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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Ահա՛ եկաւ Մայիսը, գարնան ամենագեղեցիկ 
ամիսը, վարդերու ամիսը...։ Մայիսը կ՚աւետէ 
դպրոցական տարեշրջանին վերջաւորութիւնը ու 
մօտալուտ  ամառնային երկար արձակուրդը։

 Վայելեցէ՛ք գեղեցիկ արձակուրդ մը, կուշտ ու 
կուռ զուարճացէ՛ք, բայց ժամանակ յատկացուցէ՛ք 
նաեւ ընթերցումի։ Ընթերցումը կ՚աշխատցնէ ձեր 
ուղեղը, կը սորվեցնէ շատ մը գիտելիքներ, կը զար- 
գացնէ ձեր շարադրելու կարողութիւնը ու կը 
հարստացնէ ձեր բառապաշարը։

Մայրերու  նուիրումը  գնահատելու  նպատա- 
            կաւ, աշխարհի գրեթէ բոլոր երկիրները՝ զանազան  
            թուականներու՝ կը տօնեն «Մայրերու Օր» մը։   
            Ամէնէն տարածուն թուականը՝ «Մայիսի Երկրորդ  
            Կիրակին»  է,  որ  1914ին  պաշտօնապէս  
      ընդունուած է Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ-  
     ներուն մէջ, հիմ ունենալով Anna Jarvis-ի կողմէ գրի  
      առնուած յուզիչ նամակը, զոր ան ուղղած էր իր մեռած մայրիկին։

Հայաստան՝ «Մայրերու Օր»ը կը տօնէ 7 Ապրիլին։
Ս. Աստուածածնի Տօնը կը յիշատակուի նաեւ՝ որպէս «Մայրերու Տօն»։
Սիրելի տղա՛ք, Հոկտեմբերին կրկին ողջագուրուելու մաղթանքով...
              Համբոյրներ՝
                 «ԺՊԻՏ»
              Համբոյրներ՝
                 «ԺՊԻՏ

Ուտե՞լը կը սիրես, 
թէ պառկիլը։

Պառկած ուտելը։ 

Ծոյլին հարցուցին.
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Գօ-գօԹարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Պայծա՛ռ, անո՞ւնդ ալ 
փոխեցիր...

Կարօ՜ տե՛ս, սա դիմացէն 
եկողը Պայծառը չէ՞։ 

Որքա՜ն փոխուեր է...

 Պայծառ բոլորովին տարբեր 
մէկը եղեր ես... 

Դէմքդ, մազերուդ գոյնը... 
Այս որքա՜ն փոփոխութիւն...

Անիմաստ բաներ 
կ՚ըսես, իմ անունս 

Պայծառ չէ՛...
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1- Ձու
2- Մեր դասը կը գրենք անոր մէջ
3- Վարդերու ամիսը
4- Ո՞ր ատեն
5- Իր
6- Օրերը ցոյց կու տայ
7- Փափաք
8- Երեկոյ
9- Նոր տարի

Ծածկագիրներուն հետեւելով գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Մ Տ Ա Զ Բ Օ Ս Ա Ն Ք

Ի՞նչ տարբերութիւն կը տեսնէք, 
կարմիր եւ կապոյտ գլխագիրներուն

համաչափութիւններուն (simetri) 
միջեւ։ 

Քանի՞ զոյգ ձեռնոց կրնաք հաշուել։

Քանի՞ եռանկիւն կրնաք հաշուել։

Ո՞ր թուանշանը պէտք է 
դնենք հարցման նշանին տեղ։
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

362 մեթր երկարութեամբ, 77 մեթր բարձրութեամբ, 66 մեթր լայնքով, աշխարհի 
ամենամեծ ճամբորդանաւը կոչուեցաւ՝ «Harmony of the Seas»։ Ությարկանի նաւը 
ունի 227 հազար թոն ծանրութիւն. կրնայ փոխադրել 8 հազար ճամբորդ:

Նաւը կառուցուեցաւ Ֆրասայի «Sant-Nazaire» նաւաշինարանին (tersane) մէջ, 32 
ամսուան ընթացքին։ Դէպի Անգլիա իր առաջին ուղեւորութենէն ետք, ան պիտի 
շրջի Միջերկրական Ծովու (Akdeniz) մէջ՝ նաւահանգիստէ նաւահանգիստ (liman)։  

Նիւ-Եորքի բնակիչներէն կին մը, 
իր Հէնրի անուն կրիային համար, կը 
փնտռէ օգնական մը, որպէսզի 
պտըտցնէ ու խնամէ զայն՝ ամբողջ օր։ 
Այս ուղղութեամբ օրաթերթերուն կու 
տայ ծանուցում մը։ Հարիւրաւոր 
անձեր կը հետաքրքրուին ու կը դիմեն 
իրեն, երբ ծանուցումին մէջ կը կար- 
դան թէ՝ «Ծառայութեան ժամական 
աշխա տավարձքը 10 տոլար է...»:  
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Հեետեւելով թուանշաններուն՝ նկարներուն անունները տեղադրեցէ՛ք 
քառակուսիներուն մէջ ու գտէ՛ք պահուած բառը։

Պատրաստեց՝  
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Ամբողջացուցէ՛ք հետեւեալ բառերը ու գտէ՛ք պահուած բառը։

. . . . . . . .
. . .       . . . . . .. . .      .

Պահուած բառը՝ ......................   

Պահուած բառը՝ ......................   
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Ամբողջացուցէ՛ք քառակուսիները բացատրութիւններուն համաձայն ու 
կազմեցէ՛ք նոր բառեր։

Ամբողջացուցէ՛ք ( ա - է – ը -  ի ) գիրերով։

Մկն_կ,   մկն_կ   չ_ր   մկն_կ,

Կերար   պ_ն_ր   ու   հաց_կ,              

Կերար   ոսկ_   ցորեն_,
 
Կերար   տոպր_կին   կ_ս_։

 Եղանակները միացուցէ՛ք իրենց հետ 
առնչուած ամիսներուն։  
    
      Ա              Բ
Գարուն      Դեկտեմբեր

Ամառ      Ապրիլ

Աշուն      Յունիս

Ձմեռ    Հոկտեմբեր 

Պատրաստեց՝  
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

1  Ըստ Պատմահայր Մովսէս Խորենացիի Հայոց նախահայրը՝    ..........   Նահապետ
2- ……… Լեզու

3- Հայ կին կամ աղջիկ
4- Հայերէն գիրերով

5- Անձի մը ծննդավայրը
6- Հայերուն օգնող՝ նպաստող
7- Հայաստանի մէջ  բնակող

8- Հայերէն խօսիլ 
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Ֆրանսայի մայրաքաղաք՝ Փարիզի 
խորհրդանիշ (sembol) Էյֆէլի պողպատեայ 
(çelik) աշտարակը, որուն բարձրութիւնը 
կը հասնի մինչեւ 324 մեթր, կազմուած է 
աւելի քան իրարու ագուցուած 18.000 
երկաթեայ կտորներով։ 

Փարիզի մէջ՝ 1887 թուականին սկսան 
աշխատութիւնները հիմնելու Միջազգային 
Տօնավաճառ մը (fuar)։ Կառուցուեցաւ նաեւ 
Էյֆէլի աշտարակը, որպէս յիշատակարան՝ 
1789ի Ֆրանսայի մեծ յեղափոխութեան 100
ամեակին նուիրուած։

Աշտարակին ճարտարապետն (mimar) 
էր Stephen Sauvestre։ Ձեռնարկը իրագործեց 
եւ համաձայնագիրը (kontrat) ստորագրեց 
Կիւսթաւ Էյֆէլ, որ գլխաւոր ճարտարա- 
գէտը (mühendis) եղաւ աշտարակին, 
օգնական ունենալով մեծ թիւով այլ 
ճարտարագէտներ։ Շինութիւնը տեւեց երկու տարի, երբ աւարտեցաւ Կիւսթաւ Էյֆէլի 
անունը տրուեցաւ անոր։  

Աշտարակ բարձրանալու համար կայ երկու ձեւ։ Առաջինը՝ սանդուխով, որ ունի 
1792 աստիճան (basamak), իսկ երկրորդը՝ արդիական (modern) վերելակներով 
(asansör)։

Էյֆէլի աշտարակը ունի երեք յարկ՝ առաջինը 58 մեթր բարձրութեան վրայ է։ Հոն կը 
վաճառուին յուշանուէրներ, կան ճաշարաններ զբօսաշրջիկներուն (turist) համար։ Բ. 
յարկը 115 մեթր բարձրութիւն ունի։ Իսկ Գ. յարկը, որ 276 մեթր բարձր է գետնէն, հովի 
ազդեցութեամբ կախօրրանի (salıncak) պէս կը ճօճի (6սմ.) եւ այս պատճառաւ ամէն 
զբօսաշրջիկ չի համարձակիր մինչեւ գագաթ բարձրանալու։

Գ. յարկին վրայ կը գտնուին հսկայ լուսարձակ մը (projektör), օդերեւութա- 
բանական (meteorolojik) փոքր կայան մը եւ ձայնասփիւռի ու հեռատեսիլի ալիքները 
ընկալող (alıcı) եւ սփռող (verici) սարքաւորում մը։

Ֆրանսացիները կը գուրգուրան այս շինութեան վրայ եւ եօթը տարին անգամ մը կը 
ներկեն զայն։

Պատրաստեց՝
Շողեր Չափարեան

ԷՅՖԷԼԻ  
ԱՇՏԱՐԱԿԸ
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Մայրիկն ըսաւ.- Է՜յ, Մինա՜ս,
Այսօր չըլլայ դուրս երթաս,
Դուրսը ցուրտ է, պաղ կ՚առնես,
Տե՛ս, կը հազաս այծի պէս։

Մինասն ըսաւ.- Ես կ՚երթամ, 
Տունը մինակ ի՜նչ մնամ.
Պոռա՜ց, կանչե՜ց, շատ լացաւ.
Գլորեցաւ, վար ինկաւ։

Անոր ձայնէն, աղմուկէն,
Քոյրն արթնցաւ իր քունէն.
Խնձոր տուաւ մայրիկը,
Որ շատ չլայ փոքրիկը։

Խնձո՜ր, խնձո՜ր, ի՜նչ խնձոր,
Մեծ ու կարմիր, մեղրածոր,
Մինասն աշխարհը մոռցաւ,
Պառկած տեղէն վեր կեցաւ։

- Ինծի չկա՞յ, ըսաւ նա։
- Ո՛չ, խաղալու դուն գնա՛։
- Ցուրտին ի՞նչպէս ես խաղամ,
Չե՞ս տեսներ թէ կը հազամ...։

Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան

1) Իսկուհի 
2) Մաքրուհի
3) Տիրուհի
4) Թագուհի
5) Սրբուհի

6) Դշխոյ (Թագուհի)
7) Մարիամ
8) Աստուածամայր
9) Աստուածածին
10) Ս. Կոյս Մարիամ

ՄԻՆԱՍՆ  ՈՒ  ԽՆՁՈՐԸ

Մարիամ Աստուածամօր տրուած են 
հետեւեալ տիտղոսները.
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1) Զուգահեռական (paralel) գիծերը, քանի՞ անգամ կը կտրեն զիրար.
ա) Երկու անգամ  բ) Երեք անգամ
գ)  Մէկ անգամ   դ) Երբեք

2) Ուղղանկիւն եռանկեան անկիւններէն մէկը 350 է. քանի՞ աստիճան 
կ՚ըլլայ երրորդ անկիւնը.

ա) 800  բ) 600  գ) 550  դ) 450

3) Մարմնին ո՞ր մասին մէջ կը գտնուին երեք ամենապզտիկ 
ոսկորները.

ա) Մատներուն  բ) Գանկին
գ)  Ներքին ականջին  դ) Միջին ականջին

4) Ամէնէն շատ քանի՞ ակռայ կ՚ունենայ չափահաս մէկը.
ա) 28  բ) 30  գ) 32  դ) 26

5) Յովհաննէս Մկրտիչ ո՞ր գետին մէջ մկրտեց Յիսուսը.
ա) Եփրատ (Fırat)  բ) Յորդանան 
գ)  Տիգրիս (Dicle)  դ) Նեղոս (Nil)

6) Հայ ժողովուրդը՝ ո՞ր թուականին, Տրդատ թագաւորի հրամանով 
պաշտօնապէս ընդունեց քրիստոնէութիւնը ու եղաւ աշխարհի առաջին 
քրիստոնեայ ազգը.

ա) 301  բ) 331  գ) 451  դ) 351

7) Փապլօ Փիքասօ՝ արուեստի ո՞ր մարզին մէջ աշխարհահռչակ 
դարձաւ.

ա) Երաժշտութիւն  բ) Նկարչութիւն
գ)  Քանդակագործութիւն դ) Դերասանութիւն

8) Ո՞վ է աշխարհահռչակ հայազգի ծովանկարիչը (1817-1900), որ եղած 
է նաեւ Օսմանեան Պալատին նկարիչը ու գնահատուած՝ Սուլթաններու 
կողմէ.

ա) Մարտիրոս Սարեան բ) Վարդան Մախոխեան
գ)  Մկրտիչ Ճիվանեան դ) Յովհաննէս Այվազովսկի

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Գտէ՛ք Ճիշդ Պատասխանները
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Ուղտապան մը՝ իր 5 ուղտերը ետին 
ձգած, քաղաք կը տանէր ծախելու։ Արեւը 
կիզիչ էր եւ ծարաւը՝ պատառ-պատառ 
ըրած էր իր շրթները։

Անոնք ուժասպառ՝ երկա՜ր քալեցին ու 
վերջապէս հասան աղբիւրի մը մօտ։ 
Ուղտապանը յագեցուց իր ծարաւը՝ 
յագեցուց նաեւ ուղտերուն ծարաւը, ջրեց 
զանոնք, յետոյ հանգչեցաւ ծառի մը տակ։

Երբ արթնցաւ քունէն, տեսաւ որ 
ուղտերէն մէկը չկայ, չորս դին նայեցաւ, 
փնտռեց հոս-հոն, ուղտը չկա՜ր ու չկա՜ր։ 
Յուզուեցաւ, ո՞ւր փախած էր անպիտանը։ 
Մտահոգ՝ ուղղուեցաւ դէպի մօտակայ 
գիւղը։ Մուտքին հանդիպեցաւ պառաւ 
կնոջ մը, մեծ յոյսով հարցուց անոր, թէ 
տեսա՞ծ էր արդեօք իր ուղտը։ 

Պառաւը զայրացած ըսաւ.
- Ես իմ աքլորս եմ կորսնցուցեր, աչքիս 

կ՚երեւա՞յ քու ուղտդ։ Եկո՛ւր, օգնէ՛ ինծի, 
միասին փնտռենք աքլորս, յետոյ կը 
գտնենք քու ուղտդ։

Ուղտապանը՝ սրտնեղ հեռացաւ կնոջ 
քովէն։ Չորս ուղտը յանձնեց գիւղա- 
պետին ու ամբողջ օր մը վազեց-վազվզեց 
ու ջանաց գտնել իր կորսուած ուղտը։ 
Որու որ դիմեց, ստացաւ ժխտական 
պատասխան.

- Այնպէ՜ս մը թաղուած էինք մեր 
աշխատութեան մէջ, որ չնկատեցինք 
ուղտդ, ըսին անոնք։

Ուղտապանը չափազանց յոգնած էր. 
երբ գիշերը վրայ հասաւ, գլուխը դրաւ 
բարձին ու անմիջապէս քնացաւ։ Երազին 
մէջ տեսաւ իր բարի մայրիկը։ Ա՛ն, 
գորովագին շոյեց իր գլուխը ու ըսաւ.

- Որդի՛ս, մի՛ տխրիր, պիտի գտնես 
ուղտդ, բայց նախ փնտռէ՛ ուրիշին 
կորուստը, օգնէ՛ պառաւ կնոջ, որպէսզի 
ուրիշն ալ օգնէ քեզի...։

Առաւօտ կանուխ ուղտապանը վազեց 
ծեր կնոջ մօտ ու առաջարկեց՝ միասին 
փնտռել աքլորը։ Անոնք երկուքով՝ մինչեւ 
երեկոյ, ամէն տեղ փնտռեցին կենդանին։ 
Հետզհետէ կը կորսնցնէին իրենց յոյսը, 
երբ յանկա՛րծ պառաւը աղաղակեց.

- Ահա՛, հո՛ն է, պատին տակ նստեր է 
իմ սիրելի աքլորս։ 

Ուղտապանը՝ շտապ  վազեց ու փոր- 
ձեց գրկել աքլորը, բայց ան վախցած՝ 
թափ տուաւ իր թեւերուն ու արագ 
սլացաւ դէպի դաշտերը։ Մէկը առջեւէն, 
միւսը ետեւէն, անոնք երկա՜ր վազեցին 
իրարու ետեւէ։ Յանկա՛րծ ուղտապանին 
աչքին առջեւ յայտնուեցաւ իր փախստա- 
կան ուղտը։ Ա՛ն կ՚որոճար, հանգիստ 
նստած՝ կանանչ խոտերուն մէջ։ Ուղտա- 
պանը վարձատրուած էր, չափ, սահման 
չունէր իր ուրախութիւնը։ 

Պահ մը վերջ մեր ուղտապանը մէկ 
քովին աքլորը, միւս քովին՝ կորսուած 
ուղտը, յաղթական մուտք գործեց գիւղէն 
ներս։

Նմանողաբար Գրեց՝ Սիլվա Կոմիկեան
ԿՈՐՍՈՒԱԾ  ՈՒՂՏԸ

Աւետիք Իսահակեանէ
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Հետեւեալ բառերուն միայն մէ՛կ տառը փոխելով, գտէ՛ք տարբեր 
իմաստ ունեցող բառեր։

դ - յ - մ - չ - ր - շ - պ - մ - ր - լ - գ 

Օրինակ՝ կտոր---- կ.որ----կլոր
լոյս--- .ոյս

վարս--- վար.
հոգի--- .ոգի
մեղու--- մեղ.

բարիք--- .արիք
պատանի--- .ատանի

գործ--- գոր.
տանիք--- տա.իք

զարդ--- զար.
կարագ--- կարա.

ՏԱՌ  ՓՈԽԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՏԱՌ  ԶԱՏԵԼ

Մայիսի պայծառ առաւօտ մըն էր։ Արեւը կը շողար անամպ 
երկնակամարին վրայ։ Յանկարծ երկինքը ամպոտեցաւ, 
տեղատարափը սկսաւ։ Ուշիմ աղջնակը, անմիջապէս բացաւ 
իր հովանոցը ու որպէսզի իր անուշիկը, որոտումի ձայնէն 
չվախնայ, սկսաւ օրօր երգել։

Կապոյտ տառերը գրեցէ՛ք վարի քառակուսիներուն մէջ։
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Ծառախիտ անտառի մը մէջ՝ կար սիրուն հիւղակ մը, զոր հոգատար անձեր 
շինած էին, որպէսզի մարդիկ պաշտպանուէին ձիւնէն ու անձրեւէն։ 

Օր մը, երեք ընկեր՝ Զարեհ, Հրաչ եւ Սարօ, անտառ գացին մօտէն տեսնելու այդ 
հիւղակը, որուն մասին լսած էին միայն: Ամառնային տաք օր մըն էր, յանկարծ 
սակայն, անակնկալօրէն օդը զովացաւ եւ սկսաւ տեղատարափ անձրեւ մը: Երեք 
ընկեր շտապով հիւղակ մտան: Անձրեւը չէր յաջողած թրջել զանոնք։ Միջոց մը 
վերջ հիւղակ մտաւ նաեւ՝ ոտքէն մինչեւ գլուխը խխում կտրած, իրենց տարեկից 
պատանի մը։ Մսած էր, կծկուեցաւ ու նստաւ անկիւն մը։ Ակռաները կը 
կափկափէին ու խե՜ղճը անվերջ կը դողար։

Հրաչ մօտեցաւ անոր եւ ըսաւ.
- Կը տեսնեմ, որ շատ կը մսիս։ Տաք թէյի եւ չոր հագուստի պէտք ունիս, 

բայց...ներէ՛ զիս, կը ցաւիմ որ չեմ կրնար օգտակար ըլլալ քեզի:
Սարօ եւս եկաւ անոնց մօտ ու կրկնեց.
- Մե՜ղք որ իսկապէս ընելիք բան չունինք, մաղթենք որ շուտով արեւը ելլէ ու 

ջերմացնէ մեզ։ 
Իսկ Զարեհ՝ լո՜ւռ, մօտեցաւ տղուն,  ո՛չ մէկ խօսք արտասանեց: Հանեց իր վրայի 

չոր բաճկոնը եւ հագցուց անոր: 

Սիրելի ընթերցո՛ղ, ազնուութիւն եւ բարեկրթութիւն է գեղեցիկ խօսքեր 
արտայայտել, բայց շատ աւելի իմաստալից ու մխիթարական կ՚ըլլան այդ խօսքերը, 
երբ անոնց վրայ կ՚աւելցնենք գեղեցիկ վերաբերմունք։ 

Պատրաստեց՝
Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան
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Երկրի մը թագաւորը՝ ունէր երկու աղջիկ. մէկը կը կոչուէր Ադամանդ, իսկ 
միւսը՝ Ոսկի: Ադամանդ քանի մը տարու մեծ էր Ոսկիէն:

Ոսկին, ինքնահաւան էր, ընկեր չունէր. «Ես գեղեցիկ իշխանուհի մըն եմ, ընկեր 
չեմ ուզեր, ամէն մարդ պէտք է յարգէ զիս», կ'ըսէր։  Ադամանդ նոյնքա՛ն գեղեցիկ  
իշխանուհի մըն էր, բայց ան շատ համեստ էր. կը սիրէր բոյսերը, անասունները եւ 
մարդիկը. նոյնի՛սկ կ'օգնէր պալատի սպասաւորներուն եւ ունէր անթիւ 
ընկերներ:

Թագաւորը Հնդկաստան պիտի մեկնէր. իր մօտ կանչեց իշխանուհիները եւ 
հարցուց անոնց.

- Հնդկաստանէն ի՞նչ նուէրներ բերեմ ձեզի: 
- Սնտուկ մը յարգի քարեր կ'ուզեմ, ըսաւ Ոսկի:
- Հա՛յր, կը փափաքիմ միայն ձեր առողջութիւնը, ըսաւ Ադամանդ:
- Ո՛չ, ո՛չ, այդպէս չ՚ըլլար անուշի՛կս, ուզէ ինձմէ ի՜նչ որ կը փափաքիս:
- Լաւ ուրեմն, ուրախ կ՚ըլլամ հայր, եթէ ինծի բերէք Հնդկաստանի մէջ գոյութիւն 

ունեցող հազուագիւտ ծաղիկներուն հունտերը, խնդրեց Ադամանդ:
Քահ-քահ խնդաց Ոսկի եւ հարցուց ծաղրանքով.
- Անմի՛տ քոյրս, արդեօք ի՞նչ գործի պիտի ծառայեն այդ հունտերը:
Ադամանդ չպատասխանեց ու հեռացաւ վշտաբեկ:

Իշխանուհիին 
Կախարդական  Ծաղիկները

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Թագաւորը Հնդկաստանի մէջ աւարտեց իր տեսակցութիւնները, շուտով 
ապահովեց Ոսկիին ուզած յարգի քարերը, սակայն դիւրին չեղաւ Ադամանդին 
փափաքած հունտերը հայթայթել։ Երկա՜ր թափառեցաւ բացօթեայ շուկային մէջ։ 
Յուսահատեցաւ ու շատ յոգնեցաւ. ի վերջոյ սակայն, հեռուն՝ կրպակի մը մէջ, 
գտաւ Ադամանդին փափաքած հունտերը։ 

Երբ վերադարձաւ իր պալատը՝ իշխանուհիները ստացան իրենց նուէրները:
Ադամանդ՝ հունտերը խնամքով ցանեց պալատին պարտէզին մէջ։  Շուտով 

աճեցան անոնք եւ գոյնզգոյն ծաղիկներով զարդարեցին ամբողջ պարտէզը: Այդ 
ծաղիկները ո՛չ միայն հրապուրիչ էին իրենց տեսքով, այլ նաեւ ունէին բուժիչ 
յատկութիւն։ Անոնք կը բնաջնջէին կենդանի էակներուն վնաս պատճառող 
բոլոր մանրէները։ 

Ժամանակ անցաւ, թագաւորը օր մը հիւանդացաւ, բժիշկներուն դարմանումը 
արդիւնք չէր տար, չէին յաջողեր առողջացնել զինքը։   

Հայրիկին հիւանդութիւնը շատ կը յուզէր Ադամանդը: Գիշեր-ցերեկ՝ 
անդադար կը մտածէր հօրը մասին, երբ յանկա՛րծ յիշեց ծաղիկները։ Արդեօք 
անոնք կրնայի՞ն բուժել իր թագաւոր հայրիկին հիւանդութիւնը։ Ադամանդ՝ 
գոգ-գոգ հաւաքեց կախարդական այդ ծաղիկները ու տեղաւորեց հայրիկին 
ննջարանին մէջ։

 Եւ ո՜վ հրաշք...Կարճ ժամանակ վերջ թագաւորը առողջացաւ, մեծ ուրա- 
խութիւն պատճառելով Ադամանդի։ Քոյրը՝ Ոսկի չափազանց ամօթ զգաց, երբ 
յիշեց իր ծաղրանքը, իր անիմաստ քահ քահները, զոր արձակած էր անցեալին։

    *  *  *

Հազուագիւտ-  քիչ գտնուող
Հայթայթել- ձեռք ձգել
Հրապուրիչ- հմայիչ, դիւթիչ 
Բնաջնջել- ոչնչացնել, մէջտեղէն վերցնել
Կենդանի էակներ- ապրող ամէն ինչ (canlılar)
Կրպակ- փոքր խանութ
Գոգ-գոգ- գիրկ-գիրկ (kucak dolusu)



18

Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

 .... յետոյ ոսկորը լոգարանի 
տաշտին (küvet) մէջ նետեցի, 
պիտի պարտաւորուի ջուրին 

մէջ մտնելու եւ լոգնալու...

Անհոգ եղի՛ր... 
գիտցի՛ր որ 

սիրով  պիտի 
օգնեմ քեզի։

 Ի՞նչպէս 
այսպիսի 

չարութիւն 
մը կ՚ընեն 
ինծի...։

 Հո՞ս է... Այո՛...

Այսպէս 
լա՞ւ է։ Քիչ մը եւս 

մօտեցի՛ր։

Հօօօփ Յուսամ առանց 
փորձանքի կը յաջողի...

Ահա՛ հոս է, 
հիմա քիչ մը 

սպասենք, որ ջուրը 
պարպուի։

Շնորհակալութիւն 
Գարոլին։
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Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

«Յառաջիկայ»  Եւ  Ո՛չ  Թէ  «Գալ»   
Գրական լեզուի մէջ, երբ պիտի բնորոշուի գալիք դէպք մը, պէտք է ըսել 

յառաջիկայ. օրինակ՝ յառաջիկայ տարի եւ ո՛չ թէ գալ տարի։

«Ծնրադիր»  Եւ  Ո՛չ  Թէ  «Ծնկաչոք»
Պէտք է ըսել ծնրադիր կամ ծնրադրել, որ կը նշանակէ՝ ծունկ դրած կամ 

ծունկի եկած։

«Յոբելեան»
Յոբելեան – յոբելենական, եւ ո՛չ թէ յոբելինական կամ յոբելեանական, 

ինչպէս մատեան – մատենադարան։ Որովհետեւ բառին մէջ գտնուող «եա» 
երկբարբառը, բառակերտումի ատեն կը կորսնցնէ «ա»ը։

«Շնորհիւ»  Եւ  «Պատճառով» 
Շնորհիւ կը գործածուի, երբ գործի մը արդիւնքը լաւ է, իսկ պատճառով 

կ՚ըսենք երբ փափաքելի չէ։ 
Օրինակ՝  Առողջացայ, բժիշկին լաւ դարմանումին շնորհիւ։
  Դասարանը կրկնեց ծուլութեանը պատճառով։

«Խոշոր»  Եւ  «Մեծ»
Խոշոր՝ կը գործածենք ծաւալի համար, իսկ մեծը՝ որակի։ Օրինակ՝ 

սովորականէն աւելի ծաւալ ունեցող գիրքի մը կամ պարտէզի մը համար 
կ՚ըսենք՝ խոշոր գիրք է, խոշոր պարտէզ է։ 

Երբ կ՚ըսենք խոշոր գլուխով մարդ, կը հասկնանք սովորականէն աւելի 
ծաւալ ունեցող գլուխ։ Երբ ըսենք մեծ գլուխ մըն է, կը հասկնանք, արժէք 
ունեցող անձ մը։

Ունինք բառեր որոնց մէջ բաղաձայն գիրը զոյգ կը հնչենք, բայց մէկ 
անգամ կը գրենք։ Օրինակ՝ ամէն, յիսուն, հրամել, փետել, ծալել, եւլն.։

Կը հնչենք՝ ամմէն, յիսսուն, հրամմել...

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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Այդ օր՝ ոգեւոր
Բաւէ  արթնցաւ,
Նախ ճեմիշ գնաց
Իր գործը տեսաւ:

Յետոյ երջանիկ
Ձայնեց, մլաւե՜ց...
- Պատուհանը բա՛ց,
Ըսաւ ան, խնդրե՜ց։

Պաղ օդը շնչեց
Իր շուրջը դիտեց...
Անի մտազբաղ՝
Հոն մոռցաւ Բաւէն...

Ժամադրուած էր՝
Տան դուռը կղպեց,
Աճապարանօք
Իր գործին վազեց:

Քանի կը քալէր,
Կատու մը անվերջ
Կարծես կը ձայնէր՝
Զինքը կը կանչէր...

Անի վազնիվազ
Շուտով տուն դարձաւ,
Պատուհանին մէջ
Խե՜ղճ Բաւէն տեսաւ:

Բաւէ դողդոջուն,
Պոռաց զայրացած.
- Ո՞ւր գացիր Անի՛,
Զիս դուրսը մոռցած...

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

Նախ մուտքի յարկը,
Յետոյ երկրորդ յարկ,
Փոխադրուեցան՝ 
Նոր դրացիներ:

Անոնք ունէին
Մէկական կատու,
Սիրուն փիսիկներ՝
Բաւէին ընկեր:

Մեր կատուն քիչ վերջ 
Շէնքէն ներս մտաւ,
Անոնց հոտն առած
Պար բռնեց կեցաւ...

Ուրախ, ոգեւոր.
«Բարե՛ւ» ըսելով,
Անոնց գալուստը
Լաւ դիմաւորեց:

Ա՛ն շա՜տ երջանիկ
Ունէր երեք տուն,
Նորեկ ընկերներ,
Տան մէջ մնայուն:

Բայց հետզհետէ
Գիրուկ կը դառնար,
Ուռած փորիկով
Տան մէջ ման կու գար։

Որկրամոլ դարձած,
Կը ճաշէր տուն տուն
Մեծ փոր էր շինած
Անիին կատուն:

Անի անտեղեակ
Նախ շուարեցաւ,
Յետոյ կռահեց
Կարծեմ հասկցաւ:

Խնդրեց, պատուիրեց.
«Ճաշ մի՛ տաք» ըսաւ,
Մինչեւ Բաւէի
Փորը պզտիկնայ:

«Բաւէ»ին Դրացիները

Բաւէ պատուհանին մէջ մնաց
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Թուանշանները տեղադրեցէ՛ք պարապ քառակուսիներուն մէջ այնպէս 
մը, որ իւրաքանչիւրին գումարը 40 ըլլայ։

ԹՈՒԱԲԱՆԱԽԱՂ –Ա-
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԹՈՒԱԲԱՆԱԽԱՂ –Բ-
Թուանշանները տեղադրեցէ՛ք պարապ քառակուսիներուն մէջ այնպէս 

մը, որ իւրաքանչիւրին տարբերութիւնը 28 ըլլայ։
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Մայիս ամիսը եկած էր. ամէն առաւօտ արեւը կը ժպտէր՝ 
տարածելով իր փայլուն ու տաքուկ շողերը: 

Սարօ, Զեփիւռ ու Արշաւիր՝ քոյր-եղբայրներ էին։ Անոնք՝ 
գլուխ-գլխի տուին ու որոշեցին շաբաթավերջը անցընել Մեծ Կղզիի 
մէջ։ Իրենց գաղափարը յայտնեցին մայրիկին եւ խնդրեցին իրմէ, որ 
այդ մասին բարեխօսէ հայրիկին։

Գիշերը՝ ընթրիքի միջոցին երբ հաւաքուած էին սեղանին շուրջ.
- Յարութի՛ւն, մեր սիրելի՛ հայրիկը, քեզի առաջարկ մը ունինք, 

ըսաւ մայրիկը։ Յառաջիկայ Ուրբաթ օր՝ 19 Մայիս Երիտասարդաց 
Տօնն է. դպրոցները փակ են։ Տղաքը՝ Ուրբաթ, Շաբաթ եւ Կիրակի 
օրերու արձակուրդը, կը փափաքին արժեւորել Մեծ Կղզիի մէջ։ 
Մասնաւորաբար Մայիսին՝ շա՜տ գեղեցիկ կ՚ըլլայ կղզին, ամէն կողմ 
վարդ կը բուրէ։ Ծաղկած դափնեվարդերու (zakkum) թուփերը, begon-
vil-ները զարդերն են կղզիներուն։ Սիրելի՛ս, դուն ձկնորսութեան 
կ՚ելլես ընկերներուդ հետ, ինչպէս սովոր ես ընել, մենք ալ կը վայելենք 
գեղեցիկ բնութիւնը, կղզիին շրջանը կ՚ընենք ձիակառքով։

ՄԵԾ ԿՂԶԻՆ ԵՒ ՁԻԱԿԱՌՔԵՐԸ
Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան
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Ընդվզիլ- ըմբոստանալ, բարկանալ 
(isyan etmek)
Զրոյց- բերնէ բերան շրջող խօսք
Պայմանաւորուիլ- համաձայնիլ
Խորհրդանիշ- sembol

Սարօ, որ զգայուն տղայ մըն էր ու չափազանց շատ կը սիրէր 
անասունները, ընդվզեցաւ.

- Չէ՛, անկարելի՜ է, ես չեմ նստիր ձիակառք, ըսաւ ան։ Գիտէ՞ք, այդ 
խեղճ կենդանիները որքա՜ն կը տանջուին, մանաւանդ երբ               
զարիվերներ կը մագլցին։ Մեր զգացած հաճոյքը, անոնց տառապանք 
կը պատճառէ։ Ո՛չ անկարելի է, չեմ նստիր ձիակառք։

- Զրոյց կայ որ կղզիներուն մէջ վերջ տրուին ձիակառքերու 
գործածութեան, ըսաւ հայրիկը։ Կենդանապաշտպան Միութիւնը 
շատ կը զբաղի այս հարցով։

- Ձիակառքերը Մեծ Կղզիին խորհրդանիշներն են, եթէ անոնք 
չըլլան ի՜նչ կ՚արժէ կղզին, գոչեց մայրիկը։

Խօսք առաւ հայրիկը.
- Ես ձեզ մտիկ ըրի, հիմա դո՛ւք զիս լսեցէ՛ք։ Պայմանաւորուեցայ 

ընկերութեան մը հետ, դէպի Յունական Կղզիներ 3 օրուան պտոյտի 
մը համար։ Ի՜նչ կ՚ըսէք, կ՚ուզէ՞ք ընկերանալ ինծի, թէ կը նախընտրէք 
կղզին։

- Հէ՜յ, շատ ապրի մեր սիրելի՛ հայրիկը, աղաղակեցին բոլորը 
միաբերան, փաթթուեցան հայրիկին ու ջերմօրէն համբուրեցին 
զինքը։

    *  *  * 
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած պտուղներուն անունները, գրենք 
գնդիկներուն մէջ եւ յետոյ զուգաւորենք նկարներուն հետ։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Խաղի Անկիւն
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Բացատրութիւններուն քով տեղադրեցէ՛ք յատուկ անուններուն 
թուանշանները։ 

1- Նարեկ, 2- Մանուկ, 3- Զատիկ, 4- Աղաւնի, 5- Մարտիկ, 6- Արի, 
7- Այգ, 8- Պերճ, 9- Շուշան, 10- Թագուհի, 11- Անի, 12- Զուարթ, 

13- Արեգ, 14- Ազնիւ, 15- Նարօտ

Թագաւորին կողակիցը 
Հին Հայաստանի մայրաքաղաքներէն
Ուրախութիւն արտայայտող, ժպտերես
Արեւ
Լաւ ու բարի, ընտիր, պատուական
Գոյնզգոյն թելերէ կազմուած հիւսք
Բուրումնաւէտ ծաղիկ մը 
Հարուստ, փառաւոր
Արշալոյս-Արեւածագ
Քաջ
Պատերազմող-ռազմիկ
Ընտանի թռչուն մը
Քրիստոսի Յարութեան Տօնը
Փոքր տղայ, երախայ
Ս. Գրիգոր Նարեկացիին յօրինած աղօթագիրքը

ՅԱՏՈՒԿ  ԱՆՈՒՆՆԵՐ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Էջ 05 Հանելուկ- Հաւկիթ, տետրակ, Մայիս, երբ, 
առարկայ, օրացոյց, իղձ, իրիկուն, ամանոր։ 
«Համբարձում»։ Ծածկագիր Խաղ- Յարգանք՝ մեր 
անզուգական մայրերուն։

Էջ 06 Մտազբօսանք- Կարմիր գլխագիրները 
ունին ուղղահայեաց համաչափութիւն (simetri), 
իսկ կապոյտները՝ հորիզոնական համաչա- 
փութիւն։ / 26 հատ եռանկիւն կայ։ 

       / 11 զոյգ ձեռնոց կայ։

Էջ 08- Պահուած բառը՝ Մայրիկս, Պահուած 
բառը՝ Մայիս։ 

Էջ 09-

Մկնիկ, մկնիկ չար մկնիկ,
Կերար պանիր ու հացիկ,              
Կերար ոսկէ ցորենը,
Կերար տոպրակին կէսը։
Էջ 12- 1) դ, 2) դ, 3) դ, 4) գ, 5) բ, 6) ա, 7) բ, 8) դ
Էջ 14 Տառ Փոխել- Յոյս, վարդ, շոգի, մեղր, 

չարիք, մատանի, գորգ, տարիք, զարմ, կարապ։ / 
Տառ Զատել- Մայրերու օր։      

Էջ 23 Թուաբանախաղ Ա- 33,22,15,24,20,5,20,31, 
29,18։Թուաբանախաղ Բ- 17,8,24,2,22,20,1,40,14,11։

Էջ 26 Հանելուկ- Նումայ, խնձոր, ձմերուկ, 
սերկեւիլ, արմաւ, դեղձ, սալոր, խաղող, ելակ, բալ։

Էջ 28- Յատուկ Անուններ- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1։   

   

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

6 6 8 8

8
8

12 12
12

32
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6 6 6 6

6
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Լիա Բորթաքալեան
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Սամուէլ Պետրոսեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Սանտրա Չաքըճը, 
Լիտա Կիւրճեան

Ս.Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Արտէն Սարրաֆ
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Լինա Մ. Միհայիտիթի
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Պետրոս Ա. Չաթալպաշեան
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Ճան Լ. Մէթէ
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Սետա Ճուղուրեան
Գալֆաեան Վրժ.

Տեսիլ Էրմէն
Մխիթարեան Վրժ.
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Լիանա Գարատէրէ
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Սանտրա Չաքար, Էնճըլ Ամուրօղլու, 
Նարեկ Սէրպէսթ, Տանիէլ Տէմիրճի, 

Պարան Տէմիր
Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Առէն Վուրալ, Պարան Իւլկէն, Գարին 
Եըլտրըմ, Տարօն Սէրպէսթ, Արտա Տէմիր

Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Սիրուշօ Սարգսեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Ժան Ճ. Միհայիտիթի
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Առէն Սարրաֆ
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Արտա Տուրա
Արամեան Ունճեան Վրժ.

Արքեն Չիլինկիրօղլու
Մխիթարեան Վրժ.




