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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Ուրախութեամբ դիմաւորեցինք Նոր 
Տարին։ Ահա՛, եկաւ հասաւ Յունուարը, 
տարւոյն առաջին ամիսը, որ միաժա- 
մանակ կ՚աւետէ մեզի մեր ամենասուրբ 
Տօնը՝ Յիսուսի Ծնունդը։

Յունուար ամսուան վերջաւորութեան 
պիտի ստանաք ձեր վիճակացոյցները, 
ուրեմն շատ աշխատեցէ՛ք, լաւ պատրաս- 
տուեցէ՛ք ձեր քննութիւններուն, ջանացէ՛ք 
ունենալ բարձր նիշեր, որպէսզի արժա- 
նանաք վայելելու՝ ուրախ արձակուրդ մը։

     Համբոյրներ՝
            «ԺՊԻՏ»
     Համբոյրներ՝
            «ԺՊԻՏ

Տղա՛ք, 
քանի որ չէք 

կատարած ձեր 
պարտականութիւնը, 

որպէս պատիժ՝ 50 
անգամ գրեցէ՛ք 

ձեր անունը։
Բայց 

Օրիո՛րդ, 
անիրաւութիւն 

չ՚ըլլա՞ր։

Ինչո՞ւ...։

Որովհետեւ ընկերոջս 
անունը Հայկ է, իսկ իմ 

անունս՝ Հայկարամ։
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ 

Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Էհը, էհը... 
Հայրի՛կ...

Այո՛ սիրելիս, 
վիճակացո՞յցդ 

բերիր...։

Թուաբանութիւն՝ 10ի վրայ 2, 
Ֆրանսերէն՝ 4, գիտութիւն՝ 3...։ 

Քաղաքավարութիւն՝ լաւ, 
ջանք՝ անբաւարար...։ 

Զիս յուսախաբ ըրիր Գօգօ։

Կը խորհիմ թէ յաջորդ 
վիճակացոյցդ աւելի լաւ 

պիտի ըլլայ, ինչո՞ւ գիտես...։

Ո՛չ հայրիկ։

Որովհետեւ ամէն 
անգամ 10 ոսկի պիտի 

տամ քեզի, եթէ 6էն 
բարձր թիւ մը առնես։

Համաձա՞յն ես։

Այո՛։

Յաջորդ օր

Օրիո՛րդ, 
ձեզի բան մը 

կրնա՞մ ըսել...։

Շաբաթը 5 ոսկի 
շահիլ կ՚ուզէ՞ք 

արդեօք...։
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Ծածկագիրներուն հետեւելով կազմեցէ՛ք նախադասութիւնները։

ՏԱՌ ԱՒԵԼՑՆԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Ո՞ր երկու տառերը աւելցնելով կարելի է նոր բառեր կազմել։

-1-
վեր..
ար..
բար..
ետ..
թէ..
իբր..
կեղ..
տեր..

 -2-
թ..
պատ..
լր..
հազ..
խստ..
կռ...
ան..
շնորհ..

ԾԱԾԿԱԳԻՐ ԽԱՂ

-2-

-1-
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Խղունջն ալ կրիային նման իր տունը կը կրէ կռնակին վրայ: 
Այս պատմութեան մէջ, մեր խղունջին անունն է՝ Մուլիկ:
Մուլիկ յաճախ կը գանգատէր իր ընկերներուն՝ կռնակի տունէն.
- Երանի՜ թէ ես ալ ձեզի պէս բոյներ ունենայի, այլեւս զզուեցայ պատեանէս, 

բեռնակիրի պէս կը զգամ ինքզինքս...: 
Մուլիկ, երբ պահուըտուք կը խաղար իր ընկերներուն հետ, թիթեռնիկը եւ 

զատկաճճին կը պահուըտէին ծաղիկներու թուփերուն մէջ, իսկ Մուլիկ՝ կը 
պահուըտէր իր կռնակի տան մէջ եւ ամէն անգամ ընկերները դիւրութեամբ կը 
գտնէին զինքը:

Մուլիկ միշտ տխուր էր. թռչիլ կ'ուզէր՝ թեւեր չունէր, կռնակի տունէն ազատիլ 
կ'ուզէր՝ ճար չունէր...:

Գարնան օր մը, յանկարծ մութ ամպերով ծածկուեցաւ երկինքը, յետոյ սկսաւ 
տեղատարափ անձրեւ մը: Մուլիկ գլուխը խոթեց կռնակի տան մէջ ու ազատեցաւ 
վտանգէ: Երբ անձրեւը դադրեցաւ, կամացուկ մը գլուխը դուրս հանեց իր 
պատեանէն եւ փնտռեց իր ընկերները: Ու երբ զանոնք գտաւ անշունչ պառկած 
ծաղկի թուփի մը մէջ. երկա՜ր լացաւ անոնց վրայ...:

Մեր Մուլիկը սապէս մխիթարուեցաւ.
«Լաւ որ կռնակիս վրայ կը կրեմ տունիկս. ապա թէ ոչ, հիմա ես ալ պիտի 

չապրէի»:



Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...
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Չինաստանի Լուոեանկ շրջանին մէջ կը 
գտնուի ամբարտակ մը, ուր կը հաւաքուին 
գետի մը ջուրերը։ Երբ կը բացուին 
ամբարտակին կափարիչները, գետին 
ջուրերը կը յորդին ջրվէժի մը նման։

Հարաւային-Ամերիկայի՝ Կույանայի 
Ագարի լեռներուն մէջ կ՚ապրի մարախի 
տեսակ մը, որուն գիտական անունն է 
pterochroza ocellatta։ Երբ վտանգ մը 
զգայ՝ կը կեղծէ մեռեալի մը ձեւը՝ 
անշարժ կը պառկի եւ այդ կերպով կը 
պաշտպանէ ինքզինքը: 

Սիրամարգ Մարախը

Հովիւ Կապիկը
Մանի անուն կապիկին տէրը հովիւ 

մըն է: Մանի միշտ կ'օգնէ իր տիրոջը 
գործերուն: Առաւօտուն փարախէն 
դուրս կը հանէ կենդանիները, որպէսզի 
ճարակին դաշտին մէջ. իրիկունն ալ 
զանոնք կը հաւաքէ ու կ՚առաջնորդէ 
փարախ: Մանի այս գործերը երբ կը 
տեսնէ՝ իր ձագուկը երբե՛ք չի ձգեր 
գիրկէն եւ ցոյց կու տայ մայրական սէրը, 
այն օրինակելի նուիրումը, որ ներկայ է 
կենդանիներուն մէջ ալ:

Յորդող Գետը 

Արու սիրամարգ մարախները օդին մէջ կը սփռեն զօրաւոր իւլթրասոնիք ալիքներ:
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Լուծեցէ՛ք հետեւեալ խաչբառը

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան - Գանթարճեան
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Ուղղահայեաց ,այսինքն՝ վերէն վար   (     )
1.- Նիւթ մը, որ լոյս տալու կը ծառայէ։
2.- Ձեռքերու եւ ոտքերու շարժուն մասը։
3.- Յարութիւն Ամիրա Պէզճեան, կը ճնաչցուի նաեւ …………… Արթին անունով։
4.- Նոր Տարուան առիթով տրուած նուէրը։
5.- Այդ կոչումով կը ճանչցուէին Ռուսիոյ թագաւորները։
8.- Ըստ Հայկական տոմարի՝ տարւոյն առաջին ամիսը (Օգոստոս  11–Սեպտեմբեր 9)։
10.- Հարիւր տարի։
12.- Հակառակէն՝ թացին հականիշը։
14.- Կատուին որսը։
15.- Աշակերտ, կաթսայ։
16.- Ուրախ դէպքերը յիշատակող՝ հանդիսական օր։
20.- Մաքուր, յստակ։ 
21.- Թագաւորն ու թագուհին կը կրեն։
22.- Փիսիկ։
24.- Թատերախաղի մը բաժինները։
25.- Հիւանդութիւն։
26.- Լեռ։
28.- Ճերմակ՝ համեղ ու սննդարար հեղուկը։
34.- Բարիին հականիշը։

Հորիզոնական, այսինքն՝ ձախէն աջ (         )
2.- ………երը հետեւելով աստղին՝ Յիսուս Մանուկին քով գացին։   
4.- Դանդաղ, մեղմ։
6.- Ագահ, կծծի։
7.- Զանգակ։
9 .- Ցուրտ, տաքին հականիշը։  
10.- Գզրոց։
11.- Արաքս գետը կը կոչուի նաեւ …………։
13.- Հայ ժողովուրդը իր պատմութեան մէջ ունեցած է երեք Նոր Տարի`
Կաղանդ, Նաւասարդ եւ ……………… անուններով:     
15.- Երկար կոթով արեւելեան նուագարան մը։
16.- Երկու անգամ հինգ։
17.- Ազատարար։
18 .- Կաղանդի ծառ։   
19.- Գիրքի մը կամ տետրակի մը թերթին՝ իւրաքանչիւր երեսը։
21.-  Սուղ, արժէքաւոր։      
23.- Հոտառութեան գործարանը։   
24.- Աստուծոյ ստեղծած առաջին մարդը։  
27.- Կաղանդ Պապան կը ճամբորդէ ………ին վրայ նստած։
29.- Կաղանդ Պապան  …………ներ բաժնեց աշակերտներուն։
30.- Մութ, անլոյս տեղ։
31.- Տանջել բային արմատը։
32.-Տարուան երրորդ ամիսը։
33.- Չորս առաւել չորս։
34.- Չորցուած պտուղ՝ ծիրանի, սալորի, եւլն.։
35.- Վերին հականիշը։
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Անձրեւոտ օր մըն էր, ճախճախուտի 
վերածուած էր Կէտիկփաշայի երբեմնի 
հայահոծ թաղամասը, ուր հիմա 
բնակութիւն հաստատած էին միայն 
քանի մը հայաստանցի ընտանիքներ։ Այդ 
ընտանիքներէն մէկուն զաւակն էր 
Դաւիթ, որ բաժնուելով իր հայրենական 
օճախէն, իր վարժարանէն, իր 

ընկերներէն, մօրը՝ Տկն. Փայլիկի հետ 
միասին եկած էր Իսթանպուլ՝ 
աշխատելու։

Տխուր էր անոնց կեանքը։ Ընտանիքը 
կ՚ապրէր բաժան բաժան Դաւիթի հայրը 
գործ  գտած  էր  Ռուսիոյ  մէջ,  իսկ  իր 
երկու անչափահաս քոյրերուն խնամքը, 
վստահուած էր մեծ մայրիկին։

ԱՅՍՕՐ  
6 ՅՈՒՆՈՒԱՐ Է...

Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան
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- Դաւի՛թ, Դաւի՛թ ուշացել ենք, արթնացի՛ր բալիկս...։
Մայր ու տղայ աճապարանքով հագուեցան ու վազնիվազ հասան հանրաշարժին կայքը։ 

Այնտեղ կը սպասէր Լուսինէն՝ հայաստանցի իրենց դրացուհին։
- Բարի լոյս Լուսի՛կ ջան, դու էլ ես ուշացել...։
- Հա՜, ուշացել եմ... Միւսիւն պիտի բարկանայ...։
- Ափսո՜ս Լուսիկ, դու էլ, ես էլ աշխատում ենք հրեայ ընտանիքի մօտ... չկարողացանք 

հայ ընտանիքներ գտնել...։
- Ի՜նչ անեմ Փայլիկ ջան, աշխատավարձը վատ չէ...։
Անոնք այսպէս կը խօսակցէին, երբ անհաբերութեամբ կը սպասէին հանրաշարժին։ 

Յանկարծ հնչեց Փայլիկի բջիջային հեռաձայնը...։
- Սա էլ հաստատ իմ Միւսիւն է, մի րոպէ ուշանամ՝ զանգում է... գանգատեցաւ Փայլիկ, 

երբ կը բանար հեռաձայնը։
- Ալօ...։
- Բարիլոյս մայրի՛կ ջան, ես եմ բալիկդ...։
- Ցաւդ տանեմ սիրուն Նարէս, քեզ շատ եմ կարօտել, ասա՛, ի՞նչ ես ուզում...։
- Մա՛յր, այսօր Ս. Ծնունդ է, գնում եմ Ս. Էջմիածին տաճար, մոմ պիտի վառեմ, 

հայրիկիս, եղբօրս եւ քեզ համար, պիտի աղօթեմ որ գալիք Ս. Ծնունդը բոլորս միասին 
տօնենք...։

- Բալի՛կս, Նարէս ի՞նչ ասացիր, այսօր Ծնո՞ւնդ է...։
- Յունուարի 6ն է, մոռացե՞լ ես մայր...։
- Լսո՞ւմ ես Լուսի՛կ, այսօր Ս. Ծնունդ է եղեր, Ս. Ծնո՜ւնդ... ճչաց Փայլիկ։
- Հրեայի մօտ Ծնունդն էլ մոռացանք, Զատիկն էլ... ա՜խ, եթէ հայի մօտ աշխատէինք... 

ափսոսաց Լուսիկ։
Եւ անոնք հանրաշարժի կայքին մէջ՝ արցունքոտ աչքերով իրարու Ս. Ծնունդը 

շնորհաւորեցին։
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Լիճի մէջ երեք ձուկեր կ՚ապրէին, ուրախ զուարթ կը լողային ու կը խաղային 
ջուրերուն հետ։

Ձուկերէն մին խոհեմ բնութիւն ունէր, մէկը քաջ եւ յանդուգն էր, միւսը՝ անհոգ եւ 
դանդաղ։

Օր մը, ձկնորս մը եկաւ լիճին եզերքը եւ կարթը ձգեց ջուրին մէջ։ Կարթին ծայրը 
անցուցած էր համեղ խայծ մը։

Խոհեմ ձուկը մօտեցաւ խայծին, կռահեց վտանգը եւ զգուշացաւ։
Յանդուգն ձուկը վազեց, խլեց խայծը, բայց իր քաջութեամբը ինքզինքը ազատեց 

կարթէն։
Դանդաղ ձուկը ապուշի պէս բռնուեցաւ կարթէն։ Ձկնորսը հանեց ձուկը ջուրէն եւ 

դրաւ սակառին մէջ։
- Ձկնորսն ի՞նչ ըրաւ բռնած ձուկը։
1) .........................................................։
2) .........................................................։
3) .........................................................։
4) .........................................................։
5) .........................................................։

Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան



1- Տուն(.....) կ՚ելլեմ, դպրոց կու գամ։
2- Խնձորը, հացը եւլն. դանակ(.....) կը կտրենք։
3- Այս աշակերտներ(.....) բարկացայ։
4- Անոր մայրիկ(.....) անունը մոռցայ։
5- Թրքական դրամ(.....) անունը ի՞նչ է։
6- Քոյրեր(.....)ս մէկը ամուսնացաւ։
7- Փոքրիկները ձիւն(.....) ձիւնամարդ մը շինեցին։
8- Կաղանդ(.....) գիշերը շատ զուարճացանք։
9- Այս լուրը լրագիր(.....) կարդացի։
10- Կատու(.....) որսը մուկն է։

ՅԱՐՄԱՐ ՀՈԼՈՎՈՎ ԳՐԵՑԷ՛Ք

Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

ՄՏԱՄԱՐԶԱՆՔ
խանութ, դգալ, հնդկահաւ, նամակ, անուշապուր, 

տաբատ, թթու, թռուցիկ, թանապուր

1- Լեմոնը ........................ պտուղ մըն է։
2- ........................ միսը դժուար կ՚եփի։
3- Գանատայի եղբօրս ........................ գրեցի։
4- ........................ Կաղանդին կ՚ուտենք։
5- Տղաքը ........................ թռցնել կը սիրեն։
6- Բջիջային հեռաձայնս ........................ գրպանն է։
7- Մածունով ........................ կ՚եփենք։
8- ........................ բրինձ, շաքար եւ հաց գնեցի։
9- Ապուրը եւ մածունը ........................ կ՚ուտենք։

13
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Հանելուկին պատասխանները գրեցէ՛ք ու առաջին տառերը միացուցէ՛ք 
գտնելու համար պահուած բառը։

դպրոց    ........
երեկոյ    ......
անախորժ միջատ մը  ....
տարւոյն երրորդ եղանակը ....
ընտանի անասուն մը  ....
լեղի չէ    .... 
հացահատիկ բոյսը  .....
փշապատ անասունը  ....
միշտ, շարունակ  ...
ձմեռը օդը այդպէս կ՚ըլլայ ....

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՀԱԿԱՆԻՇ ԳՏՆԵԼ
Օրինակին հետեւելով գտէ՛ք հականիշները։
մութ   մօտ
կարճ   դուրս
պարապ  վար
թեթեւ   բարձր
ցած   երկար
վեր   լոյս
ներս   լեցուն
հեռու   ծանր
ծոյլ   աշխատասէր

ՀՈՄԱՆԻՇ ԳՏՆԵԼ
Օրինակին հետեւելով գտէ՛ք հոմանիշները։
փոքր   ակն
մազ   արգելարան
առաւօտ  արի
աղուոր  գեղեցիկ
քաջ   ծամ
բանտ   պզտիկ
աչք   այգ
դէմք   երես
ճերմակ  սպիտակ

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Անհոգ եղի՛ր, 
շունիկները տաքէն 

կ՚ախորժին։

Հայրի՛կ, Տօտօն կրակին 
շատ մօտ կը քնանայ, 

պիտի այրի՜...։

ՊԸԸԸԸԸԸՐՐՐՐ
ՀՈՎՎՎՎ Վա՜խ 

Տօտօ, 
վա՜խ...։
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Տրուած նախադասութիւններուն մէջ յոգնակի անունները երբեմն 
սխալ գրուած են, գտնէ՛ք զանոնք եւ գրեցէ՛ք ճիշդ ձեւով։ 

1)Եկո՛ւր, լոյսները մարենք:                  ՍԽԱԼ   լոյսերը
2) Ծաղկամանները ջուրով լեցնե՞նք:
3) Մայրի՛կ, վարդներուն կոկոնները տեսա՞ր:
4) Մուկները մառան մտան:
5) Դո՞ւն  ալ մազներդ ներկեցիր:
6) Տետրակիս էջները չեմ ճմռթկեր:
7) Քոյրս պնակները տեղաւորեց պահարանին մէջ:
8) Քեզմէ  ո՞վ խնդրեց, որ դոյլները կրես:
9) Գուրգէն թռուցիկեր գնեց:
10) Սենեակիս պատուհանները բացի: 

Կրկնենք Մեր Սորվածները.
Տրուած խօսքերուն կամ նախադասութիւններուն մէջ՝ եզակի 

անունները վերածել յոգնակիի, յոգնակիներն ալ եզակիի, յետոյ գրել 
վարի կէտերուն տեղ:

Մատիտները  ո՞ւր պահեցիր:
Մատիտը  ո՞ւր պահեցիր:
           Ո՞վ որսաց ձուկը:
      Ո՞վ  որսաց ............:
Տետրակները  ընկերոջս յանձնեցի:
........... ընկերոջս յանձնեցի:
                   Գաւաթները սեղանին վրայ պիտի դնեմ:
                    ............ սեղանին վրայ պիտի դնեմ:
Կլոր գծէ՛ լոլիկը:
Կլոր գծէ՛ ............:
                   Ջրել կ'ուզե՞ս ծաղիկները: 
                   Ջրել կ'ուզե՞ս ............:
Ի՞նչ  գոյն  ներկենք ձեր հաւկիթը:
Ի՞նչ գոյն ներկենք ձեր ............:                  
                  Ձեռքս լուալու կը ջանամ:
                   ............ լուալու կը ջանամ:
Գոցէ՛ պատուհանները ներս մտի՛ր:
Գոցէ՛   ........................   ներս մտի՛ր: 
                    Եկո՛ւր, մեր պարտէզին մէջ ծառ տնկենք:
                    Եկո՛ւր, մեր պարտէզին մէջ ............ տնկենք:
Ծաղիկներ նուիրել կ'ուզեմ:
............ նուիրել կ'ուզեմ:



18

Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ



19

Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ

ՁԵՌԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ...

Մ
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Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

Բարի լո՛յս քեզ,
Բարի եկար, 
Բարիք բերիր
Մեր տնակին։

Մի՛շտ հոգածու,
Ամոքեցիր 
Դուն ցաւերը՝
Մեր հիւանդին։

Դո՛ւն բուժեցիր,
Դո՛ւն կեանք տուիր՝
Մեր սիրելի
Մեծ մայրիկին։

Ե՛ս արեւն եմ,
Ե՛ս ալ լուսին.
Հսկենք վերէն 
Մեր աշխարհին։

Գիշեր ցերեկ
Մի՛շտ միասին,
Մեր վառ լոյսով,
Բիւր ջերմուժով,
Պահապանն ենք
Երկրագունդին։

Սուր, սուսեր   - ուր
Հատու, կտրող   - ուր
Պարապ տեղ   - ուր
Տեղեկութիւն (հապէր)  - ուր
Կրակ     - ուր
Ծուխին աղտը   - ուր
Ծարաւը անով կը յագենայ - ուր

Բառերու Խաղ
Անասունին ջուր խմած տեղը - ուռ
Մուտքի եւ ելքի տեղ  - ուռ
Խակ խաղող, ազոխ  - ուռ
Անձայն    - ուռ
Ոչ ուղիղ    - ուռ
Նռնենիին պտուղը  - ուռ
Հաց եփելու տեղ   - ուռ
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Էշը փախաւ,
Անտառ մտաւ,
Ծառի մը տակ
Պահուըտեցաւ։

Տէրը հոս հոն 
Շատ փնտռեց,
Բայց չգտաւ
Իր իշուկը։

Ու մինչ օրը
Հետզհետէ
Խաւարեցաւ,
Մութը իջաւ,

Մեր իշուկը
Անշուշտ վախցաւ,
Իր սխալին 
Անդրադարձաւ։

Գլուխը կախ,
Ու ամօթխած
Մութ անտառէն
Ախոռ դարձաւ։

Դեղին գոյնով,
Նման հասկի,
Ձագուկ մըն էր՝
Փոքրիկ Ոսկի:

Խե՜ղճ որբուկ մը,
Կ'ապրէր մռայլ, 
Չունէր մայրիկ,
Ո՛չ ալ հայրիկ։

Ան մեր տունին
Դարձաւ անդամ,
Գիրկս նստաւ 
Թոյլ, անզգամ:

Որբութիւնը
Շուտով մոռցաւ,
Խաղաց խաղեր
Ու շփացաւ:
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Սաստիկ ձմեռ էր, ցուրտը կը տիրէր Ձիւնաշխարհին մէջ։ Ձիւնի փաթիլները 
երբ սկսան կուտակուիլ գետինը՝ հողին վրայ, զբօսաշրջիկներ յայտնուեցան 
Ձիւնաշխարհին մէջ եւ հմայուած բնութեան գեղեցկութենէն, որոշեցին 
ձիւնամարդ մը շինել։

Երբ գիշերը վրայ հասաւ, ձիւնամարդը կենդանացաւ, դիտեց շուրջբոլորը եւ 
հիասքանչ. «Ի՜նչ կախարդական վայր է» բացագանչեց։ Ուզեց սորվիլ գտնուած 
վայրին անունը, բայց որմէ՞ կրնար սորվիլ, լուռ ու ամայի էր ամէն կողմ։ Յանկարծ 
նկատեց մարդու կերպարանքով քարէ արձան մը, որ կանգնած էր քիչ հեռուն։ Երբ 
մօտեցաւ անոր, արձանը սկսաւ խօսիլ...

Գրեց՝ Աննա Գէորգեան
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Եւ պատմեց.
- Ժամանակին այս վայրին մէջ, որ Ձիւնաշխարհ կը կոչուի, կ՚ապրէր 

Լապլիդոսը։ Ան ազնիւ էր, աշխատասէր, համեստ ու բարի։ Կը խնամէր ու կը 
սիրէր կենդանիները, կը պահպանէր բնութիւնը։ Բոլորը կը յարգէին ու կը սիրէին 
զինքը։ Խնդրեցին իրմէ որ ըլլայ իրենց պահապանը ու պաշտպանէ 
Ձիւնաշխարհը՝ վտանգներու դէմ։ 

Տարիները անցան ու Լապլիդոս ծերացաւ եւ օր մըն ալ մահացաւ։ Աստուած 
քարէ արձանի մը վերածեց զինքը եւ ուզեց որ յաւերժ պահապանը մնայ 
Ձիւնաշխարհին։

Ձիւնամարդը, որուն տուին Ձիւնասան անունը, շատ սիրեց քարէ արձանին 
պատմութիւնը։ Որոշեց ապրիլ այս հրաշալի վայրին՝ Ձիւնաշխարհին մէջ։ 
Ամէնուն կը պատմէր Լապլիդոսի առասպելը, կ՚ուզէր որ բոլորը գիտնան այդ 
արժանաւոր մարդուն պատմութիւնը եւ օրինակեն անոր արժանիքները՝ 
համեստութիւնը, աշխատասիրութիւնը, ազնուութիւնն ու բարութիւնը։

Առասպել- հէքեաթ, շինծու պատմութիւն
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Մեր եկեղեցիին մէջ, Աստուածածինէն ետք, մեծագոյն 
սուրբը կը նկատուի Ս. Յովհաննէս, որ մինչեւ 30 տարեկան 
ապրեցաւ անապատի մենութեան մէջ, յետոյ հրապարակ իջաւ 
եւ ժողովուրդին աւետեց՝ Տիրոջ մօտալուտ գալուստը ու 
քարոզեց՝ բարութիւն եւ արդարութիւն եւ մարդոց ապաշ- 
խարութիւն յանձնարարեց։

Բազմաթիւ հաւատացեալներ կու գային եւ իր կողմէ կը 
մկրտուէին Յորդանան գետին մէջ։

Երբ Յիսուս եւս Յովհաննէս Մկրտիչի կողմէ կը մկրտուէր, 
Սուրբ Հոգին՝ աղաւնիի մը կերպարանքով իջաւ երկինքէն վար՝ 
Յիսուսի վրայ ու լսուեցաւ ձայն մը որ կ՚ըսէր. «Ասիկա է իմ 
սիրելի Որդիս...»։ Այն ատեն Ս. Յովհաննէս յայտարարեց. «Կը 
վկայեմ, թէ Աստուծոյ Որդին է Ան, Մեսիան՝ Փրկիչն է որուն կը 
սպասէինք»։

Հերովդէս Թագաւոր երբ լսեց Ս. Յովհաննէսի այս վկա- 
յութիւնը չափազանց զայրացաւ, հրամայեց որ ձերբակալեն ու 
գլխատեն Սուրբը։

Ս. Յովհաննէսի տրուեցան Մկրտիչ եւ Կարապետ (առաջ- 
նորդ) մակդիրները.

* Մկրտիչ կոչուեցաւ, որովհետեւ կը մկրտէր հաւատացեալ- 
ները։

* Կարապետ կոչուեցաւ, որովհետեւ Ան եղաւ առաջնորդը 
քրիստոնէական եկեղեցիին։

Հայ ժողովուրդը Ս. Յովհաննէսի հանդէպ այնքան մեծ սէր եւ 
յարգանք ունեցաւ, որ բազմաթիւ եկեղեցիներ մկրտեց Անոր  
անունով։ Մշոյ (Muş) եւ Կեսարիոյ (Kayseri) Ս. Կարապետ 
եկեղեցիները նշանաւոր եղան որպէս խնդրակատար 
սրբավայրեր։ 

Երգահան՝ Բարսեղ Կանաչեանի «Նանօր» երգչախմբային 
յօրինումին մէջ՝ գեղեցիկ կերպով նկարագրուած է 
հաւատացեալ ժողովուրդին ուխտագնացութիւնը՝ դէպի Ս. 
Կարապետ եկեղեցի։

Մեր եկեղեցիին մէջ Ս. Ծնունդի ութօրէքին յաջորդող օրը    
կը յիշատակուի Ս. Յովհաննէսի ծնունդը (Յովհաննու 
Կարապետ), իսկ Զատիկին յաջորդող Շաբաթ օր՝ կը յիշա- 
տակուի Սուրբին գլխատումը։

Քաղեց՝ Ովսաննա Գալէնտէր

Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ
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Պակաս տառերը տեղադրելով ամբողջացուցէ՛ք բառերը։
ռ թէ ր

ձմե. – ցու.տ – ա.ձակու.դ – վա.ա.ան – գ.ադա.ան – բա.ա.ան – բա. – տա. – օ.ինակ – 
դասա.ան – գի.ք – տետ.ակ – ա.ի – ա.տու։

գ թէ ք
.աջ - .եղեցիկ - .աւաթ – պարտ. – կար. - .անակ - .սան - .ուն - .որ. - .ոյն - 

.աղա. - .աղցր - .ալել - .աւազան - .ննութիւն։

բ թէ փ
.ունջ - .արի - .որձ - .երդ - .ուշ - .ժիշկ - .ոշի - .ա.աք - .երք - .այլուն -

 .լուր - .աթիլ - .ոլոր - .ոյս - .ուժել։

հ թէ յ
.ող - .ար - .ոմանիշ - .ոսանք - .աղթել - .ոյս - .ամառ - .ով - .անկարծ - .աջող - 

.աջան - .աւկիթ - .պարտ - .ասմիկ - .արգել։

ՏԱՌ ՏԵՂԱԴՐԵԼ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Էջ 05 Տառ Աւելցնել- «եւ», «իւ»։ Ծածկագիր Խաղ- «Ձմեռ է ձմեռ, 
փչեց ցուրտ քամին», «Բարեկենդանը դիմաւորենք»։
Էջ 13 Յարմար Հոլովով Գրեցէ՛ք- Տունէն, դանակով, 
աշակերտներուն, մայրիկին, դրամին, քոյրերուս, ձիւնով, 
Կաղանդին, լրագիրէն, կատուին։ Մտամարզանք- Թթու, 
հնդկահաւի, նամակ, անուշապուրը, թռուցիկ, տաբատիս, 
թանապուր, խանութէն, դգալով։
Էջ 15 Հոմանիշ Գտնել- Փոքր/պզտիկ, մազ/ծամ, առաւօտ/այգ, 
աղուոր/գեղեցիկ, քաջ/արի, բանտ/արգելարան, աչք/ակն, 
դէմք/երես, ճերմակ/սպիտակ։ Հականիշ Գտնել- Մութ/լոյս, 
կարճ/երկար, պարապ/լեցուն, թեթեւ/ծանր, ցած/բարձր, 
վեր/վար, ներս/դուրս, հեռու/մօտ, ծոյլ/աշխատասէր։
Էջ 17 Ուղիղ Խօսինք-Ուղիղ Գրենք- Ծաղկաման, վարդերուն, 
մուկերը, մազերդ, էջերը, պնակները, դոյլերը, թռուցիկներ, 
պատուհանները։ Կրկնենք Մեր Սորվածները- Ձուկերը, 
տետրակը, գաւաթը, լոլիկները, ծաղիկը, հաւկիթները, ձեռքերս, 
պատուհանը, ծառեր, ծաղիկ։
Էջ 18 Բառերու Խաղ- «Թուր, սուր, զուր, լուր, հուր, մուր, ջուր»։ 
«Գուռ (եալաք), դուռ, ժուռ, լուռ, ծուռ, նուռ, փուռ»։

Էջ 09 Տօնածառ
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Անդամներու Ոսկորներ

Մենք ունինք չորս անդամներ. 2 վերի անդամներ եւ 2 վարի անդամներ։ Վերի 
անդամները իրանին միացնող ոսկորներն են ուսի ոսկորները՝ որոնք երկու հատ 
են։

1- Թիկոսկր
Տափակ ու անկանոն ոսկոր մըն է, կը գտնուի կուրծքի վանդակին ետեւի կողմը՝ 

վերի մասին մէջ։

2- Անրակոսկր
Կուրծքի վանդակին առջեւի կողմը, վերի մասին մէջ գտնուող՝ երկար եւ բարակ 

ոսկորն է։
Վարի անդամները իրանին միացնող ոսկորները աւելի հաստ եւ երկար են 

վերիններէն։
Կոնքի երկու խոշոր ոսկորներուն միջեւ, կը գտնուի թանձր ոսկոր մը, որուն 

վրայ կը յենու ողնայարի սիւնը։

Շարունակութիւն 4

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ 
ՄԱՐՄԻՆԸ

Քաղեց՝ Նուարդ Պօյաճը
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1. Թեւի Ոսկորներ
Թեւը կը բաղկանայ հետեւեալ մասերէն. բազուկ, նախաբազուկ, ձեռք՝ ափ եւ 

մատներ։
Բազուկի ոսկորը թեւին ամէնէն հաստ եւ երկար ոսկորն է, որ կը կոչուի 

բազկոսկր։
Նախաբազուկը ունի երկու երկար ոսկորներ՝ ծղոսկր եւ ճաճանչոսկր։
Ափը ունի հինգ երկար եւ բարակ ոսկորներ։
Մատները ունին թիւով 14 բարակ եւ կլոր ոսկորներ. իւրաքանչիւր մատ ունի 

երեք ոսկոր, իսկ բթամատը՝ երկու։
Բազուկը նախաբազուկին միացած է արմուկով, իսկ ձեռքը՝ նախաբազուկին 

դաստակով։

Վարի անդամները կը բաղկանան հետեւեալ մասերէ.
Ազդր, սրունք, ոտք՝ ներբան եւ մատներ։
Մարմնին ամէնէն հաստ եւ երկար ոսկորը՝ ազդրի ոսկորն է, որ կը կոչուի 

բարձրոսկր  կամ ազդրոսկր ու կ՚երկարի մինչեւ ծունկ։
Սրունքը ունի երկու ոսկոր. ոլոք եւ նուրբ ոլոք-ճարմարնդոսկր։
Ներբանի ոսկորները 5 հատ են. (վերի անդամներուն նման)։
Մատի ոսկորներն ալ 14 հատ են։
Ազդրը սրունքին միացած է ծնկոսկրով, իսկ սրունքը ոտքին՝ կոճով։

Ոսկորին Բաղադրութիւնը
Ոսկորը բաղկացած է հանքային (կիր, ֆոսֆաթ) եւ կենդանական (ժէլաթին) 

մասերէ։
Ոսկորը եթէ դնենք թթուի (asit) մը մէջ, թթուն կը լուծէ ոսկորին հանքային մասը, 

կը մնայ կենդանական մասը, որ կակուղ է եւ կը կոչուի ոսկրին։ 
Իսկ եթէ ոսկորը եռացնենք, ոսկրինէն յառաջ կու գայ դոնդող մը, որ ժէլաթին կը 

կոչուի։
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Դաշտանկարիչը՝ դաշնակը 
դաշտին մէջ տեղաւորեց. 

դաշտամուկը դաշնակին վրայ 
պարեց:  

Սուտը՝ սուտին սատանան,
Յիմարներուն՝ բարեկամ: 
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Վարդ, Վարդավառին՝ 
վարդէ պսակ մը անցուց 

Վարդուհիին գլխուն:

Դեղձանիկը՝ դրացի  
դերձակին դեղձի ծառին 

խակ դեղձերը կտցեց:
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Նարօտ Պօյաճը
Էսաեան Վրժ.

Ալէն Նշան 
Էսաեան Վրժ.

Արաս Մեսրոպեան
Էսաեան Վրժ.

Վանէսսա Ուսանմազ
Էսաեան Վրժ.

Լարա Գըր
Էսաեան Վրժ.

Անժէլիքա Շահնազարեան
Գալֆաեան Վրժ.



Ետեւի կողքը ի՞նչպէս 
գիրքի պիտի վերածենք...

Պատրաստեց՝ Գարին Կիւլպաղ
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Եդգար Առաքելեան
Կէտիկփաշա Վրժ.

Մարինէ Ղուլեան
Կէտիկփաշա Վրժ.

Նոէլլա Տէմիրճի
Տատեան Վրժ.

Արօն Արզուման
Տատեան Վրժ.
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