعالعخ رن/نعزّذنزّ دنؽؼب ْإننننننننننن

 

 طالب الرٌاضٌات،، ٌا
  لك الحق تبختر

 وثلثك جـوهر فنصفـك ٌــاقـوت ...
 وخمسك مسك ... وسدسك عنبـر

 أزهر وأنت شبٌـه الدر ... بل أنت
 

 األرضالرٌاضٌات ملح 
 هل تتخٌلون األرض ببل ملح؟

 العلم ببل رٌاضٌات إذن تخٌلوا
 

 هشفت

اللسان سٌف قاطع ال ٌإمن حده والكبلم سهم 

 نافذ ال ٌمكن رده ؟؟؟

لى إهداء إ

 لكل

 عٌؼذدوٍّتن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً القرن السادس عشر... 
وبالتحدٌد فً احدى القرى األلمانٌة... كان هناك طفل ٌدعً )جاوس( وكان طالبا ذكٌا ...وذكائه منن الننو  
 الخارق للمؤلوف!!.. وكان كلما سؤل مدرس الرٌاضٌات سإاال كان جاوس هو السباق لؤلجابه علً السإال 

 فً اإلجابة.فٌحرم بذلك زمبلئه فً الصف من فرصه التفكٌر 
وفً أحد المرات سؤل المدرس سإاال صعبا...فؤجاب علٌه جاوس بشكل سرٌع ...ممنا أضضنب مدرسنه!!... 

طبعنا كنً ٌلهٌنه عنن  111إلنى 1فؤعطاه المدرس مسؤلة حسابٌة ...وقال : أوجد لً ناتج جمع األعداد من 
 !!!!!!!!!  5151نفعل: دقائق بالتحدٌد قال جاوس بصوت م 5الدرس وٌفسح المجال لآلخرٌن.. بعد 

 فصفعة المدرس علً وجهه!!!!....وقال : هل تمزح؟!أٌن حساباتك؟!!
و  111تسناوي  2و  99وأٌضنا  111ومجموعهنا    1و  99قال جاوس: اكتشفت أن هنناك عبلقنة بنٌن 

زوجنا منن األعنداد ! وبنذلك  51واكتشفت بؤنً حصنلت علنً  49و  51وهكذا الً  111تساوي  3و  99
 !!!  5151واصبح الناتج   n ( n+ 1) /2ونا عاما لحساب هذه المسؤله وهو ألفت قان

فاندهش المدرس من هذه العبقرٌه ولنم ٌعلنم اننه صنفع فنً تلنك اللحانة العنالم الكبٌنر : فرٌندرٌتش جناوس 

 ...احد اشهر ثبلث علماء رٌاضٌات فً التارٌخ.

نٔظش٠تعٌى حبن/ن

 المرأة.. فؤجاب:سئل ذات مرة عالم رٌاضٌات عن 
 1إذا كانت المرأة ذات )خــــلـــــق ( فهً إذاً تســـــــاوي   

وإذا كانت المرأة ذات)جمـــــــــــــــــــال( أٌضـــــاً 
 11فؤضف إلى الواحد صفراً   

وإذا كانت المرأة ذات)مــــــــــــــــــال( أٌضاً فؤضف 
 111صفراً آخــــــــــــر   

المرأة ذات)حســـب ونســـــب( أٌضاً فؤضف وإذا كانت 
 1111صفراً آخــــــر   

 
فإذا ذهب الواحـــــد )الخلق(... لم ٌبق إال األصفار... إذا 

 فهً ) الشً (!!
 
 

ن مٍُنِسبنعٌش٠ م١ ث



و١ععتنحشحععبنػ١ٍّععتنخّععغنبّ ١ٔعع ثن س١عع ن

 ٠ه

 ؟ننْٓٓٓٔٚنعٌٕ ححن

 

ٚنن9ِعع ن٘ععٛنعٌؼععذدنعٌععزٞنإرعنمععش خٗنفععٟن

 ؟ن9ٓو ْنعٌٕ ححنن9أمفجنإ١ٌٗن

 
من زوجٌن ، لهما ثبلثنة  أسرة مكونه - 1

متنننننننزوجٌن ، لنننننننؤلول طفنننننننل ،      أوالد 
 . وللثالنث ثبلثنة أطفنال طفنبلن ،وللثنانً 

 ؟ األسرة فكم عدد أفراد هذه
 

ما هنو العندد النذي لنه عشنر و تسنع و  -2
 ثمنن و سنبع و سندس و خمنس و ربنع و

 ثلث و نصف ؟
 

هعععع  ٛسنخٕععععٛدنعٔععععجنف١ععععٗن،فععععؤرعن ععععذأٔ نن-ٖ

(نٚعرعن عذأٔ ن9سلّعهن) عٌؼعذدِٓنعِ ِعهنوع ْ

(نٔٔعٌؼذدنِٓنخٍفعهن،نفع ْنسلــــّعـهن٘عٛن)

 عٌط  ٛس؟ عٌدٕٛدنفٟفّ ٘ٛنػذدن
 

 

 

أحبننك حننب السننـٌن للصنناد ن ن ن فؤنننت  إنننً
 للعمنننننننننننننننننننر تبسنننننننننننننننننننـٌط ألعنننننننننننننننننننداد

فكٌنف  * * * األحبنة عنندي خٌنر مسنؤلةجمع 
 أجبننننننننننننر عننننننننننننندي كسننننننننننننـرك العنننننننننننناد
فننً قسننمة اللـننـه أرزاق لنننا طرحننت ن ن ن 

 هللا أمثنننننننننناال لمننننننننننزداد وٌضننننننننننرب
جننذر المحبنننة تربٌننع لعشنننرتنا ن ن وجننندول 

 ضنننننننننناد الهننننننننننم عننننننننننندي رائننننننننننح
 

 ػٍّخٕٟنعٌش٠ م١ ث

 

 

 ٌعنً موجب .. فـ التٌؤس .. فالمصٌبة بعد المصٌبة تعنً الفرجعلمتنً_الرٌاضٌات أن السالب بعد السالب 
 )علمتنً_الرٌاضٌات أن االنتقال من جهة ألخرى سٌغٌر من قٌمتً( وأنه متى ما كبر المقام صغر كل شًء !

 علمتنً_الرٌاضٌات أنَّ بعض الكسور ال تجبر !
 قة ..علمتنً_الرٌاضٌات أنه ٌمكننا الوصول لنتٌجة صحٌحة بؤكثر من طرٌ

 فبل تان أنك وحدك صاحب الحقٌقة وأن كل من خالفك مخطًء !!
 علمتنً_الرٌاضٌات أن هناك شٌئا اسمه ماال نهاٌة

 فبل تكن محدود الفكر و الطموح
 علمتنً_الرٌاضٌات أن لكل مجهول قٌمة

 فبل تحتقر أحداً ال تعرفه
 قٌمتهعلمتنً_الرٌاضٌات أن العدد السالب كلما كبرت أرقامه كلما صغرت 

 كالمتعالٌن على الناس: كلما ازدادوا تعالٌاً كلما صغروا فً عٌون ضٌرهم
 علمتنً_الرٌاضٌات أن لكل متغٌر قٌمة تإدي إلى نتٌجة

 فاختر متغٌراتك جٌداً لتصل إلى نتٌجٍة ترضٌك
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لقد توصل باحث فً علنوم الرٌاضنٌات بدولنة اإلمنارات العربٌنة المتحندة لمعادلنة حسنابٌة عبقرٌنة تإكند إعجناز 

ساعة ٌومٌاً وقال الباحث فنً دراسنته : أن  24جل فً إعبلء نداء الحق " صوت األذان " طوال الخالق عز و 
األذان الذي هو دعاء اإلسبلم إلى عبادة الصبلة ال ٌنقطع عن الكرة األرضٌة كلها أبداً علنى مندار السناعة ، فمنا 

 أن ٌنتهً فً منطقة حتى ٌنطلق فً األخرى !!!
خطنناً تحنندد  361لفاضننل " فكرتننه بشننرحه كٌننف أن الكننرة األرضننٌة تنقسننم إلننى وشنرح الباحننث " عبنند الحمٌنند ا

الزمن فً كل منطقة منها ، ٌفصنل كنل خنط عنن الخنط النذي ٌلٌنه أربنع دقنائق بالضنبط ، واألصنل فنً األذان أن 
 ٌنطلق فً موعده المحدد ، وٌفترض أن ٌإدٌه المإذن أداء حسنا ٌستمر أربع دقائق من الزمن .

رة أكثر فإذا افترضنا أن األذان انطلق اآلن فً المنطقة الواقعة عند خط الطول واحد ، واستمر ولتقرٌب الصو
أربع دقائق ، وانتهت األربع دقائق فإنه سٌنطلق فً المنطقة الواقعة عند الخط اثنٌن ، وعندما ٌنتهً سٌنطلق 

حٌاة أرضنا ، وٌمكن التؤكد بعملٌة  فً الخط الثالث ثم الرابع وهكذا ال ٌنقطع األذان طوال الٌوم الكامل من
 حسابٌة صغٌرة:

 دقٌقة 1441) خط طول (   361×4
 ساعة 24) دقٌقة (   61/  1441

 

 

 

 

 

ن مٍُ/نِشٚةنػٍٟ 

 القرآن الكرٌملمعرفة رقم الصفحة التً ٌبا بها الجزء فً 
 لو سؤلنا أحد ما ...

 القرآن الكرٌم مثبلً ما رقم الصفحة التً ٌبدأ فٌها الجزء السابع من 
 فإننا نقوم بعملٌة بسٌطة
 الجزء السابع أي رقم سبعة

9 - 1  6 
6  ×2  12 

 122فٌصبح 12ثم نضٌف الرقم اثنٌن إلى ٌمٌن الرقم 
 (122اآلن ... افتح الصفحة رقم )

نعٌغ  غنهذا هو رقم الصفحة التً ٌبدأ بها الجزء

ن



 

 
 ( : 5عجائب الرقم ) 

9  ×5    41 
99  ×5    441 
999  ×5    4441 
9999  ×5    44441 
99999  ×5    444441    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1×9+9 9  
9×9+9 99  
99×9+6 999  
999×9+5 9999  
9996×9+4 99999  
99965×9+3 999999  

4 99965×9+2 9999999  
9996543×9+1 99999999  
99965432×9+1 999999999  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            (   1عجائب الرقم )  
1×1 1 
11×11 121 
111×111 12321 
1111×1111 1234321 
11111×11111 123454321 
111111×111111 12345654321 
1111111×1111111 1234569654321 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1و    99العددٌن 
99  ×1   99  
99  ×2   199  
99  ×3   299  
99  ×4   396  
99  ×5   495  
99  ×6   594  
99  ×9   693  
99  ×9   992  
99  ×9   991  
99  ×11   991  

 نبلحا أن 
  9الرقم األوسط دائماً فً ناتج الضرب     
  9مجمو  الرقمٌن األول والثالث دائماً    

بٌنما ٌزداد رقم  1ٌنقص رقم اآلحاد كل مرة بمقدار  
  1العشرات بمقدار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  9عجائب الرقم 
فستنتج ستة  15993فً العدد  9إذا ضربنا مضاعفات 

 أرقام مكررة 
9×15993 111111  
14×15993 222222  
21×15993 333333  
29×15993 444444  
35×15993 555555  
42×15993   666666  
49×15993   999999  
56×15993   999999  
63×15993   999999  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9ب الرقم عجائ
1×9+1 9  
12×9+2 99  
123×9+3 999  
1234×9+4 9996  
12345×9+5 99965  
123456×9+6 999654  
1234569×9+9 9996543  
12345699×9+9 99965432  
123456999×9+9 999654321  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  39من عجائب العدد 

3  ×39   111  
6  ×39   222  
9  ×39   333  
12  ×39   444  
15  ×39   555  
19  ×39   666  
21  ×39   999  
24  ×39   999  
29  ×39   999  

 أو بصٌغة أخرى 
1×3×39 111  
2×3×39 222  
3×3×39 333  
4×3×39 444  
5×3×39 555  
6×3×39 666  
9×3×39 999  
9×3×39 999  
9×3×39 999 



 

 

 
 

(نننننننننننٚحمغُنعٌّسبٗن ١ٕهنٚ ١ٓنع٢خش٠ٓنٚحنشبنأػذعئهنٚحطشذنأزضعٔهنحدّغنأفشعزهننحخ١ًنٔفغهنآٌٗنز عبٗن)ن–نٔ  

لــــ ينعٌخـؾـــبنٌٍّـغــّ سنننننننن(نٕ  

نننننن.نن                  ٌمـــذنوـغــــشحٕــــٝننننننننننننن              

فــشدنعٌّـغـــّـــــ سنلــ ئـــ ننننننننننننن         

إرعنوـٕـجنسأ٠ـجنعٌــذقنعٌـزٜنفــٛقنسأعـــٝ...نوــٕجنػـــزسحٕـــٝنننننننننننن  

.فـٍـخـؼــزسنعٌٕـــ طن ـؼـنــٙ ...نألْنوــًنؽـخـــنالن٠ـؼـــشفنظــشٚفنع٢خــــــشنننننننننننن  

 

::نو ٌبسشنعٌؼ١ّكنوٍّ نز ٌٚجنعٌذخٛينف١ٗنأوثشن،نوٍّ ن َجنفٟنم١ عنأوثشٌش٠ م١ ثنعننننن(نٖ  

ننننننننننننننننننننننننننننٚعٌبخًنٔسُٛ٘ن،نٚلغُنزبهن عٌس١ ةنخّغنٚهشذنٚلغّٗنف خّغنأزب  هنٚأفس  هنزٌٛهنٚعهشذنِٓنٔفغهنعألٔ ١ٔت إْنننننن(ٗ

ن.  ٌخغ ٚٞنػ١ٍُٙنحقبرنػٕذئزنععؼذنعٔغ ْ

  عٌذ١ٔ نِغؤٌتن..نزغ  ١تن،،،نخزنِٓنع١ٌَٛن..نػبشةن،،،نِٚٓنعالِظن..نخبشةننننننننن(ن٘

نعهشذنِٕٙ نعٌخؼبنٚعٌؾم ءن،،،،نٚعخّغنٌٙٓنعٌسبنٚعٌٛف ءن؛؛؛نٚعحشننعٌب لٝنٌشبنعٌغّ ءننننننننننننن

 إْنعٌٕ طنالن٠ٕظشْٚنإٌٝنعٌٛسعِءنٚالن٠ٍخفخْٛنإٌٝنعٌخٍتِننننننن(ننٙ

٠رنحخدننننننننننن نعٌشِّ َّْ َِنأل  ُٗنإٌٝنعألِ 

َِنننننننننننن  ٚعٌّ ُءن٠ٕسذُسنإٌٝنعألِ 

َِنننننننننننن  ٚعٌم فٍتُنحغ١ُشنإٌٝنعألِ 

ن،نف نحخ ٌْتنُعّٕتنعٌس١ ةن..نٚعحدــٗندِٚــ ًنإٌـٝننننن

نز١ حٕ ×نوًنز١ٓن=نٔد ذنػظ١ُن×نهللان÷نعالػخّ دنننننننن(نن7

 ل١ًنٌسى١ُن:نأٞنعألؽ١ ءنخ١شنٌٍّشء؟(نن8

 ل ين:نػمًن٠ؼ١ؼن ٗنننننننننننن

 نل١ًن:نفئْنٌُن٠ىٓنننننننننننن

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ين:نفئخٛعْن٠غخشْٚنػ١ٍٗنننننننننننن

 ل١ًن:نفئْنٌُن٠ىٓنننننننننننن

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ين:نفّ ين٠خسببن ٗنإٌٝنعٌٕ طنننننننننننن

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل١ًن:نفئْنٌُن٠ىٓنننننننننننن

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ين:نفؤدبن٠خسٍٝن ٗنننننننننننن

 ل١ًن:نفئْنٌُن٠ىٓنننننننننننن

 ل ين:نفقّجن٠غٍُن ٗنننننننننننن

نل١ًن:نفئْنٌُن٠ىٓنننننننننننن

 .ل ين:نفّٛثن٠ش٠رنِٕٗنعٌؼب دنٚعٌب دن

  

 : عٌغؼ دٖ(نن9

 ٟ٘نآٌؾٟءنآٌٛز١ذنننننن

 نننآٌزٞن٠خؼآسكنِغنلآْٔٛنآٌش٠آم١آثننننن

 فىٍّآنحم عّخٙآنِغنع٢خش٠ٓنننننن

نحنآػفجنٌذ٠ه      
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دخل عمران بن حطان ٌوماً 
على امرأته ، و كان عمران 

 قبٌح الشكل
ذمٌماً قصٌراً و كانت امرأته 

 حسناء فلما نار إلٌها
 ازدادت فً عٌنه جماالً و حسناً 
 فلم ٌتمالك أن ٌدٌم النار إلٌها

 فقالت : ما شؤنك ؟
قال : الحمد هلل لقد أصبحت 

 وهللا جمٌلة
فقالت : أبشر فإنً و إٌاك فً 

 الجنة !!!
 قال : و من أٌن علمت ذلك ؟؟

قالت : ألنك أُعطٌت مثلً 
 فشكرت ،

 و أنا أُبتلٌت بمثلك فصبرت ..
 و الصابر و الشاكر فً الجنة

 

مرت امرأة فائقة الجمال برجل 
 فقٌر بل معدم،

 فنار...إلٌها وقلبه ٌنفطر شغفا بجمالها
 ثم تقدم منها ودار

 بٌنهما الحوار اآلتً:
ناها للناارٌن" ٌّ  الرجل :"وز

 المرأة :
 رجٌم '' وحفاناها من كل شٌطان 

الرجل: 'بل هً فتنة ولكن أكثرهم ال 
 ٌعلمون"

المرأة: ' واتقوا فتنة ال تصٌبن الذٌن 
 الموا منكم خاصة

 واعلموا أن هللا شدٌد العقاب '
الرجل: ' نرٌد أن نؤكل منها وتطمئن 

 قلوبنا '
 المرأة: ' لن تنالوا البّر حتى تنفقوا '

 الرجل: 'وإن كان ذو عسرة '
 ٌهم هللا من فضله 'المرأة: 'حتى ٌغن

 الرجل: و الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفقون '
 المرأة: " أولئك عنها مبعدون"

عندها احمر وجه الرجل ضٌاا وقال: ' 
أال لعنة هللا على نساء األرض 

 أجمعٌن!! '
 فؤجابته المرأة:

 للذكر مثل حا األنثٌٌن
 
 

 له النار ولً الدار
مات احد المجوس وكان 
علٌه دٌن كثٌر فقال بعض 
ضرمائه لولده : لو بعت 

 دارك ووفٌت بها دٌن والدك
فقال الولد : إذا أنا بعت 

داري وقضٌت بها عن ابً 
دٌنه فهل ٌدخل أبً الجنه 

 ؟؟
 فقالوا : ال .

قال الولد : فدعه فً النار 

 وأنا فً الدار .

 و بنٍِٓٔهنعِشن خد٠ٛغن
 11ٌقال ان ملك امر بتجوٌع 

 كبلب
لكً ٌعاقب كل وزٌر ٌخطئ بؤن 

 ٌضعه للكبلب
وفً احد المرات قام وزٌر من 
الوزراء بإعطاء راي خاطئ 
 فؤمر الملك بوضعه للكبلب
 11فقال له الوزٌر انا خدمتك 

سنوات وتفعل بٌا ذلك مع أول 
 خطؤ ارتكبة

وطلب الوزٌر من الملك ان 
 أٌام قبل تنفٌذ الحكم 11ٌمهله 

 فقال له الملك لك ذلك
 فذهب الوزٌر إلى حارس الكبلب
وقال له : ارٌد ان اخدم الكبلب 

 اٌام 11فقط لمدة 
فقال له الحارس: وماذا تستفٌد 

 من ذلك
فقال له الوزٌر سوف اخبرك 

 باالمرمستقببل
 كفقال له الحارس لك ذل

فقام الوزٌر باالعتناء بالكبلب 
واطعامهم وتغسٌلهم وتوفٌر 

 جمٌع سبل الراحة لهم
اٌام جاء تنفٌذ  11وبعد مرور 

 الحكم
ووضع الوزٌر فً السجن مع 

 الكبلب
 ووقف الملك ٌنار الٌه
 فإستغرب الملك مما رأه

وهو أن الكبلب جاءت تلهس 
 تحت
 قدمٌه

 فقال له الملك ماذا فعلت للكبلب
ه الوزٌر خدمت هذه فقال ل
 11الكبلب 

أٌام فلم تنسى الكبلب هذه 
 الخدمه

سنوات  11وانت خدمتك 
 ونسٌت كل

 باالعفاء عنه ذلك وامر الملك
 

ٌجب ان نكون اوفٌاء لمن 
ٌسدون الٌنا المعروف وال 

 ننكره عند اول خطؤ ٌقومون به

 

وقع بٌن األعمش وزوجته 
 وحشة 

 
فسؤل بعض أصحابه من الفقهاء أن 

 ٌرضٌها وٌصلح ما بٌنهما .
فدخل الٌها وقال : إن أبا محمد شٌخ 

كبٌر فبل ٌزهدنك فٌه عمش عٌنٌه، ودقة 
 ساقٌه ، وضعف ركبتٌه ، وجمود كفٌه .
فقال له األعمش: قبحك هللا ، فقد أرٌتها 

 من عٌوبً ما لم تكن تعرفه.

 

 

 ببلضة الموت
تزوج رجل إمرأة قد مات عنها 
أربعة أزواج فمرض مرض 

الموت فجلست عند رأسه تبكً 
 وقالت

إلى من توصً بً وعلى من 
 تتركنً

 إلى السادس الشقًفقال لها 

 ؟؟؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمبل عن طرٌق اإلرث بنسٍب متفاوتة  19كان هناك ثبلثة رجال ٌمتلكون 
 فكان األول ٌملك نصفها، والثانً ثلثها، والثالث تسعها 

 وحسب النسب ٌكون التوزٌع كاآلتً 
 9.5(   2÷19األول ٌملك النصف )
 5.69(   3÷19الثانً ٌملك الثلث)
  1.99(    9÷19الثالث ٌملك التسع )

 رٌقة لتقسٌم تلك الجمال فٌما بٌنهم، دون ذبح أي منها أو بٌع جزء منها قبل القسمة . ولم ٌجدوا ط
 فما كان منهم إال أن ذهبوا لئلمام علً رضً هللا عنه لمشورته وحل معضلتهم 

 قال لهم اإلمام علً رضً هللا عنه : هل لً بإضافة جمل من جمالً إلى القطٌع ؟؟
 فوافقوا بعد استغراب شدٌد 

 جمبل، وقام اإلمام علً رضً هللا عنه بالتوزٌع كالتالً:  19مجمو  الجمال  فصار
  9(   2÷19األول ٌملك النصف )
  6(  3÷19الثانً ٌملك الثلث )
  2(   9÷19الثالث ٌملك التسع )

 جمبل  19ولكن الغرٌب فً الموضو  أن المجمو  النهائً بعد التقسٌم ٌكون 
 فؤخذ كل واحٍد منهم حقه 

 د اإلمام جمله واستر
 ) الثامن عشر( 

 من روائع اإلمام علً رضً هللا عنه

نِشٚةنػٍٟ مٍُن/نن 

 الخادعةاألرقام                               
المخطوطات القدٌمة ، أنه أراد أن ٌكافئ "  شٌرهام أحد ملوك الهند من بٌن ضحاٌا األرقام الخادعة إذ تقول أحد كان

  أبتكاره للعبة الشطرنج وتقدٌمها إلٌه فبدا وزٌره األكبر ضاٌة فً القناعة " وزٌره األكبر على سٌسا بن ااهر
المربع الثانً ، ثم أربع حبات فً  قال له موالي مر لً بحبة قمح فً المربع األول من رقعة الشطرنج وحبتٌن فً إذ

 وضاعفت الرقم ٌا موالي فً كل مربع تال و اعطنً ما ٌكفً أربعة وستٌن مربعا  1المربع الثالث ، ثم ثمان فً الرابع 
قال الملك ، وقد سره هذا االقتراح انا منة انه لن ٌكلفه إال القلٌل " لقد سؤلت أمر ٌسٌرا ٌا بن ااهر المخلص وما كنت 

  1ألخٌب رجاءك " 
 111الثانً ، ثم أربع فً الثالث وهلم جرا  ول فاثنتٌن فًأمر بجوال من القمح ، أال أنة عندما بدأ فً المربع األ ثم

 فؤحضر الخدم مزٌدا من األجولة ، لكن الرقم المطلوب فً كل مربع الحق أخذ فً فرغ الجوال قبل المربع العشرٌن
 لوزٌر لن ٌسعف الملك فً تنفٌذ وعدة ل التزاٌد بسرعة رهٌبة حتى بدا وضحا بعد قلٌل أن محصول القمح الهندي بؤكمله

 حبة قمح 19446944193919551615وأنة ٌلزم لذلك عدد 
أن المرء بحاجة إلى  مبلٌٌن قمحة نجد 5لتر( ٌحتوى على  3129249أن البوشل ) مكٌال للحبوب ٌساوى  وبفرض
 1بوشل لٌلبً مطلب بن ااهر  12 11×  4حوالً 
طلبها الوزٌر األكبر تعادل اإلنتاج  لكمٌة التًبوشل سنوٌا فؤن ا 9 11×  2كان متوسط إنتاج القمح فً العالم  ولما

 1تقرٌبا العالمً من القمح لفترة ألفى عام
بمقدوره إال أن ٌواجه طلباته الملحة باستمرار أو  وهكذا وجد الملك شٌرهام نفسه ضارقا فً دٌن للوزٌر ، ولم ٌكن

  1أنه أختار الحل الثانً  وأضلب الان 1ٌضرب عنقه 
 لقمح ٌمكن حسابه عن طرٌق المتوالٌة الهندسٌة بمنتهى السهولةالحا أن عدد حبات ا

 



 مصادفة حسابٌة
م و اشتركت 1939أو الكثٌر عن الحرب العالمٌة الثانٌة، التً بدأت فً عام   قد تعرف القلٌل

تقرٌبا، فكانت أكبر الحروب فً تارٌخ اإلنسانٌة وأوسعها انتشاراً، و قتل  فٌها جمٌع دول العالم
 ملٌون من البشر. 51فٌها 
ومن خبلل هذه الحرب اكتشف أحد المإرخٌن ااهرة عجٌبة حقا تربط حٌاة الزعماء الستة   

نٌا، الذٌن قادوا ببلدهم فً هذه الحروب، وهم هتلر مستشار ألمانٌا، وتشرشل رئٌس وزراء برٌطا
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وستالٌن   وموسولٌنً رئٌس وزراء اٌطالٌا، وروزفلت رئٌس

 سكرتٌر عام اإلتحاد السوفٌتً، وتوٌو رئٌس وزراء الٌابان، و ٌوضح الجدول هذه الااهرة :
 

 الزعيم أسم هتلر تشرشل موسولٌنً رزوفلت ستالٌن توٌو

 مولده سنة 1889 1874 1883 1882 1879 1884

 توليه سنة 1933 1940 1922 1933 1924 1941

3 20 11 22 4 11 
بقائه في  مدة

 السلطة

60 65 62 61 70 55 
عند  عمره

 وفاته

 المجموع 3888 3888 3888 3888 3888 3888

 

 : سننننئل احنننند الفبلسننننفه كٌننننف تختننننار زوجتننننك فاجنننناب

 

 ..ال أرٌنننننننننننننننننننننننننننندها جمٌلننننننننننننننننننننننننننننة، فٌطمننننننننننننننننننننننننننننع فٌهننننننننننننننننننننننننننننا ضٌننننننننننننننننننننننننننننري
 ..فتشننننننننننننننننننننننننننننننننننننمئز منهننننننننننننننننننننننننننننننننننننا نفسننننننننننننننننننننننننننننننننننننًوال ... قبٌحننننننننننننننننننننننننننننننننننننة، 

 
 ..وال طوٌلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة، فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننؤرفع لهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا هننننننننننننننننننننننننننننننننننننننامتً...

 ..وال قصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننٌرة، فؤطنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننؤطئ لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه رأسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننً
 

 ..وال سننننننننننننننننننننننننننننمٌنة، فتسننننننننننننننننننننننننننننند علننننننننننننننننننننننننننننى منافنننننننننننننننننننننننننننننذ النسنننننننننننننننننننننننننننننٌم
 ..وال هزٌلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة، فؤحسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبها خٌننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالً

 .. وال بٌضننننننننننننننننننننننننننننننننناء مثنننننننننننننننننننننننننننننننننل الشنننننننننننننننننننننننننننننننننمع
 وال سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوداء مثنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل الشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبح
 وال جاهلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبل تفهمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننً
 وال متعلمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة فتجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننادلنً

 ب هللا ٌرحمهالمهم حبٌبنا الفٌلسوف مات اعز
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 سأوافٌكن بهذا الخبر السار لعائلة الرٌاضٌات

تم أمس زفناف اآلنسنة / قسنمة ... كرٌمنة المستشنار العامنل المشنترك علنى األسنتاذ / مربنع 
نجننل المحتننرم الشننكل الربنناعً ... وقنند عقنند القننران الشننٌخ الخننوارزمً وكانننت صنندٌقات 

األربعة قد حضرن الحفل بمبلبس أنٌقة من محبلت الجبر ... أمنا العروس العملٌات الحسابٌة 
أصنندقاء العننرٌس مننن األشننكال المسننتوٌة حضننروا ومعهننم صنندٌقهم العزٌننز الشنناب الوسننٌم 
مستطٌل باشا... وبدأ الحفل بتقدٌم بعض المشروبات المثلجنة السنالبة والموجبنة وقندمتها أم 

رجننت الراقصننة فتننرات لتننرقص علننى أنغننام العننرٌس متباٌنننة هننانم وصنندٌقاتها معننادالت ، وخ
األوتار المتساوٌة ، وقد أحٌا الحفل المطنرب شنبه منحنرف ، وقند كنان منن ضنمن المندعوٌن 
عائلة الجذور والمجموعات واآلنسة دائرة بعند انفصنالها عنن زوجهنا المنحننى بٌنه وتعرفنت 

نفسنٌة علنى بننات على بعض األوتار وهناك دار بٌنهم حوار أدى النى انعكناس علنى الحالنة ال
العم األعداد الطبٌعٌة والصحٌحة ، وحضرت المغنٌة المشنهورة نارٌنة لتغننً للعروسنٌن ... 
وتبادل الجمٌع النارات وأختم الحفل باستعراض رقصة من فرقة األعداد النسنبٌة باالشنتراك 

 مع المقادٌر الجبرٌة مع طلقات نارٌة من مسدس عم العرٌس .
 ... إن شاء هللا ،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،، وعقبال عندكم

ن مٍُنن/نعزّذنزّ دن

 شأعٙ ن،نٚلٍبن ب بتنلٍبنو ٌدبًنالن٠ض٠ٍٗنؽٝءن،نٚنلٍبنو ٌٕخٍتنأفٍٙ نب  جنٚنعٌش٠رنح١ًّ عٌمٍٛب 

ن.و ٌش٠ؾتن١ّ٠ًنِغنعٌش٠رن١ّ٠ٕ نٚنؽّ ال
 

 للبستان كالماء فرٌاضاتً *** عالما اسؤل للعلم جاحدا ٌا
 األوطان لرفعة األساس حجر *** وإنها للعلوم جذور بل ال

 بٌان ورسم اإلحصاء وكذلك *** نافع علم والتحلٌل فالجبر
 األكوان لسرائر تطبٌقه *** قادنا قد وتفاضل وتكامل

 أجدر أن نقدم شكرنا ننن لمدرس مع باقة الرٌحان
 ال أن نكون مثبطٌن لعزمه ننن بل كالقلوب بحاجة الشرٌان

 ل لو تشابك حلها ننن ال بد من علم مع اإلٌمانإن المسائ
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 انخــــــــٕارسيً

 

 ْٕ أتٕ ػثذهللا تٍ يٕسى انخٕارسيً ، ٔنذ فً خٕارسو
 و( ، ٔ لذ أحاط فً شثات780ّْـ ــ 164رٔسٍا ) فً

 اع أٌ ٌكسةطفارص ٔ اسر تؼهٕو اإلغزٌك ٔ سار تالد انُٓذ ٔ
 ٔصف شمح انًأيٌٕ فً تغذاد حٍس ٔالُِ تٍد انحكًح ، ٔ لذ

 سارذٌٕ انخٕارسيً تأَّ أكثز انزٌاضٍٍٍ ػهى اإلطالق نذرجح
 ػاش فٍّ لذ سًً تؼصز انخٕارسيً ، أٌ انؼصز انذي

  )ْـ236ــ232 ( ٔلذ ذٕفً فً تغذاد انؼزاق حٕانً ػاو

 )و850ــ 841انًٕافك )

 انثٍزًَٔ

 

 ْٕ أتٕ انزٌحاٌ يحًذ تٍ أحًذ انثٍزًَٔ ٔنذ فً خٕارسو
 لذ ٔصف ٌالٕخ انحًٕي و( 973ْٔـ ــ 362سُح ) (رٔسٍا

  تؼٍز ٔ ٌؼذ انثٍزًَٔ يٍ ذزاز انثٍزًَٔ تأَّ كاٌ ٌفٕق حًم
  أػظى انؼهًاء انًٕسٕػٍٍٍ فً كم انؼصٕر ، ٔ ذٕفً فً

 و(، ٔ ٌُسة انثٍز1051ًَْٔـ ــ443تغذاد فً سُح )
  يؤنفا   180لذرخ يؤنفاذّ  إنى تٍزٌٔ )فً تاكسراٌ(، ٔ

 انًصهصاخ شرٓز فً ػهى حسابيا تٍٍ )كراب ـ يمال ـ رسانح( ٔ ا

. 

 ـــــاوانخٍّــــــ

 

 شٓزذّ ْٕ غٍاز انذٌٍ أتٕ انفرح ػًز تٍ إتزاٍْى انٍُساتٕري ٔ
 ػًز انخٍاو أٔ انخٍايً( ، ٔ كٍُرّ ْذِ َسثح إنى أٌ ٔانذِ كاٌ(

 خٍاو ٔ ٔنذ فً يذٌُح ٍَساتٕر )إٌزاٌ( تٍٍ ػايً صاَغ
 و( ، ٔ نمذ السو ػًز انخٍاو1048 ـ 1038ْـ( انًٕافك )440ـ  (430

  فً انغزب نى انزٌاضً )َظاو انًهك( ٔ نمذ اشرٓز انخٍاوانؼا
  ػُذيا لاو انؼانى )فٍرش جٍزانذ( تُمم رتاػٍرّ إنى انهغح

 .(و1123ـ1121ْـ( انًٕافك )517ـ515اإلَجهٍشٌح ٔ ذٕفً سُح )

 شاتد تٍ لـــــــزّج

 

ْـ (220) ػاو(إْ أتٕ انحسٍ شاتد تٍ لزج ٔنذ فً حزاٌ )ذزكٍ
 تؼض اَراء ٔ و، ٔ لذ ػًم صزافا  ٔ نكُّ حٕكى الػرُال835ّ

أشُاء ػٕدذٓى إنى )أصثح ْائًا  حرى لاتهّ )تُٕ يٕسى تٍ شاكز
ترانهغاخ انٍَٕاٍَح ٔ  يؼزفرّ تانؼهٕو ٔ إنًايّ رأٔاتغذاد ، فهًا 

تغذاد ٔ لذيِٕ إنى انخهٍفح  إنى انسزٌاٍَح ٔ انؼزتٍح أخذِٔ يؼٓى
حٍس تزع فً  ػُذ انًؼرصى انًؼرصى، ٔ لذ كاٌ يمايّ كثٍزا  

و( ٔ نّ  90ْـ ــ288تغذاد ػاو ) جًٍغ انؼهٕو ، ٔ لذ ذٕفً فً

 .نجثز ٔ انُٓذسحا انكرة فً كصٍز يٍ

 

 انسًؤال انًغزتً

 
 ٕ أتٕ َصز تٍ ٌحً تٍ ػثاص ، ٔنذ فً انًغزب ٔ َشأ فٍٓاْـ

 ذُمم تٍٍ يذٌ تغذاد ٔ اسطُثٕل ٔ فً انًذٌ انفارسٍح ، ٔ
.( ْٕٔ احذ و1175ْـ ــ 579ػاو ) كاٌ ٌٕٓدٌا  شى أسهى ذٕفً

 اشٓز انؼهًاء انؼزب نهزٌاضٍاخ .



 

 

 

قال تعالى : " سنرٌهم آٌاتنا فً اآلفاق و فً أنفسهم حتى 
 ٌتبٌن لهم أنه الحق " .

 541تكررت   مرة .......... الموت 541     تكررت  الحٌاة
 مرة 

 561مرة ....... السٌئات تكررت  561  الصالحات تكررت
 مرة 

 551مرة .........اآلخرة تكررت  551      تكررت  الدنٌا
 مرة 

 88مرة ..........الشٌطان تكررت  88    المالئكة تكررت
 مرة 

 88مرة ........... الطاعة تكررت  88     المحبة تكررت
 مرة 

 مرة  17مرة ...........الرحمة تكررت  17      الهدى تكررت

 مرة 501مرة ..........الصبر تكررت  501      الشدة تكررت

 مرة  10....الطٌبات تكررت مرة ....... 10     السالم تكررت

 مرة  55......... االستعاذة باهلل تكررت    مرة 55     إبلٌس تكررت

 مرة أي الضعف  554مرة .............الرحٌم تكرر  11    الرحمن تكررت

 مرة أي الضعف  184مرة ...........المغفرة تكرر 551     الجزاء تكررت

  . مرات أي الضعف 6...األبرار تكرر مرات ........ 8      الفجار تكررت

 مره 10مره............ ذكر الفساد  10ذكر النفع          

  مره 868مره........... ذكر الرسل  868ذكر الناس         

 مره 11مره ............ ذكر الشكر  11ذكرت المصٌبة    

 مره 18مره.............. ذكر الرضا 18اإلنفاق        ذكر

 مره 51الموتى  مره ............. ذكر 51كر الضالون      ذ

 مره45مره ............. ذكر الجهاد  45ذكر المسلمٌن    

 مرات 8مرات ............. ذكر الترف  8الذهب          ذكر

 مره 60الفتنه  مره ............. ذكرت  60ذكر السحر       

 مره 81.... ذكرت البركة مره .......... 81ذكرت الزكاة      

 مره 47مره .............  ذكر النور  47العقل          ذكر

 مره 11الموعظه مره .............. ذكرت 11ذكر اللسان       

 مرات 8مرات .............. ذكرت الرهبة  8ذكرت الرغبة     

   مره 56مره ................ذكرت العالنٌة  56الجهر         ذكر

 مره 14مره.................ذكرت المرأة  14ذكر الرجل        



 

 ٔٗ 

ن

 
عد مرور عامٌن من السعً الحثٌث واالجتهاد والتفانً فً العمل الحا أحد الموافٌن انه لم 

زٌادة فً ٌحصل على أي نو  من المكافآت ،، مادٌة كانت أو عٌنٌة، فبل ترقٌة و ال تزكٌة أو 
األجر أو حتى كلمة شكر! فراح ٌشكو آالمه متالما" لمدٌر الموارد البشرٌة عله ٌعٌر األمر 

 اهتماماً وٌقٌله من عثرته، فنار األخٌر إلٌه وضحك ودار بٌنهم الحدٌث التالً...
 

 المدٌر : كٌف تطلب مكافؤة وأنت لم تعمل ٌوماً واحداً فً هذه الشركة ؟
 ً وجه المواف وٌغلبه التعجب ، فٌمضً المدٌر شارحاً :وهنا تلوح الدهشة ف 
 المدٌر : كم عدد أٌام السنة ؟ 

 فً السنة الكبٌسة. 366ٌوم وأحٌاناً  365المواف : 
 المدٌر : كم عدد ساعات العمل ؟

 ساعات : من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً  9المواف : 
 عات بالنسبة لساعات الٌوم ؟ المدٌر : كم ٌمثل هذا العدد من السا 

 المواف : ثلثه .
 ٌوما ؟ 366المدٌر : رائع جداً ، قل لً : ما هو ثلث 

 ٌوما . 122المواف : 
 المدٌر : هل تعمل فً عطلة نهاٌة األسبو  ؟

 المواف : ال ٌا سٌدي .
 المدٌر : كم عدد األٌام التً تحتسب كعطلة أسبوعٌة ؟

 سبت . ٌوم 52ٌوم جمعه و  52المواف : 
 122من  114أٌام من العطبلت األسبوعٌة فإذا حذفت  114المدٌر : شكرا لذكائك ، إذن لدٌك 

 ٌوم كم ٌبقى ؟
 ٌوماً . 19المواف : 

 أٌام ألجازة عٌد األضحى ، فكم تبقى ؟ 4أٌام ألجازة عٌد الفطر و  3المدٌر : حسنا ، ولدٌك  
 ٌوماً . 11المواف :  
س السنة المٌبلدٌة وٌوم رأس السنة الهجرٌة والٌوم الوطنً للدولة المدٌر : هل تعمل ٌوم رأ 

 وٌوم الحفل السنوي 
 للشركة ؟  

 المواف : ال.
 المدٌر : كم عدد األٌام المتبقٌة إذن ؟

 أٌام ٌا سٌدي ! 9المواف : 
أٌام فً السنة ، ماذا ٌتبقى من أٌام  9المدٌر : ولدٌك الحق فً الحصول على أجازة عارضة 

 ل إذن ؟العم
 المواف : وال ٌوم ٌا سٌدي !

 المدٌر : ماذا ترٌد إذن وماذا تتوقع من اإلدارة ؟ 
المواف : فهمت اآلن ،، لقد كنت مخطئاً ، ولم أكن أعرف أننً لص أسرق أموال الشركة 

 وأتقاضى راتب بدون مقابل !!!! 
 

 تمنٌاتً للجمٌع بالتوفٌق فً شركة ضٌر هذه الشركة طبعاً ،،، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 ٔ٘ 

ٌّة  أنا السلحفاة البحر

 

ٌّات وأنتمً إلى فصٌلة الّزواحف ، أضع بٌضً فً رمال الّشواطئ ..  أنا من الفقر
 متواترة .أهاجر مع أخواتً نحو المٌاه الحاّرة والبعٌدة بصفة 

ٌّة ، فؤنا أتغّذى من األعشاب ولكّن ناامً الغذائً فً  أشّكل جزءا من سلسلة ضذائ
ات واألسماك وخاّصة رئة البحر  ٌّ ٌّات والقوقع أضلبه الحم ٌقوم على الّرخو

 )المداس(.
ادٌن  ٌّ ٌهّددنً بعض الص

الذٌن ٌصطادوننً إلستهبلك 
لحمً ، كما تهّددنً المٌاه 

 الملّوثة .
 ن القٌام لحماٌتً :ما ٌمك

ن منع أنشطة الّصٌد البحري 
حول الجزر مّدة موسم 

 البٌض .
 ن حماٌة مٌاه البحر من التلّوث .

 ن منع إرتٌاد الّشواطئ والتخٌٌم بها لٌبل .
إذا قمتم بحماٌتً وحافاتم على وجودي .. أحمٌكم أثناء الصٌف عندما تستحّمون 

 تغّذى علٌها .. ما رأٌكم ؟التً أ” الحّرٌقة ” فً البحر من لسعان 
 
 
 

نً٘نحؾشبنعٌغّىتنعٌّ ء؟
  عؤعين غ١ونخذع،نً٘نحؾشبنعٌغّىتنعٌّ ء،نعٌدٛعبنفذ٠مٟنعٌؼبمشٞنٔؼُن  ٌخؤو١ذ

 

حمَٛنأعّ ننع١ٌّ ٖنعٌؼز تن

ِٓنخ ينلؾٛس٘ ن  ِخق ؿنعٌّ ءن

ألْنحشو١ضنعالِ ذنٌذ٠ٙ نأوبشنِٓن

 …حشو١ضٖنفٟنعٌّ ء

عالعّ ننعٌخٟنحؼ١ؼنفٟنع١ٌّ ٖن  ١ّٕ 

عٌّ ٌستنو ٌبس سنفئْنحشو١ضنعالِ ذن

ِٕٗنفٟنعٌّ ء،نٌزٌهنفٟٙن ٌذ٠ٙ نألً

حؾشبنعٌّ ءن ىثشةنٌخبمٝنفٟنحٛعصْن

ن.حؼ١ؼنف١ٗ ِغنعٌّس١ونعٌزٞ
ن



 

 ٔٙ 

 

  عٌفم ػ ثنعٌٙ س ت حدش تننن
 

 

 

بالماء.  الطبق أمؤل أحضر طبًقا من الببلستٌك كبٌر الحجم وزجاجة فارضة ثم
 وأضمر الزجاجة الفارضة داخله

 

 

 

 

 ِ رعنح زعن؟

 

عٌٙٛعءنِٓندعخًن   ٌّ ء،نٚز١ّٕ ن٠ذخًنعٌّ ءنع١طشدنعالِخ ءعخبذأنعٌضخ ختنفٟن

 عألخشٜ عٌضخ ختن٠ٚخشجنفٟنفٛسةنفم ػ ثنعٌٛعزذةنحٍٛ

 

 



 

 ٔ7 

 عٌط ئشعٌغط ءن حدش ت
 

  . ،نٚٚػ ءن ٗن ؼلنعٌّ ءنعٌذعفئ ِؼذ١ٔ  عزنشنصخ ختنرعثنػٕكنه٠ًٛ،نٚغط ء
عٌٍّّٛءن  ٌّ ءن مغنعٌغط ءنعٌّؼذٟٔنػٍٝنفٛ٘تنعٌضخ خت،نبُنمؼٙ ندعخًنعٌٛػ ء

  . عٌذعفئ
 

 
 
 

 عٔظشنِ رعنح زعن؟
 

  .عألسكعٛفن٠ٕذفغنعٌغط ءنِٓنفٛقنفٛ٘تنعٌضخ ختن٠ٚمغنػٍٝن
  .عٌضخ ختغط ءن رٌهنأْنعٌٙٛعءنلذنحّذدن فؼًنزشعسةنعٌّ ءنعٌذعفئنٚدفغ ٔغخٕخحنِٓ

ن. ١ٕٙ ن٠ٚغّٝن٘زعنحّذًدع عٌٙٛعءن٠خّذدن فؼًنعٌسشعسةنألْنخض٠ئ ثنعٌٙٛعءنصعدثنعٌّغ فت :إرْ

ن

ن

ن

ن

ن

ن
 



 

 ٔ8 

  الحارقة العدسة
 

بتطبيق التجربة  يمكنك اإلحساس بشدة الطاقة الموجودة في أشعة الشمس، وذلك
  : التالية

 محدبة، وضعيا بحيث تكون أشعة الشمس موجية بقوة في وقت ةأحضر عدس

  . الظييرة

وذلك ألن  العدسة فوق ورقة بيضاء، ستجد بعد لحظات أن الورقة قد احترقت، ضع
ولد طاقة حرارية قوية  بتجميع أشعة الشمس في بؤرة واحدة، مماالعدسة قد قامت 

  . قامت بحرق الورقة

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 ٔ9 

 

 ألوان الطيف

 

حشعٖنعٌؼ١ٓ،ن إْنعٌنٛءنعٌزٞنحشعٖ،ن٠غّٝنعٌنٛءنعٌّشئٟ،نأٞنعٌنٛءنعٌزٞن٠ّىٓنأْ

 عٌط١ت،نٚ٘ٝنعٌبٕفغدٟ،نٚع١ٌٍٕٟ، أٌٛعْ حغّٝ ػذةنأٌٛعْ ٚ٘زعنعٌنٛءنِشوبنِٓ
ٌٍٚخؼشفنأوثشنػٍٝنأٌٛعْن ٚعٌبشحم ٌٟ،نٚعألزّش، ٚعألخنش،نٚعألففش،ٚعألصسق،ن

أِغهنخشهَٛن١ِ ٖ،نٚعمغونػٍٝنفٛ٘تن - : ٘زٖنعٌخدش ت عٌط١ت،ن١٘ نٔدشٜ

ؽىًنِخغغنٚسل١ك،ن ؾشهنأْن٠ىْٛنرٌهنفٟنعحد ٖن عٌخشهَٛنزخٝنحخشجنع١ٌّ ٖنفٟ

  . عٌؾّظ
 . عٌشل١ك عٌّ ء عٔظشنخ ينؽش٠و

 
 

ن

  ماذا تالحظ ؟

 

 
 

  .سابًقا ستشاىد ألوان الطيف كميا التي ذكرناىا

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٕٓ 

 فكرة عمل الكاميرا

ن
ن

أحضر صندوًقا ورقيًّا مطميًّا بالمون  -1
 .داخمو األسود من

أحد جوانب الصندوق ثقًبا  اثقب-2
 الجانب فيصغيًرا من منتصفو، ثم ضع 

 . المواجو ليذا الثقب ورقة من الشفاف

و -ٖ ىذه الكاميرا البسيطة تجاه  وجِّ
واضبط  مصباح أو شمعة أو شجرة،

الصورة بتقريب الكاميرا أو  وضع
 . إبعادىا

  ماذا تالحظ ؟

ستجد أن صورة الشجرة قد ظيرت عمى ورقة 
فكرة عمل الكاميرا  معكوسة، وىذه ىيالشفاف 
 .ببساطة

 

تطورت تكنولوجيا الكاميرات كثيًرا، حيث  وقد
الرقمية، ثم الكاميرات التي تقوم  ظيرت الكاميرات

والتي يحتاجيا  بتصوير العينات البيولوجية،
الباحثون في تجاربيم، ثم تطورت األبحاث، حيث 

ن العالم المصري الدكتور "أحمد زويل" م تمكن
بالتصوير في زمن قدره واحد  صناعة كاميرا، تقوم

يسمح  الثانية، وىذا من مميون من البميون من
مع بعضيا  بتصوير حركة الجزيئات، وىى تتفاعل

العمماء التصوير في زمن أقل  البعض، ويحاول
التصوير إلى  ىذا بكثير، بحيث ستصل سرعة من

  . البميون من الثانية واحد بميون من

 

ن



 

 ٕٔ 

 

  خ من البالونصارو

 

المنطلقة من  الغازات ٌعمل الصاروخ من خبلل قوة دفع الهواء، حٌث تندفع
  . الصاروخ بقوة لؤلمام الصاروخ للخلف، مسببة اندفا 
 
 

 ، وإبرة، وشرًٌطا الصًقا، ومشبًكا، وبالوًنا، وشفاطة خٌطا قطعة من احضر *
  . الشفاطة الببلستٌك، وقطعة من السلك الخفٌف أطول من طوٌلة من

 

 
 

البالون حتى  ادخل قطعة السمك داخل الشفاطة ثم اربطيا جيًدا بالخيء ثم انفخ *
  المشبك يمتأل تماًما باليواء، ثم احكم فوىتو جيًدا بواسطة

 

. 



 

 ٕٕ 

 
 

بواسطة  الصق الشفاطة التي بداخميا قطعة السمك عمى جدار البالون المنفوخ
 .. الشريط الالصق

 . انزع المشبك بسرعة وأخيرا

 

ن

 
 

 

 

  : الحظ جيًدا ما يحدث

 

الشفاطة التي  لقد اندفع اليواء من البالون لمخمف في حين اندفع البالون وعميو
 . بداخميا قطعة السمك إلى األمام

 

 

 في الجو فيذه ىي نفس فكرة انطالق الصاروخ، والطائرة النفاثة التي نراىا

 

 

 

 

 
ن



 

 ٕٖ 

 اليواء المنكمش تجربة
 

افتح الوعاء،  . احضر وعاًءا من البالستيك الشفاف وبعض قطع الثمج المجروش *
ورجو لتنتشر فيو قطع الثمج،  وضع فيو قطع الثمج الصغيرة، ثم اقفل الوعاء جيًدا

 ...فترةثم اتركو 

ن

 

  ماذا تالحظ ؟

ن

ٚٔغخٕخحنِٓنرٌهنأْن عٌثٍحنعٌقغ١شةنلذنحدّؼجنوٍٙ نأعفًنعٌٛػ ء أْنلطغ ٔ زع

نأْ إٌٝ عٌقغ١شة ٚعٔىّ ؽٗ،نِّ ندفغنلطغنعٌثٍح عٌثٍحنحغببجنفٟن شٚدةنعٌٙٛعء لطؼت

ن .ألًحؤخزنز١ًضعن

  :إذن

عٌٙٛعءنلٍجنعٌّغ فتن ١ٕٙ ن٠ٚغّٝن٘زعن عٌٙٛعءن٠ٕىّؼن فؼًنعٌبشٚدةنألْنخض٠ئ ث

نعٔىّ ًؽ 



 

 ٕٗ 

  اليوائية الطاحونة

الطاقة في تسيير السفن  اإلنسان طاقة الرياح منذ زمن بعيد، فقد استفاد من ىذه اكتشف
مما  أشرعة ضخمة فوقيا ووضعيا في اتجاه الريح؛ والمراكب في البحار واألنيار، وذلك بوضع

منيا  ليصنع الماء، طواحين الحبوب يدفعيا بقوة إلى األمام، كما استفاد منيا في إدارة مضخات
دارة لطاقة الرياح دقيًقا ناعًما لخبزه، ثم تطور األمر وأصبحت  أىميتيا في توليد الكيرباء، وا 

 . المحركات وغير ذلك كثيرًا

 .التجربةىيا نجرى ىذه  ،اآلالتك تأثير طاقة الرياح في تحريك ولكي تدر 

خيط بواسطة شريط  سم، وثبت عمى أحد طرفييا بكرة 33أحضر ساًقا خشبية طوليا نحو  -1
 .الصق

طرفييا مروحة من الورق  في أحد أدخل ساًقا خشبية رفيعة في فتحة بكرة الخيط، ثم ثبت -2
ثقل  ممفوف عمييا بعض الخيط، ويتدلى من طرفو ط صغيرةبكرة خي المقوى، وفى طرفيا اآلخر

ن . خفيف

ن

 . ضع ىذا الجياز في مواجية الريح  -3

 ماذا تالحظ ؟

البكرة التي سحبت بدورىا  الخشبية، فأدارت لقد أدارت الرياح المروحة الورقية فتحركت الساق
 . ما نعرفو بطاقة الرياح بو الثقل إلى أعمى، وىذا الخيط المعمق

  : أنو تعمم ىل

طاقة كيربائية تكفى  أن يولد مولد يعمل بطاقة الرياح، يمكنو اسكتمندايوجد قرب شاطئ 
مترًا  (53المولد والتي يبمغ طوليا نحو ) وتدور مروحة ىذا ( منزل1333احتياجات نحو )

 . في الدقيقة ( لفة34بسرعة تصل إلى )

ن

 

 



 

 ٕ٘ 

 

 

  البمورة الممونة

 .عمى شكل بمورات، وتختمف ىذه البمورات من معدن إلى آخر الطبيعةتوجد معظم المعادن في 

  : كاممة، أجر معنا ىذه التجربة إذا أردت أن تحصل عمى بمورة

 

وقمًما من الرصاص،  الماء الساخن، ومشبك ورق، أحضر قطعة خيط، وممعقة، وبعض -1
  . الزجاجكربونات صوديوم( وكوبين من ) صودا الغسيل ووعاًء صغيرًا، وبعض

الصودا، وقمِّبو بالممعقة حتى تذوب، ثم  أضف إليو كمية من كوًبا بالماء الساخن، ثم أمأل -2
  . وقمبيا، وىكذا كمية أخرى، أضف

 
 

 

عمى المحمول وبو  المحتوي الساخن، ثم ضع فيو الكوب الوعاء الصغير بالماء أمأل -3
 . المخموط

 

 



 

 ٕٙ 

ن

بعد أن تربط طرفو اآلخر  الخيط، ثم ضعو في كوب المحمول اربط مشبك الورق في قطعة -4
  .الكوبالقمم الرصاص في منتصف حافة  القمم الرصاص، ثم ضع في منتصف

 

ن

 

  . اترك الكوب عدة أيام

 ماذا تالحظ ؟

  . المشبك تالحظ تكوين بمورة كاممة عمى

تتكونبمورات قوية والتي من خالليا  (CRYSTALLIZATION) وىذه العممية تسمى البمورة
 . ومؤثرة

ن
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 ِٕبٗنعمٛهنعٌّطش

  أترٌد أن تصمم جهاًزا ٌنبهك عند سقوط األمطار ؟
 : إلٌك هذا الجهاز

ا،-1 ًٌّ ا، وقمًعا، وجرًسا كهربائ ًٌّ وبطارٌة جافة، وثبلثة أسبلك كهربائٌة،  أحضر كؤًسا زجاج
  .وماءوملح طعام، 

 2/1بحٌث ٌفصلهما مسافة قدرها  الزجاجً،ثبت طرفً السلكٌن )أ، ب( فً قا  الكؤس  -2
 .سم
  . ضع كمٌة كافٌة من ملح الطعام بٌن السلكٌن-3
  .اآلخر للسلك )ب( بجرس كهربائً صل الطرف اآلخر للسلك )أ( ببطارٌة جافة، والطرف-4
  . (ج) صل البطارٌة الجافة بالجرس الكهربائى بواسطة سلك)-5
 

  . رة الكهربائٌة مفتوحةنبلحا أن الجرس ال ٌعمل ألن الدائ
 
  .الملحلتنزل على  (ضع قطرات من الماء فً القمع )بدالً من المطر-6

 .نبلحا أن الجرس ٌدق

 

  ماذا حدث ؟
صار محلوالً بنزول الماء  فً صورته الصلبة ضٌر موصل للتٌار الكهربائى، ولكن عندما الملح

 . الكهربائٌة، وحدث الرنٌن فؤضلقت الدائرة علٌه أصبح موصبلً للتٌار الكهربائى،
  : ملحواة

  . والجرس داخل المنزل، فٌنبهك الجهاز عند هطول األمطار ٌمكنك وضع الجهاز فوق المنزل
 
 
 
 



 

 ٕ8 

 نافورة بدون مضخة

 
  :أمامها من المإكد أنك شاهدت أكثر من نافورة من قبل، ووقفت تتساءل

ٌعود مرة أخرى إلى الحوض الماء الذي ٌنتشر فً شكل رذاذ جمٌل، ثم  ٌدفع كٌف
  جدٌد ؟ لٌدفع من

المضخات  من المبلحا أنك ستجد مضخة تدفع الماء من أسفل إلى أعلى، وهذه
  . تعمل بواسطة الكهرباء

  ما رأٌك إذا قمنا بتصمٌم نافورة بدون مضخة ؟
أعلى، وللتؤكد  فً هذه الحالة سنقوم بخفض الضغط على سطح الماء؛ لٌندفع إلى

  .بنفسكبإجراء التجربة  من ذلك قم
ا، وسدادة حوضٌن من المعدن أو الزجاج، ودورًقا أحضر -1 ًٌّ من مادة  زجاج

والمطاط، وحامبلً للدوارق  الزجاج الفلٌن ذات ثقبٌن، ومجموعة أنابٌب من
  .أنابٌبالمطاطٌة، ومحبس 

  . سدادة الفلٌن على فوهة الدورق بعد وضع الماء به ضع -2
 المطاط، بحٌث تنفذ إحداهما من السدادة حتى سدادة لزجاج فًاضرس أنبوبً ا -3

  .الدورقمنتصف 
ن . صل طرفً األنبوبٌن بؤنبوبٌن من المطاط -4

 

 

 

 

 



 

 ٕ9 

  . القصٌر بواسطة المحبس اقفل األنبوب المطاطً المتصل باألنبوب الزجاجً-5

 

المنضدة، وعلق الدورق فً  فارًضا أسفل حوًضا مملوًءا بالماء أعلى المنضدة، وآخر ضع -6
  .الحاملوضع مقلوب بواسطة 

 
  . افتح المحبس-9

  .نافورة سوف تبلحا اندفا  الماء من األنبوب البارز داخل الدورق على شكل

 

 ُترى ماذا حدث ؟
على األرض؛ فٌإدى إلى  ٌندفع الماء إلى الحوض الموضو  قلب الدورق وفتح المحبس عند

ن . فٌندفع الماء على شكل نافورة لمعادلة الضغط الدورق،الهواء داخل  خلخلة



 

 ٖٓ 

 الكوب المقموب
 

وإذا أردت أن تعرف معنى هذه  هذه القوة، -أًٌضا -أن للماء قوة ضغط أو دفع فإن للهواء كما
  :التجربةالهواء، هٌا بنا نجرى هذه  العبارة، وتقارن بٌن ضغط الماء وضغط

ا، وبعض  -1 ًٌّ  . المقوى الماء، وقطعة من الورقأحضر كوًبا زجاج
  الكوب الزجاجً إلى حافته بالماء، ثم ضع الورقة على فوهته أمؤل -2

 
 
  األخرى، واقلب الكوب لتصبح ضع ٌدك على الورقة بقوة، وأمسك قاعدة الكوب بالٌد -3
 

 األخرى والكوب من أسفل ٌدك وقاعدة الكوب من أعلى، والٌد
 

 

 
 . ارفع ٌدك عن الورقة -4



 

 ٖٔ 

 
 
 
 
 

 
 ماذا تبلحا ؟

 .ثابتةٌال الماء داخل الكوب، وتال الورقة 
 

 
 
 

  ماذا حدث ؟
 
 
من الداخل، والهواء  الماء الموجود داخل الكوب له قوة ضغط ٌضغط بها على الورقة إن

الورقة من الخارج، وبما أن قوة ضغط  الموجود خارج الكوب له قوة ضغط ٌضغط بها على
  . الماء، تال الورقة ثابتة دون أن ٌتدفق الماء ضغطالهواء أكبر من قوة 

 

 

 
 
 
 

 
 

ن



 

 ٖٕ 

 الطبلء بالكهرباء

جمٌبلً، مثل الطبلء بالنٌكل  الكهرباء فً طبلء العدٌد من األشٌاء، إما إلعطائها ماهًرا تستخدم
 التلف، مثل طبلء الحدٌد، أو إلعطاء المعادن قٌمة عالٌة، مثل والكروم، أو لحماٌة الفلزات من

 . الطبلء بالذهب والفضة

 
 
 

ا وأمؤله بالخل، ثم أحضر قطعتٌن من -1 ًٌّ النحاسً المغطى بالببلستٌك،  السلك أحضر إناء زجاج
  . ( فولت4.5جافة ) رصاص، وبطارٌة وعمود كربون من قلم

  . قم بإزالة الغبلف الببلستٌك من طرفً أحد السلكٌن بطول واحد سم-2 -

 . لم رصاص، والطرف اآلخر بقطب البطارٌة السالباربط أحدهما بعمود ق --3
 
واربطه بالقطب  واحد سم، أزل الغبلف الببلستٌك من على أحد طرفً السلك اآلخر بطول -4

شكل  الثانً بطول عشرة سم تقرًٌبا، على الغبلف من على الطرف الموجب للبطارٌة، ثم أزل
 . (U)حرف

 

 



 

 ٖٖ 

داخل اإلناء الزجاجً المحتوى على الخل، وقربهما  (U) ضع عمود الكربون والسلك شكل - -5
ا بعض، حتى من ًٌّ  . حتى تختفً الفقاعات تشاهد تكون فقاعات، ثم باعد بٌنهما تدرٌج
 

 
 
 

 . اترك التجربة خمس عشرة دقٌقة، ثم افصل التٌار، وأخرجهما من الخل -6
 
بعد خمس عشرة دقٌقة،  ٌارالت أعد القطبٌن مرة أخرى إلى اإلناء مع عكس األقطاب، وافصل -9

 .وأخرج القطبٌن من اإلناء
 

  ماذا تبلحا ؟
وردٌة، ثم اختفت الطبقة الوردٌة  الكربون بطبقة أصبح سلك النحاس ناًٌفا، واكتسى عمود لقد

النحاس من  الحالة الثانٌة .. أي أن التٌار الكهربائى نقل أٌونات الكربون فً من على عمود
 . ذلك فً االتجاه المعاكس بلل الخل، ثم قام بنقلها بعدالنحاس لعمود الكربون خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٖٗ 

نؽخق١تنعٌؼذد
 

 

 

 
نِعٓنعٌطِّعشعِصن  ٟ ،نٚفٍََىع  ٟ ،نٚو١ّ١ع ئ  ٟ ،نٚهب١ؼع  ٟ نس٠ مع ٌُ ٌف،نٚػع ٌ ْٛ ف١ٍََُْغ

نٚعععععٍغ،نعٔخٙعععْجن  ٟ عألِٚي،نٚ٘عععٛنأد٠عععٌبنٚؽععع ػٌشنرٚنخ١ععع ٍينٚأُفُعععٍكنػٍّععع

نٌٙعزعن َْ ِع ِينٚعٌسدع سِة،نفىع  خع ِجنِعٓنعٌشِّ ِْٕغنعٌضُّ ١ٍّْتُنإٌٝنُف حد ِس ُٗنعٌِؼ

ََٙشُٖن نَؽع ٌُ نػظ١  ٞ ِٚ نَد ِّٟ فعٟنعٌعب ِدنعألٔذٌغع١ِت،نوّع نعخخعشَعنعال خى ِسنعٌؼٍّ

َّّ ٘ ن ،نععع ِٓ َِ ػععذدعًنِععٓنع٢الِثنعٌفٍى١ععِتنعٌذل١مععِت،نِٕٙعع نآٌععتٌنٌم١عع ِطنعٌععضَّ

ّّ ٘ ن)رعثنعٌسٍك(.ن ًُنزشوتَنعٌىٛعوِبنع ١ْمَ حت(نِٕٚٙ نآٌتٌنحّثِّ ِّ  )عٌ

َشن مذسةنعإلٔغ ْنػٍٝنعٌط١شعْنِثعًنعٌط١عٛس،نٚزع َٚين نفىَّ ْٓ َِ ٚ٘ٛنأُٚين

عذَّن َِ ٠ِؼنٚعٌسش٠عِش،نٚ ن ط ئشٍةنَفََٕؼٙ ن ٕفِغٗ،نفىغ نٔفَغعٗن ع ٌشِّ َْ عٌط١شع

ٍةنػ ١ٌٍت،نٚعٔذفَغنفٟنعٌٙعٛعِءنهع ئشعً،ن َٛ نَفِؼَذنإٌٝنَسْ  َُّ ٌٕفِغٗنخٕ ز١ٓ،نب

نه َسنِغ فتًن ْْ لََغن ؼذنأ َٚ ِٗنفسٍََّكنف١ٗ،نبُن  ؼ١ذةً،نِٚ ثنٚلذنَععبََكن ؼٍّع

نعألسِكنخ١ّؼ ً.ن ًَ ن٘زعنأ٘

٘عـنٚحعٛفٟنف١ٙع نععٕتنن9ٌٓٔٚذنفٟنِذ٠ٕتن)لشهبت(نفٟنعألٔعذٌظنػع َ

ن٘ـ.نٕٓٙ

 

 



 

 ٖ٘ 

نع خغ ِ ث
 

** مرة اثنيين مين األغبيياء اسيتوقفتيم مذيعية فيي 
 الشارع.. 

 سألت األول: ىل تحب مصر؟ 

 فرد: نعم أحبيا فمصر أمي. 

 تحب مصر؟ فسألت الثاني: ىل 

 فرد عمييا بسرعة: أكيد أحبيا ألنيا أم صاحبي. 

ن

ن

 

أوقيييييف األسيييييتاذ أحيييييد التالميييييذة 
وسألو عدة أسئمة في التاريخ فمم 

 يجب عمييا.. 

فقال األستاذ لو: لماذا لم تسيتطع 
اإلجابييييية عميييييى أي مييييين أسيييييئمة 

نالتاريخ؟!! 

فرد التمميذ: ألنيا كانت كميا عين 
نأحداث حدثت قبل مولدي. 

 

 

 

 



 

 ٖٙ 

 

ن
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  / أمرٌكً 1913آرثر وٌن ____________ مختر  الكلمات المتقاطعة / 

  أبوبكر الفزاري ________________ مبتكر آلة االسطرالب
 الصاضانً _________ مختر  جهاز االسطرالبأحمد بن محمد 

 أدوارد جٌنر ___________________ مكتشف مصل الجدري
 ابن النفٌس __________________ مكتشف الدورة الدموٌة الصغرى
 ابن الهٌثم __________________ مكتشف ااهرة االنعكاس الضوئً

   اسحاق سنجر ___________________ مختر  آلة الخٌاطة 
  / أمرٌكً 1913اإلخوة راٌت ___________________ مختر  الطائرة / 

   الفرد نوبل ___________________ مختر  الدٌنامٌت / سوٌدي 
  / أمرٌكً 1999الكساندر جراهام بل _____________ مختر  التلفون / 
  / اسكتلندي 1929الكساندرو فلٌمنج _____________ مكتشف البنسلٌن / 

 
  باسكال ____________________ مكتشف ضغط الهواء

   ( 2برتٌن ____________________ مختر  الترانسٌستور / أمرٌكً / )
  / فرنسً 1642بلٌز باسكال ________________ مختر  اآللة الحاسبة / 

   بنٌامٌن فرانكلٌن ________________ مختر  مانعة الصواعق
  مختر  العدسات ذات البعدٌن بورش ____________________

 
  / 1935تاٌلر ٌونج ____________________ مختر  الرادار / 

  تورٌشللً ____________________ مبتكر مٌزان الحرارة / اٌطالً
 

  / أمرٌكً 1999توماس ادٌسون __________ مختر  الضوء الكهربائً / 
 

   / انجلٌزي  1991توماس سانت ______________ مختر  آلة الخٌاطة / 
 

 / أمرٌكً 1951تٌودور بلهارس _________ مكتشف جرثومة البلهارسٌا / 
  جاك كونتٌه __________________ مختر  قلم الرصاص / فرنسً

  جالٌلٌو ___________________ مختر  التلسكوب / اٌطالً
  ر( جبرٌل فهرنهاٌت ______ مختر  مقٌاس درجة الحرارة الزئبقً )الثرمومت

  / ألمانً 1559جوهان جوتنبرغ _______________ مكتشف ماكٌنة الطباعة / 
   جٌر هاردت ___________________ مكتشف األسبرٌن / فرنسً 
   جٌمس فرانسٌس _______________ مختر  التوربٌن / أمرٌكً 

 جٌمس كوك _______________ مكتشف استرالٌا وانترتٌكا / انجلٌزي
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 أمخـــــــُننِخٍٛلـــــ ثنفٟنعٌؼ ٌـــــــُ
 

عٌم١ًٍ،ن ق١ٓنالنٔؼشفنػٕٙ نعالٍِٟءن ّ ١٠ٓنعٌسؾشعثنٚعٌس١ٛعٔ ث،نٚٔسٓنوغ١شنعٌّخخق عٌؼ ٌُ

 عٌّخٍٛل ثنعٌؼد١بت حؼشفنِؼٕ نػٍٝن ؼلن٘زٖ

 

 

 ه ئشنعٌف١ً
 

ن

ن

ن

ػّ قنِٓن ٔٛع

فٟن عٌط١ٛسنو ْن٠ؼ١ؼن

خض٠شةنِذغؾمشن

عألفش٠م١ت،ن٠ٚبٍغن

 أِخ س،نٖهٌٛٗن

نٓٓٗٚٚصٔٗن

و١ٍٛغشعَ،نٌزٌهنٌُن

ن٠خّىٓنِٓنعٌط١شعْ،ن

ٚلذنػثشنػٍٝنأزذن

 .حمش٠ب ًن عٌخٟنٔغبٙ نعٌّغخىؾفْٛنإٌٝنعٌط ئشنعٌؼّ قنِٕزنٚلجنلش٠بنٚو ٔجن طٛينِخش عٌب١ن ث

 

 

 

ن

ن

ن

 

 

خٕفغ ءنف١غٟن

 عٌؼّ لت
ػّ لتنفٟن خٕفغ ء

"ف١غٟ"ن٠قًنهٌٛٙ نإٌٝن

عٕخ١ّخش،نحؼ١ؼنػٍٝنن٘ٔ

 أٚسعقنعألؽد سنفٟ

عٌغ   ثنعٌّؼخذٌتنعٌسشعسة،ن

عٕخ١ّخشنحمش٠ب ً،نٚحؼ١ؼنعٌخٕفغ ءنعٌؼّ لتن ٕٔٚحخ١ّضن مشْٚنععخؾؼ سنه٠ٍٛتن٠قًنهٌٛٙ نإٌٝن

 .فٛثنػ ٌٟنخذعًنػٕذنعٌط١شعْ ئفذعسن عٕتنو ٍِت،نوّ نحخ١ّضن٘ٔزٛعٌٟن

ن

ن



 

 ٖ9 

ن

ن

عٍسف ةن

غ ال  غٛطن

  عٌؼّ لت
 

 

عٛعزًنعإلوٛعدٚسن ػٍٝ

ٚحسذ٠ذعًنفٟنخضسن

"غ ال  غٛط"نحؼ١ؼن

أوبشنعٌغ زتنػٍٝن

عألسم١ت،نهٌٛٙ ن عٌىشة

ػ َنو ٍِت،ننٓٓٔػّش٘ نإٌٝن و١ٍٛغشعَ،ن٠ٚقًنِخٛعونِٕٓ٘خش،نوّ ن٠قًنٚصٔٙ نإٌٝنن٘.ٔ

عٌؼّ لتنوٍُٙن٠ؼ١ؾْٛنػٍٝنعٌغٛعزًن "ٔٛػ ًنِخخٍف ًنِٓنعٍسف ةن"غ ال  غٛطنٗٔوّ ن٠ٛخذن

 .عإلوٛعدٚس٠ت

 

 

 

 

  عٌذٚدٚ

عٌـ"دٚدٚ"نعٌؼّ قن ه ئش

و ْن٠ؼ١ؼنػٍٝنخض٠شةن

"ِٛس٠ؾ١ٛط"نفٟن

ؼخبشن٠ٚ عٌّس١ونعٌٕٙذٞ،

أوبشنعٌط١ٛسنزدّ ًنػٍٝن

ٚخٗنعٌىشةنعألسم١ت،نٚحُن

 ٛععطتنأزذنعٌبس سةنعٌٌٕٙٛذ١٠ٓنعٌزٞنععخمشنػٍٝننٙٔعٌذٚدٚنفٟنعٌمشْنعٌـ عوخؾ فنأٚينه١ٛس

 ِٛس٠ؾ١ٛط"،نٚلذنعؽخٙشثنح س٠خ١ ًن ؼذَنخٛفٙ نِٓنعٌبؾش،نفٍُنحىٓنحط١شنٚحٙشب" ؽٛعهئ

 .ػٓنِس ٌٚتنأزذنعإلِغ نن ٙ ،نٌزٌهنعٔمشمجنعش٠ؼ ًن

 

 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن



 

 ٗٓ 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 عخ سن ٛٚ
غش٠بنِٓنعٌذ٠ذعْن ٔٛع

عٌؼّ لتن٠ؼ١ؼنػٍٝن

خض٠شةن"ِذغؾمش"،ن

 ٠مخشبنزدُنعٌٛعزذة

ِٕٙ نإٌٝنزدُنوشةن

عٌغٍت،نٚحخ١ّضندٚدةن

عٌؼّ لتن"عخ سن ٛٚ"ن

عالٔىّ ػن  مذسحٙ نػٍٝ

 .فٟنؽىًنوشٚٞنػٕذنؽؼٛس٘ ن  ٌخطش،نِّ ن٠ٛفشنٌٙ نعٌسّ ٠تنعٌخ ِت

ن

 

 

 

 

عس١ٍتن

  عى١ٕه
عس١ٍتنِٓنز١ ن أوبش

عٌسدُنػٍٝنٚختنعٌىشةن

عألسم١ت،ن٠بٍغنهٌٛٙ ن

 عٕخ١ّخشن7٘زٛعٌٟن

حمش٠ب ً،نحخ١ّضنػٓن

غ١ش٘ نِٓنعٌضٚعزتن

 ؤْنعألَنحسًّنأٚالد٘ ن

 هٛينأِٗنحمش٠ب ً،ٚالدحُٙ،نٚعٌغش٠بنأٔٗنأز١ ٔ ًن٠قًنهٛينعٌٌّٛٛدنإٌٝنٔقتن ػٍٝنظٙش٘ ن ّدشد

أز١ ٔ ًنععُن"لشدن وّ نحؼ١ؼنعٌغس١ٍتنعى١ٕهنعٌؼّ لتنػٍٝنعألؽد س،نٌزٌهن٠طٍكنػ١ٍٙ نعٌبؼل

ن.ٌخخٕمًن ١ٓنعٌفشٚع عٌغس ٌٟ"ن غببنحّىٕٙ نِٓنِغهنفشٚعنعألؽد سن ز٠ٍٙ نعٌط٠ًٛ

ن

 
 
 

 

 



 

 ٗٔ 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ألف لٌلة ولٌلة واألساطٌر  عن حكاٌاتالحدٌث عن ) مثلث برمودا ( مثل الحدٌث 
مثلث برمودا حقٌقة واقعٌة  اإلضرٌقٌة والقصص الخالٌة ، ولكن ٌبقى الفارق هنا هو أن
العربٌة والعالمٌة ، وٌذهب بنا  لمسناها فً عصرنا هذا وقرأنا عنها فً الصحف والمجبلت

هذا ٌواجه إنسان  القول بؤن مثلث برمودا ٌعتبر التحدي األعام الذي
 . القرن والقرون القادمة

 
ضرب المحٌط األطلنطً تجاه الجنوب الشرقً  : الموقع الجغرافً

األمرٌكٌة ، وبالتحدٌد أكثر هذه  لوالٌة فلورٌدا بالوالٌات المتحدة
إلى جزٌرة  المنطقة تؤخذ شكل مثلث ٌمتد من خلٌج المكسٌك ضرباً 
جزٌرة  311لٌورد من الجنوب ثم برموداً ) مجموعة من الجزر 

نسمة ( ثم من خلٌج المكسٌك  65111بالسكان  صغٌرة مؤهلوة
  . وجزر باهاما

 
حادثة اختفاء  م من خبلل1954عرف مثلث برمودا بهذا االسم فً سنة  : سبب التسمٌة

السماء كما لو  مجموعة من الطائرات وكانت تؤخذ شكل المثلث قبل اختفاءها وهً تحلق فً
والت معـروفـة  وقتها أصبحت هذه المنطقة تعرف بهذا االسم كانت تستعرض فً الجو ومن

 . " الشٌطان به ، وقد سمٌت هذه المنطقة بعدة أسماء منها " جزر الشٌطان " و" مثلث
 

  : بداٌة ااهرة االختفاء فً برمودا
بعض  سفٌنة ، استطا  51م اختفت من هذه المنطقة أو بالقرب منها أكثر من 1951فً عام 
ٌستطع  ٌبعثوا رسائل فً لحاات الخطر ، وهذه الرسائل كانت مبهمة وضامضة ولم قادتها أن

  . أحد أن ٌفهم منها شٌئاً 
المتحدة األمرٌكٌة ، أولها السفٌنة "انسرجنت"  ومعام هذه السفن المختفٌة تتبع الوالٌات

م 1969تبلها اختفاء الغواصة :اسكوربٌون" عام  راكباً ، 341التً اختفت وعلى متنها 
  . بحاراً  99وعلى متنها 
م السفٌنة اإلنجلٌزٌة "اتلنتا " 1991التً اختفت فً مثلث برمودا : فً عام  ومن السفن

م السفٌنة األمرٌكٌة "ساٌكلوب" وعدد أفرادها 1919فرداً ، وفً عام  291أفرادها  وعدد
  . فرداً  319

 
  : ومن الطائرات التً اختفت فً مثلث برمودا

  . م اختفت طائرتٌن من قاذفات القنابل تابعتٌن للقوات األمرٌكٌة1945فً عام 



 

 ٕٗ 

 
  راكباً 31 م اختفت طائرة الركاب البرٌطانٌة "ستارتٌجر" وعلى متنها1949فً عام 
  راكباً 39متنها اختفت طائرة الركاب البرٌطانٌة "ستارأرٌل " وعلى 1949فً عام 
 طاقمها المكون من حرٌة األمرٌكٌة معالتابعة للب (p5m) م اختفت الطائرة1956فً عام

 .عشرة أفراد
 

  : تفسر لغز هذا المثلث التفسٌرات التً
وتقول أن هناك عبلقة بٌن اهورها واختفاء السفن والطائرات فً  : نارٌة األطباق الطائرة

  . هذه المنطقة
موجات عاتٌة المحٌط تتولد عنها  وتقول أن حدوث الهزات األرضٌة فً قا  : نارٌة الزالزل

بشدة فً لحاات قلٌلة ، وبالنسبة  وعنٌفة ومفاجئة تجعل السفن تغطس وتتجه إلى القا 
مما ٌإدي إلى اختبلل فً توازن  للطائرات ٌتولد عن تلك الهزات والموجات فً األجواء

  . الطائرة وعدم قدرة قائدها على السٌطرة علٌها
أثناء مرورها فوق مثلث برمودا  ً الطائراتإن أجهزة القٌاس ف : نارٌة الجذب المغناطٌسً

ٌدل على وجود قوة  تضطرب وتتحرك بشكل عشوائً وكذلك فً بوصلة السفٌنة مما
 مغناطٌسٌة أو قوة جذب شدٌدة وضرٌبة .
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 من كل بحر قطرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 استراحـة العــدد

 
 
 
 
ن

ن

نن

 عوخبنػذدنب بٟنِٓنعخخ١ سنن

عوخبن د ٔبٗنٔفظنعٌؼذدنٚ زٌهنعخسقًنػٍٝن

 ػذدنعذععٟن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن7علغُن٘زعنعٌؼذدنػٍٝن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالنحختنع١مبًنعٌمغّتن ذْٚن  لٟن

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننٔٔعلغُنعٌٕ ححنػٍٝن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع١مبًنعٌمغّتن ذْٚن  لٟ

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننٖٔعلغُنعٌٕ ححنػٍٝن

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع١مبًنعٌمغّتن ذْٚن  لٟ

أْنعٌٕ ححنع١ىْٛننٌهنألٛيٚع٢ْنععخط١غنعْن

 نننننننننننننفرنأٚالٔفظنعٌشلُنعٌزٞنعخخشحٗن
 

 حق ائق علمية  
 نبصر اإلنسا

(  5/1إذا فقددد اإلنسددان إحدددى عٌنٌدده م ٌفقددد خمددـس   
 .قــدرة اإلبصــار

 اإلنسان هما ٌأكل
أجرى بعض العلماء بحوثا عن معدل ما ٌأكلده اإلنسـدـان 

طندددان مدددن الخدددـبز م  10العدددادي : فوجدددـدوا أنددده ٌأكدددل 
وحمدددـولة سدددٌارتً شدددحن كبٌدددرتٌن مدددن البطاطدددا ومدددا 
ٌسداوي حجدم أربعدٌن بددـقرة مدن اللحدوم م وأربعددـة آالف 

 كلغ من السـكر و ألف كلغ من الملح.
 عمر اإلنسان

عامدددان مدددن عمدددـره ٌكدددون قدددد  10ٌبلدددغ اإلنسدددان عنددددما 
( سدـنة 51( سـنوات فً الدراسـة و    1ى منها   أمض

( سدـنة فدً  10( سدـنة فدً الندـوم و   15فً العمل و  
! م كمددا أن  االنتقددال( سددنوات فددً  1  أوقددـات الفددـرا  و

ملٌددون دقددة ودفددع مددا  1700قلبدده ٌكددون قددد دق حددوالً 
الددددم إلدددى العدددروق مدددن ر ملٌدددون لتددد514ٌقدددارب مدددن 
 والشـراٌٌن.

 
 األوعٌة الدموٌة :

ٌبلغ مجموع أطوال األوعٌة الدموٌة فدً اإلنسدان البدالغ  
كٌلومتر  وهدو  500000كلغمم نحو من  10الذي ٌزن 

مدرتٌن  االسدتواءما ٌكفً للف الكدرة األرضدٌة عندد خدط 
ونصددفموتبلغ مسدداحات سددطوا هددذه األوعٌددة الدموٌددة 

 .متر مربع 6800نحو 

 ابتسم
 خييييييييرج النشييييييييال ميييييييين السييييييييجن فصييييييييدمتو

 المييييييييرور سيييييييييارة فأسييييييييرع إليييييييييو شييييييييرطي

 وسيييييييييألو: ىيييييييييل أخيييييييييذت رقيييييييييم السييييييييييارة؟
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 وار مع دمعهح

 ة حسناتً .. فانحدرت دمعه من عٌنً وماً من كثرة ذنوبً ، وقلبكٌت ٌ
 وقالت : ما بك ٌا عبدهللا ؟

 قلت : ومن أنت ؟
 قالت : أنا دمعه .

                قلت : وما الذي أخرجك ؟
 قالت : حرارة قلبك .

 قلت مستغرباً : حرارة قلبً !! وما الذي أشعل قلبً ناراً ؟
 قالت : الذنوب والمعاصً .

 ً حرارة القلب ؟قلت : وهل ٌؤثر الذنب ف
قالت : نعم ، ألم تقرأ دعاء النبً صلى هللا علٌه وسلم دائماً )) اللهم اغسلنً من 

خطاٌاي بالماء والثلج والبرد .. فكلما أذنب العبد اشتعل القلب ناراً وال ٌطفئ النار 
 والثلج إال الماء البارد 

لقلب بكثرة لت : صدقت .. فإنً أشعر بالقلق والضٌق ، وأظنها من حرقة اق
 المعاصً.

 قالت : نعم .. فإن للمعصٌة شؤم على صاحبها .. فتب إلى هللا ٌا عبدهللا .
 قلت : أرٌد أن أسألك سؤاالً .

 قالت : تفضل .
 قلت : إننً أجد قسوة فً قلبً .. فكٌف خرجت منه ؟ 

رى قالت : إنه داعً الفطرة ٌا عبدهللا .. وإن الناس الٌوم تحجرت قلوبهم فلم تكد ت
 قلباً نقٌاً دائم اإلتصال باهلل إال ما ندر .

 قلت : وما السبب ٌا دمعتً ؟
قالت : حب الدنٌا والتعلق بها .. فالناس كلهم منكبٌن إال من رحم ربً ، ومثل الدنٌا 
كالحٌاة تعجبك نعومتها وتقتلك بسمها ، والناس ٌتمتعون بنعومتها وال ٌنظرون إلى 

 السم القاتل بها .
 ا تقصدٌن بالسم ؟قلت : وم

 قالت : الذنوب والمعاصً .. فإن الذنوب سموم القلوب فال بد من إخراجهن وإال 
 . مات القلب       
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ن

نعٌّؤٌتنفٟنعطٛس

ن
 ِؼٍِٛ ثنعإلحق ي

نعالعُ:نعزّذنزّ دنؽؼ ْنعؼذ

نعٌّذ٠ٕت:نعٌد١ضةننننننننننننننننِى ْنعإلل ِت:نِقشن

ننن8ٖٖٔٙ٘ٙٔٔٔٓسلُنعٌدٛعي:ن

 hamad70t @gmail.comعٌبش٠ذنعإلٌىخشٟٚٔ:ن

نعإلٔخ جنعٌؼٍّٟ
نٖٕٔٓننعٌٕ ؽشنعٌّٛعغتنعٌؼش ١تنٌٍؼٍَٛنٚعٌثم فتن-ِؤٌتنوخ بنػد ئبنٚهشعئتنعٌش٠ م١ ثننن-

نٕٗٔٓعٌٕ ؽشنعٌّٛعغتنعٌؼش ١تنٌٍؼٍَٛنٚعٌثم فتنن-ِؤٌتنوخ بنِٛعٛػتنعٌخد سبنٚهشعئتنػ١ٍّتنن-

نٕ٘ٔٓعٌٕ ؽشنعٌّٛعغتنعٌؼش ١تنٌٍؼٍَٛنٚعٌثم فتنن-نعٌش٠ م١ ثفٟنِٛعٛػتنعٌؼبمشٞنِؤٌتنن-

نٕ٘ٔٓعٌٕ ؽشنعٌّٛعغتنعٌؼش ١تنٌٍؼٍَٛنٚعٌثم فتنن-نعٌش٠ م١ ثنِٛعٛػتنعع ع١ ثنن-

نٕٙٔٓعٌٕ ؽشنعٌّٛعغتنعٌؼش ١تنٌٍؼٍَٛنٚعٌثم فتنن-ِٛعٛػتنعالػد صنعٌؼذدٞنفٟنعٌمشعْنعٌىش٠ُنِؤٌتنن-
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