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بچه ها مدرسه!
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وسعت این 
کاخ در حدود 4300 متر مربع است و سقف 

آن به وسیله صد ستون که هر کدام 14 متر ارتفاع داشتند             
نگه داشته می شده است.

از همه سرستونهای تاالر تنها دو عدد بسیار زیبا و درخشان آن باقی 
مانده بود که آنها را در دهه 1930 به شیکاگو برده اند.

کاخ 
آپادانا از          

قدیمی ترین کاخ های تخت 
جمشید است. این کاخ که به 

فرمان داریوش بزرگ بنا شده است 
و توسط پلکانی در قسمت جنوب 

غربی آن به »کاخ تچر« یا »کاخ آیینه« 
ارتباط می یابد. کاخ آپادانا از 72 
ستون تشکیل شده است که در 

حال حاضر 14 ستون آن  پا 
برجاست.

این مجموعه 
مشتمل بر یک تاالر صد ستونی ، تعدادی سالن 

، اتاق و دو حیاط خلوت است. پس از سقوط تخت جمشید 
، اسکندر اشیای قیمتی خزانه تخت جمشید را که بزرگترین خزانه 

هخامنشیان بوده است با سه هزار شتر و تعداد زیادی اسب و قاطر به 
محل دیگری انتقال داده است. در این محل نیز تعداد زیادی 

الواح گلی مربوط به دستمزد کارگران به دست 
آمده است.

باالی پلکان 
ورودی تخت جمشید دروازه بزرگ یا دروازه 

خشایارشا یا دروازه ملل قرار گرفته است. ارتفاع این بنا 10 متر است 
و این بنا یک ورودی اصلی و دو خروجی داشته است که امروزه 

بقایای دروازه های آن برجاست.
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گوش های بزرگ بانی کوچولو

خیلی ناراحت شد. اونمی خواست که از آنجا برودرا شنید که می گفتند: »هفته ی آینده باید بریم...« آرام با هم صحبت می کردند. بانی کوچولو صدایشان بود. اما می فهمید که مامان و بابا آنجا هستند. آنها بانی کوچولو از کنار اتاق رد می شد؛ در اتاق بسته 

از خانه بیرون دوید تا به دوستش سنجاب خبر 
بدهد. سنجاب پرسید: »تومطمئنی؟« بانی کوچولو 

گفت: »آره خودم با همین گوشها می شنیدم.« چشمهای 

سنجاب پر از اشک شد و گفت: »من دلم برات تنگ 
میشه.« بانی کوچولوهم با گریه گفت: »خب منم دلم 

برای تو تنگ می شه.«

بانی به خانه برگشت و با ناراحتی پرسید: 

»مامان، چمدانم کجاست؟« مامان خندید و گفت: 

»میخوای بری مسافرت؟« بانی کوچولو گفت:»نه. ولی 

من شنیدم که شما با بابا درباره ی رفتن صحبت می 

کنین. من هم  می خواهم آماده بشم.«

مامان، بانی کوچولو را بغل کرد و گفت: »تو 
فقط یه قسمت از حرفای ما رو شنیدی.« بانی 

کوچولوگفت:»مگه ادامه هم داشت؟« مامان گفت:»بله، 
ما داشتیم درباره ی رفتن به بازار صحبت می کردیم. 
می خواستیم یه میزقشنگ برات بخریم. قرار بود که 
تو را غافلگیرکنیم.« چشمهای بانی از خوشحالی برق 
زد و مامان را محکم بغل کرد. مامان باخنده ادامه 
داد:»ممکنه تو کوچولو باشی اما گوشهای بزرگ و 

تیزی داری!«

بچه ها! شما از  
کارهای بانی چی یاد گرفتید؟
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   مدیر مسئول :

 دکتراسفندیار اختیاری  

   زیر نظر شورای سردبیری

راه پیچ در پیچ
می توانی این قورباغه را به 

غذایش برسانی؟

نقطه ها را به ترتیب اعداد به هم 
وصل کن!

 چه شکلی به دست آوردی؟

کاغذو برگردوناز روی نقطه چین دوباره یه تا بزنیدیه کاغذ مربعو از وسط تا کنید

از روی نقطه چین بازم یه تا بزنید

حاال واسه روباهتون چشم و بینی بذارید!

ت کاردستیه بچه ها!
وق
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