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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Փետրուար ամսուան մէջ կարեւոր 

թուականներ են՝ «Տեառնընդառաջ»ը (14 
Փետր.), «Վարդանանց»ը (23 Փետր.) եւ 
«Բարեկենդան»ը (26 Փետր.)։

Տեառնընդառաջը՝ Քրիստոսի տա- 
ճար ընծայուելու տօնն է։ Յիսուս 
Մանուկը իր ծնունդէն 40 օր վերջ, 
ծնողքին կողմէ տաճար տարուեցաւ, 
որպէսզի ստանայ Տիրոջ օրհնութիւնը։

Վարդանանցը՝ յիշատակումն է 
Վարդանանց պատերազմի նահատակ- 
ներուն։ Կրօնական այս պատերազմը 
տեղի ունեցաւ Աւարայրի դաշտին վրայ 
451-ին, հայերու եւ պարսիկներու միջեւ։ 

   Բարեկենդան կը նշանակէ՝ բարի կենդա-      
  նութիւն, այսինքն լաւ, առողջ ապրիլ։ Բարե- 
կենդանին կը յաջորդէ Մեծ Պահքը, որ կը տեւէ 7 շաբաթ՝ 
մինչեւ Զատիկ։

Չեմ կրնար գալ, 
կ՚օգնեմ հայրիկիս, 
որպէսզի կատարէ 
թուաբանութեան 

պարտականութիւնս։

Արի՛, եկո՛ւր 
գնդակ խաղանք։

Պատրաստեցէ՛ք ձեր դիմակներն ու տարազները ու տօնեցէ՛ք զուարթ Բարեկենդան մը։ 
  

                Տաքուկ Համբոյրներ՝
                «ԺՊԻՏ»



04

Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Շատ անիմաստ գաղափար մը, քանի 
որ ձեր կատուն կարդալ չի գիտեր...

Փաչիիի՜, Փաչիիի՜, 
եկո՛ւր Փաչի։

Պարո՛ն, 
ինչո՞ւ կը պոռաք այդպէս։

Կատուս 
կորսուեցաւ, 
դուն տեսա՞ր 

արդեօք։

Ազդ մը պատրաստել 
կը խորհիմ, ի՞նչ կ՚ըսես...
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Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն 

Օգտուելով տրուած տառերէն, փոխեցէ՛ք հետեւեալ բառերուն 
վերջին տառերը ու գտէ՛ք տարբեր իմաստ ունեցող նոր բառեր։

կ-դ-ճ-ռ-ն-ց-ս-թ-ր-զ-մ-ղ

հարս-հար.
ձիւթ-ձիւ.
որդ-որ.
սան-սա.
վարս-վար.
գահ-գա.

աւան- աւա.
մուխ- մու.
երամ- երա.
թուզ- թու.
գոմ- գո.
կէտ-կէ.

Խ Ա Ռ Ն  Տ Ա Ռ Ե Ր



Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Թագաւոր մը, որ մահամերձ էր, իր իշխանութիւնը 
բաժնեց երկու զաւակներուն միջեւ։

Կարճ միջոց մը վերջ, երկու եղբայր գժտուեցան, 
թշնամացան եւ իրարու դէմ պայքար մղեցին։ 

Անոնցմէ իւրաքանչիւրը ուզեց առանձինն 
տէրը դառնալ թագաւորութեան։ Դրացի երկիրներ 
այս կացութենէն օգտուելով պատրաստուեցան 
յարձակիլ իւրաքանչիւրին վրայ։

Եղբայրներէն մէկը խռոված՝ դիմեց իմաստա-
սէրի մը եւ հարցուց.

- Քու կարծիքով ո՞վ է յանցաւորը, ե՞ս թէ եղբայրս։
- Ո՛չ դուն, ոչ ալ եղբայրդ. յանցաւորը թագն է, զոր դուք չկրցաք բաժնել 

ձեր միջեւ համերաշխութեամբ, պատասխանեց իմաստունը։
- Կ՚ուզեմ որ ըսես, թէ այդ թագը որո՞ւ գլխուն վայել է..., պնդեց ան։
- Վայել է երրորդ անձի մը գլխուն, որովհետեւ դո՛ւք՝ երկու եղբայր 

դժբախտաբար չկրցաք ՄԷԿ ըլլալ։

ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ  ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ Է

Աշակերտներէն մէկը Սոկրատին (Յոյն փիլիսոփայ Ք.Ա. 469-Ք.Ա. 399)  հարցուց.
- Ինչո՞ւ երբեւիցէ տխուր չէք երեւիր, միշտ լաւ տրամադրութեան մէջ էք։
- Որովհետեւ չունիմ այնպիսի արժէքաւոր բան, զոր կորսնցնելու պարագայիս 

ափսոսամ եւ տխուր ըլլամ։

Փիլիսոփայի (filozof) մը կը հարցնեն, թէ ո՞ր անձը կարելի է խելացի համարել։
- Այն անձը, որուն ծրագիրները մեծ մասով կ՚իրականանան, կը պատասխանէ 

փիլիսոփան։

Արիստոտելին (Յոյն փիլիսոփայ ՝Ք.Ա. 384-Ք.Ա. 322) կը հարցնեն.
- Ինչո՞ւ նախանձոտները միշտ դժգոհ եւ անհանգիստ կ՚երեւին։
- Որովհետեւ անոնք ո՛չ միայն կը տանջուին իրենց անյաջողութիւնով, այլ նաեւ 

անհանգիստ կ՚ըլլան ուրիշներուն արձանագրած յաջողութիւններով, կը պատասխանէ 
փիլիսոփան։

06
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Չինաստանի Հունան նահանգի Զհանհժիաժիէ կոչուող լեռնային զբօսայգիին 
մէջ կառուցուեցաւ աշխարհի ամէնէն երկար եւ ամենաբարձր ապակեայ 
կամուրջը: Ան ունի 430 մեթր երկարութիւն եւ 6 մեթր լայնք, գետնէն 
բարձրութիւնը 300 մեթր է:

Կամուրջին բացումը կատարուեցաւ 2015 Յուլիսին:

Սաթը՝ եղեւիններու ընտանիքին պատ- 
կանող Բինուս սուգգինիֆերա (Pinus succinifera) 
ծառերուն, դարերու ընթացքին բրածոյի (fosil) 
վերածուած ռետինի հիւթն (reçine) է:

Բնութեան մէջ՝ կը գտնուի սրճագոյն, դեղին, 
վարդագոյն, կարմիր  եւլն.  գոյներու այլազան 
երանգներով, կիսաթափանց վիճակի մէջ: 
Սաթը ունի մագնիսական ոյժ. այսպէս՝ ան 
հողին մէջ գտնուող կենդանի եւ անկենդան 
մանր մարմինները իր մէջ կը քաշէ ու կը զմռսէ 
(mumyalamak) զանոնք:

Կապոյտ Հող կ'անուանեն այն հողերը, ուր 
կը գտնուին սաթի հանքերը։ Սաթը կը հանեն 
յատուկ գործիքներով եւ մեքենաներով 25-40 
մեթր խորութենէ: Այս յարգի քարէն կը պատ- 
րաստուին զարդեղէններ, կը գործածուի նաեւ 
դեղագործութեան մէջ։

Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Սաթը (Քէհրիպար)

Ապակեայ  Կամուրջ
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Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան

Քամի եւ Հովիկ երկուորեակ եղբայրներ էին: Ֆիզիքապէս այնքա՜ն նման 
իրարու, որ գրեթէ անկարելի էր զանոնք զատորոշել իրարմէ։ Երկու եղբայր 
որքան նման էին մարմնապէս, նոյնքա՛ն նման էին իրարու նկարագրով ու 
բնաւորութեամբ։ Երկուքն ալ աշխատասէր էին ու քաղաքավար. միասին կը 
խորհէին, միասին կը զուարճանային։ Եթէ պատահէր որ իյնային տարա- 
կարծութեան մէջ ու վիճաբանէին, այդ երկար չէր տեւեր, շուտով կը 
հաշտուէին ու կը խուսափէին զիրար վշտացնելէ, իրարու սիրտ կոտրելէ։

Բայց այդ օր, բացառաբար երկարեցաւ իրենց վիճաբանութիւնը, երբ 
հայրիկը գործէն տուն վերադարձաւ, Հովիկն ու Քամին դեռ չէին հա- 
մաձայնած ու երբ մայրիկը զանոնք ընթրիքի հրաւիրեց, խոժոռադէմ նստան 
սեղան։

Այս անսովոր կացութիւնը զարմանք պատճառեց ծնողքին, անոնք 
վարժուած էին իրենց զաւակները տեսնել միշտ խնդումերես, զուարթ 
տրամադրութեան մէջ։

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ 
ԽՐԱԽՃԱՆՔ



09

- Զաւակնե՛րս, ի՞նչ է հարցը, բացատրեցէ՛ք ինծի, 
հարցուց հայրիկը մտահոգ։

Տղաքը նախ լուռ մնացին, հայրիկը երբ պնդեց, 
խօսք առաւ Քամի.

- Հայրի՛կ, ըսաւ ան, յառաջիկայ շաբաթ տա- 
րազաւոր եւ դիմակաւոր խրախճանք ունինք 
դպրոցին մէջ, Բարեկենդան պիտի տօնենք։ Ես 
կ՚ուզեմ Superman ըլլալ, Հովիկն ալ կը պնդէ, որ ինք 
ըլլայ Superman։

Հայրը պահ մը խորհելէ ետք ըսաւ.
- Սիրելի՛ տղաքս, ձեզի աւետիս մը ունիմ, այսօր 

հրաւիրատոմսեր գնեցի Բարեկենդանի առթիւ 
կազմակերպուած ճաշապարի մը համար։ Կը 
յուսամ ընտանեօք զուարթ Բարեկենդան մը 
կ՚անցընենք։ Հիմա ձեզի առաջարկ մը ունիմ։ Ինչպէս 
միշտ սովոր էք ընել՝ խնդիրը լուծեցէ՛ք ձեր միջեւ։ 
Երկուքդ ալ եղէ՛ք Superman. ձեզմէ մէկը դպրոցին 
մէջ, իսկ միւսը՝ ճաշապարի ընթացքին, այդ դուք 
որոշեցէ՛ք...։
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Հետեւեալ երկիրները զուգորդեցէ՛ք իրենց մայրաքաղաքներուն հետ։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Փարիզ

Հռոմ

Երեւան

Քանպերրա

Պերլին

Շամ
(Դամասկոս) 

.

.

.

.

.

.
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Բառերը զուգորդեցէ՛ք յարմար նախադասութիւններուն հետ։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

 Ա                  Բ

1- Փիղին                                                վտանգաւոր խաղեր կ՚ընէ, պրկուած   
         լարին վրայ։    
   

2- Կապիկը       մեծ հոգածութեամբ կը խնամէ հիւանդը։

3- Դարբինը                     պատիճը երկայն է։

4- Լարախաղացը                                ուրախ-զուարթ կ՚ուտէ պանանը։

5- Հիւանդապահուին                       կը ծեծէ տաք երկաթը։
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- Սեւա՛ն, պարտէզը միասին գնդակ խաղա՞նք։
- Առանձին խաղա՛, մի՛ խանգարեր զիս, չե՞ս տեսներ որ կը խորհիմ։
Անի դժգոհ հեռացաւ, իսկ Սեւան շարունակեց խորհիլ...
- Ի՜նչ լաւ կ՚ըլլար, եթէ գայլ մը յարձակէր մեծ մայրիկիս վրայ ու ես սպաննէի այդ 

գայլը...
Յանկարծ լսուեցաւ մեծ մայրիկին ձայնը.
- Սեւա՛ն, կը հաճի՞ս խոհանոց տանիլ սեղանին վրայի պնակները։
Սեւան բողոքեց.
- Մեծ մա՛յր, չե՞ս տեսներ որ խորհելով զբաղած եմ։

Պատրաստեց՝
Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան

ԲԱՐԻՔ  ԸՆԵԼ

Առաւօտուն Սեւան կանուխ արթնցաւ 
ու երբ պատուհանէն դուրս նայեցաւ, 
տեսաւ բարի Արեւը, որ կը շողար 
երկինքին վրայ։ Ան բարիք կը սփռէր իր 
շուրջը։ Կը լուսաւորէր Երկիրը, կեանք 
կը պարգեւէր մարդոց եւ բնութեան։ 
Օրուան գեղեցկութենէն ոգեւորուած՝ 
Սեւան որոշեց, ի՛նքն ալ բարիք ընել։ 

- Ի՜նչ սքանչելի բարիք մը կ՚ընէի 
քոյրիկիս՝ Անիին, եթէ յաջողէի խեղ- 
դուելէ փրկել զինքը, խորհեցաւ...

Նոյն պահուն Անի մօտեցաւ եղբօրը եւ 
առաջարկեց.
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Մեծ մայրը գլուխը օրօրեց սրտնեղած։ 
Սեւան դեռ կը շարունակէր խորհիլ...
- Ի՜նչ լաւ կ՚ըլլար, եթէ մեր Միմի կատուն իյնար խորունկ փոսի մը մէջ ու ես 

ազատէի փիսիկս։
Ճիշդ այդ պահուն Միմի մլաւելով մօտեցաւ Սեւանին, պապակած էր, կ՚ուզէր 

ջուր խմել։
Սեւան բարկացաւ ու ոտքի փոքր հարուած մը տուաւ Միմիին։
- Հանգիստ ձգէ՛ զիս, չե՞ս տեսներ որ կը խորհիմ...
Միմի դառնացած անկիւն մը ծուարեցաւ։
Սեւան յուսահատ՝ մայրիկին քով գնաց ու խնդրեց.
- Մայրի՛կ, օգնէ՛ ինծի, կ՚ուզեմ բարիք ընել։
Մայրիկը համբուրեց, շոյե՜ց Սեւանին գլուխը ու ըսաւ.
- Զաւա՛կս, սիրով կ՚օգնեմ քեզի, ահա թուեմ 3 բարութիւն... 

* Մի՛ մերժեր Անիին
առաջարկը ու գնդակ 
խաղա՛ քրոջդ հետ, 

* Խոհանոց տա՛ր 
սեղանին վրայի պնակ-
ները, 

* Շուտով ջուր տո՛ւր 
Միմի փիսիկին։ 
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Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Անուններուն խառն տառերը ուղիղ կերպով կարգաւորելէ ետք, 
զուգաւորեցէ՛ք իրենց պատկանող նկարներուն հետ։

տորսխ-.....

ապույսակ-....

թրուրթ-.... 

ջնարին-....

զոխ-....

ոմմ-....

ճնաճ-....

ղողախ-....

դաբ-....

թոռա-....
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Գրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Յունուարին՝ ճերմակ-ճերմակ
Կը խաղանք ձիւնագնդակ:
     Փետրուարին՝ ցուրտ, բուք օր
     Տուները՝ տաքուկ օրօ՜ր:
Մարտին՝ լեռ, սար ու ձորեր
Կը ծաղկին՝ դաշտ ու ծառեր:
     Ապրիլին՝ թռչունները
     Հիւսեցին իրենց բոյնը:
Մայիսին՝ գառն ու այծեր
Կը մայեն՝ դաշտ ու սարեր:
     Յունիսին՝ արձակուրդ է
     Արեւը տաք, փայլուն է:
Յուլիսին՝ հուր ու կրակ
Կը հանգչինք շուքերու տակ:
     Օգոստոսին՝ կը նեղուինք
     Առատ-առատ քրտնինք:
Սեպտեմբերին՝ թուզ համով
Սերկեւիլ կ'ուտենք խանդով:
     Հոկտեմբերին՝ ծառ դեղին
     Տերեւները կը թափին:
Նոյեմբերին՝ հով, անձրեւ
Հովանոց՝ գլխու վերեւ։
     Դեկտեմբերին՝ օր ձմրան
     Վերջին ամիսն է տարուան:

Պտըլիկ, պտըլիկ, պտըլիկ,
Մատներս են մինինիկ,
Աչքերս են սեւուլիկ,
Այտերս են կլորիկ.
Պանիրս տո՛ւր չար մկնիկ,
Հաւկիթս տո՛ւր սեւ  հաւիկ,
Թարմ կաթս տո՛ւր իմ կովիկ,
Թափէ՛ փետուր իմ սագիկ
Լեցնեմ փափուկ իմ բարձիկ
Քնանամ մշի՜կ-մշի՜կ:

Տարուան 
Ամիսները

Պիտի Մեծնամ
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Գիւղին ամէնէն հարուստ աղան էր Պաղտիկը։ Տէրն էր մեծ ագարակի մը, 
ուր կային ամէն տեսակի բազմաթիւ անասուններ։ Դրամը առատ էր 
Պաղտիկ աղային, բայց խե՞լքը... Դժբախտաբար այդ պակաս էր. բախտը 
ժլատ գտնուած էր իրեն, խելացութեան տեսակէտով։ Ան բաւական մը 
միամիտ էր եւ չափազանց կծծի։

Գիւղը եթէ ունէր կծծի Պաղտիկ աղան, ունէր նաեւ եռանդուն, խորամանկ 
Պետիկը։ Ան չէր սիրեր կծծիները, միտքը դրած էր՝ խաղի պիտի բերէր 
Պաղտիկ աղան։

Օր մը, Պետիկ ափին մէջ՝ երկու արծաթ դրամ սեղմած, մօտեցաւ աղային։
- Աղա՛, ըսաւ, ապահով տեղ մը չունիմ, որպէսզի պահեմ դրամս, ա՛ռ քեզի 

երկու արծաթ, փոխարէն տո՛ւր ինծի հաւերէդ մէկը։
Գէշ առաջարկ մը չէ սա, խորհեցաւ աղան եւ հաւանեցաւ։
Ճիշդ որ պիտի կատարուէր փոխանակումը, Պետիկ յանկարծ 

հրաժարեցաւ ու ըսաւ.
- Աղա՛ս, ես քեզի հաւն ու երկու արծաթը տամ, դո՛ւն ինծի տո՛ւր այծերէդ 

մէկը։

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան
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Պաղտիկ, խորհելով թէ աւելի հաշուաւոր էր Պետիկին այս առաջարկը 
սիրով ընդունեց ու այծը գրկած՝ եկաւ Պետիկին քով։

- Չէ՛ աղաս, ես կրկին հրաժարեցայ, դուն ինծի բեր ոչխար մը ու ես քեզի 
տամ 2 արծաթը՛ հաւն ու այծը, գիտցի՛ր որ քեզի ի նպաստ է այս առաջարկս։

Պաղտիկ աղա մտքին մէջ կշռեց առաջարկը, 3ի փոխարէն 1, ես պիտի 
առնեմ արծաթը, հաւն ու այծը ու պիտի տամ միայն ոչխար մը...։ Ասկէ աւելի 
լաւը չ՚ըլլար խորհեցաւ։ Վախնալով որ Պետիկ նորէն կրնայ հրաժարիլ, 
շուտով բերաւ ոչխարը յանձնեց Պետիկին եւ ապրանքը շալկած վազնիվազ 
հեռացաւ, այն գոհունակութեամբ, թէ ինք շահաւոր եղած էր այս 
առեւտուրէն։  

Սիրելի տղա՛ք, դուք ի՞նչ կը խորհիք, վերջին հաշուով ո՞վ շահեցաւ, 
աղա՞ն թէ Պետիկը...
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Հիմա կը 
հասկնամ, թէ 

ինչո՞ւ. «մարդիկ 
խելացի են» 

կ՚ըսուի...

Հէ՜յ, 
կառքը 
պիտի 
լուամ

ո՞վ կ՚ուզէ 
օգնել 
ինծի։

Ե՜ս, ես կ՚ուզեմ, այդ գործէն 
շատ հաճոյք կ՚առնեմ։

Այո՛, շատ 
կը զուարճանանք...

Հայրիկ, ես ալ օգնեմ
այս առիթը փախցնել 

չեմ ուզեր...

Որքա՜ն 
հաճելի է...

Այս որքա՜ն հետաքրքրական բաներ 
կը գտնենք կառքին մէջ։ 

Հա, հա, 
հի, հի...

Կարծեմ 
ասիկա Տօտոյին 
կը պատկանի։

Փլա՛ֆ 
վաուուո՜ւ
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Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Որոշիչ յօդ կը կոչուի ս, դ, ն կամ ը գիրերէն իւրաքանչիւրը, զոր 
կ՚՚աւելցնենք անունին վրայ, այդ անունին որու վերաբերիլը որոշելու համար։ 
Օրինակ՝ իմ գրիչս, քու գիրքդ։

Յատուկ անունները՝ երբ ուղղական հոլով ենթակայ են սովորաբար յօդ 
չեն առներ։ Օրինակ՝ Արի խմեց կաթը։ Սիրուն գրեց դասը։

Յատուկ անունը յօդ կ՚առնէ, երբ ընկերացած է ածականի կամ 
յատկացուցիչի մը։ Օրինակ՝ Փոքրիկ (ածական) Արին խմեց կաթը։ 
Աշխատասէր (ածական) Սիրունը գրեց դասը։

Աշխարհի ամենամեծ ջրվէժներէն (şelale) է Ամերիկայի (յատկացուցիչ) 
Նիակարան։ Երկաթեայ աշտարակ (kule) մըն է Փարիզի (յատկացուցիչ) 
Էյֆէլը։

«թիւն» վերջաւորող եւ օր բառին պէս հոլովում ունեցող բառեր, եզակի 
սեռականի-տրականի մէջ որոշիչ յօդ չեն առներ։ Կարելի չէ ըսել՝ 
թուաբանութեանը դասին կամ օրուանը ընթացքին։

Եթէ յատուկ անունը նախադաս ածական ունի, յօդը կը դրուի ածականին 
վրայ։ Օրինակ՝ Գեղեցիկն Արա, Մեծն Տիգրան։

Եթէ ածականը յետադաս է, երկուքն ալ յօդ չեն առներ։ Օրինակ՝ Արա 
Գեղեցիկ, Տիգրան Մեծ։

Եթէ անունի մը յատկացուցիչը յօդ ունի, յատկացեալն ալ յօդ կ՚առնէ։ 
Օրինակ՝  դպրոցին դուռը, սեղանին ծածկոցը։

Կան կարգ մը գոյականներ, որոնք ընդհանրապէս ժամանակ ցոյց տուող 
բառեր են, եզակի սեռական հոլովի մէջ ուան կ՚առնեն եւ ո՛չ թէ ուայ. 
Օրինակ՝ Զատիկ-Զատկուան, ամիս-ամսուան, առտու-առտուան։

Սխալ է ըսել   Պէտք է ըսել
իջնալ  իջնել
տեսնալ  տեսնել
գտնալ  գտնել
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Հայոց լեզուն
Բերնէ բերան,
Մեր աղօթքն է
Աւետարա՛ն:

Դուն մեր ցեղին
Մե՜ծ յենարան,
Օգտագործենք 
Ուխտի նման:

Լեզուն զէնք է,
Լեզուն վահան,
Դարեր երգենք
Միաբերան:

Ընդմիշտ խրոխտ
Ու անվարան,
Կը պահենք զայն
Վառ՝ անսասան:

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Հայոց 
Լեզուն

Հոս կը տեսնեմ
Ձիւնագնդակ,
Անդին մոմով
Մեծ կարկանդակ,
Եւ կամ սիրուն 
Թռչնի վանդակ:

Քուլա՜յ-քուլա՜յ
Ճերմակ բամպակ,
Երկինք կոչուող
Երդիքին տակ,
Տարբեր ձեւեր
Միշտ կ՚ունենաք:

Ամպե՜ր արագ
Լուռ կ'ընթանաք,
Ընդմիշտ զբաղ
Ինծի խնդաք,
Խնդրեմ ըսէ՛ք
Դուք ո՞ւր կ'երթաք:

Ամպե՜ր 
Արագ 
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Հետեւեալ բառերուն պատասխանները գրեցէ՛ք ու այդ բառերը 
միացնելով, կազմեցէ՛ք տարբեր իմաստ ունեցող նոր բառեր։

Օրինակ՝ որմ- պատ    
  թունաւոր օձ- իժ
1) ձեռքի մասերէն-
    Հայաստանի հին մայրաքաղաքը-
2) որմ-
    ուտել բային հրամայական եզակի բ դէմքը-
3) աշակերտին պարտականութիւնը-
     վրայ բառին հականիշը-
4) աշակերտին պարտականութիւնը-
    կոհակ-
5) գոց չէ-
     յայտնի-
6) ականջի զարդ-
     աղբիւր-
7) ջուրի լայն տարածութիւն-
    ձեռքին մէջի մասը-
8) գին-
     առնել բային հրամայական եզակի բ դէմքը-
9) կապոյտի եւ կանանչի խառնուրդ գոյն-
     աղբիւր-
10) ծառին կարծր մասը, որ կը գործածուի որպէս վառելանիւթ կամ 

կարասի շինելու-
      փորել բային արմատը-

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն 

ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ ԿԱԶՄԵԼ

պատիժ 

Գտէ՛ք հետեւեալ բառերուն առաջին տառերը։
.ափաք  .առաջ  .այլ
.այտ  .աջող   .ար
.որ   .իսուն  .անի
.որձ  .ուզում  .ուն
.ակ   .անձնախումբ .առասուն

 ՏԱՌ ԳՏՆԵԼ
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Անցեալ գիշեր գիրք մը գիրկս, լոյսի կտուցի մը տակ, ծուարեր 
էի մեր հիւրանոցին մէկ անկիւնը։ Գրեթէ երջանիկ էի։ Դուրսը 
ձիւնամրրիկ կար, մինչ ես ներսը՝ տաքուկ տեղն էի։ Փորս կուշտ 
էր, կռնակս՝ չոր։ Ձեռքս ալ աղուոր գիրք մը։ Ա՛լ ի՞նչ կ՚ուզէի 
Արարչէն...։ Այդ պահուն շատ հաշտ էի Իրեն հետ։ Տիկինս ալ, 
բաժակ մը բուրումնաւէտ սուրճ ձեռքը, ինքնագոհ երեւոյթով մը 
պատկերասփիւռ (հեռատեսիլ) կը դիտէր։ Բարեբախտաբար 
երկար տարիներու վարժութենէ մը ետք, եթէ կարդացած նիւթս 
զիս իրապէս շահագրգռէ, եթէ շրջապատիս մէջ տավուլ-զուրնա 
ալ նուագելու ըլլան, կրնամ կեդրոնանալ ընթերցումիս կամ 
գրութեանս վրայ։ Եղաւ պահ մը, երբ գլուխս վերցուցի գրքիս 
վրայէն։ Չկտրուած էջ մը կար։ Դանակ առնելու համար խոհանոց 
գացի։ Վերադարձիս աչք մը նետեցի պատկերասփիւռին վրայ։ 
Անուշիկ դէմքով բազմաթիւ երախաներ բաներ մը կ՚ըսէին ու 
իրենց ձեռքի թուղթին վրայ գրուած բաներ մը կը կարդային։

- Մտի՛կ ըրէ, որ բան սորվիս, ըսաւ տիկինս, չօճուխները 
Աստուծոյ գրած իրենց նամակները կը կարդան։

Ու մինչ ձեռքերս գրքին էջը կը կտրէին. ականջս տուի 
պատկերասփիւռին։

«Սիրելի՛ Աստուած, ըսաւ մանուկներէն մէկը եւ սկսաւ 
կարդալ իր ձեռքի թուղթը.

- Դուն ալ ստիպուա՞ծ ես ամէն բան ուտել... Ես ճիյէր (լեարդ) 
չեմ սիրեր»։

Ընթերցողին հասցէին համբոյր մը շրթունքիս ու լայն ժպիտ մը 
դէմքիս՝ դրի գիրքը վար.

- Սրտէս խօսեցար ճանի՛կ, ես ալ լեարդ չեմ սիրե՜ր...
- Ձա՛յնդ կտրէ ու մտի՛կ ըրէ, յանդիմանեց զիս տիկինս, ճիյէրը 

օգտակար է, արիւն կը շինէ։
Բարեբախտաբար այդ պահուն յայտագիրը ընդմիջուեցաւ ու 

երկար տաղտկալի ծանուցում մը սկսաւ, պատեհութիւն տալով 
ինծի, որ պատասխանեմ տիկնոջս դիտողութեան։

- Հոս Ամերիկա է տիկինս, ունեցած արիւնս կը բաւէ ինծի...
Յայտագիրը վերսկսաւ շատ սիրուն աղջնակի մը Աստուծոյ 

ուղղած նամակին ընթերցումով.
Սիրելի՛ Աստուած,
Ա՛լ ինծի աղբարիկ մի՛ ղրկեր, պէտք եղածին չափ ունիմ հիմա։

Կեդրոնականցի Գրագէտ՝
Արամ Հայկազ (Չէքէմեան)
(1900-1986) (Ամերիկա)
Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան
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Յաջորդ մանուկը.
Սիրելի՛ Աստուած,
Աշխարհը ստեղծած պահուդ շատ յոգնեցա՞ր։
Սիրելի՛ Աստուած,
Որդերը կակուղ շինեցիր, որ թռչունները զանոնք առա՞նց 

ծամելու ուտեն։
Սիրելի՛ Աստուած,
Ուրախ եմ, որ մարդիկը տեսակ-տեսակ ստեղծեցիր. այլապէս 

մայրս եւ հայրս ինչպէ՞ս պիտի ճանչնայի։
Սիրելի՛ Աստուած,
Դուն պատկերասփիւռ ունի՞ս, գունաւոր է՞, թէ ոչ սեւ ու 

ճերմակ։
Սիրելի՛ Աստուած,
Հեռաձայնիդ թիւը ինծի ղրկէ՛, որ երբ ըսելիք մը ունենամ քեզի 

հետ խօսիմ։
Սիրելի՛ Աստուած,
Ջութակի դաս կ՚առնեմ, բայց դեռ զիս մտիկ մի՛ ըներ։
Սիրելի՛ Աստուած,
Խնդրեմ այնպիսի պաղպաղակ մը շինէ, որ ուտես-ուտես 

չհատնի։
Սիրելի՛ Աստուած,
Կեռասին մէջ կուտ դնելդ անհրաժե՞շտ էր։
Սիրելի՛ Աստուած,
Քեզի համար կ՚ըսեն թէ ամէն տեղ ես ու ամէն բան կը տեսնես, 

մազս քաշող տղան տեսա՞ր։
Սիրելի՛ Աստուած,
Ինչո՞ւ ձիւնը միայն ձմեռը կը շինես։
Սիրելի՛ Աստուած,
Ամէն բան շինել կարենալու համար ո՞ր դպրոցը գացիր։
Սիրելի՛ Աստուած,
Փոխանակ մարդիկը մեռցնելու եւ յետոյ նորէն շինելու, լաւ 

չ՚ըլլա՞ր որ ունեցածներդ նորոգես ու ա՛լ մարդ չշինես։
Սիրելի՛ Աստուած,
Առջի օր ամպ չկար երկինքին վրայ, մէկը տեսայ, դո՞ւն էիր։
Սիրելի՛ Աստուած,
Առաջ  հոս էիր ու մեռնելէդ ե՞տքն էր, որ երկինք գացիր։
Սիրելի՛ Աստուած,
Մեծ մայրիկիս բարեւ ըրէ ու ըսէ՛, որ ալ տեղս չեմ թրջեր։
Սիրելի՛ Աստուած,
Ձիւնը ի՞նչպէս կը շինես...
Այս բոլորը լսելէ ետք, նամակ մըն ալ ես գրեցի Աստուծոյ,
Սիրելի՛ Աստուած,
Կրնա՞ս զիս մանկացնել կրկին...։
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Հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք, գտէ՛ք պահուած բառը։
ձմեռ, ձիւն, անձրեւ, օդ, ձեռնոց, փաթիլ, սառոյց, հով, 

մոյկ, հովանոց, ցուրտ, մշուշ, պաղ։

ԲԱՌ  ՋՆՋԵԼ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՏԱՌ  ՋՆՋԵԼ
Հետեւեալ բառերուն առաջին տառերը ջնջեցէ՛ք ու գտէ՛ք 

տարբեր իմաստ ունեցող նոր բառեր։

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Էջ 05 Տառ Փոխել- կ, դ, ճ, ռ, ն, ց, ս, թ, ղ, ր, զ, մ։ Խառն Տառեր- Ութօրէք, աւետում, տեառնընդառաջ, 

բարեկենդան, մեծ պահք, ծոմապահութիւն, վարդանանց, դիմակ, խնջոյք, կերուխում։
Էջ 10- Իտալիա/Հռոմ, Հայաստան/Երեւան, Ֆրանսա/Փարիզ, Սուրիա/Շամ (Դամասկոս), Գեր- 

մանիա/Պերլին, Աւստրալիա/Քանպերրա։
Էջ 11- Փիղին պատիճը երկայն է։ Կապիկը ուրախ-զուարթ կ՚ուտէ պանանը։ Դարբինը կը ծեծէ 

տաք երկաթը։ Լարախաղացը վտանգաւոր խաղեր կ՚ընէ պրկուած լարին վրայ։  Հիւանդապահուին 
մեծ հոգածութեամբ կը խնամէ հիւանդը։

Էջ 14- Սխտոր, պայուսակ, թրթուր, նարինջ, խոզ, մոմ, ճանճ, խաղող, բադ, աթոռ։
Էջ 23 Նոր Բառեր Կազմել- Մատանի, պատկեր, դաստակ, դասալիք, բացորոշ, օղակ, ծովափ, 

սակառ, խաժակ, փայտփոր։ Տառ Գտնել- փ, յ, ք։
Էջ 26 Բառ Ջնջել- Փոթորիկ։ Տառ Ջնջել- Եզ, շուն, ելակ, նաւ, պար, ոխ, նոր, արի, մուր, ուր, կար, 

էշ, օղ, աղ, երթ։
Էջ 28 Հանելուկ- Ջայլամ, արագիլ, ծիծեռնակ, կարապ, թանձրահաւ, թութակ, կաքաւ, սոխակ, 

տատրակ, աղաւնի։

հեզ   աշուն  լելակ
բնաւ  նպար   սոխ
անոր  բարի   ամուր
մուր  տկար   փէշ
քօղ   մաղ   փերթ
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած թռչուններու կամ թռչնազգիներու 
անունները, գրենք գնդիկներուն մէջ եւ յետոյ զուգաւորենք նկարներուն հետ։

ՀԱՆԵԼՈՒԿ Պատրաստեց՝ 
Լինտա Կիւլպաղ



29

Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Խաղի Անկիւն
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Թոբրաք Թաշճը
Գալֆաեան Վրժ.

Իլոնա Բախշոեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

«ԺՊԻՏ», որ միշտ հիացումով թղթատած է «ՓԹԻԹ»ին էջերը ու միշտ բարձր 
գնահատած ու ջատագովը հանդիսացած է տարուած աշխատութեան, սիրով կը 
հրատարակէ հետեւեալ հաղորդագրութիւնը։ Սրտանց յաջողութիւն կը մաղթէ 
«ՓԹԻԹ»ին՝ իր նոր առաքելութեան մէջ։

Ջերմօրէն կը յանձնարարէ «ԺՊԻՏ»ի ընթերցողներուն, հետեւիլ եւ օգտուիլ այս 
օգտաշատ ձեռնարկէն։

             Պէյրութ, 15 Դեկտեմբեր 2016 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հաճոյքն ունինք տեղեկացնելու թէ ՓԹԻԹ-ի Application-ը ՓԹԻԹ – PTIT, 
հրապարակուած է եւ կարելի է զայն անվճար ներբեռնել  Play Store-էն կամ App 
Store-էն։ 

ՓԹԻԹ-ի Application-ին մէջ շեշտը դրուած է զանազան բնոյթի խաղերու վրայ, 
որոնք ունին երկու մակարդակ՝ դիւրին եւ դժուար, որպէսզի հայ մանուկը կամ 
պատանին կարելիութիւնը ունենայ ընտրելու, իր տարիքին կամ կարողութեան 
համաձայն, նախընտրած մակարդակը։ Բնականաբար Application-ն մէջ խաղերը 
օժտուած են լսատեսողական արդիական հնարքներով։

Հաճոյքով կը տեղեկացնենք նաեւ, թէ ՓԹԻԹ-ի կայքը www.e-ptit.com, որ շուրջ 
տարի մը առաջ մեկնարկած էր, մեծապէս բարեփոխուեցաւ եւ դարձաւ առաւել 
ակնահաճոյ եւ օժտուեցաւ  ձայնային եւ տեսողական յաւելեալ հնարքներով եւ 
անշուշտ հարստացաւ նոր նիւթերով ու խաղերով ութը հերթական թարմացումէ 
(update) ետք։ ՓԹԻԹ-ի կայքին մեկնարկը կատարուած էր 2015 Նոյեմբերին եւ ըստ 
վիճակագրական տուեալներու ցարդ ունեցած է շուրջ 6700 այցելու։

ՓԹԻԹ-ի Application-ը, Փթիթ-ի կայքին նման, ֆինանսաւորուած է Գալուստ 
Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան կողմէ։

                 ՓԹԻԹ-ի խմբագրութիւն
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Արմէն 
Թադէոսեան

Կէտիկփաշայի 
Հրանդ Տինք 

Վրժ.

Լիլիթ 
Սարգսեան

Կէտիկփաշայի 
Հրանդ Տինք 

Վրժ.

Լարա Էօթերքուշ
Պոմոնթիի 

Մխիթարեան Վրժ.

Կիւնէյ Ճէնիք
Պոմոնթիի 

Մխիթարեան Վրժ.

Էլէնի 
Խուրթճեան
Պոմոնթիի 

Մխիթարեան Վրժ.

    Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.
Ձախեն աջ «Քուզէյ Եըլմազ,  Ճան Եըլտըզ,  Լարա Էօթերքուշ, 

Մարիա ֆէրահօղլու, Լարա Սէհէրեըլտըզը, Աննա Քանթարճըօղլու, 
Միրաքըլ Մատըքէ,  Ճորճ Գունդճեան»։




