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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Գարնան գեղեցիկ ամիսներ են՝ Ապրիլը եւ Մայիսը։ Ապրիլը, իր անունը
առած է լատիներէն aperire բառէն, որ կը նշանակէ արթննալ։ Նկատելով որ այս
ամսուան ընթացքին՝ կը վերածնի բնութիւնը ու կ՚ապրի իր վերազարթնումը,
զայն կոչած են՝ Ապրիլ։ Նաեւ նուիրական ամիս է՝ Ապրիլը, որովհետեւ
աշխարհի բոլոր քրիստոնեաները, սովորաբար Ապրիլ ամսուան մէջ (այս
տարի 4 Ապրիլ) կը տօնեն Քրիստոսի Հրաշափառ Ս. Յարութեան Տօնը՝
Զատիկը։ Զատիկին 40րդ օրը Համբարձման Տօնն է (13 Մայիս), իսկ՝ 50րդ օրը
Հոգեգալուստ։
Ապրիլ 23ին կը տօնենք մանուկներու նուիրուած՝ «23 Ապրիլ Մանկանց
Տօն»ը։
1 Մայիսը ընդունուած է՝ որպէս «Աշխատանքի Տօն», իսկ 19 Մայիսը՝
«Երիտասարդութեան Տօն»։
Մայրերու նուիրումը գնահատելու նպատակաւ, աշխարհի գրեթէ բոլոր
երկիրները՝ զանազան թուականներու կը տօնեն «Մայրերու Օր» մը։ Ամէնէն
տարածուն թուականը՝ Մայիսի երկրորդ Կիրակին է, որ 1914ին պաշտօնապէս ընդունուած է՝ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ, հիմ
ունենալով Anna Jarvisի կողմէ գրի առնուած յուզիչ նամակը, զոր ան ուղղած էր՝
իր մեռած մայրիկին։
Հայաստան Մայրերու օրը կը տօնէ 7 Ապրիլին։
Մենք հայերս՝ Ս. Աստուածածնի տօնն ալ կը յիշատակենք, որպէս
Մայրերու Տօն։
Սիրելի տղա՛ք, Մայիսին կը յաջորդէ Յունիսը, որ կ՚աւետէ ձեզի ամրան
երկար արձակուրդը։ Ապրեցաք ուսման անսովոր ու նեղացուցիչ տարեշրջան
մը։ Սրտանց կը մաղթենք, որ վերջ գտնէ քորոնայի անիծեալ համաճարակը եւ
յառաջիկայ տարի՝ կարենաք կրկին բնականոն կերպով ուսանիլ՝ դպրոցներու
մէջ։ Կը մաղթենք անշուշտ, որ ձեր ձեռքերուն մէջ ունենաք նաեւ, ձեր սիրելի
«ԺՊԻՏ»ը։
Բարի արձակուրդ ձեր բոլորին
Համբոյրներ՝
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Գօ-գօ

Թարգմանեց՝ Ովսաննա
Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Արդեօք ինչո՞ւ
անվերջ կը մլաւէ։
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Բայց յանցաւորը ես չեմ,
ես բռնած եմ միայն,
ինք կը քաշէ...
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Չե՞ս ամչնար
մանչս, ինչո՞ւ
անխնայ կը քաշես
կատուին պոչը...

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Կանոնաւորել
Հետեւեալ Խառն Տառերը
սաՔնեքեր պրիլԱ Մաննկաց Տնօ

նամուտԳարնա

երուՄայր րՕ

Համձումբար

կացոյցՎիճա

թիւնճուԶուար

ձաԱրկուրդ

Գումարել-Հանել
Գտէ՛ք պատասխանները։
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Ո՞վ... Ի՞նչ... Ո՞ւր...Ե՞րբ... Ի՞նչպէս... Ինչո՞ւ...

Պատրաստեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ
Ափրիկէի, Հարաւային Ամերիկայի գետերուն եւ լիճերուն
մէջ՝ կ՚ապրի ձուկի տեսակ մը, որ խռիկներու կողքին, ունի
օդ ամբարող պարկիկներ (kese)։ Այդ պարկիկները կը
կատարեն թոքերու պաշտօն։ Երբ գետին ջուրը երաշտի
(kuraklık) պատճառաւ ցամքի ու յատակը ցեխի
վերածուի, ձուկերը ստիպուած երկար ատեն կը բնակին
ցեխոտ փապուղիներու (tünel) մէջ։ Փապուղիները իրենց
վերեւ կ՚ունենան ցցուն ծակեր, ուրկէ ներս կը թափանցէ
օդը։ Այդ ծակերը՝ եթէ անհրաժեշտ են ձուկերուն շնչառութեանը համար, նոյնքան վտանգաւոր են, որովհետեւ
մարդիկ այդ ծակերուն շնորհիւ՝ կը ճշդեն անոնց
գտուած տեղերը եւ դիւրութեամբ կ՚որսան այդ համեղ
ձուկերը։
(Դիտել՝ https://www.youtube.com/watch?v=jviLMCz9rMM)

Թազմանիոյ վագրերը՝ որոնք երկար դարեր
ապրեցան Աւստրալիոյ անտառներուն մէջ՝ գոյութիւն
չունին այլեւս։ Անոնք կը պատկանէին պարկաւորներու (keseliler) խումբին՝ ագեւազներու (kanguru),
գոալաներու նման։ Իրենց նորածին ձագերը կը կրէին
իրենց սրունքներուն միջեւ գտնուող պարկերուն մէջ։
Մսակեր էին՝ վագր կոչուեցան, որովհետեւ անոնց
մարմինը ծածկող՝ կարճ ու կարծր ստեւներով դեղնորակ մորթը, իր վրայ ունէր սեւ
գիծեր՝ վագրերու նման։
Աւստրալիոյ հարաւ-արեւելքին
գտնուող Թազմանիա կղզիին մէջ՝
ներկայիս կ՚ապրին այն անասունները,
որոնք կը կոչուին Թազմանիոյ հրէշներ
(canavar)։ Հրէշ կը կոչուին, որովհետեւ
ունին շատ բարձր ձայն մը ու շատ
զօրաւոր կզակ։ Վայրագ են, ջարդուփշուր կ՚ընեն իրենց
որսին ոսկորները։ Չեն յարձակիր մարդոց վրայ։
Ներկայիս ապրող՝ աշխարհի ամենամեծ պարկաւոր մսակերներն են։ Որպէսզի
անոնց ցեղը բազմանայ, կը բուծանուին նաեւ իրենց նախկին հայրենիքին՝
Աւստրալիոյ մէջ։
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Ամիրտովլաթ Ամասիացի
(ԺԵ. Դարու սկիզբ – 1496)

Աշխատասիրեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ

12րդ դարու վերջաւորութեան մօտ՝ 1184ին, հայ բժշկութիւնը ունեցաւ
Մխիթար Հերացիի «Ջերմանց Մխիթարութիւն» երկը։ Այդ թուականէն մինչեւ
15րդ դար՝ հայ բժշկութեան պատմութեան մէջ, թէեւ յայտնուեցան զանազան
անուններ, բայց կարելի չեղաւ յստակ տեղեկութիւն քաղել՝ անոնց մասին։
15րդ դարու սկիզբը՝ 1415ի ատենները, Փոքր
Ասիոյ՝ Ամասիա քաղաքին մէջ՝ ծնաւ Ամիրտովլաթ
Ամասիացին, որ տիրապետեց 15րդ դարու հայ
բժշկութեան։ Շրջեցաւ՝ քաղաքէ քաղաք, ուսումնասիրեց՝ բոյսերը, անասունները, հանքային նիւթերը
եւլն.։ Սորվեցաւ 5 օտար լեզու՝ յունարէն, թրքերէն,
արաբերէն, պարսկերէն ու լատիներէն։
Թողուց 4 կարեւոր աշխատասիրութիւն՝
1) «Օգուտ Բժշկութեան» (1469), իր ամենակարեւոր երկն է, որ կը խօսի՝
մարդակազմութեան, առողջապահութեան, վիրաբուժութեան, ախտաբանութեան մասին։
2) «Անգիտաց Անպէտ» (1482), երկրորդ կարեւոր երկն է՝ բժշկական
բառագիրք մը, որ կը խօսի դեղերու պատրաստութեան եւ գործածութեան
մասին։
3) «Ախրապատին» (1482), արաբերէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ
դեղագործութիւն։ Ինք կը խոստովանի, թէ օգտուած է բազմաթիւ հեղինակներու
երկերէն, բայց միայն պարզ թարգմանութիւն մը չէ ըրածը, աւելցուցած է նաեւ
իր գիտելիքները։
4) «Գիրք Ռամկական» (1480), ժողովուրդին համար գրուած պարզ պատմութեան գիրք մըն է, դուրս կը մնայ գիտութեան կալուածէն։
Մեծ բժշկապետը մահացած է 1496ին։
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Նկարներու թիւերուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք խաչբառը։
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Գրեցէ՛ք նկարներուն անունները։ Թիւերուն համապատասխանող
տառերը զուգորդեցէ՛ք՝ վարի քառակուսիներուն մէջ գտնուող, նոյն
թիւերուն հետ։

,
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ՀՐԱՇԱՓԱՌ Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՏԻԿ

Աշխատասիրեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Էմմանուէլ անունը տրուեցաւ Աստուածորդիին, որ
ծնունդ առաւ, մարդոց հոգիներուն մէջ՝ «Բարին, սէրը,
արդարութիւնը, ճշմարտութիւնը, խոնարհութիւնը, եւլն.»
սերմանելու համար։
Էմմանուէլ կը նշանակէ՝ «Աստուած մեզի հետ»։
Յետագային Իրեն տրուեցան՝ «Յիսուս» եւ «Քրիստոս»
մակդիրները։
Յիսուս բառացիօրէն կը նշանակէ «փրկիչ», իսկ
Քրիստոս՝ (լատիներէն արմատով) «օծեալ» (kutsanmış)։
Քրիստոնեայ կը կոչուին բոլոր անոնք, որոնք կը
մկրտուին, կը հետեւին Յիսուսի վարդապետութեան ու կը
կիրարկեն իր տեսլականը (ideal)։
Քրիստոնեայ աշխարհին ամենամեծ տօնն է
Յիսուս Քրիստոսի Հրաշափառ Սուրբ Յարութեան
տօնը՝ Զատիկը, որուն թուականը փոփոխական է
(Կը տօնուի 22 Մարտէն-25 Ապրիլի միջեւ)։
Յարութիւն կը նշանակէ՝ «վերակենդանացում»,
Յիսուսին գերեզմանէն ելլելը։
Աշխարհի բոլոր եկեղեցիները քրիստոնէական
այս մեծագոյն տօնին՝ Յարութեան, տուած են
զանազան յատուկ անուններ, որոնք կապ չունին
Յիսուսի Յարութեան տօնին հետ։ Օրինակ կ՚ըսեն՝ Paskalya, Easter, Paaq եւլն.։ Հայերը
ըսած են Զատիկ։ Այս բառերը կու գան նախաքրիստոնէական ժամանակներէն, որոնք
յետագային կապուած են Քրիստոսի Յարութեան տօնին։ Ուրկէ՞ կու գայ եւ ի՞նչ իմաստ
ունի Զատիկ բառը, ստոյգ պատասխան մը չունի, կ՚ենթադրուի որ կապ մը պէտք է
ունեցած ըլլայ «Ազատ» բառին հետ։
Զատիկ բառը մեկնաբանուած է, զանազան իմաստներով՝
1) Ազատուիլ՝ զատուիլ (հեթանոսական կամ հրէական տօներէ)։
2) Ազատուիլ՝ չարչարանքէ։
3) Ձմրան եւ գարնան եղանակներուն զատուիլը։
4) Ոմանք մեկնաբանած են՝ թէ զատիկը պարսկերէնէ ծագում առած բառ մըն է՝
զոհել իմաստով։
*** Որոշ է որ հայերէնի մէջ զատիկ բառը նոյնացած է՝ զոհի գաղափարին հետ։
«Խաչ»ը՝ նախապէս սրածայր փայտէ ցից մըն էր, ուր մահապատիժի կ՚ենթարկուէին
յանցապարտները։ Խաչափայտը, որուն վրայ իր հոգին աւանդեց Մեծ Վարդապետը՝
Յիսուս, յետագային նուիրագործուեցաւ ու դարձաւ Քրիստոնէութեան խորհրդանիշը։
Ցից- ձող (kazık)
Բառացիօրէն- բառական իմաստով
Մակդիր- տիտղոս, ածական (ünvan)
Նուիրագործել- բան մը սուրբ
նկատել

Խորհրդանիշ- sembol
Մեկնաբանել- բացատրել,
լուսաբանել (yorumlama)
Կիրարկել- գործադրել (uygulamak)
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Հանելուկ

Առաջին տառերը միացնելով, գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։
Միշտ, շարունակ
Տգեղ չէ՛
... տը ժանէյրօ (Պրազիլիոյ նշանաւոր քաղաքը)
Շունի նմանող վայրի անասունը
Տարուան երրորդ եղանակը
Ընծայ
Նինջ
ու

...
.....
...
....
....
....
...
ու

Դեղին գոյնով աշնան պտուղ մը
Աւանակ
Նաւերու եւ օդանաւերու մէջ, օտար մարմիններու
ներկայութիւնը արձանագրող գործիք

........
..

Կից, քովը
Քաղցրաբոյր պտուղը
Կարճ ժամանակամիջոց

...
....
....

Հայր չէ՛
Մեր այբուբենին առաջին տառը
10x5
«տ» տառին յաջորդը
Անուրջ
«ց» տառին նախորդը
Անապատի անասունը
Նման

....
.
.....
.
....
.
...
....

Բառ Ջնջել

.....

Տառ Միացնել

Ջնջեցէ՛ք հետեւեալ բառերը ու
գտէ՛ք պահուած բառը։

Առաջին տառերը միացնելով,
գտէ՛ք պահուած բառը։

յունիս, քննութիւն, հանգիստ, խաղ,
ծով, աւազ, օդ, հով, ամպ, քուն

- Երբ անոր մէջ նայինք, կը տեսնենք
մեր պատկերը
……
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- Առտու

……

- Հետ

……

- Անով դուռը կը բանանք

……

- Կողմ մը

..

- Կարճ ժամանակամիջոց

….

- Ծովուն մէջ կ՚ապրի

…

- Խելացի

….

- Կատուին որսը

…

Էշ Մը՝ Որ Կը Փափաքէր
Առիւծ Ըլլալ
Աշխատասիրեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ

Ժամանակին կ՚ապրէր էշ մը, որուն
միակ փափաքն էր առիւծ ըլլալ։ Տէրը՝
Մոխիր անունը տուած էր անոր:
Անհնազանդ եւ ծոյլ էր Մոխիր, ամբողջ օր
աննպատակ կը պտըտէր ու կը քնանար։
Յաճախ կ'երազէր, թէ ինք՝ պիտի ըլլար
անտառներու թագաւոր առիւծը ու անվերջ պիտի հրամայէր՝ բոլոր անասուններուն:
Օր մը՝ տէրը, առիւծի մորթ մը բերաւ ու
դրաւ ախոռին մէջ: Մոխիր՝ այդ որ
տեսաւ, անմիջապէս մտաւ մորթին մէջ.
«Երազս իրականացաւ, ի վերջոյ փրկըւեցայ էշ ըլլալէ, հիմա՛ երթամ անտառ ու
ապրիմ առիւծի պէս», գոչեց ուրախութեամբ։
Երկա՜ր ճամբորդութենէ մը ետք՝ հասաւ անտառ. շատ յոգնած էր, երկարեցաւ
ծառի մը տակ ու քնացաւ...:
Անտառին անասունները, երբ տեսան
քնասէր Մոխիրը, շուտով հասկցան իշուն
խարդախութիւնը, որովհետեւ երկար
ականջներէն մէկը սպրդած՝ դուրս ինկած
էր առիւծի մորթէն:

Միջոց մը վերջ՝ Մոխիր արթնցաւ իր
խոր քունէն ու բացաւ աչքերը։ Երբ տեսաւ
շուրջը հաւաքուած անասուններու բազմութիւնը, յանդիմանեց զանոնք ու գոռաց
ուժգին.
- Ես առիւծն եմ, շո՛ւտ, բարեւի կեցէ՛ք
ձեր թագաւորին առջեւ...:
- Որպէսզի հաւատանք՝ թէ դուն թագաւոր ես, ուրեմն մռնչէ առիւծի նման,
աղաղակեցին անասունները՝ միաբերան։
Ու երբ մեր իշուկը անախորժ ձայնով
մը սկսաւ զռալ, անոնք քահ-քահներ
արձակելով խուժեցին խաբեբայ Մոխիրին վրայ, քաշեցին առիւծի մորթը
քամակէն ու խայտառակեցին զայն։
Մոխիր շատ ամչցաւ. գլխիկոր՝ վերադարձաւ տուն եւ այդ օրէն ետք՝ երբե՛ք
չերազեց առիւծ ըլլալ։ Հնազանդեցաւ
տիրոջը ու դարձաւ անոր
սիրելի Մոխիրը։

Մռնչել- առիւծին հանած ձայնը
Զռալ- իշուն հանած ձայնը
Գոռալ- բարձր ձայնով պոռալ
Խուժել- բազմութեամբ յարձակիլ
Քամակ- իշուն կռնակը՝ վիզէն մինչեւ յետոյք
Աղաղակել- բարձրաձայն պոռալ
Գլխիկոր- գլուխը ծռած՝ յանցաւորի նման
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Մտախաղեր

Պատրաստեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ

Գտէ՛ք այն բառը, որ առնչութիւն չունի՝ միւս երեքին հետ։

Ծաղկաման-ծաղիկ-ծունկ-ծիլ
Կրակարան-կռնակ-կայծ-կրակ
Պատուհան-վարագոյր-պատ-պատուաստ
Աման-սան-քանակ-դանակ
Դիմակ-դիտակ-շապիկ-ձեռնոց

Տաք-գաղջ-ցուրտ-ծամոց
Տուփ-թուփ-գրչատուփ-գրիչ
Արմատ-ցօղուն-ծիլ-գիր
Կօշիկ-գուլպայ-բակ-բաճկոն
Արագիլ-ապարանք-քարաշէն-խրճիթ

Քնար-դաշնակ-դաստակ-ջութակ
Կոպ-հօտ-կզակ-այտ
Երկինք-ամպ-մշուշ-շուշմայ
Մաղ-փեթակ-մեղր-մեղրամոմ
Լեռ-սառ-սար-ձոր

Տանձենի- բալենի-թզենի-քենի
Նամակաբեր-նամակ-նաւ-նամակատուփ
Շէկ-շէնք-շիկահաւ-շիկահեր
Սառնարան-մառան-շերեփ-դարան
Պայտ-պանիր-կարագ-կաթ

1- Պաղ պահարանը, որուն մէջ
կը պահենք մեր ուտելիքները
4
2- Հոգ չընող, չշահագրգռուող
1
3- Որուն վրայ կը քնանանք
4- Մէջը պարապ
5- Սուրբ գիրք (նոր կտակարան)
5
6- Յստակ
7- Պէս, օրինակ
8- Աշխատասէր
7
9- Կարասի մը, որուն վրայ
6
կը ճաշենք
10- Գիրքեր դասաւորելու դարան
11- Կարճ պատմուածք, որմէ դաս 10
կը քաղենք
12- Գումարումի նշանը
13- Պզտիկ տուն
14- Կերակուրներուն համ տուող համեմը
13

2
14

13

8
9
11

12

3

Ոսկեղէն Մօրուքը

Աշխատասիրեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

Հայ եկեղեցւոյ 34րդ Կաթողիկոսը եղաւ Յովհաննէս Օձնեցի Կաթողիկոսը
(718-729), որ կոչուեցաւ Իմաստասէր։ Իր առաքինի կենցաղով եւ հեղինակած
բազմաթիւ աշխատասիրութիւններով կարեւոր տեղ գրաւեց մեր եկեղեցւոյ
պատմութեան մէջ։
Հետեւեալը գրուած է իր մասին՝ Յովհաննէս պատմագիրին կողմէ (850-931).
Սրբակեաց էր Յովհաննէս Կաթողիկոսը։ Տեւական կ՚աղօթէր, անվերջ կը կարդար ու կը գրէր։ Ամէն ջանք կը թափէր առաւել եւս
զարգանալու համար։ Ժողովուրդը զինքը որակած էր,
որպէս «Աստուծոյ Մարդը»։ Արտաքին տեսքը սակայն,
կը հակասէր իր ապրելակերպին։ Կը հագնէր փայլուն
եւ զարդարուն զգեստներ, կը խարտոցէր ոսկին,
փոշիի կը վերածէր ու կը քսէր մինչեւ մէջքը հասնող
իր երկար մօրուքին։ Ան՝ այս բոլորը կ՚ընէր, երբ կ՚ելլէր
ժողովուրդին դիմաց։ Այսպէս կը հագուէր, որպէսզի
ակնածին պարզամիտները ու Աստուծոյ երկիւղը
զգան իրենց սրտին մէջ։
Կաթողիկոսին համբաւը հասած էր մինչեւ մահմետական Սուլթանին ականջը։ Վեհապետը փափաքեցաւ
տեսնել ու ճանչնալ, ժողովուրդին սէրն ու համակրանքը վայելող այս «Աստուծոյ Մարդը», ուստի պալատ
հրաւիրեց զինքը։
Կաթողիկոսին՝ խոր գիտութիւնը ու վայելչութիւնը,
հիացում պատճառեցին Սուլթանին, բայց հագած շքեղ
հագուստը եւ ոսկեփայլ մօրուքը, զարմացուցին զինքը։
- Ինչո՞ւ այսպէս զարդարուած ես, երբ ձեր Քրիստոսը
եւ իր աշակերտները այնքան համեստ զգեստներ կը հագնէին,
հարցուց Սուլթանը։
-Վեհափա՛ռ Տէ՜ր, իրաւունք ունիք, այսպէս պճնուած կը հագուիմ՝ պատկառանք
ստեղծելու համար միամիտ մարդոց հոգիներուն մէջ... Նոյնը չե՞ն ըներ թագաւորները՝ ժողովուրդը տպաւորելու համար։ Քրիստոս պէտք չունէր արտաքին
շքեղանքի, քանի որ Ան ունէր՝ Աստուածային զօրութիւն եւ հրաշքներ կատարելու
կարողութիւն։
Յետոյ աւելցուց.
- Բայց թոյլատրեցէ՛ք Տէ՛ր Արքայ, կ՚ուզեմ յայտնել ճշմարտութիւնը, ըսաւ ու
հանեց իր արտաքին փայլուն զգեստը։
Այն ատեն երեւան եկաւ այծի կարծր ստեւներով հիւսուած քուրձը, որ կը
ծածկէր ու փուշի պէս կը ծակծկէր Կաթողիկոսին մերկ մարմինը։
- Իմ բուն զգեստս այս քուրձն է, իսկ շքեղ զգեստներս՝ պարզամիտ մարդոց
աչքերուն համար են Տէ՛ր, գոչեց հանդարտութեամբ։
Սուլթանը երկարեց ձեռքը ու երբ շօշափեց քուրձը՝ սարսափեցաւ.
- Մարդկային մարմինը ինչպէ՞ս կրնայ դիմանալ այսպիսի տառապանքի մը։
Կասկած չկայ, Դո՛ւն իսկապէս «Աստուծոյ Մարդը»ն ես, գոչեց յարգանքով։
Առաքինի- պարկեշտ, ազնիւ, ընտիր
Հակասել- իրար չբռնել
Խարտոցել- մետաղէ գործիքով շիտակցնել
(törpülemek)
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Ակնածիլ- յարգանքի երկիւղ (վախ զգալ)
Պճնուիլ- զարդարուիլ
Պատկառիլ- յարգանք զգալ
Քուրձ- այծի ստեւներով հիւսուած կերպաս

Թարգմանեց՝
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Տարչօ՛,
կ՚ուզե՞ս որ մրցին
մեր շուները։

Գրաւի
կը դնեմ պարկ մը
քարէգնդակը, վստահ
եմ Կայծակը պիտի
շահի։

Տօտօ՛,
կը փափաքիս
անշո՛ւշտ։

Կ՚ընդունիմ
առաջարկդ...

Ո՜չ,
երբե՛ք...

Մտիկ ըրէ՛ Տօտօ՛,
փը՜ս...փը՜ս...փը՜ս...
Լաւ հասկցա՞ր
ըսածներս։

Քեզ տեսնեմ
Կայծա՛կ...

Թո՛ղ սկսի
մրցումը...

Հը՜..
Հը՜...

Հէ՜յ, սպասէ՛,
չտեսար կ՚արծեմ...

Ո՞ւր է...
Ո՞ւր է ոսկորը...

Շուն չէ՛,
հրթիռ է...

Ի՞նչ բան...

Ի՞նչ բան չտեսայ...

Ոսկո՜րը,
մե՜ծ ոսկորը...

Ապրի՛ս Տօտօ՛, Կայծա՛կ, պատժուած
ես, այսօր ոսկոր
դուն շահեցար։
չկայ քեզի։
Լաւ
վազեցի
չէ՞...

15

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ
(1817-1909)

Աշխատասիրեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

19րդ դարու աշխարհահռչակ հայազգի
ծովանկարիչը՝ Յովհաննէս Այվազովսկի, ծնած է
Ղրիմի (Kırım)՝ ծովեզերեայ Թէոտոսիա քաղաքին
մէջ, 1817ին։ Իր բացառիկ տաղանդը յայտնուած է
շատ փոքր տարիքին։ Ռուսիոյ Ցարին յանձնարարութեամբ՝ նախ Սէնթ Փէթէրսպուրկի
գեղարուեստից ակադէիմիոյ՝ յետոյ պետութեան
օժանդակութեամբ՝ իր ուսումը կատարելագործած
է Եւրոպայի մէջ։ Ռուսիա վերադարձին նշանակուած է՝ Ռուսիոյ Ծովային Ոյժերու նկարիչը եւ
մասնակցած է Ռուսիոյ բանակին մղած պատերազմներուն։ Թերեւս այդ պատճառաւ է որ շատ
յաճախ՝ բազմերանգ գոյներով, լոյսի-ստուերի խաղերով, ալիքներու
կատաղութեամբ կամ հանդարտութեամբ նկարած է՝ արեւածագը
-մայրամուտը, ծովը եւ նաւերը։ Ոճը դասական (klasik) է եւ վիպային (romantik)։ Շրջած է Եւրոպայի բազմաթիւ կեդրոնները, նաեւ Ամերիկա, Եգիպտոս,
Ծայրագոյն Արեւելք՝ ուր սարքած է բազմաթիւ ցուցահանդէսներ եւ
արժանացած է բազմաթիւ մրցանակներու։
1844 թուականին առաջին անգամ այցելած է Իսթանպուլ։ Օսմանեան
պետութեան վերջին սուլթաններուն հրաւէրով երկար ատեն ապրած է
Պոլիս ու արժանացած է «Պալատին Նկարիչը» կոչուելու տիտղոսին։
Շնորհուած են իրեն բազմաթիւ շքանշաններ։
Ստեղծագործած է 6000 իւղանկար, որոնք տեղ կը գրաւեն թանգարաններու, պալատներու նաեւ Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանին մէջ։
Մահացած է 1909ին։ Յուղարկաւորութիւնը կատարուած է զինուորական
մեծ շուքով։ Թաղուած է իր ծննդավայրին մէջ՝ Թէոտոսիոյ Ս. Սարգիս
Եկեղեցւոյ բակը։ Դամբանին վրայ արձանագրուած է, պատմագիր՝ Մովսէս
Խորենացիի խօսքը՝
«Մահկանացու ծնեալ, անմահ զիւրն յիշատակ եթող»։
(Մահկանացու ծնած, անմահ յիշատակ թողած)։
Այվազովսկի եղած է այն բախտաւոր նկարիչներէն, որ իր կենդանութեան
գնահատուած ու վայելած է մեծ փառք ու պատիւ։

Պատմագիր- ազգի մը պատմութիւնը գրող
Մահկանացու- մահուան ենթակայ եղող (ölümlü)
Անմահ- չմեռնող, չմոռցուող (ölümsüz)
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Ցար- Ռուսիոյ կայսր (Çar)
Օժանդակութիւն- օգնութիւն
Տիտղոս- պատուանուն (ünvan)
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Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հեռաձայնի Խօսակցութիւններ...
-Ա-

- Բարե՛ւ, Ովսաննա՛ մեծմայրիկ, անունովդ
ապրիս, մի՛շտ առողջ, մի՛շտ ուրախ ապրիս... Մենք այս
տարի եկեղեցի չգացինք, հետեւաբար ամէն տարուան
պէս քեզի ձիթենիի տերեւ չկրցանք բերել, ներողամիտ
եղի՛ր։
- Հոգ չէ՛ զաւակս, դուք լաւ եղէ՛ք, ամէնքս առողջ
ըլլանք, դեռ շա՜տ ծաղկազարդներ կը տօնենք։ Ես անցեալ
տարուընէ քիչ մը ձիթենիի տերեւ ունիմ, պահած էի։
- Մեծմայրի՛կ, ըսէ՛ տեսնեմ, այս անպիտան ժահրը, ե՞րբ
մեզմէ պիտի հեռանայ։
- Աղուոր թոռնի՛կս, աղօթենք, մեծ է Աստուծոյ զօրութիւնը։
Համբերութեամբ սպասենք, նաեւ ուշադի՛ր ըլլանք, յարգենք
կանոնները։
- Մեծմայրի՛կ, քեզ շատ կարօտցայ, մանաւանդ քու
պատրաստած համով «Մանթը»ն... Քեզ ուժով-ուժով
կը համբուրեմ, Ղազարոս քեռայրիս ալ ձեռքերը
կը համբուրեմ։
- Շնորհակալ եմ ձագո՛ւկս, ինձմէ ալ ձեզի՝ տաքուկ,
տաքուկ համբոյրներ։ Դարձեալ կը խօսինք, բարի գիշեր։

-Բ-

- Ալօ… Յարութիւն մեծհայրի՛կս, Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց։
- Անուշի՛կ թոռնիկս, Օրհնեալ Է Յարութիւնն Քրիստոսի։
- Մեծհայրի՛կ, անունովդ ապրիս։ Ամէն տարի, Զատիկին՝ Ս. Պատարագէն ետք,
ձեզի ճաշի կու գայինք, մեծմայրիկս տեսակ տեսակ համեղ ճաշեր պատրաստած
կ՚ըլլար։ Կը համախմբուէինք աւանդական սեղաններուն շուրջ, բաժակ կը
բարձրացնէինք՝ կը շնորհաւորէինք Ս. Յարութեան տօնը, նաեւ անուանդ տօնը։
- Այո՛, դժբախտաբար այս տարի իրարմէ հեռու մնացինք,
հոգի՜ս թոռնիկս։ Հոգ չէ՛, հոգիներն ու սիրտերը միշտ իրարու
մօտ են։ Գոհանանք, գոնէ հեռաձայնով կը խօսինք, նոյնիսկ երբեմն
հեռաձայնի պաստառէն զիրար կը տեսնենք…։
- Մեծհայրի՛կ, այս տարի մեծմայրիկս քանի՞ հատ հաւկիթ
ներկեց։
- Վեց հատ, ուրիշ տարիներ շա՜տ աւելի կը ներկէր,
որովհետեւ շատ հիւրեր կ՚ունենայինք։ Մաղթենք որ
յաջորդ տարի 20-30 հաւկիթ ներկելու արժանի
ըլլանք ու մեծ ուրախութեամբ կրկին համախմբուինք։ Հոգի՛ս, մայրիկդ քանի՞ հաւկիթ ներկեց։
- Տասը հատ… Մեծհայրի՛կ, ես այս տարի միայն քոյրիկիս
հետ կրցայ հաւկթամարտ ընել։ Կրկին կը շնորհաւորեմ անունդ։
Համբոյրնե՜ր…
- Համբոյրնե՜ր, անո՛ւշ թոռնիկս…
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Նամակ
10 Մայիս 2021
Բարե՛ւ, սիրելի՛ հօրեղբայր,
Յուսամ բոլորդ լաւ էք։ Անցեալ օր՝ հայրիկս խօսեցաւ ձեր մանկութեան
մասին։ Երկա՜ր-երկա՜ր ինծի պատմեց այդ հին, անմոռանալի օրերուն
մասին։ Ըսաւ որ. «Երբ հօրեղբայրդ արտասահման գնաց, յաճախ կը
թղթակցէինք», հիմա միշտ հեռաձայնով կը խօսինք։ Թղթակցիլ բառը ինծի
անծանօթ եկաւ, հայրիկիս հարցուցի. «Իրարու երկա՜ր-երկա՜ր նամակներ
կը գրէինք ու այդպէս մեր կարօտը կ՚առնէինք» ըսաւ։
Ես ալ որոշեցի քեզի նամակ մը գրել։ Գիտեմ որ
դո՛ւն երկար տարիներէ ի վեր, արտասահման կը
գտնուիս։ Ուսանողութեանդ շրջանը աւարտելէ ետք,
հաստատուեցար օտար ափերու վրայ։
Գիտե՞ս հօբար, մեծմայրիկս ու մեծհայրիկս
քեզ շատ կը կարօտնան։ Միշտ արցունքոտ
աչքերով քու մասիդ կը խօսին,
իմ կարգ մը շարժուձեւերս՝
կը նմանցնեն քու շարժումներուդ…։
Ես բնաւ փափաք չունիմ քեզի
նման արտասահման ուսանելու, որովհետեւ կը տեսնեմ մերիններուն
կարօտը, քեզի նկատմամբ։
Ես այս տարի լիսէն պիտի աւարտեմ, համալսարաններու մտից
քննութիւններուն կը պատրաստուիմ։
Սակայն աշխարհի այս դժուարին պայմաններով, ինչպէ՛ս, պիտի
ըլլայ, չեմ գիտեր։ Այս ժահրը տակն ու վրայ ըրաւ մարդոց կեանքը։ Գիտեմ
որ համալսարանի մը մէջ դասախօս ես, դուն ալ մեզի նման առ ցա՞նց
կը դասաւանդես։
Սիրելի՛ հօբարս, եթէ յաջողիմ ճարտարապետ ըլլալ կ՚ուզեմ։ Սակայն
բախտը զիս ո՛ւր պիտի առաջնորդէ, չեմ գիտեր։
Անցնող տարիներուն, երբեմն արձակուրդներդ կ՚անցընէիր ծննդավայրիդ մէջ, մեր տունը կու գայիր, ի՜նչ աղուոր օրեր էին անոնք, երանելի՜
օրեր…։
Սրտանց կը մաղթեմ, որ համայն աշխարհ դառնայ իր նախկին
օրերուն ու մենք ալ դարձեալ զիրար վայելելու առիթը ունենանք։
Կարօտով տաքուկ համբոյրներ,
Բոլորին սիրալիր բարեւներ՝
Գարուն
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Տրուած ուղղութիւններով
գծեցէ՛ք պահուած նկարը։
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Պատրաստեց
Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ
Գրեցէ՛ք անունները՝ «Մ» տառին մէջ զետեղուած նկարներուն։

Քանի՞ հատ
«մ» տառ
կրնաք
հաշուել։
22

Համեղ Հաւկի՜թը...

Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

Շատ առողջ, շատ աշխոյժ էր աղուէսը՝ երբ երիտասարդ էր։ Հիմա որ ծերացած էր,
ունէր կարգ մը անհանգստութիւններ։
Դիմեց բժիշկին ու գանգատեցաւ.
- Ցաւերու մէջ եմ՝ գլո՜ւխս, փո՜րս, ստամո՜քսս, ամէ՛ն կողմս կը ցաւի։
- Կը բաւէ որքան հաւ, աքլոր լափեցիր, այլեւս մսեղէն սնունդի պէտք չունիս։ Ասկէ
ետք միա՛յն ապուր, յանձնարարեց բժիշկը։
- Միայն ապո՞ւր. . . հաւկի՞թ ալ չեմ կրնար ուտել, հարցուց աղուէսը՝ սրտնեղած։
- Օրական մէկ հաւկիթ՝ թոյլատրելի է, ո՛չ աւելի, պատասխանեց բժիշկը վճռական։
Աղուէսը անտառ վերադարձաւ մտահոգ. «Ճար չկայ, պէտք է հաւ մը պահեմ, որ
հաւկիթ ածէ ինծի համար», խորհեցաւ ու նոյն գիշերն իսկ գնաց գիւղ, կեցաւ
վարպետ Մկոյի հաւնոցին առջեւ ու սկսաւ գովքը հիւսել անտառին։ Հաւերէն մէկը
համոզուեցաւ, դուրս թռաւ հաւնոցէն, փաթթուեցաւ աղուէսին մուշտակապատ
մէջքին ու հեռացաւ հաւնոցէն։
Հաւը երջանիկ էր անտառին մէջ։ Շա՜տ աւելի երջանիկ էր աղուէսը։ Ամէն օր՝ մերթ
կը տապկէր, մերթ կը խաշէր ու մեծ ախորժակով կը ճաշակէր՝ հաւուն ածած
հաւկիթները։
- Ի՞նչ համ ունին արդեօք ածած հաւկիթներս, որ այսքա՜ն համեղ կը թուին
աղուէսին, խորհեցաւ հաւուկը եւ հետաքրքրութեանը գոհացում տալու համար,
առաւօտ մը կոտրեց հաւկիթին կճեպը ու կուլ տուաւ իր իսկ ածած հաւկիթը։
Այս որ տեսաւ, աղուէսը սաստիկ բարկացաւ, պոռաց-կանչեց, հազիւ զսպեց
ինքզինքը հաւուն վրայ յարձակելու մղումէն։
Խե՜ղճ հաւուկը շատ վախցաւ, այնքա՜ն վախցաւ, որ այլեւս չկրցաւ հաւկիթ ածել։
Անմիտ աղուէսը մնաց անսուաղ ու կարճ ժամանակի մէջ՝ փչեց իր վերջին շունչը։
Կիրակի օր մըն էր. վարպետ Մկօ ըստ սովորութեան անտառ գնաց որսորդութեան։ Մեծ եղաւ ուրախութիւնը, երբ դիպուածաւ գտաւ սատկած աղուէսը ու իր
փախստական հաւուկը։ Աճապարանքով քերծեց աղուէսին մորթը, գուրգուրանքով
գրկեց՝ կէս մը նուաղած հաւուկը ու վերադարձաւ գիւղ։
Իր բոյնին մէջ՝ շուտով կազդուրուեցաւ մեր հաւը ու սկսաւ ամէն օր հաւկիթ ածել։
Շաբաթը անգամ մը՝ ա՛ն աչքերէ հեռու կը մեկուսանար անկիւն մը ու գիտէ՞ք ի՛նչ
կ՚ընէր, մե՜ծ ախորժակով իր ածած հաւկիթը կ՚ուտէր...։
Թոյլատրել- արտօնել, չարգիլել
Վճռական- որոշումին վրայ հաստատ կեցող
Մուշտակապատ- մուշտակով ծածկուած
Մերթ- երբեմն
Կճեպ- կեղեւ, պատեան
Անսուաղ- անօթի, առանց ուտելու
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Դիպուածաւ- պատահմամբ
Թուիլ- երեւիլ
Նուաղած- կէս մը մարած (baygın)
Կազդուրուիլ- նախկին ոյժը վերագտնել
Մեկուսանալ- մէկ կողմ քաշուիլ, առանձնանալ
Քերծել- անասունին մորթը միսէն զատել

Հանելուկներ
:
x
-

= 3
= 12
= ?

Պատասխաններէն
մեկնելով, նախ գտէ՛ք
երկու թիւերը, յետոյ
կատարեցէ՛ք հանումը։

1= 5
2 = 25
3 = 125
4 = 625
5= ?

Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

4x6= 6
8x2= 7
5x5= 7
8 x 7 = 11
6x9= ?

Ո՞ր գլանը աւելի երկար է։
Քանի՞ դէմք կրնաք հաշուել։

Ո՞ր վանդակին մէջ անասուններ չեն բնակիր։
Ո՞ր պարկին մէջ բրինձ կամ լուբիայ չի դրուիր։
Խոտակեր անասուն է,
Քիթը՝ պոչէն երկար է։
Երեք վանկով անուն ունիմ,
Գիշեր-ցերեկ մի՛շտ կ՚աշխատիմ։
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Մտազբօսանք

Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

Ամբողջացուցէք անունները։
Անասուններ
Ա . ու . ս
Առ . ծ
Այ .
Ա.ջ
Ագ . վ . զ

Թռչուններ
Ա..գ.լ
Աղ . ւն .
Ագ . . ւ
Ա . ծիւ
Ա . գղ

Միջատներ
Մժ . .
Մ.ջ.ն
Մ . մու .
Մ . ղու
Մ.ր.խ

Անասուններ
Կ.պ.կ
Կ . . ու
Կ . կո . դ . լոս
Կր . . յ
Կ . ղբ

1-Մարմնին ո՞ր գործարանը, կեդրոնն է ջղային դրութեան։
Ա) Սիրտ Բ) Ստամոքս
Գ) Ուղեղ
2-Ո՞ւր կը գտնուին մարմնին ամենափոքր ոսկորները։
Ա) Ճկոյթ մատին մէջ
Բ) Միջին ականջին մէջ Գ) Ոտքի մատներուն մէջ
3-Ո՞րն է շնչառութեան գործարանը։
Ա) Ստամոքս
Բ) Սիրտ
Գ) Թոք
4-Ո՞ր գործարանները կը գտնուին՝ կուրծքի վանդակին մէջ։
Ա) Ստամոքս
Բ) Սիրտ եւ թոք Գ) Հաստ ու բարակ աղիքներ
5-Ո՞ւր կը գտնուի ուղեղը։
Ա) Գանկ
Բ) Դէմք

Գ) Գլուխ

Բարի լուր
Ծովային փոխադրամիջոցը՝ որ կ՚աշխատի շոգիի ուժով
Այն պտուղը, որմէ գինի կը պատրաստեն
Թանկագին մետաղ մը
Եկեղեցի
Գումարումի նշանը
Կրօնական երգ
Ըլլալ բայը, հիմնական
Շատ կարճ ժամանակամիջոց

ա . ե . իս
շ ո.ե.ա.
խա.ո.
ա . . աթ
. աճա .
ա . ա . ել
. աղմո .
է ա.ա.
. ո.է

Տաճար
Ղեկը կառավարող, առաջնորդող
Բեռ կրող անասունը
Հով

.
.
է
.
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կե . ե . ի
ե.ավ.ր
.
ա.ի

Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

Բայերը՝ որոնք բաժնուած են 7 խումբի, 2 ձեւի խնդիր կ՚առնեն՝ Սեռի Խնդիր
եւ Բնութեան Խնդիր՝ Հայցական կամ Տրական հոլովումով։
Ներգործական բային սեռի խնդիրը սովորաբար կ՚ունենայ հայցական
հոլով։ Օրինակ՝ Ես գիրք մը գնեցի։ («գիրք»ը հայցական հոլով սեռի խնդիր է)։
Բայց կան կարգ մը ներգործական բայեր, որոնք սեռի խնդիրը հայցական
հոլովով առնելու տեղ տրականով կ՚առնեն։ Օինակ՝ այցելել, խնայել, սպասել,
օգնել, ծառայել, հետեւիլ, աղաչել եւլն. բայերը։
Այցելել բայը եթէ անձի հետ գործածուի՝ տրական հոլով սեռի խնդիր կ՚ուզէ։
Օրինակ՝ Մայրս հիւանդին այցելեց։ («հիւանդին» տրական հոլով սեռի խնդիր)։
Այցելել բայը տեղ ցոյց տուող բառերու հետ երբ գործածուի՝ հայցական
հոլով բնութեան խնդիր կ՚ուզէ։ Օրինակ՝ Մայրս հիւանդանոց այցելեց։
(«հիւանդանոց» հայցական հոլով բնութեան խնդիր)։
Մի՛ մոռնաք՝ անձերու համար պէտք է գործածել տրական հոլով՝ մօրս
այցելեցի, ուսուցչիս այցելեցի, ընկերոջս այցելեցի, իսկ տեղի համար՝
հայցական հոլով՝ դպրոց այցելեցի, թանգարան այցելեցի, եկեղեցի այցելեցի,
Ֆրանսա այցելեցի եւլն.։
Խնայել բայը՝ եթէ անձի համար գործածուի, տրական հոլով սեռի խնդիր
կ՚ուզէ։ Օրինակ՝ Այս խօսքը կը խնայեմ անձիդ։ («անձիդ» տրական հոլով սեռի
խնդիր)։
Խնայել բայը՝ եթէ առարկայի համար գործածուի, հայցական հոլով սեռի
խնդիր կ՚առնէ։ Օրինակ՝ Մայրս դրամ կը խնայէ։ («դրամ» հայցական հոլով սեռի
խնդիր)։
Զարնել բայը՝ հարուածելու, ծեծելու իմաստով երբ գործածուի, տրական
հոլով սեռի խնդիր կ՚առնէ։ Օրինակ՝ Անվերջ կը զարնէր աղջնակին։
Զարնել բայը՝ սպաննելու իմաստով երբ գործածուի, հայցական հոլով սեռի
խնդիր կ՚առնէ։ Օրինակ՝ Որսորդը թռչուններ զարկաւ։
Տրական հոլով սեռի խնդիր կ՚առնեն՝ սպասել, յաղթել, օգնել, աղաչել,
ծառայել, հետեւիլ, եւն. բայերը։
Երկար ժամեր ընկերոջս սպասեցի։
Արդարութիւնը՝ ուշ կամ կանուխ, կը յաղթէ խարդախութեան։
Բարի մարդիկ օգնեցին աղքատներուն։
Գողը կ՚աղաչէր ոստիկանին։
Իշուկը՝ երկար տարիներ ծառայեց իր տիրոջ։
Աշակերտը կը հետեւէր ուսուցիչին։
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Գրեց՝
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Գիրքս
Պատկերազարդ՝ հաստ, գունաւոր,
Գիրք մը ունիմ, ես շատ աղուոր,
Ուր կը խօսին նապաստակներ,
Աքլոր, ճուտիկ, բի՜ւր հաւիկներ...:
Եւ դեռ ինչե՜ր ինչե՜ր ինչե՜ր,
Ծիծաղաշարժ պատմութիւններ,
Եկէ՛ք իմ մօտ, ո՜վ ընկերներ,
Զուարճանանք երկար ժամեր։

Փոքրիկ Գծագրիչը
Ունիմ անկիւն մ՚ ինծի յատուկ,
Աշխատանքէս կ'առնեմ հաճոյք,
Գիշեր-ցերեկ շատ եմ զբաղ,
Գոյներու մէջ կ'ապրիմ խաղաղ:
Այսօր ունիմ ես մեծ յուզում,
Քովս են վրձին, ներկեր բազում,
Հեռու կեցէ՛ք, պիտ՚ ամփոփուիմ,
Մեծ մրցումին պիտ՚ մասնակցիմ։

Եղունգներս
Եղունգներս միշտ կը կրծեմ,
Քանի նեղուիմ նոյնը կ՚ընեմ,
Բայց չեմ սիրեր տգեղ մատներ,
Ծուռիկ-մուռիկ կարճ եղունգներ,
Ինչպէ՞ս ընեմ որ չկրծեմ,
Պէտք է շուտով՝ ճար մը գտնեմ:
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Ծածկագիր Խաղ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Գտի՛ր պահուած նախադասութիւնը։

Պատասխաններ
Էջ 05 Կանոնաւորել Հետեւեալ Խառն ՏառերըԳարնանամուտ, քսաներեք ապրիլ, մանկանց
տօն, մայրերու օր, համբարձում, վիճակացոյց,
արձակուրդ, զուարճութիւն: Գումարել-Հանել-13,6:
Էջ 08-

քանակ, դիտակ, դաստակ, հօտ, շուշմայ (susam),
մաղ, սառ, ծամոց, թուփ, գիր, բակ, արագիլ, քենի,
նաւ, շէնք, շերեփ, պայտ: Բ- Սառնադարան,
անտարբեր, անկողին, սնամէջ, աւետարան, ջինջ,
իբր, ժրաջան, սեղան, գրադարան, առակ, առաւել,
տնակ, աղ:
Էջ 22 Հանելուկ- Ամպ, մոմ, դիմակ, միս, լեմոն,
ջայլամ, խամաճիկ, յասմիկ, մատանի: 10 հատ «մ»
տառ կայ:
Էջ 24- 6 - 2 = 4 / 5=1 / 6x9= 54 5+4=9 /
Գլանները հաւասար են։ / 7 դէմք։ / 20+3x6=138 /
Կուրծքի վանդակին, մաղձապարկին, փիղ,
ժամացոյց։
Էջ 25- Աղուէս, առիւծ, այծ, արջ, ագեվազ, արագիլ,
աղաւնի, ագռաւ, արծիւ, անգղ (akbaba), մժեղ,
մրջիւն, մամուկ, մեղու, մարախ, կապիկ, կատու,
կոկորդիլոս, կրիայ, կուղբ (kunduz)։
1) Գ, 2) Բ, 3) Գ, 4) Բ, 5) Ա։
Աւետիս, շոգենաւ, խաղող, արծաթ, տաճար,
առաւել, սաղմոս, էական, րոպէ, եկեղեցի,
ղեկավար, էշ, քամի։ «Աշխատասէր եղէ՛ք»։
Էջ 28 Ծածկագիր Խաղ- «Մանկանց Տօնը
շնորհաւոր ըլլայ»:

Էջ 09- Կով, կատու, ձի, շուն, ընձուղտ, ոչխար,
«Ով որ կ’աշխատի, ա՛ն կը վարձատրուի»:
Էջ 11 Հանելուկ- Յար, աղուոր, րիօ, գայլ, աշուն,
նուէր, քուն, սերկեւիլ, էշ, րատար, մօտ, ելակ,
րոպէ, մայր, այբ, յիսուն, ր, երազ, ր, ուղտ, նոյն
«Յարգանք ու սէր մեր մայրերուն»։ Բառ Ջնջել«Արձակուրդ»։ Տառ Միացնել- «Համբարձում»։
Էջ 13 Մտախաղեր Ա- Ծունկ, կռնակ, պատուաստ,
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Մելանի Իչ-Ա. Ճան Տուվարճը
Տատեան Վրժ.
Էտկար Կրիվոնոսովա
Կէտիկփաշայի Հրանդ
Տինք Վրժ.

Սեւան Թոփչու
Գալֆաեան Վրժ.

Մանէ Ղուլեան
Կէտիկփաշայի
Հրանդ Տինք Վրժ.

Տարօն Էրտինչ
Էսաեան Վրժ.
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Սարին Աքեիւզ
Գալֆաեան Վրժ.

Նորա Գազանճը
Էսաեան Վրժ.

Ռոպին Թաքըճը
Գալֆաեան Վրժ.

Էլսա Ամիրօղլու
Էսաեան Վրժ.

Միքայէլ Տէմիրճեան
Գալֆաեան Վրժ.
Տանիէլ Ճամկէօզ
Էսաեան Վրժ.

Սոֆիա Վերդեան
Կէտիկփաշայի
Հրանդ Տինք Վրժ.

Սուզաննա Իսրայէլեան
Էմմա Պօղոսեան
Կէտիկփաշայի
Հրանդ Տինք Վրժ.
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