
ՓԵՏՐՈՒԱՐ-ՄԱՐՏ 2021
ԹԻՒ՝ 226



 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՄՍԱԹԵՐԹ
Թիւ 226 

ՓԵՏՐՈՒԱՐ-ՄԱՐՏ 2021
«Ա. հրատարակութիւն եւ Ա. թիւ

1991 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր»

-ԱՐՏՕՆԱՏԷՐ-
Յանուն Ուսուցչաց Հիմնարկի

Ատենադպիր՝
Արամ Գամպուրեան

-ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՏՆՕՐԷՆ-
-ՍՐԲԱԳՐՈՂ ԵՒ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ-

Սիլվա Թ. Բաքէր (Կոմիկեան)

-ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ-
Ժագլին Էրմէն

Սիրարփի Կիւլպաղ
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Ովսաննա Ռ. Էօզչէլիք
Կարպիս Խորասանճեան

Հայկուհի Հիւսիւմեան
Գարին Կիւլպաղ

-ԳՐԱՇԱՐՈՒԹԻՒՆ-ԷՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ-
Լինտա Կիւլպաղ

 

Sayı 226 ŞUBAT-MART 2021
T.E.A.O. Öğretmenleri

Yardımlaşma Vakfı
Yönetim Kurulu Sekreteri

-İmtiyaz Sahibi-
Aram KAMBURYAN

-Sorumlu Yazı İşleri Müdürü-
Silva T. PAKER

Adres: Pangaltı, Zafer Sk.
No: 11-13/2 34371 İstanbul

Tel.: 0 212 233 94 15
e-mail: jbid@teaov.org

jbid.amsatert@gmail.com
Yayın Türü:

YAYGIN SÜRELİ YAYIN
Dizgi:

T.E.A.O. Öğretmenleri
Yardımlaşma Vakfı

Tüm çizimler :  Erhan GEZEN
02

Yardımlaşma Vakfı



03

Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Մեր կրօնական տօներուն մէջ, անփոփոխ թուականներ են՝ Յունուար 
6ը եւ 14 Փետրուարը։

Յունուար 6ը՝ ծննդեան թուականն է Յիսուսի։ Հրէական սովորութեան 
համաձայն՝ օրէնք էր նորածին անդրանիկ մանչ զաւակները, 40 օր վերջ 
տաճար տանիլ եւ նուիրել Աստուծոյ, ի փոխարէն ոչխար մը զոհելով։ 
Ուրեմն Յիսուսին ծնողքը իբրեւ զոհ՝ զոյգ մը տատրակով, իրենց 
զաւակը՝ 14 Փետրուարին տաճար տարին Աստուծոյ ընծայելու։ Այս 
արարողութիւնը կոչուեցաւ՝ Տեառնընդառաջ (Աստուծոյ ներկայանալ)։

Այս տարի 14 Փետրուարը կը զուգադիպի Կիրակի օրուան. ուրեմն 
նոյն օր պիտի տօնենք թէ՛ Տեառնընդառաջը, թէ՛ Բարեկենդանը։

Բարեկենդան՝ բառացիօրէն կը նշանակէ բարի կենդանութիւն՝ 
այսինքն բարի ապրիլ։ Թուականը փոփոխական է, ծագում առած է 
Գերմանիոյ մէջ։ Բոլոր քրիստոնեայ երկիրներուն մէջ կը տօնուի 
Փետրուար կամ Մարտ ամիսներու ընթացքին։ Բարեկենդանին յաջորդ 
օրը կը սկսի Մեծ Պահքը, որ կը տեւէ 7 շաբաթ։ Մեծ Պահքը մեզի կը 
թելադրէ զուսպ ապրիլ, զրկուիլ եւ հրաժարիլ կարգ մը հաճոյքներէ ու 
պատրաստուիլ, արժանաւոր կերպով Զատիկը դիմաւորելու։

Բարեկենդանին նախընթաց Հինգշաբթի օր Վարդանանց է։ Կրօնի 
պատերազմ մըն էր Վարդանանցը, որ մղուեցաւ հայերու եւ պարսիկ- 
ներու միջեւ՝ 451 թուականին, Աւարայրի դաշտին վրայ։ Զօրավար 
Վարդան Մամիկոնեան եւ իր 1036 զինուորները քաջաբար կռուեցան, 
թէեւ պարտուեցան, բայց չուրացան քրիստոնէութիւնը ու դաւանափոխ 
չեղան։

Մարտ ամսուան վերջաւորութեան պիտի յիշատակենք (Մարտ 28) 
Ծաղկազարդը։ Յաջորդ օր կը սկսի Աւագ Շաբաթը։ Կիրակի՝ Ապրիլ 4ին 
պիտի տօնենք քրիստոնեայ աշխարհին ամենամեծ տօնը՝ Սուրբ 
Զատիկը ու պիտի ըսենք.

«Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց»
«Օրհնեալ Է Յարութիւնն Քրիստոսի»։       

                Համբոյրներ՝



Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Այս ի՜նչ 
աղտոտութիւն է։

Գօգօ՛, 
քանի անգամ 

խնդրեցի, 
որ ցեխոտ ձեռքով 

դուռ չբանաս։

Իրաւունք 
ունիս մա՛յր։

Կը խոստանամ, 
ասկէ վերջ ուշադիր 

պիտի ըլլամ։

Խոստումս 
յարգեցի մա՛յր, 
դուռը ձեռքով 

չբացի։

ԲԱԱԱ՜Դ...
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Խառն Տառեր
Խառն տառերը կանոնաւորեցէ՛ք:
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Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն
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Գտի՛ր Պահուած Բառը
Հետեւեալ բառերը վարի քառակուսի- 

ներուն մէջ տեղաւորելէ ետք ջնջեցէ՛ք։ 
Մնացեալ տառերով կազմեցէ՛ք պահուած 
բառը:

պատերազմ – աւարայր – նահատակ 
ճաշել - ծպտուիլ – դաշտ – դիմակ 

պահք – մեծ – քաջ

Հանելուկ
Նախ հանելուկը լուծեցէ՛ք, յետոյ 

առաջին տառերը միացնելով, գտէ՛ք 
պահուած բառը:

- Ծաղիկ տալ – 
- Հիւանդ չէ՛ – 
- Արական անուն մը (Ծաղկազարդին  
      կը տօնենք) –
- Մարդանման անասունը –
- Ուսանող –
- Ծաղկազարդին յաջորդող   
      Կիրակի օրը կը տօնենք –
- Կուշտ չէ՛ -
- Կարճ ժամանակամիջոց –
- Վարժարան –

ի

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

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Գրեթէ բոլոր անասուններուն տեսողութեան 
դաշտը շատ ընդարձակ է։ Անոնք՝ գլխու շատ 
պզտիկ շարժումներով կրնան տեսնել շուրջի 
դէպքերը։ Որովհետեւ անասուններուն աչքերը 
կը գտնուին իրենց գլխուն ծայրամասերուն 
վրայ։ Նապաստակներուն եւ թութակներուն 
աչքերը ունին յատկութիւնը՝ 360 աստիճան 
դառնալու, այդ պատճառաւ կրնան տեսնել 
իրենց ետեւի պատահարները։ Նապաստակին 
աչքերը ունին իւրայատուկ կարողութիւն մը 
եւս, նոյն վայրկեանին իրենց աչքերը կրնան 
դարձնել՝ իրարու հակառակ  ուղղութիւննե- 
րով։ 

Շէկ բանտաները ունին շատ 
խիտ ստեւներով լայն պոչ մը, 
որուն շնորհիւ կ'ապահովեն թէ՛ 
իրենց մարմնին հաւասարա- 
կշռութիւնը, թէ՛ իբր վերմակ     
կը ծածկեն իրենց մարմինը: 
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Վերջերս Գերմանիոյ՝ Տիւիսպուրկ 
(Duisburg) գիւղաքաղաքին մէջ, քանի 
մը շաբթուան ընթացքին կառուց- 
ւեցաւ աշխարհի ամենաբարձր աւազէ 
բերդը, մօտաւորապէս 17 մեթր: 

Այս աշխատութիւնը տեղ գրաւեց 
Կինէսի Մրցանիշները հատորին մէջ:

Աշխարհի ամենամեծ մարգարիտը, որ կը կոչուէր՝ 
Քնացող Առիւծ, ունէր 7 սանդիմեթր երկայնութիւն, 
153 կրամ ծանրութիւն։ Ան կը պատկանէր Ռուսիոյ 
Կատարինէ Բ. (Katerina) ցարուհիին: 
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

1.-  Հայոց այբուբենին երկրորդ տառը։
2.- Բանաստեղծ բառին առաջին վանկը։
3.- Ինչ որ գոց չէ՛։
4.- Խրթին, ո՛չ պարզ։
5.- Ըմպանակ, գաւաթ։
6.- Նստելու՝ բազմելու տեղ։
7.- Այբուբենի դասաւորումով՝ բառերու նշանակութիւնը բա-   
      ցատրող գիրք, բառգիրք։
8.- Այբուբենին ո՛չ ձայնաւոր գիրերը կը կոչուին՝ ........................։ 
9.- Ձայնին ալիքները զօրացնող գործիք։
10.- Խրախճանքի այն Կիրակին, որ կը նախորդէ քառասնօրեայ   
       Մեծ Պահքին։ 

Ամբողջացուցէ՛ք պարապ քառակուսիները՝ օգտուելով կողքին 
տրուած բացատրութիւններէն։
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Նկարներուն եւ թիւերուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք խաչբառը։
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Ընթրիք- գիշերուան ճաշը
Խզուիլ- կտրուիլ, փրթիլ, յարաբերութիւնները դադրիլ
Խարխափել- մութին մէջ շօշափելով ճամբան գտնել
Ելեկտրականութեամբ կուտակել- şarj ընել
Զետեղուած- տեղաւորուած
Մոմակալ- աշտանակ՝ որուն վրայ մոմ կ’անցուի
Քարիւղ- երկրին խորերէն հանուող դիւրավառ հեղուկ (petrol)
Խուճապահար- սաստիկ շփոթած
Պատրոյգ- ոլորուած բամպակի թել (fitil)
Պսպղալ- փայլիլ, շողշողալ

Գրեց՝ 
Նայադ Կոմիկեան Արզումանեան 

Մայրիկը՝ զբաղած էր ընթրիքի 
պատրաստութիւնով, երբ յանկարծ 
խզուեցաւ ելեկտրական հոսանքը։ Մութը 
տիրեց տան մէջ։ Տիկին Լիւսի՝ պատերը 
խարխափելով, յառաջացաւ դէպի պա- 
հարան, առաւ լապտերը ու դարձուց 
կոճակը։ Բայց մեքենան լոյս չտուաւ։ 
Մոռցած էին զայն ելեկտրականութեամբ 
կուտակելու։ 

Դժբախտ էր՝ պահարանին խորքին 
նստած մոմը։ Ան երկար ատենէ ի վեր 
լքուած էր ու անտեսուած։ Յաճախ կը 
մտաբերէր այն մոմերը, որոնք զետեղուած 
մոմակալներու մէջ, կը պսպղային եկեղե- 
ցիներուն խորաններուն վրայ։ Երանի կու 
տար հաւատացեալներուն կողմէ վառուած 
մոմերուն... Ի՜նչ մեծ երջանկութիւն պիտի 
զգար, եթէ ըլլար անոնցմէ մէկը եւ ի՛նք 
ներկայացնէր Տիրոջ, անոնց շնորհակա- 
լութիւններն ու խնդրանքները։ Նոյնիսկ 
շատ պիտի երջանկանար, եթէ ըլլար 
տարեդարձներու կարկանդակները զար- 
դարող մոմերէն մէկը։ 

Երբ ելեկտրական լապտերը չվառեցաւ, 
մոմը պահ մը յուսադրուեցաւ, ան պատ- 
րաստ էր ծառայելու. «Հիմա տանտիրուհին 
պիտի յիշէ զիս, կարիքը պիտի զգայ 
լոյսիս», խորհեցաւ՝ ուրախութեամբ։

Բայց զայն յիշողը եղաւ տան փոքրիկ 
մանչուկը՝   Յակոբիկը։   Մինչ   մայրը    կը 

փնտռէր քարիւղին լամբարը, Յակոբիկ՝ 
պահարանէն առաւ մոմն ու լուցկին ու 
դրաւ սեղանին վրայ։ Ան հիմա կը ջանար 
բռնկցնել լուցկին, երբ մայրը խուճապա- 
հար վազեց իր մօտ. 

- Ի՜նչ կ՚ընես զաւակս, հրդե՞հ հանել 
կ՚ուզես, բացագանչեց բարկութեամբ ու 
Յակոբիկին ձեռքէն խլեց լուցկին, վառեց 
զայն ու մօտեցաւ մոմին։

Ճիշդ այն պահուն, երբ պիտի բռնկցնէր 
մոմին պատրոյգը, յանկարծ լուսաւոր- 
ւեցաւ սենեակը ելեկտրականութեամբ։

Խե՜ղճ մոմիկը իր մուրատին չհասաւ։
Պատմութիւնս ալ այսպէս տխուր վեր- 

ջացաւ։

Մոմին Երազը



11

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
- Բարի լո՛յս, մեծմայրիկ:
- Բարի լո՛յս... Անուշի՛կ թոռնիկս, 

խնդրանք մը ունիմ, տեղէս չելլեմ, 
օրացոյցը ինծի կրնա՞ս տալ:

- Սիրով, ի՞նչ պիտի ընես օրացոյցը:
- Պիտի ստուգեմ, թէ այս տարի Բա- 

րեկենդանը ո՞ր թուականին պիտի գայ:
Մեծմայրիկը, ակնոցը քիթին՝ սկսաւ 

ուշի ուշով թղթատել օրացոյցը:
- Ի՜նչ լաւ, այս տարի Տեառնընդառաջը 

եւ Բարեկենդանը նոյն օրուան կը զուգա- 
դիպին:

- Տեառնընդառաջը ի՞նչ է մեծմայր:
- Անփոփոխ թուական մըն է, ամէն տարի 

14 Փետրուարին կը տօնենք: Յիսուս՝ իր 
ծնունդէն 40 օր վերջ տաճար տարուեցաւ 
եւ ընծայուեցաւ Աստուծոյ։ Այսօր եւս 
աւանդապահ ծնողներ իրենց նորածին զա- 
ւակը՝ մանչ թէ աղջիկ, եկեղեցի կը տանին, որպէսզի 
ստանայ Տիրոջ օրհնութիւնը։ 

- Մեծմայրի՛կ, անցեալ տարի մեզի Բարեկենդանի աւանդութիւններուն 
մասին երկար բացատրութիւններ տուած էիր: Մենք հետաքրքրութեամբ մտիկ 
ըրած էինք, խնդրեմ դարձեալ պատմէ՛:

- Զաւա՛կս, հոգի՜ս, Բարեկենդանի Կիրակիէն առաջ Հինգշաբթի օր, 
«Վարդանանց»ը կը տօնենք: Ձեր ուսուցիչները պատմած են ձեզի Վար- 
դանանցի խորհուրդը: Թէ ինչպէս Քաջն Վարդան ու զինակից ընկերները 
պատերազմեցան Աւարայրի դաշտին վրայ։

- Մեծմայրի՛կ, հիմա՛ հասկցայ, թէ ինչու Վարդանանցի օր կը տօնենք 
Վարդան հօբարին անունը:

- Մա՛նչս, ինչպէս որ այս տարի Կաղանդը եւ Ծնունդը մեր տուներուն մէջ 
առանձինն տօնեցինք, ուրեմն Վարդանանցին ալ պիտի չկարենանք ընտանեօք 
հաւաքուիլ Վարդան հօբարին տունը: 

- Մեծմա՛յր, ուրիշ բան մըն ալ պիտի ըսեմ, մենք միշտ Բարեկենդանին կը 
զուարճանայինք դիմակներ դնելով, տարօրինակ տարազներ հագնելով։ 
Դպրոցը՝ ձեռական աշխատութեան դասի պահուն խաւաքարտներով եւ 
գոյնզգոյն փայլուն թուղթերով, տեսակ տեսակ դիմակներ կը պատրաստէինք: 
Այս տարի դպրոց չկայ, դիմակի կարիք ալ չկայ: Արդէն ամէն մարդ իր դէմքին 
վրայ կը կրէ անախորժ դիմակ մը: Շատեր բոլորովին անճանաչելի կը դառնան, 
մանաւա՛նդ երբ ունին իրենց քիթին վրայ ակնոց մը եւ գլխուն վրայ գլխարկ մը։

Անցեալ տարի՝ Օննիկ Ֆչըճեանի «Բարեկենդան» խորագրեալ բանաս- 
տեղծութիւնը սորվեցանք. «Դիմակները վար ընենք» կ'ըսէր բանաստեղծը: Կը 
մաղթեմ որ այս անիծեալ դիմակները շուտով վար ընենք ու յառաջիկայ տարի 
ուրախանանք, ո՛չ թէ քորոնայի, այլ  Բարեկենդանի դիմակներով...:    

14 Փետրուար

- Պիտի ստուգեմ, թէ այս տարի Բա- 

Մեծմայրիկը, ակնոցը քիթին՝ սկսաւ 

- Ի՜նչ լաւ, այս տարի Տեառնընդառաջը 
եւ Բարեկենդանը նոյն օրուան կը զուգա- 

- Անփոփոխ թուական մըն է, ամէն տարի 
14 Փետրուարին կը տօնենք: Յիսուս՝ իր 

- Անփոփոխ թուական մըն է, ամէն տարի 
14 Փետրուարին կը տօնենք: Յիսուս՝ իր 

- Անփոփոխ թուական մըն է, ամէն տարի 

աւանդապահ ծնողներ իրենց նորածին զա- 
ւակը՝ մանչ թէ աղջիկ, եկեղեցի կը տանին, որպէսզի 
աւանդապահ ծնողներ իրենց նորածին զա- 
ւակը՝ մանչ թէ աղջիկ, եկեղեցի կը տանին, որպէսզի 
աւանդապահ ծնողներ իրենց նորածին զա- 
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Անկասկած 20րդ դարու աշխարհահռչակ 
նկարչուհին Ֆրիտա Գահլօն է, որ ծնաւ 1907նին 
Մեքսիկայի մէջ, Գերմանիայէն գաղթած ընտանիքի 
մը՝ 4 աղջիկ զաւակներուն երրորդը ըլլալով։ Հայրը՝ 
որ սնած էր գերմանական մշակոյթով, մեծ ազդե- 
ցութիւն ունեցաւ Ֆրիտայի վրայ։ Ան շատ ուշիմ էր, կը 
հետեւէր բժշկութեան։ Իր ամենամեծ փափաքն էր 
բժիշկ ըլլալ։

Բայց 1925ին, երբ հազիւ 18 տարեկան էր, երթեւեկի 
ահռելի արկածի մը հետեւանքով ծանրօրէն վիրա- 
ւորուեցաւ ու չկարողացաւ իրականացնել իր երազը։ 
Աւելի քան 2 տարի ծառայեց անկողնոյ, յաճախակի 
ենթարկուեցաւ բժշկական միջամտութիւններու, 

ապրելով յուսահատ եւ տառապալի երկար շրջան մը։
Մինչեւ այդ թուականը փափաք մը չէր ունեցած նկարելու։ Հրաշքի մը համազօր 

եղաւ իր նկարելու ձիրքը, որ յանկարծ յայտնուեցաւ իր մէջ։ Պառկած կերպով 
սկսաւ ինքզինքը նկարել, անկողինին վերեւ դրուած հայելիին մէջ ցոլացող 
Ֆրիտան տեսնելով։ 

Աննկուն կամքի տէր էր, երբ առողջական վիճակը բարւոքեցաւ նկարչութեան 
առընթեր զբաղեցաւ քաղաքաղան հարցերով։ Թունդ հայրենասէր մըն էր եւ 
համայնավարութեան (komünizm) ջատագովը, նաեւ միշտ պաշտպան 
հանդիսացաւ իգական դատին (feminizm)։ Կարճ ժամանակի մէջ մեծ համբաւի 
տիրացաւ, հրաւիրուեցաւ Փարիզ, Նիւ Եորք, ուր սարքեց ցուցահանդէսներ։ 
Գերիրապաշտ (sürrealist) նկատուեցաւ, իւրայատուկ ոճով եւ խորհրդանիշերով 
(sembol)  ստեղծագործած 150 իւղանկարներուն՝ 50 հատին նիւթը եղաւ, իր  ինք- 
նանկարները կամ դիմանկարները, ուր առկայ էին միշտ ցաւը, տառապանքը,  
առանձնութիւնը, արցունքը։

Ամուսնացաւ՝ արտաքին տեսքով անհրապոյր 
բայց մտային մեծ կարողութիւններով օժտուած 
որմնանկարներու համբաւաւոր արուեստագէտ՝ 
Տիէկօ Ռիվէրայի հետ։ Թէեւ իրենց ամուսնական 
կեանքը շատ ալ խաղաղ չընթացաւ։

Ժամանակի ընթացքին կրկին քայքայուեցաւ 
առողջութիւնը։ Ստիպուեցաւ ապրիլ մետաղեայ 
սեղմիրանի մէջ: Սաստիկ էին ցաւերը։ Անդա- 
մահատեցին իր փճացած աջ սրունքը, որ հիւանդ 
էր արդէն՝ մանուկ տարիքէն սկսեալ։

47 տարեկան էր, երբ մահացաւ թոքատապէ: Հակառակ իր այնքան 
տառապալից կեանքին՝ իր վերջին աշխատութիւնը, որ էր բնանկար (naturmort) մը 
կոչեց՝ Կեցցէ՛ կեանքը։

Ֆրիտա Գահլօ
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Վերջին աշխատութիւնը՝ Ապրի՛ Կեանքը 
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Գրեցէ՛ք անունները՝ «Ո» տառին մէջ զետեղուած նկարներուն։Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ 
«ո» տառ 
կրնաք 

հաշուել։
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Մի՛ փախչիր Տօտօ՛, 
հոս եկո՛ւր..

Հայրիկը 
չի կրնար օգնել 

քեզի։

Այս ի՜նչ աղմուկ է... Ա՛լ կը բաւէ... Տեւակա՛ն 
աղմուկ, տեւակա՛ն աղմուկ։ 

Ձանձրացա՜յ ձեզմէ։ 

Գօգօ՛, ա՛ռ սա ջրաներկի 
տուփը ու սա վրձինը, նկար 

մը գծէ՛ ու ներկէ՛ զայն։

ԵՈՒՓԻԻԻ՜...
ԵՈՒՓԻԻԻ՜...

ՀԱԱԱ՜Վ...

Օ՜հ, խաղաղութիւն կը տիրէ... 
Ջրաներկի հնարիչը կ՚արժէր 

վարձատրել Նոպէլեան 
մրցանակով։

Կարմրամորթերը 
եկա՜ն...
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Աստղերը-Արեւը, Երկիրը-Լուսինը
Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Աստղերը՝ գնդաձեւ մարմիններ են, 
որոնք յառաջ եկած են շատ բարձր 
ջերմութեամբ կազերու եւ փոշամպերու 
սեղմումով։ Առաւելաբար կը պարունա- 
կեն hidrojen եւ helyum կազերը։ Ո՛չ մէկ 
հաստատուն մարմին կը գտնուի իրենց 
մէջ։ Լոյս եւ ջերմութիւն կը սփռեն։ 
Աստղերը կը ծնին, կը մեծնան, կը 
պայթին ու փշրուելով կը տարածուին 
անջրպետին մէջ։ Ունին իրարմէ տարբեր 
մեծութիւններ, զանգուածներ (kütle) եւ 
ջերմութիւն։ 

. Ամէնէն մեծ աստղերը կապտորակ 
են կամ ճերմակ։ Ունին զորաւոր, փայլուն 
լոյս եւ շատ բարձր ջերմութիւն։ 

. Միջակ մեծութիւնով աստղերը, 
որոնք դեղնորակ են, ունին աւելի տկար 
լոյս եւ ջերմութիւն։ 

. Իսկ կարմրորակ աստղերը փոքր են, 
անոնց լոյսը տկար է եւ ջերմութիւն 
չունին։ 

Կարելի չէ հաշուել աստղերուն թիւը, 
անոնք թէեւ իրարու մօտ կ՚երեւին, բայց 
շատ մեծ հեռաւորութիւն կայ իրենց 
միջեւ։ Ամէնէն փոքր աստղն անգամ աւե- 
լի մեծ է մեր ապրած Երկիր մոլորակէն։ 

Մոլորակները եւ արբանեակները կը 
բաղկանան կազերէ եւ հաստատուն մար- 
միններէ, չունին enerji ստեղծելու յատ- 
կութիւնը, իսկ աստղերը միայն կազերէ 
գոյացած զանգուածներ (kütle) են, իրենք 
կ’արտադրեն իրենց enerjiն՝ այսինքն 
լոյսը եւ ջերմութիւնը։

Համաստեղութիւնները (galaksi, ta- 
kım yıldızları) իրարու մօտ հաւաքուած 
աստղերու խումբեր են՝ Ծիրկաթինը 
(samanyolu), Մեծ Արջը (büyük ayı) եւ Փոքր 
Արջը (küçük ayı), որուն կոթին ծայրը 
գտնուող փայլուն աստղը կը կոչուի 
Բեւեռային Աստղ (kutup yıldızı), ան միշտ 
հիւսիսը ցոյց կու տայ։ Կան Բեւեռային 
Աստղէն շատ աւելի փայլուն աստղեր։ 

Արեւը միջին մեծութեամբ, դեղին 
աստղ մըն է, բաղկացած է գլխաւորաբար 
ջրածինէ (hidrojen)։ 149 միլիոն քմ հեռու է 
Երկիրէն, իր լոյսը մեզի կը հասնի 8 
վայրկեանէն։ Ուժանիւթի (enerji) աղբիւրը 
իր կորիզն (çekirdek) է, որ ունի 15 միլիոն 
աստիճան ջերմութիւն։ Մեծ կ՚երեւի, 
որովհետեւ մեր մոլորակին ամենամօտիկ 
աստղն է։ 

Արեգակնային դրութիւն՝ զանգուած 
երբ կ՚ըսենք կը հասկնանք մարմնի մը մէջ 
գտնուող կազերուն խառնուրդը։ Արեւուն 
զանգուածը կը պարունակէ 8 մոլորակ- 
ներուն եւ անոնց արբանեակներուն 
զանգուածներուն գումարէն շատ աւելին։ 
Իւրաքանչիւր մոլորակ ենթակայ է 
Արեւուն քաշողական ոյժին ու կը դառնայ 
անոր շուրջ։ 

Երկիր մոլորակը, ունի 2 շարժում՝ . Կը 
դառնայ իր առանցքին շուրջ 24 ժամէն։ 
Այս շարժումէն կը գոյանան գիշերը եւ 
ցերեկը։ . Իր ձուածիրին (elips) վրայ հը 
յառաջանայ ու կը դառնայ Արեւուն շուրջ, 
365օր 6ժամէն։ Այս շարժումէն ալ յառաջ 
կու գան եղանակները։ 

Լուսինը արբանեակն է Երկիր մոլո- 
րակին, Արեւէն կը ստանայ իր լոյսը։ Ունի 
3 շարժում՝ . Կը դառնայ իր առանցքին 
շուրջ, . Ենթակայ է Երկիր մոլորակին 
քաշողական ոյժին ու կը դառնայ Երկրին 
շուրջ, . Երկիր մոլորակին հետ կը 
յառաջանայ ու կը դառնայ նաեւ Արեւուն 
շուրջ: 
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Երուանդ Օտեան

Երուանդ Օտեան՝ շառաւիղը նշանաւոր Օտեան 
գերդաստանին՝ ծնած է Պոլիս 1869ին։ Զարգացումը եւ  
կրթութիւնը ստացած է իր հօրեղբօր՝ գրագէտ եւ քաղա- 
քական գործիչ Գրիգոր Օտեանին եւ հօրաքրոջը՝ Եւփիմէ 
Օտեանին շուչնին տակ։ 

Օտեան եղած է հայ երգիծանքին անվիճելի հիմ- 
նադիրին՝ հանճարեղ Յակոբ Պարոնեանի՝ նոյնքան 
տաղանդաւոր յաջորդը ու իր արժանի տեղը գրաւած է հայ 
գրականութեան անմահներու համաստեղութեան մէջ։

Ընկեր Փանջունի վէպին մէջ ձաղկած է ազգային այն 
կեղծ գործիչները, որոնք միայն երեւութապէս հայրենասէր 
եղած են։ Իւրայատուկ նուրբ ոճով ծաղրած է նաեւ կեղծ 
բարերարները, մարդոց թերութիւնները ու յոռի բարքերը։ 

Օտեան եղած է ամէնէն առատ արտադրող հեղինակներէն մէկը։ Երգիծական 
վէպերն են՝ Միջնորդ Տէր Պապան, Ընտանիք Պատիւ Բարոյական, Վաճառականի Մը 
Նամակները, Թաղականին Կնիկը եւլն.։ Մշակած է նաեւ արկածախնդրական վէպեր։ 
Մահացած է 1926ին, թաղուած է Գահիրէ։

Օր մը շրջուն նկարիչ մը Գալատուրան փոքրիկ գիւղը կ՚երթայ։ Գեղի կիները 
քիչ մը ստակ կը հաւաքեն եւ կը խնդրեն նկարիչէն, որ սուրբի մը պատկերը 
նկարէ իրենց եկեղեցիին համար։

- Ո՞ր սուրբը կ՚ուզէք, կը հարցնէ նկարիչը։
- Սուրբ Սարգիսը, կ՚ըսեն կիները։
- Այդ ձեր ժողված ստակովը Սուրբ Սարգիս չի՛ շինուիր, վասնզի անիկա ձի 

կ՚ուզէ, վիշապ կ՚ուզէ, իր տղան՝ Մարտիրոսը կ՚՚ուզէ, նիզակ կ՚ուզէ, կ՚ուզէ ու կ՚ուզէ... 
ուրիշ սուրբ մը զատեցէ՛ք։

- Է՛հ, թող Սուրբ Գէորգ ըլլայ, կ՚ըսեն կիները։
Նկարիչը փառաւոր մօրուքով Ս. Գէորգ մը կը շինէ եւ կիները պատկերը կը 

կախեն եկեղեցիին մէջ։ Հեռաւոր գեղերէն կը վազեն, կու գան, մէկը իր ցաւին 
դարման կը խնդրէ, մէկը՝ տուն, մէկը՝ էրիկ, մէկը՝ ստակ, բայց սուրբը ո՛չ մէկուն 
մտիկ կ՚ընէ եւ ո՛չ մէկ խնդիրք կը կատարէ. կարծես քէն ըրեր է։

- Ա՛խ, Սուրբ Գէորգ, ղուրպան ըլլիմ, ինչո՞ւ սա բանը կ՚ընես մեզի, կը գոչեն 
խեղճ կիները՝ արիւն-արցունք թափելով։

Օրին մէկը կիներէն մին կը հասկնայ թէ ինչո՞ւ Ս. Գէորգը զիրենք մտիկ չ՚ըներ 
բնաւ։

Նկարիչը Սուրբ Գէորգին ականջները շինելու մոռցեր էր։



18

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Ամրան պայծառ առաւօտ մըն էր։ Զոյգ մը կօշիկ՝ զզուած իրենց միօրինակ 
կենաքէն, կը գանգատէին. «Այսքան տարի ենթակայ եղանք մեր տիրոջը կամքին, 
ծառայեցինք անտրտունջ։ Ա՛լ կը բաւէ, կ՚ուզենք իրականացնել մեր երազները» 
ըսին, լքեցին իրենց տէրը եւ խոյս տուին տունէն:

Ամբողջ օր ուրախ-զուարթ, հոս-հոն թափառելէ 
ետք, մեծ ուշադրութեամբ անցան պողոտաներէն, փո- 
խադրական միջոցներու արանքէն եւ ուղղուեցան դէպի 
լուսնապարտէզ։

Երբ զբօսավայր մտան, դիմաւորուեցան մեծ  
աղմուկով եւ ահռելի բազմութեամբ։ Ամէն կողմ կը տես-    
 նուէին  լուսավառուած,  զուարճութեան  տեսակաւոր     
  մեքենաներ։ Կօշիկները հմայուած՝ հետաքրքրութեամբ          
     կը  դիտէին  այս  բոլորը,  երբ  զոյգէն  մէկը՝  յանկարծ  
    արձակեց սուր ճիչ մը.

  - Ի՞նչ պատահեցաւ, ինչո՞ւ կը ճուաս, 
հարցուց միւսը իր զոյգին։

- Սա մարդուն անպիտան մոյկը՝ ճզմե՜ց, 
փճացո՜ւց զիս, պատասխանեց՝ խեղճ կօշիկը 
լալագին։

Տունէն Փախչող 
Զոյգ Մը Կօշիկին 

Վախճանը
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Խոյս տալ- փախչիլ
Ճուալ- լալու ձայն
Դարձանիւ- dönme dolap
Հրմշտուք- ճամբայ բանալու համար  
        իրար հրել (itişip-kakışmak)
Ողջագուրուիլ- փոխադարձ փաթթուելով  
     զիրար համբուրել
Ջնարակ- նիւթ մը որ առարկաներու  
      փայլ կու տայ (cila)
Ջնարակել- փայլեցնել (cilalamak)
Ափսոսալ- զղջալ, մեղքնալ, ցաւիլ

Միջոց մը վերջ՝ երբ ցաւը մեղմացաւ, անոնք շարունակեցին ման գալ 
զբօսավայրին մէջ ու վերջապէս կանգ առին հսկայ դարձանիւին առջեւ.

- Կ՚ուզե՞ս, նստի՞նք, առաջարկեց կօշիկներէն մէկը։
- Շատ կը փափաքիմ, բարձրանանք աստղերուն մօտ, պատասխանեց միւսը՝ 

ուրախութեամբ։
Բայց դժբախտաբար չկրցան իրականացնել իրենց այդ փափաքը։ Են- 

թարկուեցան տղոց հրմշտուքին ու վար գլորեցան սանդուխին աստիճաններէն։ 
Երկա՜ր ժամեր մէկզմէկ փնտռելէ ետք, երբ գտան զիրար՝ ողջագուրուեցան՝ 
երջանկութեամբ։

Շատ յոգնած էին եւ տխուր, ափսոսանքով յիշեցին իրենց տաքուկ տունիկը, 
իրենց տէրը։ Ան որքա՜ն մեծ գուրգուրանքով կը մաքրէր, կը ներկէր, կը ջնարակէր 
զիրենք։ Հիմա անտուն էին եւ անտէր, կծկուեցան անկիւն մը ու քնացան իրարու 
փաթթուած։

Առաւօտուն՝ լուսնապարտէզին պաշտօնեաներէն մէկը նկատեց զանոնք։ 
Հանեց իր հնամաշ կօշիկները ու ոտքին անցուց փախստական զոյգ մը կօշիկը։ 
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով 
գծեցէ՛ք պահուած նկարը։

Պատրաստեց
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
Պատրաստեց՝

Գարին Կիւլպաղ



22

Ընտրեցէ՛ք 3 թուանշան, որոնց գումարը ըլլայ 30։

Ո՞ր փչուկը կը գտնուի ամենաբարձր կէտի վրայ։

Ո՞ր կլորը կը համապատասխանէ 
վերեւի գոյներու շարքին։

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Հանելուկներ



- Առաջին տառս կը գտնուի «ժամ» բառին մէջ, բայց ո՛չ «համ» բառին մէջ։

- Երկրորդ տառս կը գտնուի «պուպրիկ» բառին մէջ՝ երկու անգամ։

- Երրորդ տառս ձայնաւոր տառն է՝ «դպիր» բառին։

- Չորրորդ տառս ո՛չ թէ «գող»ին, այլ կը գտնուի «տող»ին մէջ։

- Հինգերորդը՝ առաջին տառն է՝ շատ երկար վիզով անասունին։

- Վեցերորդ տառս կը գտնուի «սարդ» բառին մէջ, բայց ո՛չ «մայրդ» բառին մէջ։
 
- Եօթներորդ տառս կը պատկանի 7ը ձայնաւոր տառերու խումբին։

- Ութերորդ տառս կը գտնուի՝ «տ եւ ց» տառերուն միջեւ։

- Իններորդ տառս՝ այբուբենին երրորդ ձայնաւոր տառն է։

23

Հաշուել սրունքները։

Հաշուել խորանարդները։Գտնել նման պատկերը։
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ՔԱՄԻԻՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ 

Կ՚ուզեմ ձեզի փոխանցել այն անմոռանալի Բարեկենդանը, զոր ապրեցայ 
անցեալ տարի։

Բարեկենդանը կը մօտենար, եղբայրս՝ Քամի դժբախտ էր, որովհետեւ մայրս, 
հայրս եւ ես, պիտի մասնակցէինք Բարեկենդանի խրախճանքին, իսկ ինք պիտի 
մնար տունը՝ մեծմայրիկին քով։

- Դուն դեռ պզտիկ ես, երկու տարի վերջ քեզ ալ պիտի տանինք, կ՚ըսէին անոր։
Քամի կ՚ընդվզէր ու կը բողոքէր.
- Չէ՛, ես այլեւս պզտիկ չեմ, 11 տարեկան եղայ, հասակս երկարած է ու հասած է 

քրոջս հասակին, կ՚ըսէր ու անվերջ կը տրտնջար։
Ծնողքս կարեւորութիւն չէր տար Քամիին տրտունջներուն, բայց ես շատ կը 

յուզուէի, շատ կը փափաքէի, որ եղբայրս ալ մասնակից ըլլար Բարեկենդանի 
զուարճութեան։ Երկար խորհեցայ, կը ջանայի գտնել լուծում մը, երբ յանկարծ 
գաղափար մը յղացայ, վազեցի 
եղբօրս մօտ ու բացատրեցի միտքս։ 
Մեր մտածումը յայտնեցինք նաեւ 
մեծմայրիկին եւ ան խոստացաւ 
զօրավիգ ըլլալ մեզի։ 

Յաջորդ օր՝ քոյր-եղբայր գացինք 
Սանուց Միութիւն, հոն էր պարու-
սոյց եւ թատերական հագուստներու 
պատասխանատու՝ Սարգիս աղբա-
րիկը։ Խնդրեցինք.

- Սարգի՛ս աղբարիկ, օգնութեանդ 
կը կարօտինք, Բարեկենդանի գիշեր-
ւան համար, կրնա՞ս հայկական 
պար մը սորվեցնել եւ հայկական 
տարազներ տրամադրել մեզի...

  * * * 
- Բարեկենդանի գիշեր սրահը 

լեցուն էր հրաւիրեալներով։ Ներկայ 
էր ծնողքս, ներկայ էին նաեւ եղբայրս
Քամին ու մեծմայրս, որոնք լաւ մը 
ծպտուած, գաղտնօրէն սպրդած էին
սրահէն ներս  ու նստած էին հեռաւոր 
անկիւն մը։

Բարեկենդանը կը մօտենար, եղբայրս՝ Քամի դժբախտ էր, որովհետեւ մայրս, 
հայրս եւ ես, պիտի մասնակցէինք Բարեկենդանի խրախճանքին, իսկ ինք պիտի 

- Դուն դեռ պզտիկ ես, երկու տարի վերջ քեզ ալ պիտի տանինք, կ՚ըսէին անոր։

- Չէ՛, ես այլեւս պզտիկ չեմ, 11 տարեկան եղայ, հասակս երկարած է ու հասած է 
քրոջս հասակին, կ՚ըսէր ու անվերջ կը տրտնջար։

Ծնողքս կարեւորութիւն չէր տար Քամիին տրտունջներուն, բայց ես շատ կը 
յուզուէի, շատ կը փափաքէի, որ եղբայրս ալ մասնակից ըլլար Բարեկենդանի 
զուարճութեան։ Երկար խորհեցայ, կը ջանայի գտնել լուծում մը, երբ յանկարծ 

Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան
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Ժամերը կը յառաջանային, զուար- 
ճութիւնը հասած էր գագաթնակէտին, 
երբ խօսնակը յայտարարեց, թէ մրցում 
մը տեղի պիտի ունենար՝ դիմակաւոր, 
ծպտուած անձերու միջեւ։ Մեծ պարգեւ 
մը խոստացուած էր առաջինին։

Պահ մը վերջ սկսաւ տողանցքը, 
մասնակցողներուն իւրաքանչիւրը՝ կը 
ներկայանար մերթ գեղեցիկ, մերթ 
տարօրինակ տարազով մը։ Յանկարծ 
հայկական պարերգ մը հնչեց սրահին 
մէջ։ Մենք՝ քոյր-եղբայր, դիմակներ 
անցուցած մեր դէմքին, շնորհալի 
շարժումներով, սքանչելի հայկական 

պար մը հրամցուցինք  ներկաներուն ու 
մեծ խանդավառութիւն ստեղծեցինք։ 
Ծափերը վերջ չունեցան, եղանք գիշեր- 
ւան աստղերը, մրցումին առաջինները։

Մայրս՝ տամուկ աչքերով եւ հպար- 
տութեամբ, անվերջ կը ծափահարէր 
մեզ, միաժամանակ  մեծ ուշադ- 
րութեամբ կը քննէր ու կասկածելի՜ 
ժպիտով մը կը նայէր պարընկերոջս։ 
Ան թափանցած էր մեր խորաման- 
կութեան։

Միթէ կարելի՞ է, որ մայր մը չճանչ- 
նար իր հոգեհատոր զաւակը։անցուցած մեր դէմքին, շնորհալի 

շարժումներով, սքանչելի հայկական 
նար իր հոգեհատոր զաւակը։

Խրախճանք- կերուխումով   
            զուարճութիւն
Ընդվզիլ- ըմբոստանալ,   
     բարկանալ
Բողոքել- գանգատիլ, դժգոհիլ
Յղանալ- հնարել, ստեղծել
Զօրավիգ ըլլալ- օգտակար     
            ըլլալ, գործակցիլ
Յայտարարել- ծանուցանել   
  (ilan etmek)
Պարգեւ- ընծայ, նուէր
Հոգեհատոր- շատ սիրելի



26

Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Հայերէնի մէջ բառ մը երբեք «ե» տառով չի վերջանար։
Քիչ են այն բառերը որոնք կը սկսին «է, ռ, ր, ֆ» տառերով։ 
Գոյութիւն չունի «ւ» տառով սկսող բառ։
«ո» տառով վերջացող բոլոր բառերուն ետեւ, բացի «այո» բառէն կը դրուի «յ» 

տառը, որ անձայն է, չի հնչուիր՝ յետոյ, հաւաքածոյ, բրածոյ (fosil)։ «յ» տառը կը ջնջուի 
յոգնակիի եւ որոշիչ յօդերու «ս, դ, ն» պարագային՝ հաւաքածոյ, հաւաքածոներ, 
հաւաքածոներս։ «յ»ով վերջացող խոյ, կոյ բառերը կ՚ունենան «օե» հնչիւնը, «յ»ն չի 
ջնջուիր եւ յոգնակին կ՚ըլլայ խոյեր, կոյեր։

Բացի կրճատուած կամ օտար յատուկ անուններէ, «օ» տառով բառ չի վերջանար՝ 
Առնօ, Սարօ եւլն., որոնք սեռական, տրական, բացառական, գործիական 
հոլովներուն մէջ կ՚ըլլան՝ Սարոյի, Սարոյէն, Սարոյով։

«ա» գիրով բառ չի վերջանար՝ բացառութիւններ են՝ ահա, ապա, հապա, ասիկա, 
ատիկա, անիկա, բայերուն հրամայական եղանակը՝ գնա՛, խաղա՛, նաեւ յատուկ 
անուններ Աննա, Ասիա, Անգարա, որոնք հոլովումի ատեն կ՚ըլլան Աննային, 
Աննայէն եւլն.։

«ա» տառով վերջացող բառերուն ետեւ կը դրուի անձայն «յ» տառը՝ արքայ, տղայ։ 
Յոգնակիի եւ որոշինչ յօդերու պարագային «յ»ն կը ջնջուի՝ տղաներ, տղաս, տղան։

Միավանկ հայ, բայ, ճայ եւլն. բառերուն յոգնակիին մէջ «յ» տառը չի ջնջուիր, կը 
հնչուի «աե»՝ հայեր, բայեր եւլն.։

Անձնական Դերանունին
Հայցական եւ Տրական Հոլովներուն Գործածութիւնը

Անձնական դերանունի հայցական հոլովները՝ 
    Եզակի               Յոգնակի
Ա. Դէմք   Բ. Դէմք     Գ. Դէմք         Ա. Դէմք        Բ. Դէմք        Գ. Դէմք
    Զիս        Քեզ     Զինք, Զայն  Մեզ  Ձեզ    Զանոնք, Զիրենք
    Beni         Seni Onu   Bizi  Sizi  Onları
Տրական հոլովները՝
  Եզակի               Յոգնակի
Ա. Դէմք     Բ. Դէմք      Գ. Դէմք         Ա. Դէմք        Բ. Դէմք           Գ. Դէմք
Ինծի       Քեզի Անոր, Իրեն  Մեզի  Ձեզի       Անոնց, Իրենց
Bana       Sana        Ona  Bize  Size    Onlara

Ուշադրութիւն՝ Գրաբարի մէջ «Ձեզ» (Size) եւ «Մեզ» (Bize) տրական հոլով են 
Գրաբար կ՚ըսուի՝ Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս։
Աշխարհաբար պէտք է ըսել ՝ Ձեզի (Size) եւ մեզի(Bize) մեծ աւետիս։
Սխալ է՝ Մայրս ինծի (bana) շատ կը սիրէ։ Ճիշդը՝ Մայրս զիս (beni) շատ կը սիրէ։ 
Սխալ է՝ Մայրս քեզի (sana) շատ կը սիրէ։ Ճիշդը՝ Մայրս քեզ (seni) շատ կը սիրէ։
Սխալ է՝ Մայրս անոր (ona) շատ կը սիրէ։Ճիշդը՝ Մայրս զինքը (onu) շատ կը սիրէ։
Ճիշդ է՝ Մայրս ինծի (bana) շաքար տուաւ։
Ճիշդ է՝ Մայրս քեզի (sana) շաքար տուաւ։
Ճիշդ է՝ Մայրս անոր (ona) շաքար տուաւ։
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Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Կար առիւծ մը պարտէզին մէջ,
Սուր՝ սրածայր ժանիքներով,
Թաւ ու երկար իր բաշերով,
Չար, կատաղի իր նայուածքով:

Գացի իր մօտ՝ քաջ ու արի,
Հաւատացէ՛ք վախ չզգացի, 
Քանի ողջ չէր, այլ պարզապէս 
Լոկ արձան մ՚էր, ա՛ն առիւծի:
  
Բաշ- արու առիւծի կամ ձիու վիզին      
          շուրջ բուսած երկար մազեր (yele)
Ժանիք- գազաններու սուր ակռաները
Լոկ- միայն

Պուպրիկներս անուանեցի՝
Դիդի, Նինի նաեւ Ցիցի,
Ճաշ եփեցի կերակրեցի, 
Զանոնք յաճախ՝ լաւ լոգցուցի։

Իբրեւ մայրիկ՝ խնամեցի,
Օրօր ըսի՝ քնացուցի,
Մօրս նման՝ միշտ հսկեցի,
Այս երեքը շա՜տ սիրեցի:

Մեծ աւետիս՝ օրը հասաւ,
Փոքր եղբայրս աշխարհ եկաւ,
Հագած՝ սիրուն իմ նոր հագուստ,
Կ՚ուզեմ որ տամ՝ տունէն փախուստ,
Երթամ տեսնեմ անուշ մայրս
Սիրեմ, գգուեմ փոքր եղբայրս:

Առիւծ

Պուպրիկներս

Եղբայրս Ծնաւ



Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Պատասխաններ

Էջ 05 Գտիր Պահուած Բառը- «Վարդանանց»: Հանելուկ- Ծաղկիլ, առողջ, Ղազարոս, 
կապիկ, աշակերտ, զատիկ, անօթի, րոպէ, դպրոց «Ծաղկազարդ»: Խառն Տառեր- Ձիթենի, 
Ծոմ, Պահք, Ղազարոս,  Ովսաննա:

Էջ 08-      Էջ 09-

Էջ 14 Հանելուկ- Աթոռ, մողէզ, կողով, սալոր, հովանոց, խնձոր, որդ, ոչխար, դոյլ, 
ոլոռն, գորտ 14 հատ «ո» տառ կայ:

Էջ 23 Հանելուկներ- D. քուէն (zar)։ / Պատասխանը՝ 0։ / Թիւերը նախ բազմապատկել 
յետոյ գումարել= 2110։ / 9 թիւը պէտք է շրջել՝ 6 կարդալ 6+11+13=30։ / Բոլոր փչուկները կը 
գտնուին նոյն բարձրութեան վրայ։ / 4 թիւ կլորը։ Էջ 23- «Ժպիտը Սիրէ՛»։ / Պատասխանը՝
4։ / 12 սրունք։ / A. պատկերը։ / 9 խորանարդ։

Էջ 28 Ծածկագիր Խաղ- «Վարդանանց պատերազմ»: 

Ծածկագիր Խաղ

Էջ 08-      Էջ 09-Էջ 08-      Էջ 09-



Գտնենք 7 Տարբերութիւնները...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Սեւան Թոփչու
Գալֆաեան Վրժ.

Էլիզապէթ Թէքէլի
Գալֆաեան Վրժ.

Էլսա Ամիրօղլու
Էսաեան Վրժ.

Միլա Արըք
Էսաեան Վրժ.

Լուքաս Հաթէմօ
Էսաեան Վրժ.

Միլենա Համբարձումեան 
Էլէն Յովհաննիսեան 

Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.
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Հայկ Մարգարեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Տարօն Գազանճը
Էսաեան Վրժ.

Ռոնի Չամքէրթէն
Գալֆաեան Վրժ.

Այգ Էօզկիւնտիւզ
Գալֆաեան Վրժ.

Նարէ Սաֆարեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Մելիսա Նազլըօղլու
Գալֆաեան Վրժ.




