في يوم من األيام قام السيد نسيان بدعوة أصدقائه لتناول الغداء في بيته.
جل السيد نسيان قائمة بالطعام الذي ينقصه لتحضير الغداء.
س ّ
كانت القائمة تشمل :البيض ،التفاح ،البصل ،البندورة.
أخذ السيد نسيان سل ّته وخرج لشراء الطعام من الدكان،
جلها.
لكنه نسي أن يأخذ قائمة الطعام التي س َّ

"صباح الخير يا سيد نسيان ".قالت له السيدة ،ملعقة صاحبة الدكان.
"صباح الخير ".أجابها السيد نسيان.
"ماذا تريد أن تشتري اليوم؟" سألته السيدة ملعقة.
"أريد شراء :بيض وتفاح وبصل وبندورة ".أجابها السيد نسيان.
"كم بيضة تريد؟" سألته السيدة ملعقة.
"أنا ال أتذكر" أجابها السيد نسيان.

لماذا ،بحسب رأيكم ،أجاب السيد نسيان هكذا؟

"نسيت مرة أخرى قائمة الطعام في البيت!" قالت له السيدة ملعقة،
َ
"ولكن مع هذا ،هل تتذكر كم بيضة تريد؟"
"كل ما أتذكره هو أن عدد البيض الذي أريد شراءه أكبر بـ 1من العدد  ".5أجابها السيد نسيان.

هل تعرفون كم بيضة يريد السيد نسيان شراءها؟
كيف عرفتم؟

"أنا أظن أنك بحاجة لـ ِ  6بيضات ".قالت له السيدة ملعقة ،ثم أحضرت له علبة فيها  6بيضات.

"اآلن ،كم تفاحة تريد؟" سألته السيدة ملعقة.
"أنا ال أتذكر أي ً
ضا عدد التفاحات ".أجابها السيد نسيان.
"ولكن كل ما أتذكره أن عدد التفاحات أصغر من "10

هل تستطيع السيدة ملعقة أن تعرف بالضبط عدد التفاحات التي يريد السيد نسيان
شراءها ؟ عل ّل؟

"هذا ال يساعدني في معرفة عدد التفاحات التي تريدها ،هناك أعداد كثيرة أصغر من ".10
قالت له السيدة ملعقة" .ربما تريد  8تفاحات؟!"
"كال" أجابها السيد نسيان" .عدد التفاحات التي أريدها أصغر بـ  1من العدد ". 8

هل ستعرف اآلن السيدة ملعقة عدد التفاحات التي يريدها السيد نسيان؟
إذا أجبتم بنعم ،كم هو عدد التفاحات؟ عل ّل؟
كيسا فيه  7تفاحات.
"أنت تريد  7تفاحات ".قالت له السيدة ملعقة ،وأحضرت له
ً
"اآلن ،كم بصلة تريد؟"
"أنا ال أعرف" أجابها السيد نسيان.
"لكن عدد البصالت يساوي عدد األصابع في اليد الواحدة".

كم هو عدد البصالت التي يريدها السيد نسيان؟

خذْ من هذا الصندوق  5بصالت كعدد أصابع اليد الواحدة ".قالت السيدة ملعقة.
"هذا سهلُ ،
أخذ السيد نسيان  5بصالت.

"اآلن بقي أن أعرف عدد حبات البندورة التي تريدها ".قالت له السيدة ملعقة
"أنا في الحقيقة ال أتذكر ،ولكن كل ما أتذكره أن عدد حبات البندورة التي أريدها لوجبة الغداء
هو  ،8وليس عندي الكثير من حبات البندورة في الثالجة ".أجابها السيد نسيان.

هل تستطيع السيدة ملعقة أن تساعد السيد نسيان في معرفة عدد حبات البندورة
التي يريدها؟ ماذا عليها أن تعرف أوالً لكي تساعده؟
"أنا ال أعرف عدد حبات البندورة التي تريدها" قالت له السيدة ملعقة.
"إذا كان عندك الكثير من حبات البندورة في البيت فعليك شراء القليل منها.
أنا أعرف أنك تريد  8حبات لوجبة الغداء.
هل يمكن أن تتذكر عدد حبات البندورة الموجودة عندك في الثالجة؟"
"نعم أتذكر ،ال يوجد عندي حتى حبة بندورة واحدة في الثالجة ".أجابها السيد نسيان.

هل تعرفون أنتم عدد حبات البندورة التي يريد السيد نسيان شراءها ؟

"أظن أني عرفت عدد حبات البندورة التي تريد شراءها" قالت له السيدة ملعقة.
"أنت تحتاج  8حبات".
"صحيح ".أجابها السيد نسيان.
"أتمنى أن ّنا لم ننس أي شيء ".قالت السيدة ملعقة.
"ال أظن أن ّنا نسينا أي شيء .شك ًرا لك وإلى اللقاء ".أجابها السيد نسيان.



سألوا السيد نسيان عن عدد أوالده .فأجاب أنه ال يتذكر ،لكنه يتذكر أن عددهم أصغر بـ 1
من عدد عيون كل أنسان.

كم عدد أوالد السيد نسيان؟

أنا نسيان
ابن نسيان



ك؟" سأل السيد نسيان ابنة السيدة ملعقة.
"كم ُعمر ِ
أشارت إلى أذنيها ،عينيها ،أَنفها ،فمها وأجابت:

"إذا جمعت أعداد كل األعضاء التي أشرت إليها تعرف ُعمري".

عمر ابنة السيدة ملعقة؟
كم ُ



سألوا السيدة فرحانة عن عدد أخواتها.

فأجابت أن عددهن أكبر بـ  2من عدد إخوتها .وعدد إخوتها هو .1

كم عدد أخوات السيدة فرحانة؟



دعا السيد موسيقى السيد ضحوك الى بيته.

د بيوتًا كعدد أصابع يده،
قال له أن عليه أن يبدأ السير من بداية الشارع ويع ّ
والبيت الذي يلي هذه البيوت هو بيته.

مر بها السيد ضحوك لكي يصل بيت السيد موسيقى؟
كم عدد البيوت التي سي ُ

بيت السيد
موسيقى



كلبة السيدة مشهورة ولدت جرا ًء.

عدد الجراء التي ولدتها أصغر من  6وأكبر من .4

كم عدد الجراء التي ولدتها كلبة السيدة مشهورة؟ عل ّل.



قالت السيدة مشهورة إن عدد الجراء البيضاء التي ولدتها كلبتها أصغر بـ  1من عدد الجراء
السوداء.

كم عدد الجراء البيضاء ،إذا علمت أن عدد الجراء السوداء هو 3؟

