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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Բարեբեր Ապրի՜լը . . . Զարթօնքի, երիտասարդութեան եւ 
յոյսի ամիսը . . . 

Եկաւ ահա՛ իր բարի խոստումներով . . . 
Բարի եկար Ապրիլեան Գարուն, նախադուռը՝ տարւոյն 

ամենաշքեղ Մայիս ամսուան։ Գարնան առաջին տաքուկ 
շողերուն տակ՝ մանիշակները, երիցուկներն (papatya) ու 
հարսնուկները (gelincik) դուրս պոռթկացին հողէն ու 
զարդարեցին կանաչ դաշտերը։ Վերադարձան գաղթող 
ծիծեռնակներն ու արագիլները եւ նորոգեցին իրենց բոյները։

Ապրիլ ամսուան մէջ կը տօնենք Ս. Զատիկը՝ Քրիստոսի 
Հրաշափառ Սուրբ Յարութեան Տօնը։ Այս ամսուան մէջ կը 
տօնենք նաեւ՝ 23 Ապրիլ Մանկանց Տօնը։

Իսկ Մայիս ամսուան մէջ պիտի տօնենք՝ 1 Մայիս Աշխա- 
տանքի Տօնը, երկրորդ Կիրակին՝ Մայրերու Օրը, 19 Մայիս 
Երիտասարդութեան Տօնը եւ Համբարձումը։

Հայաստանի մէջ Մայրերու Օրը կը տօնուի 7 Ապրիլին։ 
Սիրելի՛ տղաք, ահա՛ հասանք այս տարուան դպրոցական 

շրջանի վերջաւորութեան։ Պիտի ունենաք երկար արձակուրդ 
մը, լաւ մը զուարճացէ՛ք, խաղերով, լողալով, պտոյտներով։ 
Բայց մի՛ մոռնաք ընթերցանութիւն ընել։ Կարդացէ՛ք, շատ 
կարդացէ՛ք, սորվեցէ՛ք օտար լեզուներ, բայց մի՛ մոռնաք մեր 
սիրելի մայրենի լեզուն։ 

Բոլորիդ բարի արձակուրդ, յաջորդ տարեշրջանին ԺՊԻՏի 
էջերուն մէջ զիրար վերագտնելու յոյսով։

          Համբոյրներ՝
                     «ԺՊԻՏ»

Գարի՛ն, ի՞նչ կը փնտռես 
այդ գիրքին մէջ։

Կարմիր մատիտս կը փնտռեմ, 
մայրիկս ըսաւ, թէ ի՛նչ որ 

փնտռեմ, կրնամ գտնել այս 
գիրքին մէջ։



Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Եւ Պր. Բժի՛շկ,
կը ստուիպուի՞մ ձեզի 

պէս կեղծ ատամնաշար 
գործածելու։

Գօգօ՜, եկո՛ւր 
մանչս...

 Նախ քննենք 
ականջներդ...

Շատ լաւ, 
դասերդ լաւ 

մտիկ կ՚ընե՞ս։

Բերանդ 
խոշոր 
բաց...

Աաաա՜, 
աաա՜...

Ակռաներդ 
պէտք է 

խոզանակես 
առաւօտ-գիշեր...

Ի՞նչ 
կը պատահի 

եթէ 
չխոզանակեմ։

 Ակռաներդ շուտով 
կը փտտին ու 

կը թափին երբոր 
մեծնաս։
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Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն1

Կարմիրի ներկուած կէտերուն տառերը միացնելով, գտէ՛ք պահուած բառը։

ç Գարնան կը զարդարէ դաշտերը   . . . . .
çՍննդարար ըմպելի մը   . . .

çՆաւակներուն ետեւը գտնուող այն կազմածը, 
որ ուղղութիւն կու տայ նաւակին  . . .
çԲալին ընկերուհի պտուղը   . . . . .
çՏարւոյն երրորդ եղանակը   . . . .

çՈւրախ   . . . . .
çՓոքրիկ մանչ տղայ   . . . . .

çԷգ չէ   . . .
çԱշակերտին պարտականութիւնը  . . . 

2
Կապոյտի ներկուած կէտերուն տառերը միացնելով, գտէ՛ք պահուած բառը։

wՀագուստ   . . . . .
wՈ՛չ գէր   . . . . .
wՈրմ   . . .

wԱնով կը գրենք   . . . . .
wԸնտանի անասուն մը   . . . .

3
Հետեւեալ հանելուկին պատասխանները գրեցէ՛ք ու առաջին տառերը 

միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։

lՄարդանման անասունը   ...............
lԱռտու   ...............

lԿարճ ժամանակամիջոց   ...............
lՓոքր, անախորժ անասունը որ կատուէն կը վախնայ   ...............

lԵրեկոյ   ...............
lՊանիր-ին վերջին տառը   ...............
lՀաւնոցին բնակիչը   ...............

lՀիւանդ չէ   ...............
lՆաւ-ին վերջին տառը   ...............

lՈտնաման   ...............
lԹունաւոր օձ   ...............
lԽօսուն թռչունը   ...............

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐ
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Üß»ÝÇÝ

Ձմրան եղանակը դեռ չէր 
վերջացած, երբ արեւը կը տաքցնէր 
դաշտերն ու պարտէզները։ Նշենին 
աճապարեց, կանխահասօրէն իր 
ճիւղերը զարդարեց ճերմակ ծա- 
ղիկներով եւ հարսնացաւ ու իր 
տեսքով հմայեց բոլոր ծառերը: Ան  
կը պարծենար իր գեղեցկութեամբ...:

Բայց կարճ ատեն վերջ, արեւը 
պահուըտեցաւ ամպերու ետին, օդը 
ցրտեց ու սաստիկ անձրեւ տեղաց։ 
Նշենիին ծաղիկները ցիր ու ցան՝ 
թափեցան գետին։

Գարնան մօտ՝ յաջորդաբար ծաղ- 
կեցան բոլոր պտղատու ծառերը ու 
միջոց մը վերջ, երբ տուին իրենց 
պտուղները, մեր նշենին մնաց 
անպտուղ։ Ան հիմա շատ յուզուած՝ 
տխրութեամբ կը դիտէր շուրջբո- 
լորը...:

Նշենիին յուզումը, յուզեց նաեւ 
բոլոր պտղատու ծառերը։ Անոնք 
իրենց ցաւը յայտնեցին նշենիին ու 
ըսին. «Ինչո՞ւ այդքան անհամբեր 
գտնուեցար ու ծաղկեցար անժա- 
մանակ։ Քու պարագադ թո՛ղ դաս 
ըլլայ մեր բոլորին։ Որպէսզի յետա- 
գային չզղջանք եւ չյուզուինք պէտք է  
համբերել գիտնանք»։ 

Աշխատասիրեց՝ 



Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...
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Արու կարապները հաւատարիմ 
ամուսիններ են, երբ մահանայ իրենց 
էգը, չափազանց կը յուզուին ու 
երբե՛ք չեն փնտռեր կեանքի նոր 
ընկերուհի մը։  

Որսորդներուն համար գրաւիչ անասուն մըն է ջրաղուէսը (samur), իր յարգի 
մուշտակին պատճառաւ։ Անոնք մսակեր են եւ ստնաւոր (memeli)։ Իրենց 
բոյները կը շինեն գետերու եւ լիճերու եզերքը։ Բոյներուն մուտքը ջուրին մէջն է 
ու կ՚երկարի դէպի ցամաք։ Ջրաղուէսները կ՚ապրին հողային մասին վրայ։ 
Որպէսզի զերծ մնան վտանգներէ՝ տերեւներով եւ շիւղերով կը ծածկեն իրենց 
բոյնը։ Կը լողան կռնակի վրայ, մայրիկ ջրաղուէսը այս դիրքով կը դիեցնէ իր 
ձագուկները: Կը քնանան սերտօրէն բռնելով իրարու թաթիկները: 

Մինչեւ այսօր կատարուած   արձանագրութիւն- 
ներու համաձայն՝ ամենաբարձր ալիքը, որուն 
բարձրութիւնը հաշուած են 85 մեթր, տեղի ունեցած 
է 1971-ին Ճաբոնի՝ Իշիկաքի (İshigaki) կղզիին մօտ:
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Պատրաստեց՝ Արփի 
Թնկրեան-Գանթարճեան

Ես, 
դուն

..

Ջրհեղեղէն 
փրկուած 

նահապետը

Լրագիր

Շատ կարծր 
ու ծանր 

հաստատուն 
մետաղ մը

Տարի

Տեսնել 
բային 

հրամայա-
կանը

Այբուբենին       
6-րդ տառը

Առարկայ

Անձնական 
Ա. դէմքի 

դերանունին 
յոգնակի 

տրականը

Նետերուն հետեւելով լուծեցէ՛ք խաչբառը։
                     

             

                             

                      

                    

                       

              

                        

                        

                  

Ձայնանիշ 
մը

Երթալ 
բային հրա-
մայականը
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Մեծ Պահքի վերջին Կիրակին՝ կը կոչուի Ծաղկազարդ։ Ինչպէս բառի 
կազմութենէն ալ յայտնի է, ծաղկազարդ կը նշանակէ՝ ծաղիկով զարդարուած։

Երբ Յիսուս Քրիստոս՝ աւանակի վրայ նստած կը մտնէ Երուսաղէմ քաղաքը, 
ժողովուրդը՝ Անոր ոտքերուն տակ կը փռէ ձիթենիի եւ արմաւենիի ճիւղեր։ 
Յիսուս կը մտնէ Երուսաղէմի տաճարէն ներս ու կ՚ըսէ. «Այստեղ եկեղեցի է եւ 
Աստուծոյ տունը» եւ ժողովուրդը կը սկսի աղօթել։

Այդ օրուան յիշատակին, ամէն տարի եկեղեցիներուն մէջ յատուկ 
արարողութիւն կը կատարուի, կ՚օրհնուին ձիթենիի ճիւղեր եւ կը բաժնուին 
ժողովուրդին։ Ժողովուրդը այդ ճիւղերը կը տանի տուն, կը պահէ որպէս 
առատութեան նշան։

           *
Ծաղկազարդէն մինչեւ Զատիկ, որ կը տեւէ մէկ շաբաթ, կը կոչուի Աւագ Շաբաթ 

կամ Մեծ Շաբաթ։ Իսկ Յիսուսի Յարութեան տօնը կը կոչուի նաեւ Զատիկ։
Գիտենք որ հրեաներն ու հռովմէացիները Յիսուսը խաչեցին Գողգոթա լերան 

վրայ ու երբ մահացաւ, թաղեցին Զայն վիմափոր գերեզմանի մը մէջ։
Յիսուս խաչուելէ, իր աշակերտներն ու հաւատացեալները խոր սուգի մատնելէ 

երեք օր վերջ, վերակենդանացաւ՝ յարութիւն առաւ։ 
Աւագ Հինգշաբթի օր՝ երեկոյին տեղի կ՚ունենայ Ոտնլուայի արարողութիւն։ 

Յիսուս իր ձեռքով լուաց իր 12 աշակերտներուն ոտքերը։ Նշելու համար Յիսուս 
Քրիստոսի խոնարհութեան ու ծառայութեան ոգին՝ կը կատարուի Ոտնլուայի 
արարողութիւնը։ Գիշերը կը կատարուի Խաւարումի իսկ Ուրբաթ օր Թաղման 
արարողութիւնը։

Աւագ Շաբաթ երեկոյ Ճրագալոյց է, նախատօնակը Զատիկի։ 
Գիշերը արդէն կը վերջանայ Մեծ Պահքը ու ընտանիքին 
անդամները կը բոլորուին՝ յատուկ ուտելիքներով 
պատրաստուած, սեղաններու շուրջ, կ՚ընթրեն 
միասնաբար ու կը զուարճանան հաւկթա-
մարտով։

Զատկի սովորութիւններէն է հաւկիթ ներկելը։ 
Կրօններու մէջ հաւկիթը կը համարուի որպէս 
յարութեան խորհրդանիշ, քանի որ իր մէջ 
կը պարունակէ կեանքի նոր սերմը։

Զատկի առաւօտ բոլոր քրիստոնեաները 
եկեղեցի կ՚երթան, կը շնորհաւորեն զիրար 
ու կ՚ըսեն.

«Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց
Օրհնեալ Է Յարութիւնն Քրիստոսի»։

Ծ Ա Ղ Կ Ա Զ Ա Ր Դ Ն  Ո Ւ  Զ Ա Տ Ի Կ Ը
Քաղուած՝ Ծաղկեփունջէն

Ճրագալոյց- ճրագ, լոյս վառել
Նախատօնակ- կրօնական տօնի 
մը նախընթաց օրը (arife)
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Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

ՄՏԱԶԲՕՍԱՆՔ

Արդեօք
թուարկուած 

ոստիկաններէն 
ո՞ր մէկը 

կը համապատասխանէ 
շրջանակուած 
ոստիկանին։

Երիտասարդ մը կը սկսի աշխատիլ փոքրիկ գիւղի մը նամակատան մէջ։ 
Առաջին օրը երբ կը դասաւորէր նամակները, զարմացած կը հարցնէ տնօրէնին. 
- Այս գիւղին մէջ Թորոս Արեւեան անունը կրող երեք գիւղապետնե՞ր կան...։
- Երեք գիւղապե՞տ... Ինչո՞ւ այդպէս կը խորհիս, կը զարմանայ տնօրէնը։
- Որովհետեւ 3 նամակներ կան՝ այդ անունին ուղարկուած։

     -----------------------

Երիտասարդ բնագէտ մը՝ Ափրիկէ կը մեկնի միջատներու վրայ գիտական 
փորձեր կատարելու։ Առաջին փորձը կը կատարէ մողէսի մը վրայ։ Սեղանին 
վրայ կը դնէ զայն ու կը հրամայէ.
- Ցատկէ՛։
Մողէսը կը ցատկէ։ Պահ մը վերջ երիտասարդ գիտնականը, մողէսին մարմինէն 

կ՚անջատէ անոր բոլոր ոտքերը եւ դարձեալ կը հրամայէ.
- Ցատկէ՛։
Գիտնականը կրկին ու կրկին կը հրամայէ. 
- Ցատկէ՛, ցատկէ՛։
Անշուշտ մողէսը չի կրնար ցատկել։ Գիտնականը կը նստի գրամեքենային 

առջեւ ու կը գրէ. «Ափրիկեցի մողէսին ոտքերը, երբ մարմինէն անջատուին՝ խուլ 
կը դառնայ»։
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Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Ա- Ընկերնե՛ր, պատրաստ եղէ՛ք, 
Սիրուն խաղեր գտնելով
Կատակի օրը տօնենք՝
Գարունը դիմաւորենք:

Բ- Ե՛կ,  ծրագրենք մեր կատակ
Պէտք չէ՛ ըլլանք նահատակ,
Լաւ է մեր միտք, նպատակ,
Գոյնով  ճերմակ սպիտակ։

Ա- Արեւի շող՝ լուսարձակ,
Զուարթութեան մենք ատակ,
Քանի օդը շատ է տաք
Պիտի շարժինք սանձարձակ:

Բ- Ապրիլ մէկ է, Ապրիլ մէկ,
Զուարճութիւն ստեղծենք,
Զիրար ամուր մենք գրկած՝
Խնդանք, երգենք ու պարենք:

Տօն՝ 
Թռչունի 

Ապրիլ  Մէկ եւ Գարուն
2 հոգի 

Թէ՛ մօտիկ, թէ՛ հեռաւոր,
Թռչունները  բիւրաւոր,
Թո՛ղ գան մեզի միանան,
Խաղերով զուարճանան:

Այսօր տօն է թռչունի,
Թո՛ղ գայ ով որ տուն չունի.
Լեռ, սար, անտառ թո՛ղ թնդան,
Ձեր ձայներով զնգզնգան:

Հո՛ս բոլորին ալ տեղ կայ,
Խրախճանք, երգ ու պար կայ,
Թռչուններու հաւաք կայ,
Եկէ՛ք,  գարնան նուագ կայ:

Ապրիլ
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Պետրոս եւ Կարպիս կը բնակէին 
նոյն թաղը։ Տարեկից դասընկերներ 
էին՝ նոյնքան խելացի եւ աշխա- 
տասէր։ 
Կարպիս անցեալ տարի՝ Ապրիլ 

1-ին, անմեղ կատակով մը յաջողած 
էր խաբել իր ընկերը։ Պետրոս շատ 
ջղայնացած՝ արժանապատուութեան 
հարց ըրած էր այս պարտութիւնը։ 
Միտքը դրած էր այս տարի ան- 
պայման պիտի լուծէր պարտութեան 
վրէժը։ Անհամբերութեամբ կը սպա- 
սէր Ապրիլ 1-ին։

Կարպիսին հայրը՝ վերջերս սրտի լուրջ տագնապ մը անցուցած ու քանի մը 
շաբաթ հիւանդանոց պառկած էր։ Հիմա կատարելապէս դարմանուած՝ կը հանգ- 
չէր իր տանը մէջ։

Ահա՛ այս հիւանդութեան պարագան պիտի դիւրացնէր Պետրոսին վրէժը։ 
Յղացաւ չար գաղափար մը։

Երբ եկաւ Ապրիլ 1-ը, Պետրոս մօտեցաւ դասընկերուհիներէն Յասմիկին ու 
ամէնուն կողմէ լսելի ձայնով մը գոչեց.

- Կարպիսին հայրը կրկին հիւանդանոց փոխադրեր են, ծանր վիճակով։
Կարպիսին սրտին մէջ կարծես սուր դաշոյն մը մխրճեցին։ Ինքնակորոյս սկսաւ  

բարձրաձայն լալ։ «Հայրի՜կս, հայրի՜կս» կը գոչէր ու անվերջ կը հեծկլտար։
Բոլոր դասընկերները՝ շրջապատած Կարպիսը, կը բաժնէին անոր մեծ վիշտը։ 

Իրենք եւս յուզուած՝ կու լային։ Ի զո՜ւր կը ջանային մխիթարել եւ հանդարտեցնել 
իրենց դասընկերը։

Պետրոս հիմա ինքն ալ կու լար՝ դառնօրէն։ Զղջացած էր, ի՞նչպէս այսքան 
անսիրտ, անխիղճ եղած էր։ Կ՚արժէ՞ր այդքան վիշտ պատճառել սիրելի ընկերոջ 
մը։ 

Ամօթխած եւ գլխիկոր՝ արցունքները աչքերուն մօտեցաւ Կարպիսին, փաթ- 
թուեցաւ անոր ու ըսաւ.

- Սիրելի՛ եղբայրս, շատ չար կատակ մը ըրի քեզի, ներէ՛ զիս յիմարութեանս 
համար։ Սիրելի ուսուցիչնե՛րս եւ ընկերնե՛րս, կը խնդրեմ դուք ալ ներեցէ՛ք զիս, 
սխալ ըրի վրէժի մը մասին խորհելով։ Ինչո՞ւ մտիկ չըրի մայրիկիս խրատը, երբ ան 
ամէն տարի կը յիշեցնէ ինծի.

- Տղա՛ս, ուշադիր եղի՛ր, Ապրիլ 1-ի տգեղ կատակներով երբեք մի՛ վիրաւորեր 
ընկերներդ, կատակը ո՛չ թէ արցունք, այլ պէտք է ծիծաղ, զուարթութիւն 
պատճառէ բոլորին։

Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան
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Ֆէրիգիւղի Մէրամէթճեան Վարժարանի
2017-18 տարեշրջանի Զ դասարանը

եւ իրենց աշխատութիւնները
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Յովհաննէս Թումանեան
Աշխատասիրեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Գիւղի մը մէջ կը բնակէին երկու աղքատ եղբայրներ։ Շատ կը փափաքէին 
տէրը ըլլալ պզտիկ տնակի մը։ Օրն ի բուն կ՚աշխատէին իրենց փոքրիկ արտին 
մէջ, բայց պէտք եղած գումարը չէին կրնար ապահովել։ Ուստի մեծ եղբայրը 
գնաց դրացի գիւղ մը, դիմեց հարուստ հողատէրի մը ու առաջարկեց ծառայել 
անոր, որպէսզի շահի պէտք եղած գումարը։

Հողատէրը սակայն ունէր երկու պայման. 
- 1) Որքան ատեն որ օրը լոյս է, պիտի աշխատիս արտին մէջ։ 2) Յետոյ             

կը դնեմ պայմանաժամ մը՝ այսօրուընէ մինչեւ գարուն՝ կկուին կանչը։ Այս 
ժամանակամիջոցին եթէ բարկանաս, 1000 լիրա տուգանք պիտի տաս ինծի, եթէ 
ես բարկանամ, ես պիտի վճարեմ։

- Բայց ես դրամ չունիմ, բողոքեց ծառան։
- Կարեւոր չէ, փոխարէնը 10 տարի ձրի կը ծառայես ինծի։
Համաձայնեցան ու տղան սկսաւ աշխատանքի։ 
Արեւածագին գնաց արտ, ամբողջ օր հնձեց ու հնձեց։ Երբ մութը կոխեց 

դարձաւ տուն՝ ուժասպառ.
- Ինչո՞ւ եկար։
- Արեւը մայրը մտաւ, ես ալ եկայ։
- Արեւը մայրը մտաւ, բայց իր լուսնակ քոյրիկը դուրս եկաւ։ Միթէ ան 

պակա՞ս լոյս կու տայ, պէտք է աշխատիս։
Տղան ճարահատ կրկին գնաց արտ, հնձեց ու հնձեց ու երբ արեւը ծագեցաւ  

վերադարձաւ ու պոռաց հողատէրին երեսն ի վեր.
- Արտդ ալ անիծուի, տուած աշխատավարձքդ ալ...։ 
- Բարկացա՜ր, բարկացա՜ր, գոչեց հարուստը ու յիշեցուց անոր իրենց 

պայմանը, ստիպեց որ ծառան 1000 լիրա տուգանք վճարէ կամ 10 տարի ձրի 
ծառայէ։

ՏԷՐՆ  ՈՒ  ԾԱՌԱՆ
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Տղան 1000 լիրա չունէր, 10 տարի այս մարդուն քով ծառայելն ալ անկարելի էր, 
ուրեմն 1000 լիրանոց պարտամուրհակ (senet) մը ստորագրեց եւ շատ տխուր 
վերադարձաւ երղբօրը քով ու պատմեց անոր՝ գլխուն եկածը։

- Հոգ մի՛ ըներ, կը կարգադրեմ, մխիթարեց կրտսեր եղբայրը եւ յաջորդ օրն իսկ 
ճամբայ ելաւ ու ներկայացաւ նոյն հողատէրին։

Հողատէրը նոյն պայմանները առաջարկեց երիտասարդին։
- Չէ՛, այդ քիչ է հակառակեցաւ տղան, եթէ դուն բարկանաս 2000 լիրա կու տաս 

ինծի, իսկ եթէ ես բարկանամ 2000 լիրա պիտի վճարեմ կամ 10 տարի ձրի պիտի 
ծառայեմ քեզի։

Համաձայնեցան ու կրտսերը մտաւ ծառայութեան։
Յաջորդ առաւօտ, երբ արեւը ծագեցաւ, մեր խորամանկ տղան տեղէն չշարժեցաւ...
- Հէ՜յ, աճապարէ՛, գոչեց հողատէրը սրտնեղած։
- Ի՜նչ, կը բարկանա՞ս արդեօք...
- Չէ՛, բարկացած չեմ, պատասխանեց տէրը...
Եւ ամբողջ օր տղան շարունակեց իր ծուլութիւնը։



18

Իրիկունը երբ տուն հասան՝ 
տեսան թէ հիւրեր եկած են.

- Գնա՛, շո՛ւտ ոչխար մը 
մորթէ՛, պատուիրեց հողա- 
տէրը։

- Ո՞ր մէկը մորթեմ...
- Որը որ ձեռքիդ գայ։
Քիչ վերջ տանտիրոջ լուր 

բերին, որ տղան ջարդած է 
ամբողջ հօտը։

- Վա՜յ անաստուած, այս 
ի՜նչ ըրիր դուն, մուխդ մարի՜, 
տունդ քանդուի՜, պոռաց 
հողատէրը։

- Բայց կարծեմ բարկացա՜ր, 
գոչեց տղան ուրախութեամբ։

- Չէ՛, չեմ բարկացած, միայն 
կը մեղքնամ, որ այդքան անա- 
սուն մեռաւ։

Հարուստը մտածեց, ի՛նչ ընէ 
որ այս ծառայէն փրկուի։ 
Պայմանաժամ դրած էր կկուին 
կանչը, բայց տակաւին ձմեռ 
էր։ Մտածե՜ց ու մտածե՜ց եւ 
յղացաւ գաղափար մը։ Կինը 
տարաւ անտառ, հանեց ծառի 
մը վրայ ու պատուիրեց անոր, 
որ «կուկո՜ւ» կանչէ, երբ 
ծառան ու ինք անտառ մտնեն։

Հողատէրն ու տղան հազիւ 
անտառ մտած, կինը ծառին 
վերեւէն կանչեց. «Կուկո՜ւ, 
կուկո՜ւ»։

- Աչքդ լո՛յս, կկուն կանչեց, պայմանաժամը լրացաւ, կրնաս տունդ վերադառնալ, 
գոչեց տէրը՝ ուրախութեամբ...։

Բայց տղան շուտով հասկցաւ տիրոջը խորամանկութիւնը։
- Չէ՜, ո՞վ լսած է որ կկուները կանչեն ձմրան եղանակին, այս տարբեր թռչուն է, 

պէտք է սպաննեմ զայն, ըսաւ ու հրացանը ձեռք առաւ։
- Աստուծոյ սիրոյն չզարնես, անիծեալ ըլլաս, ի՜նչ փորձանք էր որ քեզի 

հանդիպեցայ...
- Կարծեմ բարկացար ինծի...
- Հա՛ եղբայր, ա՛լ կը բաւէ, ի՛նչ տուգանք որ պիտի տամ՝ կու տամ, միայն թէ փրկուիմ 

քեզմէ։ Հիմա հասկցայ հին առածին իմաստը. «Մարդ ի՛նչ չարիք որ կ՚ընէ, իր անձին 
կ՚ընէ»։

Այնուհետեւ հարուստը դարձաւ աւելի խղճամիտ։ Կրտսեր եղբայրը պար- 
տամուրհակը պատռեց, առաւ 1000 լիրան, երէց եղբօրը քով վերադարձաւ՝ ուրախ 
սրտով։
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Տարչօ՛ մանչս, 
որքա՜ն հաճելի է 
խոտերուն վրայ 

փռուիլ ու ԺՊԻՏը 
կարդալ, այնպէս չէ՞։

Անուշիկ 
Տօ-տօն ալ 

շատ յոգներ է...

Ոտնագնդակի մրցումը սկսաւ։ Աւարտականի 
(final) խաղն է, պէտք է մենք շահինք։

Երկրորդ կիսախաղը կը վերջանայ ու մեր 
խումբը դժբախտաբար կը տառապեցնէ 

մեզ։ Արդիւնքը դեռ զէրօ-զէրօ...

Քանի մը 
վայրկեան մնաց։ 

Կօլը կերանք... 
ի՜նչ դժբախտութիւն, 

ի՜նչ դժբախտութիւն....

Այս ի՜նչ ծուլութիւն... 
Երկուքդ ալ ներս մտէ՛ք, 

Տարչօ՛ շարժէ՛, շո՛ւտ 
դասերդ պատրաստէ՛...

Ա՜խ, մեծ 
դժբախտութիւն 
հակառակորդ 

խումբը «բէնալդի» 
մը շահեցաւ...



Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ
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Նախ կատարենք գումարումի 
գործողութիւնները, յետոյ տրուած գոյներով 

գտնենք պահուած նկարը։
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ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ 
«զ» 

տառ կրնաք 
հաշուել։

Գրեցէ՛ք անունները 
«Զ» տառին մէջ 

զետեղուած 
նկարներուն։
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Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Արձակուրդի օր մըն էր. տղաքը կրկին հաւաքուած էին իրենց դասընկերոջ՝ տան 
պարտէզին մէջ։ Կը զուարճանային զանազան խաղեր խաղալով։ Միջոց մը Անի.

- Ընկերնե՛ր, եկէ՛ք, ձեզի անակնկալ մը ունիմ, ըսաւ ու առաջնորդեց զանոնք դէպի 
պարտէզին խորը։ Հոն՝ պատին տակ, ծառի մը քով, պառկած էր իրենց շատ սիրելի 
փիսօն՝ Դեղնուկը։ Ան թաթերուն մէջ կը ջանար պաշտպանել իր նորածին 
ձագուկները։ Տղաքը մօտեցան, ուզեցին սիրել ձագուկները, բայց Դեղնուկը արգիլեց,  
ճանկերը ցոյց տալով՝ մը՜ռ-մը՜ռ մռմռաց։ Մայրական բնազդով ան կը պաշտպանէր իր 
հոգեհատորները։ Տղաքը անմիջապէս տուփ մը կաթ բերին ու պարպեցին Դեղնուկին 
ջրամանին մէջ։ -Թո՛ղ կաթ խմէ, որպէսզի կարենայ դիեցնել իր ձագուկները- 
խորհեցան։

Յետոյ զանազան խաղերով շարունակեցին զուարճանալ։ Միջոց մը վերջ, բոլորն ալ 
ձանձրացած՝ միօրինակ խաղերէն, նոր խաղ մը փնտռեցին։ 

Արփի առաջարկեց.
- Ընկերնե՜ր, շրջանակ մը կազմենք, ամէնքս ալ 

կը սիրենք անասունները, կապկենք անոնց հանած 
ձայները։ Մեր ընկերներէն մէկը թո՛ղ տայ անասունի 
անուն մը, քովի ընկերն ալ թո՛ղ հանէ այդ անասու-
նին ձայնը։ 

Տղաքը բաւական գրաւիչ գտան այս առաջարկը ու սկսան կիրարկել խաղը։ 
Անոնք կը հանէին ո՛չ միայն անասուններու ձայներ, այլ քահ-քահներ արձակելով 

կը ջանային կապկել նաեւ անոնց շարժումները։ 
Եւ այսպէս իրարու յաջորդեցին կատուներու, շուներու, հաւերու, աքլորներու, 

ձիերու, կապիկներու ձայները։
Միջոց մը վերջ սակայն, աւարտեցան իրենց ծանօթ անասուններուն ձայները, 

փնտռտուքի մէջ էին, երբ յանկարծ Այգ գոչեց.
-  Գտա՜յ, գտա՜յ, ձո՜ւկը...
Հիմա բոլորը կը փորձէին ձուկերու զանազան ձայներ հանել, բայց չէին յաջողեր...
- Բայց մենք ձուկին ձայնը 

բնաւ լսած չենք որ, բողոքեցին ի վերջոյ։ 
Այն ատեն սրամիտ Այգ գոչեց 

ծիծաղելով.
- Խելացինե՛ր, անշուշտ չէք 

կրնար լսած ըլլալ ձուկին 
ձայնը, եթէ ձեր գլուխը 
ծովուն մէջ  մխրճէք 
կրնա՞ք որեւէ ձայն լսել։

Բոլորն ալ շատ խնդա-
ցին, իրաւունք տուին 
Այգին ու վերադարձան 
իրենց տուները, նոր 
խաղի մը գիւտը ըրած 
ըլլալու գոհունակութեամբ։

ՆՈՐ ԽԱՂ ՄԸ
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Ծածկագիրներուն հետեւելով գտէ՛ք պահուած բառը։

ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ

Հետեւեալ բառերը տեղաւորեցէ՛ք վարի նախադասութիւններուն մէջ։

Յարութիւն, եկեղեցի, թաղում, ոտնլուայ, մեռելոց

1- Աւագ Շաբթուան ընթացքին ամէն օր ....................... գացինք։
2- Աւագ Հինգշաբթի իրիկուն, եղբայրս մասնակցեցաւ ....................ի 

արարողութեան։
3- Աւագ Հինգշաբթի Յիսուս Քրիստոսի չարչարանքի օրն է, իսկ Աւագ 

Ուրբաթ կը կատարուի ............ը։
4- Խթման գիշեր՝ պատարագէն ետք, ընտանեօք հաւաքուեցանք 

............... մեծհայրիկիս տունը եւ միասնաբար շնորհաւորեցինք իր 
անունը։

5- Երկուշաբթի օրն ալ՝ ............ին, այցելեցինք գերեզմանատուն եւ 
աղօթեցինք մեր բոլոր ննջեցեալներուն հոգիներուն խաղաղութեանը 
համար։

ԲԱՌ  ՏԵՂԱՒՈՐԵԼ
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Գրեց՝ Տեսիլ Էրմէն 
Բ. Մխիթարեան Վրժ. Զ դասարան
(սրբագրուած են միայն ուղղագրական սխալները)

Խոշոր տունի մը մէջ, իր ընտանիքին 
հետ միասին կ՚ապրէր տղեկ մը եւ իր 
շնիկը։ Շնիկին անունը Տիգ էր։ Երկու 
տարեկան էր ան, դեղին մուշտակով շատ 
խելացի ու շատ գեղեցիկ։ Տղեկը 11 
տարեկան էր եւ անունը Տիգրան էր։ Տիգին 
նման դեղին մազեր ունէր։ Անոնք նոյն 
սենեակը կը քնանային։

Կիրակի օր մըն էր. Տիգրան կանուխ 
արթցաւ եւ շուտ մը իր նախաճաշը ընելէ 
յետոյ հագուեցաւ ու Տիգին հետ միասին 
պարտէզը գնդակ խաղացին։ Տիգրան 
գնդակը Տիգին նետեց։ Տիգ գնդակը իր 
բերնով յափշտակեց եւ այսպէս ժամերով 
ուրախ եւ զուարթ խաղացին։ Կէսօրուան 
ճաշին Տիգ իր ամէնէն սիրած շունի 
կերակուրը կերաւ եւ ոսկոր կրծեց, իսկ 
Տիգրան դդմաճ ու կանկառ կերաւ։ Ճաշէն 
յետոյ Տիգրան որոշեց իրենց տան մօտ 
գտնուող գետը երթալ։ Երբ գետ հասան, 
Տիգ գետ ցատկեց եւ սկսաւ լողալ, 
յանկարծ ջուրին վրայ ծփացող քար մը 
նշմարեց։ Այդ քարը Տիգրանին ցոյց 
տուաւ։ Տիգրան երբ քարը բռնեց շատ 
զարմացաւ, որովհետեւ քարը սկսաւ լոյս 
տալ։ Երբ տուն վերադարձան, Տիգրան 
սենեակը վազեց, քարը դրաւ սեղանին 
վրայ։ Երբ քարը ձեռքը կ՚առնէր ան լոյս կու 
տար, իսկ երբ սեղանին վրայ դնէր 
դարձեալ պարզ քարի մը կը վերածուէր. 
«Այս քարը բախտաբեր ըլլալու է» խոր- 
հեցաւ։ 

Քիչ յետոյ նկատեց որ քարը չկար։ Տիգ 
բան մը կը ծամծմէր, հասկցաւ որ անոր 
բերնին մէջինը այդ քարն էր։ Տիգրան 
քարը առաւ Տիգին բերնէն եւ խստիւ 

պատուիրեց որ քարը չառնէ։ Յետոյ իր 
սիրած գիրքը բացաւ ու սկսաւ կարդալ։ 
Երբ ընթրիքի ժամը հասաւ, ընտանեօք 
սեղան նստան։ Տիգրան եւ իր ծնողքը 
ապուր խմեցին, բանջարեղէն ու եղինձ 
կերան։ Իսկ Տիգ միս կերաւ։ Քնանալու 
ժամը եկած էր, Տիգրան իր աշխատա- 
սեղանին վրայ գտնուող տուփի մը մէջ 
քարը տեղաւորեց եւ անկողին ցատկեց։

Ան հիմա անտառի մը մէջն էր իր շնիկին 
հետ։ Լման օր մը քալեցին ու քալեցին, 
ելքի ճամբայ մը չկրցան գտնել։ Ծառերուն 
մէջէն մայրամուտը դիտելը շատ գեղեցիկ 
էր, բայց քիչ վերջ գիշեր պիտի ըլլար եւ 
մութը պիտի կոխէր։

Տիգրան երբ մութը կոխեց իր քարը 
հանեց, որպէսզի լոյս տայ։ Յանկարծ 
նշմարեց որ քարին վրայ նշաններ կային։ 
Երբ յառաջանային այդ նշաններուն 
ուղղութեամբ պիտի կարենային անտա- 
ռէն խոյս տալ։ Այդ պահուն ձայներ 
լսուեցան։ Շատ արագ վազող արջ մը 
անցաւ իրենց քովէն։ Հեռուներէն գայլերու 
ձայներ կը բարձրանային, այդ վայր- 
կեանին գայլ մը յափշտակեց Տիգը։ 
Տիգրան յիշեց քարը, շուտով հանեց 
գրպանէն, հրաշք մը պատահեցաւ, գայլը 
շուտով հեռացաւ իրենց քովէն։ Տիգրան 
հաւատաց որ իր բախտաբեր քարը 
փրկարար եղած էր։ 

Տիգրան լսեց մօրը ձայնը որ կ՚ըսէր. 
«Առաւօտ եղած է, աճապարէ մանչս»։ 
Տիգրան բացաւ աչքերը հասկցաւ որ 
բոլորը երազ մըն էր, շուտով անկողինէն 
ելաւ եւ տուփին մէջէն առաւ քարը, ան 
լոյս կու տար։ Տիգրան նախաճաշը աւար- 
տեց, ակռաները խոզանակեց եւ դէպի իր 
դպրոցը քալել սկսաւ։ Տիգ հապճեպով կը 
վազէր իր ետեւէն, Տիգրան նշմարեց որ 
Տիգին բերնին մէջ բախտաբեր քարը կար։ 
Այդ օրուընէ սկսեալ Տիգրան քարը միշտ 
իր քով պահեց որպէսզի փրկարար ըլլայ 
իրեն։
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Օրինակ- հաւ – մարդ –- համար
սիրտ – ունենալ –-
դիտել – մական –-

երիզ – ազնիւ –-
կարկին – ագարակ –-
պատիճ – կերակուր –-

կատու – մարմին –-
դանդաղ – ակնոց –-
պահել – ակռայ –-
գիտուն – շերամ –-
ճեմարան - իշուկ –-
խաղալիք - ողկոյզ –-
վերջին - մակոյկ –-

ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ ԿԱԶՄԵԼ

Շրջանակներուն մէջի տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառերը։
ԲԱՌ ԿԱԶՄԵԼ

ք

Հետեւեալ բառերուն առաջին երկու կամ երեք տառերը միացնելով 
կազմեցէ՛ք նոր բառեր։
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Գիտենք որ բայերուն Սահմանական Եղանակ Ներկայ եւ Անկատար 
ժամանակները կը խոնարհուին «կը» մասնիկով՝ կը գրեմ, կը խաղամ, կը գրէի...։

Երբ բայը ձայնաւորով կը սկսի, «կը»ին «ը» կը ջնջենք եւ տեղը ապաթարց        
կը դնենք՝ կ՚ուզեմ, կ՚երգէ, կ՚ուզէի...։

Բայերու ժխտականի մասնիկը «չ» գիրն է։
Բայերու Սահմանական Եղանակ Ներկայ եւ Անկատար ժամանակներուն 

ժխտականը կը կազմուի, էական բային՝ եմ, ես, է, ենք, էք, են կամ էի, էիր, էր, 
էինք, էիք, էին եւ «չ» գիրին օժանդակութեամբը՝ 

կը գրեմ չեմ գրեր կը գրէի չէի գրեր
կը գրես չես գրեր կը գրէիր չէիր գրեր
կը գրէ չի գրեր  կը գրէր չէր գրեր

Ներկայ ժամանակ եզակի Գ. դէմքին մէջ «չէ» կը փոխուի «չի»ի։

Ուշադրութիւն՝ Երբ բայը ձայնաւորով սկսի «չի» կը կորսնցնէ «ի» ձայնաւորը, 
փոխանակ ըսելու «չի երգեր», ապաթարց դնելով կը գրենք՝ «չ՚երգեր», չ՚ուտեր, 
չ՚ըլլար, չ՚ըսեր, եւլն...։

Ուրեմն Կրկնենք՝ Միայն եւ միայն Սահմանական Եղանակ Ներկայ                   
Գ. դէմքին մէջ պէտք է ապաթարց դնել։

 
«Եթէ»ով կազմուած նախադասութեան մէջ պէտք չէ ապաթարց դնել, «եթէ 

հիւանդ չըլլար»։

Հրամայականի մէջ ժխտականը կը կազմուի «մի»ով, օրինակ՝ մի՛ գրեր,           
մի՛ գրէք։

Նախադասութեան մը մէջ «ո՛չ» ժխտականը եթէ կայ, պէտք չէ գործածել՝ 
երկրորդ ժխտական մը, սխալ է ըսել «ո՛չ ոք չ՚ուզեր», այլ ըսել՝ «ո՛չ ոք կ՚ուզէ»։

Եմ, ունիմ, կամ բայերը, Սահմանական Եղանակ Ներկայ եւ Անկատար 
ժամանակներուն մէջ «կը» մասնիկը չեն առներ, ժխտականի պարագային, միայն 
«չ», կ՚առնեն՝ կամ-չկամ, կայ-չկայ, եմ-չեմ, ունիմ-չունիմ, էիր-չէիր, 
ունէիր-չունէիր...։

Գալ, տալ, լալ «կը»ի տեղ կ՚առնեն «կու» մասնիկը՝ կու գամ, կու տամ, կու լամ։ 
Մեծ սխալ է ապաթարցով կ՚ուգամ, կ՚ուտամ, կ՚ուլամ գրել։



Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Դ

1) Զատիկը խորհրդանշող գոյնը
2) Գարունը խորհրդանշող գոյնը

3) Միշտ, շարունակ
4) Դպրոց

5) Կաղանդը խորհրդանշող 
ծառը

6) Մեր քիթին տակ կը գտնուի
7) Հաւուն ձագը

8) Մանկիկը անով կը քնացնեն
9) Դպրոցական տարեշրջանի 

աւարտին ուրախութեամբ 
կը դիմաւորենք

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Մէջտեղի տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։

Էջ 05 Պահուած Բառեր- 1- Ծաղիկ, կաթ, 
ղեկ, կեռաս, աշուն, զուարթ, մանուկ, արու, 
դաս «Ծաղկազարդ»։ 2- Զգեստ, նիհար, 
պատ, մատիտ, կատու «Զատիկ»։ 3- Կա- 
պիկ, առաւօտ, րոպէ, մուկ, իրիկուն, ր, հաւ, 
առողջ, ւ, կօշիկ, իժ, թութակ «Կարմիր 
հաւկիթ»։
Էջ 08- «Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց
  Օրհնեալ Է Յարութիւնն Քրիստոսի»։
Էջ 09-

Էջ 11 Մտազբօսանք- 2 թիւ նկարը։
Էջ 22 Հանելուկ- Բազէ, գաւազան, զգեստ, 
զսպանակ, ընկոյզ, թուզ, լեզուաձուկ, խո- 
զանակ, մազ, հազար 10 հատ «զ» տառ կայ։
Էջ 24 Ծածկագիր Խաղ- «Գարունը եկաւ, 
արձակուրդը մօտեցաւ»։ Բառ Տեղաւորել- 
Եկեղեցի, ոտնլուայ, թաղում, Յարութիւն, 
մեռելոց։
Էջ 26 Նոր Բառեր Կազմել- Սիրուն, դիմակ, 
երազ, կարագ, պատկեր, կամար, դանակ, 
պահակ, գիշեր, ճեմիշ, խաղող, վերմակ։ 
Բառ Կազմել- Հայերէն, խօսինք, գրենք, 
կարդանք, երգենք, երազենք։
Էջ 28 Հանելուկ- Կարմիր, կանանչ, յար, 
վարժարան, եղեւին, բերան, ճուտիկ, օրօր, 
արձակուրդ «Մայրերու Օր»։ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

28



ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ 

Էրհան Կէզէն
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Ալեքս Էշմէզօղլու
Էսաեան Վրժ.

Ճան-Տօրուք Գաչար
Էսաեան Վրժ.

Տիգրան Ռոյ Ճեվահիրեան
Տատեան Վրժ.

Ալեքսան Պաղճը
Գալֆաեան Վրժ.

Սէզկին Բէթէր Սէլամէթ
Գալֆաեան Վրժ.

Անտրէ Ա. Եսաեան, Արալ Ճ. Տուվարճը, 
Արտա Չոլաքեան, Մելանի Իչ

Տատեան Վրժ.

Տինա Էրչին
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Ալեքս Եղիազարեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ 

Տինք Վրժ.

Այգ Թորոս
Օ. Թարգմանչաց Վրժ.



31

Արամեան-Ունճեան Վրժ. 3րդ դասարան 

Ասլին Թաշտէմիր
Թ. Լեւոն 

Վարդուհեան Վրժ.

Մելիսա Պուլութ
Թ. Լեւոն Վարդուհեան 

Վրժ.

Նիքոլ Նիզամեան
Էսաեան Վրժ.

Ալին Սու Եամաչի
Գալֆաեան Վրժ.

Նարեկ Իչ 
Տատեան Վրժ.

Արվէն Այթէքին
Օ. Թարգմանչաց Վրժ.Մանէ Ղուլեան

Կէտիկփաշայի 
Հրանդ Տինք Վրժ.

Արտէն Մինազ
Էսաեան Վրժ.




