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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Երկար արձակուրդէ մը ետք, դարձեալ «Բարե՛ւ» ըսիք դպրո- 
ցական երկրորդ տարեշրջանին։ Յուսանք լաւ վիճակացոյցներ 
ստացաք։ Եթէ ունեցաք տկար թիւեր, վստահ ենք որ այս նոր 
շրջանին, աւելի շատ պիտի աշխատիք, աւելի ուշադիր պիտի ըլլաք 
եւ ուրախ տրամադրութեամբ պիտի դիմաւորէք՝ ամրան երկար 
արձակուրդը։

Սիրելի տղա՛ք, այս տարի նահանջ տարի է, այսինքն Փետրուարը 
պիտի տեւէ 29 օր։ 

Այս ամսուան ընթացքին պիտի տօնենք Վարդանանցը ու 
Բարեկենդանը։ Ձեր ուսուցիչները արդէն իսկ կը խօսին Վարդանանց 
պատերազմին նաեւ Բարեկենդանին մասին։

Գիտէք թէ Բարեկենդանին յաջորդ օրը կը սկսի Մեծ Պահքի 
երկար շրջանը, որ կը տեւէ 7 շաբաթ, կը վերջանայ Ծաղկազարդի եւ 
Ս. Զատիկի տօնակատարութեամբ։

Մեծ Պահքի շրջանը կերպով մը զրկանքի շրջան է, այդ սուրբ 
օրերուն՝ մենք կը հրաժարինք մեր կարգ մը հաճոյքներէն ու կը 
ջանանք ապրիլ աւելի զուսպ։ Ոմանք 7 շաբաթ՝ ամէն օր, ոմանք  
Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը պահք կը պահեն։ Ժամանակին՝ 
գաւառներու մէջ, ամէն օր՝ մինչեւ ժամը 16։00, ծոմապահութիւն 
ընողներ կ՚ըլլային։ Պահքի շրջանին կը հրաժարինք կարգ մը 
անասնական սնունդներէ, օրինակ՝ հաւու, միսի, ձուկի, կաթի, 
հաւկիթի նման ուտելիքներէ։

Սիրելի՛ տղաք, դուք ալ Մեծ Պահքի շրջանին կրնաք հրաժարիլ 
կարգ մը հաճոյքներէ, փոխանակ երկար ժամեր հեռատեսիլ դիտելու, 
համակարգիչով, հեռաձայնով զբաղելու, ձեր ժամերը կրնաք յատ- 
կացնել՝ դաս աշխատելու կամ օգտակար գիրքեր կարդալու։

Ուրեմն պահքի բարի շրջան մը բոլորիդ։ Ապրիլ 12-ին՝ մեծ 
ուրախութեամբ Ս. Զատիկը դիմաւորելու յոյսով...։

                   Համբոյրներ՝



Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Եթէ ինծի հարցնէք,շատ տկար է ուսուցիչիս 
թուաբանութիւնը։ Քննեցէ՛ք վիճակացոյցս 

պիտի տեսնէք, որ զէրոյէն ուրիշ թիւ չի 
ճանչնար...

Տղա՛ք, այսօր 
սովորական 

օր մը չէ...

Դպրոցին 
մէջ 

քննիչ 
կայ...

Ուշադի՛ր, կարգապահ 
եղէ՛ք։

Ոտքի 
ելէ՛ք  

տղաք։

Խնդրեմ նստեցէ՛ք, 
հանգիստ եղէ՛ք, 

ենթադրեցէ՛ք թէ հոս չեմ։

Սա Պարոնին 
քով նստիմ ու 
հետեւիմ ձեր 

դասին։

Ձեզի 
հարցում մը 

կրնա՞մ 
հարցնել...

Անշուշտ։ Ինչո՞ւ 
եկաք իմ 

դասարանս։

Կ՚ուզեմ տեսնել, թէ ձեր 
ուսուցիչը լաւ կ՚աշխատի՞,թէ ո՛չ։

Օ՜հ . . . 
հանգստացա՜յ։

Կ՚ուզէ այցելել 
մեր 

դասարանը...
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Ըսածին վրայ անտեղի կերպով պնդել-   . . . . .
Աշակերտ-   . . . . . .
Ընծայ-   . . . .
Խելացի-   . . . .
Տերեւաթափի եղանակը-   . . . .
Կարճ ժամանակամիջոց-   . . . .

Ծածկագիրներուն հետեւելով կազմեցէ՛ք վարի նախադասութիւնը։

Հ անելուկ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Ծ ածկագիր  Տ առ

Առաջին տառերը միացնել։

ը
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Անտառի մը մէջ կ'ապրէր սրինգ 
նուագող աղուէս մը: Ա՛ն, առակներու 
եւ պատմութիւններու մէջ նկարագ- 
րուած, միւս աղուէսներուն նման 
խաբեբայ եւ խորամանկ չէր . . . : 

Անտառին անասունները կը 
սիրէին եւ կը գովէին այս համեստ 
աղուէսը, որ ո՛չ մէկուն վնաս կը 
հասցնէր: Ընդհակառակը՝ անոր 
նուագած սրինգին անուշ ձայնը, կը 
հանգստացնէր բոլորը:

Անտառին ինքնահաւան ու նա- 
խանձոտ թագաւորը՝ առիւծը, չարա- 
ցաւ ու զայրացաւ, երբ լսեց բարի 
աղուէսին մասին կատարուած գո- 
վասանքները։ Կանչեց զայն իր մօտ, 
զրպարտեց ու ըսաւ.

- Լսեցի որ իմ մասիս չարախօ- 
սութիւններ կ'ընես. կարծեմ մոռցեր 

ես, որ ես անտառին թագաւորն եմ...:
- Տէ՛ր իմ, կարելի՞ բան է որ ձեր 

մասին չարախօսեմ, կը սիրեմ ձեզ  եւ 
շատ գոհ եմ ձեր թագաւորութենէն...: 
Կը սիրեմ նաեւ սրինգ նուագել ու 
երջանկացնել շուրջիններս։ 

- Ուրեմն նուագէ՛ ու զիս ալ 
երջանկացո՛ւր, առաջարկեց զրպար- 
տիչ առիւծը։ 

Ու աղուէսը սկսաւ նուագել... 
Առիւծը բազմեցաւ ծառի մը տակ եւ 
պահ մը վերջ խփեց աչքերը ու 
քնանալ ձեւացուց։ 

Որոշապէս յայտնի էր, բարի չէ՛ր 
առիւծին նպատակը...։

Մինչ այդ աղուէսին բարեկամ 
անասունները՝ զգացին վտանգը, 
վազեցին վագրին մօտ եւ պատմեցին 
եղելութիւնը..։

Սրինգ Նուագող 
    Բարի Աղուէսը
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- Խնդրենք եկո՛ւր, սիրելի՛ վագր, ազատէ՛ բարի աղուէսը, մի՛ թոյլատրեր 
որ կեր դառնայ ինքնահաւան առիւծին, աղաչեցին։ 

Վագրը համոզուեցաւ ու հասաւ ճի՛շդ այն պահուն, երբ առիւծը կը 
պատրաստուէր աղուէսին վրայ յարձակելու։ Վագրը՝ կատաղած խոյացաւ, 
իր սուր ժանիքները անցուց առիւծին ծոծրակին ու գետին տապալեց զայն։ 
Բոլոր անասունները եւս յարձակեցան առիւծին վրայ ու լաւ մը ծեծեցին 
չարախօս առիւծը։ 

Վիրաւոր առիւծը՝ գլխիկոր ուղղուեցաւ դէպի անտառ եւ օրեր ամբողջ 
մնաց իր որջին մէջ...։

Անտառին բնակիչները պատժեցին առիւծը եւ իրենց թագաւոր ընտրեցին 
վագրը։

Խփել- աչքերը փակել, գոցել
Զրպարտել- մէկու մը մասին սուտ չարա-   
          խօսութիւններ ընել
Խոյանալ- յարձակիլ, սլանալ
Ժանիք- գազաններուն բզկտող, սրածայր       
   ակռաները
Գլխիկոր- գլուխը կախած՝ յանցաւորի նման
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    Լուսանկարներու թուանշաններուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք քառակուսիները 
եւ գտէ՛ք դեղին քառակուսիներուն մէջ պահուած՝ հանրածանօթ գրագիտուհիին 
անունը։                        

Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Ճանչնանք Մեր Մեծերը            

եւ գտէ՛ք դեղին քառակուսիներուն մէջ պահուած՝ հանրածանօթ գրագիտուհիին 
անունը։                        



09

Շր
ջա

նա
կն

եր
ու

ն 
մէ

ջ 
տ

րո
ւա

ծ 
խ

ա
ռն

 տ
ա

ռե
րո

վ 
բա

ռե
ր 

կա
զմ

եց
է՛

ք 
ու

 ա
մբ

ող
ջա

ցո
ւց

է՛
ք 

հե
տ

եւ
եա

լ խ
ա

չբ
ա

ռը
։

Պ
ա

տ
րա

ստ
եց

՝ Ա
րփ

ի 
Թ

նկ
րե

ա
ն-

Գ
ա

նթ
ա

րճ
եա

ն



10

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

Եղէգ (Պամպու) 

Եղէգը՝ աշխարհի ամէնէն արագ հասակ նետող բոյսն է: Ան, օրուան մը ընթացքին՝ 
կրնայ 90 սմ բարձրանալ:

Կը պատկանի ցորենազգիներու ընտանիքին: Եղէգները իրենց 1200 տեսակ- 
ներովը կը գտնուին՝ Հարաւային եւ Հիւսիսային Ամերիկայի, Ասիոյ նաեւ Ափրիկէի 
մէջ: Կան ծառերու բարձրութեամբ, շատ տոկուն եղէգներ, որոնցմով կը պատ- 
րաստուին կարասիներ ու կը շինուին տուներ: Կան նաեւ նուրբ եղէգներ, որոնք կը 
զարդարեն մեր շրջապատը, տուներն ու պարտէզները։ 

Եղէգին փափուկ ծիլերէն կը պատրաստեն դեղեր, կերպասներ, թուղթեր,  
երաժշտական գործիքներ եւլն.:

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Առաջին Ամենայայտնի Գծաժապաւէնը  
Mickey Mouse-էն առաջ ամենայայտնի գծաժապաւէնն էր՝ 

Felix The Cat-ը:

Մարի Անդուանէդ
Նկարներուն մէջ կը տեսնէք 

Ֆրանսայի Թագուհի՝ 
Մարի Անդուանէդը (1755-1793) 

եւ իր գրպանի ժամացոյցը, որ 
աշխարհի ամենաթանկագին եւ 

ամենասուղ  ժամացոյցներէն մէկն է: 

Գետնապիստակը
 Կը պատկանի ընդեղէններու 

ընտանիքին: Ինչպէս իր անունէն ալ 
յայտնի կ՚ըլլայ, այս պիստակը կը հասնի 

հողին տակ:
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Աշխատասիրեց՝ Սիլվա Կոմիկեան 
Արեգակնային Դրութիւնը (Güneş Sistemi) կը բաղկանայ՝ արեգակէն, մոլորակ- 

ներէն (gezegen), մոլորակներու արբանեակներէն (uydu), երկնային մարմիններէն 
(gök cisim), երկնաքարերէն (gök taşı, meteor) եւլն.։

Արեգակնային դրութեան կեդրոնը կը գտնուի Արեւը, որ կազային զանգուած 
(kütle) մըն է, կայուն (sabit) է, բայց 70.000 քմ. արագութեամբ, իր առանցքին շուրջ 
կը դառնայ՝ 25 օրուան ընթացքին։

Արեւը, որ լոյս եւ ջերմութիւն կը բաշխէ, ունի մօտաւորապէս 6.000 0C (celsius- 

ջերմութեան չափ), իսկ իր կեդրոնը 1,5 միլիոն 0C։
Ունի 8 գլխաւոր մոլորակներ։ Երկիր մոլորակը կը գտնուի 3րդ կարգի վրայ, 

ո՛չ իր մեծութեամբ, այլ Արեւէն ունեցած հեռաւորութեամբ։ Միլիոնաւոր 
աստղերու հետ եթէ բաղդատենք, Արեւը միջին մեծութեամբ աստղ մըն է, ո՛չ 
անոնցմէ մեծ է, ոչ ալ անոնցմէ աւելի փոքր։ Իւրաքանչիւր մոլորակ ունի իր 
հաւկթաձեւ (elips) ծիրը (yörünge), որուն վրայ իր արբանեակին հետ յառա- 
ջանալով կը բոլորէ Արեւուն շրջանը, ամէն մէկը տարբեր ժամանակներով։ 
Մոլորակները ունին իրենց ձգողական ոյժը (çekim kuvveti) ու ենթակայ են նաեւ 
Արեւուն ձգողական ոյժին։

Երկիր մոլորակը ունի 2 շարժում.
1) Իր առանցքին (eksen) շուրջ կը դառնայ 24 ժամուան մէջ (1 օր)։
2) Ամէն օր՝ ինքն իր վրայ դառնալով, իր արբանեակին՝ Լուսինին հետ, կը 

յառաջանայ իր ծիրին վրայ եւ Արեւուն շրջանը կը բոլորէ 365 օր 6 ժամուան մէջ 
(1 տարի)։

4 տարիներու ընթացքին այդ 6 ժամերը իրարու վրայ բարդուելով, համազօր 
կ՚ըլլան 24 ժամուան՝ այսինքն 1 օրուան եւ այդ տարին կ՚ըլլայ 366 օր (Փետրուարը 
29 օր) եւ կը կոչուի «Նահանջ Տարի»։ Նահանջ տարիները բաժանելի են 4 
թուանշանով։ Երկրին Արեւուն շուրջ դառնալու շարժումէն կը գոյանան 
եղանակ- ները։

Լուսինը, որ Երկրին միակ արբանեակն է ունի 3 շարժում՝
1) Կը դառնայ իր առանցքին շուրջ (մօտաւորապէս 29 օրուան մէջ)
2) Կը դառնայ Երկրին շուրջ
3) Կը դառնայ Արեւուն շուրջ Երկիր մոլորակին հետ
Նահանջ տարի մըն է 2020 թուականը։

Արեգակնային Դրութիւնը Եւ Նահանջ Տարին

Կրնա՞ք ըսել, յառաջիկայ Նահանջ տարուան թուականը։

Երկիր մոլորակը
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Հիմա հասկցայ, թէ Տօտօն 
ինչո՞ւ գալ չուզեց։ 

Ինք պիտի մտնէր ջուրին մէջ . . . 

Հայրի՜կ, Տօտօն չ՚ուզեր ինծի 
հետ ճեմապարտէզ գալ։

Տօտօ՛, ի՞նչպէս 
կը մերժես 

սիրելի ընկերդ։

Մինչեւ երեք 
պիտի համրեմ, 
մէէէկ, երկուո՜ւ,

երեեե՜ք... Եկո՛ւր 
Տարչօ՛, միասին 
զուարճանանք, 

Տօտօն թո՛ղ 
առանձին նստի 

իր անկիւնը։

Միջոց մը վերջՏե՛ս հայրիկ, 
որքա՜ն աղուոր 

կը սահի նաւակս։

Հայրի՜կ,  շուտ վազէ՛ 
նաւակս ընկղմեցաւ . . .



14

Շուշան՝ մէկ շաբթուան համար մեծմայրիկին տունը գացած էր։ Ընտանեօք՝ 
հոն պիտի տօնէին Կաղանդն ու Ծնունդը։ Մեծհայրիկը, գիշերները Շուշանիկը 
կը նստեցնէր իր գիրկը, կը պատմէ՜ր ու կը պատմէ՜ր...։ Այդ միջոցին մեծ 
մայրիկն ալ շագանակ կը խորովէր վառարանին վրայ։ Ո՛հ, ի՜նչ համով էին այդ 
շագանակները, որքա՜ն հաճելի էր դիտել վառող փայտերուն բոցերը ու լսել 
անոնց ճարճատիւնը։ 

Մեծհայրիկը՝ այդ իրիկուն իր անուշիկ թոռնիկին պատմեց՝ Յիսուսին 
ծնունդը։ Շուշանիկ մտիկ կ՚ընէր հետաքրքրութեամբ, մանաւա՛նդ Յիսուս 
մանուկին քարայրի մը մէջ աշխարհ գալու պատմութիւնը, շատ տպաւորեց 
զինքը։ 

Առաւօտուն երբ արթնցաւ, պայծառ էր երկինքը։ Մեծմայրիկին տունէն քիչ 
անդին կար քարայր մը, որոշեց հո՛ն երթալ։ Մեծմայրը նախ արգիլեց, բայց 
Շուշան խոստացաւ շուտով վերադառնալ, պարզապէս կը փափաքէր մօտէն 
տեսնել քարայր մը։ 

Երբ հոն հասաւ, յիշեց մեծհայրիկին պատմածները... - Հաւանաբար այս 
քարայրին մէջ կրնան անասուններ ըլլալ - խորհեցաւ, ուզեց զանոնք տեսնել ու 
ձայնեց. 

- Մօտս եկո՛ւր, ո՞ւր պահուըտած ես, անուշի՛կ կատու։
«Տո՜ւ-տո՜ւ» լսուեցաւ քարայրին մէջէն։
- Փիսօ՛, քեզ տեսնել կ՚ուզեմ, քովս եկո՛ւր, կրկնեց Շուշանիկ։ 

Շուշանին Քարայրը
Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Շուշանիկ այլեւս չպնդեց, տուն վերադարձաւ յուսահատ եւ սրտնեղած...
- Զաւա՛կս, ինչո՞ւ սրտնեղ ես, հարցուց մեծմայրիկը։
- Երբ քարայր հասայ, մուտքին կեցայ եւ ձայնեցի, ուզեցի  ծանօթանալ անոր 

բնակիչներուն հետ, սակայն ամէն անգամ որ բառ մը արտասանեցի, 
«տու-տու»ի, «կուր-կուր»ի, «էզ-էզ»ի, «տակ-տակ»ի նման տարօրինակ պատաս- 
խաններ ստացայ։ 

- Անուշի՛կ թոռնիկս, այդ լսածներդ քու արտասանած բառերուդ  
արձագանգներն էին, ծիծաղեցաւ մեծհայրիկը։

- Արձագա՜նգ... Այդ ի՞նչ է մեծհայրիկ։
- Եկո՛ւր զաւակս, երթանք վառարանը վառենք, գիշերը մեծմայրիկը երբ 

շագանակներ խորովէ, ես ալ քեզի կը պատմեմ, թէ ի՛նչ է արձագանգը...։

Ճարճատիւն- կրակին հանած ձայնը
Աշխարհ գալ- ծնիլ
Բզէզ- միջատներու ցեղ մը (կատուին համար     
          գործածուած է չարաճճիի իմաստով)

       Այս անգամ քարայրէն լսուեցաւ  
      «կո՜ւր-կո՜ւր»...

       - Զի՞ս կը ծաղրես, անպիտա՛ն   
      բզէզ, բարկացաւ Շուշանիկ։ 

       «Է՜զ-է՜զ» եղաւ քարայրին պա-  
           տասխանը։

       Շուշանիկ հրաժարեցաւ կատուն  
            կանչելէ ու ձայնեց նապաստակին.

       - Մօտս եկո՛ւր, սիրուն նապաս-  
            տա՛կ...

       «Տա՜կ-տա՜կ» պոռաց քարայրը։
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 
Կար ժամանակ մը, որ չղջիկը պարզապէս մկնիկ մըն էր։ Ան գոհ չէր իր վիճակէն, 

ինքզինքը կը գերադասէր ու կ՚ըսէր. 
- Այո՛, թէեւ արտաքնապէս կը նմանիմ մուկ եղբայրներուս եւ սակայն գիտեմ, թէ 

ուրիշ բան մըն եմ ես...
Ամբողջ օր կռնակի վրայ պառկած՝ նոր անուն մը կ՚որոնէր՝ իրեն համար... 
- Արդեօք մկջի՞կ կոչուիմ, թէ ոչ մղջիկ ըլլամ, կը խորհէր, երբ յանկարծ 

բացագանչեց. «Գտա՜յ, գտա՜յ... ես պէտք է չղջիկ կոչուիմ»։ Իր նոր անունը շա՜տ 
սիրեց։ Չղջի՜կ... Հոյակա՜պ, սքանչելի՜... Որքա՜ն գեղեցիկ կը հնչէ նոր անունս... Ես 
արդէն կը զգայի, որ ցեղակիցներուս մէջ ամենագեղեցիկը եւ ամենախելացին եմ։ 
Ու վճռեց, պիտի ապրէր մուկերէն տարբեր, իր նոր անունին վայել կեանք մը։ Ա՛ն, 
առաջին հերթին փափաքեցաւ ճախրել օդին մէջ։

Առաւօտուն՝ մկնիկները հիացումով եւ ապշած աչքերով դիտեցին անոր 
սաւառնումը։ Մկնիկը հասած էր նպատակին, ապացուցած էր անոնց, որ 
սովորական մկնիկ մը չէր։ Ինք գերադաս էր անոնցմէ։

Բայց ուրախութիւնը կարճ տեւեց, որովհետեւ ան չկրցաւ զարմացնել 
թռչունները, որոնք իրմէ շատ աւելի առաջ, սորված էին ճախրել օդին մէջ։ 
Բարկացաւ . . .

Մկնիկը 
  Ի՞նչպէս Չղջիկ Դարձաւ
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Գերադասել- ինքզինքը ուրիշերէ աւելի բարձր  
            նկատել
Արտաքնապէս- դուրսէն երեւցածը (dış görünüş)
Որոնել- փնտռել
Ցեղակից- նոյն ցեղին պատկանող
Հերթ- կարգ

Կիզիչ- այրող
Արհամարհել- կարեւորութիւն չտալ, ծաղրել
Հիասթափութիւն- յուսախաբութիւն
Բու- մութին մէջ թռչող գիշատիչ թռչուն մը
Գիշատիչ - բզկտող

- Շատ տգէտ արարածներ են եղեր թռչունները, 
թողած են զով գիշերը ու կը թռչին կիզիչ արեւին տակ, 
ըսաւ արհամարհանքով։ Բայց երբ սկսաւ ճախրել գի-
շերուան մութին մէջ, մեծ եղաւ հիասթափութիւնը՝ 
մարդիկն ու անասունները բոլորն ալ խոր քունի մէջ էին 
եւ ո՛չ ոք նկատեց զինքը։ Բոլորովին անտրամադիր դար-
ձաւ, երբ տեսաւ բու թռչունը, որ իրմէ շա՜տ առաջ՝ գիշե-
րային կեանք կը վարէր՝ երկնքին մէջ։

Անվերջ կը մտմտար, կ՚ուզէր գտնել այնպիսի հնար մը, որը իրմէ առաջ ոչ ոք 
փորձած ըլլար։ Վերջապէս ըրաւ գիւտ մը՝ առաստաղէն կախուած՝ գլխիվայր 
քնացաւ քարայրի մը մէջ։

Առաջին օրը անտառին բոլոր բնակիչները հիացած ու զարմացած՝ երկա՜ր 
դիտեցին զինքը։ 

Երկրորդ օրը քիչեր եկան, իսկ երրորդ օրը՝ ո՛չ մէկը հետաքրքրուեցաւ իրմով։
Չղջիկը ամբողջ ձմեռ քնացաւ քարայրին մէջ, երբ գարնան արթնցաւ, ի՜նչ մեղք որ 

ո՛չ մէկը եկաւ իր մօտ, շատո՜նց մոռցեր էին զինքը։
Այդ օրէն ի վեր՝ անգամ մըն ալ ուրիշ բան չփորձեց չղջիկը։ Ա՛ն, հիմա միայն կը 

թռչի՝ թէեւ թռչուն չէ, կը թռչի գիշերը՝ թէեւ բու ալ չէ...։

Սիրելի՛ տղաք,
Պատմութեան վերջաւորութեան կը կարդաք հետեւեալ նախադասութիւնը.

«Ան հիմա միայն կը թռչի՝ թէեւ թռչուն չէ, կը թռչի գիշերը՝ թէեւ բու ալ չէ...»։ 
Արդեօք գիտէ՞ք, թէ չղջիկը ինչո՞ւ թռչուն չի նկատուիր . . .
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Խառն Տառեր

Հետեւեալ բառերը ամբողջացուցէ՛ք։
ս . ր . եւ . լ   ն . ր . ն .
. ր . ս    խ . ձ . ր
շ . մ . ն   ն . մ . յ
. ա . ա . բ   տ . ն .
ծ . ղ . ա . ա . ա . բ  շ . գ . ն . կ
շ . ղ . ա .   պ . ն . ն

Աշնան Պտուղներ ու Բանջարեղէններ

«ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԹԻՒՆ»

   Վերի բառը կազմող տառերը գործածելով, 
տեսնենք քանի՞ նոր բառ կրնաք կազմել։
բ . . ի  ա . . ւ  խ . . . թ . ր ե .
փ . խ  բ . ն  թ . ւ  ու . . խ
խ . ր  ն . . բ  բ . ր  ե փ . .
ն . ր  բ . թ  բ . ր . ւ ե . ա խ

դ

Գ
ր

ա
ւ

ո ր Ք ն
ն ու

թ իւ ն

Բ
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ր
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19

Գրեցէ՛ք անունները «Ժ» տառին մէջ զետեղուած նկարներուն։
Պատրաստեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ 
«ժ» տառ 

կրնաք հաշուել։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գծեցէ՛ք 
պահուած նկարը եւ յետոյ՝ դէպի վար 
զուգաչափեցէ՛ք (simetri-ն գծեցէ՛ք) 

օրինակը։Պատրաստեց
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
Պատրաստեց՝

Գարին Կիւլպաղ
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 

Մեծխօսիկ մարդ մը՝ հպարտութեամբ, 
իր ընկերոջ կը պատմէ, թէ անտառին մէջ, 
որսի ընթացքին, ի՛նչպէս իր ձեռքով ըս- 
պաննեց 3 վարազ։

Ընկերն ալ իր կարգին կը պատմէ՝ թէ 
ի՛նչպէս Ափրիկէի անապատներուն մէջ 
համեղ նարինջներ հաւաքեց ու կերաւ։

- Ի՜նչ պատմութիւն կը պատմես, կը 
բացագանչէ, մեծխօսիկը, անապատին մէջ 
նարնջենի կ՚ըլլա՞յ։

- Ես քեզի թոյլատրեցի, որ 3 վարազ 
սպաննես, մինչ դո՛ւն չես կամենար ինծի, 
որ երկու նարինջ ուտեմ ախորժակով, կը 
պատասխանէ ընկերը՝ քմծիծաղով։

Թագաւորը ծպտուած՝ իբր սովորական 
քաղաքացի մը, ճաշարան մտնելով 
կ՚ապսպրէ երկու թարմ հաւկիթ։

Ուտելէ ետք, երբ գինը կը հարցնէ, ճաշա- 
րանապետը կը պատասխանէ.

- Միայն երկու ոսկեդրամ...
Թագաւորը կ՚ապշի, երբ կը լսէ հաւկիթին 

արժեգինը։
- Ուրեմն շատ քի՞չ հաւկիթ կը գտնուի 

հոս, որ այսքա՛ն սուղ կը վաճառուի, կը 
հարցնէ։

- Ո՛չ Վսեմութիւն, բայց շատ քիչ են թա- 
գաւորները, որ հոս հաւկիթ ուտելու կու 
գան, կը պատասխանէ ճաշարանապետը։

Մեծխօսիկը

Վարազ- վայրի խոզ
Քմծիծաղ- քիթին տակէն   
 հեգնական (alay) ժպտիլ
Նարնջենի- նարինջի ծառ
Կամենալ- փափաքիլ

Ծպտուիլ- կերպարանքը փոխելով    
       անճանաչելի դառնալ
Վսեմութիւն- բարձրաստիճան մարդոց   
            համար գործածուող ածական
Ոսկեդրամ- ոսկիէ պատրաստուած դրամ

Հաւկիթին Արժեգինը
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Ձգողական ոյժ- մարմին մը դէպի իրեն քաշելու ոյժը
Վանողական ոյժ- մարմին մը հեռացնելու ոյժը 
Վանել- հեռացնել, վռնտել

Դատաւոր- այն անձը, որ դատի մը վճիռը կ՚արձակէ (yargıç)
Դատախազ- այն անձը, որ կ՚ամբաստանէ յանցաւորը (savcı)

Սկիզբ- բանի մը առաջին ծայրը (başlangıç)
Սկզբունք- հիմնական կանոններ (prensip, ilke)

Մարսել- կերածը իւրացնել
Մարզել- միտքը կամ մարմինը կրթել
Մարձել- masaj

Ճարտարապետ- այն անձը, որ շէնքերու յատակագիծը կը 
պատրաստէ (mimar)

Ճարտարագէտ- (mühendis)

Առած- կարճ եւ իմաստալից խօսք, որմէ բարոյական իմաստ մը 
կ՚ելլէ (atasözü)

Առակ- կարճ պատմութիւն, ուր մարդիկը կամ անասունները կը 
խօսին եւ որմէ բարոյական իմաստ կ՚ելլէ (fıkra, kısa masal)

Դահիճ- մահապատիժը գործադրող անձ
Մահիճ- անկողին

Խեչափառ- ծովային կենդանի մը (yengeç)
Խաչբառ- բառերու հանելուկ
Խաչբուռ- խաչաձեւ կապուած ցորենի հասկ
Խաչմերուկ- տարբեր ուղղութիւններ ունեցող 4 ճամբաներու 

զիրար կտրող կէտը (dörtyol ağzı)

Աշխատաժողով- çalıştay
Աշխատանոց- հոն ուր աշխատութիւններ կը կատարուին (atölye)

Ճանկ- անասուննրուն՝ կորացած, սրածայր եղունգը
Ճիրան- գիշատիչ, վայրի անասուններուն սրածայր եղունգը
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Picasso մեծատաղանդ նկարիչը ծնաւ 
1881ին, Սպանիոյ Մալակա քաղաքին 
մէջ։ Առաջին ուսուցիչը եղաւ իր նկարիչ 
հայրը։ Երկար ապրեցաւ Picasso՝ ստեղ- 
ծագործեց բազմաթիւ իւղանկարներ ու 
յախճապակեայ անօթներ։

3 շրջանի մէջ կարելի է ամփոփել իր 
իւղանկարները։

Առաջին շրջանը, կը կոչուի «Կապոյտ 
Շրջան», որովհետեւ կապոյտ գոյնը տի- 
րապետած է իր նկարներուն։ 

Կապոյտին յաջորդած է «Վարդագոյն 
Շրջան»ը եւ յետագային «Վերջին Շրջա- 
նը՝ Քիւպիզմ»ը (խորանարդապաշտութիւն)։

20րդ դարուն սկիզբը՝ ֆրանսայի մէջ 
ծագած էր արուեստի նոր հոսանք մը՝ 
cubizm-ը։ Picasso առաջնորդը եղաւ այս 
նոր ոճին, ան իր նկարներուն մէջ 
առարկաները սկսաւ ցոլացնել տարբեր 
անկիւններով եւ երկրաչափական ձեւե- 
րով։ Գործածեց ընդհանրապէս կարմիր, 
կանանչ, դեղին, նարնջագոյն գոյները։

Իր գլուխ գործոցը կը նկատուի Guer-
nica-ն (1937)՝ սեւ, ճերմակ, գորշ գոյներով 
իւղանկարը, որ բողոք մըն է պատե- 
րազմին առթած վայրագութեան։ 

Guernica-ն գիւղաքաղաք մըն է, որ 
Սպանիոյ ներքին պատերազմին ռմբա- 
կոծուած է գերմանացիներուն կողմէ։ 
Քաղաքը քարուքանդ եղած հազարա- 
ւորներ մահացած ու վիրաւորուած են։

Կը պատմուի հետեւեալը.
Անգամ մը պատկերասրահի մը մէջ 

Picasso կեցած է Guernica իւղանկարին 
առջեւ, գերմանացի բարձրաստիճան 
զինուորական մը կը մօտենայ իրեն ու 
երբ կը պատրաստուի իւղանկարին մա- 
սին գովաբանութեան.

- Այս ձեր գործը . . .
Picasso կը կանխէ զինքը. 
- Այս ձեր գործն է, իմս չէ . . . կ՚ըսէ 

դառնօրէն։

Յախճապակի- porselen
Անօթ- աման, սպաս
Առթած- պատճառած
Գլուխ գործոց- լաւագոյն գործը
Վայրագութիւն- vahşet
Քարուքանդ- բոլորովին քանդուած (yerlebir etmek)
Կանխել- խօսքը կամ գործը, ուրիշէ մը աւելի       
     առաջ ըսել կամ ընել

Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 

Հանելուկներ

Քառակուսիներուն մէջ տրուած թիւերը՝ արդիւնքն են իրենց 
երկու կողմերը գտնուող թիւերուն բազմապատկութեան։ 

Գտէ՛ք պակսող թիւերը։

Թուաբանական 
գործողութիւնները կատարելով, 

հասէ՛ք շրջանակին կեդորնը։

26

23

18 12

24

18 8

36

35 30

42

40 24

15

Գրեցէ՛ք առաջին տառերը։
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Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Լուցկին

Կը բնակի գրպանի մէջ,
Կամ բազմած է տուներու մէջ,
Ա՛ն, հուր-կրակ, հրոյ-ճարակ, 

Օճախին ալ կու տայ ճրագ:

Յաճախակի Ճար ու ճարակ,
Միշտ օգտակար՝ գործին ատակ,

Ամենուրեք՝ ա՛ն շարունակ,
Գործօն ու ժիր՝ նոյն ժամանակ:

Ա՛ն, բարիին, չարին նման,
Մերթ օգտակար, մերթ պատուհաս, 

Մեր ձեռքին մէջ միշտ կը գործէ 
Մարդուն սիրտը ցոլացնէ...

Ծիտիկներ 
2 հոգի

Ա-Մեր պատշգամին ծայրը,
Բոյն են հիւսեր ծիտիկներ,
Կը Ճռուողեն ձայն-ձայնի,

Կու տան բարեւ, սէր մեզի...

Անոնք շուտով պիտ՚ թռչին,
Երթան աշխարհը շրջին,
Նոր ընտանիք կազմելով,
Ծառ ու ծաղիկ պտըտին:

Բ-Իսկ մենք՝ դպրոցի սաներ,
Շրջանի բնակիչներ,

Կ՚ուզենք ձեզ միշտ կերակրել,
Հացահատիկ նուիրել:

Մեր սէրը այսպէս յայտնել,
Ձեր գեղգեղանքը լսել,

Սիրունիկ ձագուկներով
Միշտ ձեր ճախրանքը դիտել:

Պատշգամ- թէրաս, balkon
Հացահատիկ- այն հատիկները որոնցմով  
  հաց կը պատրաստեն
Գեղգեղանք- թռչուններուն գեղեցիկ երգը
Ճախրանք- ճախրել, օդին մէջ թեւատա-  
         րած թռչիլ (թռչուն, օդանաւ)

Ամենուրեք- ամէն տեղ
Մերթ- երբեմն
Պատուհաս- չարիք, փորձանք
Ցոլացնել- yansıtmak



Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Պատասխաններ

Հետեւեալ բառերուն վերջին տառերով 
նոր բառեր կազմեցէ՛ք։

Նոր Բառեր Կազմել

12 ամիս – երեկոյ – արագավազ անասունը, որ ստեպղինը շատ կը սիրէ – ընտանի 
անասունը, որ մուկ կ՚որսայ – անապատի անասունը – խնձորին ընկերը – ձմեռը կը 
տեղայ – ծովուն վրայ անով կը պտըտինք – մարդանման անասունը – բալին ընկեր 

պտուղը – երբ ջուրը 1000 պաղի .....ի կը վերածուի – ուղի, ճամբայ

Էջ 06 Հանելուկ- Յամառ, ուսանող, նուէր, 
ուշիմ, աշուն, րոպէ։ Ծածկագիր Խաղ- «Յուն- 
ւարը տարւոյն առաջին ամիսն է»։
Էջ 08-

09-

Էջ 12- Յառաջիկայ Նահանջ տարին՝ 2024։
Էջ 17 Չղջիկը թռչուն չի նկատուիր, որովհետեւ 
հաւկիթ չ՚ածեր, ստնաւոր (memeli) է։
Էջ 18 Խառն Տառեր- Գրաւոր, քննութիւն, 
բերանացի, պարտականութիւն, աշխա- 
տութիւն, զբօսանք, վիճակացոյց, արձակուրդ։ 
Աշնան Պտուղներ եւ Բանջարեղէններ- Սեր- 
կեւիլ, նարինջ, կարոս, խնձոր, շոմին, նումայ, 
կաղամբ, տանձ, ծաղկակաղամբ, շագանակ, 
շողգամ, պանան։ Բարեփոխութիւն- Բարի, 
անիւ, խանութ, փոխ, բուն, թեւ, խոր, նուրբ, 
բիւր, նոր, բութ, բարեւ, արեւ, ուրախ, եփուն, 
երախ։
Էջ 19 Հանելուկ- Ժպիտ, բաժակ, բոյժ քոյր, 
ժամացոյց, ժայռ, ժապաւէն, ժիժի, խէժ, կուժ, 
մժեղ։ 11 հատ «ժ» տառ կայ։
26- Հանելուկներ- «Փետրուար 23 Բարեկեն- 
դան»։  3 8 5 2
         6      4   5     3    7     6    9      4
Կեդրոնի թիւը՝ 70։
28- Ժպիտ, տարի, իրիկուն, նապաստակ, կա- 
տու, ուղտ, տանձ, ձիւն, նաւակ, կապիկ, կե- 
ռաս, սառ, ռահ։

ւարը տարւոյն առաջին ամիսն է»։
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Սէսիլ Չէլիքլի
Էսաեան Վրժ.

Ալարա Պաքըրճօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Հելէնա Մէթին
Գալֆաեան Վրժ.

Ժուլիանա Տէմիրճի
Թ. Լեւոն 

Վարդուհեան Վրժ.

Արտա Ալկիւլ
Էսաեան Վրժ.

Լուքաս Տայեար
Տատեան Վրժ.

Էրիկ Յակոբեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ 

Տինք Վրժ.

Տանիէլ Սըվաճօղլու
Տատեան Վրժ.

Արեգ Գազանճեան
Գալֆաեան Վրժ.
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Դալիա Չաքրալը
Տատեան Վրժ.

Արմինա Սէթ
Էսաեան Վրժ. Ճան Գոչար

Էսաեան Վրժ.

Աննա Կրիվոնոսովա
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Լէթիսիա Չաքըր
Գալֆաեան Վրժ.

Հելէն Պարլըք-Լուքաս Նէրսէ
Տատեան Վրժ.

Դալիա Չոբուրօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Արտա Տողան
Էսաեան Վրժ.






