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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Գարնան ամենագեղեցիկ ամիսներէն մէկը՝ 
Ապրիլը, իր անունը առած է լատիներէն aperire 
բառէն, որ կը նշանակէ արթննալ։ Նկատելով որ այս 
ամսուան ընթացքին կը սկսի վերածնիլ բնութիւնը 
ու կ՚ապրի իր վերազարդնումը, զայն կոչած են 
Ապրիլ։

Ապրիլ ամիսը, շատ անգամ իր հետ մեզի նուէր 
մըն ալ կը բերէ՝ Քրիստոսի Հրաշափառ Ս. 
Յարութեան տօնը։ Այս տարի Ապրիլ 16ին պիտի 
տօնենք Զատիկը, որ ամենամեծ տօնն է 
Քրիստոնեայ աշխարհին։ Զատիկի թուականը 
փոփոխական է, զայն կը տօնենք 22 Մարտ-25 
Ապրիլ թուականներուն միջեւ։

Սիրելի տղա՛ք, այս ամիս պիտի տօնէք 
նաեւ մանուկներուն նուիրուած՝ «23 Ապրիլ 
Մանկանց Տօն»ը, որ իր տեսակին մէջ միակն է 
աշխարհի վրայ։
      
   «Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց
        Օրհնեալ Է Յարութիւնն Քրիստոսի»
       Համբոյրներ՝
       «ԺՊԻՏ»       «ԺՊԻՏ»

Ուսուցիչը՝ գիտութեան դասի ընթացքին, ամպերու կազմութեան 
մասին ծանօթութիւններ տալէ ետք, հարցուց.

Աղտոտ 
ջուրերէն 
Պարոն...։

Ըսէ՛ տեսնեմ 
մա՛նչս, ի՞նչպէս 
կը գոյանան սեւ 

ամպերը...
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Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Բայց Պարո՛ն, եթէ 4 
ոսկինոց դրոշմաթուղթ 
մը եւս փակցնեմ, այդ 

պարագային աւելի 
ծանր պիտի կշռէ։

Հրամէ մա՛նչս...

Պարո՛ն, կը հաճի՞ք նամակս 
ուղարկել...

Սիրով, բայց այս նամակը 
բաւական ծանր կը կշրէ։

4 ոսկինոց 
դրոշմաթուղթ մը եւս 

պէտք է աւելցնէք։
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Ծածկագիրներուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք նախադասութիւնը։

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՊԱՀՈՒԱԾ  ԲԱՌ
Գրեցէ՛ք հանելուկին պատասխանները, յետոյ վերջին 

տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։
- Կարճ ժամանակամիջոց    . . .
- Կարդալ բային հրամայականը (եզակի) . . . . . 
- Մեզի հաւկիթ կու տայ։    . . .
- Անոնցմով կը գունաւորենք   . . . .
- Կենսական սննդանիւթ մը   . . .
- Թուրքիոյ մայրաքաղաքը    . . . . . .
- Առանց անոր գնում ընել կարելի չէ՛  . . . .
- Ահաւասիկ      . . .
- Մարմնի ներդաշնակ շարժում   . . .
- Ձեռքի մասերէն     . . .
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Մ Տ Ա Զ Բ Օ Ս Ա Ն Ք
Պատրաստեց՝

Սիլվա Կոմիկեան

4 նետը այնպէս մը 
դասաւորեցէ՛ք, որ 

ունենաք 5 նետ։

Գտէ՛ք վերջին թուանշանները։

Կատարեցէ՛ք թուաբանական 
2 գործողութիւն, որպէսզի 

3 հատ 6 թուանշանով, ունենաք 
7 թիւը։

Ո՞ր պատկերը 
կը տարբերի միւսներէն։
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Հնդկաստանի  «Andra Pradesh» 
քաղաքին մէջ կայ հսկայ ծառ մը, 
որ կը կոչուի «Baobap»: Այս ծառը 
աշխարհի ծառերուն մէջ ունի 
ամենալայն բունը (gövde), որուն 
վրայ կը տեսնուին զանազան 
անասուններու կերպարներ։ Այդ 
նկարները բոլորովին բնական են, 
արուեստական չեն, այսինքն 
մարդոց ձեռքով շինուած չեն:

«Airlander 10» որ ունի 93 մեթր երկարութիւն, ծրագրուեցաւ՝ 
օգտուելով զէփլինի եւ օդանաւի յատակագիծներէն (plan)։ Ան, Մարտ 
ամսուան մէջ թռիչք պիտի առնէ Անգլիոյ օդակայանէն:

Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...
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Հայերէնի ձայնաւոր հնչիւննեը եօթը հատ են. 
ա - ե -  է  - ը  -  ի  -  ո -  օ 
Բաղադրեալ ձայնաւորներ են. 
ու  -  իւ
Ե  տառը բառերուն մէջ կ՚արտասանուի է հնչիւնով։
Ո տառը բառերուն մէջ կ՚արտասանուի օ հնչիւնով։

Ամբողջացուցէ՛ք ձայնաւոր հնչիւններով եւ բառե՛ր կազմեցէք։
Կ _ ղ _ ն դ   Պ _ պ _ կ   Յ _ ս _ ս
Ձ _ ն     Ձ մ _ ռ 
Տ _ ն _ ծ _ ռ    Տ _ _ ռ ն _ ն դ _ ռ _ ջ
Բ _ ր _ կ _ ն դ _ ն   Տ _ ր
Գ _ ր գ             Գ _ ր ք   
Մ ս _ ր      Մ _ ծ   Պ _ հ ք
_ մ _ ն _ ր    _ ն կ _ ր
_ ր _ ն     _ ղ _ կ 

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

ԵԿԷ՛Ք  ՍՈՐՎԻՆՔ  ՈՒ  ԳՐԵՆՔ

Որո՞նք զոյգ կը ծախուին եւ որո՞նք հատով, մեթրով, շիշով 
կամ քիլոյով։ Ամբողջացուցէ՛ք աղիւսակը։

Կաթը  – քացախը - կօշիկը – ալիւրը – գինին – շաքարը -  ապակին - խնձորը 
- օշարակը – գիրքը - մուճակը – ձեռնոցը – թանը – սանտրը – գնդակը – նարինջը 
– կանկառը  –  մետաքս երիզը  – գուլպան – սիսեռը  - օղը – գորգը  - ժամացոյցը  
- մոյկը  - ջուրը – կերպասը – ելեկտրալարը (kablo) – մատիտը – ժապաւէնը - 
կեռասը։

հատով       մեթրով         զոյգ    շիշով         քիլոյով 
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Հետեւեալ բառերը յարմար ձեւով տեղադրեցէ՛ք կախման կէտերուն տեղ.
ձախլիկ, միջատ, թաղար, թթենի, փուռ, ընդեղէն, 

անուշաբոյր, ջահ, մուճակ, ակնոց
1- Մանիշակը .................... ծաղիկ մըն է։
2- .................... են՝ ոջիլը, լուն, ճանճը, մժեղը, սարդը եւլն.։
3- Թութին ծառը կը կոչուի ....................։
4- Մայրս, այս կերակուրը եփեց .................... մէջ։
5- Տան մէջ .................... կը հագնինք՝ փոխանակ կօշիկի։
6- Գարունը եկաւ, բոլոր .................... պատշգամը շարեցի, որ թարմ օդ եւ 

արեւ առնեն։
7- .................... են ոսպը, սիսեռը, չոր լուբիան եւլն.։
8- Աչքերու տկարութիւն ունեցողները .................... կը գործածեն։
9- Ձախ ձեռքը գործածող մարդիկ .................... կը կոչուին։
10- .................... մը կախուած է հիւրասրահին ձեղունէն։

1- Գիշերները ո՞ւր կը քնանան ոչխարներն ու այծերը։
.......................................................։
2- Ո՞ր եղանակին կը տօնենք Ս. Զատիկը։
.......................................................։
3- Տուէ՛ք գաղթող երեք թռչունի անուն։
.......................................................։
4- Ո՞ր ընտանի անասունները (7 անուն) կ՚ապրին ագարակին մէջ։
.......................................................։
5- Որո՞նք են որոճացող ընտանի անասունները։
.......................................................։
6- Որո՞նք են Մարմարա ծովուն երկու նեղուցները։
.......................................................։
7- Մարմնին ո՞ր մասին մէջ կը պահպանուի մարդոց սիրտը։
.......................................................։
8- Քանի՞ շաբաթ կը տեւէ դպրոցական կիսամեայ արձակուրդը։
.......................................................։
9- Ո՞ր լեռնաշղթային վրայ կը գտնուի աշխարհի ամենաբարձր 

գագաթը՝ Everest-ը։
.......................................................։
10-Ո՞ր  անասունը ընդունուած է, որպէս գազաններու թագաւոր։
.......................................................։

ՄՏԱՄԱՐԶԱՆՔ

Պատրաստեց՝ 
Շողեր Չափարեան

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑԷ՛Ք  ՀԵՏԵՒԵԱԼ  ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ 
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Այդ առաւօտ, Յարօն մեծ մայրիկին քովիկը բարի մը նստած, կը կարդար պատմութեան 
գիրք մը։ Մեծ մայրիկն ալ, ակնոցը քթին՝ կը կարկտէր Յարոյին պատռած տաբատը։ 
Արձակուրդ էր՝ Աւագ Չորեքշաբթի։ Մայրիկը շատ զբաղած էր, խոհանոցը՝ Մեծ Պահքի յատուկ 
համեղ ճաշեր կը պատրաստէր՝ պրասով ու շիրիկով խճողակ, նաեւ ձէթով կանանչ լուբիայ։ 
Յարօ շատ կը սիրէր ոսպը։ Մայրիկը խոստացած էր, ըստ աւանդութեան՝ Աւագ Հինգշաբթի 
ոսպ պիտի եփէր։ Ուսուցչուհին արդէն իսկ դասարանին մէջ պատմած էր Յիսուսի վերջին 
ընթրիքին մասին։

Յարօ կը շարունակէր իր ընթերցումը, սակայն իր ուշադրութիւնը չէր կրնար կեդրոնացնել, 
որովհետեւ տեւական կը մտաբերէր, անցեալ տարուան, խթման գիշերը...։ Զարմիկներով 
հաւկթամարտ ըրած էին եւ Յարօ պարտուած էր, իր բոլոր հաւկիթները կոտրած էին, շա՜տ 
յուզուած էր։ Զարմիկները ծիծաղելով իբր թէ մխիթարած էին զինքը. 

- Յարօ՛, մի՛ տխրիր, լաւ պատրաստուէ՛, յառաջիկայ տարի մենք կը պարտուինք, դո՛ւն կը 
շահիս հաւկթամարտը, ըսած էին։

Պատրաստուէ՜, պատրաստուէ՜, այդ բառը ամբողջ տարի մը խորթ հնչած էր իր 
ականջներուն մէջ։ Յարօ կը մտմտար. ի՞նչ ընէր, ի՞նչպէս պատրաստուէր...։ Քանի մը օր վերջ 
պիտի տօնէին  Նոր Զատիկ մը։

Մեծ մայրիկը աւարտեց կարը, մկրատը, ասեղն ու դերձանը, երբ կը պատրաստուէր  կարի 
տուփին մէջ տեղաւորելու, Յարօ յանկարծ նշմարեց, հոն գտնուող պզտիկ փայտէ հաւկիթը։ 

- Մեծ մայրի՛կ,  ինչի՞ կը ծառայէ այդ փայտէ հաւկիթը, հարցուց զարմացած։
- Աղուոր մանչո՛ւկս, ժամանակին այս փայտէ հաւկիթը կը գործածէինք ծակծկած 

գուլպաները կարկտելու համար, բայց այլեւս գործի մը չի՛ ծառայեր, կը պահեմ զայն՝ որպէս 
հին օրերու յիշատակ։

- Մեծ մայրի՛կ, քանի որ գործի չի ծառայեր, կրնա՞ս ինծի տալ այս հաւկիթը,  ըսաւ Յարօ ու 
առանց մեծ մայրիկին հաւանութեան սպասելու՝ խլեց հաւկիթը եւ վազնիվազ գնաց իր 
սենեակը։  

Յ.Գ. «Ժպիտ»ի սիրելի՛ ընթերցողներ, քիչ մը խորհեցէ՛ք ու պատմութիւնը դո՛ւք 
վերջացուցէ՛ք։ Ըստ ձեզի չարաճճի Յարօ ի՞նչ պիտի ընէ այդ հաւկիթով...։

     *  *  *

Հ Ա Ւ Կ Թ Ա Մ Ա Ր Տ Ը
Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Շիրիկ- tahin
Խճողակ- լիցք (dolma)
Մտաբերել- վերյիշել
Պարտուիլ-  յաղթուիլ

Մտմտալ- բանի մը մասին 
շարունակ խորհիլ
Խլել- բռնի առնել, 
յափշտակել
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ԽԱՌՆ  ՏԱՌԵՐ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Խառն տառերը միացնելով, կազմեցէ՛ք նախադասութիւն մը։

ՏԵՂԱԴՐԵՑԷ՛Ք  ԲԱՌԵՐԸ
Հետեւեալ բառերը տեղադրեցէ՛ք վարի նախադասութիւններուն մէջ.

յոյն, գայլ, սառ, Ապրիլ, արատ,
հոյն, քայլ, սար, ապրիլ, առատ

- .................. ամսուան մէջ մեծ ուրախութեամբ պիտի տօնենք Ս. Զատիկը։
- Եթէ կ՚ուզենք առողջ .................., պէտք է ուշադրութիւն ընենք մեր 

սննդառութեան։
- Գարունը մօտեցաւ, արտերն ու ..................երը վերագտան իրենց 

կենսունակութիւնը։
- Օդը այնքան ցուրտ էր, որ ձիւնը  ..................ի վերածուեցաւ փողոցներուն 

մէջ։
- Մարոյենց տունը մեզի շատ մօտ է, հազիւ քսան ..................։
- Ձմրան՝ երբ ..................երը անօթի մնան, մօտակայ գիւղերը կ՚իջնեն, 

ուտելիք գտնելու համար։
- Այս պարախումբին, պարուսոյցը կարծեմ .................. է։
- Մեծ մայրիկս, ամէն տարի շատ համեղ ..................ի անուշ կը պատ- 

րաստէ, որպէսզի ուտենք նախաճաշին։
- Այս տարի, մեր պարտէզի նռնենին, .................. նուռ տուաւ։
- Կարպիս երբ պաղպաղակ կ՚ուտէր, ..................աւորեց իր շատ սիրած 

շապիկը։

կ

Բ

ա
ր

ի

ե կ

ա

ր կ

ա
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մ

ր
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կ

Զ
ա տ

ի
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Կար ու չկար գեղեցկադէմ, աշխոյժ եւ հետաքրքրասէր աղջիկ մը կար, որ 
կը կոչուէր՝ Արփի: Ան բոլոր մարդոց նման՝ ունէր երկու աչք, երկու ականջ, 
երկու ձեռք, երկու ոտք, բայց մէկ լեզու եւ մէկ քիթ: 

Օր մը Արփի իր մեծ մօրը հարցուց.
- Մեծ մայրի՛կ, խնդրեմ ըսէ՛ ինծի, ինչո՞ւ երկու աչք, երկու ականջ, 

երկու ձեռք, երկու ոտք ունինք, բայց միայն մէկ լեզու եւ մէկ քիթ:
- Ա՜խ, իմ հետաքրքրասէր աղջիկս, տամ պատասխանը: Երկու աչք 

ունիս, որպէսզի լաւ տեսնես, երկու ականջ ունիս, որպէսզի լաւ մտիկ ընես, 
երկու ձեռքերդ քեզի կ՚օգնեն, որպէսզի գործերդ դիւրութեամբ կատարես,   
արագ կը քալես երկու ոտքերուդ շնորհիւ: Իսկ ունիս մէկ լեզու, մէկ քիթ, 
որպէսզի չշատախօսես ու քիչ խառնուիս ուրիշներու գործերուն։  

- Շնորհակալութիւն մեծ մայրի՛կ, ըսաւ Արփի: Լաւ խրատ մը տուիր 
ինծի. լաւ հասկցայ, թէ ինչո՛ւ մէկ լեզու եւ մէկ քիթ ունիմ, այլեւս պիտի չընեմ 
աւելորդ շատախօսութիւն եւ քիթս պիտի չխոթեմ ուրիշներու գործերուն։  

Պատրաստեց՝ 
Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան
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Գրեցէ՛ք նկարներուն անունները եւ բերանացի արտասանեցէ՛ք թէ քանի՞ հատ 
«ձ» տառ կայ։ 

Հ Ա Ն Ե Լ Ո Ւ Կ
Պատրաստեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ
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Արագիլներ եկան այսօր
Աշխատեցան ամբողջ մէկ օր,
Երբ հիւսեցին իրենց բոյնը
Թռչտեցան երկնքին մէջ.
Կա՜փ, կա՜փ, կա՜փ վեր
Կա՜փ, կա՜փ, կա՜փ  վար:
 Սագ ու սագիկ՝
 Օր մը ամբողջ, 
 Դաշտերուն մէջ շորորալով
 Պտըտեցան մեծ խումբ կազմած.
 Թըս-թըս-թըս վեր
 Թըս-թըս-թըս վար:
Բադ ու բադիկ՝
Ամբողջ օր մը,
Լճակին մէջ
Որսացին որդ ու ձկնիկներ,
Ու շրջեցան՝ մէկ վար-մէկ վեր
Կտուցն իրենց մէկ վար-մէկ վեր։
 Աքլորն հպարտ՝
   Օր մը ամբողջ 
 Պտըտեցաւ լեռ, սար ու ձոր,
 Ձայնը ձգեց՝ ուժով կանչեց.
 Կուկ-կուլի՜կ վեր
 Կուկ-կուլի՜կ վար:
Մենք փոքրիկներ՝ որպէս թիթեռ,
Դպրոցին մէջ ամբողջ օր մը,
Ուրախ-զուարթ թռչտեցանք,
Երգ երգեցինք զուարճացանք.
Թի՜ռ, թի՜ռ, թի՜ռ վեր
Թի՜ռ, թի՜ռ, թի՜ռ վար:

Գրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Հայր մը կը փափաքէր ամուսնացնել իր սիրելի զաւակը։ Կ՚ուզէր գտնել այնպիսի 
հարսնցու մը, որ ըլլար խելացի ու գթասիրտ, որպէսզի տէր ըլլար իր շատ բարի, բայց  
քիչ մըն ալ միամիտ Սահակին։ 

Օր մը, փորձելու համար զաւկին կարողութիւնը, իր քով կանչեց զինքը, չնչին 
գումար մը տալէ վերջ ըսաւ.

- Տղա՛ս, շուկայ գնա՛, այս դրամով կեր գնէ՛ մեր հաւերուն, մեր կովիկին, նաեւ 
ուտելիք՝ մեզի համար։

Սահակ երկա՜ր թափառեցաւ շուկային մէջ, բայց հայրիկին տուած դրամը 
բաւարար չէր այդքան գնումը ընելու։ Յուսահատ՝ նստաւ անկիւն մը ու սկսաւ 
մտածել.

- Ի՛նչ պատասխան պիտի տամ հայրիկիս, երբ տուն վերադառնամ ձեռնունայն, 
միմիայն ամօթ պիտի զգամ, քանի որ չկրցայ կատարել իր պահանջած գնումը։ 

Իրենց դրացուհին՝ սիրուն Գոհարը, երբ տեսաւ Սահակը՝ այնքա՜ն մտահոգ, 
հետաքրքրուեցաւ, ուզեց օգտակար ըլլալ իրեն, հարցուց տխրութեանը պատճառը ու 
երբ սորվեցաւ անմիջապէ՛ս գտաւ լուծում մը։

- Մի՛ յուզուիր Սահա՛կ, ունեցած դրամիդ չափով ձմերուկներ գնէ՛, միջուկը դուք 
կ՚ուտէք, կուտերը կու տաք հաւերուն, իսկ կեղեւը կովիկին, պատուիրեց ան։

Սահակ երբ տուն վերադարձաւ ձմերուկներով, հայրը շատ ուրախացաւ, 
Սահակին հնարամտութիւնը զարմացուց զինքը։ Յետոյ սակայն կասկածեցաւ, 
հարցուփորձեց ու երբ սորվեցաւ իրողութիւնը, ոտքի ցատկեց եւ.

- Մա՛նչս, Սահա՜կս, ահա՛ գտայ իմ փնտռած խելացի հարսնցուս, բացագանչեց 
ուրախութեամբ։

    *  *  *

Արեւելեան Պատմութիւն
Սիլվա Կոմիկեան

ՀԱՐՍՆՑՈ՛ՒՆ

Թափառեցաւ- ասդին անդին պտըտեցաւ
Յուսահատ- անյոյս, յոյսը կորսնցուցած

Ձեռնունայն- պարապ ձեռքով
Հնարամտութիւն- ճարպիկութիւն, 
խելացութիւն 
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Նմանողաբար Գրեց՝ Սիլվա ԿոմիկեանԱւետիք Իսահակեանէ
ԵՐԳԻՆ  ՀՐԱՇՔԸ

Հազարաւոր տարիներ առաջ կար հեռաւոր աշխարհ մը։ Հոն չափազանց գեղեցիկ էր 
բնութիւնը, բոլոր դաշտերն ու սարերը լեցուն էին անուշաբոյր ծաղիկներով, կարկաչուն 
աղբիւրներով, ամէն կողմ կը լսուէր թռչուններուն դայլայլը։ Երջանիկ էին հոն ապրող անա- 
սուններն ու միջատները։

Բայց մե՜ղք որ հոն բնակող մարդիկը չէին սիրեր զիրար, չար էին եւ անգութ։ 
Այդ մարդոց մէջ կ՚ապրէր որբ ու աղքատ մանուկ մը, ան կը սնանէր դաշտի բոյսերով, կը 

պատսպարուէր քարայրներու մէջ։ Անտեսուած՝ մարդոց կողմէ, կ՚ապրէր առանձինն, ո՛չ մէկը 
կը հետաքրքրուէր իրմով։ Տղեկը քանի կը մեծնար, կը զգար, որ այդ աշխարհին մարդիկը կը 
կրէին քարէ սրտեր։

Երբ պատանի դարձաւ, հեռացաւ այդ քարասիրտ մարդոց աշխարհէն, բարի աշխարհ մը 
գտնելու հեռանկարով։

Երկա՜ր քալեց ու հասաւ ծովափ մը, հոն՝ աւազներուն վրայ, յանկարծ տեսաւ գալարուող 
շողշողուն ձկնիկը։ Մեծ զգուշութեամբ վերցուց զայն ու երբ կը պատրաստուէր ձգել ծովուն 
մէջ, հոգեվարք ձկնիկը ուշքի եկաւ եւ սկսաւ խօսիլ մարդու լեզուով.

- Բարի՛ տղայ, ըսաւ ան, ի՛նչ որ կը փափաքիս յայտնէ՛ ինծի, պիտի կատարեմ զայն՝ 
բարիքիդ փոխարէն։

- Ինծի այնպիսի հնար մը տո՛ւր, որ մարդոց քարէ սիրտը վերածեմ բարի սիրտի, խնդրեց՝ 
պատանին։

- Դո՛ւն ՍԷ՜Ր կը փնտռես ազնի՛ւ տղայ... Ուրեմն կտրէ՛ ծովափի եղէգներէն մէկը ու շինէ՛ 
սրինգ մը։ Գնա՛, նուագէ մարդոց ու երբ տեսնես որ անոնց աչքերը 
արցունքով լեցուեցան, հասկցիր որ քարը բարի սիրտ դարձաւ։ 

Այսպէս խրատեց ձուկը եւ սուզուեցաւ ծովու խորունկ 
ջուրերուն մէջ։

Պատանին անմիջապէս գործադրեց ձուկին հրահանգը։ 
Շինեց սրինգը ու շտապեց, գնաց կանգնեցաւ հրապարակին 
վրայ։ Յուզուած՝ սկսաւ հնչեցնել իր դիւթական սրինգը, ար-
ցունքոտ աչքերով՝ նուագեց անտէր որբերու առանձ-
նութիւնը, մարդոց դժբախտութիւնը, աղքատներուն 
թշուառութիւնը։

Իր նուագը ալի՜ք ալի՜ք տարածուեցաւ տուներէ ներս 
ու նուաճեց, փշրեց բոլոր քարեղէն սիրտերը։ 

Մարդիկ կախարդուած՝ վազեցին հրապարակ, 
գրկուեցան իրարու հետ, շրջապատեցին պատանին եւ 
առաջին անգամ նկատեցին, որ աղքատ էր ան, անտէր ու 
մինակ...։ Գրկեցին ու համբուրեցին զինքը գուրգուրան-
քով ու սիրով։ Յուզուեցան եւ վշտահար հեկեկացին 
նաեւ, իրենց կեանքին մէջ՝ առաջին անգամ։

Եւ ահա՛ այդ օր ծնաւ ԵՐԳը ու գործեց իր հրաշքը, 
փշրեց բոլոր քարեղէն սրտերը։ Ու այդ օրէն սկսեալ, 
երգին շնորհիւ ՍԷՐն ու ՎԻՇՏը միատեղ բոյն դրին 
մարդոց սրտերուն մէջ։
   *  *  *
Անուշաբոյր- անուշ հոտող
Դայլայլ- թռչունի ճռուողիւն
Պատսպարուիլ- պաշտպանուիլ
Հեռանկարով- յոյսով մը
Հոգեվարք- մեռնելու մօտ
Ուշքի գալ- ինքզինքին գալ
Հրահանգ- պատուէր
Շտապել- աճապարել
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

 Ի՞մ յանցանքս է, 
գրպան չունենալս ...

Դրամը՝ 
վաճառորդին պիտի 

տաս եւ լրագիրս 
պիտի առնես...

Վրադիրքը առնել  
չմոռնաս...

Ուշադի՛ր, 
դրամները չկորսնցնես։ 

Յանձնէ՛ տիրոջդ։
Ապրի՛ս 
Տօ-տօ։

Դուն խելացի եւ 
քաջ շուն մըն ես, 
հայրիկին սիրելի 

շնիկը...

Հէէէ՜յ, ո՞ւր է 
վրադիրքը...

 Շո՛ւտ 
պատասխանէ, 

ի՞նչ ըրիր 
վրադիրքը։

Հայրի՛կ, 
դրամդ ետ 
չի գար...
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ՍՊԱՆՆԵԼ ԵՒ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ
«Սպաննել»ը գրաբարի մէջ սպանանել բայն է, որ կորսնցնելով երկու 

«ն»երուն միջեւ գտնուող «ա»ը, եղած է «սպաննել»։ 
Սպաննել բային նման փոփոխութիւն կրած են ուրիշ բայեր ալ. 
Օրինակ՝ «մոռանալ»ը՝ եղած է «մոռնալ», «տեսանել»ը «տեսնել» եւլն.։
Գալով սպանութեան, ան կազմուած է «սպան» արմատով եւ «ութիւն» 

յետադաս մասնիկով։ Կան նաեւ ուրիշ օրինակներ՝ տեսութիւն, տեսողութիւն 
եւլն.։

ԻՆՉՈ՞Ւ ՑԵՐԵԿ ԵՒ Ո՛Չ ՑՈՐԵԿ
Գրաբարի մէջ «ց» նախդիրը կը նշանակէ «մինչեւ», կը գործածուի 

հայցականի հետ։ Ցերեկ բառը կազմուած է «ց»+«երեկոյ»ով, որ կը նշանակէ 
մինչեւ երեկոյ։ 

Ինչպէս ցմահ (մինչեւ մահ), ցտեսութիւն (մինչեւ կրկին տեսութիւն)։
Չկայ «որեկ» արմատ մը, որ «ց»ին միանալով իմաստ առնէ։

ՎԱՃԱՌԵԼ ԵՒ ՎՃԱՐԵԼ
Այս երկու բառերը երբեմն կը ստեղծեն շփոթութիւն։ Վաճառել կը նշանակէ՝ 

ծախել, իսկ վճարել՝ տալ։
Խանութպանը վաճառեց (ծախեց) իր ապրանքը։
Յաճախորդը վճարեց (տուաւ) գնած ապրանքին փոխարժէքը։

ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ
Բաւարար է ըսել. Ան կը վերադառնար...
Աւելորդ է ըսել. Ան «ետ» կը վերադառնար...

ՈՒՂԻ ԵՒ ՈՒՂԻՂ
«Ուղի» կը նշանակէ ճամբայ, իսկ «ուղիղ»ը՝ շիտակ, ճիշդ։ Այս հիման վրայ՝ 

ուղեկորոյս (ճամբան կորսնցուցած), ուղեկից (ճամբու ընկեր), ուղեւոր 
(ճամբորդ)։ Ուղի բառին «ի» գիրը ձայնափոխութեան  ենթարկուած է։

Իսկ ուղղագրութիւն, որ կը նշանակէ շիտակ, ճիշդ գրել, կը գրուի երկու 
«ղ»ով, ինչպէս՝ ուղղանկիւն, ուղղամիտ, ուղղել եւլն.։

Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

ՄԱՏՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ
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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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Առաւօտ կանուխ
Բաւէ արթնցաւ,
Ուղիղ Անիին
Քովը  մօտեցաւ:

Շուտ վեր բարձրացաւ
Ու ծոցը մտաւ,
Մազերը քաշեց,
Քունը խանգարեց:

Անի արթնցաւ,
Անոր ճաշ տուաւ
Եւ շուտ մը կրկին,
Անկողին դարձաւ:

Կատուն անօթի՝
Կրկին մլաւեց,
Դրան մօտ գնաց,
Դուրս ելլել փորձեց:

Ուզեց պտըտիլ,
Թաղին մէջ շրջիլ,
Ընկեր կատուներ
Գտնել պարապիլ:

Անառակ փիսօն,
Միշտ նոյնը կ՚ընէր,
Իր կամքն անվերջ
Տիրոջ պարտադրէր:

Բայց ան խելացի,  
Գիտէր ամէն բան,
Գիտէր թաղեցին,
Գիտէր դրացին:

Ան լաւ կը ճանչնար,
Անոնց կ'այցելէր,
Ժամեր շարունակ
Շուրջը կը դիտէր:

Կը բանար նաեւ
Մեծ դուռը յարկին,
Եթէ կղպած չէր
Իր տէրը՝ Անին:

Ան մլաւելով
Իր խօսքը կ'ուղղէր
Թաղին բանգէտին,
Ամէն մարդ գիտէր:

Յետոյ կը զզուէր,
Ետ՝ տուն գալ կ'ուզէր
Դրան զանգակը
Ի՞նչպէս հնչեցնէր:

Անցորդին դիմաց՝
Կեցած կը պոռար
Եւ կը յաջողէր
Ուզածը կ'ըլլար:

Կատու մըն էր ան
Իրաւ եզակի,
Տնեցիներուն
Շա՜տ-շա՜տ սիրելի։

Բաւէ  Առաւօտուն

Բաւէ  Օրուան  Մէջ 
Ի՞նչ  Կ'ընէ
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Հետեւեալ հանելուկին պատասխանները գրեցէ՛ք ու գնդիկներուն 
մէջի տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառերը։

- Անով կը գրենք   . . . . .
- Նոր տարի, տարեմուտ  . . . . . .
- Նինջ     . . .
- Մարդանման անասունը  . . . . .
- Աշակերտին պարտականութիւնը . . .
- Կաթով կը պատրաստեն, նախաճաշին կ՚ուտենք  . . . . .
- Մեր առօրեայ սնունդը . . .
- Բնակարան   . . .
- Ոգելից ըմպելի մը  . . .
- Նարինջին ընկերուհի պտուղը . . . . .

ՀԱՆԵԼՈՒԿ -Ա-

ՀԱՆԵԼՈՒԿ -Բ-

Պատրաստեց՝
Ժագլին էրմէն

Գրեցէ՛ք հետեւեալ հանելուկին պատասխանները ու անոնց 
առաջին տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։

- Իշու կամ ձիու ձագ . . ռ . կ
- Մեր մազերը անով կը ........  . ա ն . ր . . .
- Անփայլ, տժգոյն . ղ . տ
- Քուն . . ն .
- Յոգնակի չէ՛ . զ . . ի
- Կարճ ժամանակամիջոց . . պ .
- Դէմք . . ե .
- Արի . . ջ
- Առտու . . ա . օ .
- Փոքրիկ աղջիկներուն նախասիրած խաղալիքը  . ու . . իկ
- Թել մանելու կազմած, իլ . ո ք
- Երեկոյ . . իկ . . 
- Արտասուել . . լ
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Դերձակ՝ Յովակիմ վարպետ եւ կինը՝ Տկն. Սիրարփի, այս տարի Զատիկը անցուցին Ս. 
քաղաք՝ Երուսաղէմի մէջ: Կարճ խօսքով անոնք մահտեսի եղան: 

Զատիկէն երեք օր վերջ վերադարձան Պոլիս: Հանդիսաւոր կերպով դիմաւորուեցան 
ընտանիքին անդամներուն կողմէ: Անոնք հինգ ինքնաշարժով եկած էին օդակայան՝ 
տղան եւ հարսը, աղջիկն ու փեսան եւ հինգ թոռները: Կային նաեւ ներերն ու տալերը: 
Միայն բացակայ էր նորապսակ ամոլը՝ վարպետին կրտսեր տղան եւ հարսը։ Անոնք 
գացած էին Հայաստան՝ Զատիկը տօնելու, ներկայ ըլլալու Էջմիածնի Ս. Պատարագին, 
զոր պիտի մատուցուէր Վեհափառ Հայրապետի հանդիսապետութեամբ:  

Տկն. Սիրարփիի եւ Յովակիմ վարպետի շքախումբը հասաւ տուն։ Անոնց բնակարանը 
կը գտնուէր Պիլէզիկճի փողոցի մէջ։ Դուռ-դրացի փողոց իջան, բարի գալուստ մաղթելու:

-- Բարի՛ եկար Հաճի հանըմ։
-- Շնորհակալ եմ քուրիկս, կը մաղթեմ՝ բոլորդ ալ արժանի ըլլաք մահտեսի կոչուելու։
-- Մեծ մա՛յր, ինչո՞ւ ձեզի մահտեսի կ՚ըսեն, կրնա՞ս բացատրել ինծի, խնդրեց Արի 

թոռնիկը։
-- Զաւա՛կս, մահտեսի կը կոչուին Երուսաղէմ ուխտի գացող հաւատացեալները։ 

Մահտեսի բառական իմաստով կը նշանակէ՝ մահը տեսնել։ Հին ատեն ուխտաւորներ 
իրենց ճամբորդութիւնը կը կատարէին դժուարին պայմաններու մէջ, որովհետեւ այդ 
շրջանին գոյութիւն չունէին այսօրուան փոխադրամիջոցները։ Ուխտաւորներէն շատեր 
մահը կը տեսնէին, այսինքն՝ կը հիւանդանային կամ կը մահանային ճամբու ընթացքին։

ՀԱՃԻ ՄԵԾ ՄԱՅՐ, 
ՀԱՃԻ ՄԵԾ ՀԱՅՐ

Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան
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-- Մեծմա՛յր, աղէկ մը հասկցայ հիմա ունիմ ուրիշ հարցում մը. ի՞նչ բերիր մեզի։
-- Այս երկու ճամպուրուկներուն մէջ կան մեր հագուստները, ըսաւ Յովակիմ 

վարպետ, յետոյ աւելցուց.
-- Ձեզի համար գիրքեր գնած ենք, շատ օգտակար գիրքեր... Իսկ մեծերուն համար՝ 

երկու շիշ ընտիր գինի։
-- Հասկցա՜յ, ըսաւ թոռներէն մէկը, կ՚երեւի անոնք՝ «Կանայի Հարսանիք»ի գինիներէն 

են։ 
-- Հարսանիքի՞ ալ գացիք, հարցուց մեծ հարսը, որ միայն հինգ տարի հայկական 

դպրոց յաճախած էր։
-- Այո՛, Յիսուսին քով նստանք, ըսաւ մեծ հայրիկը ծիծաղելով...
-- Մեծ հա՜յր, խաչերով լեցուն է այս պայուսակը, բացագանչեց Արի զմայլած... 
-- Մա՛նչս, այդ  խաչերը պիտի բաժնուին ձեր բոլորին...
-- Շատ գեղեցիկ են մեծ հայր...։ 
-- Այլեւս ձգենք շատախօսութիւնը, բոլորուինք ընթրիքի սեղանին շուրջ եւ անգամ մը 

եւս ընտանեօք տօնենք Ս. Զատիկը, ըսաւ Տկն. Սիրարփի։ 
Մահտեսի Յովակիմ վարպետ, իւրաքանչիւրին բաժակին մէջ «Կանայի Գինի» լեցնելէ 

ետք, բարձրացուց իր բաժակը.
-- Սիրելինե՛րս, զաւակնե՛րս, հարսե՛րս թոռնիկնե՛րս, բոլորդ, նաեւ բոլոր անոնք  

որոնք սա պահուս այստեղ չեն գտուիր... Բոլորդ ալ լաւ ապրեցէ՛ք, առողջ ապրեցէ՛ք, շէն 
եղէ՛ք... 

Յետոյ աւելցուց.
-- Յիշենք նաեւ բոլոր բացակաները, օրհնեա՜լ ըլլայ անոնց անթառամ յիշատակը... 

Քրիստոս Յարեաւ ի Մեռելոց։
Պահ մը լռութիւն տիրեց սենեակին մէջ, տամկացան բոլորին աչքերը, յետոյ 

ողջագուրեցին զիրար ու ըսին.
-- Օրհնեա՜լ Է Յարութիւնն Քրիստոսի։ 
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Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած զանազան ուտեստեղէններու անունները, 
գրենք գնդիկներուն մէջ եւ յետոյ զուգաւորենք նկարներուն հետ։

Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Խաղի Անկիւն
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Էջ 05 Ծածկագիր Խաղ- «Եկէ՛ք ընկերներ կարմիր 
հաւկիթ ներկենք»։ Պահուած Բառ- «Հաւկթամարտ»։

Էջ 06 Հանելուկներ-
  
      + 6 = 7

Էջ 08-

Էջ 09- Կաղանդ Պապիկ, Ձիւն, Տօնածառ, 
Բարեկենդան, Գորգ, Մսուր, Ամանոր, Արիւն, 
Յիսուս, Ձմեռ, Տեառնընդառաջ, Տէր, Գիրք, Մեծ 
Պահք, Ընկեր, Օղակ։ Հատով- սանտրը, գնդակը, 
կանկառը, ժամացոյցը, մատիտը, գիրքը։ 
Մեթրով- ապակին, մետաքս երիզը, գորգը,  
ելեկտրալարը, ժապաւէնը, կերպասը։ Զոյգ- 
կօշիկը, մուճակը, ձեռնոցը, գուլպան, օղը, մոյկը։ 
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ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Շիշով- կաթը, գինին, օշարակը, թանը, ջուրը, 
քացախը։ Քիլոյով- ալիւրը, շաքարը, խնձորը, 
նարինջը, սիսեռը, կեռասը։ 
Էջ 10 Մտամարզանք- Անուշաբոյր, միջատ- 
ներ, թթենի, փուռին, մուճակ, թաղարները, 
ընդեղէններ, ակնոց, ձախլիկ, ջահ։ Պատաս- 
խանեցէ՛ք Հետեւեալ Հարցումներուն- 1-Գոմին 
կամ փարախին մէջ, 2-Գարնան, 3-Ծիծեռնակ, 
կռունկ, արագիլ, 4-Հաւը, սագը, բադը, ոչխարը, 
կովը, եզը, հնդկահաւը, 5-Կովը, ոչխարը, եզը, 
այծը, 6- Վոսփորը (İstanbul Boğazı) եւ Տարտա- 
նէլը (Çanakkale Boğazı), 7-Կուրծքի վանդակին 
մէջ, 8-Երկու շաբաթ, 9- Ասիոյ՝ Հիմալայա 
լեռնաշղթային վրայ, 10-Առիւծը։

Էջ 12 Խառն Տառեր-  Բարի եկար կարմրուկ 
Զատիկ։Տեղադրեցէ՛ք Բառերը- Ապրիլ, ապրիլ, 
սար, սառ, քայլ, գայլ, յոյն, հոյն, առատ, արատ։

Էջ 14 Հանելուկ- Ձեռնասայլ, ձմերուկ, ձուկ, 
ցախաւել, տանձ, ձեռք, խնձոր, ընձուղտ, ցորեն,         
ցնցուղ, ձի, ձագար, ցուլ, գանձանակ։ 10 հատ «ձ» 
տառ կայ։

Էջ 23 Հանելուկ Ա- Քուռակ, սանտրենք, 
աղօտ, նինջ, եզակի, րոպէ, երես, քաջ, 
առաւօտ, պուպրիկ, րոք, իրիկուն, լալ։ 
«Քսաներեք Ապրիլ»։ Հանելուկ Բ- Մատիտ, 
կաղանդ, քուն, կապիկ, դաս, պանիր, հաց, 
տուն, օղի, նումայ։ «Մանկանց Տօն»։ 

Էջ 28 Հանելուկ- Դդմաճ, մրգանուշ, եղինձ, 
կարկանդակ, լաւաշ, թերթուշ, թթուաշ, չոր- 
թան, պահածոյ, մսաշօթ։

6 
6

     +2      +3      +4     +5      +6= 22

    7x7    4x9    3x6    8x1=8
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Էրիք Մարքթարեան, Լարիսսա Թաշճի, Քրիսթ Գրիգորեան, 
Վիթա Աւագեան, Լիլիթ, Էտա Կիրկին, Հաննա Էօզտէմիր

Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Կարէն Արթան, 
Յակոբ Կիւրճեան

Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Քամի Մինասէր
Տատեան Վրժ.

Դալիա Չոփուրօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Մարիա Ֆէրահօղլու
Պոմոնթիի 

Մխիթարեան Վրժ.
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Սէլին Եըլտըզ, Ալիսա Ուլուք, Դալիա Էօղմէն
Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Արամեան Ունճեան Վարժարան Մանկապարտէզ Բ.
Շատակեր Թրթուրիկները

Դալիա Խաչիկօղլու
Տատեան Վրժ.

Մարինա Շաբոյեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Էրիք Ափոյեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.




