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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Հակիրճ ձեւով անդրադառնանք Փետրուարի տօնակատարումներուն մասին.
Յիսուս, իր ծնունդէն քառասուն օր վերջ՝ 14 Փետրուարին, իր ծնողքին կողմէ 

տաճար տարուեցաւ ու ընծայուեցաւ Տիրոջ։ Մեր եկեղեցին այդ թուականը կը 
յիշատակէ որպէս՝ Տեառնընդառաջ։

Հայ եկեղեցին՝ Բուն Բարեկենդանի նախընթաց շաբթուան Երեքշաբթին եւ 
Հինգշաբթին կը յիշատակէ՝ նախ Ս. Ղեւոնդեանցը, յետոյ Ս. Վարդանանցը։ Կը 
յիշատակուին այն եպիսկոպոսները, քահանաները եւ 1036 վկաները, որոք 451 
թուականին՝ քաջաբար պատերազմեցան պարսիկներուն դէմ ու նահա- 
տակուեցաւն, բայց պահպանեցին հայ քրիստոնեայ ժողովուրդին կրօնքը։

Վարդանանցի Կիրակին կը տօնենք Բուն Բարեկենդանը, յաջորդ օր կը սկսի 
Մեծ Պահքը։

Պատրաստեցէ՛ք ձեր դիմակները եւ կուշտուկուռ զուարճացէ՛ք 
Բարեկենդանին։                         
          

                  Համբոյրներ՝
                «ԺՊԻՏ»

Հայրի՛կ, 
արդեօք կրա՞ս 

գրել մութին 
մէջ։ 

Հաւանաբար 
կարենամ 

մանչս։

Ուրեմն այս գիշեր            
կը հաճի՞ս ստորագրել 

վիճակացոյցս։
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք

 Ոջլոտած 
եմ...

Գօգօ՛, սիրելի՛ մանչս, 
շատ մտահոգ 
կ՚երեւիս այս 
առաւօտ...

Գաղտնիք 
մը ունիմ 

Տկն. Անոյշ։

Ըսէ՛ ինծի, թերեւս կրնամ 
օգնել քեզի։

Լաւ մը 
մօտեցէ՛ք ինծի, 
որպէսզի մարդ 

չլսէ։

Անշո՛ւշտ, 
գաղտնի՜ք է։

Ըսէ՛, մտիկ 
կ՚ընեմ։

Քիչ մ՚ալ 
մօտեցէ՛ք։

Այսպէ՞ս։

Քիչ 
մը 

եւս...

Լաւ մը մօտեցայ, ա՛լ 
կրնաս ըսել գաղտնիքդ։
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

1) Մեր այբուբենին առաջին երեք տառերը
2) Կը գործածենք աւելի լաւ տեսնելու համար 

3) Մեր աշխարհը
4) 1-էն ետք կու գայ

5) Թղթակցելու միջոց՝ մարդոց միջեւ
6) Շերամին պատրաստած յարգի եւ նուրբ թելը

7) Ընծայ
8) Նոր տարի

9) Գին
10) Ան որ անուն չունի

ՊԱՀՈՒԱԾ  ԲԱՌԸ
Հանելուկը լուծեցէ՛ք ու նշուած քառակուսիներուն մէջի տառերը միացնելով 

գտէ՛ք պահուած բառը։

ԹՈՒԱԲԱՆԱԽԱՂ

Հետեւեալ գումարներուն պատասխանները գտէ՛ք թուանշաններով։

ա-1, բ-2, գ-3, դ-4, ե-5, զ-6, է-7, ը-8, թ-9
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Եզովբոսի Առակներու Շարքէն

Եզովբոսին տէրը՝ Քսանթոս, փափաքեցաւ երթալ քաղաքին բաղնիքը։ Մօտը 
կանչեց իր ծառան ու ըսաւ.

- Այսօր կ՚ուզեմ լոգնալ, բաղնիք գնա՛ ու տե՛ս, թէ շատ մարդ կա՞յ հոն: 
Եզովբոս երբ բաղնիք հասաւ, անմիջապէս նկատեց դրան առջեւի խոշոր քարը, 

որ կը դժուարացնէր յաճախորդներուն մուտքը։ Երկար ատեն համբերութեամբ 
սպասեց, տեսնելու համար, թէ արդեօք մէկը պիտի խորհէ՞ր վերցնել քարը։ Բայց     
ի զո՜ւր . . . բաղնիք մտնող-ելլողներէն ո՛չ մէկը՝ փորձեց անդին քշել քարը։

Վերջապէս սակայն եկաւ մէ՛կը, որ նախ քարը գլորեց պատին տակ, յետոյ ներս 
մտաւ լոգնալու։

Այն ատեն Եզովբոս վերադարձաւ տուն, ներկայացաւ տիրոջը՝ Քսանթոսին եւ 
ըսաւ.

- Տէ՛ր իմ, կրնաք շատ հանգիստ լոգնալ, տեսայ որ միայն մէ՛կ հոգի կայ 
բաղնիքին մէջ։

Քսանթոս, երբ տեսաւ բաղնիքին բազմութիւնը, իսկո՛յն իր քով կանչեց 
Եզովբոսը եւ բարկութեամբ հարցուց.

- Ինչո՞ւ ստեցիր ու ըսիր, թէ միայն մէկ հոգի կայ բաղնիքին մէջ:
Եզովբոս պատմեց պատահած դէպքը եւ շարունակեց. 
- Այո՛, Տէ՛ր իմ, կը պնդեմ, ՄԱՐԴ կոչուելու արժանի, միայն մէկ հոգի տեսայ . . . 
Քսանթոս անգամ մը եւս հիացաւ իր ծառային ուշիմութեանը եւ դատողութեանը 

վրայ։ 

ՄԱՐԴ  ԿՈՉՈՒԵԼՈՒ  
ԱՐԺԱՆԻ... 
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Այս ձուկերը կ'ապրին գաղջ ջուրերու 
մէջ: Վտանգի մը պահուն, դիւրութեամբ 
կը պահուըտին ծովու աւազներուն տակ 
եւ այսպիսով կը փրկուին ուրիշ ձուկե- 
րու կեր դառնալէ:

500 մեթր տրամագիծով աշխարհի 
ամենամեծ հեռադիտակը, զոր կոչեցին 
Ֆաստ(FAST),կառուցուեցաւ Չինաստանի 
Կուիզհու գիւղաքաղաքին հովիտին մէջ։ 

Ամերիկացի՝ Ռիչըրտ Ուեստ, 
այցելեց Անգլիոյ մէջ հիմնուած 
Կարապներու Տունը ու դարմանեց 
վիրաւոր կարապ մը: Տարի մը վերջ, 
երբ կրկին այցելեց այդ տունը, 
կարապը ճանչցաւ՝ զինքը դար- 
մանող Ռիչըրտը ու գիրկը ցատկեց 
ուրախութեամբ...:  

Կրիայ  Ձուկեր

Հաւատարիմ  Կարապը

Աշխարհի  Ամենամեծ 
Հեռադիտակը
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Մօտ օրէն պիտի սկսէր Մեծ Պահքի շրջանը . . .
Բուն Բարեկենդանի առաւօտ, Ստեփան ըսաւ մօրը.
- Մա՛յր, որոշեցի, այս տարի ո՛չ միայն պահք պիտի բռնեմ, այլ նաեւ ծոմ 

պիտի պահեմ։ 
Մայրը առարկեց ու ջանաց համոզել.
- Տղա՛ս, ծոմ պահելու համար դեռ պզտիկ ես, անպատեհ է ծոմապա- 

հութիւնը՝ քու տարիքդ ունեցող տղոց համար։ Ձեր ուղեղը, որպէսզի լաւ 
աշխատի, պէտք ունի կանոնաւոր սննդառութեան . . . 

- Բայց մա՛յր, ես այլեւս մեծցայ, իններորդ դասարանի աշակերտ եմ, 
պնդեց Ստեփան։

- Զաւա՛կս, դժուար է ծոմապահութիւնը, բայց քանի որ կը պնդես փորձէ՛ 
ուրեմն . . . ըսաւ մայրը ճարահատ։

Շաւարշ՝ Ստեփանին ամենամտերիմ դասընկերը, որ միշտ կը կապկէր իր 
ընկերոջը բոլոր շարժումները, երբ լսեց Ստեփանին ծոմապահութեան 
խնդիրը, իսկո՛յն որոշեց ի՛նքն ալ ծոմ պահել։

- Աշակերտները ծոմ չեն պահեր, պահք բռնէ՛ մանչս, խրատեց նաեւ 
Շաւարշին մայրը։

Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան

ՇԱՒԱՐՇԻՆ  
ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆԸ



09

- Բայց Ստեփանը ծոմ կը պահէ մա՛յր . . .
- Հասկցուեցա՜ւ . . . Ուրեմն դուն ալ փորձէ՛ տեսնենք, արդեօք քանի՞ օր 

պիտի դիմանաք անօթութեան . . .
Շաւարշ, առաւօտուն երբ դասարան մտաւ, հպարտութեամբ հրապա- 

րակեց ընկերներուն, թէ ի՛նքն ալ ծոմ պիտի պահէ։
Անցան քանի մը օրեր. Շաւարշ սկսաւ մէջտեղէն կորսուիլ՝ կէսօրուան 

դադարներուն։ Ա՛ն, հնչող զանգակին հետ, վերջին պահուն, վազնիվազ 
դասարան կը մտնէր։

Ուսուցչուհին յանդիմանեց.
- Շաւա՛րշ, տղա՛ս, ըսէ՛ պատճառը, ինչո՞ւ միջոցէ մը ի վեր կ՚ուշանաս 

դասարան մտնելու . . . Բերանդ ալ չես լուացեր, շուրջը կերակուրի 
մնացորդներ կը տեսնեմ . . . ։

- Օրիո՛րդ, Շաւարշը սուտ ծոմ կը պահէ, մեզ խաբել կը ջանայ, կէսօրուան 
դադարներուն՝ պարտէզին անկիւնը փորը կը կշտացնէ, գոչեց Հերմինէ 
ծիծաղելով։

- Մասնաւորաբար զիս խաբել կը ջանայ Օրիո՛րդ, ընդմիջեց Ստեփան։
- Բայց Ստեփա՛ն, դո՛ւն ըսիր ինծի՝ թէ կը դժուարանաս ծոմ պահելու, չես 

դիմանար անօթութեան, բողոքեց Շաւարշ։
- Այո՛, ճիշդ է, չդիմացայ անօթութեան, այդ պատճառաւ հրաժարեցայ 

ծոմապահութենէ, բայց երբե՛ք չդիմեցի խաբեբայութեան . . . 
Շաւարշ ամօթխած ըսաւ.
- Կ՚ընդունիմ, որ ճիշդ չէր ըրածս։ Վայել չէր ինծի խաբեբայութիւն փորձել։ 

Երանի՜ թէ մտիկ ընէի մայրիկիս տուած խրատը ու միայն պահք բռնէի. . . ։ 
Օրիո՛րդ, ներողութիւն կը խնդրեմ ձեզմէ եւ բոլոր դասընկերներէս։
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Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Կրկէսի կենդանիներէն մէկը փախած է. եթէ ամբողջացնէ՛ք պակաս 
տառերը պիտի գտնէք այդ կենդանիին անունը։

Իւրաքանչիւր նախադասութեան համար տրուած երկու բառերէն՝ 
ընտրեցէ՛ք այն բառը, որ հականիշն է ընդգծուած բառերուն։

1.-  Մայրիկս հագուստ ծախեց (……………… )։  (գնեց  -  քննեց)
2.- Վերջին  (………… …… ) զանգը հնչեց։ (առաջին – սկիզբ)
3.- Այսօրուան ճաշը  անհամ (………… …… ) է։ ( հասուն  -  համով)
4.- Դպրոցական պայուսակը ծանր (………… …… ) էր։ (թեթեւ – կարծր)
5.- Շունն ու կատուն բարեկամ  (………… …… ) են։ (ծանօթ – թշնամի)

Բ     ...    Ա     ...    Ի     Չ
Կ     Ա    Ր     ...    Ս     Ի
Ա     Ն    ...     ...    ...     Տ
Ա     Ն    Կ     ...    Ր     Թ
Գ     Ր    ...     ...    Ա     Ն
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Ամբողջացուցէ՛ք պարապ քառակուսիները՝ օգտուելով տրուած 
բացատրութիւններէն։

1.- Մեր այբուբենին բաղաձայն երրորդ տառը
2.- Մեր այբուբենին չորրորդ տառը
3.- Հարիւր տարի
4.- Արտ, պատերազմի ……………
5.- Կտրելու յատուկ սուր գործիք
6.- Մեծ նուագարան մը, որ ստեղնաշար ունի
7.- Սենեակ մը, ուր դաս կ՚աւանդուի
8.- Յատուկ պատրաստուած գիրքեր, որոնց մէջէն աշակերտը կը սորվի 

իր դասերը
9.- Դասերու կամ դասաժամերու կարգը ցոյց տուող ցուցակ

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Գիրերու գիւտէն ետք, մարդիկ մտածեցին, 
թէ ինչերո՞ւ վրայ պէտք է գրէին, որպէսզի այդ 
գրութիւնները երկար ժամանակ դիմանային 
եւ չաւրուէին։

Նախ ընտրեցին՝ քարը, սրածայր երկաթով  
գրութիւններ փորագրեցին քարին վրայ, 
որոնց տուին  արձանագրութիւն (kitabe,yazıt) 
անունը։ Եգիպտացիները մշակեցին անհա- 
մար արձանագրութիւններ ու անոնցմով 
զարդարեցին Եգիպտոսի հսկայ շինութիւն- 
ները, ժայռերն ու գերեզմանները։ 

Պատերազմներու եւ յաղթանակներու 
պատմութիւններ փորագրուած քարէ 
արձանագրութիւններ թողուցին նաեւ՝ 
Բաբելոնի (Պապիլ) Համմուրապի եւ պար- 
սիկներու Դարեհ թագաւորները։ 

Միջագետքի (Մէզոբոթամիա) ժողովուրդ- 
ները քարին տեղ գործածեցին կաւէ 
սալիկներ (թապլէդ)։ Եւ որովհետեւ այս 
սալիկները քարին չափ կարծր չէին, փխրուն 
էին, անոնք ստիպուեցան հաւաքել ու պահ- 
պանել զանոնք գրադարաններու մէջ։ Այս 
կերպով հիմը դրուեցաւ գրադարաններու 
նախատիպին։ Նինուէի (Նինովա) գրա- 
դարանը կազմուած էր երեսուն հազար 
սալիկներով։ 

Յետագային՝ եգիպտացիները յղացան 
ուրիշ գիւտ մը։ Եգիպտոսի ճահիճներուն 
լճացած ջուրերուն եզերքը կ՚աճէր բոյս մը, որ  
կը կոչուէր պապիրոս (բաբիրիւս)։ Անոնք 
երկար տարիներ օգտագործեցին պապի- 
րոսը։ Անոր թերթերը չորցնելէ ետք գրեցին 
անոր վրայ, յետոյ գլանաձեւ ոլորելով 
պահեցին գրադարաններու մէջ։ 

ԻՆՉԵՐՈ՞Ւ  ՎՐԱՅ  ԿԸ  ԳՐԷԻՆ
Պատրաստեց՝ 
Շողեր Չափարեան
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Յոյները, պարսիկներէն սորվեցան գառնուկներու, ուլերու եւ հորթի 
կաշիներով մագաղաթներ (փարշէօմէն) պատրաստելու արուեստը։ 
Ամենանուրբ մագաղաթին գոյնը ճերմակ էր, որուն վրայ գրեցին սեւ 
մելանով, ոսկիով եւ արծաթով, գիրքեր կազմեցին մագաղաթները իրարու 
կցելով։

Այնպէս կը գիտցուի, որ առաջին անգամ չինացիներն էին, որ  Ք.Ա. 
(քրիստոսէ առաջ) որպէս թուղթ գործածեցին նախնական խմոր մը, զոր 
կը պատրաստէին քուրջերով, բամպակով, աւելի վերջ փայտի 
տաշեղներով։ Արաբները՝ արշաւանքներու ընթացքին չինացիներէն 
սորվեցան թուղթի պատրաստութիւնը. խաչակիրներն (հաչլըլար) ալ՝ 
արաբներէն։

Թուղթը՝ ԺԳ. (13րդ) դարուն մուտք գործեց Եւրոպա, դարերու 
ընթացքին՝ մանաւա՛նդ տպագրական մեքենաներու գիւտէն ետք 
հետզհետէ զարգացաւ։ Այսօր շատ յառաջդիմած է թուղթի ճարտա- 
րարուեստը։
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Մկնիկը, ծիտիկը եւ հաւիկը միասին կ՚ապրէին նոյն տան մէջ։
Օր մը՝ հաւիկը հատիկ մը գտաւ ու կտկտաց.

- Հատի՛կ մը գտա՜յ, հատի՛կ մը գտա՜յ։ Ո՞վ կը տանի աղալու։
- Ե՛ս չէ՜, ըսաւ մկնիկը։

- Ե՛ս ալ չէ՜, ըսաւ ծիտիկը։
Ի՞նչ կրնար ընել հաւիկը։ Հատիկը ինք ջրաղաց տարաւ, ինք աղաց։

- Ալիւրն ո՞վ տուն կը տանի, հարցուց հաւիկը։
- Ե՛ս չէ՜, ըսաւ ծիտիկը։

- Ե՛ս ալ չէ՜, ըսաւ մկնիկը։
Հաւիկը ալիւրը շալկեց, ինք տարաւ տուն։
- Ո՞վ կը շաղուէ խմորը, հարցուց հաւիկը։

- Ե՛ս չէ՜, ըսաւ մկնիկը։
- Ե՛ս ալ չէ՜, ըսաւ ծիտիկը։

Հաւիկը՝ ինք շաղուեց խմորը։
- Թոնիրը ո՞վ կը վառէ, հարցուց հաւիկը։

- Ե՛ս չէ՜, ըսաւ ծիտիկը։
- Ե՛ս ալ չէ՜, ըսաւ մկնիկը։

Հաւիկը՝ ինք վառեց թոնիրը։
- Հացն ո՞վ կը թխէ, հարցուց հաւիկը։

- Ե՛ս չէ՜, ըսաւ մկնիկը։
- Ե՛ս ալ չէ՜, ըսաւ ծիտիկը։

Հաւիկը՝ ինք թխեց հացը ու դրաւ սեղանին։
- Հացն ո՞վ կ՚ուտէ, հարցուց հաւիկը։

- Ե՜ս, գոչեց ծիտիկը ու մօտեցաւ սեղանին։
- Ե՜ս, գոչեց մկնիկը ու մօտեցաւ սեղանին։

Հաւիկը զանոնք հեռացուց սեղանէն եւ ինք՝ առանձինն կերաւ հացիկը։

Վերածեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

ԱՇԽԱՏՈՂՆ  Է  ՈՐ  ԿԸ  ԿՇՏԱՆԱՅ
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

8 մը գծելով 
կը պարծենայ...

 թող իմ գծած 
ոսկորներս տեսնէ՛։

Վաո՜ւ, վաո՜ւ Տե՛ս, 
ի՜նչ 

խոշոր 
8 մը 

գծեցի 
սառին 
վրայ։

Վաո՜ւ, վաո՜ւ Քիչ մը համբերէ՛,  
պիտի տամ 

սառնամոյկերը։

Գիտե՞ս, 
որ շա՜տ 

անտանելի 
ես։

Բայց շատ երկար 
սահիլ չկայ։

Հօօօփլա

Կը բաւէ՜, ալ 
վերջացո՛ւր...
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Փոքրիկ իշխանուհին տխուր էր միշտ։ 
Իր թագաւոր հայրիկը շատ կը մտա- 
հոգուէր, ջանք չէր խնայեր զինքը 
երջանկացնելու համար։ Տեսակ տեսակ 
խաղալիքներ, ամենագեղեցիկ հագուստ- 
ներ կը նուիրէր անոր, բայց չէր յաջողեր 
ուրախացնել իր մէկ հատիկ զաւակը։

Իշխանուհիին կեանքը կ՚անցնէր պալա- 
տին մէջ, արտաքին աշխարհէն հեռու, 
առանձինն ու առանց խաղընկերոջ։ Ա՛ն 
շա՜տ կը ձանձրանար. . . 

Օր մը երբ ման կու գար պալատին 
ընդարձակ պարտէզին մէջ, յանկարծ 
ինքզինքը գտաւ երկաթեայ մեծ դրան 
առջեւ։ Փորձեց խոյս տալ ու երթալ հեռո՜ւ։

Թագաւորը երբ տեղեկացաւ, փոխանակ 
բարկանալու, իր սիրասուն աղջնակը 
յանձնեց պահակներէն մէկուն, որպէսզի 
պտըտին քաղաքին մէջ։

Իշխանուհին հետաքրքրութեամբ կը 
դիտէր շուրջբոլորը։ Երբ կ՚անցնէր տան մը 
առջեւէն, լսեց զուարթ խնդուքներ։ Հնչե- 
ցուց դրան զանգակը։ Տանտիրուհին 
սիրով դիմաւորեց զինքը, խնդումերես՝ 
ներս հրաւիրեց ու ծանօթացուց իր                      
աղջկան։ Անոնք շուտով բարեկամացան 

ու երկար ժամեր խաղացին միասին։
Փոքրիկ իշխանուհին պալատ վերա- 

դարձաւ ուրախ տրամադրութեամբ։ Այս 
յանկարծակի փոփոխութիւնը ուրախա- 
ցուց նաեւ թագաւորը։ Արտօնեց որ իր 
սիրուն աղջիկը յաճախ քաղաք երթայ ու 
այցելէ իր բարեկամներուն։

Այսպէս անցան երկար տարիներ։ 
Բարեսիրտ իշխանուհին մեծցաւ երջա- 
նիկ։ Միշտ այցելեց իր բարեկամներուն ու 
բաժնեց անոնց ուրախութիւններն ու ցա- 
ւերը։ Ան շատ սիրուեցաւ իր ժողովուրդէն։

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Մ Տ Ա Զ Բ Օ Ս Ա Ն Ք

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

. . . . . . .

Քանի՞ քառակուսի
Քանի՞ ուղղանկիւն քառանկիւն
Քանի՞ եռանկիւն
Քանի՞ շրջանակ, կրնաք հաշուել։

Ունինք երկու սիւնակ, 
կատարեցէ՛ք երկու գործողութիւն 
որպէսզի իւրաքանչիւր սիւնակին 

գումարը 18ը ըլլայ։

Գրենք նկարներուն անունները եւ առաջին տառերը միացնելով գտնենք պտուղը 
ու գծենք պարապ տուփիկին մէջ։

(թել մանելու կազմած, իլ)

. . . . .
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Կարեւոր է եւ հետաքրքրական՝ 
դպրոց երթալ ու գրել-կարդալ սորվիլ: 
Որպէսզի հետեւինք աշխարհի 
իրադարձութիւններուն, գաղափար 
ունենանք տարբեր ժողովուրդներու 
մշակոյթներուն մասին ու կարենանք 
յարաբերուիլ օտարներու հետ, բացի 
մայրենի լեզուէն, անհրաժեշտ է 
գիտնալ նաեւ օտար լեզուներ։ 

Արփի՝ 10-11 տարեկան օրինակելի 
աշակերտուհի մըն էր՝ պրպտող, 
ընթերցասէր եւ ջանասէր։ Մասնաւոր 
հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր 
գիտական մարզերէ ներս։ 

Ամրան տաքուկ, աստղազարդ 
գիշեր մը՝ Արփի հանդիպեցաւ իր 
ընկերուհիին՝ Սոնային, որ 
նստած էր ծովեզերքը ափերը 
պարզած՝ դէպի երկինք։ 

 - Սոնա՛, ի՞նչ բանի կը սպասես 
այդպէս՝ աչքերդ երկինք յառած, հարցուց               
Արփի զարմացած: 

- Շը՜շշշ, կ’ուզեմ ինկող աստղ մը բռնել: 
Արփի ժպտեցաւ ու ըսաւ. 
- Աստղերը չեն իյնար Սոնա՛, ես շատ գիրքեր կարդացած եմ եւ գիտեմ, որ 

ինկողները անջրպետին (uzay) մէջ գտնուող երկնաքարերն (gök taşı) են. օրինակ՝ 
meteor-ները, asteroit-ները, գիսաւոր աստղերը (kuyruklu yıldız),  որոնց մէկ մասը 
կ՚այրի ու կը փճանայ երբ մթնոլորտ (atmosfer) կը մտնէ։ Իսկ մէկ մասը կ’իյնայ ու 
մեծ փոսեր կը բանայ՝ կամ կը փշրուի, մեր Երկիր մոլորակին (gezegen) վրայ։

 Սոնա տխրաձայն ըսաւ.
- Սխալ գիրքեր կարդացեր ես, քարը ինչպէ՞ս կ՚այրի: 
Արփի ժպտադէմ պատասխանեց.
- Դուն ալ կարդա՛ ու «Ժպիտ»-ի յաջորդ թիւին մէջ գրէ՛ խնդրեմ «ինկող 

երկնաքարերու» մասին: Պիտի սպասեմ անհամբերութեամբ . . .

Ա՞ստղ՝  Թէ  Երկնաքար
Պատրաստեց`

Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան

Կարեւոր է եւ հետաքրքրական՝ 
դպրոց երթալ ու գրել-կարդալ սորվիլ: 
Որպէսզի հետեւինք աշխարհի 
իրադարձութիւններուն, գաղափար 
ունենանք տարբեր ժողովուրդներու 
մշակոյթներուն մասին ու կարենանք 
յարաբերուիլ օտարներու հետ, բացի 
մայրենի լեզուէն, անհրաժեշտ է 

Արփի՝ 10-11 տարեկան օրինակելի 
աշակերտուհի մըն էր՝ պրպտող, 
ընթերցասէր եւ ջանասէր։ Մասնաւոր 
հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր 

Ամրան տաքուկ, աստղազարդ 
գիշեր մը՝ Արփի հանդիպեցաւ իր 

 - Սոնա՛, ի՞նչ բանի կը սպասես 
այդպէս՝ աչքերդ երկինք յառած, հարցուց            
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ձ/ց նցուղ

Գտնենք ճիշդ տառը։

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

թ/դ մբուկ  

ձ/ց որեն

ղ/խ աղող

ց/ձ ուլ

թ/դ անակ

թ/դ ուզ

գ/ք որգ

ղ/խ նձոր

օ/ո ղ

գ/ք նդակ

չ/ջ րվէժ

ց/ձ ախաւել

չ/ջ րաներկ

օ/ո րօրոց

թ/դ ուռ

չ/ ջ ուր

թ/դ րթուր

ց/ձ եռք

ձ/ց ուկ



20

Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ



21

Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։
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Երբ կ՚արածէի
Քովէս հեռացար,
Երկա՜ր ձայնեցի
Ձայնս չիմացար։

Կանչեցի անվերջ,
Սուր բառաչեցի,
Չեկա՜ր ու չեկա՜ր,
Ո՞ւր կորսուեցար։

Երբ վերադարձայ
Ու ախոռ մտայ,
Ես քեզ հո՛ն գտայ
Շա՜տ ուրախացայ։

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Մինչ խորասոյզ կը մտածէր,
Ու պնակէն պանան կ՚առնէր,
Յանկա՛րծ զգաց ան շարունակ, 
Օտար թաթ մը մատներուն տակ։

Մէկէն ցատկեց՝ յուզուա՛ծ, ապշա՜ծ.
«Ո՜հ, ի՞նչ կ՚ըլլայ եւ ո՞վ է սա,
Տեսի՞լք, թէ ես երազ տեսայ»...
Գոչեց Ալին... ու շա՜տ խնդաց...

Երբ ա՛ն տեսաւ իր գող շունը 
Նստած՝ սենեակին անկիւնը, 
Շափ-շուփ, շափ-շուփ լզուրտելով,
Պանան  կ՚ուտէր համով-հոտով:

Պ ԱՆԱՆԸ

Ալին  պանանները կեղուեց,
Նուրբ մատներով մէկ մէկ շերտեց,
Զանոնք պնակին մէջ շարեց,
Գիրք կարդալով՝  ուտել ուզեց:

Գիրքը ունէր տարբեր նիւթեր,
Ունէր հէքեաթ, շա՜տ մը տաղեր,
Կային նաեւ հանելուկներ,
Այդ բոլորը պիտի լուծէր...

ՀՈՐԹՈՒԿՍ



Կէտերուն տեղ գրեցէ՛ք անուները՝ յարմար ամիսներուն։
1) 31 .............................ին, գիշերուան 12ին՝ կը դիմաւորենք Նոր 

Տարին։
2) Վեց .............................ին կը տօնենք Քրիստոսի Ս. Ծնունդը եւ 

Աստուածայայտնութիւնը։
3) ............................. ամսուան մէջ կը տօնենք Վարդանանցը եւ 

Բարեկենդանը։
4) ............................. ամիսը Սուրբ է, Մեծ Պահքի շրջանն է։
5) ............................. 1ին պիտի տօնենք Ս. Զատիկը։
6) Քսան երեք .............................ը Մանկանց Տօնն է։
7) Համբարձումը եւ Երիտասարդական Տօնը կը տօնենք 

............................. ամսուան մէջ։
8) ......................ը կ՚աւետէ մեզի տարեվերջի երկար արձակուրդը։

ԲԱՌ ՏԵՂԱԴՐԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՏԱՌ ՓՈԽԵԼ
Հետեւեալ բառերուն առաջին տառերը փոխելով, գտէ՛ք տարբեր 

իմաստ ունեցող բառեր։

փ-բ-տ-բ-մ-մ-ն-ն-ս-ք

  մանուկ- . անուկ  սուրբ- . ուրբ
  վերեւ- . երեւ  քար- . ար
  սակ- . ակ   ճեղք- . եղք
  թաց- . աց   համակ- . ամակ
  պատանի- . ատանի բանակ- . անակ
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Գարուն եկած էր։ Խնձորենին 
հետզհետէ կուռճանար՝ զարդարուած 
կանանչ ու թարմ տերեւներով։ Անթիւ 
կոկոններ կը բողբոջէին իր ճիւղերուն։ 
Ծառը երջանիկ էր . . .

Օր մը սակայն, յանկա՛րծ սառնա- 
մանիքը եկաւ ու ըսաւ ծառին.

- Ինծի տո՛ւր այդ կոկոններդ, ապա թէ 
ոչ բռնի կ՚առնեմ քեզմէ։

- Մե՜ղք են, թոյլատրէ՛ որ անոնք 
բացուին ու ծաղիկներու վերածուին, 
խնդրեց խնձորենին։

Դժգոհ՝ հեռացաւ սառնամանիքը։
Օրեր անցան, կոկոնները վերած- 

ւեցան ծաղիկներու։
Բայց օր մը, յանկա՛րծ  չար հովը եկաւ 

ու ըսաւ ծառին.
- Ինծի տո՛ւր ծաղիկներդ, ապա թէ ոչ 

բռնի կ՚առնեմ քեզմէ։

- Մե՜ղք են, թոյլատրէ՛ որ անոնք 
պտուղներ տան, խնդրեց խնձորենին։

Չար հովը հեռացաւ դժգոհ։
Անցան օրեր, ծաղիկները վերած- 

ւեցան համեղ խնձորներու։ Թռչունները 
ուրախ-զուարթ կ՚երգէին ծառին շուրջ։

Առաւօտ մը՝ սիրուն աղջնակ մը 
մօտեցաւ խնձորենիին ու ըսաւ.

- Որքա՜ն կարմիր ու հասուն են 
խնձորներդ, կը վշտանա՞ս եթէ քաղեմ 
զանոնք։

Խնձորենին խոնարհեցուց ճիւղերը ու 
ըսաւ.

- Քաղէ՛, քաղէ՛ համով աղջիկ, անոնք 
քեզի կը սպասեն։ Քաղէ՛, քանի որ 
այնքա՜ն անո՛ւշ է լեզուդ եւ այնքա՜ն 
ազնուութեամբ կը խօսիս . . . ։

Աղջիկը քաղեց խնձորները ու մեկ- 
նեցաւ գոհունակ։

ԽՕՍԻԼ՝  
ԱԶՆՈՒՈՒԹԵԱՄԲ

Բողբոջիլ- ծլիլ, բուսնիլ
Սառնամանիք- սաստիկ ցուրտ
Ուռճանալ- զարգանալ, ծաղկիլ
Թոյլատրել- արտօնել, չարգիլել

Վերածեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան



Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

ՏՈՂԱԴԱՐՁ
Երբ մեր մտածումները կամ զգացումները գրաւոր կերպով 

կ՚արտայայտենք, երբեմն կը պատահի, որ բառի մը բոլոր վանկերը նոյն 
տողին վրայ չկարենանք տեղաւորել։ Կը ստիպուինք վանկերէն մաս 
մը վերի տողին վրայ ձգել եւ միւս մասը գրել վարի տողին սկիզբը։ Այս 
գործողութիւնը կը կոչուի «Տողադարձ», իսկ նշանը՝ «Ենթամնայ»։

Տողադարձը ունի կարգ մը կանոններ.
1) Միավանկ բառ մը կարելի չէ տողադարձել։
2) Երկու կից ձայնաւորները, պէտք է բաժնել իրարմէ, երբ անոնք 

անջատ վանկեր կը կազմեն. օրինակ՝ քրիստոնէական - 
քրիտոնէ-ական։

3) Երկու ձայնաւորներու միջեւ գտնուող կիսաձայնը՝ կ՚երթայ 
երկրորդ ձայնաւորին. օրինակ հայոց - հա-յոց, ծառայակամ - 
ծառա-յակամ։

4) Բաղաձայնէ մը առաջ գտնուող երկբարբառը կարելի չէ բաժնել. 
օրինակ՝ այսօր - այ-սօր, բոյսեր - բոյ-սեր, Այտա - Այ-տա։

5) Թէեւ միակ ձայնաւոր մը առանձինն կրնայ վանկ կազմել, բայց ո՛չ 
վերի, ոչ ալ վարի տողին վրայ առանձին պէտք չէ գրել. 

օրինակ՝ «աւազան» բառը.
* սխալ է վերի տողին վրայ գրել «ա-» վարի տողին անցընել «ւազան», 
* սխալ է վերի տողին վրայ գրել «աւազան-» վարի տողին անցընել 

«ի»։
6) «ը» պէտք է դնել տողադարձի ատեն թէ՛ վերը մնացող, թէ՛ վար 

անցնող վանկերուն մէջ, եթէ անգիր (սուղ) ը ունին. օրինակ՝ սըր-փիչ, 
կար-ծըր։

7) «ու»ն երբ «ըվ» հնչիւնը ունենայ, տողադարձի ատեն կը վերածուի 
«ըւ»-ի. օրինակ՝ նուէր - նը-ւէր, տուաւ - տը-ւաւ։

8) Երբ տողադարձենք «ութիւն» յետադաս մասնիկով բառեր, «ու»ն կը 
միացնենք նախորդ վանկին. օրինակ՝ գիտութիւն - գիտու-թիւն, 
բարութիւն - բարու-թիւն։

25
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած զգեստներու անունները եւ 
զուգորդենք նկարներուն հետ։
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Հետեւեալ խառն տառերով, գտէ՛ք ճիշդ բառերը։

ԽԱՌՆ ՏԱՌԵՐ
Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն

Էջ 05 Պահուած Բառը- Ա-բ-գ, ակնոց, 
երկրագունդ, երկու, նամակ մետաքս, 
նուէր, կաղանդ, սակ, անանուն 
«Բարեկենդան»։ Թուաբանախաղ- 376, 
664, 1284, 900, 1064։
Էջ 10- ԲՆԱԿԻՉ, ԿԱՐԱՍԻ, ԱՆԱ- 
ՊԱՏ, ԱՆԿԻՐԹ, ԳՐԱԿԱՆ- ԿԱՊԻԿ։ / 
Գնեց, առաջին, համով, թեթեւ, 
թշնամի։
Էջ 11-

Էջ 17- Քառակուսի 3, ուղղ. քառան- 
կիւն 5,  եռան. 2,  շրջ. 6։  /  9 թիւը 

տեղափոխենք 8ին հետ ու շրջենք։ / 
Խնձոր։
Էջ 19- Ջրաներկ, թմբուկ, ցորեն, 
խաղող, ցուլ, դանակ, թուզ, գորգ, 
խնձոր, օղ, գնդակ, ջրվէժ, ցախաւել, 
օրօրոց, դուռ, ջուր, թրթուր, ձեռք, 
ձուկ, ցնցուղ։
Էջ 23 Բառ Տեղադրել- Դեկտեմբեր, 
Յունուար, Փետրուար, Մարտ, Ապրիլ, 
Ապրիլ, Մայիս, Յունիս։ Տառ Փոխել- 
Բանուկ, տերեւ, փակ, բաց, մատանի, 
նուրբ, սար, մեղք, նամակ, քանակ։
Էջ 27 Հանելուկ- Փողկապ, փէշ, 
շապիկ, մուճակ, գօտի, գուլպայ, 
ձեռնոց, տաբատ, կօշիկ, գլխարկ։
Էջ 28 Խառն Տառեր- Դիմակ, ծպտուիլ, 
անուշեղէն, խրախճանք, կերուխում, 
զուարճութիւն։  
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Արէս Գիրիշճիօղլու
Տատեան Վրժ.

Ժան Ինճիեան
Տատեան Վրժ.

Մէլիսա Տայան
Էսաեան Վրժ.

Առաքել Շահմիրան
Պէզճեան Մայր Վրժ.

Անկելինա Դարբինեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Աննա Մարի Քէշիշ
Գալֆաեան Վրժ. Անի Սարգիսեան

Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.
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Մաթիաս Աթսուբ,Կարէն Էզիգօղլու, Այգուն Իչ

Տատեան Վրժ.
Սարին Կէզէր 

Գալֆաեան Վրժ.

Լինա Իշսէվէր, Ճէրէն Տէմիրճի
Տատեան Վրժ.

Միւժտէ Ֆէհիմէ Սին
Գալֆաեան Վրժ.

Արամեան Ունճեան Վրժ. Գ. Դասարան




