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سالم دوستان آبنباتی

چند خبر خوب

این هفته هم کلی شعر و قصه و حتی مسابقه با جایزه داریم.
اما اسامی برندگان مسابقه هفته قبل که به زودی جایزه ها را برایشان ارسال می کنیم :سامیار
رضایی عزیز و سانیا جان صالحی.
خبر خوب بعدی صفحات اختصاصی برای  10تا  12ساله های عزیز را گذاشتیم نیمه دوم مجله.
هرچند می توانند همه ی صفحات آبنبات را بخوانند.
اما ملینا جان طهماسبیان گفته« :من شماره چهارم آبنبات روخوندم،
کاردستی های قشنگی داشت».
ریحانه شریفی هم پیامک زده« :اگه می شه کاردستی ها رو بیشتر کنین».
فاطمه ابراهیمی هم گفته« :لطفا ًکاردستی خودم و نقاشی خواهرم رو
داخل مجله تون چاپ کنین».
اما در این شماره «آبنبات» در صفحه  ۶برای شما یک سرگرمی رنگ آمیزی گذاشتیم.
در صفحه  7جدول الفبا با رمز ،داستان مورچه بازیگوش در صفحه 8
چاپ شده ،در صفحه  10سراغ محله گل ها رفتیم ،در صفحه  11سرگرمی با جایزه داریم
و بعد در دو صفحه وسط یک سرگرمی جالب ،در صفحه  1۶با سرعت انواع حیوانات
آشنا می شویم ،در صفحه  17یک فیلم خوب برای شما معرفی کردیم.
24

با یک ضرب المثل شیرین در صفحه  20آشنا می شوید و چند دانستنی جالب و
شعر خواندنی و داستان قشنگ دیگر .حتما ًبه ما پیامک بزنید و بگویید چه مطالبی
را بیشتر دوست داشتید.

دانستنیها

خورشید تنها ستارهای که فقط در روز دیده میشود!
خورشیدی که هرروز صبح زمین ما را روشن میکند ،درست یک ستاره شبیه ستارههای
دیگری است که در آسمان شب دیده میشوند اما چون خیلیخیلی به ما نزدیک است بزرگ
و درخشانتر از ستارههای دیگر دیده میشود .حاال بگویید ببینم این نزدیکترین ستاره به
زمینمان را چقدر میشناسید؟
مریم ملی
میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند ،برای تولید برق
موردنیاز تمام کشورهای جهان درمدت یک میلیون سال کافی است.
خورشید یک ستاره نسبتا جوان است و رنگش همانطور که از زمین
میبینیم زرد است.
خورشید مثل یک کوره است که سوخت مشخصی میسوزاند و گرما و
نور تولید میکند.
زمانی که سوخت خورشید تمام شود ،نور و گرمایش ازبین میرود و
میمیرد اما تا آن زمان 5میلیارد سال فرصت باقی است.
نیروی جاذبه شدید خورشید باعث شدهاست که زمین و دیگر سیارات
منظومه شمسی در مدار خود باقی بمانند و پراکنده نشوند.
خورشید بیشتر از 99درصد کل جرم منظومه شمسی را در خود دارد
یعنی درواقع سنگینترین جرم منظومه شمسی است.

ضمیمه هفتگی کودک برای  ۵تا  ۱۲ساله ها
کاری مشترک از موسسه فرهنگی هنری خراسان و شهرداری مشهد
نشانی :مشهد ،بولوار شهید صادقی
صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
تلفن0۵1 37۶3۴000 :
مدیرمسئول روزنامه :محمدسعید احدیان
تلگرام093۵۴39۴۵7۶ :
سردبیر روزنامه :سیدعلی علوی
شماره پیامک روزنامه2000999 :
دبیر ویژهنامه :سیدمصطفی صابری
ایمیلinfo@khorasannews.com :
به همت :محمدعلی محمدپور ،فاطمه غالمی ،ابوالفضل حکم آبادی ،نرگس عزیزی ،الهه توانا ،عفت زینلی ،مهسا فارسی و...
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ﺧﻮب دﻗّﺖ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰم
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ رﻣﺰ و راز اﺳﺖ
روی ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﺑﻨﺪﺑﺎز اﺳﺖ
دﯾﺪهای ﺗﻮی ﻃﺒﯿﻌﺖ
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ
داﻧﻪ روی دوش دارﻧﺪ
وزﻧﻪ ﺑﺮداران ﮐﻮﭼﮏ
ﯾﮏ ﻋﺴﻞ ﺳﺎز ﻣﻬﻨﺪس
روی ﮔﻞ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر اﺳﺖ
ﯾﮏ ﭘﺸﻪ ،ﺣﺘﻤﺎ ًﺷﻨﯿﺪی
ﻣﺜﻞ ِ ﻓﯿﻞ ِ ﺑﺎل دار اﺳﺖ
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