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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Տարիներէ ի վեր՝ 24 Նոյեմբերը կը յիշատակուի որպէս «Ուսուցչաց Օր», 
ուսուցչագործութեան կարեւորութիւնը շեշտելու եւ ուսուցիչներուն մեր 
յարգանքը մատուցանելու համար։ 

Կանուխ տարիքի կը սորվեցնեն ձեզի, թէ դպրոցը ձեր երկրորդ տունն է եւ 
ուսուցիչը ձեր երկրորդ ծնողքը։ Իսկապէս դպրոցը սրբավայր մըն է, իսկ 
ուսուցչութիւնը նուիրում եւ պատասխանատուութիւն պահանջող ասպարէզ։ 
Տղոց մտային եւ հոգեկան կազմաւորման մէջ, մեծ է դերը ուսուցչին, նկա- 
տելով՝ որ ա՛ն, ո՛չ միայն ուսում ու գիտութիւն կը ջամբէ, այլ կը խմորէ 
աշակերտին միտքն ու հոգին։ Կը ջանայ կերտել այնպիսի անձեր, որոնց 
հոգին զարգացած ըլլայ բարոյական արժէքներով։ Գուրգուրոտ, խղճամիտ 
ուսուցիչը համբերութեամբ կը դաստիարակէ զանոնք, կը սորվեցնէ անոնց 
ըլլալ ուղղամիտ, բարեկիրթ, արդարադատ ու սիրել մարդիկը, բնութիւնը եւ 
կենդանիները։

Ուրեմն 24 Նոյեմբերին մի՛ մոռնաք ձեր սէրն ու երախտիքը ցուցաբերելու 
անցեալի եւ ներկայի ձեր սիրելի ուսուցիչներուն։

          Համբոյրներ՝
                     «ԺՊԻՏ»

Կարծեմ 
խնդիրները 

նորէն հայրիկիդ 
տուեր ես, 

որպէսզի լուծէ 
զանոնք։

Ի՞նչ կրնայի ընել 
Օրիո՛րդ, 

մայրիկս շատ 
գործ ունէր։
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Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

թունաւոր են 
խնձորներէն 

երկուքը 

Անպիտա՛ն Գօ-գօ կրկին գողցեր ես 
ամենալաւ խնձորներս։

Յաջորդ առաւօտ

խնձորներէն մէկը թունաւոր է

 խնձորներէն 
մէկը 

թունաւոր է

Երթամ տեսնեմ, 
արդեօք 

խորամանկութիւնս 
գործի ծառայե՞ց։



Գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

1- Կարծր նիւթ
2- Սիրել բային արմատը
3- Արեւածագ
4- Նշենիին պտուղը
5- Նուէր
6- Բարի չէ
7- Փշապատ անասունը
8- Թել մանելու կազմած, իլ
9- Աժան չէ
10- Հին չէ
11- Թանկագին մետաղ մը
12- Միշտ, շարունակ
13- Քաղցրահամ, քաղցրաբոյր պտուղը
14- Հեռու չէ
15- Մեր այբուբենին երկրորդ տառը
16- Դէմք
17- Կարճ ժամանակամիջոց

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Հանելուկը լուծեցէ՛ք, առաջին տառերը միացնելով 

գտէ՛ք պահուած թուականը։
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Առիւծը խոր ծերութեան մէջ էր, հիւանդացաւ եւ օգնութիւն խնդրեց իր դրացի 
բարեկամ աղուէսէն.

- Շատ անօթութիւն կը զգամ, գնա՛ ինծի եղնիկ մը բեր. վստահ եմ, որ պիտի 
առողջանամ՝ եթէ ուտեմ զայն:

Աղուէսը գնաց գտաւ եղնիկ մը եւ ըսաւ անոր.
- Եղնի՛կ եղբայր, առիւծը քեզ իր մօտ կը կանչէ:
- Իր մօտ երթամ, որպէսզի զիս բզկտէ՞...: Անկարելի է, ո՛չ, չեմ երթար:
Աղուէսը կը ջանար համոզել եղնիկը.
- Եղնի՛կ եղբայր, ես քու թշնամի՞դ եմ, կ՚ուզե՞մ քեզի վնաս հասցնել, վստահէ՛ ինծի 

եւ հետս եկո՛ւր...: Առիւծը շատ հիւանդ է, ժառանգորդ կը փնտռէ իր թագաւորութիւնը 
յանձնելու համար։ Գայլէն չ՚ախորժիր, զայն ապուշ կը նկատէ. «Ուղտը արդէն ծուռ ու 
մուռ մարմին մը ունի, թռչունները անկարող են, իսկ փիղը դանդաղաշարժ է», կ'ըսէ...: 
Ան քե՛զ յարմար կը նկատէ, որպէսզի դառնաս անտառին թագաւորը: Կը խորհի որ քու 
սրունքներդ եւ եղջիւրներդ զօրաւոր են, կրնաս յաղթել բոլորը, արդարօրէն պատժել 
չարերն ու անիրաւները...: Եթէ ինծի չես հաւատար, երթանք առիւծին մօտ եւ դո՛ւն 
իրմէ լսէ այս ամէնը: 

Եղնիկը համոզուեցաւ ու երբ գնաց առիւծին մօտ, անօթի առիւծը անսպասելի 
ճիգով մը խոյացաւ եղնիկին վրայ եւ սակայն միայն անոր ականջներէն մէկը կրցաւ 
փրցնել, որովհետեւ կասկածամիտ եղնիկը շատ զգոյշ էր, պատրաստ էր անակնկալ 
յարձակումի մը դէմ պաշտպանել ինքզինքը, ոստումով մը ցատկեց ու վազնիվազ 
հեռացաւ հոնկէ...: 

               Մինչ աղուէսը կը մտմտար.
- Վա՜յ քեզ առիւծ թագա- 

ւոր, ես ի՜նչ լեզուներ 
թափեցի եղնիկը հոս բերե- 
լու համար, իսկ դուն անոր 
միայն մէկ ականջը կրցար 
փրցնել։ Ծեր ու անկարող 
դարձեր ես այլեւս: Հիմա 
եղնիկը ինձմէ վրէժ պիտի 
լուծէ, կեանքիս մինչեւ 
վերջը պիտի պահուըտիմ 
անտառին մէջ: 

Ի՜նչի ծառայեց իմ խորա- 
մանկութիւնս եւ ի՜նչ բանի 
քու բարեկամութիւնդ...:

Եղնիկը, Աղուէսը Եւ Առիւծը
Աշխատասիրեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ

Խոյանալ- յարձակիլ
Մտմտալ- մտահոգուիլ, շարունակ 
խորհիլ դժուար բանի մը մասին
Զգոյշ- ուշադիր, խոհեմ

Եզովբոսի Առակներու Շարքէն
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Պելժիոյ՝ Liege համալսարանի գիտնա- 
կանները հետազօտեցին բիրանա ձուկերը եւ 
տեսան որ անոնք կը հաջեն շունի մը նման, 
երբ վտանգի մը ենթարկուին: Անոնց հա- 
ջիւնները կը սաստկանան, երբ մրցակից մը 
կ'ունենան, իրենց որսին մօտենալու 
ընթացքին: 

Ըստ գիտնականներու՝ բիրանաները 
ձայներ կը հանեն նաեւ, ագռաւի նման՝ 
կաք-կաք եւ թմբուկի նման՝ թափ-թափ: 

Հարաւային Ափրիկէի մէջ գտնուած են 3 միլիառ տարի առաջ շինուած 
մետաղեայ գունդեր: Այդ գունդերէն ոմանք ունին 6 միլիմեթր հաստութեամբ 
կեղեւ մը։ Գիտնականներ, երբ կեղեւը կոտրեցին տեսան, որ գունդը կը 
պարունակէր սունկի նման միջուկ մը։ Միջուկը փոշի դարձաւ, երբ շփման 
մտաւ օդին հետ:

Գիտնականները մինչեւ այսօր չեն կրցած ստուգել պատճառը, թէ ի՞նչ 
նպատակով շինուած էին այդ գունդերը։
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Գթասիրտ ու բարի թագաւորը ծերացած էր. որպէս յաջորդ՝ կ՚ուզէր 
ընտրել արժանաւոր ու պարկեշտ գահաժառանգ մը։ Հրաման արձակեց ու 
պալատ հրաւիրեց երկրին երիտասարդները։ Ինք շատ կը սիրէր ծա- 
ղիկները, հետեւաբար իւրաքանչիւր երիտասարդի բաժնեց ծաղիկի 
հունտեր ու ըսաւ.

- Զաւակնե՛րս, ցանեցէ՛ք այս հունտերը եւ զարգացուցէ՛ք զանոնք, ձեզմէ 
ով որ լաւագոյն ծաղիկը հասցնէ, ա՛ն պիտի կառավարէ երկիրը։ Հիմա 
գացէ՛ք, աշխատանքի լծուեցէ՛ք. գարնան կը սպասեմ ձեզի։

Այս յայտարարութիւնը մեծ խանդավառութիւն ստեղծեց երիտա- 
սարդներուն մէջ։ Ամէն մէկը կը յուսար, որ ի՛նք պիտի ըլլար ապագայ 
թագաւորը։

Երիտասարդներէն Սինկ՝ թագաւորին նման շատ կը սիրէր ծաղիկները, 
լաւ կը հասկնար անոնց լեզուէն, վստահ էր, պիտի յաջողէր հասցնել 
լաւագոյն ծաղիկը։ Ուշադրութեամբ հունտը ցանեց հարուստ հողին մէջ. 
ամէն օր ջրեց ու անհամբերութեամբ սպասեց հունտին աճման։

Օրերը կ՚անցնէին բայց հունտը ծիլ չէր տար, Սինկ շատ մտահոգ էր, ջանք 
չէր խնայեր, բայց ափսո՜ս, ամէն փորձ կը մնար ապարդիւն։

Մշակեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

ԱՐԹՆԱՄԻՏ  ԹԱԳԱՒՈՐԸ



09

Արթնամիտ- արթուն, ուշիմ (uyanık)
Գթասիրտ- բարեսիրտ
Աճիլ- հասակ նետել, զարգանալ
Ապագայ- գալիք ժամանակ (gelecek)
Ապարդիւն- անօգուտ, ձախող
Գլխիկոր- յանցաւորի նման գլուխը ծռած

Եւ հասաւ գարունը. բոլոր երիտասարդները կարգաւ ներ- 
կայացան թագաւորին՝ ամենագեղեցիկ ծաղիկներով։ Սինկ եւս իր 
պարապ թաղարով կանգնեցաւ թագաւորին առջեւ՝ գլխիկոր ու 
ամչկոտ։

- Տէ՜ր թագաւոր, ըսաւ ան յուզուած ձայնով, մի՛ վշտանաք ինծի ու 
ներեցէ՛ք զիս. շա՜տ խնամք տարի, բայց չյաջողեցայ հունտը 
ծաղկեցնել . . . 

Ժպիտ մը գծուեցաւ թագաւորին դէմքին վրայ. ձեռքը դրաւ Սինկի 
ուսին ու գոչեց ուրախութեամբ.

- Ես գտայ այն միակ անձը, որ արժանի է թագաւոր կոչուելու։ 
Եւ դառնալով միւսներուն աւելցուց. 
- Չեմ գիտեր թէ ո՞ւրկէ գնեցիք այդ հունտերը եւ հասցուցիք 

գեղեցիկ ծաղիկներ։ Բայց սա լաւ գիտեմ, թէ ձեզի տուած հունտերէս 
անկարելի էր որ ծաղիկներ բուսնէին։ Հիացում պատճառեց ինծի, 
Սինկին ուղղամտութիւնը եւ ճշմարտախօսութիւնը։ Թագաւորու- 
թիւնս կը յանձնեմ իրեն, վստահ գիտնալով, թէ արդարօրէ՛ն պիտի 
կառավարէ երկիրը։
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Գրեցէ՛ք նկարներուն հականիշները տուփիկներուն մէջ։
Պատրաստեց՝ Արփի 

Թնկրեան-Գանթարճեան
Ինչպիսի՞ փոքրիկներ։

Ինչպիսի՞ պայուսակներ։

Ինչպիսի՞ մազեր։

Ինչպիսի՞ գիրքեր։
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1.- Այն շէնքը, ուր դասաւորուած վիճակով կը պահուին գիրքեր եւ 
հաւաքածոներ։

2.- Մասնայատուկ տախտակ, որ սովորաբար կը գործածուի դասա- 
րաններու մէջ։

3.- Ուսանող, սան։
4.- Այն սենեակը, ուր աշակերտները կը հաւաքուին ու դաս կը սերտեն։
5.- Կլոր, գնդաձեւ այն առարկան, որով կը զբօսնուն տղաքը։ 
6.- Նեղ ու երկար աթոռ, որուն վրայ կրնան նստիլ մէկէ աւելի անձեր։
7.- Վրան գիր գրելու յատուկ սեղան։
8.- Դպրոց։
9.- Գիրքին ընկերը, ուր կը գրէք ձեր դասերը։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

 Լուծեցէ՛ք հետեւեալ խաչբառը։
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Երաժշտական մրցում մը կը կատարուէր, 
Փարիզի մեծ թատերասրահներէն մէկուն մէջ։ 
Իրարու ետեւէ բեմ կը բարձրանային տարբեր 
երկիրներէ ժամանած երաժիշտներ՝ իրենց 
ազգային նուագարաններով՝ նուագելու կամ 
երգելու համար՝ միայն երկու կտոր, դա- 
տակազմի որոշումով։ 

Կարգը երբ հասաւ Հայ երաժիշտին, 
դանդաղօրէն բեմ բարձրացաւ մէկը՝ առանց 
նուագարանի, գդակը գլխուն, մինչեւ ոտքերը 
հասնող սեւ պարեգօտով։ Հիասթափութեան 
շշուկ մը անցաւ հսկայ դահլիճէն։ Ներկաները 
կը տարակուսէին, թէ եւրոպացի աշխարհա- 
հռչակ երաժիշտներու հետ, ի՞նչպէս կրնար 
մրցիլ սովորական մարդ մը, որ ո՛չ համբաւ 
ունէր եւ ոչ ալ երաժշտական գործիք։

Երբ հանդիսականները անհամբեր՝ կը 
սպասէին թէ ի՛նչ պիտի պատահէր, երիտա- 
սարդը ծոցագրպանէն հանեց փոքրիկ սրինգ 
մը, տարաւ շրթունքներուն եւ սկսաւ նուագել՝ «Ոչխարի Կանչ»ը մեղեդին։ Պարզ 
եւ քաղցրաձայն սքանչելի եղանակ մը։ Դահլիճը, քար լռութեան մէջ, 
կախարդուած կը լսէր Հայ երաժիշտին կատարումը, իսկ ան կը նուագէ՜ր ու կը 
նուագէ՜ր . . . ։

Յետոյ, սկսաւ երգել «Մոկաց Միրզէն»։ Երգողը կարծես կը հալէ՜ր, կ՚այրէ՜ր՝ 
իրեն հետ «հալեցնելով» նաեւ ունկնդիրները։

Երբ երգը վերջացաւ, բուռն ու երկարատեւ ծափահարութիւններու տարափին 
տակ՝ Հայ երիտասարդ երաժիշտը յաղթականօրէն ստացաւ առաջին մրցանակը, 
որ էր ոսկեայ ժամացոյց մը։

Այդ երաժիշտը՝ ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏն էր։

Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան
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Ծնած է Կուտինա (այժմ Գիւթահիա) 1869-ին ու 
կոչուած Սողոմոն։ Հայրն ու մայրը գեղեցիկ ձայն ունէին։ 
Մէկ տարեկանին կը կորսնցնէ մայրը, իսկ տասնըմէկին 
հայրը։ Գէորգ Գ. Կաթողիկոսի հրահանգով, 1881-ին քսան 
որբի մէջէն, վիճակով կ՚ընտրուի եւ Սուրբ Էջմիածին 
տարուելով կ՚ուսանի Գէորգեան Ճեմարանին մէջ։ 
Ուսանողական շրջաններէն սկսեալ կը հաւաքէ Հայ 
ժողովրդական երգեր։ Ուսումնասիրելով զանոնք կ՚արձա- 
նագրէ՝ օրօրներ անտունիներ, պարերգներ, հարսանեկան 
երգեր, սիրահարական երգեր, եւլն. . . . ։ 1896-ին, 

Կաթողիկոս՝ Խրիմեան Հայրիկ, զինքը կը ղրկէ Պերլին, իբր ուսանող պետական 
երաժշտանոցին։ 1895-ին, վարդապետ ձեռնադրուելով կը կոչուի՝ ԿՈՄԻՏԱՍ։ 
Ճեմարանի երաժշտութեան ուսուցիչ եւ Ս. Էջմիածնի տաճարին դպրապետ կը 
կարգուի եւ կը մշակէ շարականներու բազմաձայն երգեցողութիւնները։ Ամառ- 
ները արեւելեան Անատոլուի մէջ կը պտըտի, գիւղացիներուն կեանքին կը 
խառնուի ու կը հաւաքէ եւ կը ձայնագրէ հազարաւոր երգեր։

Շրջած է շատ մը քաղաքներ եւ երկիներ՝ Թիֆլիզ, Պաքու, Պերլին, Զուիցերիա, 
Իտալիա եւ սարքած շատ մը նուագահանդէսներ եւ դասախօսութիւններ։ 1990-ին, 
Պոլիս եկած ու կազմած է 300 հոգինոց երկսեռ «Գուսան երգչախումբ»ը, որուն 
կորիզը կազմած են Կեդրոնականի բարձրագոյն դասարաններու 35-40 
աշակերտները։ 1911-ին ուսուցչութիւն ալ ըրած է մեր վարժարաններուն մէջ։ 
Գրած է բազմաձայն «Կոմիտասեան Պատարագ»ը արական ձայնի համար։ 
Վարդապետին նշանաւոր հինգ սաները՝ Բարսեղ Կանաչեան, Վարդան 
Սարգիսեան, Հ. Սրուանձտեանց, Թումաճան եւ Հ. Սէմէրճեան, կոչուեցան 
«Կոմիտասի Հնգեակ»ը։ 1915-1916-էն սկսեալ՝ Կոմիտաս Վարդապետ հոգեկան 
հիւանդութեան պատճառով, 17 տարի առանց խօսելու՝ լռիկ ապրեցաւ Փարիզի  
դարմանատան (klinik) մը մէջ։

Վախճանեցաւ՝ 1935-ին։ Աճիւնները փոխադրուեցան Երեւան եւ թաղուեցան 
արուեստի ու գիտութիւններու բանդէոնը, ուր կը հանգչին հայոց մեծամեծները։ 

Կոմիտաս Վարդապետ հայ ժողովրդական երգի առաքեալն է, որ յաւէտ պիտի 
ապրի ամէն հայու սրտին մէջ։

Պատրաստեց՝ 
Շողեր Չափարեան



14

Հանելուկին մէջի հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք ու մնացեալ տառերը 
միացնելով գտէ՛ք պահուած երկու բառը։

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԲԱՌ  ԳՏՆԵԼ

Տաշելիք, աշակերտ, ձի, դպրոց, ուլ, զբօսանք, 
դասարան, վարժարան, ուսուցիչ, դի, գրչատուփ, օդ։

ՏԱՌ  ՓՈԽԵԼ

աշուղ
ապուր

ծառ
բոյս
գորշ
գիրք
դար
երկ

պատիւ
մարտ

դանակ
գանկ

բարիք
յոյս

մայր
գոյն
կար
հաց

գոցել
պարկ

Հետեւեալ բառերուն վերջին 
տառերը փոխելով գտէ՛ք մէկ կամ 
մէկէ աւելի նոր բառեր։

Հետեւեալ բառերուն առաջին 
տառերը փոխելով գտէ՛ք մէկ կամ 
մէկէ աւելի նոր բառեր։
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Մնաք  բարով
Ամա՜ռ, արե՜ւ,
Ցուրտը եկաւ
Ձմեռ՝ բարե՛ւ:

Հոս Գանատա
Ունինք միշտ պաղ.
Բոլոր ձմեռ
Դողանք, աւա՜ղ:

Չունինք հարաւ
Պոլսոյ մեղմ հով.
Գարնան անգամ
Կ'ապրինք՝ մենք զով:

Տաքո՛ւկ արեւ,
Քեզ կարօտցանք.
Այս սառոյցէն
Ա՛լ զզուեցանք:
 

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

Ակռաներս
Խոզանակեմ, 
Յետոյ ջուրով
Լաւ մը ցօղուեմ:

Օճառովս 
Ընեմ փրփուր,
Ու լուացուիմ
Ըլլամ մաքուր:

Ունիմ մազեր
Քիչ մը գանգուր,
Զանոնք սանտրեմ
Ձեւաւորեմ:

Մաքրամաքուր
Ու խնամուած,
Ննջեմ շուտով
Հանգիստ սրտով:

Առաւօտուն 
Երբ արթննամ,
Կազմ ու պարտաստ
Դպրոց երթամ:

Մաքրամաքուր 
Գանատա 
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Մուկը իր սուր ակռաներուն մէջ սեղմեց, 
ուղտին երասանակը եւ սկսաւ քաշել: Ուղտը 
հնազանդեցաւ մուկին ու սկսան դանդաղ 
յառաջանալ։  

- Տեսէ՛ք որքա՜ն ճարպիկ եմ, պտըլիկ 
հասակովս ուզած տեղս կը տանիմ այս մեծ 
կենդանին, յոխորտած մկնիկը...:

Երբ սար ու ձոր կը քալէին՝ ուղտը ըսաւ 
մտքէն.

- Տեսնե՛նք այս գործը ի՞նչպէս պիտի 
վերջանայ...:

Երբ անոնք հասան գետեզերք մը, մուկը 
շուարած կանգ առաւ:

- Ի՞նչ եղաւ սիրելի առաջնո՛րդ, ինչո՞ւ 
կեցար, հարցուց ուղտը հեգնական:

- Ուղտ եղբա՛յր, այս գետին ջուրը շա՜տ 
խորունկ է, ես կը խեղդուիմ, չեմ կրնար դէմի 
ափը անցնիլ...:

- Երբ հասակէդ վեր գործերու ձեռնարկես 
եւ հպարտանաս, ո՛չ մէկ գործի մէջ կը 
յաջողիս...:

Մուկը ճարահատ՝ օգնութիւն խնդրեց 
ուղտէն.

- Սիրելի եղբա՛յր, զիս քամակդ ա՛ռ, այն 
ճամբան, զոր միասին կտրեցինք, շատ երկար 
էր, շատ յոգնեցայ. չեմ համարձակիր վերա- 
դառնալ...:

- Քեզ պիտի շալկեմ, բայց ինծի խոստա- 
ցիր, որ ասկէ ետք հասակէդ մեծ գործերու մէջ 
պիտի չմտնես:

- Կը խոստանա՜մ, կը խոստանա՜մ սիրելի 
եղբա՛յր, ներէ՛ զիս:

Ուղտը բարի էր, խղճաց մուկին, զայն 
քամակը առաւ ու անցուց գետին դիմացի 
ափը:

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Երասանակ- ուղղութիւն տալու ծառայող սանձին 
կապուած զոյգ մը երկար կաշիները (dizgin)
Սանձ- կենդանիներուն բերնին անցուած երկաթը (yular)
Յոխորտալ- պարծենալ (böbürlenmek)
Հեգնել- ծաղրել
Ձեռնարկել- գործի մը սկսիլ
Քամակ- կռնակ
Հպարտանալ- ինքզինքը ուրիշներէն բարձր տեսնել
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Այր ու կին կ՚ապրէին գիւղի մը մէջ՝ համեստ պայմաններով։ Կինը 
իւրաքանչիւրը 1 քլկ. կշռող հացեր կը թխէր, ամուսինն ալ զանոնք կը ծախէր 
նպարավաճառին։ Ստացած չնչին դրամը, հազիւ կը բաւէր իրենց 
ապրուստին։

Օր մը նպարավաճառը կասկածեցաւ մարդուն պարկեշտութենէն ու 
կշռեց հացերը։ Չափազանց բարկացաւ, երբ տեսաւ թէ հացերուն ամէն մէկը 
կը կշռէր 900 կրամ՝ փոխանակ 1 քլկ.ի։

Յաջորդ առաւօտ, երբ խեղճ մարդը խանութ եկաւ հացերով, նպա- 
րավաճառը զինքը ծանրօրէն յանդիմանեց.

- Խարդա՜խ, անպիտա՛ն խաբեբայ, ըսաւ ան, այլեւս քեզմէ հաց պիտի 
չգնեմ։ Այսքան ատեն դուն քիթիս խնդացիր, 900 կր. կշռող հացերը ինծի 
կլլեցուցիր, որպէս 1 քլկ.։

Մարդը շուարեցաւ եւ յուզուած ձայնով մեղմօրէն ըսաւ.
- Պարո՛ն նպարավաճառ, մենք կշիռք չունինք. կինս հացերը թխած 

միջոցին, որպէս չափ կ՚օգտագործէ ա՛յն 1 քլկ. շաքարի ծրարը, զոր գնած էինք 
քեզմէ։

Ո՞Վ  ԷՐ  ԽԱԲԵԲԱՆ
Վերածեց՝ 

Սիլվա Կոմիկեան

Թխել- թոնիրի մէջ հաց եփել
Թոնիր- հողի մէջ շինուած վառարան
Չնչին- շատ փոքր (գումար), անարժէք
Յանդիմանել- սաստել (azarlamak)
Խարդախ- խաբեբայ (sahtekar)
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-ԷօզչէլիքՏօտօ՛, կ՚ուզե՞ս հետս գալ, 

պարապ շիշերը 
նպարավաճառին պիտի  

յանձնեմ ու փոխարէն 
դրամ գանձեմ . . .

Գեղեցիկ գաղափար մը ունիմ։ 
Սա բլուրէն գլորինք ու քիչ մը 

զուարճանանք։

Հո՜ւ... հո՜ւ...հո՜ւ... Շատ զուարճալի է, 
անգամ մը եւս . . . 

Հի՜.... 

Հի՜.... հի՜... հի՜...

Հո՜ւ... Տասն անգամ եւս 
գլորինք, յետոյ 

երթանք...

Ի՜նչ խայտառակութի՜ւն 
սա տղայ տարիքին...

Հապա՞ 
շունը...

Աճապարենք 
Տօ-տօ՛, մայրիկը 
պիտի հարցնէ թէ 
ինչո՞ւ ուշացանք։

Շա՜տ ամօթ... բայց յանցաւորը 
ծնողներն են, պէտք է զանոնք 
պատժել։ Անմիջապէս պիտի 

խօսիմ հօրը հետ։ 
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Առլին երկրորդ դասարանի աշակերտուհի էր։ Քաղաքավար, ուշիմ, անուշիկ 
աղջիկ մը, որ սակայն դասերուն աշխատիլը շատ չէր սիրեր։ Ծնողքը գիտակից, 
ուսումնատենչ անձեր էին, կը մտահոգուէին, յաճախ ուսուցչուհիին կը դիմէին, կը 
խորհրդակցէին, թէ ի՛նչ ընէին, Առլինը աշխատութեան մղելու համար։ Ան դա- 
սարանին մէջ շատ ուշադրութեամբ մտիկ կ՚ընէր ուսուցչուհիին ըսածները, կը 
հետեւէր դասերուն, սակայն . . . Երբ կարգը տունը դաս աշխատելու գար, 
կ՚ընդդիմանար, կարդալը չէր սիրեր, կը նախընտրէր խաղ խաղալ, հեռատեսիլ 
դիտել, հեռաձայնով զբաղիլ։ 

Այդ օր ընթերցանութեան մրցում մը պիտի կատարուէր դասարանին մէջ։ 
Առլինին դասընկերները շատ լաւ պատրաստուած էին։ Բոլորն ալ յաջո- 
ղութիւններ ունեցան։ Արժանացան իրենց ուսուցչուհիին ջերմ գնահատանքին ու 
այս առթիւ ստացան  զանազան նուէրներ։ Առլին դասարանին վերջինը հանդի- 
սացաւ այդ մրցումին մէջ։ Անշուշտ շատ յուզուեցաւ ու սկսաւ լալ։ 

- Աղուոր աղջի՛կս, ինչո՞ւ չէիր աշխատած, ինչո՞ւ չէիր անցած դասերուդ 
վրայէն, հարցուց ուսուցչուհին։

- Օրիո՛րդ, անցայ դասերուս վրայէն, գիրքս գետինը դրի, քանի մը անգամ 
անցայ վրայէն, պատասխանեց Առլին։

Ընկերները քա՜հ-քա՜հ խնդացին, Առլին զգաց իր խօսքին անիմաստութիւնը, 
շատ ամչցաւ, ձեռքերովը ծածկեց դէմքը, անմեղութեամբ, հեծկլտալով, 
«ներողութիւն Օրիորդ, ներողութիւն կը խնդրեմ», մրմնջեց։

Սիրելի՛ տղաք, այդ օրէն ետք արդեօք ի՞նչ պատահեցաւ, ի՞նչ կը խորհիք այս 
պատմութեան վերջաւորութեան մասին։

Առլին ի՞նչ ըրաւ . . . ։

ԴԱՍԱՐԱՆԻՆ  ՄԷՋ
Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Ուշիմ- շատ խելացի
Ուսումնատենչ- ուսումը սիրող
Ընդդիմանալ- դէմ ելլել, հակառակիլ
Մրմնջել- ցած ձայնով խօսիլ (fısıldamak)
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ԽԱՂԱՆՔ՝  ԹԻՒԵՐՈՎ
Պատրաստեց՝

Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով 
գտնենք պահուած նկարը
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Զապէլ եւ Զարեհ քոյր եղբայր էին: Զապէլ զգայուն, հանդարտ 
բնաւորութեամբ աղջնակ մըն էր, իսկ Զարեհ ունէր յարաշարժ ու 
զուարթ նկարագիր։ Քրոջը տարեդարձին՝ Զարեհ, Զապէլին նուրիրեց 
թռչող փուչիկ մը։ Քոյրը գոհ չմնաց այս նուէրէն,  դուրս ելաւ տունէն ու 
փակցուց զայն ծառի մը ճիւղին: Հովը շուտով թռցուց փուչիկը ու 
տարաւ հեռո՜ւ, շա՜տ հեռու: Թռչող փուչիկը յանկարծ նշմարեց՝ ծառի 
տակ նստած լացող աղջնակ մը: Մօտեցաւ անոր եւ 
հարցուց.

- Ինչո՞ւ կու լաս, անո՛ւշ աղջիկ: 
- Տխուր եմ, կու լամ, որովհետեւ ընկեր չունիմ...: 
- Խաղընկեր եղի՛ր ինծի ու զուարճանանք միա-

սին, առաջարկեց փուչիկը։ 
Ու անոնք երկար խաղացին. . . ։ Խաղի 

վերջաւորութեան աղջիկը արդէն մոռցած 
էր իր տխրութիւնը։ 

Փուչիկը հրաժեշտ առաւ աղջնակէն ու դրաւ դէպի անտառ։ 
Հոն տեսաւ վախէն դողացող նապաստակ մը ու հարցուց անոր. 

- Ի՞նչ բան քեզ վախցուց, ինչո՞ւ կը դողաս, սիրո՛ւն նապաստակ։
- Ամէն ինչ կը վախցնէ զիս, նոյնի՛սկ տերեւի մը շարժումը։ Անտառին կենդա- 

նիները «վախկոտ նապաստակ» կ՚ըսեն ինծի։ 
- Մի՛ վախնար, ես քովիկդ կը նստիմ ու քեզի ընկեր կ՚ըլլամ...։ 
Թռչող փուչիկը եւ նապաստակը բարեկամացան ու գիշեր 

ցերեկ զուարճացան միասին։ 
Նապաստակին դողը անցաւ, ան այլեւս ինքզինքը հանգիստ 

կը զգար: Իր բարի գործէն գոհացած, փուչիկը շարունակեց թռչիլ 
հեռո՜ւ-հեռունե՜ր: 

Երբ կ՚անցնէր ծաղկանոցի մը վրայէն, ծաղիկներուն անուշ 
բուրմունքէն յափշտակուած իջաւ վար, նշմարեց խումբ մը մե-
ղուներ, որոնք խմբուած էին ծաղիկներուն վրայ: Փուչիկը խօսքը 
ուղղեց անոնցմէ մէկուն. 

- Մեղու եղբա՛յր, ի՞նչ կը բանիս այդ գեղեցիկ ծաղիկին վրայ: 
- Ծաղիկին նեկտարը կը ծծեմ, որպէսզի մեղր պատրաստեմ։ 
- Եկո՛ւր քիչ մը խաղանք, առաջարկեց փուչիկը։ 
- Ներէ՛ զիս, ժամանակ չունիմ, մենք՝ մեղուներս, աշխատասէր միջատներ ենք, 

շատ կը սիրենք աշխատութիւնը, խաղալու ժամանակ չունինք...
- Քիչ մը ժամանակ յատկացուր խաղի, յամառեցաւ փուչիկը: 
Մեղուն համոզուեցաւ, ու երբ անոնք ուրախ-զուարթ կը 

թռչտէին բուրումնաւէտ ծաղիկներուն մէջ, յանկարծ վարդին 
փուշը դպաւ փուչիկին ու պայթեցուց զայն։ 

Ահա՛, այսպէս աւարտեցաւ թռչող փուչիկին ճամբոր-
դութիւնը: Ան ուր որ գնաց երջանկացուց բոլորը, բայց ինք 
ունեցաւ տխուր վախճան մը: 

Պատրաստեց՝ 
Աննա Գէորգեան- Ուղուրլեան 

ՓՈՒՉԻԿԻՆ  ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Աշխարհաբար Եւ Գրաբար
Աշխարհաբար եւ գրաբար ածանցուած բառեր են. կազմուած են «աշխարհ եւ 

գիրք» արմատներով եւ «աբար» մասնիկով։ 
Աշխարհաբարը՝ ժողովուրդին խօսած արդի հայերէնն է, իսկ գրաբարը՝ գրքի 

հին լեզուն։

Թատրերգութիւն Եւ Ո՛չ Թէ Թատերգութիւն
Թատրերգութիւն բարդածանց բառ է։ Առաջին արմատը «թատր» է, որուն վրայ 

աւելցած է «երգ» երկրորդ արմատ մը եւ «ութիւն» մասնիկը։ 
Սխալ է գրել՝ թատերգութիւն։

«Կու»ի Գործածութիւնը
Գ. լծորդութեան պատկանող երեք բայեր՝ գալ, տալ, լալ, սահմանական 

եղանակ ներկայի եւ անցեալ անկատարի մէջ, «կը»ի տեղ «կու» մասնիկը կ՚առնեն։ 
Աններելի սխալ է ապաթարցով «կ՚ ուգամ, կ՚ ուլամ, կ՚ ուտամ» գրել։ 

Ճիշդը մի՛շտ՝ «կու տամ, կու տայի, կու գաս, կու գայիր» եւլն.։

Զբաղած Եւ Ո՛չ Թէ Զբաղուած
Բային աներեւոյթը «զբաղիլ» է. ուրեմն պէտք է ըսենք՝ «Շատ զբաղած եմ», ո՛չ 

թէ «Շատ զբաղուած եմ»։

Բացօթեայ Եւ Ո՛չ Թէ Բացօդեայ
Բացօթեայ բառը կու գայ «բաց» եւ «օթ»էն, որ կը նշանակէ առանց տանիքի՝ 

բաց տեղ մը հանգչիլ, գիշերել։ Շատ հաւանաբար բառը կերտուած է այն 
շրջանին, երբ անցեալին մէջ կարաւանները կը գիշերէին բաց դաշտերու մէջ։ 

Բացարձակ Թուական Ածական
Բացարձակ թուական ածականներու (տասը, չորս, վեց եւլն.) ընկերացող 

գոյականները, նախընտրելի է միշտ եզակիով տալ. օրինակ՝ Արի տասը գաւաթ 
ջուր խմեց, ո՛չ թէ տասը գաւաթներ։

Երբեմն սակայն յոգնակի կը գործածուի ժամանակի երկարութիւնը շեշտելու 
համար. օրինակ՝ Քառասուն երկա՜ր տարիներ ծառայեց եկեղեցիին։



Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին ունի հինգ տաղաւար՝ Ս. Ծնունդ, 
Զատիկ, Այլակերպութիւն (Վարդավառ), Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի եւ 
Խաչվերաց։ Բոլոր այս տօներուն յաջորդ օրը մեռելոց է։ Վարդավառ՝ բառական 
իմաստով կը նշանակէ վարդերով զարդարել։ Նախապէս կը տօնուէր Նաւասարդ 
ամսուան առաջին օրը (Օգոստոսին)։ Աւելի վերջ զուգորդուելով Յիսուսի Այլա- 
կերպութեան տօնին, սկսաւ տօնուիլ Յուլիսի երկրորդ կիսուն։ 

Վարդավառը՝ որ կու գայ հեթանոսական շրջանէն, տօնին ժողովրդական 
անունն է։

Երբ հայ ժողովուրդը տակաւին չէր քրիստոնէացած Վարդավառը կը տօնէր 
երգելով, պարելով, աղաւնիներ թռցնելով, կը զուարճանար զանազան խաղերով, 
իրարու վրայ ջուր սրսկելով։

Այս աւանդութիւնը կը շարունակուի ներկայիս ալ, մանաւանդ հայրենական 
հողերու վրայ: Մարդիկ չեն բարկանար, ընդհակառակը կը զուարճանան, կը 
ծիծաղին երբ մէկը զիրենք կը թրջէ ջուրով։

Յետագային երբ հայ ժողովուրդը քրիստոնեայ դարձաւ եւ կուռքերու տեղ 
եկեղեցիներ կառուցուեցան, ժողովրդային այս անմեղ սովորութիւնները 
(աղաւնիներ թռցնել եւլն.) թոյլատրուեցան ու կիրարկուեցան մեր եկեղե- 
ցիներուն մէջ։

Իսկ բուն տօնը՝ եկեղեցական կոչումը, Յիսուսի Պայծառակերպութիւնը կամ 
Այլակերպութիւնն է։

Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին Թափոր լեռ գնաց, զանոնք ձգեց 
լերան ստորոտը եւ ինք բարձրացաւ լերան գագաթը, Աստուծոյ հետ խօսելու: 
Յիսուսի ձախ կողմը կը գտնուէր Մովսէս մարգարէն իսկ աջ կողմը՝ հրեղէն 
կառքով Եղիա մարգարէն: Յիսուս յանկարծ վերածուեցաւ պայծառ լոյսի մը, 
որուն կ'ըսենք «Յիսուսի Այլակերպութիւնը կամ Պայծառակերպութիւնը»։ 

Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան

Լերան ստորոտը- լերան վարի մասը
Հեթանոս- կռապաշտ
Կռապաշտ- կուռքերը պաշտող (putperest)
Հրեղէն- կրակէ

Մարգարէ- Աստուծմէ ներշնչուած 
ապագան գուշակող անձ (peygamber)
Այլակերպութիւն- անճանաչելի 
դառնալ, կերպարանքը փոխուիլ
Աւանդութիւն- հիներէն մեզի եկած 
սովորութիւններ
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դասնըկեր            դանսըկեր                   դասընկեր  

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Գտնենք ճիշդ գրուած բառերը:

դուր          տուռ              դուռ

գնոյ            գոյն           նոյգ

տանձ          տանց                   դանձ

  գդանկ       գնդակ     կնդակ

   կապիկ       կիպակ               պիկակ

   ճնաճ        ճճան       ճանճ

    դրպոց           դպրոց       դպորց

աձրակուրդ             արցակուրթ                  արձակուրդ

  դարասան      դասարան             դասանար  
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Նախ կատարենք հանումի 
գործողութիւնները, յետոյ տրուած 

գոյներով գտնենք պահուած նկարը
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Մ Տ Ա Զ Բ Օ Ս Ա Ն Ք

?

?

Ամբողջացո՛ւր տուփիկները
յարմար թիւերով։

9 19 39 79

128 64 32 16

Ո՞ր երկրաչափական պատկերը 
կը տարբերի միւսներէն։ Ինչո՞ւ։
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած արհեստներուն անունները, եւ 
զուգորդենք նկարներուն հետ։
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ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Էջ 05 Ծածկագիր Խաղ- «Ես ուսուցիչս 
շատ կը սիրեմ»։ Հանելուկ- քար, սէր, այգ, 
նուշ, ընծայ, չար, ոզնի, րոք, սուղ, նոր, ոսկի, 
յար, ելակ, մօտ, բեն, երես, րոպէ 
«Քսանըչորս Նոյեմբեր»։

Էջ 10- Մանչ/աղջիկ, Հին/Նոր, Երկար/ 
Կարճ, Բարակ/Հաստ։

Էջ 11-

Էջ 14 Բառ Գտնել- «Ուսուցչաց Օր»։ Տառ 
Փոխել- Աշուն, ապուշ, ծակ, բոյն, գորտ,        

գիրկ, դաս, երգ, պատիժ, մարդ։ / Բանակ, 
ցանկ, չարիք, լոյս, հայր, բոյն, վար, բաց, 
խոցել, յարկ։  

Էջ 25 Հանելուկ- Դուռ, գոյն, տանձ, 
գնդակ, կապիկ, ճանճ, դպրոց, արձակուրդ, 
դասարան, դասընկեր։

Էջ 27 Մտազբօսանք-         տարբեր է, 
որովհետեւ անհաւասար են կողմերը եւ 
անկիւնները։ 21, 159, 8։

Էջ 28 Հանելուկ- Բժիշկ, մշակ, պարտիզ- 
պան, երկաթագործ, ատաղձագործ, ապա- 
կեգործ, նաւապետ, հացագործ, որմնադիր, 
ուսուցիչ։

Էջ 29 Հանելուկ- Աշուն, ուղտ, տանիք, 
ինի, իրիկուն, ուղի, իմաստուն, ունի, գինի, 
ինք, բարիք, արի, բանալի, ակն, պատուհան։

   

1- տարւոյն երրորդ եղանակը 
2- անապատի անասունը 

3- տուներուն վերեւի մասը, երդիք 
4- տառի մը հնչիւնը 

5- երեկոյ / 6- ճամբայ / 7- խելացի           
8- ունենալ բայէն (տէր է) / 9- խաղողով 

պատրաստուած ոգելից ըմպելի 
10- անձնական դերանուն / 11- բարի 
գործ / 12- քաջ / 13- դուռը անով կը 
բանանք / 14- աչք / 15- կը բանանք՝ 

սենեակին օդը փոխելու 
համար։

Էջ 11-

Էջ 14 Բառ Գտնել- «Ուսուցչաց Օր»։ Տառ 
Փոխել- Աշուն, ապուշ, ծակ, բոյն, գորտ,         Աշուն, ապուշ, ծակ, բոյն, գորտ,         Աշուն, ապուշ, ծակ, բոյն, գորտ,         Աշուն, ապուշ, ծակ, բոյն, գորտ,        29 Աշուն, ապուշ, ծակ, բոյն, գորտ,        29 Աշուն, ապուշ, ծակ, բոյն, գորտ,        

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Պետրոս Էօզճան
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.

Մելիսա Չաքըր
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.

Աննա Մարի Քէշիշ
Գալֆաեան Վրժ.

Էվկին Այտընեան
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ. Էնճըլ Ամուրօղլու

Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Կէտիկփաշայի 
Հրանդ Տինք Վրժ.




