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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Արձակուրդ-վերամուտ, երկու գեղեցիկ բառեր, որոնք 
շատ մեծ նշանակութիւն ունին աշակերտներուն համար։

Լաւ գիտենք, թէ բոլորդ անհամբերութեամբ կը սպասէք 
ամրան երկար արձակուրդին, կուշտ ու կուռ զբօսնելու, 
զուարճանալու համար։

Սակայն, երբ վերամուտը կը մօտենայ, անուրանալի  
աշակերտական հոգեբանութեամբ, նոյնքա՛ն խանդավառ, 
նոյնքա՛ն ուրախ չէք ըլլար։ 

Քիչ մը սրտաբեկութեամբ, մնաք բարով կ՚ըսէք ձեր 
պտոյտներուն, ձեր զուարճութիւններուն, արեւուն, ծովու 
լոգանքներուն, մանաւա՛նդ ամրան շրջանին ձեր ունեցած 
անպատասխանատու ընթացքներուն։

Այլեւս, զով հովերուն, յորդահոս անձրեւներուն հետ, կը 
սկսի բեղուն աշխատութեան շրջան մը։ Թռչունները արդէն 
իսկ գաղթած են դէպի տաք երկիրներ, դո՛ւք ալ նման անոնց՝ 
ալիք-ալիք կու գաք կը լեցնէք ձեր դասարանները, ձեր 
ճռուողիւններով կը շէնցնէք ձեր դպրոցները։

Ուրեմն կազդուրուած, նորոգուած հոգեվիճակով 
ջանացէ՛ք աւելի ուշադիր ըլլալ, աւելի շատ աշխատիլ ձեր 
դասերուն եւ արժանացէ՛ք ձեր սիրելի ծնողներուն 
գնահատութեան։ Մի՛ մոռնաք որ տարի մը եւս մեծցաք, 
աւելի հասուն դարձաք։

Շատ աշխատեցէ՛ք, մանաւանդ սիրեցէ՛ք ձեր մայրենին, 
գուրգուրացէ՛ք անոր վրայ, քանի որ ան ձերն է, միմիայն 
ձեզի կը պատկանի . . . ։

«ԺՊԻՏ» ի խմբագրական կազմը՝ սրտանց յաջողութիւն    
կը մաղթէ ձեր բոլորին։

                      Համբոյրներ՝
                       Բարի վերամուտ          



Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Բայց ես քեզմէ 
կտորիկ մը ուզած 

էի...

Մեծ մա՛յր, շօքօլայէդ 
կտորիկ մը կրնա՞ս 

տալ ինծի...
Սիրով Գօգօ, 

պզտիկ կտոր մըն 
ալ ինծի մնաց։

Շնորհակալ եմ։

Էհը՜, էհը՜... 
Կտորիկ մը շօքօլայ 

կը հաճի՞ս տալ։

Գօգօ՛ մանչս, դեռ 
քիչ առաջ խոշոր 

կտոր մը տուի քեզի։ 
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Օրինակին   հետեւելով  լուծեցէ՛ք  ու  գտէ՛ք  հետեւեալ  
նկարահանելուկներուն պատասխանները։ 

Ջնջել X նշանին համապատասխանող տառը կամ տառերը,      
   Փոխել =  նշանին համապատասխանող տառը կամ տառերը։
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Մեծամիտ աղուէսը, երբ հանդիպեցաւ կատուին՝ գոռոզացաւ եւ հեգնական 
հարցուց անոր.

- Բարե՛ւ, խեղճո՜ւկ կատու, բացի մուկ որսալէ, արդեօք ուրիշ ի՞նչ յատկութիւններ 
ունիս:

- Շատ ճկուն եմ, կրնամ մագլցիլ բարձր ծառերու կամ շէնքերու գագաթը։
- Մագլցի՜լ... Խե՜ղճ կատու, կը պարծենա՜ս, կարծես շատ կարեւոր յատկութիւն մը 

ըլլար այդ։ Մինչ ես խորամանկ եմ եւ լաւ որսորդ, երբ անօթենամ կը յաջողիմ 
անմիջապէս անասուն մը որսալ։ Իսկ երբ որսորդ մը համարձակի ինծի մօտենալ, շատ 
արագ կը փախչիմ եւ կը փրկուիմ որս դառնալէ: Բայց բարեկա՛մս, դուն զիս մտիկ չես 
ըներ, ինչո՞ւ ասդին անդին կը նայիս, երբ ես քեզի հետ կը խօսիմ, բարկացաւ աղուէսը:

- Ընկե՛ր, շուներու հաջիւններ կը լսեմ, որ արագօրէն մեզի կը մօտենան. դուն չե՞ս 
լսեր:

- Ես ո՛չ մէկ ձայն կը լսեմ, հովուն հանած ձայնը կը շփոթես շուներու հաջիւն- 
ներուն հետ, պնդեց աղուէսը... 

Եւ աւելցուց.
- Եթէ կը վախնաս, եկո՛ւր միասին երթանք իմ տունս։ 
Կատուն ջղայնացաւ.
- Հեռու կեցի՛ր ինձմէ, պոռաց զայրացած, շատ լաւ կը հասկնամ, թէ ի՛նչ է 

նպատակդ:
Մինչ կը վիճէին, հասան շնագայլերը եւ շրջապատեցին աղուէսը ու քանի մը 

վայրկեանի մէջ յօշոտեցին զայն։ Իսկ կատուն արդէն մագլցած էր բարձր ծառի մը 
գագաթը եւ հոնկէ կը դիտէր սնափառ աղուէսին վախճանը, որ շուտով կեր դարձաւ 
շնագայլերուն։

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Գոռոզանալ- հպարտանալ
Հեգնական- ծաղրական
Շնագայլ- գազան մը (çakal)
Յօշոտել- բզիկ բզիկ ընել
Սնափառ- չնչին բաներով 
                    հպարտանալ
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Գրեցէ՛ք անունները «Բ» տառին մէջ զետեղուած նկարներուն։
Պատրաստեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ 
«բ» տառը 

կրնաք հաշուել։



08

Օգոստոսի տաք օր մըն էր։ Կանուխ ժամերուն՝ ուզեցի քիչ մը քալել ծովափն ի 
վեր, ըմբոշխնելով բնութեան գեղեցկութիւնը։ Արեւը փառահեղօրէն կը շողար, 
անամպ երկնակամարին վրայ։ Ծովը կը ծփար ու մեղմ զեփիւռ մը շարժման 
կ՚անցընէր ծառերուն տերեւները։ Անձայնութի՜ւն, խաղաղութի՜ւն կը տիրէր ամէն 
կողմ։ Քիչ մը քալելէ ետք, նշմարեցի բազմութիւն մը, ոմանք կը պոռչտային 
յուզուած։ Պահ մը կեցայ հասկնալու համար պատահարը։ Երբ աւելի մօտեցայ, 
ծովուն մէջ տեսայ շուն մը, որ իր թաթերով կը ջանար դէպի ծովեզերք յա- 
ռաջացնել ճայ մը։ Այդ պահուն շոգեմակոյկ մը անցաւ ու ծովը ալեկոծեցաւ։ 
Ալիքները օգնեցին շնիկին եւ ան յաջողեցաւ ծովափ հանել վիրաւոր ճայը։ 
Խելացի շունը մարդոցմէ առաջ, նկատած էր ճային անճար վիճակը, ծով ցատկած 
ու խեղդուելէ փրկած էր զայն։ 

Քանի մը խղճամիտ երիտասարդներ, անմիջապէս գրկեցին վիրաւոր թռչունը 
ու տարին անասնաբոյժին։ 

Իսկ Պօպի շնիկը, կատարած բարիքէն երջանիկ՝ ծով ցատկեց կրկին, երկա՜ր 
լողաց՝ զուարթ հաջիւններով . . . ։ Մինչ ժողովուրդը ու իր տէրը կը  ծափահարէին 
զինքը ու. «Ապրի՜ս Պօպի, ապրի՜ս» կը գոչէին ուրախութեամբ։

Ո՞վ ըսաւ որ անասունները խելք չունին . . . ։
Անոնք թէ՛ խելք ունին, թէ՛ խիղճ եւ թէ իրերօգնութեան ազնիւ զգացում։

Իրերօգնութիւն
(իրական պատմութիւն)

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Ըմբոշխնել- հոգեկան վայելք ունենալ
Զեփիւռ- մեղմ, հաճելի հով
Անասնաբոյժ- անասուններու բժիշկ
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Քանի զարնէ 
Պապս ուրագ,
Ձայն մը կ'ելլէ՝ 
Թաք-թաք, թաք-թաք:

Սղոց շարժէ,     
Կտրէ տախտակ,
Ձեռքը գամեր, 
Թաք-թաք, թաք-թաք:

Փայտէ ձի մը  
Պիտի շինէ,
Աթոռակ մ'ալ  
Պիտ՚ պատրաստէ:

Եւ թափելով  
Այսպէս քրտինք,
Ան զիս կ՚ընէ  
Մի՛շտ երջանիկ։

Ա-Երակիս մէջ ադամանդներ՝
Զմրուխտ, սուտակ ու յակինթներ,
Ոսկի, արծաթ՝ ընտրանիներ,
Ինծի հետ լոյս աշխարհ կու գան:

Կու գան՝ հարուստ մեր անցեալէն,
Նոյնացած շո՛ւտ ոտքի կ՚ելլեն՝
Արժանիքով, յատկութիւնով
Արեւու պէս ճառագայթեն:

Բ-Խտացումը մեր մե՜ծ ազգին
Խոստմնալից մէկ մէկ հանճար, 
Որ ինքնութեամբ եւ գոյութեամբ
Պիտ՚  ծառայեն ժիր, անաչառ:

Եւ մարդկութեան առողջ մասնիկ,
Աշխատանքով՝ ժիր, լուսավառ,
Միշտ պարծանքի լոկ առարկայ,
Պիտի քալենք մենք դարէ դար:

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

Հայ ենք մենք
 2 հոգի

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

Ցամաքամասերուն Անունները

Ցամաքամասերուն անունները Անգլերէնի եւ Թրքերէնի մէջ 
կը սկսին  ու կը վերջանան նոյն տառերով:

Africa (Afrika) / Antarctica (Antartika) / Asia (Asya) / Australia 
(Avustralya) / Europe (Avrupa) / America (Amerika)

Գետաձի (Su aygırı)

Ստնաւոր (memeli), խոտակեր այս հսկայ 
անասուններուն մէկ տեսակը կ'ապրի Ափրիկէի 
ջուրերուն մօտ՝ կը կոչուին նաեւ Նեղոսի (Nil) 
գետաձիեր։ Իսկ միւս տեսակը կ՚ապրի անտառ- 
ներու մէջ։ Ունին տակառաձեւ մարմին ու կարճ 
սրունքներ ու կը կշռեն շատ ծանր (4-5 թոն)։ 
Կ՚ապրին 40 տարիի շուրջ։ Կը զուգաւորուին 
ջուրին մէջ ու երկու տարին անգամ մը՝ 8 ամ- 
սուան յղութենէ ետք, կը ծնին իրենց ձագուկը՝ 
հատ մը միայն եւ կը դիեցնեն զայն իրենց 
վարդագոյն կաթով։ Վայրագ են, յաճախ կեր կը 
դառնան առիւծներու։  

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ



11

Վիէթնամի Ոսկի Կամուրջը

Վիէթնամի Տա Նանկ քաղաքի՝ Պա Նա գագաթներուն վրայ, կառուցին 
ոսկեկամուրրջ մը, որ դարձաւ Վիէթնամի խորհրդանշանը։ 

Հոն կ'այցելեն անթիւ անհամար զբօսաշրջիկներ: 
Ոսկեգոյն կամուրջին ոտքերը զետեղուած են քարէ երկու հսկայ ձեռքերու 

մէջ։ Ունի 150 մեթր երկայնութիւն եւ 400 մեթր բարձրութիւն: Կամուրջը 
զարդարուած է մանիշակագոյն աստղածաղիկներով (քասըմբաթ): 
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Ծածկագիրներուն հետեւելով գտէ՛ք պահուած բառերը։

Հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք ու մնացեալ տառերով կազմեցէ՛ք 
պահուած բառը։

Ծածկագիր Խաղ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Բառ  Ջնջել

բնութիւն, դաս, վերամուտ, խրախճանք, արձակուրդ, 
դաստիարակ, զբօսանք, խաղավայր, գնդակ, մատիտ, 

տետրակ, տաշելիք, խաղ, մութ, կաւիճ
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Շա՜տ ուրախ եմ, 
հիմա փորիկը 

պիտի կշտանայ...

Միաո՜ւ... 
Միաո՜ւ...

Խե՜ղճ ձագուկ, 
կորսուեր է, շուտով 

կը մեռնի անօթութենէ...

Միաո՜ւ...

Գթասիրտ կին մը 
կ՚երեւայ, վստահ եմ 
գուրգուրանք ցոյց 

պիտի տայ փիսիկին...
Զարմանալի՜... 

Կը հեռանայ անտարբեր...

Կըըըըր, կըըըր, 
վաու, վաու

Կորսուէ՛ 
անպիտան 
շուն, շո՛ւտ 
հեռացիր....

Որքա՜ն 
վախցեր ես, 
անուշիկս, 

հոգ մի՛ըներ 
վերջացա՜ւ։ 

Տուն երթանք, 
կաթը քեզի 

լաւ պիտի գայ։
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Նկարներուն եւ նետերուն հետեւելով լուծեցէ՛ք խաչբառը։

Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Անասուն-
ներուն 

թագաւորը

Ակռայ Ճարպային 
նիւթ

........ ու փեսայ
Գրիգոր 

Լուսաւորիչի 
հօրը անունը

Ամէնէն 
առաջ

Շունն 
...... 

Կատուն

«Ձ» տառին անունը Ադամ 
եւ .........

.....քուր

4րդ 
ամիսը

Թուրքիոյ այն քաղաքը 
որ ունի նոյնանուն 

ամենամեծ լիճը XՏարի

.........
կարասի
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Բացատրութիւններուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք խաչբառը, 
օգտուելով նաեւ շրջանակին մէջ տրուած տառերէն։

Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Ն
Ի

Ա Ե

ՏՂ

1- Սրածայր սլաքով կարճ ձողիկ, որ 
կ՚արձակեն աղեղով

2- Շատ աղ պարունակող

3- Յետադաս ածանցը, որ սովորաբար 
կը գործածուի պտղատու ծառերու 
վերջաւորութեան

4- «Ղ» տառին անունը

5- Հայաստանի հին մայրա-
քաղաքներէն

6- «Լայն» բառին հականիշը

7- Անձնական դերանուն մը

8- Անյարմար

9- Վայր

10- Շաղկապ մը

11- Քերթուած, ոտանաւոր, երգ

12- Համեմ մը
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Սիլվա Կոմիկեան 

Ո՞վ չէր ճանչնար՝ Պաղտատի գիւղերէն մէկուն մէջ բնակող Ապու Հասանի 
հռչակաւոր կօշիկները։ Քիթերը բացուած, յատակը՝ ծակ-ծակ, կրունկները՝ 
այս ու այն կողմ ծռած, գոյնը շատոնց նետած, աղտոտ-կեղտոտ կօշիկները, 
որոնց նմանը չկար ամբողջ Պաղտատի մէջ։

Ապու Հասան շատ երիտասարդ էր, երբ այդ կօշիկները զարդարեցին անոր 
ոսկրոտ ոտքերը եւ որ ժամանակի ընթացքին մաշեցան, հինցան՝ Ապու 
Հասանին նման։

Ան՝ տարիներ ամբողջ՝ ամէն առաւօտ խշխշացնելով բանալիներու 
տրցակը, «սիրուն» կօշիկները ոտքին, կը բանար իր խանութը։ Աղտոտ էին ո՛չ 
միայն իր կօշիկները՝ այլ տաբատն ու շապիկը եւ անշուշտ մարմինը։

Օր մը՝ ինքն ալ ամչցած իր վիճակէն, վերջապէս որոշեց բաղնիք երթալ։ 
Մուտքին՝ բարեկամներէն մէկը հարցուց քմծիծաղով.

- Սիրելի՛ս, ե՞րբ մէկ կողմ պիտի շպրտես այդ «սիրո՜ւն» կօշիկներդ...
- Հա՜, իրաւունք ունիս, ես ալ կը տեսնեմ, կօշիկներս քիչ մը մաշեր են, 

մրմռաց ու աճապարանքով բաղնիք մտաւ։
Ելքին՝ իր խեղճ ու մաշած կօշիկներուն քով, տեսաւ զոյգ մը նոր ու փայլուն 

կօշիկներ։ 
«Արդեօք ո՞ր բարեսիրտ բարեկամս ինծի նուիրեց այս կօշիկները» 

խորհեցաւ ու անվերջ օրհնեց նուիրատուն։ Առանց գիտնալու որ այդ 
կօշիկները կը պատկանէին գիւղին դատաւորին, հագաւ զանոնք ու երջանիկ՝ 
ուղղուեցաւ դէպի իր տունը։

Պահ մը վերջ՝ բաղնիքէն դուրս ելաւ 
դատաւորը ու փնտռեց իր կօշիկները։ Երբ 
չգտաւ՝ կատղեցաւ եւ այնպէս հաւատաց, որ 
Ապու Հասան գողցած էր զանոնք։ Հրամայեց որ 
ձերբակալեն ու դատարան բերեն մարդուկը։

Ապու Հասան ի զո՜ւր ջանաց պաշտպանել 
ինքզինքը։ Երկար աղաչեց, բացատրեց թէ երբեք 
գողութիւն չէր իր նպատակը։ Ի վերջոյ 
դատաւորը համոզուեցաւ ու ազատ արձակեց 
զինքը։

   Խեղճ  մարդը  հիմա  կ՚ատէր  այդ  կօ- 
   շիկները։ Տուն վերադարձին առաջին գոր-  
         ծը եղաւ, զանոնք նետել մօտակայ լիճը։

Ապու  Հասանին  Կօշիկները
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Բայց ոսկիներու տեղ երբ երեւան ելան գարշելի կօշիկները, սաստիկ զայրացած 
ամբողջ ուժովը զանոնք նետեց դէպի Հասանին տան կողմը։ 

Խեղճ մարդուկը սարսափահար արթնցաւ աղմուկէն։ Դրան առջեւ երբ տեսաւ 
կօշիկները...

«Աստուա՛ծ իմ, այս ի՜նչ պատիժ է որ կու տաս ինծի» գոչեց լալագին։
Ամբողջ օր՝ խանութը նստած, միայն մէկ բանի մասին մտածեց. –թէ ի՞նչպէս 

պիտի փրկուէր իր հին կօշիկներէն։
Իրիկուան դէմ կօշիկները ձեռքին հեռացաւ գիւղէն։ Քալեց երկար ու երբ գետ 

հասաւ քննեց շուրջը, տեսաւ մարդ չկայ, զանոնք նետեց ջուրին մէջ եւ ուրախ 
սրտով վերադարձաւ տուն։

Երեք օր վերջ՝ ձկնորսները, երբ ձուկ 
կ՚որսային, մէկուն կարթին կառչեցաւ 
զոյգ մը կօշիկ։

- Ասոնք Ապու Հասանին անպիտան 
կօշիկներն են, պոռացին ու բարկացած՝ 
տարին նետեցին անոր տունին բաց 
պատուհանէն ներս։

Հասան ճարահատ՝ առաւ կօշիկ- 
ները իջաւ պարտէզ, փորեց հողը ու 
թաղեց զանոնք խորունկ փոսին մէջ։

Աչքաբաց դրացին՝ այս որ տեսաւ 
ուրախացաւ...

- Վերջապէս սորվեցայ, թէ Հասան 
ո՛ւր կը պահէ իր ոսկիները...ըսաւ, եւ 
նոյն գիշերն իսկ փորեց ու փորեց հողը։ 
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Առաւօտուն՝ գիւղին կիները հաւաքուած հրապարակի աւազանին շուրջ, 
բողոքի ցոյցեր կ՚ընէին։ Անոնք եկած էին իրենց դոյլերը ջուրով լեցնելու, բայց 
զարմանալի՝ աւազանը դատարկ էր։ Կանչեցին գիւղապետը, պաշտօնեաներ 
քննեցին կացութիւնը ու երբ քանդեցին գետին ջուրը աւազան փոխադրող 
խողովակը, այն ատեն յայտնուեցաւ յանցաւորը։ Ապու Հասանին կօշիկները 
խցեր էին խողովակը։

Ապու Հասանը քաշքշելով տարին դատաւորին առջեւ ու գանգատեցան, 
իրենց աչքով տեսեր էին անոր կօշիկները ջուրի խողովակին մէջ։

Ապու Հասան՝ կ՚աղաղակէր ցաւագին.
- Մեռա՜յ, վա՜յ ես մեռայ, կը գոչէր, կ՚անիծէր իր չար բախտը ու ծնկաչոք 

կ՚աղերսէր անվերջ...
- Արդա՛ր դատաւոր, ողորմէ՛, լսէ՛ զիս, հոգիս դուրս եկաւ, շատ ջանք 

թափեցի անոնցմէ փրկուելու համար, ի՜նչ կ՚ուզես ըրէ՛, բայց զիս ազատէ՛ 
անիծեալ կօշիկներէս։

- Ապո՛ւ Հասան, ոտքի ելի՛ր, գոչեց դատաւորը, զսպելով ծիծաղը։ 
Նախապէս դուն չէիր ուզեր լքել կօշիկներդ, իսկ հիմա կօշիկներդ չեն ուզեր 
բաժնուիլ քեզմէ, բայց մի՛ մտահոգուիր, կը բաւէ որքան նեղութիւն քաշեցիր, 
պիտի փրկեմ քեզ կօշիկներէդ։

Եւ հրամայեց, որ այդ յանցաւոր կօշիկները կախեն, գիւղին մեծ 
հրապարակին վրայ։

Հռչակաւոր- նշանաւոր, երեւելի
Քմծիծաղ- քթին տակէն խնդալ (alay etmek)
Շպրտել- մէկ կողմ նետել
Միաբերան- միասին, միաձայն
Գարշելի- գանելիք, նողկալի

Բողոքել- գանգատ յայտնել, դժգոհիլ
Դատարկ- պարապ
Խցել- գոցել, փակել
Ծնկաչոք- ծունկի եկած, ծնրադիր
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Հանելուկներ
Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան 

Գտէ՛ք 
նմանը

Քանի՞ խորանարդ կրնաք հաշուել։

Ո՞րն է ճիշդ 

ժամացոյցը։



20

Դուք Ալ Կրնաք Ստեղծագործել 
Օրինակ Առնելով Նշանաւոր Նկարիչ

Արչիմպօլտոյին Դիմանկարները

Արչիմպօլտօ՝ դիմանկարներ կը գծէր օգտուելով զանազան պտուղներէ, ծաղիկ- 
ներէ, բանջարեղէններէ եւ զանազան առարկաներէ։ 

Օրինակ՝ Տանձը կը ձեւացնէր մարդուն քիթը։

Իւրաքանչիւր արուեստագէտ կ՚աշխատի շատ մը տարբեր առարկաներով եւ  
  նիւթերով։ Անոնց ստեղծագործութիւնները արդիւնք են երկար   
  ուսումնասիրութիւններու։

   Յաջող նկարիչ մը կամ արձանագործ մը ըլլալու պէտք չունիք։  
     Կրնաք  ներշնչուիլ  նշանաւոր  արուեստագէտներու  ստեղծագոր-  
    ծութիւններէն։ 

Նկարիչները ընդհանրապէս իրենց քով պզտիկ գծագրութեան տետրակ մը 
կ՚ունենան, որպէսզի հոն արձանագրեն իրենց ուշադրութիւնը գրաւող ձեւերը, 
նիւթերը, բառերը, գոյները, տեսարանները եւլն.։

Ունեցէ՛ք արուեստի տուփ մը (Art Box), որուն մէջ կրնաք պահել ձեր հաւաքած
զանազան առարկաները՝ տերեւ, փետուր, գունաւոր կոճակներ, դերձան, գամ, ծա- 
ղիկներ, քարեր, զանազան գունաւոր թուղթեր եւլն. ներկի վերաբերեալ նիւթեր, 
մատիտներ, գործիքներ, խաւաքարտներ, մածուցիչներ (ուհու, փրիթ եւլն.), սոսինձ  
    (tutkal), առասան, բուրդ-խսիր, ժապաւէն եւլն.։ 

Պատրաստեց՝ Գարուն Էօզչէլիք

Ձեռական  Աշխատութիւն
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- Հաւաքեցէ՛ք գունաւոր թուղթեր, դերձան, առասան, գամ, 
լայնագլուխ գամ (raptiye), փայտի կտորներ, կոճակ, եւլն.։

- Գտէ՛ք ճերմակ խաւաքարտ մը։ (Տուփի մը մէկ երեսը կրնայ ըլլալ)
- Մածուցիչ եւ բարակ առասան մը գործածելով դիմագիծը եւ վիզը 

շինեցէ՛ք։
Աշխատցուցէ՛ք ձեր երեւակայութիւնը, փորձեցէ՛ք տարբեր 

առարկաներ՝ ձեր ստեղծած դիմանկարին աչքերուն, ականջներուն, 
քիթին եւ բերանին համար։ Մազի կերպարանք տալու համար կրնաք 
գործածել դերձանը, բուրդը, հիւսուած դերձանը եւլն.։
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Ուսուցիչներու տօնն էր եւ ոզնիկը շատ կը փափաքէր նուէր մը 
տալ ուսուցիչին։ Յիշեց խնձորը. «Վստահ եմ շատ գոհ պիտի մնայ 
ուսուցիչս, երբ կարմիր խնձորս պիտի գտնէ իր սեղանին վրայ», 
խորհեցաւ։ Բայց ունեցաւ մտահոգութիւն մը. «Արդեօք բաւա- 
կանաչափ քա՞ղցր էր խնձորը», տարաւ քիթին՝ հոտոտեց երկար, 
բայց չհասկցա՜ւ, խնձորը անո՞յշ էր, թէ ո՛չ։ Ակռաներովը քերծեց 
կեղեւը, դարձեալ չհասկցաւ... Որպէսզի վստահ ըլլայ, այս անգամ 
«խը՜րթ» կրծեց խնձորը, փրթաւ մեծ կտոր մը եւ դուրս ցայտեց 
հիւթը։ Նախ ուրախացաւ՝ խնձորը քաղցր էր, շա՜տ քաղցր, յետոյ 
տխրեցաւ, որովհետեւ բաւական խոշոր փոս մը գոյացած էր 
պտուղին վրայ։ Որպէսզի չքացնէ փոսը, կրծեց շուրջբոլորը, թէեւ 
յաջողեցաւ հարթացնել պտուղին մակերեսը, սակայն լման 
խնձորը վերածուեցաւ՝ կէս խնձորի։ «Ուսուցիչները որկրամոլ չեն 
ըլլար, այսքանն ալ կը բաւէ իրեն», խորհեցաւ ոզնիկը, մխիթարեց 
ինքզինքը եւ շարունակեց ճամբան։

Երբ կը վազէր աճապարանքով՝ ոտքը կառչեցաւ քարի մը, 
կորսնցուց հաւասարակշռութիւնը, խնձորը ինկաւ թաթիկէն ու 
գլորեցաւ գետնի ցեխին մէջ։ Ոզնիկը անմիջապէս վերցուց զայն, 
սրբեց բաճկոնին վրայ ու հասաւ դպրոց։

Անսովոր իրարանցում մը կար դասարանին մէջ, գրատախ- 
տակին վրայ գրուած էր.«Կը Շնորհաւորենք Մեր Սիրելի 
Ուսուցիչին Ուսուցչաց Օրը»։ Իսկ սեղանին վրայ կային շատ մը 
ծաղկեփունջեր։

Ոզնիկը մօտեցաւ սեղանին, կեղտոտ կէս խնձորը դրաւ 
ծաղիկներուն քով եւ գոհ սրտով նստաւ իր աթոռակին վրայ։

Հնչեց զանգը, ներս մտաւ ուսուցիչը՝ Երկարպոչիկ Աղուէսը, 
ուրախ՝ ժպտեցաւ՝ տեսնելով ծաղիկներն ու գրատախտակին 
գրութիւնը։ Յանկարծ դէմքը խստացաւ, մռայլեցաւ, երբ նկատեց 
կեղտոտ խնձորը։

Սիլվա Կոմիկեան 

Քաղցր- անոյշ
Քերծել- սկրտել, վրայի բարակ   
               մաշկը հանել
Ցայտել- ժայթքել (fışkırmak)
Հիւթ- պտուղներէ ստացուած       
           հեղուկ
Չքացնել- անհետացնել, կորսնցնել

Սիրելի՛ տղաք, այնպէս կը կարծէք, թէ անասունները չե՞ն յիշատակեր 
«Ուսուցչաց Օր»ը...

- Ո՞վ համարձակեցաւ այդ անպիտան պտուղը դնել 
սեղանիս վրայ, շո՛ւտ աղբաման նետեցէ՛ք, գոռաց 
բարկութեամբ։ 

Մինչ բոլոր ընկերները կը քրքջային, արցունքի կաթիլներ 
սահեցան ոզնիկին աչուկներէն...։

Մե՜ղք, շատ մե՜ղք, չէր գնահատուած իր զոհողութիւնը։

Կեղտոտ- աղտոտ
Հարթացնել- շտկել, տափակցնել,   
                       ողորկել
Որկրամոլ- չափազանց ուտել  
                     (obur)
Կառչիլ- բանի մը բռնուիլ (takılmak)
Քրքջալ- ձայնով խնդալ

Արեւոտ օր մըն էր, պայծառ էր երկինքը։ Փոքրիկ ոզնին՝ թեւին տակ դպրոցական 
պայուսակը, թաթիկին մէջ՝ մեծ կարմիր խնձոր մը, կը վազէր դէպի դպրոց։
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Գրաբարի մէջ նախդիր կը կոչուին այն գիրերը կամ մասնիկները, որոնք 
առանձինն նշանակութիւն չունին, բայց տարբեր իմաստներով կը գործածուին 
բառերու զանազան հոլովներու, դերանուններու եւ կամ բայերու աներեւոյթ- 
ներու հետ։

«ի», «յ», «զ», «ց», «առ», «ընդ», «ըստ» գրաբար նախդիրներ են։ Այս նախդիրները 
շատ անգամ կը գործածուին նաեւ աշխարհաբարի մէջ։

Օրինակ՝ «ի զուր» - պարապ տեղ   «ի բնէ» - սկիզբէն 
  «ցարդ» - մինչեւ հիմա   «ցկեանս» - մինչեւ կեանքին վերջը 
  «առյաւէտ» - միշտ   «առձեռն» - ձեռքի տակ 
  «առայժմ» - ներկայիս   «զիրար» - մէկզմէկ 
  «յոտնկայս» - ոտքի կեցած «օր ըստ օրէ» - օրէ օր

«ըստ» նախդիրը Անձնական Դերանունին հետ կը նշանակէ համեմատ, 
համաձայն եւ աշխարհաբարի մէջ կը գործածուի Անձնական Դերանունին՝ 
եզակի կամ յոգնակի տրական հոլովին հետ։

* Բացառութիւն՝ «ըստ» նախդիրը՝ միա՛յն Անձնական Դերանունին՝ եզակի 
առաջին դէմքին մէջ, կը գործածուի Հայցական հոլովի հետ։

ըստ իս
հայցական

ըստ մեզի
տրական

ըստ քեզի
տրական

ըստ ձեզի
տրական

ըստ անոր
ըստ իրեն
տրական

ըստ անոնց
ըստ իրենց

տրական

«Ըստ» Նախդիրը
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։Պատրաստեց

Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։

Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ



26

Մեսրոպ Մաշտոցի վախճանումէն ետք, հազարապետ՝ Վահան Ամատունի եւ 
զօրավար՝ Հմայակ Մամիկոնեան, անոր մարմինը կը տեղափոխեն Օշական, ուր երեք 
տարի վերջ՝ 443 թուականին, Վահան Ամատունի կառուցանել կու տայ մատուռ մը։

Մեսրոպ Մաշտոցի յիշատակը յարգելու համար, Յովսէփ Ա. Հողոցմեցի 
Կաթողիկոսը, Կորիւն Պատմիչին կը յանձնարարէ գրել Մեսրոպ Մաշտոցի կեանքին 
ու գործին մասին։ 

1875-1879 թուականներուն, Գէորգ Դ. Կաթողիկոսը, հին մատուռի վայրին մէջ 
բազիլիկ տիպի նոր եկեղեցի մը կը կառուցէ։ Եկեղեցւոյ խորանին տակ՝ ուղղանկիւն 
թաղածածկ խուցի մը մէջ կը գտնուի Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանը։ Արեւելեան 
կողմին կից՝ 1884 թուականին, կառուցուած է երկյարկ գլանաձեւ զանգակատունը, 
որուն մուտքը խորանէն է։ Հայկական ճարտարապետութեան մէջ՝ եկեղեցին բացառիկ 
է թէ՛ իր  կառուցուածքով, թէ՛ զանգակատան դիրքով։ 

1960-ական թուականներուն՝ եկեղեցիին ներքին պատերը զարդարուած են 
որմանկարներով, նկարիչ Հ. Մինասեանի կողմէ։

Սիլվա Կոմիկեան
Քաղուած՝ 

«Պատանեկան 
Արձագանգ 2017»էն»

Հայ Գիրերու Գիւտարար
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Դամբարանը

Օշականի Մէջ

Վախճան- վերջ, կեանքի վերջ,  
       մահ
Մատուռ- փոքրիկ եկեղեցի
Բազիլիք- Բիւզանդական (Bizans)  
                   ոճով եկեղեցի
Տիպ- նմանութիւն
Խուց- շատ փոքր սենեակ
Երկյարկ- երկու յարկով
Գլանաձեւ- գլանի ձեւով               
                     (գլան-silindir)
Որմանկար- պատի վրայ գծուած  
                        նկար (fresk)
Թաղածածկ- կէս գլանաձեւ   
            տանիք
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Կարմիր կէտերուն տառերը միացնելով, գտէ՛ք պահուած անունները։

- Գարնան կանանչ կլոր պտուղը          ս . . . .
- Նինջ          . . .
- Չար չէ՛         . . . .
- Կեռասին ընկեր պտուղը          . . .
- Բարակ չէ     . . . .
- Անով կը գրենք    . . . . .
- Շատ մեծ   . . . . . .
- Որմ     . . .
- Ընտանի անասուն մը      . . . .
- Շաղկապ մը     .   . .
- Դասարանի ընկեր          . . . . . . . . 
- Անապատի բնակիչ անասունը         . . .
- Մայրերը իրենց զաւակները անով կը քնացնեն    . . . .
- Ուղի      . . . . . .
- Առանձին    . . . . .
- Անոր վրայ ճաշ կ՚ուտենք, մեր դասերը կը պատրաստենք          . . . . .
- Տարուան մէջ 12 հատ կայ           . . . .
- Ձիւնախառն փոթորիկ     . . . . .
- Փշապատ անասունը  . . . .
- Երկինքին ու ծովուն գոյնը          . . . . . .

Հանելուկ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Գտիր Պահուած Նախադասութիւնը

Չար չէ   . . . .
Վար չէ   . . .
Այբուբենին առաջին տառը   .
Մտնել բային արմատը   . . .
Ամէնուդ   . . . . . . .



1) Թագաւորին կինը
2) Կահ
3) Քաջ

4) Չոր պտուղ
5) Աղտոտ չէ

6) Դպրոցներուն բացուած օրը
7) Քուն

8) Բարի չէ

9) Հոն կը գտնենք մեզի անծանօթ 
բառերուն իմաստները 

10) Ալիւրը անկէ կը պատրաստուի 
(ցորեն)

11) Մեր դասերը անոր մէջ կը գրնենք
12) 24 ժամ

13) Կղպանքները անով կը բանանք։

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Պահուած Բառ
Հանելուկը լուծեցէ՛ք ու գտէ՛ք պահուած բառը։

Պատասխաններ

Էջ 05 Նկարահանելուկ- Շուկայ, 
կովկաս, կարպետ, սարդ, կարճ, այգի, 
որսորդ, արուեստ,կարիճ։

Էջ 07 Հանելուկ- Բադ, բարձ, բբուկ, 
բթամատ, բանալի, բլբուլ, բոկեղ, բուրգ, 
սմբուլ, սմբուկ «12 հատ -բ- կայ»։

Էջ 12 Ծածկագիր Խաղ- Թագուհի 
Թարգմանութեանց։ Բառ Ջնջել- «Ուսուց- 
չաց Օր»։

Էջ 14 Հանելուկ-     

Էջ 15- 

Էջ 19 Հանելուկներ- 5րդ թռչունը։ / 
Պատասխանը 5 է։ / 9 խորանարդ կայ։ / 
Ձախի ժամացոյցը սխալ է, որովհետեւ 
վայրկեանները ցոյց տուող սլաքը՝ չափա- 
զանց երկար է։

Էջ 27 Հանելուկ- Սալոր, քուն, բարի, 
հաստ, մատիտ, ահագին, պատ, կատու, եւ, 
դասընկեր, ուղտ, օրօր, ճամբայ, մինակ, 
սեղան, ամիս, մրրիկ, ոզնի, կապոյտ 
«Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ»։ / 
«Բարի վերամուտ բոլորիդ»։   

Էջ 28 Պահուած Բառ- Թագուհի, կարա- 
սի, արի, միրգ, մաքուր, վերամուտ, նինջ, 
չար, բառարան, հացաբոյս, տետրակ, օր, 
բանալի։

Պատասխաններ

Էջ 15- 

28
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Ալեքսանտրա Տատեան
Էսաեան Վրժ.

Արեգ Գազանճեան
Գալֆաեան Վրժ.

Տաւիթ Գըլըչ
Էսաեան Վրժ.

Տենչալի Էրբընար-Օլիվիա Աչըքկէօզ
Տատեան Վրժ.

Կլորիա Վարդանեան
Գալֆաեան Վրժ.

Իլայտա Սէօղիւթ
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Մելինա Արտիշ
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Սիրուշօ Սարգիսեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.
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Մելիս Պալթա
Տատեան Վրժ.

Մելիսա Տայան
Էսաեան Վրժ.

Նելի Իւնսալ
Գալֆաեան Վրժ.Էրիկ Առուստամեան

Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Ալեքս Մարտիրոսեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.
Դալիա Չաքրաքլը
Լեռնա Հաճընլըկիլ

Տատեան Վրժ.

Շէնիա Մարթինէզ
Օ. Թարգմանչաց Վրժ.

Աքսէլ Թուրկուդ
Օ. Թարգմանչաց Վրժ.

Վանէսսա Գէրթիշ
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.






