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  TOP OF THE CLASS(Nearly)
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کیا در چهارچوب قانون 
هوپا با همکاری آژانس ادبی 

نشر 

متیاز انتشار 
بین المللی حق انحصاری نشر اثر)Copyright(، ا

رداد از 
دنیا با بستن قرا

ب را در سراسر 
ترجمه ی فارسی این کتا

ناشرآن )Scholastic( خریداری کرده است.

شار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی ناشران و 
انت

مترجمان دیگر مخالف عرف بین المللی و اخالق 

حرفه ای نشر است.
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انتخابات شورای مدرسه

دلتان می خواهد عضو شورای مدرسه شوید؟

خب، االن وقتش است!

شورای مدرسه کلی تصمیم های مهم می گیرد درباره ی اینکه چه کارهایی باید در 

مدرسه ی اُکفیلد بشود.

یک پوستر طراحی کنید که برای هم کالسی هایتان توضیح بدهد چرا باید به

شما
رأی بدهند!

همگی موفق باشید.

شمارش معکوس از همین االن شروع می شود.

به من رأی 
بدین!

آره!
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هوم م م است توی زندگی من.  لحظه ی خیلی

توی انتخابات شورای مدرسه بهم رأی داده اند و قرار است جلوی 
 کنم. دارد 

توی انتخابات شورای مدرسه بهم رأی داده
سخنرانی  بچه های مدرسه

 . دست می زند و همه دارند 

ِملدرو که همین طوری   هورا می کشند، جز 
است. اخمو نشسته آنجا و قیافه اش حسابی

گلویم را صاف می کنم، پا می شوم و حواسم هست با مارکوس
چشم توچشم نشوم. شروع می شود ...  

سالم به همه. اول اینکه می خوام یه
به شماهایی بگم 

سالم به همه. اول اینکه می
  

که رأی دادین به من.

)مارکوس دارد جوری سِر جایش وول می خورد و جوری 
حسابی دستپاچه و ناراحت است که حدس می زنم به من رأی نداده.(

من به عنوان یکی از اعضای  شورای مدرسه ی 

شما قول می دم  رو 
برای  بکنم،

م را باال می گیرم. به من رأی دهید بعد پوستر

                )هورای بیشتر ... ولی مارکوس هورا نمی کشد، پکر است که 
عضو شورای مدرسه نشده.(

2

دارم برای سخنرانی ام 
آماده می شوم.



کم کم دارم سخنرانی ام را تمام می کنم که
حرف هایم را قطع می کند. »تام! ببخشین می پرم وسط حرفت، ولی من یه 

خبر خوب دیگه ای هم دارم که می خوام برای کالس بگم.«

دیگه آقا؟! اصاًل چطور همچین چیزی  »یه خبر خوب
ممکنه؟« معلوم است دارم شوخی می کنم دیگر. می توانم توی ذهنم به 

کلی چیزهای دیگر فکر کنم که خبر خوبند، مثالکلی چیزهای دیگر فکر کنم که خبر خوبند، مثاًل:
روزهای خیلی کمتری بیاییم مدرسه.

دارد تبدیل به خفن ترین گروه موسیقی کل دنیا 
را بگذاریم کنار.( می شود. )اگر 

یک حیوان خانگی برای خودم بیاورم.یک حیوان خانگی برای خودم بیاورم.
                                                            

منتظر است ... »نه فقط  می توانم همین طور ادامه بدهم، ولی
تو انتخابات شورای مدرسه بهت رأی داده ن، بلکه تو امتحان هفته ی پیش هم 

باالترین نمره ی عمرت رو گرفتی. برای همین هم تبریک بهت تام و خیلی هم 

آفرین!«

44

مدرسهشورای 

شودمی شوددوشنبه
)نه روزی که همه ازش وحشت داشته باشند.(

ست.سه شنبه
)هر لباسی دوست دارید توی مدرسه بپوشید.(

)طراحی کردن و نقاشی کشیدن توی همه ی کالس ها 
برای گرفتن نمرات باالتر.(

)روز  آوردن حیوان خانگی تان به مدرسه.(

یعنیچهارشنبه
)طراحی کردن و نقاشی کشیدن توی همه

پنجشنبه
برای گرفتن نمرات باالتر.(

)روز  آوردن حیوان خانگیتان به مدرسه.(
استاز این به بعد

)روز  آوردن حیوان خانگیتان به مدرسه.(
می شودجمعه

)مثاًل سر ناهار دسِر بیشتر یا تکه های گنده تری از غذا 
بهتان می دهند.(

        باز هم هورا و تشویق!
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اینکه محشره آقا. انتظارش رو نداشتم!« )خب من آدمی نیستم  «
ولی این دفعه واقعاً خیلی زحمت  که توی امتحان ها بهترین نمره را بگیرم،
گرفته ام.(

ولی ایندفعه واقعا خیلی زحمت 
کشیدم و برای همین هم خیلی خوشحالم

همان طور که منتظرم بچه ها دست زدنشان را قطع کنند، یک چیز دیگر هم 
یادم می آید که دلم می خواهد بگویم.

»قبل اینکه حرف هام رو تموم کنم، می خوام از 
قلم بخت خودش                کنم که 

رو قرض داد بهم.«
قلم بخت خودش 

باز هم دست زدن
و جوری شانه باال می اندازد که یعنی 

)هنوز  کاری نبوده که. قیافه ی مارکوس حاال حتی پکرتر هم شده.
هم محلش نمی گذارم.(

» فینگل، جفتتون واتسون و  « 
نورمن همان طور که دارد تعظیم  دِرک پا می شود و

                 می کند و به همه لبخند می زند، می پرد هوا.

» که عضو شورای مدرسه ام، کمک می کنم برای 
برگزاری کنسرت امسال مدرسه،

نورمن و دِرک یه فکری داشتن. که با یه گروِه موسیقِی خیلی ویژه تماس 
االن دست منه، به لطف فکِر اون هاست.« بگیریم. اگه

نامه  را در می آورم و می گیرمش باال  تا بچه ها بتوانند ببینندش. 
»
آورم و می را در میآورم و می را در میآورم و می

«

 » همه داد می زنند: »
)جز مارکوس که دست به سینه نشسته.(  

ِهی! باحال های مدرسه ی ُاکفیلد! شنیدیم شما تو 
مدرسه تون کنسرت های معرکه ای برگزار می کنین!

»معلومه هیچ وقت سِر  نامه را می گیرم پایین و می گویم: 
هیچ کدوم از کنسرت های مدرسه مون نبوده ن.« همه می زنند زیر

. )خب، همه نه!( 
هیچکدوم از کنسرت

نامه ی باحالتون رو دریافت کردیم و تصمیم 
گرفتیم بیاییم تو کنسرتتون بزنیم و گروِه بی نظیِر

هم همراهی مون کنن.
پس همدیگه رو می بینیم باحال کوچولوها!
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نقاشی شش ساله که از هوادارهای تام ِگیتس است. 
ِدمی لی یک هیوال کشیده.
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   نکاتی درباره ی 

)بفهمینفهمی جالب()بفهمی نفهمی جالب(

اینجا چندتا پرنده می بینید؟
)جواب در صفحه ی 228(

224

سریع ترین پرنده کدام است؟

د.
ی کن

ز م
روا

ت پ
ساع

 بر 
متر

یلو
3 ک

20 
ت

سرع

َپر با 
شاهین تیز

: شترمرغتخم بین

کوچک ترین پرنده:
مرغ مگس خوار که 5/7 سانتی متر است.

عجیب ترین قیافه بین پرنده ها:
خروس تاجدار

وووف!



 بلد بودم چطور هواپیمای کاغذی بسازم، 

می توانستم این شکلی برای دِرک پیغام بفرستم ...

توانستم اینشکلی برای دِرک پیغام بفرستم ...

سروکارم هم به 
بچه های فضولی مثل 

 نمی افتاد.

 هواپیمای کاغذی بسازید:

بعد تا را باز کنید و می بینید یک از وسط تا کنیدشیک کاغذ A4 بردارید
خط قشنگ روی کاغذ افتاده

گوشه های 1 و 2 را به 
طرف وسط کاغذ تا کنید.

حاال نقطه های 3 و 4 را به 
طرف وسط کاغذ تا کنید 
بعد کاغذ را صاف کنید.

بعد لبه های 5 و 6 را به طرف 
وسط کاغذ تا کنید تا کاغذتان 

شبیِه تیرو کمان بشود.

یک شیار اینجا هست

از بغل این شکلی است

تیرتان را بردارید و از وسط 
تا کنید ...

... زیر هواپیما را بگیرید ...

... و بفرستیدش هوا!
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چندتا پرنده تونستید ببینید؟ بیست وهشت تا!

باقی ماجراهای تام گیتس را هم بخوانید:
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بهزودی



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به اميد دنيایى سبزتر و سالم تر

 ناشر کتابهای خوردنی


