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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Ահաւասի՛կ, դարձեալ գտանք զիրար։ Որքան շո՛ւտ անցաւ չէ՞, ամրան 
երկա՜ր արձակուրդը եւ դուք մօտաւորապէս՝ երեք շաբաթ առաջ «Բարե՛ւ» 
ըսիք ձեր դպրոցի նոր տարեշրջանին։ Նման գաղթող թռչուններուն, որոնք 
կը վերադառնան իրենց հին բոյները, ուրախութեամբ ու բերկրանքով 
վերագտաք ձեր թանկագին ուսուցիչները, ձեր շատ սիրելի դասընկերները։ 
Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս նոր հորիզոններ կը բացուին ձեր առջեւ, 
նոր գիրքեր, նոր դասեր, նոփ-նոր գիտելիքներ՝ գրկաբաց կը դիմաւորեն 
ձեզ։

Սիրելի՛ տղա՛ք, Հոկտեմբեր ամսուան մէջ կը տօնենք «Թարգմանչաց 
Տօն»ը, որ մեր մեծագոյն տօներէն մէկն է։ Ուրեմն յարգանքով կը խոնար- 
հինք մեր այբուբենի գիւտարարին՝ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի, իրեն զօրավիգ՝ 
Ս. Սահակ Պարթեւ Կաթողիկոսի եւ Վռամշապուհ Թագաւորի, ինչպէս 
նաեւ բոլոր թարգմանիչներուն խնկելի յիշատակին առջեւ։           

         Բարի վերամուտ բոլորիդ
                         Համբոյրներ՝
                            «ԺՊԻՏ»

Տղա՛ք, գիտէք որ տարին 
կը բաղկանայ 365 օրէ եւ 
6 ժամէ։ 4 տարին անգամ 

մը այդ 6 ժամերը 
գումարուելով կը կազմեն 
օր մը։ Փետրուար ամիսը 

փոխանակ 28-ի կ՚ըլլայ 
29 օր, տարին ալ 

փոխանակ 365-ի 366 օր։ 
Այդ տարին կը կոչուի 

«Նահանջ Տարի»։ 

Օր մը աւելի 
դպրոց գալ, 
Պարո՛ն . . .

Գիտութեան դասապահին ուսուցիչը մանրամասն կը բացատրէ.

Կարօ՛ մանչս, հիմա ըսէ՛ 
տեսնեմ, ի՞նչ կը հասկնաս 
երբ Նահանջ Տարի կ՚ըսուի։
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Քանի որ այդպէս է, 
ուրեմն կրնամ Միսաքը 
մեր տունը հրաւիրել. . .

Մայրի՛կ, 
կրնա՞մ Միսաքենց 

տունը երթալ, խաղալու 
համար։

Գիտես մա՛նչս, 
չեմ փափաքիր 
որ հոն երթաս։ 
Այդ տղան լաւ 

կրթուած չէ։

Իմ մասիս 
ի՞նչ կը խորհիս, 
ես լա՞ւ կրթուած 

տղայ մըն եմ։

Անշո՛ւշտ 
Գօ-գօ, ինչո՞ւ 

կը հարցնես . . .



Ջնջեցէ՛ք հետեւեալ բառերը ու մնացեալ տառերը միացնելով, գտէ՛ք 
պահուած բառը։

Հանելուկին պատասխանները գրեցէ՛ք ու կարմիր կէտերուն 
տառերը միացնելով, գտէ՛ք պահուած բառը։

1) Ատեն ատեն, երբեմն . . . . 
2) Նախաճաշին կ՚ուտենք, կաթով կը պատրաստուի . . . . . 
3) Կշռութաւոր շարժումներ . . .
4) Ոգելից ըմպելի մը, որ կը պատրաստուի խաղողէն   . . . .
5) Օթեկ չէ . . . .
6) Տարւոյն առաջին եղանակը . . . . .
7) Դարձեալ . . . . .
8) Ուշիմ, մտացի . . . . . .
9) Բարի չէ . . .
10) Ընծայ . . . .
11) Դէմք  . . . .
12) Տեսիլ  . . . .

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Աշուն / տերեւաթափ / անձրեւ / փոթորիկ / քամի / ամպ / 
թռչուն / վառարան / բոյն / դպրոց / հով / ցուրտ / օդ
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Եզովբոս եղած է աշխարհի առաջին առակագիրը: Ա՛ն, իր առակներուն մէջ կը խօ-
սեցնէ մարդիկը, անասունները եւ իրերը, մի՛շտ ուսուցանելով բարոյական արժէքներուն 
իմաստը...: Իր առակներէն կը քաղուին այն դասերը, որոնք կը տրուին խրատի մը ձեւով՝
պատմութիւններու վերջաւորութեան։ Ապրած է Քրիստոսէ 600 տարի առաջ: Իր ծննդա-
վայրն է Եգէականի (Ege)՝ Սամոս Կղզին: Այս կղզիին մէջ կ'ապրէր Քսանթոս անունով 
փիլիսոփայ մը: Քսանթոս, Եզովբոսը գնեց գերիներ վաճառուող շուկայէն։ Ան շատ տգեղ 
էր, բայց չափազանց սրամիտ։ Իր սրամտութեամբ եւ ուշիմութեամբ  հիացում կը պատ-
ճառէր Քսանթոսի։ Եզովբոս իր ծառայութեան առընթեր, եղաւ նաեւ փիլիսոփային 
խորհրդատուն։

Եզովբոսի առակները թարգմանուած են աշխարհի գրեթէ բոլոր լեզուներուն: Հայերէն լեզուով լոյս 
տեսած են՝ Վենետիկի մէջ 1818-ին, իսկ 1921-ին՝ Ամերիկացի Փոլ Դերրի, Եզովբոսի առակները վերածեց 
գծաժապաւէնի (այսօրուան  մուլտ ֆիլմը): 

Յետագայ դարաշրջաններուն՝ զանազան առակագիրներ օգտուած են Եզովբոսի առակներէն. օրինակ՝ 
Ֆրանսացի՝ Լաֆոնթէն, Ռուս՝ Իվան Կռիլով եւ ուրիշներ, իսկ հայ գրականութեան մէջ, առակագիր՝ 
Վարդան Այգեկցի:

Խումբ մը գիւղացիներ անտառ գացին 
որսորդութեան: Հեռո՛ւն տեսան աղուէս մը ու  
սկսան անխնայ կրակել: Աղուէսը լեղապա- 
տառ փախաւ, մտաւ խրճիթ մը եւ օգնութիւն 
խնդրեց հո՛ն ապրող փայտահատէն.

- Խնդրեմ հայրի՛կ, զիս ազատէ՛ սա անխիղճ 
որսորդներէն:

Փայտահատը փութով պահեց զայն, խրճի- 
թին մէկ անկիւնը։ 

Պահ մը վերջ՝ հեւիհեւ, տնակ հասան 
գիւղացիները ու հարցուցին փայտահատին.

- Աղուէս մը տեսա՞ր այս կողմերը:
- Ո՛չ, ո՛չ չտեսա՜յ...: 
Փայտահատին բերանը այդպէս կ՚ըսէր թէեւ, 

բայց մատը ցո՛յց կու տար աղուէսին պահ- 
ւըտած անկիւնը։

Որսորդները շուտով հեռացան տնակէն, 
որովհետեւ չտեսա՛ն կամ չհասկցա՛ն փայ- 

տահատին մատի շարժումին իմաստը։ 
Աղուէսը երբ համոզուեցաւ, թէ գիւղա- 

ցիները վերջնականապէս մեկնեցան՝ 
կամացուկ մը դուրս սպրդեցաւ խրճիթէն ու 
կրկին վազել սկսաւ՝ իր ամբողջ ուժովը: Մինչ 
փայտահատը կը պոռար զայրացած.

- Ապերա՛խտ աղուէս, ե՛ս ազատեցի քու 
կեանքդ, ո՞ւր կը վազես առանց շնորհակա- 
լութիւն յայտնելու...: 

Աղուէսը առանց ետին նայելու պատաս- 
խանեց.

- Նպատակ չունիմ քեզի շնորհակալութիւն 
յայտնելու, որովհետեւ քու մատիդ շարժումը 
ու արտասանած խօսքերդ, երբե՛ք չյարմա- 
րեցան իրարու:

Աշխատասիրեց՝ Սիրարփի Կիւլպաղ

Եզովբոսի Առակներու Շարքէն

Աղուէսն Ու Փայտահատը

Լեղապատառ-սարսափած, 
շատ վախցած
Խրճիթ- փոքր տնակ
Փութով- շուտով
Հեւիհեւ- շունչը կտրած
Զայրացած- բարկացած
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Նկատի ունենալով մրջիւններուն ուժը՝  
շինուեցան 6 ինքնավար մեքենաներ 
(robot), որոնցմէ իւրաքանչիւրը կը կշռէր 
100 կրամ։   Այդ robot-ները յաջողեցան 
քաշել խոշոր ինքնաշարժ մը: Այսպիսով 
փաստեցին, թէ մրջիւնը ունի իր 
ծանրութենէն շատ աւելի  մեծ ու ծանր 
առարկաներ քաշելու կարողութիւնը։

Աշխարհահռչակ  նկարահան՝ չինացի 
Լի Վէյ-ի փոքրիկ փոփոխութիւններ 
կատարելով պատրաստած լուսանկար- 
ները, կը շարունակեն ստեղծել մեծ 
հետաքրքրութիւն՝ ժողովուրդին մօտ։ 

Մարմարիսի մէջ իկուանայ մը, դժուարացաւ 
ածել իր հաւկիթները։ Անասնաբոյժը վիրահա- 
տեց զայն եւ անոր փորէն հանեց 30 առողջ 
հաւկիթ:



08

Պարսիկ թագաւորը շատ կը սիրէր իր 
գանձապահը, որ նախապէս պարզ 
հովիւ մըն էր։ Ա՛ն իր հաւա- 
տարմութեամբ եւ հանճարով, 
վստահութիւնը շահած էր թա- 
գաւորին ու բարձրացած էր այդ 
պատասխանտու պաշտօնին։

Պալատին մէջ՝ հետզհետէ 
շատցան սակայն իր նախան- 
ձորդները։ Անոնք թագաւորին 
գանգատեցան ու ամբաստանեցին 
զինքը, ըսելով թէ տեւական կը 
գողնար պալատի գանձարանին 
թանկագին իրերը, որոնք յանձ- 
նուած էին իր պահպանութեան։ 
Աւելցուցին նաեւ թէ  գողօնները   
կը պահէր զգուշութեամբ, երկաթէ 
դուռով փակուած՝ սենեակի մը 
մէջ։

Թագաւորը նախ չհաւատաց 
չարախօսներուն պնդումներուն, 
յետոյ սակայն՝ տեղի տալով ըսի-ըսաւ- 
ներուն, որոշեց երթալ քննել սենեակը։  
Անմիջապէս բանալ տուաւ երկաթէ դուռը՝ գանձապահին ներկայութեան։ Եւ շա՜տ 
ապշեցաւ, երբ հոն տեսաւ միայն սրինգ մը (kaval), ցուպ մը (değnek), մախաղ մը (heybe) 
եւ հովիւի խեղճուկ հագուստներ . . . . ։

Գանձապահը, տեսնելով թագաւորին զարմանքը, բացատրեց. «Տէ՛ր իմ, հովիւի 
կեանք ապրեցայ երկար տարիներ, յետոյ սակայն ձեր շնորհիւ՝ հասայ այսօրուան 
դիրքիս։ Ամէն օր այս սենեակը կը մտնեմ, ամբողջ ժամ մը կը մնամ այստեղ ու կը 
թաղուիմ յուշերուս մէջ։ Սրինգովս կը նուագեմ գիւղիս երգերը։ Այնպէս կը թուի, թէ իմ 
այս արարքիս համար, ոմանք բամբասած են ձեզի։ Ներեցէ՛ք զիս, անմիջապէս կը 
հրաժարիմ պաշտօնէս, կը դառնամ գիւղս, ուր անցուցի կեանքիս ամէնէն երջանիկ 
օրերը»։

Թագաւորը ամչցաւ, որ պահ մը կասկածեցաւ իր գանձապահին ուղղամտութենէն։ 
Չափազանց բարկացած՝ պատժեց զրպարտիչները, փաթթուեցաւ իր գանձապահին եւ 
ո՛չ միայն չթողուց որ ան հեռանայ պալատէն, այլ՝ թանկագին նուէրներով մեծարեց 
զինքը։

Վերածեց՝ Շողեր Չափարեան

ՊԱՐՍԻԿ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ 
ԳԱՆՁԱՊԱՀԸ

Պարսիկ թագաւորը շատ կը սիրէր իր 
գանձապահը, որ նախապէս պարզ 
հովիւ մըն էր։ Ա՛ն իր հաւա- 
տարմութեամբ եւ հանճարով, 
վստահութիւնը շահած էր թա- 
գաւորին ու բարձրացած էր այդ 

Պալատին մէջ՝ հետզհետէ 
շատցան սակայն իր նախան- 
ձորդները։ Անոնք թագաւորին 
գանգատեցան ու ամբաստանեցին 
զինքը, ըսելով թէ տեւական կը 
գողնար պալատի գանձարանին 
թանկագին իրերը, որոնք յանձ- 
նուած էին իր պահպանութեան։ 
Աւելցուցին նաեւ թէ  գողօնները   
կը պահէր զգուշութեամբ, երկաթէ 

չարախօսներուն պնդումներուն, 
յետոյ սակայն՝ տեղի տալով ըսի-ըսաւ- 

Ամբաստանել- մէկուն յանցանք մը վերագրել
Գողօն- գողցուած առարկաներ
Զրպարտիչ- այն անձը, որ սուտ յանցանքներ 
կը վերագրէ ուրիշի մը (iftiracı)



Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Մ Տ Ա Զ Բ Օ Ս Ա Ն Ք

Գտնել զոյգը

Պարապ տուփիկները  ամբողջացո՛ւր 
գումարելով թիւերը։ 

Շնորհակալութիւններ՝ 
Պր. Կարօ Աբրահամեանին,

որ բարի եղած է 
ուղարկել մեզի մանկական 
հրատարակութիւններու 

յատուկ նմոյշներ, 
որոնցմէ մէկն է  այս 

հանելուկը։

09

Իւրաքանչիւր շարքի պարապ 
քառակուսիներուն մէջ դնենք 

1-6 թիւերը։
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Պատմահայր / Ոսկեդար / Թարգմանիչներ / Վռամշապուհ / Թագուհի / 
Մեսրոպ Մաշտոց / Աստուածաշունչ / Հացեկաց / Սահակ

tՄեր առաջին ուսուցիչը՝  …………………,  ծնած է Տարօն (Մուշ) գաւառի՝ 
………………  գիւղը։

tԱ՛ն, տարիներ ամբողջ աշխատեցաւ (392-405) ու վերջապէս յաջողեցաւ կազմել 
հայերէն գիրերու Այբուբենը,  …………… Թագաւորի եւ Սուրբ …………… Կաթողիկոսի 
օրով։ (Յ.Մարթաեան Համայնապատկեր Հայ Մշակոյթի Ա. հատոր)

tՄեսրոպի առաջին աշակերտները կոչուեցան՝ Երէց ………………։ Երէց 
Թարգմանիչներէն՝  Կորիւնի, Եզնիկի, Ղեւոնդ Երէցի եւ ուրիշներու առաջին սրբանուէր 
գործը եղաւ թարգմանել՝ ………………, որ եղաւ գեղեցկագոյնը եւ կատարեալը՝ բոլոր 
թարգմանութիւններուն մէջ։ Եւ այդ իսկ պատճառաւ կոչուեցաւ ……………… 
Թարգմանութեանց։

tՄեր պատմութեան մէջ 5-րդ դարը կոչուեցաւ «…………………»։

tՄաշտոցի «Կրտսեր Թարգմանիչներ»ը եղան՝ Եղիշէ, Ղազար Փարպեցի, Մովսէս 
Խորենացի եւլն.։ Մովսէս Խորենացի գրի առաւ Հայոց Պատմութիւնը, արժանացաւ 
«…………………» տիտղոսին, որովհետեւ ինքն էր որ առաջին անգամ գրեց հայոց 
պատմութեան վերաբերեալ գիրքը։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան 

Հետեւեալ բառերով ամբողջացուցէ՛ք նախադասութիւնները, յետոյ լուծեցէ՛ք խաչբառը։



11

Ամբողջացուցէ՛ք նկարներուն անունները, յետոյ շրջանակի մէջ առնուած 
տառերը միացնելով կազմեցէ՛ք պահուած անունը։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան 

. տ . . . . . . յ . . . . ձ . կ . . . ց . . . .

Դ . շ . . . . հ . . Ք . . դ . . . գ . . ծ
. . . ու . .

. . . կ . բ . . ժ Օ . . չ . . ժ . . .

Ն . . . ս . ի . . . ու . . Հ . . . գ . . ծ
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Հայերէնի դասի պահն էր։ Այդ օր աշակերտները պիտի ունենային 
շարադրութեան քննութիւն։ Մէկ օր առաջ տղաքը ուզած էին հասկնալ, թէ 
ուսուցչուհին ի՞նչ նիւթի մասին գրութիւն մը պիտի պահանջէր։ Արդեօք 
«Նկարագրեցէ՛ք աշունը» պիտի ըսէր, թէ « Նկարագրեցէ՛ք ձեր արձակուրդի օրերէն 
մէկը» եւ կամ թերեւս «Ինչո՞ւ դպրոց կու գանք» եւլն.ի նման նիւթ մը պիտի տար։

Ուսուցչուհին ժպտելով ըսած էր.
- Մի՛ մտահոգուիք, նախ ձեզի պիտի խօսիմ շատ կարեւոր նիւթի մը մասին, յետոյ 

դո՛ւք պիտի գրէք ի՛նչ որ հասկցաք։ Կրնաք հարցումներ ալ հարցնել ինծի, գրելու 
սկսելէ առաջ։ Բաւ է, որ ուշադրութեամբ մտիկ ընէք զիս։

Երբ ուսուցչուհին ժպտադէմ դասարան մտաւ, տղաքը մտահոգ՝ հարցական 
նայուածքներով բարեւեցին զինքը։

- Սիրելի տղա՛քս, կը գտնուինք «Թարգմանչաց Տօն»ի շաբթուան մէջ ու կը 
յիշատակենք թարգմանիչները։ Այս շաբաթը մեզի համար սուրբ, նուիրական շաբաթ 
մըն է –թէ ինչո՞ւ- որովհետեւ մենք դարեր առաջ մեր այսօրուան այբ-բեն-գիմը 
չունէինք։ Աղօթքներն իսկ կը կատարուէին յունարէն եւ ասորերէն լեզուներով, 
որովհետեւ հայերէն տառերով գրուած գիրքեր չունէինք մեր եկեղեցիներուն մէջ։ Ս. 
Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Ս. Սահակ Պարթեւի ջանքերով, անոնց գիւտարար 
զօրութեան շնորհիւ տիրացանք մեր այբ ու բենին։ 

Երբ գիրերու գիւտը իրականացաւ խումբ մը թարգմանիչներ նախ հայերէնի 
թարգամնեցին Աստուածաշունչը, զոր կոչուեցաւ «Թագուհի Թարգմանութեանց»։

- Օրիո՛րդ, թարգմանութիւնը ի՞նչ է։
- Թարգմանութիւն կը նշանակէ՝ գրութիւն մը, խօսք մը լեզուէ մը ուրիշ լեզուի 

վերածել։ Օրինակ՝ ֆրանսերէնով գրուած գիրք մը՝ թրքերէնի վերածել կամ 
անգլերէնով գրուած գիրք մը՝ վերածել հայերէնի։

Դուք հեռատեսիլէն երբեմն կը լսէք, որ մէկը անգլերէն կը խօսի ու քովը գտնուող 
ուրիշ անձ մը անմիջապէս անոր ըսածները թրքերէնի կը վերածէ։ Այդ ալ բերանացի 
թարգմանութիւնն է, որ տեղւոյն վրայ՝ իսկո՛յն կը կատարուի։

- Օրիո՛րդ, ես հասկցա՜յ, այս տարի համալսարանի մտից քննութիւններուն, քոյրս 
շահեցաւ թարգմանութեան ճիւղը։ Ուրեմն հիմա քոյրս «Թագուհի՞» պիտի կոչուի. . . ։

ԹԱԳՈՒՀԻ  ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆՑ
Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Սեւակ հինգերորդ դասարանի աշակերտ էր: Ան  
դասարանին առաջինն էր, լաւ կը սորվէր: Բայց օր մը 
ան ձախողեցաւ գրաւոր քննութեան: Շատ 
նեղուեցաւ եւ որոշեց մօրմէն պահել արդիւնքը։ 
Այդ օր, երբ տուն վերադարձաւ Սեւակին մայրը 
պահանջեց քննութեան թուղթը: «Այսօր գրաւոր 
չըրինք» պատասխանեց Սեւակ։ Ուրիշ օր մը 
կրկին ձախողեցաւ, կրկին սուտ խօսեցաւ 
մայրիկին։ Այսպէս ան կամաց կամաց դարձաւ 
դասարանին վերջինը: Դասերը չէր սորվեր, 
բայց մօրը կ’ըսէր թէ շատ լաւ սորված է: Միշտ 
շուտ կը վերջացնէր դասերը, որպէսզի բակ իջնէ 
ու խաղայ ընկերներուն հետ: Շատ մը տկար նիշեր 
ստացաւ եւ պահեց մօրմէն: Երբ վիճակացոյցներու 
բաշխման օրը հասաւ եւ Սեւակ ստացաւ իր վիճա- 
կացոյցը ան շատ նեղուեցաւ, որովհետեւ նիշերը չափազանց տկար էին: Այս անգամ 
ալ որոշեց վիճակացոյցը պահել մօրմէն: Երբ տուն երթալու ժամը հասաւ, մայրը իրեն 
կը սպասէր։ Անհամբերութեամբ հարցուց Սեւակին թէ. «Ո՞ւր է վիճակացոյցը»: Սեւակ 
ըսաւ թէ «վիճակացոյց չտուին»: Մայրը զարմացաւ. «Ինչպէ՞ս կըլլայ, ըսաւ ամէն 
աշակերտի ձեռքը վիճակացոյց կայ, իսկ քու ձեռքդ չկայ»: «Մինչեւ երրորդ դասարանի 
աշակերտութեան վիճակացոյց բաժնեցին» պատասխանեց Սեւակ։ Մայրը հաւատաց: 
Քանի մը շաբաթ անցաւ: Սեւակ զգաց որ իր ըրածը լաւ բան չէր, գնաց մօրը քով եւ 
խոստովանեցաւ ամէն ինչ։ Մայրը շատ զայրացաւ ու բացատրեց որ կրկնակի 
յանցանքներ գործած է, ծուլութիւնը վատ արարք է, իսկ ստախօսութիւնը կրկնակի 
վատ։  

Սեւակ հասկցաւ իր սխալը եւ խոստացաւ այլեւս չստել, շատ աշխատիլ ու իր 
տկար նիշերը բարձրացնել։

Միջնորդեց՝ Աննա 
Գէորգեան-Ուղուրլեան

Բարե՛ւ Ձեզ, ես Մանէ Թորոյեանն եմ: Կ՚ապրիմ Լիբանան՝ Պէյրութ: Կը 
յաճախեմ Եղիշէ Մանուկեան ազգային քոլէճ, հինգերորդ դասարան եմ, 11 
տարեկան: Երբ ես մանկապարտէզ կ՚երթայի, համացանցին վրայ մայրիկս 
գտաւ մանկական կայք մը «Հայարփի» անունով: Հոն ես կը կարդայի 
արեւմտահայերէն եւ շատ կը սիրէի: Յետոյ ծանօթացանք Գարինի հետ, 
ան էր որ մեզի ղրկեց «Ժպիտ» ամսաթերթը: Այդ օրէն ի վեր՝  արդէն 6 
տարի է, կը կարդամ «Ժպիտ»ը: Շատ կը սիրեմ յատկապէ՛ս պատ- 
մուածքներու բաժինը: Զիս շատ տպաւորեց «Գողը» պատմուածքը, զոր 
կարդացի 177-րդ թիւին մէջ։ 

Ունիմ շատ նախասիրութիւններ: Ամէնէն շատ կը սիրեմ գիրք կարդալ: 
Կը սիրեմ նաեւ պարել ու դաշնակ նուագել։Կ’ուզեմ դառնալ դաշնա- 

կահարուհի,  կը գրեմ նաեւ փոքրիկ պատմութիւններ: 
Սիրելի՛ ընթերցող, այս թիւին մէջ դուք կրնաք կարդալ իմ պատմութիւններէս մէկը:

Գրաւորները եւ վիճակացոյցը
Սեւակ հինգերորդ դասարանի աշակերտ էր: Ան  

դասարանին առաջինն էր, լաւ կը սորվէր: Բայց օր մը 
ան ձախողեցաւ գրաւոր քննութեան: Շատ 
նեղուեցաւ եւ որոշեց մօրմէն պահել արդիւնքը։ 
Այդ օր, երբ տուն վերադարձաւ Սեւակին մայրը 

շուտ կը վերջացնէր դասերը, որպէսզի բակ իջնէ 
ու խաղայ ընկերներուն հետ: Շատ մը տկար նիշեր 
ստացաւ եւ պահեց մօրմէն: Երբ վիճակացոյցներու 
բաշխման օրը հասաւ եւ Սեւակ ստացաւ իր վիճա- 
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1- Կը ծառայէ՝ նստելու
2- Դպրոց
3- Չար չէ
4- Շատ մը տպուած էջերով 

կազմուած հատոր, մատեան
5- Ընկեր, ծանօթ
6- Գալիք ժամանակը
7- Ընծայ
8- Կը ծառայէ՝ մելանի մէջ 

թաթխելով գրելու 
9- Ո՛չ անծանօթ
10- Մեր առօրեայ սնունդը, որ 

կը պատրաստուի ցորենով
11- Պատի բացուածք՝ ուրկէ 

ներս օդ եւ լոյս կը թափանցէ
12- Հեռու չէ
13- Հին չէ

Այդպէս որակեցին Ս. Գիրքը 
Գտէ՛ք ծածկագիրներուն հետեւելով։ 

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԾԱԾԿԱԳԻՐ ԽԱՂ

Գտի՛ր պատասխանը։
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4-Ա՛լ հասկցա՞ր
Թութակ եղբա՛յր,
Որ մենք ունինք
Տարտ անհամար:

Տասնըհինգ օր
Շուտով կ'անցնի,
Այս տղեկը
Ի՞նչպէս հասնի:

Կը բարկանամ
Քանի խորհիմ,
Հիմա երթամ
Քիչ մը հանգչիմ:

Փախչի՜մ փախչի՜մ. . .
Բայց  ո՞ւր երթամ,
Որ իմ տարտս
Քիչ մը մոռնամ:

Աւաղելով դուրս կ'ելլեն:

1-Երանի՜ քեզ
Եղբա՛յր թութակ,
Օրը քուկդ է՝
Ծաղր ու ծանակ:

Մերթ կը կապկես
Մերթ կը խնդաս
Երբեմն ալ
Կ'ընես կատակ:

Բայց չես տեսներ,
Չես նկատեր,
Որ  ես ինչո՞ւ
Եմ սրտնեղեր:

Առտու գիշեր 
Կը դեգերիմ,
Միշտ տխրագին
Ու լալագին:

Գանգատ՝ 
Թութակին

(Թութակի հագուստով փոքրիկ մը
եւ իր  գանգատող  ընկերները)

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

2-Ունիմ դպրոց,
Ունիմ դասեր.
Հոգս՝ երկինք
Է բարձրացեր:

Խաղի ատեն
Չունի՜մ, չկա՜յ...
Էջ էջ դասեր,
Նստէ՛, կարդա՛:

Մատիտ, տետրակ,
Անվերջ հաշիւ.
Խնդիր ըսես՝
Թիւ անհաշիւ:

Մաքառելով 
Կ'անցնին օրեր.
Բայց անօգո՜ւտ,
Կու գան նորեր:

3-Ո՜հ ի՞նչ ընեմ,
Ի՞նչպէս ընեմ,
Որ ես քիչ մը
Հանգիստ ընեմ:

Տարւոյն կէսին
Կայ արձակուրդ.
Մի՛ հաւատար
Հազար խորհուրդ...

Քանի կու տան
Պէս պէս դասեր,
Արձակուրդին՝
Իբրեւ նուէր:

Կարդա՛ կ'ըսեն,
Դուն այս գիրքեր,
Համառօտէ, 
Ապա մեզ բե՛ր:
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Մուրացիկ մը՝ մաշած տոպրակը ուսին, կը թափառէր տունէ տուն, կը 
մուրար պատառ մը հաց ու կը խորհրդածէր միանգամայն.

- Ի՜նչ ագահ են մարդիկ եւ որքա՜ն անսիրտ։ Յագենալ չեն գիտեր, չեն 
գոհանար իրենց ունեցածով ու մի՛շտ կը ցանկան աւելիին։ Ա՝խ, եթէ ես 
միայն ուտելիքս ու հագուելիքս ունենայի, երբե՛ք պիտի չուզէի աւելին։

Ճի՛շդ այդ պահուն, Բախտը կանգնեցաւ մուրացիկին առջեւ ու ըսաւ 
անոր.

- Լսէ՛ զիս, երկար ատենէ ի վեր կը խորհէի օգնել քեզի։ Բա՛ց տոպրակդ, 
ոսկի պիտի լեցնեմ անոր մէջ. բայց ուշադիր եղի՛ր,  տոպրակդ հնամաշ է, 
շատ մի՛ ծանրաբեռնէր զայն, կրնայ պայթիլ։ Լեցուածը ոսկի պիտի ըլլայ, 
իսկ դուրս թափածները պիտի վերածուին մոխիրի։

Մուրացիկը ուրախութենէն գինովցած՝ աճապարանքով բացաւ 
տոպրակը, որուն մէջ սկսաւ հոսիլ ոսկիի հեղեղը։ Տոպրակը հետզհետէ կը 
ծանրանար։

- Կը բաւէ՞, հարցուց Բախտը։
- Ո՛չ, ո՛չ տակաւին։
- Սակայն տոպրակդ կրնայ պայթիլ։
- Քիչ մըն ալ, մէկ-երկու ափ եւս։
- Տոպրակդ լեցուեցաւ, պիտի պայթի՜ . . .
- Հոգ մի՛ ընէք, տակաւին քիչ մը տեղ կայ։
Հնամաշ տոպրակը շարունակուեցաւ լեցուիլ 

ոսկիով, յանկարծ սակայն պայթեցաւ 
ու բոլոր ոսկիները գետին թա-
փելով վերածուեցան մոխիրի։ 
Բախտը աներեւոյթացաւ 
եւ ի՜նչ մեղք որ միայն 
պարապ ու պատռած 
տոպրակը մնաց ան-
կուշտ մուրացիկին 
ձեռքին մէջ։

Մշակեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Միանգամայն- միեւնոյն
 ժամանակ 
Ագահ- կծծի (cimri)
Յագենալ- կշտանալ
Ցանկալ- փափաքիլ
Աներեւոյթանալ- կորսուիլ, ոչնչանալ

ՄՈՒՐԱՑԻԿԻՆ ԲԱԽՏԸ
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Հողագործութեամբ զբաղող մօտիկ բարեկամներ էին՝ Յարութն ու Պետիկը։
Անգամ մը, երբ Յարութ՝ իր նաւակով գիւղին ուսուցիչը կը պտըտցնէր գետակին 

վրայ, գանգատեցաւ.
- Երբե՛ք չեմ նախանձիր զինքը, ըսաւ ան, բայց չեմ հասկնար, թէ ինչո՞ւ Պետիկ 

ընկերս շատ աւելի՛ առատ ու լաւ բերք կ՚ունենայ ամէն տարի, հակառակ որ ես անկէ 
աւելի շատ կ՚աշխատիմ, աւելի առողջ եմ եւ ուժեղ։

- Մի՛ զարմանար Յարո՛ւթ, ըսաւ ուսուցիչը։ Գիտցի՛ր որ Պետիկ միշտ աւելի շատը 
ու աւելի լաւը պիտի ստանայ։ Միայն ուժը եւ առողջութիւնը բաւարար չեն լաւ բերք 
ունենալու համար։ Պէտք է ունենալ շատ կարեւոր բան մը եւս. բան մը, զոր Պետիկը 
ունի եւ դուն չունիս։

- Ի՞նչ բան չունիմ, հարցուց Յարութ՝ զարմացած։
- Ուսո՜ւմը տղա՛ս, թերի են ուսումդ եւ գիտութիւնդ, պատասխանեց ուսուցիչը։ 
Յետոյ աւելցուց. 
- Քեզի տամ պարզ օրինակ մը. ի՞նչպէս կը քշես նաւակդ՝ աւելի արագ եւ ապահով 

յառաջացնելու համար. մէկ թի՞ն կը գործածես, թէ երկուքը միասին։
- Անշո՛ւշտ կը թիավարեմ երկու թիերը միատեղ գործածելով։
- Ինչպէս որ նաւակը մէկ թիով դանդաղ եւ ծուռ կը յառաջանայ, այնպէս ալ մարդ 

միայն իր մարմնական ուժովը չի կրնար յառաջդիմել։ Հարկ է գիտութիւնը. ընկերդ՝ 
Պետիկ, տեւական կը կարդայ եւ գիրքերու շնորհիւ կը սորվի, թէ ի՛նչ պէտք է ընէ, 
որպէսզի առատ եւ լաւ բերք ստանայ։

Մշակեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Բերք- հողին արտադրութիւնը (ürün)
Թի- kürek
Թերի- պակաս, անկատար
Թիավարել- նաւակը յառաջացնել թիերու 

միջոցաւ

Ի՞ՆՉՆ  ԷՐ  ՊԱԿԱՍ



18

Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Գեղեցիկ տուն մը, հանգիստ 
թիկնաթոռ մը, զիս հոգացող 

բարի տանտիրուհի մը... 
Շուն մը ասկէ աւելի ի՜նչ կ՚ուզէ...

Տօտօ՛, եթէ խելացի շուն մը ըլլայիր, 
շուտով կը գտնէիր մուճակներս։ Որքա՜ն խելացի շուն 

մըն ես դուն։ 

Հիմա 
խնդրեմ 

օրաթերթս...

Դուն իսկապէ՛ս 
շատ լաւ շուն 

մըն ես։

Եւ եթէ 
ալ աւելի 
լաւ շուն 
մը ըլլալ 
կ՚ուզես,  

կը բերես 
նաեւ 

ծխամորճս։

Ահա՛ օրաթերթս, հանգիստ թիկնաթոռս 
եւ մանաւա՛նդ  սպասարկող սիրելի 

շունիկս, մարդ ասկէ աւելի ի՜նչ կ՚ուզէ . . .

Սիրելի՛ ամուսինս, 
Տօ-Տօ-ին ուտելիքը 

պիտի պատրաստեմ, 
կը հաճի՞ս 

ոսկորներ գնել։ 



Բայերը կը բաժնուին եօթը խումբի՝ ներգործական, կրաւորական, չէզոք, 
էական, անցողական, փոխադարձ, անդրադարձ։ 

Ներգործական- ենթական բային ցոյց տուած գործը ուրիշի վրայ կը կատարէ։ 
Օրինակ՝ խմել, կարդալ, գրել, բռնել եւլն. Օր. Կատուն մուկը որսաց։

Կրաւորական- բռնուիլ, զարնուիլ եւլն.
Չէզոք- ենթական բային ցոյց տուած գործը ինքն իր վրայ կը կատարէ։          

Օրինակ՝ քալել, քնանալ, վազել եւլն.
Էական- ըլլալ բայը. Եմ, ես է . . .
Անցողական- «ցնել» վերջավորուող բայերը։ Օրինակ՝ կերցնել, խմցնել եւլն.
Փոխադարձ- բայը երկու կամ աւելի հոգիներու միջեւ տեղի ունեցող գործ մը 

ցոյց կու տայ։                                                                                                                                          
Օրինակ՝ կռուիլ, գործակցիլ եւլն.

Անդրադարձ- ենթական գործը ինքն իր վրայ կը կատարէ։                                    
Օրինակ՝ լուացուիլ, սրբուիլ եւլն.

Նախադասութեան մէջ բայերը որպէս լրացուցիչ  երկու ձեւի խնդիր կ՚առնեն. 
1) Սեռի խնդիր 
2) Բնութեան խնդիր

Ներգործական բայերը ընդհանրապէս հայցական հոլով սեռի խնդիր կ՚առնեն. 
օրինակ՝ Արի գիրք մը գնեց։ Անի դասերը պատրաստեց։

- Գիրքը եւ դասերը հայցական հոլով սեռի խնդիր են։

Սակայն կարգ մը ներգործական բայեր օրինակ՝ ծառայել, սպասել, խնայել, 
օգնել եւլն. սեռի խնդիրը հայցական հոլով առնելու տեղ՝ տրականով կ՚առնեն.  
օրինակ՝ Կ՚ուզեմ հայրենիքիս ծառայել։ Երկար ժամեր քեզի սպասեցի։ Անի միշտ 
կ՚օգնէ մայրիկին։

- Հայրենիքիս, քեզի, մայրիկին տրական հոլով սեռի խնդիր են։

Այցելել բայը եթէ անձի հետ գործածուի տրական հոլով սեռի խնդիր կ՚առնէ։ 
օրինակ՝ Բարեկամիս այցելեցի, հիւանդին այցելեցի, մօրս այցելեցի։

- Բարեկամիս, հիւանդին, մօրս տրական հոլով սեռի խնդիր են։
Իսկ եթէ տեղ ցոյց տուող բառերու հետ գործածուի հայցական հոլով բնութեան 

խնդիր կ՚առնէ։ Օրինակ՝ Դպրոց այցելեցի։ Հիւանդանոց այցելեցի։
- Դպրոց, հիւանդանոց հայցական հոլով բնութեան խնդիր են։
Անունները երբ բացառական կամ գործիական հոլով են բնութեան խնդիր 

կ՚առնեն, իսկ ուղղական հոլովը կ՚ըլլայ ենթակայ։
Ուղղական, Հայցական, Տրական, Բացառական, Գործիական հոլովներուն 

խնդիրները բային կը պատկանին, իսկ Սեռական հոլովը անունին։ Օրինակ՝ 
Դպրոցին պարտէզը։ Դպրոցին սեռական հոլով, յատկացուցիչ պարտէզին։

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան
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Սեւակ հինգերորդ դասարանի աշակերտ էր: Ան  
դասարանին առաջինն էր, լաւ կը սորվէր: Բայց օր մը 
ան ձախողեցաւ գրաւոր քննութեան: Շատ 
նեղուեցաւ եւ որոշեց մօրմէն պահել արդիւնքը։ 
Այդ օր, երբ տուն վերադարձաւ Սեւակին մայրը 
պահանջեց քննութեան թուղթը: «Այսօր գրաւոր 
չըրինք» պատասխանեց Սեւակ։ Ուրիշ օր մը 
կրկին ձախողեցաւ, կրկին սուտ խօսեցաւ 
մայրիկին։ Այսպէս ան կամաց կամաց դարձաւ 
դասարանին վերջինը: Դասերը չէր սորվեր, 
բայց մօրը կ’ըսէր թէ շատ լաւ սորված է: Միշտ 
շուտ կը վերջացնէր դասերը, որպէսզի բակ իջնէ 
ու խաղայ ընկերներուն հետ: Շատ մը տկար նիշեր 
ստացաւ եւ պահեց մօրմէն: Երբ վիճակացոյցներու 
բաշխման օրը հասաւ եւ Սեւակ ստացաւ իր վիճա- 
կացոյցը ան շատ նեղուեցաւ, որովհետեւ նիշերը չափազանց տկար էին: Այս անգամ 
ալ որոշեց վիճակացոյցը պահել մօրմէն: Երբ տուն երթալու ժամը հասաւ, մայրը իրեն 
կը սպասէր։ Անհամբերութեամբ հարցուց Սեւակին թէ. «Ո՞ւր է վիճակացոյցը»: Սեւակ 
ըսաւ թէ «վիճակացոյց չտուին»: Մայրը զարմացաւ. «Ինչպէ՞ս կըլլայ, ըսաւ ամէն 
աշակերտի ձեռքը վիճակացոյց կայ, իսկ քու ձեռքդ չկայ»: «Մինչեւ երրորդ դասարանի 
աշակերտութեան վիճակացոյց բաժնեցին» պատասխանեց Սեւակ։ Մայրը հաւատաց: 
Քանի մը շաբաթ անցաւ: Սեւակ զգաց որ իր ըրածը լաւ բան չէր, գնաց մօրը քով եւ 
խոստովանեցաւ ամէն ինչ։ Մայրը շատ զայրացաւ ու բացատրեց որ կրկնակի 
յանցանքներ գործած է, ծուլութիւնը վատ արարք է, իսկ ստախօսութիւնը կրկնակի 
վատ։  

Սեւակ հասկցաւ իր սխալը եւ խոստացաւ այլեւս չստել, շատ աշխատիլ ու իր 
տկար նիշերը բարձրացնել։
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Պատրաստեց՝
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Տրուած ուղղութիւններով 
գտնենք պահուած նկարը



-ուն

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

շոգե--- 
--գենաւ
շոգենաւ
շ------

Գտնենք պատասխանը, պակսող տառերը ամբողջացնելով։

-երարկու ս-խ

գ-մ ա-ան տ—փ

մկ-ատ

Գրենք պակսող տառերը։

-աւաթ
գաւ-թ
գաւա-
գ----

-օտի
գօ-ի
գօտ-
գ---

--ղկաման
----աման
-----ման
ծ-------

-ողէզ
--ղէզ
---էզ
մ----

22



23

Ժամանակին՝ կար կաղ մրջիւն մը, որ 
առանց ծուլանալու, ամրան տաքուն՝ կեր 
կ՚ամբարէր իր բոյնին մէջ, որպէս ձմրան 
պաշար։ Թէեւ դանդաղ կը քալէր, բայց իր 
նպատակին կը հասնէր՝ ուշ կամ կանուխ:

Օր մը, իր կռնակի բեռով մինչեւ գետե- 
զերք քալեց, յոգնեցաւ եւ որոշեց հանգչիլ 
վարդի մը թուփին տակ: Վարդը, երբ տեսաւ 
մրջիւնին կրած ծանր բեռը, շատ զարմացաւ 
ու ըսաւ անոր.

- Պտըլիկ հասակովդ ու կաղ ոտքովդ, 
ինչո՞ւ կը կրես այդքա՜ն խոշոր բեռ մը...:

Մրջիւնը երկարօրէ՜ն դիտեց վարդին 
գեղեցկութիւնը եւ ըսաւ.

- Երանի՜ ձեզի, ամրան այս տաք օրերուն 
գետեզերքը կ'ապրիք ու կը զովանաք. չունիք 
նաեւ ձմրան համար պաշար հաւաքելու 
ձանձրոյթը...:

- Քու կարծածիդ չափ երանելի չենք, մենք 
ալ ունինք մեր վախերը, մեր հոգերը։ Գիտես 
որ մեր սնունդը կը ծծենք հողին մէջ երկարող 
մեր արմատներով...: Դժբախտաբար սակայն 
մարդիկ՝ մանաւա՛նդ անպիտան տղաքը, 
տեւական կու գան կը կոխկռտեն մեր հո- 
ղերը, անխնայ կը փրցնեն մեր տերեւները եւ 
գոյնզգոյն ծաղիկները, իրենց աղբերը կը 
թափեն ամէն տեղ...: Մինչդեռ պէտք է նետեն 
տունը կամ փողոցը դրուած աղբաման- 
ներուն մէջ։ Գիտակից ծնողները կը դաստի- 
արակեն իրենց զաւակները, ուսուցիչներն ալ 

յաճախ տեղեկութիւններ կու տան տղոց, 
շրջապատը մաքուր պահելու կարեւորու- 
թեան մասին, գանգատեցաւ վարդը։

Հարսնուկը, որ կը լսէր այս խօսակ- 
ցութիւնը՝ խօսքի խառնուեցաւ ու ըսաւ.

- Զարմանալի չէ՞, որ անոնք ծնողներու 
կամ ուսուցիչներու կողմէ դաստիարակուած 
ըլլալով հանդերձ ինչո՞ւ կը գործեն այս 
սխալները...:

- Այո՛, սիրելիներ, շա՜տ իրաւունք ունիք. 
մայրս բացատրած է ինծի, թէ ծառերը եւ 
բոյսերը առատ թթուածին (oksijen) կ՚ար- 
տադրեն ու կը մաքրեն ապականած օդը. դեռ 
ի՜նչ կ'ուզեն այդ անմիտները: Մենք մրջիւն- 
ներս գիտենք բնութեան արժէքը: Բայց պէտք 
չէ յուսահատինք, հետզհետէ կը շատնայ 
թիւը տգիտութան դէմ պայքարող անձերուն։ 
Վստահ եմ անոնք օր մը անպայման պիտի 
հասնին իրենց նպատակին։ 

Ընկերնե՜ր, ուրախ եմ որ ճանչցայ ձեզ։ 
Այլեւս հրաժեշտ պէտք է առնեմ ձեզմէ, մութը 
չկոխած՝ բոյնս տանիմ կռնակի բերս:

Ծաղիկները հիացան ու շատ 
գնահատեցին մրջիւնին լաւատեսութիւնը, 
կրթութիւնը եւ աշխատասիրութիւնը:

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Ամբարել- հաւաքել, մթերել
Թուփ- պզտիկ ծառ
Այլուր- ուրիշ տեղ
Շրջապատ- միջավայր, տեղի մը բոլորտիքը, շուրջը
Հսրսնուկ- վառ կարմիր գոյնով դաշտի ծաղիկ մը
Անմիտ- անխելք, ապուշ
Հրաժեշտ առնել- մնաք բարով ըսել
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«Թարգմանչաց Տօն»ը դպրոցական տարեշրջանի առաջին տօնակա- 
տարութիւնն է, որ կը յիշատակուի Հոկտեմբերին՝ հայ վարժարաններու, նաեւ 
եկեղեցիներու մէջ։ Նուիրուած է՝ Հայ Գիրերու Գիւտին, Մեսրոպ Մաշտոցի,   
Ս. Սահակ Պարթեւի եւ թարգմանիչներուն յիշատակման։ 

Այս ամսուան ընթացքին, կը կազմակերպուին զանազան հանդիսու- 
թիւններ, կը կատարուին արտասանութեան, շարադրութեան, հայագի- 
տութեան վերաբերեալ մրցումներ՝ վարժարաններու մէջ։

Եթէ նման մրցում մը կատարուէր ձեր վարժարանին մէջ եւ դուք ըլլայիք 
մրցորդներէն մէկը, արդեօք քանի՞ հարցումի պիտի կարենայիք ճշգրիտ 
պատասխանել:

Փորձենք եւ տեսնենք.

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ  ՏՕՆ
Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան

ա

բ

գ

դ

ե զ

1) Մեսրոպ Մաշտոց իր պաշտօնէն հրաժարելով վանական դարձաւ ու 
եղաւ վարդապետ։ Արդեօք ի՞նչ էր իր նախկին ասպարէզը:

2) Ո՞վ էր հայոց հայրապետը Գիրերու Գիւտի շրջանին:
3) Ո՞ւր ծնած է Ս. Մեսրոպ Մաշտոց:
4) Նախ ո՞ր գիրքը թարգմանուեցաւ հայերէնի:
5) Ո՞վ էր Վռամշապուհ:
6) Քանի՞ հատ էին Մեսրոպի հնարած տառերը:
7) Աւելի վերջ ո՞ր երկու տառերը մուտք գործեցին հայոց այբուբենին մէջ։
8) Ո՞ւր կը գտնուի Մաշտոցի գերեզմանը:
9) Ի՞նչ կը կոչուէին գառնուկի կամ հորթի կաշիները, որոնք կը գոր- 

ծածուէին որպէս թուղթ, երբ թուղթը դեռ չէր հնարուած:
10) Հայերը, ո՞ր տառերը կը գործածէին Հայ Գիրերու Գիւտէն առաջ։ 
11) Որո՞ւ կ'ըսենք կրթական մշակ:
12) Որո՞ւ կ'ըսենք գրչի մշակ:
13) Ի՞նչ կոչուեցաւ 5րդ դարը։
14) Ի՞նչպէս կոչուեցան Մեսրոպի առաջին աշակերտները։

Այս հարցումներէն տասը հատին եթէ ճիշդ պատասխան տուիք, 
կրնանք ըսել, թէ բաւական տեղեկութիւն ունիք Հայ Գիրերու Գիւտին  
մասին: 
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1) Պալատին քարտուղարն էր։
2) Ս. Սահակ Պարթեւ Կաթողիկոս։
3) Տարօնի (Muş)՝ Հացեկաց գիւղին մէջ։
4) Աստուածաշունչը։
5) Հայոց թագաւորը՝ Գիրերու Գիւտի շրջանին։
6) 36 տառ։
7) «Օ» եւ «Ֆ» տառերը։
8) Օշականի մէջ։
9) Մագաղաթ կը կոչուէին։
10) Ասորերէն  եւ Յունարէն տառերը։
11) Ա՛յն անձը, որ կը դաստիարակէ, կ՚ուսուցանէ։
12) Ա՛յն անձը, որ կը զբաղի գրականութիւնով։
13) Ոսկեդար։
14) Երէց Թարգմանիչներ։

է
ը

թ

ժ

ի լ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք 
պահուած նկարը
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած անասուններուն անունները, գրենք 
գնդիկներուն մէջ, յետոյ զուգորդենք նկարներուն հետ։



Վարի պատկերներուն անունները գրեցէ՛ք ու առաջին տառերը միացնելով գտէ՛ք 
պահուած բառը։

ԲԱՌ  ԳՏՆԵԼ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

28
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Էջ 05 Հանելուկ- «Վերամուտ»։ / Հանելուկ- Մերթ, պանիր, պար, գինի, թարմ, գարուն, նորէն, 
խելացի, չար, նուէր, երես, երազ «Թարգմանիչներ»։
Էջ 09 Մտազբօսանք- 2 եւ 6։ /     /                       / Էջ 10-

Էջ 11- «Մեսրոպ Մաշտոց»։
Էջ 14 Հանելուկ- Աթոռ, վարժարան, բարի, գիրք, բարեկամ, ապագայ, նուէր, գրիչ, ծանօթ, հաց, 
պատուհան, մօտ, նոր «Թարգմանչաց Տօն»։ / Ծածկագիր Խաղ- «Թագուհի Թարգմանութեանց»։
Էջ 22 Հանելուկ 1- «Վերամուտ»։ / Հանելուկ 2- Գաւաթ, գօտի, ծաղկաման, մողէզ, շոգենաւ։
Էջ 27 Հանելուկ- Ոչխար, առիւծ, կապիկ, վագերաձի, ռնգեղջիւր, գայլ, սկիւռ, վագր, ընձուղտ, 
արջ։
Էջ 28 Բառ Գտնել- Հաւկիթ, ոզնի, կատու, տուն, ելակ, մատիտ, բալ, երեք, րոք (öreke) 
«Հոկտեմբեր»։

 2 եւ 6։ /     /                       / 
ազ «Թարգմանիչներ»։

 2 եւ 6։ /     /                       /  2 եւ 6։ /     /                       / 

ինի, թարմ, գարուն, նորէն, 

Էջ 10-

 Աթոռ, վարժարան, բարի, գիրք, բարեկամ, ապագայ, նուէր, գրիչ, ծանօթ, հաց, 

Կարգի դրէ՛ք ու գծեցէ՛ք նկարներուն շարքը։ 
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Ալեքս Չանաքչը
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.

Այգուն Իչ
Տատեան Վրժ.

Ճանսու Տէմիրճի / Ժպիտ Իչ
Տատեան Վրժ.

Ճէսիքա Սաղլամօղլու
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.

Մարիա Ֆէրահօղլու / Լարա Սահարելտըզը
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.




