


تام،

لطفًا برای تکالیف ریاضی تعطیالتت، 
از این کاغذ شطرنجی استفاده کن.

آقای فوِلرَمن

 7 × 7 
 8 + 10 
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یه دستی!نگاه کنین! 

من این رو کشیدم.
من  هم!

قشنگه.

ممنون.

بله!



از جورجینا.تشکر ویژه هم 
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صفحه هم توجه کنید.امیدوارم به این 

تام ِگیتس 10 
مهارت های خفن )تقریباً(



آخه کدوم هیوالی گنده 
کتاب دستش می گیره؟

* همانی که بلد است هر دوتا شستش را جوِر 
عجیب و  غریبی خم کند عقب )چه مهارتی!(.

*

صفحه های 
مخصوِص 

شما.

توی حباب ها جمله های آقای فوِلرَمن را بنویسید.فهرست صفحه های 6ـ  7 
خوردنی های عجیب و غریب خودتان را بِکشید. صفحه های 18ـ  19 

یاد بگیرید چطور مارکوس را بِکشید. صفحه ی 25  
جاهای خالی در مشق سنِج تعطیالت را پر کنید. صفحه ی 30  

بهانه های به دردخور برای ننوشتِن مشق صفحه های 32ـ  33 
آدم فضایی های خودتان را بِکشید. صفحه ی 42  

رنگ آمیزی تعطیالت صفحه های 44ـ  45 
شما چه نقاشی ای با نِی و میوه می ِکشید؟ صفحه های 58ـ  60 

نقاشی »بله!« را با سلیقه ی خودتان تکمیل کنید. صفحه های 78ـ  79 
تی ِشرِت خودتان را طراحی کنید. صفحه های 98ـ  101 

سؤال های درست یا غلِط نه خیلی حوصله َسربَر صفحه های 108ـ  109 
کاغذهای چسب داِر خفن صفحه های 118ـ  121 

نوشته های خفن روی کاغذهای چسب دار صفحه های 124ـ  125 
حروِف C انگلیسی را پیدا کنید، بعد رنگشان کنید. صفحه های 146ـ  147 

خبر! تیتِر شما چیست؟ صفحه ی 161  
فهرست گفته های مامان )حاال ماِل خودتان را بنویسید.( صفحه های 166ـ  167 

چطور بولینِگ بطرِی آبی بازی کنیم. صفحه های 176ـ  177 
عنکبوِت خودتان را با کاغِذ آلومینیومی بسازید. صفحه های 186ـ  187 

از پشِت پنجره می بینم... صفحه ی 211  
صفحه ی مخصوِص پرت کردِن حواس )دقیقاً همین است ها( صفحه ی 221  

کلی کارهای باحاِل دیگر صفحه های 238ـ  239 
جواِب سؤال ها صفحه های 245-244 

باً(
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            خیلی عجیب است که این هفته ُخلِق  خیلی 
تنگ بوده. نمی دانم چرا. آدم فکر می کند قاعدتاً باید خوشحال  

باشد، چون تقریباً اواخِر نیمساِل تحصیلی مان است.

بجنبین... آه!

از رو زمین 
پاشو لطفاً!

صبح به خیر 
بچه های کالس 5اِف! 

آه... همه...

کلی کار
مشق ها

یکی از بچه ها 
که جیم زده

ُخلِق تنگ است.

خانه

کالس

بَه بَه!
است، پریده ام هوا!(آخر نیمسالمان نزدیک )از خوشحالی اینکه 

 همین طور ِهی  و اخم می کند و بعد هم 
چیزهایی مثِل این می گوید:

کدوم بخش از »بگیرین بشینین« رو نمی فهمین؟

کتاب هاتون رو نذارین رو کله تون.

صندلی هاتون رو بلند کنین ُهل بدین. 
نِکشینشون زمین...

خودکار ماِل نوشتن و نقاشیه. برای چیه؟...
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فکر کنم  انتظار داشت همه ی ما بگوییم...

به این نتیجه رسید که خودکارها می توانند چوب  طبل های  ولی بَرد َگلُِوی
معرکه ای هم باشند و با ضرب گرفتنی دیدنی  روی میزش این قضیه 

را نشان داد. 
»خودکارها رو بذار پایین بَرد.«

این شد که بَرد هم همین کار را کرد... ولی نه جوِر معقولی.

فکر کنم

ِ
معرکهای هم باشند و با ضرب

خودکارها پروازکنان توی هوا رفتند و 

اَمِبر ، لِروآ... از بیخِ گوِش 
اُه!  اُه! آقای فوِلرَمن بَرد را فرستاد برود بیروِن کالس بنشیند و به 

احمقانه بودِن کارش فکر کند. باقِی مدِت کالس را مجبور شدیم همگی 

بنشینیم، که برای من راحت نبود، چون سرم ُپِر چیزهایی بود که دلم 
می خواست درباره شان حرف بزنم.

نقاشی

گربه یا    سگ؟

تمرکز کردن حتی از این هم سخت تر بود چون وقت هایی که حواِس  
 نبود، سروکله ی بَرد ِهی پشِت در پیدا می شد. 

کردن حتی از این هم 

 کمکی بهم 

ِ

من سعی می کردم نخندم، ولی قیافه ی 
نمی کرد. همین قضیه فکرِ چندتایی نقاشی را به سرم انداخت...

 گذشتند.
و 
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قطعاً از مشق نوشتن برایم باحال تر بود دیگر. جمله های خودتان را 
... توی حباب ها 

هر کسی ِکیک دوست نداره خره!

)ها ها!(





ه زودی
ب

منتظرش باشید!





هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به اميد دنيایى سبزتر و سالم تر


