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Գարին Կիւլպաղ
Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան

-ԳՐԱՇԱՐՈՒԹԻՒՆ-ԷՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ-
Լինտա Կիւլպաղ
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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Եկաւ հասաւ Մայիսը, գարնան ամենագեղեցիկ ամիսը՝ վարդերու ամիսը։ 

Բնութիւնը վերազարթնած է արդէն, օրերը երկարած ու ջերմացած եւ շատոնց 
իրենց բոյները վերադարձած են՝ աշնան գաղթող թռչունները։

Բնութեան վերածնունդին հետ կը խայտան նաեւ ձեր հոգիներն ալ։
Ինն ամիս տեւող վազքէ մը ետք՝ բոլորեցիք դպրոցական տարեշրջան մը եւս 

ու հիմա պիտի վայելէք ամրան երկա՜ր արձակուրդը։
Հանգչեցէ՛ք, զուարճացէ՛ք, խաղացէ՛ք, ծովու լոգանք առէ՛ք . . . ։ Սակայն մի՛ 

մոռնաք գիրք կարդալը, շատ կարդացէ՛ք, հայերէն գիրք կարդացէ՛ք։
«Մայրերու Օր»ը շնորհաւոր ըլլայ մեր բոլոր նուիրեալ մայրերուն։
Հոկտեմբերին՝ «Ժպիտ»ի էջերուն մէջ զիրար վերագտնելու մաղթանքով՝ 

բարի արձակուրդ ձեր բոլորին։
          Տաքուկ Համբոյրներ՝
             «ԺՊԻՏ»

Զաւա՛կս, 
կը փափաքիմ, 
որ ապագային 

ակնաբոյժ 
ըլլաս։

Ինչո՞ւ։

Ո՛չ հայր, 
ես ատամնաբոյժ 

պիտի ըլլամ։

Որովհետեւ 
մարդ 2 աչք ունի, 
բայց 32 ակռայ։
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Քանի որ մեծ մայրիկս ալ 
պաղպաղակ կ՚ուզէ, ուրեմն 
գնեցէ՛ք երկու պաղպաղակ։

Հայրի՛կ, պաղպաղակ 
կ՚ուզեմ...

Պաղպաղակ 
կ՚ուզեմ, 

պաղպաղակ 
կ՚ուզեեեեե՜մ...

Ի՜նչ տգեղ ձեւով 
պաղպաղակ կ՚ուզէ... 

Պէտք է խնդրես Գօգօ՛...

«Կը հաճի՞ք պաղպաղակ 
առնել ինծի»...
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ԲԱՌԵՐԸ  ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ

Ծածկագիրներուն հետեւելով գրեցէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

«Ռ» թէ «Ր»
թ . չուն 
պանի .
պա . իկ 
բա . եւ
մի . գ 
բա . եկամ
մա . ան 
կշի . 
գա . ուն 
կ . ակ
ամա .  
ձմե .

«Ք» թէ «Գ»
. ուն 
մար .
. անակ 
հետա . ր .իր
շահա . ր . ռուիլ 

     պատ . ամ
. ար 
պատարա .
կար .  
. ոյր
. անի
. աջ

«Թ» թէ «Դ»
. արան 
մու .
. ան . աղ 
. ռչուն
ջու . ակ 
գաւա .
վար . 
զուար .
զար .  
. ատարան
. ու . ակ
վան . ակ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ
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Սեփոն եւ Պետիկ մտերիմ ընկերներ էին: Աշնանամուտի տաքուկ օր մը, 
Սեփոն հնչեցուց Պետոյին դրան զանգը: Մայրը բացաւ դուռը եւ. «Զաւա՛կս, ըսաւ 
ան, Պետիկը հիւանդ պառկած է, այսօր պիտի չկարենայ խաղալ քեզի հետ»: 

Սեփոն տխրեցաւ . . . Հիմա ի՞նչպէս պիտի արժեւորէր ժամանակը։
Յանկարծ յիշեց մօտակայ պտղապարտէզը, բայց կար հարց մը, ծնողքին կողմէ 

բացարձակապէս արգիլուած էր առանձինն այցելել այդ պարտէզը։ Պահ մը 
խորհեցաւ, յետոյ շուտով տուաւ որոշումը եւ ուղղուեցաւ դէպի պարտէզ։ 
Մագլցեցաւ ծառերուն եւ կերաւ զանազան պտուղներ: Ընկուզենին կը յորդէր 
ընկոյզներով։ Հաւաքած ընկոյզները դիզեց ծառին տակ. կրկին մագլցեցաւ, 
գրպանները լեցուց ընկոյզներով։ Երբ իջաւ ծառէն զարմանքով տեսաւ, թէ հոն 
չկային քիչ առաջ հաւաքած ընկոյզները . . .

Ո՞ւր կորսուած էին, ո՞վ գողցած էր 
զանոնք . . . Պահուըտեցաւ ծառի մը 
ետեւ եւ սկսաւ սպասել, ձերբա- 
կալելու համար անպիտան գողը։ 
Քիչ յետոյ սկիւռ մը ելաւ ծառին 
պտըլիկ խոռոչէն եւ ընկոյզները 
փոխադրեց իր բոյնը: Գողը յայտ- 
նուած էր։ Սեփոն՝ խիստ կերպով 
յանդիմանեց զայն. «Դո՛ւն, անպի- 
տա՛ն սկիւռ, ինչո՞ւ կը գողնաս 
հաւաքած ընկոյզներս»:

«Սիրելի՛ եղբայր, անօթի եմ, 
տոտիկներէս մէկը վնասուած է եւ 
այդ իսկ պատճառով չեմ կրնար 
մագլցիլ, ներէ՛ զիս», խնդրեց վիրա- 
ւոր սկիւռիկը:

Սեփոն շատ զղջաց տուած յան- 
դիմանութեան համար եւ ընկեր 
եղան անոնք:

Երբ տուն վերադարձաւ, մայրի- 
կին պատմեց խեղճ սկիւռին վիճակը։ 
Մայրը բարկացաւ Սեփոնին, որ 
մտիկ չէր ըրած իր պատուէրը ու առան- 
ձին գացած էր պարտէզ . . . : Բայց ինքն ալ խղճահարեցաւ եւ այդ օրէն ետք՝ մայր 
ու տղայ, յաճախ պտղապարտէզ գացին եւ կշտացուցին սկիւռին փորիկը, մինչեւ 
որ ա՛ն առողջացաւ՝ կատարելապէս։ 

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

չկային քիչ առաջ հաւաքած ընկոյզները . . .
Ո՞ւր կորսուած էին, ո՞վ գողցած էր 

զանոնք . . . Պահուըտեցաւ ծառի մը 

պտըլիկ խոռոչէն եւ ընկոյզները 
փոխադրեց իր բոյնը: Գողը յայտ- 

տա՛ն սկիւռ, ինչո՞ւ կը գողնաս 

«Սիրելի՛ եղբայր, անօթի եմ, 
տոտիկներէս մէկը վնասուած է եւ 
այդ իսկ պատճառով չեմ կրնար 
մագլցիլ, ներէ՛ զիս», խնդրեց վիրա- 

Սեփոն շատ զղջաց տուած յան- 
դիմանութեան համար եւ ընկեր 

Երբ տուն վերադարձաւ, մայրի- 
կին պատմեց խեղճ սկիւռին վիճակը։ 
Մայրը բարկացաւ Սեփոնին, որ 
մտիկ չէր ըրած իր պատուէրը ու առան- 

ԸՆԿՈՅԶՆԵՐԸ . . .



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

Օդապարիկ (balon) Ձուկերը  կ՚ուռին՝ 50 սմ 
տրամագիծով գնդակի մը չափ: Իրենց աչքերը 
ծածկուած են յատուկ ոսպնեակներով, որոնք 
արեւու ակնոցներու դերը կը կատարեն ու աչքերը 
կը պաշտպանեն շլացուցիչ լոյսերէ։ Կ'ապրին 
Բասիֆիքի (Խաղաղական Ովկիանոս) եւ Ասիոյ 
տաք ջուրերուն մէջ:
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Վիէթնամցիները ամէն տարի Մայիս 
ամսուան մէջ ունին փառատօն մը, որ կը 
կոչուի «Tet-Trung-Thu»: Վիէթնամի մէջ 
կիները ընդհանրապէս կ'աշխատին 
արտերու մէջ եւ ժամանակի չգոյութեան 
պատճառաւ, պէտք եղած հոգածութիւնը 
չեն կրնար ցուցաբերել իրենց զաւակնե- 
րուն։ Այս փառատօնը սկիզբ առած է 
ժողովրդային հէքեաթէ մը, որ մասամբ    
կը դարմանէ մայրերուն ցաւը եւ առիթ 
կ՚ընծայէ անոնց, որպէսզի այդ օր իրենց 
բոլոր ժամանակը յատկացնեն իրենց 
հոգեհատորներուն։ Փառատօնի տեւողու- 
թեան՝ քաղաքին պողոտաները եւ փողոց- 
ները կը զարդարուին գունաւոր լոյսերով 
եւ ծաղիկներով: Մայրեր՝ իրենց զաւակնե- 
րուն կը գնեն «Մայիսեան կարկանդակ»: 
Ըստ աւանդութեան՝ այդ գիշեր լուսինը 
որքա՜ն մեծ ու փայլուն ըլլայ, այնքա՛ն 
շատ երջանկութիւն կ'ըլլայ . . . :
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Դեղին քառակուսիներուն մէջ պահուած բառը գտնելու համար, 
թուանշաններուն հետեւելով՝ նկարներուն անունները տեղադրեցէ՛ք 
խաչբառին մէջ։

Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Լուծեցէ՛ք հետեւեալ խաչբառը

Օգտուելով  «Վ » տառէն, հետեւեալ բառերը 
տեղադրեցէ՛ք՝ քառակուսիներուն մէջ։

Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Զիլ
Խալ
Հայ

Սան
Վիզ

Անվախ

Մեր այբուբենին 
20-րդ տառը

Գարնան 
գեղեցիկ 

ամիսներէն 
մէկը

Պահուած 
բառը

Հայաստանի անուանի 
բնանկարիչն ու դիմանկարիչը՝

 ............... Սարեան։

Մարզական 
խաղերու 

մասնակցող անձ

Սպանիոյ 
մայրաքաղաքը

6

Հոմանիշը՝ հեր, ծամ, 
վարս բառերուն

3

1

2

4

5

6

7
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Հետեւեալ բառերը զետեղեցէ՛ք, յարմար հոլովով եւ յօդերով, վարի 
նախադասութիւններուն մէջ։

կաւիճ, ասեղ, մոմ, տաղաւար, մածուն, խոհանոց, անցագիր, 
հագուստներ, զգայարան, գիշերահաւասար (ekinoks)

1) Առանց ....................... օտար երկիրներ (արտասահման) չենք կրնար 
երթալ։

2) Հաստ ................. կը հագնինք ձմրան եղանակին։
3) Երբ եկեղեցի մտնենք, նախ ................. կը վառենք, յետոյ կ՚աղօթենք։
4) Գլխաւոր հինգ ...................... են՝ Ս.Ծնունդը, Ս.Զատիկը, Վարդավառը, 

Աստուածածինը եւ Խաչվերացը։
5) ....................... կը գրենք գրատախտակին վրայ։
6) .................. կաթով կը պատրաստուի։
7) Կերակուրները կ՚եփենք ....................... մէջ։
8) .................. դերձակին պիտանի (պէտք եղող) իր մըն է։
9) Ականջը լսողութեան .................... է։
10) Տարուան մէջ 2 անգամ ......................... տեղի կ՚ունենայ՝ Մարտ ամսուան 

21ին եւ Սեպտեմբեր 23ին։

Խեչափառ մը՝ տըղան ձըգած իր առջին,
Կը պըտըտէր, յուշիկ, ծըռած միշտ աջին։
Օդն աղուոր էր եւ ալիքներն ալ ճերմակ,
Կը ծածկէին զիրենք, ինչպէս լայն վերմակ։

ԽԵՉԱՓԱՌԻՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ
Քաղեց՝ 

Շողեր Չափարեան

ՄՏԱՄԱՐԶԱՆՔ
Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

Յանկարծ մայրը գոչեց տըղուն . . .
«Ա՜խ, հոգի՜ս,
«Ինչո՞ւ այդպէս միշտ մէկ քովիդ կը հակիս,
«Ուղիղ քալէ՛, որ տեսնողը քեզ հաւնի»։

- Մայրի՛կ, ըսաւ, խեչափառը պատանի,
Ի՛նչ որ տեսնեմ քեզմէ, նո՛յնը կ՚ընեմ ես.
Միշտ կը ջանամ ես քայլ առնել՝ քեզի պէս.
Եթէ կ՚ուզե՛ս, որ չըծըռիմ մէկ քովիս,
Ո՛չ թէ խօսքով, այլ՝ վարմունքովդ ուղղէ՛ զիս։
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Ֆրանսուա Տը Մալերպ, ֆրանսացի քնարերգակ բանաստեղծը՝ ծնած է 
1555-ին եւ մեռած 78 տարեկանին։

Մալերպ շատ մսկոտ էր. մասնաւորաբար սրունքներն ու ոտքերը տաքնալ 
չէին գիտեր։ Ստիպուած, իրարու վրայ քանի մը զոյգ գուլպայ կը հագնէր, բոլորն 
ալ սեւ գոյնով։ 

Բանաստեղծը շատ մտացիր էր սակայն։ Երբեմն գուլպաներէն մէկը հագած 
միջոցին՝ յանկարծ ներշնչում (ilham) մը կ՚ունենար, իսկոյն ձեռք կ՚առնէր գրիչը 
եւ կը գրէր բանաստեղծութիւն մը։ Այդ ժամանակամիջոցին սակայն, կը 
կորսնցնէր գուլպաներուն հաշիւը։

     Որպէսզի   հաւասար   թիւով   գուլպաներ   
  անցընէր ոտքերուն՝ ճար մը կ՚որոնէր, երբ 

բարեկամներէն մէկը օգնութեան հասաւ 
ու առաջարկեց հանճարեղ գաղափար մը։

- Գուլպաներուդ իւրաքանչիւր զոյգին 
վրայ արձանագրէ՛ տառեր՝ «այբ, բեն, 

գիմ»ի կարգով, պիտի տեսնես որ 
պիտի չշփոթիս երբեք։ 

Մալերպ հետեւեցաւ իր 
բարեկամին խորհուրդին եւ 

շատ ալ գոհ մնաց։
Սաստիկ ցուրտ օր մըն էր։ Այդ 

օր բանաստեղծը սովորականէն 
աւելի շատ գուլպաներ հագաւ ու 

հասաւ «լ» գիրին։ 
Հիմա հաշուեցէ՛ք, սիրելի՛ տղաք, 

արդեօք բանաստեղծը ամէն մէկ ոտքին 
քանի՞ գուլպայ անցուց։

Քաղեց՝ 
Շողեր Չափարեան  

11111111111111111111

     Որպէսզի   հաւասար   թիւով   գուլպաներ  
  անցընէր ոտքերուն՝ ճար մը կ՚որոնէր, երբ 

բարեկամներէն մէկը օգնութեան հասաւ 
ու առաջարկեց հանճարեղ գաղափար մը։

- Գուլպաներուդ իւրաքանչիւր զոյգին 
վրայ արձանագրէ՛ տառեր՝ «այբ, բեն, 

գիմ»ի կարգով, պիտի տեսնես որ 
պիտի չշփոթիս երբեք։ 

շատ ալ գոհ մնաց։
Սաստիկ ցուրտ օր մըն էր։ Այդ 

օր բանաստեղծը սովորականէն 
աւելի շատ գուլպաներ հագաւ ու 

հասաւ «լ» գիրին։ 
Հիմա հաշուեցէ՛ք, սիրելի՛ տղաք, 

արդեօք բանաստեղծը ամէն մէկ ոտքին 
քանի՞ գուլպայ անցուց։

ա

ա
բ

Մեծերու Կեանքէն

Մտացիր- անուշադիր, ցրուած
Որոնել- փնտռել, կորսուած բան 
մը գտնել ջանալ
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Մ Տ Ա Զ Բ Օ Ս Ա Ն Ք
Պատրաստեց՝ 

Սիլվա Կոմիկեան

Ուշադրութեամբ քննեցէ՛ք 
պատկերները, պիտի գտնէք 
պատասխանը, եթէ նկատի 
ունենաք իւրաքանչիւրին 

համաչափութիւնը (simetri)։

Ամբողջացէ՛ք բուրգը, 
գումարումները կատարելով։

Ո՞ր ամանը աւելի շատ ջուր 
կը պարունակէ։

Ամբողջացէ՛ք բուրգը, 
գումարումները կատարելով։

Քանի՞ եռանկիւն կրնաք հաշուել։



13

ԹՈԼՍԹՈՅԷՆ
Քաղեց՝ Ա.Գ.

Թագաւորը կը շրջէր քաղաքին մէջ։ Ճամբուն վրայ հանդիպեցաւ 
մուրացկանի մը, որ ողորմութիւն խնդրեց իրմէ։ Թագաւորը չուզեց բան 
մը տալ անոր։ Այն ատեն խօսեցաւ մուրացիկը.

- Տէ՛ր Արքայ, մոռցա՜ր, թէ Տէ՛ր Աստուած մեր ամէնուն հայրն է. ուրեմն 
ամէնքս եղբայրներ ենք, բնականաբար պէտք է իրարու օգնենք։

Թագաւորը կանգ առաւ եւ ըսաւ.
- Ճշմարտութիւնը կ՚ըսես, ամէնքս եղբայրներ ենք եւ պէտք է որ ամէն 

ինչ բաժնենք իրարու հետ եւ հանեց մուրացկանին տուաւ ոսկեդրամ մը։
Մուրացկանը առաւ ոսկին եւ ըսաւ.
- Քիչ բան տուիր Տէ՛ր Արքայ, ա՞յս է եղբայրական բաժանումը։ Դուն 

ունիս միլիոններ եւ կու տաս ինծի միայն մէկ ոսկի։
Թագաւորը պատասխանեց.
- Շատ ճի՛շդ, ունիմ միլիոններ եւ քեզի միայն մէկ ոսկի կու տամ։ Բայց 

ի՞նչպէս կարելի էր տարբեր ձեւով վարուիլ։ Ունիմ բազմաթիւ եղբայր- 
ներ, շատ աւելի՝ քան ոսկիներս։
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Հանելուկին առաջին տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։
- Տարուան առաջին եղանակը
- Մեզի լոյս ու ջերմութիւն կու տայ
- Կարճ ժամանակամիջոց
- Արագավազ, սիրունիկ անասունը
- Երկնային մարմին, որ ունի իր սեփական լոյսը
- Ծովու փոխադրամիջոց
- Ո՛չ հիւանդ
- Տարուան հինգերորդ ամիսը
- Խելացի
- Երդիք, շէնքերուն վերեւի մասը

ՏԱՌԵՐԸ  ՄԻԱՑՆԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԹՈՒԱԲԱՆԱԽԱՂ
Գրեցէ՛ք թուանշաններով՝ վարի վարժութիւններուն պատասխանները։
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Փոքրիկ Յակոբ՝ մանկապարտէզի աշա- 
կերտ էր, շատ կը սիրէր դպրոցը։ Երեկոյան, 
քրոջը՝ Անահիտին հետ, երբ տուն վերա- 
դառնային, անմիջապէս կը նստէին մայ- 
րիկին պատրաստած նախընթրիքի սեղա- 
նին շուրջ ու կը խօսակցէին՝ դպրոցական 
առօրեայ պատահարներուն մասին։ Անա- 
հիտ ուրախութեամբ կը պատմէր.

- Մայրի՛կ, ես այսօր անսխալ գրեցի գոց 
սորված ուղղագրութիւնս՝ գրատախ- 
տակին վրայ։ Ուսուցչուհին «5, Ապրիս» 
ըսաւ ինծի . . . «5, Ապրիս» ըսաւ նաեւ երբ 
լուծեցի շատ դժուար խնդիր մը՝ թուաբա- 
նութեան դասին։

Յակոբիկ ուշադիր մտիկ կ՚ընէր քրոջը 
ըսածները, քիչ մըն ալ բարի նախանձով։

«Մայրերու Օր»ը կը մօտենար, Յակոբի- 
կին ուսուցչուհին՝ շաբթուան ընթացքին 
երկա՜ր երկա՜ր խօսած, պատմած էր, այդ 
օրուան կարեւորութեան մասին։

- Օրիո՛րդ, ես այլեւս  բոլոր տառերը սորված եմ, 
կրնամ «Մայրերու Օր»  գրել գրատախտակին վրայ, ըսաւ 
Յակոբիկ։

- Ուրեմն եկո՛ւր ու գրէ՛ տեսնեմ, ձագո՛ւկս . . . ։
Յակոբիկ առաւ կաւիճը  ու փոքրիկ մատներով գրեց «Մայրերու Օր»։
- Ապրի՛ս Յակոբ, թուաբանութեան հարցում մըն ալ ունիմ քեզի։ Գրէ՛ տեսնեմ, 

ի՞նչ է արդիւնքը 3+2ին։
Յակոբ ինքնավստահ, նախ բացաւ աջ ձեռքին երեք մատները, յետոյ ձախ ձեռքին 

երկու մատները . . . Հարցումը հասկցած էր ու գիտէր պատասխանը, սակայն չյիշեց, 
թէ ի՞նչպէս կը գրուէր «5» թուանշանը։ Պահ մը խորհեցաւ, հնարամիտ էր, 
հպարտօրէն իր փոքրիկ ձեռքը դրաւ գրատախտակին վրայ ու կաւիճով շրջանակեց 
զայն։ 

Յաղթանակը մեծ էր, ուսուցչուհին ժպտեցաւ ու գորովագին համբուրեց 
Յակոբիկին  անուշիկ ձեռքը . . . ։

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

- Օրիո՛րդ, ես այլեւս  բոլոր տառերը սորված եմ, 

3 + 2 =

Մայրերու Օր
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Թագաւորը շատ կը սիրէր որսոր- 
դութիւնը։ Ամրան գեղեցիկ օր մը՝ 
անտառ մտաւ իր շքախումբով, ծա- 
ռաներով եւ որսի շուներով։

Թագաւորին ուսին բազմած էր՝ իր 
մարզուած բազէ թռչունը, որ ատեն 
ատեն երկինք կը բարձրանար ու որս մը 
կը փնտռէր։ Երբ տեսնէր եղնիկ մը կամ 
նապաստակ մը, իսկո՛յն կը խոյանար ու 
կը յափշտակէր զայն։

Մեծ ու պզտիկ՝ բաւական մը անա- 
սուններ որսալէ ետք, երբ հասաւ 
վերադարձի ժամը, խումբը որոշեց 
կարճ ճամբով դառնալ պալատ, իսկ 

թագաւորը նախընտրեց՝ երկար ճամ- 
բան ու սկսաւ յառաջանալ՝ երկու 
լեռներու միջեւ գտնուող ձորի ճամբէն։

Օդը տաք էր եւ թագաւորը չափա- 
զանց պապակած։ Ձին կը քշէր շատ 
կամաց, կը զննէր շուրջբոլորը՝ յուսալով 
գտնել ջուրի ակ մը։ Յանկարծ նկատեց 
որ ջուր կը կաթկթէր ժայռի մը ծայրէն։ 
Ուրախութեամբ կաթիլները հաւաքեց 
գաւաթի մը մէջ, ու պատրաստուեցաւ 
խմել զայն, երբ բազէն հարուած մը 
տուաւ գաւաթին եւ այդ յարգի ջուրը 
թափեց գետին։

Վերածեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Բարկ քացախը վնաս կու տայ իր ընդունարանին։

Չափազանց բարկութեան, չափազանց համբերութիւն պէտք է։

Երբ բարկացած ես, մինչեւ տասը համրէ՛ որոշում առնելէ կամ գործ մը 
տեսնելէ առաջ։

ՍԱՆՁԵԼ՝ 
ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆԸ
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Թագաւորը շատ ջղայնացաւ, զայ- 
րացաւ, յետոյ սակայն համբերու- 
թեամբ, կրկին լեցուց գաւաթը։ Երբ կը 
փորձէր խմել ջուրը, բազէն դարձեա՛լ 
արգելք եղաւ ու գետին նետեց գա- 
ւաթը, չթոյլատրեց որ իր տէրը խմէ այդ 
ջուրը։  

Թագաւորը սաստիկ բարկացաւ, 
ինքնակորոյս՝ քաշեց սուրը եւ ուժգին 
հարուած մը տուաւ իր սիրելի 
թռչունին։ 

Խե՜ղճ բազէն՝ արիւնլուայ գետին 
փռուեցաւ ու մահացաւ տիրոջը ոտ- 
քերուն տակ։

Թագաւորը երկար ատեն փնտռեց 
գաւաթը, բայց ի զո՜ւր։ Ա՛ն սեղմուած 
էր, ժայռերու միջեւ, անկարելի էր 
հասնիլ անոր։ 

Մեծ դժուարութեամբ՝ սկսաւ 
մագլցիլ ժայռերն ի վեր, որպէսզի գտնէ 

կաթկթող ջուրին ակը ու յագեցնէ իր 
ծարաւը։ 

Տքնաջան մագլցումէ մը ետք,              
ի վերջոյ հասաւ այն վայրը, ուր կը 
գտնուէր ջուրին կեդրոնը։ Սարսա- 
փեցա՜ւ, երբ աղբիւրին մէջ տեսաւ 
թունաւոր օձը։ Գաղտնիքը պարզուած 
էր, բազէն փրկած էր իր տիրոջը 
կեանքը, արգիլելով անոր՝ խմել այդ 
թունաւոր ջուրը։

Թագաւորը երկար լացաւ ու սգաց 
իր սպաննած սիրելի բազէին մահը։

- Շատ կը զղջամ, շատ կը ցաւիմ, որ 
իմ անիմաստ բարկութեանս զոհը 
եղար, իմ սիրելի բարեկամս, ըսաւ ան։ 
Այսօր, առի կեանքիս ամենատխուր 
դասը։ Թէեւ ուշ, բայց սորվեցայ, թէ 
երբե՛ք պէտք չէ գործեմ որեւէ  արարք, 
երբ շատ բարկացած եմ։
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Օրիո՛րդ 
Լուլու...

Հայրի՛կ, 
Տօ-տօն նորէն 

դուրս ելաւ։

Ինչո՞ւ արդեօք  նո՛յն 
ժամուն, զարմանա՜լի...

Հետապնդենք, գիշերուան 
մութին ի՛նչ գործ ունի դուրսը։

Յուսամ 
չեմ 

ուշացած։

Շատ
կ՚աճապարէ։

Փողոց մտաւ։ Ինչո՞ւ 
կեցանք։

Շշշշ... 
կը սպասէ 

դրան մը առջեւ։

ԼՈՒԼՈՒ
ամէն 
գիշեր 
այս բեմին 
վրայ է...



Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Մարդկային ճակատը բնորոշելու համար, ճակատ բառը կը հոլովենք 
հետեւեալ ձեւով՝ ճակտին, ճակտէն, ճակտով (երկրորդ «ա»ը կրճատելով)։

- Մարդուն ճակտէն արիւն կը հոսէր։ (Չենք ըսեր՝ մարդուն ճակատէն)
- Ճանճ մը թառեցաւ ընկերոջս ճակտին։ (Չենք ըսեր՝ ընկերոջս ճակատին)

Իսկ եթէ խնդրոյ առարկայ չէ մարդուն ճակատը, կ՚ըսենք.
- Ցուցատախտակ մը դրուած էր՝ շէնքին ճակատին։ 
- Զինուորները ռազմաճակատ գացին՝ պատերազմելու։

Նոյնն է պարագան գլուխ բառին համար. երբ կ՚ակնարկենք մարդուն գլխուն 
(«ու»ն կը կրճատենք), իսկ գիրքի մը բաժանումի պարագային՝ «ու»ն կը 
պահենք։

- Գլխէն հարուած մը ստացաւ։ (Չենք ըսեր՝ գլուխէն հարուած)
- Գիրքը կը բաղկանայ տասը գլուխէ։ 

Ունինք նաեւ շաբաթ բառին պարագան։ Շաբաթուան կը նշանակէ Շաբաթ 
օրուան, իսկ շաբթուան ըսենք՝ կը հասկնանք եօթը օրուան։

- Հաճելի էր Շաբաթուան պտոյտը։ (Կը հասկնանք՝ Շաբաթ օր կատարուած 
պտոյտը)

- Դասերս պատրաստեցի շաբթուան մը ընթացքին։ (Այսինքն եօթը օրուան 
մէջ)

ՃԱԿՏԷՆ ԵՒ ՃԱԿԱՏԷՆ
ԳԼԽԷՆ ԵՒ ԳԼՈՒԽԷՆ

ԱՌԱՋ / ԱՌՋԵՒ / ՅԱՌԱՋ
Առաջ կը գործածուի ժամանակ եւ կարգ ցոյց տալու համար.
- Մոցարդ ապրած է՝ Պէթհովէնէ առաջ։

Առջեւ կը գործածուի տեղի համար.
- Դրան առջեւ կեցած կը խօսէր։

Իսկ յառաջ կը գործածուի դէպի առաջ շարժում ցոյց տալու համար.
- Օ՛ն, յառա՛ջ . . .
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Ոճաբանութեան Մասին
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։
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 Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

Ա-Մանկապարտէզ 
Երբ  ես եկայ,
Նորութիւններ
Հոն սորվեցայ:

Բ-Իմ Օրիորդիս
Ուսուցումով,
Խաղերու հետ
Ծանօթացայ:

Գ-Խմորներով
Մարդ շինեցի,
Խաւաքարտներ
Կտրատեցի,

Դ-Եւ ծաղիկներ
Եւ մեծ արեւ ...
Մեր պատերը 
Զարդարեցի:

Ե-Մեր տառերը
Գործածելով,
Եւ գրեցի
Եւ կարդացի:

Մանչուկ մը տառերը 
ցոյց կու տայ՝ Ա-Ր-Ա

Զ-Եւ անհամբեր
Իմ նոր գիւտով,
Իմ անունս
Ես գրեցի:

Նոյնպէս աղջիկ մըն ալ
Ձեռքը  տառեր՝ Ա-Ն-Ի

Է-Գիր գրելը
Շատ սիրեցի,
Ես ալ իմս
Պատրաստեցի:

Ուրիշ մըն ալ 
1-2-3 ցոյց տալով...

Ը-Ա՛լ ես գիտեմ
Բազում թիւեր...
Եթէ ուզէք
Կրնամ համրել:

Թ-Շուտով կ'ընեմ
Գումարումներ,
Նոյնպէս կ'ընեմ
Եւ հանումներ:

Ժ-Տարեդարձիս՝ 
Ընկերներուս
Ես բաժնեցի
Բի՜ւր փուչիկներ,

Ի-Եւ միասին 
Մոմ  մարելով,
Կարկանդակի 
Բազում շերտեր:

Լ-Այսպէս ուրախ,
Մի՛շտ ոգեւոր,
Դարձանք սիրուն
Աշակերտներ:

Խ-Մեր դպրոցը
Շատ կը սիրենք,
Հոն կ'աշխատինք
Երկար ժամեր:

Մանկապարտէզ 
(Տարեվերջի հանդէս՝ 13 աշակերտով)



Եզովբոսի Առակներու Շարքէն

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Մժեղը կը ճամբորդէր, թառած՝ ցուլի մը 
եղջիւրին վրայ։ Երբ հասաւ մտադրած 
վայրը, իջաւ եղջիւրէն ու ըսաւ մեծամը- 
տութեամբ. 

- Ներէ՛ զիս, սիրելի՛ բարեկամ, ծանրու- 
թիւնովս քեզի յոգնութիւն պատճառեցի։

Ցուլը քահ-քահ խնդաց եւ ըսաւ 
հեգնօրէն.

- Կը կատակե՞ս, խե՜ղճ մժեղ, ի՜նչ ծան- 
րութիւն ունիս դուն, որ կարենաս զիս 
յոգնեցնել։  Անհոգ եղի՛ր, ո՛չ թառիլդ զգացի, 
ոչ ալ թռիլ երթալդ . . . :

ՑՈՒԼՆ  ՈՒ  ՄԺԵՂԸ
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Ա. կարգ    Բ. կարգ
Օրնակ՝ Դանակ  Գաւիթ--------------- Դաւիթ
Անկիւնաչափ   Անասնիկ
Մածուն    Ովասիս
Մատուռ    Բարի
Դանակ    Պալար
Սակառ    Խօսուն
Նունուֆար   Շուրջպար
Տիկին    Վրան
Երդում    Ապարանջան
Մարմին    Տոտիկ
Պայթում    Խաչքար
Մառան    Գառնուկ
Արձան    Աման
Բարեկենդան   Ծոթրին
Արեւ    Երամ
Սեղան    Աւան
Արծաթ    Ճաշակ
Թանաք    Կամար

Պատրաստեց՝ Սիրարփի Կիւլպաղ
Ա. ցանկի բառերուն առաջին վանկերը միացնել, Բ. ցանկի բառերուն վերջին 

վանկերուն հետ ու գտնել անձերու յատուկ անուններ։
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Շնորհիկ  սովորութիւն ըրած էր, ամէն 
տարի Մայրերու եւ Հայրերու Օրուան 
առթիւ՝ մէկմէկ շապիկ նուիրել իր ծնողքին։ 

-- Մայրի՛կ, այս տարի նորէն շապիկ մը 
գնեցի, աւելի յարմարը  չգտայ: 

-- Շնորհակալ եմ աղջի՛կս, շա՜տ 
աղուոր է, շա՜տ սիրեցի, կ'ըսէր մայրը: 

Հայրերու Օրը երբ գար . . . 
-- Հայրի՛կ, այս տարի կրկին շապիկ 

մը կը նուիրեմ քեզի։
-- Ի՜նչ լաւ, պէտք ունէի սիրո՛ւն 

աղջիկս, գիտես՝ թէ ես ընդհանրա-
պէս շապիկ կը հագնիմ:

Շնորհիկ որոշած էր սակայն, այս 
տարի տարբեր նուէրներ պիտի գնէր։ 

Շաբաթ օր գնաց շուկայ, քննեց ցուցա- 
փեղկերուն մէջ դրուած ապրանքները: 

ՆՈՒԷՐԻՆ 
ՄԵԾԸ ՊԶՏԻԿԸ  Չ'ԸԼԼԱՐ

Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան

-- 200 լիրա ունիմ,  եթէ համաձայնինք 
կ՚ուզեմ գնել զանոնք։

Շնորհիկ, ուրախ տուն վերադարձաւ՝ 
ծրարները թեւին տակ։ Սպառած էր բոլոր 
դրամը, բայց գոհ էր որ կրցած էր գեղեցիկ 
նուէրներ գնել ծնողքին համար։ Ան- 
համբեր կը սպասէր Մայրերու Օրուան, 
ա՛ն տակաւին չէր գիտակցեր, թէ մայ- 
րիկին կամ հայրիկին համար որեւէ կարե- 
ւորութիւն չուէր նուէրներուն նիւթական 
արժէքը՝ սուղ կամ աժան . . . Իրենց 
հոգեհատորին կողմէ տրուած սրտագին- 
ջերմ համբոյրը՝  բաւարար էր զանոնք 
երջանկացնելու . . . ։

Հաշուեց դրամապանակին գումարը, ամիսներէ ի վեր հաւաքած էր հօրմէն 
ստացած դրամները։ Մայրիկին համար ընտրեց գեղեցիկ փէշ մը, իսկ հայրիկին 
համար տաբատ մը։ Յետոյ առաջարկեց վաճառորդին.
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Կարճ  Տեղեկութիւններ՝ 
Հիւսիսային Եւ Հարաւային Բեւեռներուն Մասին

Անթարքթիքան՝ որ կը գտնուի երկրագունտին 
հարաւային մասին մէջ, Եւրոպայէն աւելի մեծ, 
սառոյցով ծածկուած ցամաքամաս մըն է, շրջա- 
պատուած Հարաւային Ովկիանոսով։ Սառոյցին 
հաստութիւնը կը հասնի 1,6 քմ-ի։ Երկրին ամե- 
նացուրտ մասն է, ամենացած ջերմաստիճանը ցարդ 
եղած է -89 սելսիուս (-890C)։ Սառոյցին տակ կը 
գտնուին մօտաւորապէս 300 լիճեր, որոնց ջուրը չի 
սառիր, երկրին խորքէն եկող ջերմութեան պատ- 
ճառաւ։

Անթարքթիքան՝ անապատ կը նկատուի այն 
իմաստով, որ շատ փոքր է թիւը հոն ապրող էակ- 
ներուն, ըլլան անոնք բոյս կամ անասուն։ Անասուններուն մէջ ամէնէն նշանա- 
ւորներն են՝ բեւեռային թեւատներն (penguen) ու փոկերը։ 

Այստեղ մարդիկ մնայուն բնակութիւն չունին։ Հերթով կ՚ապրին քանի մը հազար 
գիտնականներ՝ ուսումնասիրութիւններ կատարելու նպատակաւ։

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Մեր ապրած Երկիր մոլորակին հիւսիսային 
ծայրամասը կը կոչուի Հիւսիսային Բեւեռ՝ Արքթիք, 
որ սառած ովկիանոս մըն է, շրջապատուած 8 
երկիրներուվ՝ Ռուսիա, Գանատա, Ամերիկա, Նոր- 
վեկիա, Շուէտ, Իզլանտ, Ֆինլանտ եւ Կրինլէնտ։

Օդը չափազանց ցուրտ է հոն, ամէնէն ցած 
ջերմաստիճանը Արքթիքի մէջ՝ եղած է -680C 
(պակաս 68 սելսիուս)։ Հակառակ ծայր աստիճան 
պաղ օդին՝ կ՚ապրին մօտաւորապէս 1700 տեսակի 
բոյսեր։ Կան նաեւ անասուններ, ինչպէս՝ բեւե- 
ռային արջը, փոկեր, ճերմակ ճագարը եւ բուն նաեւ 
թռչուններ։ Բնակիչները էսքիմօներն են, որոնք կը 

զբաղին որսորդութեամբ։ Երկրին այս մասը 5 ամիս միշտ լոյսի մէջ կ՚ըլլայ, արեւը 
երբեք մայր չի մտներ, յետոյ գիշեր ցերեկ կ՚ունենայ  գրեթէ 1 ամիս, որուն կը յաջորդէ 
5 ամսուան մութ շրջանը, այս անգամ բնաւ արեւ չի ծագիր եւ յետոյ ամիս մը կրկին 
կ՚ունենայ գիշեր ցերեկ։ Արքթիք ունի բնական հարստութիւններ ալ, ինչպէս՝ քարիւղ 
եւ այլ հանքային նիւթեր։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Նախ կատարենք գումարումի 
գործողութիւնները, յետոյ տրուած գոյներով 

գտնենք պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած ծառերուն 
անունները եւ զուգորդենք նկարներուն հետ։
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ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Հետեւեալ բառերը տեղադրեցէ՛ք վարի քառակուսիներուն մէջ եւ 

մնացեալ տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։

Օդ, գարուն, մայիս, ճերմակ, 
թռչուն, պարտէզ, մեղու, ափ, ծով, 

նաւակ, սեւ, ուշ, արտ, մարգ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Էջ 05 ԲԱՌԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ- Թռչուն, 
պանիր, պարիկ, բարեւ, միրգ, բարեկամ, 
մառան, կշիռ, գարուն, կրակ, ամառ, ձմեռ։ 
Քուն, մարգ, քանակ, հետաքրքիր, շահա- 
գրգռուիլ, քանի, պատգամ, քար, պատարագ, 
կարգ, քոյր, քաջ։ Դարան, մութ, դանդաղ, 
թռչուն, ջութակ, գաւաթ, վարդ, զուարթ, զարդ, 
դատարան, թութակ, վանդակ։ ԾԱԾԿԱԳԻՐ 
ԽԱՂ- Յունիսի երրորդ Կիրակին՝ «Հայրերու 
Օր» է։

ԷՋ 08-      ԷՋ- 09

Էջ 10- Անցագիրի, հագուստներ, մոմ, տա- 
ղաւարներն, կաւիճով, մածունը, խոհանո- 
ցին, ասեղը, զգայարանն, գիշերահաւասար։

ԷՋ 11- Իւրաքանչիւր ոտքին 12 գուլպայ։

ԷՋ 12 ՄՏԱԶԲՕՍԱՆՔ- A ամանը, որովհետեւ 
բերանը կը գտնուի աւելի վեր։ / 1,2,3,4,5 
համաչափ թուանշաններ են, պատասխանն է 
6 թուանշանը     ։ / 18 եռանկիւն։ Առաջին 
բուրգին գագաթի թիւը 112, իսկ 2րդ բուրգին 
գագաթի թիւն է 88։

ԷՋ 14 ՏԱՌԵՐԸ ՄԻԱՑՆԵԼ- Գարուն, արեւ, 
րոպէ, նապաստակ, աստղ, նաւ, առողջ, 
Մայիս, ուշիմ, տանիք «Գարնանամուտ»։ 
ԹՈՒԱԲԱՆԱԽԱՂ- Գումարում՝ 435, 784, 
1143, 602, 1057 Հանում՝ 468, 631, 434, 442, 204։

ԷՋ 23 ՀԱՆԵԼՈՒԿ- Աննիկ, Մասիս, Մարի, 
Դալար, Սասուն, Նուպար, Տիրան, Երջան, 
Մարտիկ, Պայքար, Մանուկ, Արման, Բարին, 
Արամ, Սեւան, Արշակ, Թամար։ 

ԷՋ 27 ՀԱՆԵԼՈՒԿ- Նռնենի, խնձորենի, 
եղեւին, տանձենի, նարնջենի, կեռասենի, 
նշենի, թզենի, բարտի, կասկենի։

  ԷՋ 28 ՀԱՆԵԼՈՒԿ- «Մայրերու Օր»։

    ԷՋ- 09

6 6
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Արտին Գուրան, Լուսինէ Ներսէսօղլու, 
Ազատ Գ. Գաբանման

Տատեան Վրժ. 
Կապրիէլլա Սօմա
Գալֆաեան Վրժ. 

Արաս Գազ
Թ.Լեւոն 

Վարդուհեան Վրժ. 

Ալէքս Չանաքճը,
 Անժէլ Ջանլը, 

Թոմաս Թուրկայ
Պ. Մխիթարեան Վրժ. 

Անտրէաս Պարըշ
Էսաեան Վրժ. 

Ալէքսանտրա Տատեան
Էսաեան Վրժ. 

Սարին Մ. Ագեիւզ
Գալֆաեան Վրժ. 

Անահիտ եւ Մանէ Պապաեան
Պէզճեան Մ. Վրժ. 

Արտա Արսլան
Էսաեան Վրժ. 

Լիա Ապրահամօղլու 
Տատեան Վրժ. 
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Արամեան-Ունճեան Վրժ. 3րդ դասարան 

Արեւ Քիւրքչիւկիլ, 
Տէրուն Էրբընար
Տատեան Վրժ. 

Ռոպէր Նազարեան
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ. 

Տինա Էրչին
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ. 

Թալիա Չոփուրօղլու 
Գալֆաեան Վրժ. 

Մելինա Արտիշ 
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ. 

Միլենա Ցուղուրեան
Գալֆաեան Վրժ. 

Յուլիանա Էրտէմ, Միւժտէ Ֆ. Սին, 
Ալին Ս. Եամաչի
Գալֆաեան Վրժ. 

Գարին Մարտիրոսեան
Էսաեան Վրժ. 




