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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

6 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2017
Ցնծութեան մէջ է ամբողջ հայաշխարհը։ 

Եկեղեցւոյ կոչնակները անգամ մը եւս 
ղօղանջեցին ու աւետեցին մեզի՝ Յիսուս 
Քրիստոսի Հրաշափառ Ծնունդը։ Շնորհաւոր 
ըլլայ մեր բոլորին։

Կարծես դեռ երէկ էր, երբ ԺՊԻՏ. «Բարի 
վերամուտ» մաղթեց ձեզի՝ իր սիրելի ընթեր- 
ցողներուն։

Դուք արդէն բոլորած դպրոցական տարե- 
շրջանին առաջին կէսը, մօտ օրէն պիտի 
ստանաք ձեր վիճակացոյցները ու պիտի 
վայելէք կիսամեայ (sömestr) արձակուրդը։

Ձեր արդար իրաւունքն է. հանգչեցէ՛ք ու 
զուարճացէ՛ք եւ նոր ուժ ամբարեցէ՛ք, որպէս- 
զի նոր խանդով, նոր եռանդով վերսկսիք 
երկրորդ կիսաշրջանին։

           Բարի արձակուրդ
         Տաքուկ Համբոյրներ՝
         «ԺՊԻՏ»

Հայրիկիս 
հետ...։

Ուսուցչուհին կը խօսէր հեռաձայնով.

Ուրեմն 
Կարօն այսօր 
դպրոց պիտի 

չկարենա՞յ 
գալ։

Այո՛, 
դժբախտաբար պիտի չգայ, 

որովհետեւ հիւանդ է։

Լա՛ւ, 
որո՞ւ հետ 
կը խօսիմ 
արդեօք...։
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Հըըը՜...

Թուաբանութի՜ւն... 
փուֆֆֆ...

Ընթերցանութի՜ւն... 
փուֆֆֆ...

Քերականութի՜ւն... 
փուֆֆֆ...

Գծագրութի՜ւն... 
փուֆֆֆ...

Մարզանքն իսկ՝ 
փուֆֆֆ...

Ըսէ՛ Գօ-գօ, բոլոր թիւերդ 
ի՞նչպէս այսքան 

տկար կրնան ըլլալ...։

Շատ պարզ է հայրի՛կ, 
որովհետեւ այդ թիւերը 

տուողը ես չեմ...
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Խառն տառերը կանոնաւորեցէ՛ք ու գրեցէ՛ք ճիշդ բառերը։

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԽԱՌՆ ՏԱՌԵՐ

ԾԱԾԿԱԳԻՐ ԽԱՂ

Ծածկագիրներուն հետեւելով, հանելուկը լուծեցէ՛ք։

ի

Ս ու րբ Ծն ու ն դ Յ ս ի ու ս

ճր ա գ ա լ յց պ ատ ա գ ր ա

ա ւետ ի ս ղ ա ա ւ ն

ո



Այս խօսքը կը պատկանի Կալիլէօ 
Կալիլէի, որ ապրած է 1564-1642 թուական- 
ներու միջեւ։ Իտալացի գիտնականը՝ 
աստղագէտ (astronom), բնագէտ (fizikçi), 
մաթեմաթիկոս, եղաւ առաջին անձը, որ 
առաջին վայրկեանէն հաւատաց Գոբեռ- 
նիկոսի գիտական այն վարկածին, թէ Եր- 
կիրը կը դառնար Արեւուն շուրջ եւ ո՛չ թէ 
Արեւը Երկրին շուրջ։

1602ին ստեղծեց 30 անգամ մեծցնող 
աստղադիտակը (teleskop) եւ երբ դիտեց 
երկինքը՝ լուսինը, մոլորակները, առաւել եւս 

համոզուեցաւ, թէ Գոբեռնիկոս իրաւացի է։ Իր տեսութիւնները, ուսումնասիրութիւն- 
ներն ու անհամար աշխատասիրութիւնները, որոնցմէ մէկն է «Աստղային 
Տեղեկագիրը» տեղի տուին մեծ վէճերու։

Հռոմի եկեղեցին ձերբակալեց զինքը, հազիւ ազատեցաւ ողջակիզումէ, սակայն  
ստիպուեցաւ ներողութիւն խնդրել ժողովուրդին առջեւ։

Բայց զղջումի արարողութենէն ետք, ոտքի կանգնեցաւ ու ըսաւ. «Բայց եւ այնպէս 
Երկիրը կը դառնայ, այսինքն Երկիրը Արեւուն շուրջ դառնալէ չի դադրիր»։

Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

ՍԱԿԱՅՆ  ԵՐԿԻՐԸ  ԿԸ  ԴԱՌՆԱՅ

Բարին երբեք չի՛ մահանար։ Եթէ մահանար՝ աշխարհի մէջ կեանք չէր ըլլար, 
մարդիկ գոյութիւն չէին ունենար։

         Ուիլիըմ Սարոյեան

Անոնք որ սիրտ ունին՝ պատերազմի դէմ են։
      Վիքթոր Համբարձումեան

Ի՞նչի կը նմանի մարդը առանց ընկերոջ.
Մարդ մը, որ միայն մէկ ձեռք ունի։

Ո՞վ է իսկական երջանիկը.
Ան, որ ուրիշներուն երջանկութիւն կը պարգեւէ։
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Շատ մը լեզուներու մէջ սահլէբ կամ սալէբ կը կոչուի 
ձուածաղիկի (orkide) արմատներէն պատրաստուած բուսա- 
փոշին, զոր կաթի մէջ խառնելով կ՚եփեն ու կը խմեն։ 

Սալէբը օգտակար է կարգ մը հիւանդութիւններու.
  ա) Դարման է հազի եւ հարբուխի
  բ)  Կը կանխէ պնդութիւնը
  գ)  Աշխուժութիւն կու տայ
  դ)  Կը զօրացնէ սիրտը 
  ե)  Կը մեղմացնէ փորի ցաւերը

Դէրմիդները կամ սպիտակ մրջիւնները ունին 
շատ ու շատ տեսակներ, որոնք կ՚ապրին Ափրիկէի 
անտառներուն մէջ: Կը բնակին հողին տակ, 
որովհետեւ չեն ախորժիր արեւու լոյսէն, այդ իսկ 
պատճառաւ ալ սպիտակ են։ Մեծ վնաս կը հասցնեն 
ծառերուն եւ բոյսերուն, որովհետեւ կը սնանին 
անոնց արմատներով։ 

Լուսանկարիչ՝ Amos Nachum, որ 
նաեւ սուզակ էր, յաջողեցաւ լուսա- 
նկարել 3,6 մեթր երկարութիւն ունեցող 
«ժպտող» հսկայ շանաձուկ մը:
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Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան

Օրը Ուրբաթ էր. սովորական Ուրբաթ մը չէր սակայն։ Առաջին եռամսեան 
վերջացած էր եւ այդ օր աշակերտները պիտի ստանային իրենց վիճա- 
կացոյցները։ Անոնք՝ հաւաքուած՝ իրենց դասարաններուն մէջ, յուզումով կը 
սպասէին իրենց ուսուցչուհիին, որ պիտի բաշխէր վիճակացոյցները։

Արեւիկ եւ Մանուկ՝ ութերորդ դասարանի լաւագոյն աշակերտներ էին։ Երբ 
ստացան իրենց փայլուն վիճակացոյցներն ու գնահատագիրները (takdir), 
Մանուկ չափազանց յուզուեցաւ, Արեւիկին միջինը քիչ մը աւելի բարձր էր իր 
միջինէն... Մանուկ ունէր թերութիւն մը, չէր հանդուրժեր որ ուրիշ մը անցնէր 
զինքը։

Մինչ ընկերները կը զուարճանային՝ երգեր երգելով, Մանուկ տրտմած՝ 
մեկուսացաւ անկիւն մը։

ՄԱՆՈՒԿԻՆ 
ՎԻՃԱԿԱՑՈՅՑԸ
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Արեւիկ շատ կը սիրէր ու կը գնահատէր իր դասընկերը՝ Մանուկը, մօտեցաւ 
անոր ու ըսաւ անկեղծօրէն.

- Մանո՛ւկ, հրաժարիլ չկայ, երկուքս ալ որոշած ենք չէ՞, մեր լիսէի ուսումը 
պիտի շարունակենք մեր վարժարանին մէջ։ Տակաւին 4 երկար տարի պիտի 
ուսանինք միասին եւ դուն շա՜տ առիթներ պիտի ունենաս ինձմէ աւելի բարձր 
նիշեր առնելու...։

Մանուկ կարմրեցաւ, ամօթ զգաց, կը պատրաստուէր բաներ մը ըսելու, երբ 
ուսուցչուհին միջամտեց.

- Մա՛չս, ըսաւ ան, լաւ զգացում է միշտ լաւագոյնին ձգտիլ, բայց ուրիշներու 
ալ իրաւունք ճանչցիր։ Գիտես որ մեր վարժարանները ջանք չեն խնայեր. 
յաւելեալ դասաժամերով, ուսուցիչներով իրենց սաները կը պատրաստեն 
համալսարանի մուտքի քննութիւններուն։ Կը հպարտանան երբ ահագին թիւով 
աշակերտներ յաջողութիւններ կ՚արձանագրեն եւ կ՚ուսանին ամենալաւ հա- 
մալսարաններու մէջ։ 
   Անշո՛ւշտ հետագային ալ 
պիտի ունենաս մրցակից-
ներ, գիտակցութիւնը 
ունեցի՛ր քու արժէքիդ։ 
Դո՛ւն ալ, Արեւիկն ալ 
չափազանց ջանասէր 
եւ աշխատասէր էք, 
վստահ եմ միշտ պատիւ 
պիտի բերէք ձեր սիրելի 
վարժարանին։ Խնդրեմ 
զաւա՛կս, հիմա ուրախ 
տրամադրութեամբ, գնա՛ 
մասնակցէ՛ ընկերներուդ 
երգերուն ու խաղերուն։
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Լուծեցէ՛ք հետեւեալ խաչբառը

Հորիզոնական (այսինքն՝ ձախէն աջ)
1- Մօտին հականիշը – Ահռելի մեծութեամբ գազան - Ս-ին յաջորդ տառը։
2 – Առարկայ – Գազան մը՝ որ կ՚ապրի ցուրտ երկիրներու լեռներուն եւ անտառներուն 

մէջ - Այբուբենին 4-րդ տառը։  
3 – Յ-ին յաջորդ տառը – Ձայնաւոր տառ մը՝ կրկնուած - Ռ-ին յաջորդ տառը – Տառ։
4 – Աշխատանքը սիրող, ժրաջան։
5 – Այրող համ - Այբուբենին 3-րդ տառը – Կարելու գործողութիւն - Մ-ին յաջորդ տառը։
6 – Բաղադրեալ ձայնաւոր մը – Նոյն յատկութիւնները ունեցող, պէս, զերթ - Ջ-ին յաջորդ 

տառը – Անգլերէն՝ ո՛չ։
7 – Այբուբենին 23-րդ տառը – Վախ, սարսափ - Այբուբենին առաջին տառը – Աշակերտ։
8 – Փոքր տուն – Ո՛չ քիչ - Այբուբենին 36-րդ տառը։
9 – Այդ թագաւորին օրով ստեղծուեցան հայոց այբուբենին տառերը։
10 – Այբուբենին 4-րդ տառը -  Նշենիին պտուղը – Թուրքիոյ դրացի երկիրներէն։ 
11 – Հիւանդութիւն - «Կօշիկ» բառին կրկնուած բաղաձայնը – Այո բառին հականիշը - 

Նոյն հնչիւնը ունեցող Վ-ին ընկերը։

Ուղղահայեաց (այսինքն՝ վերէն վար եւ կամ վարէն վեր)
1 – Նորին հականիշը – Անօթիին հականիշը - Այբուբենին 4-րդ տառը։
2 – Եզակի բառի մը յոգնակերտ մասնիկը – Ածել բային արմատը – Վախ չունեցող։ 
3– Նոյն հնչիւնը ունեցող Ր-ին ընկերը – Տարուան այն եղանակը, որ կը սկսի 

Սեպտեմբերին ու կը տեւէ մինչեւ Դեկտեմբեր – Առնել բային արմատը - Վ-ին յաջորդ տառը։
4 – Տխուրին հականիշը – Իշխանաւորի գաւազան։
5 – Կծծի – Կատուին թշնամին։
6 – Բարակին հականիշը - Յ-ին յաջորդ տառը – Կրկնուած բաղաձայն մը։
7 – Ռ-ին ընկերը՝ կրկնուած – Աղբիւր - Այբուբենին առաջին տառը՝ կրկնուած - Շ-ին 

յաջորդ տառը։
8 – Տետրակներուն կամ գիրքերուն իւրաքանչիւր երեսը – Պաղ, ցուրտ – Համակարգիչի 

տպող մեքենան։
9 – Ն-ին յաջորդ տառը – Նիհարին հականիշը - Ռ-ին յաջորդ տառը - «Տեղ» ցոյց տուող 

յարաբերական դերանունը։
10 – Դնել բային եզակի հրամայականը  - Սա, դա, ……  -  Աքլորին էգը։ 
11 – Վերին հականիշը – Աչքերուն վերեւի կամարաձեւ կարճ մազիկերը - Այբուբենին  

36-րդ տառը։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան
Գանթարճեան
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Երկու ճամբորդ կ՚անցնէին անտառի մը մէջէն։ Անոնցմէ մէկը տարեց մարդ մըն 
էր, իսկ միւսը փոքրիկ տղեկ մը: Անոնք կը քալէին քով քովի, լուռ ու մտազբաղ: 
Օդը տաք էր, ճամբան երկար եւ ձանձրացուցիչ։ Երկուքն ալ շատ պապակած էին.  
«Ջո՜ւր, ջո՜ւր» կը  ցանկային իրենց մտքին մէջ։ Յանկարծ լսելի դարձաւ աղբիւրի 
մը կարկաչը։ Անոնք յառաջացան ձայնին ուղղութեամբ եւ հասան աղբիւրի մը քով 
եւ կուշտ ու կուռ խմեցին աղբիւրին պաղ ու զուլալ ջուրը։

Մեկնելէ առաջ տարեց մարդը չմոռցաւ իր շնորհակալութիւնը յայտնելու 
աղբիւրին։ 

- Ինչո՞ւ շնորհակալութիւն յայտնեցիք աղբիւրին: Ան մեզի նման ապրող 
արարած մը չէ, ուստի չի կրնար հասկնալ ձեր երախտագիտութիւնը։ 

- Այո՛, այդպէս է, պատասխանեց տարեց մարդը, եթէ օրինակ՝ գայլը ջուր խմէր, 
ան շնորհակալութիւն պիտի չյայտնէր: Գիտենք սակայն որ ընտանի անասուն- 
ներն անգամ գիտեն շնորհակալութիւն յայտնել։ Մենք գայլ չենք, մենք՝ մարդ ենք: 
Դուն գիտես ինչո՞ւ մարդը շնորհակալութիւն կը յայտնէ: Մտածէ՛, մենք որո՞ւ 
կ’ուղղենք այդ խօսքը:

Տղան սկսաւ մտածել: Ճամբան երկար էր. այդ պատճառաւ ան շատ ժամանակ 
ունէր լաւ մտածելու։

Դո՛ւն ալ մտածէ՛, սիրելի՛ ընթերցող:
Ինչո՞ւ մարդիկ շնորհակալութիւն կը յայտնեն:

Յօրինեց՝
Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան

Պապակիլ- սաստիկ ծարաւնալ
Ցանկալ- շատ փափաքիլ
Կարկաչ- հոսող ջուրին հանած ձայնը, գլգլանք
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Հանելուկին պատասխանները գրելէ ետք, երբ առաջին տառերը 
միացնէ՛ք, պիտի գտնէ՛ք Ս. Գիրքին անունը, որ կը բովանդակէ հին եւ նոր 
կտակարանը։

Առտու- .................
Հովանոցաձեւ բոյսը- .................
Բնակարան- .................
Անապատի բնակիչ անասունը- .................
Ո՛չ հիւանդ- .................
Ո՛չ շիտակ- .................
Մեզ կը լուսաւորէ ու կը տաքցնէ- .................
Ընտանի՝ հաւատարիմ անասունը- .................
Խելացի- .................
Ընծայ- .................
Բարի չէ- .................

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՀՈՄԱՆԻՇ  ԳՏՆԵԼ
ընծայ      տէրունական աղօթք
ամանոր      աւետարան 
       (նոր կտակարան)

առաւօտ      ժամ
ճրագալոյց     նուէր
եկեղեցի      խթում
հայր մեր      առտու
ճերմակ      վարս
աչք      ծամ
ականջ      ունկ
հեր      ակն
մազ      սպիտակ
Ս. Գիրքը, որ կը բովանդակէ   նոր տարի
Քրիստոսի կեանքն ու խօսքերը   
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Յախճապակին (porselen), ճենապակին (çini) եւ seramik-ը (բրուտագործութիւն) մաս 
կը կազմեն նոյն ընտանիքին։ Անշուշտ ունին որոշ տարբերութիւններ նախանիւթերու 
(hammadde) եւ պատրաստութեան տեսակէտով։

Յախճապակին առաջին անգամ գտան չինացիները՝ Ք.Ա. 4000 թուականին։ Եւրոպա 
մուտք գործեց 15-րդ դարուն, աշխարհաշրջիկ (gezgin) Մարգօ Բոլոյի եւ Փորթիւկեցի 
վաճառականներու միջոցաւ։

Յախճապակիին նախանիւթներն են՝ ազնիւ տեսակի կաւը (kil), kaolin-ը, kuvars-ը, 
feldispat-ը եւլն.։ Սպիտակ գոյնով տոկուն, առողջապահիկ, կիսաթափանց նիւթ մըն է. 
եթէ լոյսին բռնենք, որոշ չափով լոյսը կ՚անցնի իր մէջէն։ Պատրաստուած առարկաները 
կը թրծեն (փուռի մէջ եփել) 14000C ջերմաստիճանով։ Յախճապակիով կը պատ- 
րաստուին՝ գեղօրներ, ծաղկամաններ, ճաշասեղանի անօթներ, ափսէներ, կանթեղներ, 
զարդեղէններ եւլն. նաեւ կը գործածուի ատամներու շինութեան համար։

Յախճապակիին եւ seramik-ին միջեւ գտնուող հիմնական տարբերութիւնները.
1- Նախանիւթերու տարբերութիւնն է
2- seramik-ը անթափանց է
3- seramik-ը կը թրծեն աւելի ցած ջերմաստիճանով, այդ պատճառով ջուր կը ծծէ, 

հետեւաբար հետագային կը ճաթին պատրաստուած անօթին վրայի կիտուածները (sır)։
Ճենապակին (çini) 15-րդ դարուն տեսնուած է Անատոլուի մէջ, հետզհետէ զար- 

գանալով ան նշանաւոր դարձած է նաեւ ամբողջ աշխարհի մէջ։ Չափազանց յարգի են 
Կուտինայի (Kütahya) եւ Նիկիոյ (İznik) ճենապակիները, զորս գործերն են հայ 
վարպետներու։ 1917-ին Մկրտիչ Գարագաշեան, 1922-ին Յովհաննէս Պալեան իրենց 
ընտանիքներով Կուտինայէն գաղթեցին Երուսաղէմ, ընկերովի հիմնեցին յախճա- 
պակիի աշխատանոց մը եւ Երուսաղէմի տաճարները զարդարեցին իրենց արտադրած 
սքանչելի ճենապակիներով եւ յախճապակիներով։  

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Յախճապակի 
(Բորսէլէն)
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ «կ» տառ 
կրնաք հաշուել։

Գրեցէ՛ք անունները «Կ» տառին մէջ 
զետեղուած նկարներուն։
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Ձմրան ցուրտ օր մը, Սարգիս դպրոցէն տուն կը վերադառնար, քանի մը մտերիմ 
ընկերներուն հետ։ Այդ օր իր տարեդարձն էր. անոնք միասնաբար պիտի 
զուարճանային, մայրիկին պատրաստած համեստ սեղանին շուրջ բոլորուած՝ 
պիտի կտրէին տարեդարձի կարկանդակը։

Երբ ձիւնածածկ հանրապարտէզէն կ՚անցնէին, հանդիպեցան իրենց տարեկից 
տղոց, որոնք դպրոցական պայուսակները մէկ կողմ նետած՝ մեծ հաճոյքով 
ձիւնագնդակ կը խաղային։ Սարգիս եւ իր ընկերները պահ մը մոռցան տուն 
վերադառնալ եւ մասնակցեցան տղոց խաղին։ Քիչ վերջ բաժնուեցան երկու խումբի 
եւ ահա՛ իրենց միջեւ սկսաւ ձիւնագնդակի ռմբահարում մը։

Տղաքը՝ մերթ կը տապլտկէին ձիւնին մէջ ու մերթ ձիւնագնդակներով անխնայ կը 
հարուածէին զիրար։ Սկիզբը ամէն ինչ լաւ կ՚ընթանար։

Յանկարծ «կի՜ւմ..» Սարգիս գետին փռուեցաւ ցաւատանջ։ Ճակտին ստացած 
ձիւնագնդակը զգետնած էր զինքը։ Պահ մը չգիտցաւ թէ ի՛նչ պատահեցաւ, յետոյ 
սակայն խնդիրը պարզուեցաւ։ Ձիւնագնդակին մէջ սեղմուած էր խոշոր քար մը։

Սարգիս ոտքի ելաւ լալագին։ Ցաւը չէ որ կը լացնէր զինքը, այդ կարեւոր չէր։ Ան 
կու լար այդ անիմաստ չարութեան համար։ Ո՞վ նետած էր այդ քարը իրեն, ո՞վ 
թիրախ ընտրած էր զինքը։ Ինք լաւ տղայ մըն էր. ո՛չ մէկը վշտացուցած, ո՛չ մէկուն 
հետ գժտուած, ո՛չ մէկուն հետ վիճաբանած էր։

Վստահ էր չարութիւն պարունակող այդ քարը նետուած էր ըստ բախտի...
Սարգիս ամէն տարեդարձին պիտի յիշէր իրեն մեծ վիշտ պատճառող այդ դէպքը 

ու միշտ պիտի ատէր ձիւնագնդակի խաղը, ինչպէս պիտի ատէր չարը եւ 
չարութիւնը՝ ամբողջ կեանքի ընթացքին։

    --   --   ---

Գրեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

Հանրապարտէզ- park
Ռմբահարում- bombardıman
Զգետնել- գետին փռել 

Թիրախ- hedef
Ատել- խորշիլ, nefret etmek
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Թագաւոր մը իր զօրքերով պաշարած էր քաղաք մը։ Զինուորները քաջաբար կը 
յարձակէին պարիսպներուն վրայ, բայց ի զո՜ւր։ Թագաւորը տխրութեամբ կը տես- 
նէր, որ զինուորները կը նահատակուէին մէկ առ մէկ։ Յուսահատ, հրամայեց իր 
զօրավարներուն, որ պատրաստուին ետ դառնալու։

Այդ օր, երբ պիտի մեկնէին, թագաւորը տրտում նստած վրանին մէջ, տխրօրէն կը 
խորհէր իր անյաջողութեան մասին։ Ինք որ այնքա՜ն մեծ թիւով քաղաքներ նուաճած 
էր, ամօթ կը զգար այս պարտութենէն։

Երբ այսպէս կը խորհէր, տեսաւ մրջիւն մը, որ բերնին մէջ ցորենի հատիկ մը 
սեղմած, վեր կը մագլցէր վրանէն։

Թագաւորը, ձեռքի բարակ գաւազանով մեղմ հարուած մը տուաւ մրջիւնին։ Խե՜ղճ 
մրջիւնը ինկաւ վար. առանց ձգելու բերնին ցորենը։ Բայց պահ մը վերջ նորէն 
փորձեց վեր մագլցիլ։

Կրկին անգամներ թագաւորը վար ձգեց մրջիւնը, բայց ան՝ առանց վհատելու, 
մի՛շտ փորձեց վեր ելլել, մինչեւ որ թագաւորը ձանձրացած թողուց, որ ան երթայ իր 
ուզած տեղը։

Մրջիւնին այս ընթացքը դաս մը եղաւ թագաւորին։
- Սա տկար մրջիւնը իր յարատեւութեամբը օրինակ մը եղաւ ինծի։ Ես՝ որպէս 

անյաղթ թագաւոր, ինչո՞ւ պիտի չկարենամ պարտութեան մատնել թշնամին։
Եւ հրամայեց զինուորներուն կրկին յարձակիլ քաղաքին վրայ։
Յաջորդ օր քաղաքը գրաւուած էր արդէն։

Պարիսպ- քաղաք մը շրջապատող 
պատերը (sur) 
Նահատակուիլ- պատերազմի 
դաշտին վրայ մեռնիլ (şehit olmak)
Վրան- çadır
Նուաճել- գրաւել (երկիր մը), 
թշնամին ծունկի բերել 
Պարտուիլ- յաղթուիլ, խաղը 
կորսնցնել 
Պարտութեան մատնել- յաղթել
Վհատիլ- յուսահատիլ

Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

ՄՐՋԻՒՆԻՆ ԴԱՍԸ

Յարատեւութիւնը պայման է, 
յաջողութիւն մը 

ձեռք ձգելու համար։
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Հի՛, հի՛ հի՛...։ 

Ինչո՞ւ բերիր այս 
շուները։

Քու բարեկամներդ 
են կարծեմ, շատ 
անօթի կ՚երեւին...։

վավավո՜ւ վավավո՜ւ

Օ՜ 
բաւական 
սննդեղէն 
ունինք՝ 

միս, 
հաւ, 

կողիկներ...

Կերէ՛ք, խեղճ 
բարեկամներս...

Կը շնորհաւորեմ քեզ Տօ-տօ՛, 
դուն շատ ազնիւ շուն մըն ես, 

կը ջանաս օգտակար ըլլալ 
ընկերներուդ... 

Օն, գնա՛, 
խաղա՛ քիչ մը, 

հայրիկը 
պէտք է որ 
աշխատի...

Հրաշալի՜ 
գաղափար մըն էր 

Տօ-տօ։

Այո՛, նոյնը 
մերիններուն հետ 

ալ փորձենք...։

Սպասէ՛, տեսնեմ ի՞նչ 
կրնամ ընել այս 

խեղճերուն համար։
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Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Ազգի մը խօսած բարբառը կը կոչուի լեզու։ Հին եւ նոր լեզուներու գիտական 
ուսումնասիրութիւնն ալ կը կոչուի լեզուաբանութիւն։

Լեզուները իրենց ծագման եւ ցեղակցութեան տեսակէտով, լեզուաբանօրէն 
բաժնուած են ընտանիքներու, որոնց գլխաւորներն են.

Սեմական լեզուները՝ արաբերէնը, ասորերէնը, եբրայեցերէնը եւլն.
Ուրալ-Ալտայեան(Ural-Altay) կամ Տուրանական(Turan) լեզուները՝ թրքերէնը, 

թաթարերէնը, մողոլերէնը եւլն.
Հնդեւրոպական լեզուները՝ սանսքրիտը, հնդկերէնը, պարսկերէնը, լատի- 

ներէնը, յունարէնը, գերմաներէնը, անգլերէնը, ֆրանսերէնը, ռուսերէնը, 
իտալերէնը եւլն.

Հայ ազգին լեզուն հայերէնն է, որ հնդեւրոպական լեզուներու ընտանիքին կը 
պատկանի, որպէս անկախ եւ իւրայատուկ (kendine özgü) ճիւղ մը, ինչպէս 
յունարէնը, ինչպէս գերմաներէնը։

Հայերէնը ունեցած է հին ու նոր բազմաթիւ բարբառներ։ Գրաւոր լեզու կը 
կոչուի լեզուի մը բարբառներէն մէկը, որ կը գործածուի գրականութեան մէջ։

Գրաւոր հայերէնը անցած է 3 շրջանէ.
1) Հին հայերէն կամ գրաբար՝ Ե. դարէն մինչեւ Ժ.Թ. դար։
2) Միջին հայերէն կամ նախնեաց ռամկօրէն՝ Ժ.Բ. դարէն մինչեւ Ժ.Ը. դար։
3) Արդի հայերէն կամ աշխարհաբար՝ որ կը սկսի Ժ.Ը. դարու վերջերը։

Արդի գրաւոր հայերէնը 2 ճիւղ ունի.
1) Արեւմտեան աշխարհաբար, որուն հիմն է Պոլսոյ բարբառը, կը գործածուի 

Թուրքիոյ եւ արեւմտեան Եւրոպայի հայերուն մէջ։
2) Արեւելեան աշխարհաբար, որուն հիմն է Երեւանի բարբառը, կը գործածուի  

Հայաստանի եւ Պարսկաստանի մէջ։

Ներկայ քերականութիւնը արեւմտեան աշխարհաբարին յատուկ է։
Կենդանի (ապրող) լեզուներ են՝ հայերէն աշխարհաբարը, այսօր խօսուած հայ 

բարբառները։
Մեռեալ լեզուներ են՝ մեր գրաբարը, լատիներէնը, հին յունարէնը, 

եբրայեցերէնը, որոնք այսօր ո՛չ կը գրուին, ո՛չ կը խօսուին։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։



21

Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Փոքր կաթիլ մը
Ինկաւ հողին,
Ու միացաւ 
Իր նմանին:

Անոնք շուտով
Խինդ ու խաղով,
Ըրին երկար
Ճամբորդութիւն:

Բայց ան չունէր 
Համբերութիւն,
Կ՚ուզէր ապրիլ
Ազատութիւն:

Մեր կաթիլը
Սխալեցաւ,
Երբ անոնցմէ
Բաժնուեցաւ:

Ոստումով մը
Քով շեղեցաւ,
Խանութէ մը 
Ներս սահեցաւ:

Բայց հոն գտաւ
Լոկ չորութիւն,
Ընկերներու 
Չգոյութիւն:

Այսպէս աւա՜ղ
Ելք չգտաւ,
Եւ իր վազքը
Շուտ վերջացաւ:

Այդ կաթիլը
Մութ խանութի,
Լռութեան մէջ
Ոչնչացաւ։

Անձրեւի  Կաթիլը

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Հարիւր տարի   -ար
Լեռ     -ար
Ժայռի մանր կտոր  -ար
Հնարք, միջոց   -ար
Չուան, թել    -ար
Չոր խոտ    -ար
Շարունակ, միշտ   -ար
Ո՛չ բարի    -ար
Ցած, ներքեւ    -ար
Երաժշտութեամբ 
գեղեցիկ շարժումներ ընել -ար 

Գիր      -առ
Հաստ բունով մեծ բոյս   -առ
Այրող, ուժեղ    -առ
Բազմութեան ուղղուած խօսք, 
ուղերձ     -առ
Պաղ, ցուրտ     -առ
Մէկ կամ աւելի վանկէ 
բաղկացած իւրաքանչիւր խօսք -առ
Փայտէ ձողիկ, որուն վրայ 
թռչունները կը թառին   -առ
Չորս      -առ
Նուագարան մը    -առ

ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ
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Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն

Բառերուն սկիզբը ո՞ր տառը պէտք է գրել։
 .գահ   .ինի
 .նօթի   .ումար
 .ռողջ   .ահ
 .ման   .եղեցիկ
 .րեւ   .թասիրտ
 .զատ   .լան
 .թոռ   .ծել
 .ժան   .լուխ
 .խոռ   .անձ
 .ծել   .էր

1) կամքէ անկախ

2) մեղր պատրաստող միջատը

3) չար չէ

4) երբ տուն մտնենք կը հանենք մեր 

կօշիկը ու կը հագնինք մեր ................

5) ձմերուկին ընկերը

6) կենսական ըմպելի մը

7) սաստիկ հով

Հետեւեալ հանելուկը լուծեցէ՛ք ու գտէ՛ք պահուած բառը։
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ՋՈՒՐԸ 
ԶԱՆԱԶԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐՈՎ

Պատրաստեց՝ 
Շողեր Չափարեան

Այդ օր, գիտութեան դասի պահուն, ուսուցիչը ջուրի մասին բացատրութիւններ 
տալէ ետք, հարցուց Հրաչին.

- Ըսէ՛ տեսնեմ Հրա՛չ, ո՞րքանը միտքդ մնաց։
- Բոլո՛րն ալ Պարոն։ Բացատրե՞մ։
- Այո՛ մանչս։ Տղա՛ք, դուք ալ հետեւեցէ՛ք ձեր ընկերոջ բացատրութիւններուն եւ 

ամբողջացուցէ՛ք պակասները։
    1) Ջուրը եռալով շոգի կ՚ըլլայ։
    2) Երկրագունդին (yeryüzü) ջուրերը արեւուն ազդեցու-  

        թեամբ տաքնալով կը շոգիանան։ Ջրաշոգին մթնոլորտին մէջ  
        խտանալով ամպ կ՚ըլլայ։ 

    3) Ամպերը մթնոլորտին մէջ երբ  պաղ օդի խաւերուն հան-  
        դիպին, ջուրի մասնիկները (zerrecik) կաթիլներու ձեւով կը  
        միանան անձրեւ կ՚ըլլան։ 

    4) Ամպերը  երբ  կը  մտնեն  00C  աստիճանէն աւելի ցած  
        պաղ օդի խաւերուն մէջ, ջուրի մասնիկները առանց որ կաթիլ-  
        ներու վերածուին, կը սառին ձիւն կ՚ըլլան։    

    Աշակերտ մը մատ բարձրացնելով.
     - Պարո՛ն, կարկուտը մոռցաւ...։
     - Այո՛ տղաս, իրաւունք ունիս... 
     5) Պարո՛ն, անձրեւի կաթիլները շատ զօրաւոր հովե-  

        րու ազդեցութեամբ, երբ աւելի վեր բարձրանան ու պաղ  
        խաւերու մէջ մտնեն կը սառին կարկուտ կ՚ըլլան։ 

     6) Օդը երբ չափազանց պաղի ձիւնը սառ կ՚ըլլայ։
       Հրաչ կը շարունակէ համրել՝ իր մատները մէկ մէկ գոցելով.
       7) Մթնոլորտին մէջ գտնուող ջրաշոգին միշտ անձրեւի կամ  

   ձիւնի ձեւով չի տեղար, երբեմն առատ ջրաշոգի պարունակող  
   տաք օդը գետնի մակերեսին մօտ երբ խտանայ մշուշ կ՚ըլլայ։

       8) Երկրագունդը առաւօտուն կը տաքնայ իսկ գիշերը կը պաղի։  
             Առաւօտուն օդին մէջ գտնուող ջրաշոգին հողին եւ բոյսերուն վրայ  
             խտանալով ջուրի կաթիլներու կը վերածուի ցօղ կ՚ըլլայ։

        9) Գիշերուան ցուրտին օդին մէջ գտնուող ջրաշոգին, փոխանակ  
   ջուրի կաթիլի վերածուելու, երբ բոյսերու վրայ սառի… Մոռցա՜յ  
             անունը Պարոն...։

             Սիրան մատ բարձրացնելով.
                 - Ես յիշեցի Պարոն, եղեամ կ՚ըլլայ։
                 - Այո՛ Պարոն, եղեամ կ՚ըլլայ։
                 - Ապրի՛ս Հրաչ, շատ լաւ մտիկ ըրեր ես զիս, նաեւ դուք բոլորդ։  

       Ուրեմն տղա՛ք, կրնանք ըսել թէ ջուրը որ հեղուկ մարմին մըն է  
           ձեւ կը փոխէ ու կ՚ըլլայ հաստատուն մարմին երբ կը սառի, կազային  
          մարմնի կը վերածուի երբ շոգիանայ։ 



Յարմար բառերը զետեղեցէ՛ք կէտերուն (...) տեղ։
Պատրիարքարան, թզենի, հօտ, լամբար, նապաստակ, բանջարեղէն, 

հեռատեսիլ, քիթ, կօշիկ, մետաքս, ծագիլ

1) Թուզին ծառը կը կոչուի ...................... ։
2) Պէտք չէ գերին ըլլանք ......................  ու երկար ատեն դիտենք զայն։
3) Բոլոր ...................... սննդարար են։
4) ...................... հոտառութեան զգայարանն է։
5) Կօշկակարը կը շինէ մեր ...................... ։
6) Շերամը  կը հիւսէ իր խոզակը, որմէ կը ստացուի ................... թելը։
7) Թուրքիոյ Հայոց ......................  կը գտուի Գումգաբուի մէջ։
8) ...................... վախկոտ անասուն մըն է։
9) Հովիւը իր ...................... կ՚արածէ դաշտին մէջ։
10) ...................... լուսաւորեց մութ փողոցը։
11) Արեւը ...................... արեւելքէն եւ մայրը կը մտնէ արեւմուտքէն։ 

ՄՏԱՄԱՐԶԱՆՔ
Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

Էջ 05 Խառն Տառեր- Սուրբ, Ծնունդ, Յիսուս, 
ճրագալոյց, պատարագ, աւետիս, աղաւնի։ 
Ծածկագիր Խաղ- Գիրք կարդանք։
Էջ 10 Հանելուկ- 1-Տանձ, 2-կեռաս, 3-խնձոր, 
4-նարինջ, 5-թուզ, 6-կաղին, 7-նուռ, 8-սեխ, 
9-ձմերուկ, 10-պանան, 11-ելակ, 12-սալոր, 
13-խաղող, 14-մեխակ, 15-նուշ։ 

Էջ 11 Խաչբառ- 

Էջ 13 Հանելուկ- Առաւօտ, սունկ, տուն, ուղտ, 
առողջ, ծուռ, արեւ, շուն, ուշիմ, նուէր, չար։ 
«Աստուածաշունչ»։
Էջ Հանելուկ- 15 հատ «կ» տառ կայ։
Էջ 22 Հանելուկ 1- Դար, սար, քար, ճար, լար, 

խար, յար, չար, վար, պար։
Հանելուկ 2- Տառ, ծառ, վառ, ճառ, սառ, բառ, 
թառ, քառ, թառ։
Էջ 23 Ո՞ր Տառը- «ա», «գ»։ 
Էջ 23 Հանելուկ- Կերուխում։ 
Էջ 25 Մտամարզանք- Թզենի, հեռատեսիլին, 
բանջարեղէնները, քիթը, կօշիկները, մետաքս, 
պատրիարքարնը, նապաստակը, հօտը, լամ- 
բարը, կը ծագի։
Էջ 27 Հանելուկներ-           
84/3=28    28x2=56

Էջ 28 Հանելուկ- Երիցուկ, մանիշակ, շուշան, 
սմբուլ, լելակ, վարդ, հարսնուկ, մեխակ, 
նունուֆար, կակաջ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
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Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

Ընձուղտները բուսակեր են, 
ունին շատ երկար վիզ մը, 35սմ 
երկարութեամբ սեւ լեզու մը։ 
Չունին ձայնալարեր եւ չեն 
կրմար լողալ։

Կոկորդիլոսները երկակենցաղ են, կ՚ապրին թէ՛ ջուրին մէջ, 
թէ՛ ցամաքի վրայ։ Ունին շատ զօրաւոր կզակներ եւ 60-80 
սուր ակռաներ, կը բազմանան հաւկիթ ածելով։ Անօթութեան 
կը դիմանան, արագ կը վազեն եւ արագ կը լողան։

Դլփինները ստնաւոր (memeli) կենդանիներ 
են, կը դիեցնեն (emzirmek) իրենց ձագերը։ 
Կ՚ապրին ծովերու մէջ, բայց իրենց գլուխը 
ջուրէն դուրս հանելով կը շնչեն օդին 
թթուածինը (oksijen)։

Սիրուն կենդանիներ են ագեվազները։ Մինչեւ 6 ամիս իրենց 
ձագերը կը դիեցնեն ու կը պահեն իրենց մարմնին վրայ 
գտնուող պարկիկի մը մէջ։ Առջեւի սրունքները կարճ են, 
ետեւիններուն բաղտատմամբ, դէպի ետ չեն կրնար քալել, 
բայց ցատկելով շատ արագ կը վազեն։

Սուր տեսողութիւն ունին գիշատիչ թռչունները՝ 
բազէն (şahin), անգղը (akbaba), արծիւը (kartal)եւլն.։

Կատուները գիշերները լաւ կը տեսնեն, 
որովհետեւ իրենց բիբերը ընդլայնելու կարո- 
ղութիւն ունին, այսպիսով կ՚ապահովեն, որ 
աւելի շատ լոյս թափանցէ իրենց աչքերէն 
ներս։

ՀԱՄԱՌՕՏ
ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
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Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ

Կարկանդակը բաժնէ՛ 8 հաւասար մասի, միայն 3 անգամ կտրելով։

84 թիւը այնպիսի ձեւով մը բաժնեցէ՛ք 2 մասի, որ թիւերէն մէկը 
ըլլայ միւսին կրկնապատիկը։

Ունինք հաւասարակողմ եռանկիւն մը. 
տեղափոխեցէ՛ք 4 գունաւոր գիծը եւ ունեցէ՛ք 
2 հաւասարակողմ եռանկիւն։

Յետոյ կրկին տեղափոխեցէ՛ք 4 գունաւոր 
գիծը եւ ունեցէ՛ք 4 հաւասարակողմ 
եռանկիւն։

Ունինք քառակուսի մը, որ 
կազմուած է իրարու կցուած 24
գունաւոր գիծերով։ Պակսեցուցէ՛ք 
8ը գունաւոր գիծ եւ ունեցէ՛ք 
իրարմէ անջատ 2 քառակուսի։
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Կանոնաւորենք խառն տրուած ծաղիկներու անունները, գրենք գնդիկներուն 
մէջ եւ յետոյ զուգաւորենք նկարներուն հետ։

ՀԱՆԵԼՈՒԿ Պատրաստեց՝ 
Լինտա Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Խաղի Անկիւն
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Ատիս Տողանայ
Տատեան Վրժ.

Արեգ Գազանճեան
Գալֆաեան Վրժ.

Տ. Պայծառ Նայման
Տատեան Վրժ.

Լիա Նիրվա Ասաթոր
Գալֆաեան Վրժ.

Մարիամ Տէմիրճի
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Հազմէ Այթէքին
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.

Եուսուֆ Տէմիրճի
Թ. Լեւոն 

Վարդուհեան Վրժ.

Աննա Կրիվոնոսովա
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Սաշիկ Պետրոսեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.




