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ԹՌՉՈւՆԻ ՄՏԱԾՄՈւՆՔԸ 
Հովհաննես Թումանյան 

 
Ես ապրում էի մի փոքրիկ տան մեջ՝ 

Ազատ ու անփույթ, 

Աշխարհքն ինձ համար կլոր էր անվերջ,  

Կեղևը՝ կապույտ։ 

 

Նրանից հետո աչքըս բաց արի 

Մի փոքրիկ բնում, 

Տեսա՝ աշխարհքը հարդից է շինած, 

Ու մայրս է շինում։ 

 

Մի օր էլ, բնից գլուխս հանած, 

Նայում եմ դես-դեն, 

Տեսնեմ՝ աշխարհքը տերևից շինած, 

Մեր բունը՝ վրեն։ 

 

Հիմի թռչում եմ հեռո՜ւ, շատ հեռո՜ւ, 

Ամեն տեղ գնում, ՝ 

Բայց թե աշխարհքը ինչի՞ց Է շինած 

Էլ չեմ հասկանում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անփույթ – անհոգ, անտարբեր, անուշադիր, թափթփված  
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Բանաստեղծությունը պատմի՛ր: 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Նկարի՛ր բանաստեղծության քառատողերը, յուրաքանչյուրի մոտ գրի՛ր 

համապատասխան քառատողը։ 

 
 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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Քո կարծիքով՝ ինչի՞ց է շինված աշխարհը։ 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Նկարագրի՛ր ձեր թաղամասը (թաղը. փողոցը)։ 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ինչպիսի՞ն կուզեիր, որ մեր քաղաքը լիներ։ 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Թռչունին նամակ գրի՛ր։ Չմոռանաս հասցեն գրել։ 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Առավոտյան բարեմաղթանքներ գրի՛ր։ 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
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ՇԱՇ ՀՅՈւՐԸ 
Հայ ժողովրդական հեքիաթ 

 
Մի անգամ մի մարդ հյուր Է գնում ընկերոջ տուն։ Ուտում է, խմում, 

իրիկնադեմին վեր է կենում, որ տուն գնա։ Մեկ էլ նայում է տեսնում՝ երկինքը 

տրաքեց, ու մի անձրև սկսեց, ոնց որ ջրհեղեղ։ 

- Պահո՜, էս ի՞նչ փորձանք էր, ո՞նց եմ տուն գնալու,– ասում է էս հյուրը։ 

Տանտերը տեսնում է, որ ճար չկա, ասում է. 

- Լավ, ա՛յ ընկեր, էս անձրևին ո՞նց ես գնալու տուն, գիշերը մեր տանը մնա, 

էլ ո՞ր օրվա ընկերներն ենք։ 

 Վերջը հյուրը համաձայնում է։ 

 Տանտերն ու կինը գործով են ընկնում։ Մեկ էլ նայում են, տեսնում՝ հյուրը չկա։ 

 Քիչ ժամանակ անց անց մեկ էլ էս հյուրը թրջված, ջուր դարձած ներս մտավ։ 

- Ա՜յ մարդ, տունդ շինվի, էս անձրևին ո՞ւր էիր գնացել։ 

- Գնացի՝ տնեցիներին ասեմ, որ անձրևի պատճառով գիշերս ձեր տանն եմ 

մնալու։ 

 

շաշ   – հիմար, միամիտ 

գիշերս  – այս գիշեր 
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Փորձի՛ր բացատրել այս արտահայտությունները։ 

 

երկինքը տրաքեց  _________________________________________________ 

ճար չկա                __________________________________________________ 

գործով են ընկնում    __________________________________________________ 

ջուր դարձած             ____________________________________________________

  

Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր այն նախադասությունը, որով կարող ես ապացուցել հյուրի 

շաշ լինելը։ 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Շաշ հյուրին Նոր տարին տոնելու հրավիրի՛ր, բայց զգաշացրո՛ւ... 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Շաշ հյուրը հեռագիր է ուղարկում տուն։ 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
 

Ականջիդ օղ արա՛։ 
 

 

Գդակը մեծ, տակը՝ դատարկ։ 

Ինչ լինի մարդուն՝ իր խելքից է։ 
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ԽՄԱԾ ՄԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԸ 
Հայ ժողովրդական հեքիաթ 

 
 Մի գիժ մուկ վախից փախչում է մառան, ելնում նստում գինու կարասի 

պռնկին, հոտ է քաշում թե չէ, քեֆը լավանում է, ընկնում է ուղիղ գինու մեջ։ Խեղճ 

մուկը, խեղդվելով, աղաչում է Աստծուն. 

- Աստվա՛ծ ջան, էս ի՞նչ կրակի մեջ գցեցիր ինձ։ Հիմա ես էս հսկա կարասի 

մեջ պիտի խեղդվե՞մ։ Ուրեմն ես մի կատվի բաժին էլ չարժե՞մ։ Լավ չէ՞ր կատուն 

ինձ ուտեր, քան թե անտեղի կորչեի էս կարասի մեջ։ 

 Էդ ասելն էր, որտեղից-որտեղ մի չալ կատու է հայտնվում ու կարասի պռնկից 

ձայն տալիս. 

- Հիմա որ քեզ կարասից հանեմ, կթողնե՞ս քեզ ուտեմ։ 

- Ո՞ւր է, է՛։ Էդպիսի մի լավություն արա, քո լավության տակից դուրս կգամ։ 

 Կատուն թաթը գցում է, մկանը կարասից հանում, դնում է մի կողմ, որ մի քիչ 

չորանա։ 

 Մուկ դու մուկ, պո՜ւկ, փախչում է, մտնում ծակը։ Կատուն վիզը ծռում է, 

նայում է, նայում ու ասում. 

- Բա ի՞նչ եղավ մեր սուրբ պայմանը։ 

- Դու էլ բան ասիր, խմած ժամանակ մի բան էր ասինք, կրակն ընկա՞նք։ 

 

պռունկ - եզր, ծայր, շուրթ, բերան 
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Հեքիաթն այնպես պատմի՛ր. կարծես մուկը դու ես։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ինչպիսի՞ն է այս հեքիաթի կատուն։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Մի խորհուրդ տուր կատվին։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր այն հատվածր, որտեղ մուկը հուսահատված է։ 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Ինչպիսի՞ն է այս հեքիաթի մուկը։ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Նկարի՛ր նրան՝ կարասում խեղդվելիս։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կատվի ու մկան մասին ինքդ հանելուկ հորինի՛ր։ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Մուկը կատվին ինչպե՞ս խնդրի, որ իրեն չուտի: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ԷՇԻ ՁՈւՆ 
Հայ ժողովդական հեքիաթ 

 

Մի հալիվոր գնում է քաղաք, տեսնում շուկայում ձմերուկ են վաճառում, 

մոտենում է, թե՝ 

 - Ախպերացու, էս ի՞նչ է։ 

Ձմերուկ վաճառողը տեսնում է, որ էս ծերը միամիտ մարդ է, ձեռ է առնում. 

 - Էշի ձու։ 

Էս հալիվորը մտածում է. «Մեր էշը սատկել է, մի հատ առնեմ տանեմ, ի՞նչ 

կլինի»։ Առնում է տանում։ Ճամփին նստում է՝ մի քիչ հանգստանա, շունչը տեղը 

բերի, էս ձմերուկը գլորվում է, գնում մի քարի դիպչում, ջարդվում։ Դու մի ասի, էդ 

քարի տակ մի նապաստակ է թաքնված լինում, դուրս է գալիս քարի տակից ու, 

պո՛ւկ, փախչում։ Խեղճ հալիվորը հետևից վազում է ու ձայն տալիս. 

 - Քուռի՛-քուռի՛, քուռի՛-քուռի՜... 

Նապաստակը փախչում է, գնում։ Էս մարդը փոր-փոշման տուն է գնում, կնոջը 

պատմում. 

- Բա, ա՛յ կնիկ, գլխիս էսպես փորձանք եկավ։ Մի էշի ձու առա, ճամփին 
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գլորվեց, քուռակը դուրս եկավ, փախավ։ Ինչքան վազեցի, չհասա։ Էնպես էր 

վազում, ոնց որ՝ նապաստակ։ Ափսոս, կպահեինք, կմեծանար, ձմեռվա համար 

փայտ կբերեինք։ 

Կինն ասում է.  

- Ա՛յ մարդ, հետո կթողնեի՞ր կժերը վրան դնեի, գնայի աղբյուրից ջուր բերելու։ 

Էս մարդը կնոջը մի լավ ծեծ է տալիս թե՝  

- Ես գնամ խեղճ էշին փայտ բարձեմ-բերեմ, դու էլ հոգնած-դադրած էշին տանես 

ջո՞ւրը... 

 

հալիվոր - ծեր մարդ 

դադրած – հոգնած 

 

Հեքիաթում այս նախադասաթյուններն ինչպե՞ս են ավարտվում։ 

 

Մի հալիվոր գնում է քաղաք, _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Դու մի ասի, էդ քարի տակ _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ճամփին նստում է՝ ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ինչպիսի՞ մարդ էր այս հեքիաթի ծերունին, մի քիչ նրա մասին պատմի՛ր։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Հեքիաթի ո՞ր հատվածներում է երևում, որ նա հենց այդպիսին է։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ԿՈԻՅՐԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔԸ 
Հովհաննես Թումանյան 

Օրը ցերեկով  

Երեք-չորս հոգով  

Կույրերը եկան. 

Փղին դեմ ընկան։ 

Մինը, որ մարմնին դիպավ հաստ, ահեղ, 

- Հե՛յ, զգո՛ւյշ,– կանչեց,– մի պատ կա էստեղ։  

Մյուսը, որ ոտն էր շոշափել իր դեմ՝ 

- Ի՜նչ պատ,– ծիծաղեց,- էս կոճղ է կարծեմ։  

Երրորդի ձեռը կնճիթն էր ընկել. 

- Օձ է, օ՜ձ,– գոռաց,– էլ ի՜նչ եք կանգնել։  

Մինչդեռ չորրորդը, պոչիցը բռնած, 

Քահ-քահ խնդալով ծաղրում էր նրանց. 

- Վա՜հ, ճիշտ որ կույր եք. չիմացավ ոչ ոք։ 

Ո՛չ էս է, ո՛չ էն, այլ կախած մի թոկ։ 

- Չէ՛, պատ է, - չէ՛, կոճղ - չէ՛, օձ է. - չէ՛, թոկ...  

Ու աղմկելով ամեն մինը ջոկ. 

Ինչպես որ եկել, 

Դեմ էին ընկել, 

Էնպես էլ կույր-կույր ետ դարձան կրկին. 

Սարի պես փիղը պարզ լուսի տակին։ 
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դեմ առնել  - հանդիպել, դեմը դուրս գալ 

կոճղ   - ծառի բնից սղոցած մաս 

թոկ    - պարան 

ջոկ   - առանձին 

ահեղ  -  ահավոր, հզոր, ահարկու, զորեղ 

 

Կարճ պատմի՛ր։ 

Կույրերի կարծիքը 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Կույրերը հանդիպել են _____________________________________ . ի՞նչ կասեն։ 

  ինչի՞ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Կույրերին որևէ բան այնպես նկարագրիր, որ իմանան խոսքն ինչի մասին է։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ԱՇՈւՆ 
Հատված 

Համո Սահյան 

 

Աշնան օրերն են հասել 

Իջել է ամպը սարին, 

Եվ հրաժեշտ է ասել 

Կռունկը մեր աշխարհին։ 

 

Բարդին էլ չի սոսափում 

Արագիլի թևի տակ, 

Դեղին թերթեր է թափում 

Առվակի մեջ կապուտակ։ 

 

Կարմիր խարույկ է կարծես 

Ծեր տանձենին անտառի, 

Թվում է, թե մոտ վազես, 

Ձեռք ու ոտքդ կվառի։ 

 

Քամին շատ էր թափառել՝ 

Պարապ-սարապ, թևը կախ, 

Բայց արդեն գործ է ճարել, 

Տեսեք, ինչքան է ուրախ։ 

 

սոսափել  - խշխշալ, կամաց խշշալ 

թևը կախ  - տխուր, տրտում, հուսահատ 
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Գրիր քեզ դուր եկած քառատողը և նկարի՛ր։ 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

Այս տողերը փորձիր բացատրել։ 

 

Բարդին էլ չի սոսափում  

Արագիլի թևի տակ... 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Կարմիր խարույկ է կարծես  

Ծեր տանձենին անտառի... 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Աշնան մասին պատմի՛ր՝ գործածելով բանաստեղծության բառերն ու 

արտահայտությունները։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Աշնան տերևաթափ ծառ նկարի՛ր և նրա մասին պատմի՛ր։ 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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ԽՈԻԼԻ ԱՅԾԵՐԸ 
Աթաբեկ Խնկոյան 

 

 Մի խուլ մարդ երեք այծ ուներ։ Մեկի պոզը կոտրած էր։ Ինչպես է լինում, մի 

օր այծերը կորչում են։ Տերն ընկնում է դես-դեն՝ այծերը գտնելու։ 

 Նա պատահում է ուրիշ խուլ մարդու՝ վար անելիս, և հարցնում. 

- Բարի հաջողում, ախպեր, այծերս չե՞ս տեսել։ 

- Լավ է՝ այսպես ցանեմ, - ձեռքը մի կողմ թափ տալով պատասխանում է վար 

անողը։ 

 Այծատերը կարծելով, թե դեպի ցույց տված կողմն են գնացել այծերը, ասում 

է. 

- Թող երկինքը վկա լինի, թե գտա այծերս՝ պոզը կոտրածը քեզ եմ տալու։ 

 Ասում է ու գնում այծերը որոնելու։ Այծերը գտնելով՝ նա ուրախ-ուրախ 

առաջն արած, քշում բերում է արտավարի մոտ և ասում. 

- Շնորհակալ եմ, ախպե՜ր, այծերս գտա. առ այս այծս էլ քեզ, - ու պոզը կոտրած 
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այծը քշում է դեպի նա։ 

- Ես չեմ կոտրել դրա պոզը, ես տեղեկություն չունեմ,– զարմանքով ասում է 

արտավար խուլը։ 

- Ի՞նչ ես խոսում, - ասում է այծատերը, - ես ա՛յս այծն եմ խոստացել, որ մեռնես 

էլ՝ մյուս այծերից տվողը չեմ։ 

- Չէ՛, ես չեմ կոտրել, - բարկացած ասում է մեկը։ 

- Չէ՛, ես է՛ս այծն եմ խոստացել, - կրկնում է մյուսը։ 

 Սա նրան, նա սրան, բանը հասնում է տուրուդմփոցի։ Վերջն էլ գնում են 

քյոխվի մոտ գանգատ։ Գյուղ չհասած՝ սրանց հանդիպում է մի պառավ կին, 

նույնպես խուլ և հարսի ձեռքից փախած։ 

- Ա՛յ նանի, - ասում է այծատերը, - իմ այծերը կորել էին, էս մարդուն հարցրի, 

սա էլ այծերիս տեղը ցույց տվեց։ Պոզը կոտրած այծս տալիս եմ սրան, չի վերցնում, 

ես է՛դ այծն եմ խոստացել, որ մեռնի էլ՝ մյուս այծերից տվողը չեմ։ 

- Ա՛յ նանի, - ասում է արտավարը, - էս օտարականն եկել ասում է, թե այծիս 

պոզը դու ես ջարդել։ Թող ձեռքս ջարդվի, թե ես էդ բանից տեղեկություն ունեմ։ 

- Է՛, որդիքս, ձեր արևն ապրի, - պատասխանում է պառավը, - ինչ ուզում է լինի, 

ես ձեր խնդիրը չեմ կարող կատարել, քանի էն չքոտ անզգամ հարսը տանն է՝ ես 

էն տունը ոտ կոխողը չեմ ու չեմ։ 

 

արտավար  - արտ վարող 

քյոխվա  - գյուղի մեծահարուստ ղեկավար, գյուղապետ 

խնդիր  - խնդրանք 

չքոտ   - չեղած 

 

Հեքիաթի դեպքերը հերթով թվի՛ր։ 

  

1. Խուլը կորցնում է այծը։ 

2. ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Այստեղ հեքիաթի որևէ նախադասություն նկարի՛ր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկարեցի՞ր։ Կողքինիդ տո՛ւր, թող գուշակի ու գրի քո նկարած նախադասաթյունը։ 

Դու չհուշե՛ս։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ճիշտ գրե՞ց։ Կեցցե՛ք։ 

 

Շարունակի՛ր՝ օգտվելով հեքիաթի բառերից ու արտահայտություններից։ 

 

Մի պառավ երեք խուլ այծ ուներ։ Մի օր պառավը կորավ։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ՀԱՅՐ ԲՈՆԱՄԻԻ ՀԵՔԻԱԹԸ 
Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթ 

 

 Հայր Բոնամին գիտեր-չգիտեր, ընդամենը մի հեքիաթ գիտեր։ Ամեն օր նա 

այդ հեքիաթն էր պատմում և այնքան էր պատմել, որ անգիր էինք արել։ Հեքիաթը 

որսորդների մասին էր և այնքան զվարճալի, որ լսողը ծիծաղից թուլանում էր։ 

 Ահա այդ հեքիաթը. 

 Լինում են, չեն լինում, երկու որսորդ են լինում։ Օրերից մի օր էս որսորդները 

սովորականի պես շներն առաջն են անում ու գնում որսի։ Էս շներից մեկը սատկած 

է լինում, մյուսի բերանումն էլ իսկի շունչ չի լինում։ 

 Գնում են, գնում, հասնում են մի անտառի։ Էս անտառում ո՛չ ծառ է լինում, ոչ՝ 

թուփ։ 

 
 Հանկարծ դիմացի թփի տակից մի նապաստակ է դուրս գալիս, կանգնում 

որսորդների առաջ, բայց սրանք ոչ մի նապաստակ չեն տեսնում։ Թրը՛խկ, թրը՛խկ... 

Կրակում են, նապաստակին սպանում, ուրախանում։ 

 Ու շվարում կանգնում են. չգիտեն, թե ի՞նչ անեն։ 
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- Գտա՛, - կանչում է նրանցից մեկը։ - Հրե՜ն, էն դղյակը տեսնո՞ւմ եք, այնտեղ 

գնանք։ 

 Գնում են։ Մոտենում են թե չէ, տեսնում են՝ ղղյակի պատերի բոլոր քարերը 

դես ու դեն են շաղ տված, ղղյակ մի ասա, մի ավերակ ասա։ 

 Թա՛կ, թա՛կ... Թակում են դղյակի դուռը, հետն էլ գոռում՝ «Ա՜յ մարդ, դուռը 

բա՛ց արա, գիտենք, որ կաս, բայց հիմա էդտեղ չես»։ 

 Դուռը բացում է մի մորուքավոր։ Սրա մորուքն էնքան երկար է լինում, որ 

գետին է հասնում։ Բայց մորուքի մեջ ոչ մի մազ չի լինում։ 

- Ի՞նչ եք կամենում, բարի՛ պարոններ, - հարցնում է նա։ 

- Մի նապաստակ ենք սպանել, ուզում ենք տապակել, բայց նապաստակ 

չունենք։ 

- Ի՞նչ եք ասում, - պատասխանում է մարդը։ - Դե լավ, նե՜րս համեցեք։ Ես էլ մի 

մեծ կաթսա ունեմ։ Կաթսաս անտակ է, տակն էլ տակից պոկված է։ Բայց ոչինչ, 

նապաստակը բերեք, կտրատենք, լցնենք մեջը։ Մսի կտորները կթափվեն, 

մսաջուրը կմնա։ 

Այսպես ամեն օր, հայր Բոնամին մեզ պատմում էր իր հեքիաթը, շատ զվարճալի 

էր։ 

 

զվարճալի - ծիծաղաշարժ, ծիծաղելի 

շվարել - մոլորել, շշմել 

դղյակ  - բերդ, ամրոց, ապարանք, գեղեցիկ տուն 

շաղ տված  - ցրված, այս ու այնտեղ թափթփված 

ավերակ  - փլատակ, քանդված, խորտակված կառույց (շենք) 

թակել - ծեծել 

 

Արտագրի՛ր, ընդցծված բառերն ու արտահայտությունները փոխարինի՛ր ուրիշ 

բառերով ու արտահայտություններով։  

 

Հայր Բոնամին մի ծիծաղաշարժ պատմություն գիտեր։ 

_______________________________________________________________________ 

 

Որսորդները շվարել կանգնել էին ապարանքի մոտ։ 

_______________________________________________________________________ 

 

Նրանք թակեցին խորտակված դղյակի դուռը։ 

_______________________________________________________________________ 

 

Սուտլիկ որսկանն ի՞նչ կասեր, եթե լսեր հայր Բոնամիի հեքիաթը։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Որսորդներն ի՞նչ էին ասում դուռը թակելիս։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Նապաստակն ի՞նչ ասաց, երբ կանգնեց որսորդների դիմաց։ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Հայր Բոնամիին կարո՞ղ ես նկարագրել: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Սառն ա տաք մտքեր տաք ու սառը բաների մասին 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Սուտ պատմություն սուտլիկ բաների մասին 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ՄԿՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԸ 
Աթաբեկ Խնկոյան 

 
Սով էր, սով էր Մկստան, 
Կատվի ձեռքից լկստան, 
Գզիրն ընկավ դռնեդուռ, 
Էլ չթողեց տուն-կտուր, 
Ջահել, ահել գեղովի, 
Ջոջերին ջոկ տեղովին 
Կանչեց, բերեց ժողովի, 
Թե ի՞նչ անեն, որ կատվեն 
Մի հնարքով ազատվեն։ 
Եկան գյուղի ջոջերը 
Երկար-բարակ պոչերը, 
Մասնակցեցին խորհրդին, 
Մի մուկ խոսեց իր հերթին. 
- Լսե՛ք, մկնե՛ր ցեղակից, 
Չունեմ որդի, կողակից, 
Ես մի անտեր ծերուկ եմ, 
Բայց պատվավոր մի մուկ եմ, 
Պակսեց ուժը իմ ոտի 
Պետք է մեռնեմ անոթի… 
Սովն է չոքել դռանը.  
Ա՜խ, մռռանը, մռռանը, 
Վեր է ընկել մառանը,  
Ինչքան ասես նազ անի, 
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Ստից սատկի, տազ անի,  
Մուկ տեսնելիս վազ անի 
Գլխից բռնի, կախ անի, 
Թաթովը տա, խաղ անի, 
Ուտի, քեֆը չաղ անի։ 
Էսպես զուլում ու կրակ,  
Դեռ աչքերն էլ զույգ ճրագ։ 
Բայց թե ազնիվ մեր ցեղը 
Կորչելու չէ զուր տեղը. 
Ցավն էլ ունի իր դեղը… 
Ա՜յ, բերել եմ ես մի զանգ, 
Ծափ, ծլնգոց, 
Մեջը զնգոց։ 
Կատվի վզից մենք կախ տանք, 
Որ ինչքան էլ օրորա,  
Որ ինչքան էլ շորորա, 
Ստից սատկի, տազ անի, 
Գալն իմանանք գազանի։ 
Է՜, զանգը ո՞վ կախ անի։  

- Ալո՛, դո՛ւ։ 
- Ալո՞ն տանի։  
- Բալո՛, դո՛ւ։  
- Բալո՞ն կախե։  
- Չալո՛, դո՛ւ։ 
- Չալոն կաղ է։ 
- Մստո՛, դո՛ւ։  
- Մստոն կարճ է։  
- Փստո՛, դո՛ւ։  
- Էդ էլ խի՞ղճ է։  
- Համբո՛, դո՛ւ։  
- Ես տկար եմ։  
- Չամբո՛, դու՛։ 
- Ասենք տարա,  

Բա որ կատուն գա ինձ վրա՞։  
- Բտոն, Խտոն թող մեկից 
Բռնեն կատվի քամակից։ 
- Ի՞նչ է խոսում չոր գանգը,  
Լավ է դու տար էդ զանգը, 
Էլ ի՜նչ Բտո, ի՜նչ Ֆստան,- 
Ճստաց Բտոն ճստճստան։ 
- Լռի՛, հանդո՛ւգն, 
Կոտորվե՜ք դուք, 
Վախկոտներիդ ես թաղեմ, 
Ճառ ասե՞մ, թե՞ զանգ կախեմ,- 

Գոչեց ջոջը, 
Քաշեց պոչը։  
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լկստան   – բկլիկ 

գզիր   – ջոջերի հրամանները կատարող, տարածող 

ահել    – ծեր 

ջոկ    – առանձին 

հնարք  – միջոց 

խորհուրդ  – այստեղ՝ ժողով, հավաք 

կողակից   – ամուսին կամ կին 

անոթի  – սոված 

տազ անել  – թաքնվել 

վազ անել  – վազել 

զուլում  – փորձանք, աղետ 

տկար   – թույլ, հիվանդ 

հանդուգն  – համարձակ, անվախ 

պոչը քաշել  – թողնել գնալ 
 

Փորձի՛ր ինքդ բացատրել. 

 

Սովն է չոքել դռանը _____________________________________________________ 

Ցավն էլ ունի իր դեղը ____________________________________________________ 

Չոր գանգ ______________________________________________________________ 

Օգտագործելով առակի բառերը՝ այս կատվի մասին գրիր։ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________  

 

Գրեցի՞ր։ Հիմա էլ նկարի՛ր կատվին։ 
 

Զանգը բերող մկան մասին պատմի՛ր։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

Որևէ մեկին նամակ գրի՛ր և պատմի՛ր ժողովի մասին։  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   



24 

 

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈւԹՅՈւՆ ԴԵՊԻ ԼՈւՍԻՆ 
Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթ 

 
 
 Ժուկով-ժամանակով մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ գյուղ կար։ Էս գյուղի 

բնակիչներին կոչում էին բալզաթցիներ, որովհետև գյուղի անունը Բալզաթ էր։ 
Նրանք շատ միամիտ մարդիկ էին։ Չէ, միամիտ չէին, ճիշտը որ ասենք՝ խելքից մի 
քիչ պակաս էին։ 

Գյուղամիջում մի եկեղեցի կար։ Եկեղեցու բակում մոշի մի թուփ էր աճում։ 
Թուփը տարեցտարի մեծանում էր, խոշորանում և եկեղեցու դուռը համարյա 
փակել էր. մարդիկ հազիվ էին այնտեղ մտնում։ 

Մի օր էլ գյուղացիները հավաքվում են ու որոշում՝ եկեղեցին հեռացնեն, որ 
հանգիստ ելումուտ անեն։ Գյուղի կանայք մի երկար, հաստ պարան են գործում։ 
Տղամարդիկ պարանը երեք անգամ փաթաթում են զանգակատան շուրջը։ Ահել-
ջահել հավաքվում են, իրար կողքի շարվում, պարանից քաշում ու գոռում. 
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- Մե՜կ-երկո՜ւ, քաշեցի՜նք, մե՜կ-երկո՜ւ, քաշեցի՜նք... 
Քաշում են, քաշում, պարանր քիչ-քիչ ձգվում է, երկարում, բալզաթցիներն էլ մի 

երկու սանտիմետր հեռանում են եկեղեցուց ու կարծում են, թե եկեղեցին է 
շարժվել։ Ուրախանում են ու գոռում. 

 - Եկեղեցին տեղից շարժվո՜ւմ է։ 
Շատ որ ձգում են, պարանը կտրվում է, և բալզաթցիները իրար վրա են 

թափվում։ Վեր են կենում, շորները թափ տալիս ու նայում եկեղեցուն։ Նայում են 
ու շատ են զարմանում, որ եկեղեցին մի մատնաչափ էլ չի շարժվել։ Առաջվա պես 
իր տեղում է նաև մոշի թուփը։ 

Մի անգամ էլ բալզաթցիները հորիզոնում թույլ, նարնջագույն լույս են նշմարում 
և սկսում են դեսուդեն վազել ու գոռալ. 

 - Ժողովո՜ւրդ, երկինքը վառվո՜ւմ է, երկինքը վառվո՜ւմ է։ Թմբո՛ւկ զարկեք, շուտ, 
աստիճաննե՛ր բերեք, դույլերով ջո՛ւր հասցրեք։ 

Մեծ իրարանցում է սկսվում։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ է լինում, մարդիկ 
մոլորված իրար հարցնում են, թե ո՞ր կողմից են հանգցնելու կրակը։ 

- Ի՞նչ եք շվարել, - գոռում է գյուղի առաջնորդը, - հրե՜ն կրակը։ Առա՜ջ, իմ 
հետևի՜ց։ 

Ասում է ու վազում։ Գյուղացիները՝ նրա հետևից։ Մի քանիսը աստիճաններ են 
տանում, մյուսները՝ ջրով լի դույլերը։ Գոռում-գոչյունով, հարայ-հրոցով վազում են, 
գյուղից դուրս գալիս՝ ուրախանալով ու պարծենալով, թե տեսեք, է՜, ինչ մարդիկ 
ենք մենք՝ բալզաթցիներս, որ մի մարդու նման գնում ենք աղետից փրկվելու։ 

Բայց մի քիչ որ առաջ են գնում ու մոտենում անտառին, հանկարծ տեսնում են, 
թե կլորերես լուսինն ինչպե՛ս է ծառերի կատարից հորիզոն բարձրանում և իր 
նարնջագույն լույսով լուսավորում ամբողջ Բալզաթը։ Եվ գլխի են ընկնում, որ 
անտառի ծայրին ոչ մի հրդեհ էլ չի եղել, այլ սովորական լուսինն է։ 

Բա իզո՞ւր էին բոլորը ծաղրում բալզաթցիներին։ Բայց, պարզ է, նրանց էլ դա 
դուր չէր գալիս։ 

Մի օր էլ գյուղի առաջնորդը հավաքում է իր տասներկու խորհրդականներին և 
ասում. 

- Ժամանակն է, որ մարդկանց աչքում Բալզաթի անունը բարձրանա։ Էն օրը, որ 
տեսա, թե լուսինը ինչպես էր բարձրանում, մտքովս մի բան անցավ ու մինչև հիմա 
հանգիստ չի տալիս ինձ։ Ասում եմ՝ գնանք լուսինը գրավենք, տեսնենք՝ ի՞նչ կա-
չկա վրան։ Պետք է առաջինը հասնենք լուսին և բալզաթցիների փառքն ու 
պատիվը աշխարհով մեկ անենք։ 

Խորհրդականներն ուրախությունից ծափ են տալիս։ 
- Սպասեցեք, - ասում է նրանցից մեկը, - բա ո՞նց ենք լուսին հասնելու։ 
- Դա շատ հեշտ է, - պատասխանում է առաջնորդը։ - Այ, տեսեք, հիմա մենք 

տասներեք մարդ ենք։ Եթե մեզնից ամեն մեկն իր հետ մի հարևան բերի՝ քսանվեց 
կդառնանք։ Քսանվեց բալզաթցիներից ամեն մեկը մի տակառ կվերցնի ու 
գլորելով կտանի գյուղից դուրս, կբարձրացնի այն բլրի վրա, որտեղ առաջ մեր 
ջրաղացն էր։ Տակառները կշարենք իրար վրա և, գրողը տանի, համոզված եմ, որ 
կմոտենանք լուսնին ու մի ցատկով կիջնենք նրա վրա։ 

Բալզաթցու խոսքը խոսք է, որ ասաց՝ կանի։ Լիալուսնի հենց առաջին օրը մեծ 
տանջանքով ու չարչարանքով քասնվեց տակառները գլորում բարձրացնում են 
բլուրը։ Առաջնորդը կանգնում է առաջին տակառի վրա։ Պարան են բերում, մի 
ծայրին կեռիկ են ամրացնում և մտցնում երկրորդ տակառի անցքի մեջ, իսկ մյուս 
ծայրը տալիս են առաջնորդին։ Սա քաշում, վեր է բարձրացնում երկրորդ 
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տակառը, դնում առաջինի վրա, իսկ ինքը վեր է մագլցում։ 
Նույն ձևով բարձրացնում է երրորդ, հետո չորրորդ, հինգերորդ տակառները, 

որոնք աշտարակի նման դարսվում են իրար վրա։ Երբ առաջնորդը հասնում է 
քսանվեցերորդ տակառին, և էլ ուրիշ տակառ չի մնում, վերևից գոռում է. 

- Ժողովո՜ւրդ, համարյա տեղ եմ հասել։ Մի քիչ էլ որ բարձրանամ, ձեռքս լուսնին 
կդիպչի։ Մի տակառ էլ տվե՜ք։ 

Ներքևից բալզաթցիները թե՝ գյուղում էլ տակառ չի մնացել։ Մի քիչ համբերի, 
գնանք հարևան գյուղից պարտքով մի տակառ ուզենք, բերենք։ 

 - Թո՜ւ, - վերևից բարկանում է առաջնորդը։ - Տնաշեննե՛ր, գլխներիդ մեջ մի 
կոպեկի խելք չկա, է՜։ Տո հենց ամենաներքևի տակառը հանեք տվե՜ք։ 

Բալզաթցիները ենթարկվում են։ Տեղահան են անում առաջին տակառը, որին 
հենված էր ամբողջ աշտարակը։ Տակառը մի կերպ դուրս են քաշում, բայց հանում 
են թե չէ, մեկ էլ՝ թըրը՜մփ, աշտարակը միանգամից դղրդալով փուլ է գալիս։ 
Տակառների հետ ցած է գլորվում նաև առաջնորդը։ Ոտ ու ձեռը ջարդում է, մի չորս 
կող էլ հետը։ Գյուղացիները զարմանքից մնում են բերանները բաց կանգնած, և 
ոչ մեկը ծպտուն չի հանում։ 

...Ու մինչև օրս էլ չեն հասկանում, թե այդ ինչպե՞ս պատահեց, որ այդքան 
խնամքով մշակված ճանապարհորդությունը այդպիսի տխուր ավարտ ունեցավ։ 

 

զանգակատուն - կառույց, ուր եկեղեցու զանգերն են տեղադրված 

իրարանցում - խառնաշփոթ, ժխոր, խուճապ, եռուզեռ 

շվարել  - մոլորել, ինչ անելը չիմանալ 

աղետ  - փորձանք 

կեռիկ  - փոքրիկ կեռ, գլուխը կամ ծայրը ծռած հաստ լար 

նշմարել  - նկատել, աղոտ կերպով տեսնել 

  

 Համառոտ պատմիր՝ ինչպե՞ս էին բալզաթցիները եկեղեցին տեղից շարժում ու այդ 

հատվածը վերնագրի՛ր։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

Բալզաթցիների արարքները թվարկի՛ր։ 

 

1. եկեղեցին տեղաշարժելը, 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
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Ինչպիսի՞ն էին բալզաթցիները 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Նկարիր գյուղի առաջնորդին, պատմի՛ր նրա մասին։  

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________  

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

Ի՞նչ էին խոսում բալզաթցիները՝ եկեղեցին «շարժելիս»։  

 

Դե, թող ասեն՝ հիմար ենք, այ այսպես կբացենք մեր ճանապարհը,- ասում է մի 

բալզաթցի։ Մեկ ուրիշն էլ, թե՝ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Մի ուրիշ երիտասարդ էլ վրա է բերում. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Իսկ մի ալևոր, իմաստունի նման, ավելացնում է. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

Շտապ հեռագիր բալզաթցիներին 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ԳՈՐԳԻ ՏԱԿ 
Ըստ Դոնալդ Բիսեթի 

 
Վագրն ու ձին ապրում էին հյուրասենյակի գորգի տակ։ Նրանք շատ մտերիմ 

էին։ 

Նրանց դուր էր գալիս հյուրասենյակում ապրելը, որովհետև շատ էին սիրում 

հյուր ընդունել։ 

Այդ տանը մի աղջիկ էլ էր ապրում։ Մի անգամ նա վագրին ու ձիուն հարցրեց. 

- Ինչպե՞ս եք գորգի տակ տեղավորվում։ 

- Շատ պարզ, ախր մենք երևակայական ենք, - պատասխանեցին նրանք։ 

- Ես երևակայական վագր եմ։ 

- Իսկ ես՝ երևակայական ձի։ 

- Որտե՞ղ է քո խոտը, - ձիուն հարցրեց աղջիկը։ 

- Գորգի տակ, - պատասխանեց ձին։ - Չէ՞ 

որ խոտն էլ է երևակայական։ 

- Քո կերակուր-ոսկորնե՞րն էլ են գորգի 

տակ, - հարցրեց աղջիկը վագրին։ 

- Ոսկորնե՞րը։ Իհարկե, - պատասխանեց 

վագրը ու լիզեց շրթունքները։ 

Հետո թաքնվեց գորգի տակ։ Ձին էլ հետևեց  

նրան։ Աղջիկը մնաց մենակ։ 

Նա մի թուղթ վերցրեց, վրան մի քանի 

կտոր շաքար նկարեց ու դրեց գորգի տակ։ 

Քիչ հետո նա խրթխրթոց լսեց՝ «խըրթ– 
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խըրթ»։ Ձին էր, որ հաճույքով ուտում էր շաքարը։ 

Աղջիկը թղթի կտորի վրա գրեց. «Բա վագրերն ի՞նչ են սիրում» ու դրեց գորգի 

տակ։ 

Գորգի տակից շշուկներ լսվեցին, հետո դուրս ցցվեց ձիու գլուխը։ 

- Հաց ու խոտ, - ասաց նա։ 

Աղջիկը չհավատաց։ 

- Ա՛յ դու անպիտան ձի, - ասաց աղջիկը։– Հաց ու խոտ սիրում են ոչ թե վագրերը, 

այլ ձիերը։ Գնա հարցրու վագրին, թե ի՞նչ է ուզում։ 

Ձին ետ գնաց։ Նրա փոխարեն դուրս եկավ վագրը։ 

- Զեռքի ժամացույց եմ ուզում, - ասաց նա,– որպեսզի իմանամ, թե ժամը 

քանիսն է։ 

- Լավ, - ասաց աղջիկը։ 

Նա ձեռքի ժամացույց նկարեց ու տվեց նրան։ Հետո ձիու համար հաց ու խոտ 

նկարեց։ Վագրն անհետացավ։ Բայց քիչ անց երկուսով հայտնվեցին։ 

- Շատ շնորհակալ ենք քեզանից, - ասացին նրանք ու համբուրեցին աղջկան։ 

- Ուրիշ ի՞նչ եք ուզում, քանի շուտ է, ասեք, - ասաց աղջիկը։ - Արդեն իմ քնելու 

ժամանակն է։ 

- Անձրևանոց ենք ուզում, - ասացին վագրն ու ձին։ 

- Անձրևանո՞ց, - զարմացավ աղջիկը։ - Ի՞նչ է, գորգի տակ անձրև՞ է գալիս... 

Հա՜... Հիշեցի, երևակայական անձրև է։ 

- Իհարկե, - ասացին նրանք։ 

Եվ աղջիկը նրանց համար անձրևանոց նկարեց։ 

- Շնորհակալությո՛ւն, - ասացին վագրն ու ձին։ - Բարի գիշե՛ր։ 

- Բարի գիշե՛ր, - պատասխանեց աղջիկն ու գնաց քնելու։ 

Բայց քիչ հետո գլխի ընկավ, որ երևի տխուր բան է, երբ մարդ նոր, գեղեցիկ 

անձրևանոց ունի, իսկ անձրև չի գալիս։ Մի մեծ թղթի վրա անձրև նկարեց, հետո 

ոտքի թաթերի վրա մտավ հյուրասենյակ և անձրևը դրեց գորգի տակ։ 

Առավոտյան, երբ աղջիկը հյուրասենյակ մտավ, մինչև ոտքի կոճերը հայտնվեց 

ջրի մեջ, իսկ վագրն ու ձին նստել էին բաց անձրևանոցի մեջ ու լողում էին՝ ասես 

նավակում լինեին։ 

«Երևի հորդ անձրև եմ նկարել», - մտածեց աղջիկը։ 

Նախաճաշից հետո նա դարձյալ հյուրասենյակ մտավ։ Մայրիկը մինչ այդ ավլել 

էր գորգը։ Ոչինչ չէր մնացել՝ ո՛չ ջուր, ո՛չ անձրևանոց, ո՛չ վագր, ո՛չ ձի։ 

Նա վերցրեց նկարչական տետրը և խոր քուն մտած վագր ու ձի նկարեց։ Քիչ 

անց մայրիկը գնաց։ Իսկ աղջիկը դեռ նստել ու նայում էր բուխարիկի կրակին։ 

Հյուրասենյակում լռություն էր։ Եվ այդ լռության մեջ միայն բարձր խռմփոց էր 

լսվում։ 

 

մտերիմ   - հարազատ, ընկեր, բարեկամ 

երևակայական  - ոչ իրական, մտքում հնարած 

հաճույքով  - սիրով, բավականությամբ 
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Սա ես եմ՝ հեքիաթի աղջիկը։ 

Անունս ______________________ է։ 

 

Հարցերիս, խնդրում եմ, պատասխանի՛ր։ 

 

Դու ո՞ւմ հետ և որտե՞ղ կուզենայիր ապրել։ 

_____________________________________________________________________ 

 

Իսկ դու ի՞նչ կուզենայիր ունենալ գորգի տակ։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

Ինչո՞ւ։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

Քո կարծիքով ինչպիսի՞ն է երևակայական ձին։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

Իսկ վագրը՞։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

Եթե ձեր գորգի տակ կապիկ ապրեր, ի՞նչ կանեիր։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

Պատմի՛ր ձեր հյուրասենյակի մասին։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   
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ԱՂՎԵՍ 
Հովհաննես Թումանյան 

 

Աղվեսն եկավ բարձր սարից 

Հարցմունք արավ լիքը թառից, 

Մեծ խորոզ է հարկավոր ինձ,  

Քաղցած աղվես, ագին ծաղիկ։ 

 

Աղվեսն հագել քուրքը դեղին, 

Պտուտ կուգա շուրջը գեղին, 

Ջուր կտրվեց տատիս լեղին, 

Դեղին աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 

 

Աղվեսն ասավ պառավ տատին, 

«Մտիկ չեմ տա ձեռքիդ փետին, 

Կարոտել եմ թմփլիկ ճուտին». 

Անվախ աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 

 

Աղվեսն եկել, նստել դեզին,  

Երկար ագին ծռել վզին, 

Աչք է ձգել մեր խորոզին… 

Էն գող աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 
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Մին էլ կանչեց տատս պառավ. 
- Ամա՜ն, հասե՜ք, տարա՜վ, կերա՜վ… 
Գլխիս էս ի՞նչ փորձանք բերավ 
Անտեր աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 
 
- Ա՜յ իմ խորոզ, կարմիր խորոզ, 
Ման կուգայիր գոռոզ-գոռոզ, 
Փետուրդ արավ ողջ դար ու փոս 
Էն չար աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 
 
Աղվե՛ս, աղվե՜ս, փոքրի՛կ գազան, 
Ոտներդ կարճ ու խիստ վազան, 
Շներն ամեն քեզ չհասան, 
Ճարպիկ աղվես, ագին ծաղիկ։ 

 

հարցմունք անել  - հարցնել, հետաքրքրվել 

խորոզ    - աքաղաղ, աքլոր 

քուրք    - մորթե վերարկու 

պտուտ գալ   - պտտվել, շրջել ինչ-որ բանի շուրջ 

մտիկ տալ   - նայել 

դար ու փոս   - անհարթ, խորդուբորդ 

 
 

Հարցերին պատասխանի՛ր։ 

 

Ինչո՞ւ աղվեսը գյուղ եկավ։ 

_______________________________________________________________________  

Ի՞նչ եղավ, երբ տատը տեսավ աղվեսին։ 

_______________________________________________________________________ 

Ի՞նչ ասաց աղվեսը վախեցած տատին։ 

_______________________________________________________________________  

Պառավ տատը ի՞նչ կանչեց։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Ոտանավորն ինչպե՞ս ավարտվեց։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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Պառավին, աղվեսին և խորոզին նկարի՛ր ու պատմի՛ր նրանց մասին։ 

 
 
պառավ 
______________________________________

______________________________________

______________________________________  

 

աղվես 

______________________________________

______________________________________

______________________________________  

 
խորոզ 
______________________________________

______________________________________

______________________________________  

 
 

Խորոզին կատակ-նամակ գրի՛ր։ 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 
Կատակ-նամակով պառավ տատին ցավակցի՛ր, մխիթարի՛ր։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 
Պոչատ աղվեսին էլ նամակ գրի՛ր իր ընկերոջ արարքի մասին։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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ՃՆՃՂՈւԿԸ 
Հայ ժողովրդական հեքիաթ 

 
Լինում է, չի լինում, որ չի լինում, ո՞նց է լինում։ Ուրեմն, լինում է մի ծիտ։ Սա մի 

ծառի վրա բույն է շինում, ձագ է հանում ու ապրում է իր համար։ Ամեն օր կեր է 
ճարում, հա՛մ ինքն է ուտում, հա՛մ էլ ճտերին բաժին հանում։ 

Օրերից մի օր էլ էս ծիտը տանը չի լինում, մեծ ճուտը փոքրին ասում է. «Արի 
քեզ թռչել սովորեցնեմ»։ Բնից դուրս է գալիս, մի երկու քայլ է անում, պուճուրն էլ 
հետևից մի քիչ առաջ է գնում։ Մեծն անցնում է մյուս ճյուղին։ Էս պուճուրն էլ 
կրնկակոխ գնում է։ Բայց արի ու տես, որ էս պուճուրի խելքին փչում է իր գլխու 
բաներ անել. «Ես էստեղ մնացողը չեմ, թռչեմ, գնամ աշխարհ ման գամ»։ Ճուտ դու 
ճուտ, ասելն ու թռչելը մեկ է լինում։ Բայց ո՞ւր, իսկի թռչել չգիտի, ընկնում է ուղիղ 
ծառի տակի ցեխի մեջ։ Մի կերպ ցեխից դուրս է գալիս։ Կողքին մի տերև է լինում։ 
Էս ծիտը թե՝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Տերև՛, ա՛յ տերև, ի՞նչ կլինի, ինձ սրբես։ Էս տերևը թե՝ 
- Է՜ է՜ է՜, չէ մի չէ... 
Էս ծտի գլխի որդերը շարժվում են. 
- Լավ, տես ես քո գլխին ի՛նչ օյին խաղամ, - ասում է ու թռչում գնում։ Կողքի 

արտում մի չալպուտուրիկ այծ է լինում։ 
Էս այծին թե՝ 
- Ա՛յծ ախպեր, ի՞նչ կլինի՝ գաս էս տերևին ուտես, ինձ չի մաքրում, որ թռչեմ 

գնամ, բնումս կենամ։ 
Էս այծը թե՝ 
- Մըկըկը, ես էս կանաչ արտը թողնեմ, գամ քո չոր տերև՞ն ուտեմ, էդ իմ գործը 
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չի, թող գնա։ 
Էս ծտի ճուտը թռչում է գնում, գնում է տեսնում սարում մի հովիվ, մոտենում է 

թե՝ 
- Ա՛յ հովիվ, եկ գնանք, էն արտի այծին կեր, որ տերևին չի ուտում, տերևն էլ ինձ 

չի մաքրում՝ թռչեմ գնամ, բնումս կենամ։ 
Հովիվը թե՝ 
- Պա՛հ, ա՛յ ծտի ճուտ, ես իմ դմակավոր գառները թողնեմ, գամ քո պուճուր ա՞յծը 

ուտեմ։ 
Էս ճուտն էլ թե՝ 
- Դե լա՜վ, կտեսնես։ 
Ու թռչում գնում է։ 
Գնում է, գնում, մի գյուղում մի հարսանիքի է հանդիպում։ Հարսանիք, ի՜նչ 

հարսանիք, էլ դու սուս։ Զուռնաչին ու դհոլչին հո չեն ածում, հո չեն ածում, սարերը 
դմբդմբում են։ Մի կերպ գնում է դհոլչու ականջին ասում. 

- Ա՛յ դհոլչի, ի՞նչ կլինի գաս, էն սարում մի հովիվ կա, դհոլիդ ձայնով գժվացնես 
նրան, որ այծին չի ուտում, այծն էլ տերևին չի ուտում, տերևն էլ ինձ չի մաքրում՝ 
թռչեմ գնամ, բնումս կենամ։ 

Էս մարդը թե՝ 
- Ա՛յ ծիտ, ես իմ հարսանիքը թողնողը չեմ, սարի հովվի հետ էլ գլուխ դնողը չեմ։ 
Ծիտը ճարը կտրած թռչում գնում է։ Գնում է, տան պատի տակ մի մուկ է 

տեսնում. 
- Մո՛ւկ, ա՛յ մուկ, գնանք դհոլչու դհոլը ծակի, որ չի գնում հովվին գժվացնի, 

հովիվն էլ այծին չի ուտում, այծն էլ տերևին չի ուտում, տերևն էլ ինձ չի մաքրում՝ 
թռչեմ գնամ, բնումս կենամ։ 

Էս մուկն էլ ոչ մեկ, ոչ երկուս, ետ է դառնում, թե՝ 
- Ա՛յ ծտի ճուտ, կորի գնա, է՜, ես էս գաթեն ու աղանձը չեմ թողնի գամ քո չոր 

դհոլը ծակեմ։ 
Ծտի ճուտը թռչում է գնում։ Մի տուն է գնում, տեսնում աչքի մեկը կույր մի 

պառավ թախտին նստած, մի գավազան էլ կողքին։ Կույր աչքի կողմը կաթով 
աման կա դրած, մի կատու էլ վառարանի մոտ քնած է։ Դու մի ասի, էս կատուն 
ամեն անգամ պառավից թաքուն կաթն ուտում է, բեղերը լիզում, մի կողմ քաշվում։ 
էս ծիտը կատվի ականջի տակ փսփսում է. 

- Փիսի՛կ, փիսի՜կ։ 
- Մյաո՜ւ, ի՞նչ... 
- Արի գնանք էն մկանը կեր, որ չի գալիս դհոլը ծակի, դհոլչին չի գալիս հովվին 

գժվացնի, հովիվն էլ այծին չի ուտում, այծն էլ տերևին չի ուտում, տերևն էլ ինձ չի 
մաքրում՝ թռչեմ գնամ, բնումս կենամ։ 

Էս կատուն թե՝ 
- Ա՛յ ծիտ, ծտի՜ ճուտ, ես էս կաթ ու մածունը թողնողը չեմ, գամ քո հարամ մուկն 

ուտեմ: 
- Դե լա՜վ, - ասում է ծիտն ու գնում է պառավին գանգատվում. - նանի՜, ա՜յ նանի, 

էս կատվին մի լավ դնգստի, քո կաթն ու մածունը նա է ուտում, գո՜ղ է, գո՜ղ։ 
Պառավը գավազանը տանում է բերում տուր թե կտաս կատվին։ Կատուն 

տեղից պոկվում է, վազ տալիս՝ մկանն ուտի, մուկն էլ վազում է՝ դհոլը ծակի, 
դհոլչին վազում է՝ հովվին գժվացնի, հովիվը վազում է՝ այծին ուտի, այծը վազում 
է՝ տերևին ուտի, տերևն էլ դողդողալով ծտին սրբում է, մի լավ մաքրում: 

Ծիտն ուրախացած թռչում է իր բույնը, կանգնում ճյուղին ու երգում. 
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Ծիտն եմ, ծիտն եմ,  
Ծտի ճուտն եմ։ 
Մոր բերած եմ։ 
Հոր պահած եմ։ 
Անուշ քրոջ թռցրած եմ,  
Ծի՜վ, ծի՜վ, ծի՜վ... 

 

 

բաժին հանել    - իր բաժնից ուրիշին տալ 

կրնկակոխ    - ետևից ընկած, հետքով 

գլխի որդերը շարժվել   - խիստ բարկանալ 

դմակ     - ոչխարի ետևի ճարպոտ մասը 

դմակավոր    - դմակ ունեցող, չաղլիկ, ճարպոտ 

ածել     - նվագել 

դմբդմբալ     - թնդալ, աղմուկ հանել, դմբոց հանել 

աղանձ     - բոված ցորեն 

գավազան     - ձեռքի հաստ փայտ 

դնգստել     - ծեծել 

կենալ     - մնալ, ապրել 

 
 

Ե՞րբ են մարդու գլխի որդերը շարժվում։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

Ո՞ւմ հետ կամ ե՞րբ չես սիրում գլուխ դնել. ինչո՞ւ։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

Ո՞ւմ ես բաժին հանում քո ունեցածից։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

Որևէ մեկին դնգստե՞լ ես, եթե այո՝ ինչո՞ւ։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

Իսկ քեզ դնգստե՞լ են, եթե այո՝ ինչո՞ւ։ 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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Հեքիաթը համառոտ պատմի՛ր սկզբից մինչև այնտեղ, որ ծիտը դիմում է հովվին։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

  

 
Կարո՞ղ ես ճիշտ դասավորել բառերը. 

 

այ ծիտ թողնողը չեմ հարսանիքը ես իմ հովվի սարի հետ էլ չեմ գլուխ դնողը 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 
Ի՞նչ էր ասում պառավը կատվին ծեծելիս։ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 
Իսկ կատո՞ւն։ 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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ԱՐԵՎ 
Ամեն օր Արևը դուրս է գալիս, ու լույսը բացվում է, իսկ երբ մայր է մտնում, օրը 

մթնում է։ Իրականում մեր երկրագունդը պտտվում է Արևի շուրջը, և Արեգակն է 

լուսավորում Երկիրը։ Արևը նաև տաքություն է տալիս մեզ։ Այն շիկացած գունդ է. 

նրա վրա ամեն ինչ հալված եռում է։ Եթե Արեգակը չլինի, Երկրի վրա ամեն ինչ 

կսառչի։ Ե՛վ բույսերը, և՛ կենդանիները, և՛ մարդիկ չեն կարողանա ապրել առանց 

լույսի և ջերմության, ինչպես և՝ առանց օդի։ 

Ուրեմն առանց Արևի Երկրի վրա չի կարող կյանք լինել։ 

Երբ մեզ մոտ մութ է, Արեգակը երկրագնդի հակառակ կողմն է լուսավորում։ 

Բայց այդ ժամանակ իր լույսը տալիս է Լուսնին, Լուսինն էլ փոխանցում 

(անդրադարձնում) է մեզ, և գիշերը սարսափելի խավար չի լինում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼՈւՍԻՆ 
Երկնքում Արևն ու Լուսինը նույն մեծության են թվում։ 

Բայց չէ՞ որ ամեն ինչ հեռավորությունից է կախված (հեռվում սավառնող մեծ 

ինքնաթիռը մեզ ավելի փոքրիկ է թվում, քան մեր կողքին նստած թռչնակը)։ 

Արևը մեզանից շատ ավելի հեռու է, քան Լուսինը։ Դրա փոխարեն այն ավելի 

մեծ է Լուսնից։ 

Լուսնի մակերևույթը տխուր տեսք ունի։ Այն շատ մուգ գույնի է և ծածկված է 

մեծ ու փոքր փոսերով։ Լուսնի վրա նաև լեռներ կան։ Փոսերը մեզ երևում են մուգ 

կետերի տեսքով։ Լեռներն էլ սրագագաթ չեն. մի տեսակ կլոր տեսք ունեն։ 

Լուսնի վրա ո՛չ օդ կա, ո՛չ ջուր։ Պարզ է, որ այնտեղ կյանք չի կարող լինել։ 

Լուսինն իր լույսը չունի, այն ընդամենը փոխանցում, անդրադարձնում է արևի՝ 

իր վրա ընկած լույսը։ 

սավառնել  - թռչել 
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ԱՍՏՂԵՐ 
Երբ Արևը մայր է մտնում, երկինքը մթնում է, և այնտեղ հայտնվում են 

աստղերը։ Դրանք անթիվ-անհամար են։ Այնքան շատ, որ ինչքան էլ ուզենանք, 
չենք կարողանա հաշվել։ Դա միայն գիտնականները կարող են անել։ Բայց 
գիտե՞ք, որ իրականում աստղերն էլ Արևի նման մեծ են, Արևի նման պայծառ ու 
տաք։ Այսինքն՝ նրանք բոլորն էլ հրեղեն վիթխարի գնդեր են, ինչպես Արևը։ Բայց 
աստղերը մեզանից միլիոն անգամ ավելի հեռու են, քան Արևը։ Իսկ մեզ մոտիկ, 
սեղանին դրված մոմի լույսն ավելի պայծառ է երևում, քան հեռվում գտնվող 
մեքենայի կամ խարույկի պայծառ լույսը։ 

Այդ է պատճառը, որ աստղերը մութ երկնքում ընդամենը թույլ լույս արձակող 
կետեր են թվում։ 

 

վիթխարի - շատ մեծ, հսկա 
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ԿԱՔԱՎ 
Մշակումը Արուսյակ Սահակյանի 

 

Խռպոտ ձայն ունեցող ու ականջ չունեցող թռչունները չէին սիրում կարմիր կտուցով ու 

կարմիր տոտիկներով Կաքավին, որն օրնիբուն ման էր գալիս արտերում ու երգում։  

Նախանձից նրանց ձայնն ավելի էր խռոպոտվում։ Մի օր հավաքվեցին ու գնացին Արծվի 

մոտ գանտատ. 

- Թագավորն ապրա՛ծ կենա, էդ Կաքավը՝ անգործ-անբան, ամբողջ օրը երգում է, չի 

թողնում, որ քո հրամանները լսենք։ 

Արծիվն էլ երգի հետ գլուխ չուներ և հրամայեց. 

- Կաքավին ասեք՝ թող էլ չերգի։ 

Կաքավը լռեց։ 

Արտերը սպասեցին,  

սպասեցին Կաքավի  

երգին, բայց Կաքավն  

էլ չէր երգում։ Արտերը  

կարոտեցին Կաքավի  

երգին ու խնդիրքի  

գնացին Արծիվ  

թագավորին։  

- Թագավորն ապրա՛ծ  

կենա, կարմրակտուց,  

կարմրատոտիկ  

Կաքավը կա, բայց  

նրա երգն էլ չկա.  

մեր հասկերը չեն  

քաղցրանա։  

Արծիվն ասաց՝ թող երգի։  

Բայց Կաքավն արդեն  

մոռացել էր իր երգի  

խոսքերը, միայն մեկ  

բառ էր հիշում. 

- Կըղա՜, կըղա՜։ 

Մի երկու բառ էլ  

արտերն էին հիշում.  

- Կաղ-կըղա, շաղ-կըղա։ 

 

 
 
 

օրնիբուն   - ամբողջ օրը 

խռպոտ  - խզված, անմաքուր երանգով 
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Փորձի՛ր բացատրել այս արտահայտությունները (դարձվածները) 

 

ականջ չունենալ    - ________________________________________ 

գանգատ գնալ    - ________________________________________ 

երգի հետ գլուխ չունենալ  - ________________________________________ 

խնդիրքի գնալ   - __________________________________________ 

 

Նկարագրի՛ր այս պատմության կաքավին։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Պատմի՛ր մյուս թռչունների մասին։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

Դուրս գրի՛ր այն հատվածը, որտեղ խոսվում է արտերի մասին։  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Քո կարծիքով, ինչի՞ մասին էր երգում Կաքավը։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Ի՞նչ կլինի, եթե ոչ մի թռչուն չերգի. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Ի՞ՆՉ ԵՆ ՈՒՏՈւՄ ԹՌՉՈւՆՆԵՐԸ 
 

Կարո՞ղ ես պատկերացնել, որ թռչուններն ուտում են ամեն ինչ, նույնիսկ՝ քար։ 

Մի մեծ թռչունի ստամոքսում մի անգամ գտել են մեխեր, մանրադրամ, բանալիներ, 

կոճակներ... չորս կիլոգրամ քաշով, պատկերացնո՞ւմ ես։ 

Միջատակեր թռչանները միջատ են ուտում։ 

Հատիկակեր թռչունները հատիկ են կտցում, ձկնակերները՝ ձուկ են որսում։ 

Թռչունները նաև մկներ ու օձեր են բռնում։ 

Կան թռչուններ, որոնք ծաղկահյութ են խմում, իսկ փայտփորիկը հիվանդ ծառերի 

փայտանյութով է սնվում։ 

Գառնանգղը ոսկորներ է կուլ տալիս։ Նա մեծ ոսկորները վերևից ցած է գցում, հետո այդ 

փշրված ոսկորները ուտում է։ 

Ժամանակ առ ժամանակ թռունները բերանից դուրս են նետում կերի ավելցուկները՝ 

բրդի, փետուրների, ոսկորների մնացորդները։ 

 

 

ԿԱՔԱՎ 
 

Կաքավը գեղեցիկ, աղավնուց խոշոր թռչուն է։ Նրա ոտքերը, կտուցն ու կոպերը կարմիր 

են, մարմինը՝ մոխրագույն։ Հոնքերի շուրջը սև գիծ կա, որը հասնում է մինչև ականջները։ 

Կաքավի քաշը 350-800 գրամ է։ Կաքավները չվող թռչուններ են, ուշ աշնանը ոչ մեծ 

երամներով չվում են տաք երկրներ։ 

Կաքավի շատ տեսակներ կան։ Հայաստանում բնակվում են քարակաքավն ու 

մոխրագույն կաքավը։ 

Քարակաքավն ապրում է ժայռոտ, քարքարոտ վայրերում։ Մյուս կաքավներն իրենց 

բները սովորաբար հյուսում են գետնին, քարերի մեջ, թփերի տակ, լավ ծածկում են, 

քողարկում։ 

Մայիս-հունիս ամիսներին մայր (էգ) կաքավը 10-25 ձու է ածում, թուխս նստում։ 23-25 

օր հետո ձվից դուրս են գալիս նուրբ, շատ փոքրիկ ձագեր, որոնք 1-2 օր հետո արդեն ոտքի 

են կանգնում։ Շուտով այդ ձագերը ինքնուրույն են ապրում։ 

Կաքավները շատ չեն թռչում, կյանքի մեծ մասն անցկացնում են արտերում ու 

դաշտերում։ Գեղեցիկ, հպարտ քայլվածք ունեն։ Հայաստանում կաքավի անունով նույնիսկ 

տեղանուններ կան՝ Կաքավասար, Կաքավաձոր, Կաքավաբերդ։ 
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ԿԱՔԱՎԻ ԵՐԳԸ 
Մշակումը Հովհաննես Թումանյանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արև բացվեց թուխ ամպերեն,  

Կաքավ թռավ կանաչ սարեն,  

Կանաչ սարեն սարի ծերեն,  

Բարև բերավ ծաղիկներեն։  

Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ,  

Սիրունի՜կ, նախշուն կաքավիկ։  

Քո բույն հյուսած ծաղիկներով. 

Շուշան, նարգիզ, նունուֆարով։  

Քո տեղ լցված ցող ու շաղով, 

 

Քնես - կելնես երգ ու տաղով։  

Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ,  

Սիրունի՜կ, նախշուն կաքավիկ։  

Քո թև փափուկ ու խատուտիկ, 

Պստիկ կտուց, կարմիր տոտիկ, 

Կարմիր-կարմիր տոտիկներով 

Կշորորաս ճուտիկներով։  

Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ,  

Սիրունի՜կ, նախշուն կաքավիկ։ 

 

Շարունակիր լրացնել այսպե՛ս. 

 

ամպերեն – ամպերից 

քնես-կելնես – քնում-ելնում ես 

սարերեն - ____________________________ 

ծերեն - ______________________________ 

բերավ - ______________________________ 

կշորորաս - ___________________________ 

  

Զվարթ և քնքուշ 

Ա – րև            բաց - վեց       թուխ     ամ  -  պե  –  րեն,         Կա  -  քավ   թը  -  ռավ 

   Կա   –  նաչ       սա    -  րեն,       Կա   -   նաչ     սա  -  րեն՝          սա  -    րի      ծե  -   րեն, 

 Բա   –     րև       բե    -  րավ         ծա   -  ղիկ   -    նե  -  րեն,         սի   -   րու      -   նիկ 

 սի   –     րու    -    նիկ,            սի -  րու  -  նիկ     նախ – շուն     կա    -    քա    -   վիկ։ 

Սի   -   րու –   նիկ,          սի   –    րու    -    նիկ,    սի - րու - նիկ   նախ – շուն    կա - քա - վիկ։ 
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Գրի՛ր բաց թողնված բառերը։ 

 

Արև բացվեց  _____________________ ամպերեն, 

Կաքավ թռավ _____________________ սարեն։ 

 

Քո թև փափուկ ու __________________________ 

__________________ կտուց, ____________________ տոտիկ։ 

 

Քո տեղ լցված _______________ ու _________________ 

Քնես-կելնես _________________ ու _________________ 

 

Նկարագրի՛ր կաքավին՝ ըստ բանաստեղծության։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Նկարագրի՛ր կաքավի բույնն՝ ըստ բանաստեղծության։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

Ո՞ր երկտողը կընտրեիր որպես բանաստեղծության վերնագիր։ 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 

Փորձի՛ր գովել կաքավին։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
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ԽԵԼՈՔՆ Ու ՀԻՄԱՐԸ 
Հովհաննես Թումանյան 

 

Երկու ախպեր են լինում. մինը՝ խելոք, մյուսը՝ հիմար։ Խելոք ախպերը միշտ բանեցնում 

ու չարչարում է հիմարին։ Էնքան չարչարում է, որ հիմարը հուսահատվում է և մի օր էլ 

կանգնում է, թե՝  

- Ախպեր, էլ չեմ ուզում քեզ հետ կենամ, բաժանվում եմ։ Իմ բաժինը տուր, գնամ ջոկ 

ապրեմ։  

- Լա՛վ,- ասում է խելոքը,- էսօր էլ դու ապրանքը ջուրը տար, ես կերը տամ, երբ ջրից 

բերես, որ ապրանքը գոմը մտնի՝ ինձ, որը դուրսը մնա՝ քեզ։ 

Ժամանակն էլ լինում է ձմեռ։  

Հիմարը համաձայնում է։ Ապրանքը ջուրն է տանում, ետ բերում։ Ձմեռվա ցուրտ օ՜ր, 

մրսած անասուններ, հենց տաք գոմի դուռն են հասնում թե չէ, իրար ետևից ներս են 

թափվում։ Դռանը մնում է մի հիվանդ քոսոտ մոզի՝ գերաններին քոր անելիս։ Էն է մնում 

հիմարին։  

Էս հիմարը թոկը վիզն է կապում, իր մոզին տանում է ծախելու։ 

- Ա՛ մոզի, արի, հե՜յ,- կանչելով գնում է։ 

Մի հին ավերակի մոտից անցնելիս էլ որ ձեն է տալիս՝ ա՛ մոզի, արի, հե՜յ… - ավերակը 

արձագանքը կրկնում է։ 

- Հե՜յ։ 

Հիմարը կանգնում է։  

- Ինձ հետ ես խոսո՞ւմ, հա՜… 

Ավերակը ձայն է տալիս. 

- Հա՜… 

- Մոզին ուզո՞ւմ ես։ 

- Ե՜ս… 

- Քանի՞ մանեթ կտաս։ 

- Տա՜ս… 

- Հիմի կտա՞ս, թե չէ։ 

- Չէ՜… 

- Դե էգուց կգամ,  

որտեղից որ է՝ ճարի՜։ 

- Արի՜… 

Հիմարը համաձայնում է ու,  

մոզին ծախված համարելով,  

ավերակի դռանը կապում է,  

շվշվացնելով վերադառնում տուն։ 

Մյուս օրը առավոտը վաղ վեր է կենում, գնում փողերն առնելու։  

Դու մի ասի՝ գիշերը գայլերը մոզին կերել են։ Գնում է, տեսնում՝  

ոսկորները դես ու դեն ցրված ավերակի առջև։ 

- Հը՞,- ասում է, մորթել ես կերել, հա՜։ 
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- Հա՜… 

- Չաղ է՞ր, թե չէ։ 

- Չէ՜։ 

Հիմարը էստեղ վախենում է, կարծում է՝ ավերակի մտքումը կա, որ իր փողը չտա։ 

- Էդ իմ բանը չի,- ասում է,- առել ես պրծել, ես իմ փողի տերն եմ, բեր իմ փողը՝ տաս 

մանեթ դեղին ոսկի՜… 

- Սկի՜… 

Էս էլ որ լսում է հիմարը, բարկանում է, ձեռի փետը ետ է տանում, տուր թե կտաս, 

ավերակի խարխուլ պատերին։ Մին, երկու զարկում է, պատերից մի քանի քար են վեր 

ընկնում։ Դու մի ասի՝ հնուց էդ պատում գանձ է եղել պահած։ Քարերը որ վեր են ընկնում՝ 

ոսկին թափվում է հանկարծ, առաջը լցվում։  

- Ա՛յ էդպե՜ս… բայց էսքանն ի՞նչ եմ անում, տասը մանեթ ես պարտ։ Իմ տասը մանեթը 

տուր, մնացածը քու փողն է, ընչի՞ս է պետք… 

Մի ոսկի է վերցնում, գալիս տուն։ 

- Հը՞, մոզիդ ծախեցի՞ր,- ծիծաղելով հարցնում է  խելոք ախպերը։ 

- Ծախեցի։ 

- Ո՞ւմ։ 

- Ավերակին։ 

- Հետո, փող տվա՞վ։ 

- Իհարկե տվավ։ Դեռ չէր ուզում տա, ամա ձեռիս փետովը որ մի քանի հասցրի, ինչ 

ուներ՝ առաջիս փռեց։ Իմ տասը մանեթը վեր կալա, մնացածն իրենն էր, հենց թողեցի 

էնպես փռված։ 

Ասում է ու ոսկին հանում, ցույց տալիս։  

- Էդ որտե՞ղ է,- աչքերը չորս է անում խելոք ախպերը։ 

- Էհ, ցույց չեմ տա, դու աչքածակ ես, էնքան կհավաքես, շալակս կտաս, որ մեջքս կկոտրի։  

Խելոքը երդվում է, որ մենակ ինքը կշալակի, միայն թե տեղը ցույց տա։ 

- Բեր,- ասում է,- ձեռքինդ էլ ինձ տուր, մնացածի տեղն էլ ցույց տուր, որ ես տեսնեմ, 

տկլոր ես, քեզ համար նոր շորեր առնեմ։ 

Հիմարը նոր շորերի անունը որ լսում է, ձեռինն էլ է տալիս ախպորը, տանում է մնացածի 

տեղն էլ ցույց տալիս։ Խելոքը ոսկին հավաքում է, բերում տուն, հարստանում, բայց ախպոր 

համար նոր շորեր չի առնում։ 

Էս հիմարը սպասում է, սպասում է, որ տեսնում է չի լինում, գնում է դատավորի մոտ 

գանգատ։ 

- Պարո՛ն դատավոր,- ասում է,- ես մի մոզի ունեի, տարա ավերակին ծախեցի… 

- Հերի՛ք է, հերի՛ք,- ընդհատում է դատավորը,- էս հիմարը որտեղի՞ց եկավ, ո՜նց թե մոզին 

ավերակին ծախեցի…- վրեն ծիծաղում է ու դուրս անում։ 

Գնում է ուրիշներին գանգատվում, նրանք էլ են վրեն ծիծաղում։  

Ու ասում են՝ մինչև օրս էլ խեղճ հիմարը կիսամերկ ման է գալիս, պատահողին 

գանգատվում, բայց ոչ ոք չի հավատում, ամենքն էլ ծիծաղում են վրեն, իսկ խելոք ախպերն 

էլ ծիծաղում է ամենքի հետ։ 
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բանեցնել  - այստեղ՝ աշխատեցնել 

ջոկ   - առանձին 

ապրանք  - այստեղ՝ ընտանի կենդանի (անասուն) 

թոկ   - պարան 
ավերակ  - այստեղ՝ փլատակ, ավերված, ամայացած շինություն 

խարխուլ  - քանդվելու աստիճանի հասած 

աչքածակ  - ագահ 

գանգատվել - բողոքել, դժգոհել 

 

Փակագծերում գրի՛ր ընդգծված բառերին ու բառակապակցություններին իմաստով մոտ 

բառեր։ 

 

Օրինակ՝ 

Խելոք եղբայրը միշտ աշխատեցնում է (բանեցնում է) հիմարին։ 

Փոքր եղբայրը գնաց ջոկ ( ____________________ )  ապրելու։ 

Մոզին մի ոսկով վաճառեց մի ավերված շինության ( ____________________ )։ 

Մի հին ավերակի մոտից անցնելիս ձեն է տալիս ( ____________________ )՝ ա՜ մոզի, արի, 

հե՜յ… 

Ագահ ( ____________________ ) եղբայրը ոսկին խլեց հիմարի ձեռքից։ 

 

Ըստ վերնագրերի համառոտ պատմիր «Խելոքն ու հիմարը»։ 
 

 

Երկու եղբայր 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

Բաժանում 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Զարմանալի առևտուր 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Հիմարը դարձյալ խաբվում է 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

Փորձի՛ր արդարացնել այս հեքիաթի մեծ եղբորը։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Հիմա էլ փորձի՛ր արդարացնել փոքր եղբորը։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Փոքր եղբոր անունից դիմի՛ր մեծ եղբորը 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Խորհուրդ տուր մեծ եղբորը։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

  



49 

 

ԱՆԲԱՆ ՀՈւՌԻՆ 
Հովհաննես Թումանյան 

Լինում է, չի լինում մի կնիկ։ Էս կնիկը մի աղջիկ է ունենում՝ անունը Հուռի։ Մի ծույլ, 

անշնորհք աղջիկ։ Օրը մինչև իրիկուն պարապ-սարապ նստած։ 

Բանն ինչ անեմ՝ կեղտոտ է։ 

Բամբակը կորիզոտ է։ 

Մաստակ պիտի որ ծամեմ, 

Կտերը տիտիկ անեմ, 

Անցնողին մտիկ անեմ, 

Ուտեմ, խմեմ, 

Մթնի, քնեմ։ 

Հարևանները անունը դնում են Անբան Հուռի։ Ինչ մերն է՝ աղջկանը գովելով ման է 

գալիս. Լիդրը գզող, լիդրը մանող, համ խճճող, համ խճուճը հանող, ձևող-կարող, հունցող-

թխող, եփող-թափող, մի խոսքով՝ հուրի-հրեղեն, մատները ոսկի։ 

Էս գովասանքը գնում մի երիտասարդ վաճառականի ականջն է ընկնում։ Էս 

երիտասարդ վաճառականն ասում է՝ իմ 

ուզածն էլ սա է, որ կա։ Գլխապատառ  

գալիս է Անբան Հուռիին ուզում է, հետը 

պսակվում, տանում իրենց տուն։ 

Մի քանի ժամանակից ետը 

մի տասը-քսան բեռը բամբակ 

է առնում, տալիս կընկանը, թե՝ 

ես գնում եմ հեռու տեղեր՝  

առևտուրի, դու էլ էս բամբակը 

գզի, մանի, գամ տանեմ  

ծախեմ, հարստանանք։ 

Անբան Հուռին էլ իրեն  

համար մաստակ ծամելով 

ման է գալիս։  

Մի օր էլ գետի ափովն անց  

կենալիս լսում է, որ գորտերը  

կռկռում են. 

- Փեփե՜լ… Կեկե՜լ…  

Փեփե՜լ… Կեկե՜լ… 

- Վո՜ւյ, աղջի Փեփել, Կեկել,-  

ձեն է տալիս Անբան Հուռին,- որ բամբակը բերեմ ձեզ տամ, կգզե՞ք… 

- Բե՜ր, բե՜ր, բե՜ր… 

Անբան Հուռին ուրախանում է։ Գնում է, բամբակը բերում, ածում գետը։ 

- Դե գզեցեք, մանեցեք։ Մի քանի օրից ետ գամ, մանածը կտանեմ, որ ծախենք։ 

Գնում է, մի քանի օրից ետ է գալիս։ 

Գորտերը էլի կռկռում են. 
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- Փեփե՜լ… Կեկե՜լ… Փեփե՜լ… Կեկե՜լ… 

- Աղջի Փեփե՜լ, Կեկե՜լ, դե մանածը բերեք։ 

Գորտերը շարունակում են կռկռալ, իսկ մանածը չեն բերում։ 

Հուռին մի էլ որ նայում է, աչքովն ընկնում է գետի ափերին ու քարերին փաթաթված 

կանաչ մուռը։ 

- Վո՜ւյ,- ասում է,- քոռանամ ես, տե՛ս, համ գզել  ու մանել են, համ էլ խալիչա են գործել 

իրենց համար։ 

Ձեռը ճակատին է դնում, ձեն տալիս. 

- Դե որ խալիչա եք գործել, մեր բամբակի փողը բերե՛ք։- Ձեն է տալիս ու ոտը փոխում է, 

մտնում ջուրը։ Հանկարծ ոտը առնում է մի կոշտ բանի։ Հանում է, տեսնում՝ մի կտոր ոսկի։ 

Փեփելին ու Կեկելին շնորհակալություն է անում, ոսկու կտորը փեշը դնում, գալիս տուն։ 

Մարդն էլ առուտուրի տեղերից է գալիս։ Գալիս է, տեսնում իրենց թարեքին մի մեծ ոսկու 

կտոր։ 

- Ա՛յ կնիկ, էս ի՞նչ ոսկի է։ 

Թե՝ բա չես ասի, բամբակը Փեփելի ու Կեկելի վրա ծախեցի, բամբակի փողն է։ 

Մարդը ո՜նց է ուրախանում, էնպես էլ դուք ուրախանաք։ Զոքանչին հրավիրում է, 

ընծաներ է տալիս, գովում է, շնորհակալություն է անում, որ էնպես խելոք, շնորհքով, 

աշխատասեր աղջիկ է մեծացրել։ Քեֆ է սարքում, նստում են քեֆի։ 

Զոքանչը խորամանկ կին է լինում։ Իմանում է, թե բանը ինչպես է պատահել, վախենում 

է փեսեն էլի աղջկանը գործ հանձնի, ու գաղտինքը բացվի։ Քեֆի լավ ժամանակ մի բզեզ է 

ներս մտնում ու բըռռացնելով պտտվում սենյակում։ Էս զոքանչը վեր է կենում, գլուխ է 

տալիս բզեզին։ Ասում է. 

- Բարով եկար, մորքուր ջան, ո՜նց ես, էսքան ժամանակ չես երևում… Ախր քեզ ո՞վ էր 

ասում էդքան բան անես, որ էդ օրն ընկնես… 

Փեսեն մնում է զարմացած։ Ասում է. 

- Ա՛յ մեր, խելագարվեցի՞ր, քեզ ի՞նչ պատահեց։ Էդ բզեզին էդ ի՞նչ ես ասում, մորքո՞ւրս 

որն է… 

Զոքանչը թե՝  

- Այ որդի, քեզնից ի՞նչ թաքցնեմ, դու էլ իմ որդին ես։ Չես ասի՝ էս բզեզն իմ մորքուրն է։ 

Խեղճը շատ աշխատասեր կնիկ էր։ Ամբողջ օրն աշխատում էր, շատ աշխատելուց կուչ 

եկավ, պստիկացավ, էնքան պստիկացավ, որ դառավ բզեզ։ Մեր ցեղն էդպես է։ Շատ 

աշխատասեր ենք։ Բայց աշխատելուց պստիկանում, բզեզ ենք դառնում։  

Էս որ փեսան լսում է, վախից քիչ է մնում պռոշը ճաքի։ Էն է լինում որ էն, արգելում է 

Հուռիին ձեռքն էլ բանի չտա, որ մորքուրի նման բզեզ չդառնա։  

 

լիդր   - ծանրության չափ՝ 5կգ 

գզել   - բուրդը, բամբակը գործիքով մաքրել և պատրաստել մանելու համար 

մանել  - բուրդը, բամբակը (մանրաթելը) ոլորելով թել պատրաստել 

ածել   - այստեղ՝ լցնել, թափել 

մուռ  - մամուռ 

թարեք  - պատին ամրացված տախտակ (դարակ)՝ վրան իրեր դնելու համար 

խալիչա  - գորգ, հաստ գործված՝ հատակը կամ պատերը ծածկելու համար 
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Փորձիր բացատրել այս դարձվածները. 

 

ձայնը գլուխը գցել  - __________________________________________________ 

աչքովն ընկնել   - __________________________________________________ 

ականջն ընկնել   - __________________________________________________ 

մատները ոսկի   - __________________________________________________ 

բանն ինչպե՞ս է պատահել - __________________________________________________ 

ձեռը բան չտալ   - __________________________________________________ 

գաղտնիքը բացվել  - __________________________________________________ 

օրը մինչև իրիկուն  - __________________________________________________ 

 

 

Նկարագրիր այս հեքիաթի Անբան Հուռուն։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ի՞նչ կպատմես վաճառականի մասին։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Հիմա պատմիր զոքանչի մասին։  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ԾԻԾԵՌՆԱԿԻՆ 
Աթաբեկ Խնկոյան 

 
Դու կապուտակ ծովով արի, 

Թեթև, թեթև թևով արի, 

Ծովի փրփուր լանջով արի, 

Գարնան երգով, կանչով արի։ 

 

Արի՛, արի՛, սիրուն ծիծեռ,  

Արի՛, արի՛, գարուն դու բեր։ 

 

Սևիկ-մևիկ աչիկ ունես, 

Մկրատաձև պոչիկ ունես, 

Ծովի փրփուր լանջով արի, 

Գարնան շնչով, կանչով արի։ 

 

Արի՛, արի՛, սիրուն ծիծեռ,  

Արի՛, արի՛, գարուն դու բեր։ 

 

Ծիծեռնակով գարուն կգա, 

Առանց ծիծեռ գարուն չկա.  

Ծովի փրփուր լանջով արի, 

Գարնան շնչով, կանչով արի։ 

 

Արի՛, արի՛, սիրուն ծիծեռ,  

Արի՛, արի՛, գարուն դու բեր։ 
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Նկարագրի՛ր ծիծեռնակի գալը՝ ըստ բանաստեղծության։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Նկարագրի՛ր այս բանաստեղծության ծիծեռնակին։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Ինչպե՞ս ես հասկանում։ 

Դու կապուտակ ծովով արի։  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Գարնան շնչով, կանչով արի։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր կրկնվող տողերը։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Քո ստեղծագործությունը 

 

ԳԱՐՈւՆ ԲԵՐՈՂ ԾԻԾԵՌՆԱԿԸ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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 ԳԱՐՆԱՆԱՄՈւՏ 
Համո Սահյան 

(հատված) 

 
Նշենիներն արթնացել,  
Իրար գլխով են անում 
Եվ հրճվում են, որ իրենք 
Առաջինն են արթնանում։ 
 
Ձնծաղիկն է ծիծաղում, 
Լացակումած մի թմբից, 
Կարմիր գլխիկն է հանում 
Դաղձը խոնավ իր ճմբից։ 
 
Ցանկապատի մի ճեղքից 
Եղինջն իր աչքն է բանում,  
Ծիլը թեթև ժպիտով 
Ծանր հասկ է խոստանում։ 
 
Ծանոթ խոսքեր է ասում 
Լեզուն բացված մի առու, 
Եվ առուները բոլոր 
Ձայն են տալիս իրարու։ 

 

 

գարնանամուտ - գարնան սկիզբը 

հրճվել   - շատ ուրախանալ, մեծ բավականություն ստանալ 

լացակումած  - այստեղ՝ թաց 

ճումբ   - կոշտ հողի կոտր, հողակոշտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Էջն ինքդ ձևավորի՛ր։ 
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Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած հատվածները։ 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

 
Նկարագրի՛ր գարնան գալը՝ ըստ բանաստեղծության 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Ինչպե՞ս ես հասկանում՝ 
 

Ծանոթ խոսքեր է ասում 

Լեզուն բացված մի առու։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Ձնծաղիկն է ծիծաղում 

Լացակումած մի թմբից։ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

Շարունակի՛ր. 

 

Երբ գարունը գալիս է, _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Երբ ծառերը ծաղկում են, _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Երբ արևը ժպտում է, _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  



56 

 

 

 

Ի՞ՆՉ Է ԳԻՇԵՐԱՀԱՎԱՍԱՐԸ 
 

Բոլորը գիտեն, որ օրը 24 ժամ ունի։ Գիշերն ու ցերեկը միշտ տարբեր տևողություն ունեն։ 

Կարող ես ստուգե՛լ։ Միայն գիշերահավասարի ժամանակ է, որ և՛ ցերեկը, և՛ գիշերը 

տասներկու ժամ են տևում։ Այդ ժամանակ արևը ծագում է ուղիղ ժամը 6-ին և մայր է 

մտնում ժամը 18-ին (երեկոյան ժամը 6-ին)։ Մեկ տարվա ընթացքում երկու 

գիշերահավասար է լինում՝ գարնանային և աշնանային։ Գարնանային գիշերահավասարը 

մարտի 21-ին է, իսկ աշնանայինը՝ սեպտեմբերի 23-ին։  

 

Գիշերահավասարի օրերին գիշերն ու ցերեկը քանի՞ ժամ են տևում։ Ճիշտ պատասխանն 

ընդգծի՛ր։ 

 

ա. 12 ժամ 

բ. 18 ժամ 

գ. 24 ժամ 

 

Որո՞նք են գիշերահավասարի օրերը։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ԽՈՍՈՂ ՁՈւԿԸ 
Հովհաննես Թումանյան 

(1-ին մաս) 

Լինում է, չի լինում, մի աղքատ մարդ։ Էս աղքատ մարդը գնում , դառնում մի ձկնորսի 

շալակատար։ Օրական ի քանի ձուկ է աշխատում, տուն բերում, դրանով ապրում են ինքն 

ու կինը։ 

Մի անգամ էլ ձկնորսը մի սիրուն ձուկ է բռնում, տալիս իր շալակատարին, որ պահի, 

ինքն էլ ջուրն է մտնում։ Էս շալակատարը գետափին նստած՝ նայում է, նայում էս սիրուն 

ձկանն ու միտք է անում. 

- Տե՛ր Աստված,- ասում է,- սա էլ որ մեզ նման շունչ կենդանի է, դու ասա՝ սա՞ էլ մեզ նման 

ծնող ունի, ընկեր ունի, աշխարհքից բան է հասկանում, ուրախություն կամ ցավ է զգում, 

թե՝ չէ… 

Հենց էս մտածելու ժամանակ ձուկը 

լեզու է առնում. 

- Լսի՛,- ասում է,- մարդ-ախպեր։ 

Ընկերներիս հետ խաղում էի գետի 

ալիքների մեջ։ Ուրախությունից ինձ  
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մոռացա ու անզգույշ ընկա ձկնորսի ուռկանը։ Հիմի, ով գիտի, իմ ծնողն ինձ որոնում է ու 

լաց է լինում, հիմի ընկերներս տխրել են։ Ես էլ, տեսնում ես, ինչպես եմ տանջվում, շունչս 

կտրվում է ջրից դուրս։ Ուզում եմ էլ ետ գնամ, ապրեմ ու խաղ անեմ նրանց հետ էն պաղ 

ու պարզ ջրերում։ Էնպես եմ ուզո՜ւմ, էնպես եմ ուզո՜ւմ… Եկ, խեղճ արի, ազատ արա ինձ, 

բա՛ց թող, բա՛ց թող գնամ… 

Էսպես էր ասում ցա՜ծ, շատ ցա՜ծ ձենով, ցամաքած բերանը բաց ու խուփ անելով։  

Էս շալակատարի մեղքը գալիս է, առնում է, ետ գցում գետը։ 

- Գնա՛, սիրուն ձկնիկ, թող լաց չլինի քու ծնողը։ Թող չտխրեն քու ընկերները։ Գնա, ապրի 

ու խաղ արա նրանց հետ։ 

Ձկնորսը սաստիկ բարկանում է շալակատարի վրա։ 

- Տո՛ ախմախ,- ասում է,- էստեղ ջրի մեջ թրջվելով ձուկն եմ բռնում, դու իմ աշխատանքն 

առնում ես, էլ ետ ջուրը գցո՞ւմ… Դե, գնա կորի՛, էլ իմ աչքին չերևաս, էլ իմ շալակատարը 

չես էս օրից, գնա սովից մեռի։ 

Ձեռի տոպրակն էլ խլում է ու ճամփու դնում։ 

- Հիմի ես ո՞ւր գնամ, ի՞նչ անեմ, ո՞նց ապրեմ…- տարակուսած մտածելով՝ դառն ու 

դատարկ վերադառնում է աղքատը դեպի տուն։ 

Էս տխուր մտածմունքի ժամանակ ճամփին դեմը դուրս է գալիս մի մարդակերպ հրեշ՝ 

առաջը մի գեղեցիկ կով։ 

- Բարի օր, ախպերացու, էդ ի՞նչ ես մոլորել, ի՞նչ ես միտք անում,- հարցնում է։  

Աղքատը պատմում է գլխին եկածը, թե ինչպես հիմի մնացել է անգործ, անճար ու չի 

իմանում, թե ոնց պետք է ապրեն ինքն ու կինը։  

- Լսի՛, բարեկամ,- ասում է հրեշը,- էս կաթնատու կովը ես քեզ կտամ երեք տարվան 

ժամանակով։ Ամեն օր էնքան կաթը տա, որ քու կնիկն ու դու կուշտ-կուշտ ուտեք, ապրեք։ 

Երեք տարին լրացավ թե չէ, հենց էն գիշեր կգամ ձեզ հարց կտամ։  Թե հարցիս 

պատասխանեցիք՝ իմ կովը ձեզ լինի, թե չէ՝ երկուսդ էլ իմն եք, տանելու եմ, ինչ ուզեմ՝ 

կանեմ։ Համաձա՞յն ես։ 

- Մի բան՝ որ առանց էն էլ սովից մեռնելու ենք,- մտածում է աղքատը,- կովը կտանեմ, էս 

երեք տարին կապրենք, մինչև երեք տարվա լրանալն էլ Աստված ողորմած է։ Մի տեղից 

մի դուռ կբացվի, կամ գուցե հենց պատասխանը տալիս ենք, ով գիտե… 

- Համաձայն, եմ,- ասում է, ու կովն առաջն առնում, տանում տուն։ 

Երեք տարի կթում են, լիուլի ուտում, ապրում։ Չեն էլ նկատում, թե ինչպես անցավ երեք 

տարին, և ահա հասնում է նշանակած օրը, որ հրեշն էն գիշեր պիտի գա։ 

 
 

շալակատար  - բեռնակիր, շալակով բեռ տանող 

տարակուսած - այստեղ՝ տագնապած 

մոլորել  - այստեղ՝ շփոթվել, իր անելիքը չիմանալ 
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Ի՞նչ էր մտածում այս հեքիաթի շալակատարը խոսող ձկան մասին։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Գրի՛ր, ի՞նչ կպատմի ձուկն իր մասին։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________    

 

Մեղադրի՛ր ձկնորսին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

 

Արդարացրո՛ւ ձկնորսին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

 

Պատմի՛ր շալակատարի մասին։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Շալակատարն ինչո՞ւ ընդունեց հրեշի պայմանը։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ԽՈՐՋՐՅԱ ՁԿՆԵՐ 
Արևի ճառագայթները թափանցելով ծովերի, օվկիանոսների, լճերի ստորջրյա 

տարածքները՝ լուսավորում են դրանք։ Բայց այդ լույսը չի հասնում ջրի խորքը և այնտեղ 

խավար է լինում։  

Կան ձկներ, որոնք ապրում են լճերի, ծովերի, օվկիանոսների խորքում, դրանք խորջրյա 

ձկներն են։ 

- Ուրեմն խորջրյա ձկներին աչքեր պետք չեն,- կասես դու։ 

Այո՛, այդ ձկները աչքեր չունեն կամ էլ նրանց աչքերը շատ փոքր են։ Թեև հանդիպում են 

նաև խոշոր աչքեր ունեցողներ, բայց դրանք շատ քիչ են։  

Խորջրյա ձկները կարող են տեսնել միայն այն կենդանիներին, որոնց մարմինը լույս է 

արձակում։ 

- Իսկ ի՞նչ են ուտում այդ ձկները,- կրկին կհարցնես դու։ 

Կեր գտնելու համար նրանք հաճախ վերև են բարձրանում, սնվում են ու նորից իջնում 

խորքը։  

Խորջրյա ձկներից շատերը մեծ բերան ունեն և կարող են իրենցից խոշորներին էլ կուլ 

տալ։ 

Ձկների մեծ մասի համար հոտառությունն այնքան էլ կարևոր չէ, նրանք սուր 

հոտառություն չունեն։  

Ձկներն ավելի վատ են լսում, քան մարդիկ։ 

 

Ի՞նչ իմացար խորջրյա ձկների աչքերի մասին։ Շարունակի՛ր. 

 

Խորջրյա ձկների մի մասի աչքերը ______________________________________________ 

Խորջրյա ձկները կարող են նաև ________________________________________________ 

 

Խորջրյա ձկները ինչպե՞ս են կեր գտնում։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Ի՞նչ իմացար ձկների լսողության և հոտառության մասին։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   
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ԽՈՍՈՂ ՁՈւԿԸ 
(2-րդ մաս) 

 

 

Մարդ ու կին վերջալույսի տակ տխուր նստում են դռանը ու միտք են անում, թե ի՞նչ 

պատասխան տան հրեշին, կամ ո՞վ գիտի՝ ինչ կհարցնի նա. ո՞վ կիմանա հրեշի միտքը։ 

- Ա՛յ թե ինչ դուրս կգա, երբ մարդ հրեշի հետ գործ կբռնի… հրեշի հետ հաշիվ ունենա… 

հրեշից լավություն ընդունի…- հառաչելով զղջում էին մարդ ու կին, բայց անցկացածն անց 

էր կացել, էլ հնար չկար։ Իսկ զարհուրելի գիշերն արդեն վրա էր հասնում։  

Էս ժամանակ նրանց մոտենում է մի անծանոթ, գեղեցիկ երիտասարդ։  

- Բարի իրիկուն,- ասում է,- ճամփորդ մարդ եմ. մութն ընկնում է, ես էլ հոգնած եմ, հյուր 

չե՞ք ընդունի ձեր տանն էս գիշեր։  

- Ընչի չէ, ճամփորդ ախպեր, հյուրն Աստծունն է։ Բայց մեզ մոտ վտանգավոր է էս գիշեր։ 

Մենք հրեշից կով ենք առել էն պայմանով, որ երեք տարի կթենք, ուտենք, երեք տարուց 

ետը գա, մեզ հարց տա, թե պատասխանենք, կովը մեզ լինի, թե չէ՝ իր գերին ենք։ Հիմի 

ժամանակը լրացել է, էս գիշեր պիտի գա, մենք էլ չգիտենք, թե ինչ պատասխան տանք։ 

Հիմի մեզ ինչ անի՝ մենք ենք մեղավոր, վայ թե քեզ էլ վնասի։  

- Բան չկա, որտեղ դուք՝ էնտեղ էլ ես,- պատասխանում է օտարականը։ 

Համաձայնոմ են, հյուրը մնում է։  

Մին էլ կեսգիշերին դուռը դղրդում է։ 

- Ո՞վ է։ 

- Հրեշը։ Եկել եմ, որ եկել եմ, դե պատասխանս տվեք։ 

- Ի՞նչ պատասխան,- սարսափից մարդ ու կնկա լեզուն կապվում է, մնում են տեղները 

քարացած։  

- Մի՛ վախենաք, ես ձեր տեղակ սրա պատասխանը կտամ,- ասում է երիտասարդ հյուրը 

ու գնում է դեպի դուռը։  

- Եկե՜լ եմ,- դռան հետևից ձայն է տալիս հրեշը։ 

- Ես էլ եմ եկե՜լ,- պատասխանում է ներսից հյուրը։  

- Որտեղի՞ց ես եկել։ 

- Ծովի էն ափից։  

- Ընչո՞վ ես եկել։ 

- Կաղ մոծակը թամքել եմ, վրան նստել եմ, եկել։ 

- Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել։  

- Ի՜նչ պստիկ, արծիվը չի կարող մի ափից մյուսը թռչի։  

- Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել։ 

- Ի՜նչ ճուտ, թևերի շվաքը քաղաք է ծածկում։ 

- Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ։ 

- Ի՜նչ փոքրիկ, նապաստակը մի ծայրից մյուսը չի հասնի։  

- Ուրեմն նապաստակը ձագ է։ 

- Ի՜նչ ձագ, մորթուց մի մարդու քուրք դուրս կգա, գլխարկն ու տրեխն էլ ավել։ 

- Ուրեմն մարդը թզուկ է։ 

- Ի՜նչ թզուկ, ծնկան ծերին աքլորը ծուղրուղու կանչի, ձենը ականջը չի հասնի։  
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- Ուրեմն խուլ է։  

- Ի՜նչ խուլ, սարում որ պախրեն խոտ պոկի, նա կլսի։  

Հրեշը մնում է կապված, մոլորված. զգում է, որ ներսը մի ուժ կա իմաստուն, համարձակ, 

անհաղթելի, էլ չի իմանում ինչ ասի, սուս ու փուս քաշվում, կորչում է գիշերվա խավարի 

մեջ։ 

Սրանք նոր մեռած տեղներիցը ետ են գալիս, ուրախանում, աշխարհքովը մին են լինում։ 

Հետն էլ բացվում է բարի լուսը, և երիտասարդ հյուրը 

վեր է կենում, մնաք բարով ասում, որ գնա իր ճանա- 

պարհը։  

- Չենք թողնի, որ չենք թողնի,- առաջը կտրում են  

Մարդ ու կին,- դու որ փրկեցիր մեր կյանքը, ասա՛,  

Ինչո՞վ ետ վճարենք քո լավությունը… 

- Չէ՜, անկարելի բան է, պետք է գնամ իմ  

ճանապարհը։ 

- Դե, գոնե անունդ ասա, 

եթե լավությունդ կորչի ու  

չկարողանանք ետ վճարել, 

գոնե իմանանք, թե ում  

ենք օրհնելու… 

- Լավություն արա 

ու թեկուզ ջուրը գցի՝ 

չի կորչի։ Ես հենց էն 

խոսող ձուկն եմ, որի  

կյանքը դու խնայեցիր…-  

ասում է անծանոթն ու  

չքանում ապշած մարդ  

ու կնկա աչքերից։ 

 

 

 

զղջալ  - ափսոսալ մի բան արած կամ չարած լինելու համար 

օտարական - անծանոթ, օտար մարդ 

շվաք  - ստվեր 

պախրա - եղնիկ, եղջերու 
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Հեքիաթից դուրս գրիր նույն իմաստն արտահայտող դարձվածները. 

 

մտածել    - ___________________________________________________ 

սկսել խոսել (ձուկը) - ___________________________________________________ 

 

Փորձիր բացատրել այս դարձվածները. 

 

պատասխան տալ - ___________________________________________________ 

(գիշերը) վրա հասնել - ___________________________________________________ 

մութն ընկնել  - ___________________________________________________ 

հարց տալ  - ___________________________________________________ 

լեզուն կապվել  - ___________________________________________________ 

մեռած տեղից ետ գալ - ___________________________________________________ 

աշխարհքով մին լինել - ___________________________________________________ 

 

Թվի՛ր հեքիաթի հերոսներին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Փորձի՛ր հիշողությամբ գրել այս հեքիաթի ձուկ-տղայի և հրեշի երկխոսությունը։ (Կարող ես 

նաև հորինել)։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Նկարագրի՛ր հրեշին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Դուրս գրի՛ր հեքիաթի իմաստը (խորհուրդը) արտահայտող նախադասությունը։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Աղքատ ամուսինները ուզում են գտնել ձուկ-տղային։ Նրանց փոխարեն թերթում դո՛ւ գրիր 

հայտարարությունը։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ՑՈւՐՏՆ Ու ՁԿՆԵՐԸ 
 

Ի՞նչ են անում ձկները, երբ ձմեռ է գալիս, ծովում ջերմաստիճանը փոխվում է։ 

Որոշ ձկներ ձմռանը լողում են դեպի հարավ, որտեղ ավելի տաք է։ Ձկների մի մասն 

իջնում է ծովի խորքը, որտեղ ջերմաստիճանը շատ քիչ է փոխվում. այնտեղ ավելի տաք է 

լինում։ Կան ձկներ էլ, որոնք շատ քիչ են շարժվում կամ թաղվում են տիղմի մեջ՝ մինչև 

եղանակի տաքանալը։ 

 

 

Ձկներն ինչպե՞ս են պաշտպանվում ցրտից։ Լրացրո՛ւ։ 

 

Որոշ ձկներ __________________________________________________________________ 

Ձկների մի մասը _____________________________________________________________ 

Կան ձկներ էլ, ________________________________________________________________ 
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ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԱՌԱՎՈՏԸ 
Հովհաննես Թումանյան 

(հատված «Անուշ» պոեմից) 

 

Համբարձումն եկավ, ծաղկունքը ալվան 

Զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով։ 

Փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան 

Վիճակ հանելու աշխույժ երգերով։ 

- Համբարձում յա՜յլա,  

Յայլա ջան, յա՜յլա, 

Սև սարեր, յա՜յլա, 

Յայլա ջան, յա՜յլա։  

Երգ ու բույր խառնած, 

Թև-թևի բռնած 

Զուգում են լեռներ, 

Ծաղիկ են քաղում, 

Ծաղկի հետ խաղում 

Ինչպես թիթեռներ։  

Համբարձում յա՜յլա,  

Յայլա ջան, յա՜յլա, 

Լավ օրեր, յա՜յլա, 

Յայլա ջան, յա՜յլա։  

 

 

 

 

 

ծաղկունք  - ծաղիկներ 

ալվան  - վառ կարմիր 

վիճակ հանել - նախապես պահված իրը հանելով՝ դրա տիրոջ ապագան գուշակել 
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Դուրս գրի՛ր այն հատվածը, որտեղ նկարագրված են. 

 

ա. ծաղիկները 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

բ. աղջիկները 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Ինչպե՞ս ես հասկանում 

 

Ծաղկունքը ալվան զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Քո կարծիքով բանաստեղծության մեջ ինչպիսի՞ տրամադրություն կա։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Դուրս գրի՛ր քեզ դուր եկած հատվածը. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ԻՆՉՈ՞ւ Է ԵՐԿԻՆՔԸ ԿԱՊՈւՅՏ 
 

Եթե քեզ հարցնեն, թե երկինքը ցերեկն ի՞նչ գույն ունի, կպատասխանես. 

- Իհարկե, կապույտ, եթե ամպեր չկան։  

Իսկ ինչո՞ւ։ 

Արևի լույսը (ճառագայթը) միշտ թափանցիկ, անգույն է թվում, ճի՞շտ է։ Իրականում այդ 

լույսի մեջ յոթ գույն կա՝ կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ, 

մանուշակագույն։ Օդում մասնիկներ կան, որոնք վերցնում են կապույտ գույնը և 

անդրադարձնում։ Մենք տեսնում ենք այդ մասնիկների «ուղարկած» կապույտը, իսկ մյուս 

գույները թափանցում են օդի միջով և աննկատ մնում։  

Ահա թե ինչու է երկինքը կապույտ։  

 

Ի՞նչ գույներ կան արևի ճառագայթների մեջ։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ինչո՞ւ ենք մենք միայն կապույտը տեսնում։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴ ՋԵԿՈՆ 
Ստեփան Զորյան 

(1-ին մաս) 

 

Մի անգամ աշնանը, ես ուրախ ճանապարհորդություն կատարեցի դեպի Երևան։ 

Գյումրիից մի պառավ՝ զամբյուղը ձեռքին եկավ, մտավ մեր վագոնը։  

- Կարելի՞ է։  

- Համեցեք, մայրի՛կ, համեցեք… 

Եվ մենք չորս հոգով մի կողմ քաշվեցինք ու պառավին տեղ տվինք։ 

Պառավը նստեց, զամբյուղը դրեց ոտքերի տակ ու փեշերով ծածկեց խնամքով, հետո 

գրպանից մի գիրք հանեց, ակնոցը դրեց աչքերին ու սկսեց կարդալ։ Ու էլ ոչ մի խոսք։ Չորս 

հոգի նստած էինք կողքին, ոչ մեկիս էլ չի հարցնում՝ ո՞վ եք, ո՞ւր եք գնում՝ ինչպես լինում է 

առհասարակ։ Էհ, պատահում են այդպիսի մարդիկ էլ, որ խոսել չեն սիրում։ Այսպես անխոս 

գնում ենք մի փոքր տեղ, մեկ էլ տեսնեմ՝ պառավի զամբյուղի մեջ ինչ-որ բան է շարժվում։ 

«Երևի հավ է»,- մտածում եմ, բայց պառավն այդ շարժումից անհանգստացավ 

անմիջապես, ոտը խփեց զամբյուղին և փեշերը ավելի վրա բերեց։ Մի կարճ տարածություն 

նա ոտն այդպես մի քանի անգամ զարկեց զամբյուղին ու շարունակեց անխոս կարդալ։ Մի 

քիչ էլ գնացինք, զամբյուղից ճանկռոց լսվեց։ Այս անգամ պառավը փեշը ետ տարավ ու 

կռացավ զամբյողի վրա և կամաց, շատ կամաց, հազիվ լսելի ձայնով սաստեց. 

- Սո՛ւս, Ջեկո, սո՛ւս, անպիտան։  

Մեր կուպեի ճամփորդները զարմացած իրար նայեցին, իսկ ես մտածեցի, որ 

զամբյուղինը հավ չի, այլ երևի կատու։ 

Գնացինք մի փոքր էլ, կոնդուկտորն եկավ տոմսերն ստուգելու։ 

- Ձեր տոմսը, ձեր տոմսը,- կրկնում էր նա բարձրաձայն։  

Եվ այդ ժամանակ ահա պառավի փեշերի տակից 

հանկարծ.  

- Հա՜ֆ, հա՜ֆ, հա՜ֆ… 

Վագոնը լցվեց շան հաչոցով։ Ճամփորդները եկան, 

հավաքվեցին հաչոցի վրա, իսկ պառավն, իրեն կորցրած, 

ոտքով խփում էր զամբյուղին և շշնջում. 

- Ջեկո՛, Ջեկո՛, անպիտան… 

Շունը բոլորովին չի լսում, հաչում է, կլանչում, զամբյուղը 

ճանկռոտում։ 

Բարկացած կոնդուկտորը կռացավ և վախենալով 

զամբյուղը բաց արավ։ Նապաստակի արագությամբ 

դուրս նետվեց մի պստիկ, կատվից էլ փոքր, ճերմակ շնիկ՝ 

վզին ժապավենից մի բանթ։ Դուրս նետվելով, նա մի 

ակնթարթ իր խոշոր աչքերով նայեց անծանոթ դեմքերին 

և, պառավին նկատելով, թռավ նրա գոգը։  

- Սա ի՞նչ բան է,- ասում է կոնդուկտորը,- ձեզ ո՞վ 

իրավունք տվեց շուն բերել վագոն։  
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- Ի՞նչ կա որ,- ասում է պառավը՝ շանը գրկելով,- զամբյուղի մեջ ձեզ հո վնաս չի՞ տալիս։  

- Շունը վագոն մտցնելու իրավունք չկա,- զայրանում է կոնդուկտորը,- եկող կայարանում 

կամ կիջնեք, կամ շանը կթողնեք։ 

- Վա՜յ, ես իմ Ջեկոյին չե՛մ թողնի։ Գիրկս կպահեմ։ 

- Չի՛ կարելի,- կտրեց կոնդուկտորը և անցավ մյուս ճամփորդների տոմսերը ստուգելու։  

Հասանք կայարան. պառավը շփոթված սկսեց շանը փաթաթել փալասներով, երևի 

այնպես պահելու, որ չհեռացնեն։  

Բայց կոնդուկտորը շուտով վերադարձավ։ 

- Դե, մայրի՛կ, կա՛մ իջեք, կա՛մ շանը թողեք էս կայարանում։ 

Պառավը չի համաձայնում։  

- Չե՛մ կարող,- ասում է,- շանը թողնել, սա տղայինս է, գրել է, որ տանեմ Երևան, կմեռնեմ՝ 

չեմ թողնի։  

- Դե իջե՛ք… 

- Ոչ կիջնե՛մ, ոչ կթողնե՛մ… 

Երկար նա իրենն էր ասում, նա իրենը, մեկ էլ կոնդուկտորը թե՝ ես իրավունք չունեմ 

վագոնում շուն թողնելու։  

Այս ասելով՝ նա շանը խլեց պառավի ձեռքից և կլանչեցնելով տարավ դռնից գցեց դուրս։ 

Պառավը ճղճղաց ու վազեց կոնդուկտորի հետևից, բայց մինչև կգնար դեպի դուռը, 

գնացքը շարժվեց։  

Պառավը մնաց շիվարած։ 

- Վա՜յ, հիմա ի՞նչ պատասխան տամ տղիս։ 

Ու մինչև մյուս կայարանը նա ձեռքերը խփում էր ծնկներին ու մտածում։ 

- Վա՜յ, Ջեկո ջա՜ն, քեզ պահեցի, որ Անիում կորցնեմ, վա՜յ, Ջեկո ջա՜ն։ 

 

 

խնամքով   - այստեղ՝ հոգատարությամբ 

առհասարակ  - սովորաբար 

կուպե   - վագոնի խցիկ 

կոնդուկտոր  - այստեղ՝ գնացքի ուղեկցորդ 

իրեն կորցրած  - շփոթված, մոլորված, նաև՝ կատաղած 

բանթ   - ըստ Զորյանի՝ ծաղկաձև կապված ժապավեն 

սաստել   - այստեղ՝ արգելել, չթողնել 
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Այս դարձվածները փոխարինի՛ր մեկ բառով. 
 

ձայն, ծպտուն չհանել  - __________________________________________ 

իրավունք տալ  - __________________________________________ 

վնաս տալ  - __________________________________________ 

 

Ո՞վ է պատմում այս պատմությունը։ Ճիշտ պատասխանն ընդգծի՛ր։ 
 

ա. մի ծեր կին 

բ. գնացքի ուղեկցորդը 

գ. ճանապարհորդներից մեկը 

 

Ինչո՞վ էին ճանապարհորդում այս պատմության հերոսները։ Ճիշտ պատասխանն ընդգծիր։ 
 

ա. ավտոբուսով 

բ. գնացքով 

գ. ինքնաթիռով 

 

Պատմվածքից դուրս գրիր պատասխանդ հաստատող տողը։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ի՞նչ էր Ջեկոն։ Ճիշտ պատասխանն ընդգծիր։ 
 

ա. կատու 

բ. սև շուն 

գ. սպիտակ շուն  

 

Պատմվածքից դուրս գրիր պատասխանդ հաստատող նախադասությունը։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Նկարագրի՛ր Ջեկոյին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Ինչպե՞ս կվերնագրես «Ճանապարհորդ Ջեկոն» պատմվածքի առաջին մասը։  

______________________________________________________________________________  
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Ո՞Վ Է ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ ՄԵՐ ՄԱՐՄԻՆԸ 
 

Մարդուն ամբողջ կյանքում ղեկավարում է իր գլխուղեղը։ Գլխուղեղը փափուկ նյութ է, 

որը լավ պաշտպանված է գանգի ոսկրերով։ Գլխուղեղի շնորհիվ ենք մենք մտածում, 

հիշում, տրամաբանում։ Ուղեղն աշխատում է (գործում է) իր բազմաթիվ օգնականների՝ 

նյարդերի միջոցով։ Նյարդերը տարբեր հաստության հյուսվածքներ են, որ թելերի նման 

տարածված են մարդու մարմնում։ Նրանք արտաքին աշխարհի ազդակները հաղորդում 

են ուղեղին, իսկ ուղեղի «հրամանները» փոխանցում են մկաններին և մյուս օրգաններին։ 

Մի պարզ օրինակ՝ ոտքդ պատահաբար դնում ես մի սուր քարի։ Ուղեղն իսկույն ցավն 

զգում է ու նյարդերի միջոցով հրաման է ուղարկում ոտքիդ՝ ետ քաշվել։ Ոտքի մկանները 

ենթարկվում են ու ոտքը ետ քաշում։ 

Այդ ամենը մի ակնթարթ է տևում։  

Գլխուղեղը չի կարող անընդհատ աշխատել. այն պիտի հանգստանա։ Ահա թե ինչու է 

մարդը քնում։  

 

Ի՞նչ իմացար գլխուղեղի մասին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Ինչի՞ համար են նյարդերը։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴ ՋԵԿՈՆ 
(2-րդ մաս) 

 

Էսպես հասանք մյուս կայարանը. հազիվ գնացքը կանգնել էր, մեկ էլ պառավի շունը՝ 

լեզուն հանած, վազեվազ ընկավ վագոնը և թռավ պառավի գոգը։ Ճանապարհորդները 

զարմանքից վեր կացան։ 

- Ա՜, եկավ, եկավ, շունը եկավ,- ձայն տվին իրար ու հավաքվեցին շան գլխին։  

Աղմուկի վրա կոնդուկտորը նորից երևաց։ 

- Էդ որտեղի՞ց եկավ,- զարմացավ նա։ 

Մեկը թե՝ 

- Չե՛ք տեսնում ո՞նց է հևում. գնացքի ետևից վազել է, էլի՜։ 

Բոլորը զարմացան, թե ինչպես է մի կայարանից մյուսը վազել այդ պստիկ շունը, ինչպես 

շունչը չի կտրել… Բայց ինչ կասես, որ եկել էր։ Բոլորից շատ զարմացել էր պառավը։ Նա 

ուրախությունից շանը սեղմում էր կրծքին։ 

- Ջեկո՛ ջան, Ջեկո՛… 

Իսկ Ջեկոն ետևի ոտներով կանգնած էր նրա գոգին, առջևի ոտները դնում էր նրա 

կրծքին և ուզում էր նրա երեսը լիզել, բայց երեսին չհասնելով՝ լիզում էր ձեռքերը։ 

Բոլորս ծիծաղում էինք, ուրախանում, իսկ կոնդուկտորը նորից կպավ պառավին, թե՝ 

կամ պիտի իջնես, կամ շանդ կթողնես կայարանում… 

Պառավը նորից պինդ գրկեց շանը, որ կոնդուկտորը չտանի, խնդրեց, որ թողնի։ Բայց 

կոնդուկտորը էլի լսել չուզեց և շանը քաշեց իր կողմը։  

- Ես իրավունք չունեմ վագոնում շուն թողնել, ինձ պաշտոնից կհանեն։ 

Ու նորից շանը կլանչեցնելով տարավ, դրեց պլատֆորմի վրա և վագոնի դուռը փակեց։  

Այս անգամ պառավը լաց եղավ, իսկ ես, գլուխս վագոնի պատուհանից հանած, նայում 

էի՝ տեսնեի շունն ինչ է անելու։ 

Երբ գնացքը շարժվեց, Ջեկոն սկզբում շշմած, պոչը ետևի ոտների արանքը կոխած, 

նայեց շարժվող վագոններին, ապա սկսեց վազել գնացքի կողքով։ Գնացքն արագացրեց 

ընթացքը, Ջեկոն՝ նույնպես, նա վազում էր՝ գլուխն ուսերին դրած, այնպես, ինչպես 

նապաստակն է վազում՝ ցատկելով, թռչկոտելով… Վազեց, վազեց, մեկ էլ՝ ըհը՜, թռավ 

վերջին վագոնի սանդուղքի վրա ու նստեց լեզուն հանած։  

Ուրախությունից ուզեցի մյուս ճանապարհորդներին պատմել Ջեկոյի ճարպկության 

մասին և ցույց տալ նրա տեղը, բայց մտածեցի, որ դա կոնդուկտորի ականջը կընկնի, չի 



74 

 

թողնի։ Լավ էր, որ ուրիշ ճամփորդ չէր նկատել, և նա մնաց այսպես մինչև մյուս կայարանը։  

Երբ հասանք մյուս կայարանը, Ջեկոն նորից եկավ, պառավի գոգն ընկավ։  

Նորից ծիծաղ, ուրախություն։ Պառավը համբուրում է Ջեկոյին ու ծիծաղում մյուսների 

հետ։  

Եկավ կոնդուկտորն էլ, ուզեց բարկանալ, բայց իմանալով բանն ինչպես է եղել, ինքն էլ 

սկսեց ծիծաղել։  

- Դե որ էդպես է, նորից զամբյուղդ դի՛ր, մայրի՛կ։ Միևնույնն է, դա արդեն սովորել է 

առանց տոմսի ճամփորդել… 

Ջեկոն, կարծես կոնդուկտորի խոսքերը հասկանալով, ինքը թռավ, մտավ զամբյուղը։ 

Պառավը կափարիչը վրա բերեց, նորից ոտը դրեց վրան և փեշերով ծածկեց։ 

Ջեկոն հիմա հանգիստ էր. ո՛չ ճանկռում էր զամբյուղը, ո՛չ էլ հաչում։  

Այդպես էլ հասանք Երևան։ 

 

իրենն ասել - պնդել, իր ասածից չհրաժարվել, համառել 

պլատֆորմ - կառամատույց, ուղևորման հարթակ երկաթուղային կայարանում, գնացքը 

կանգնելու տեղին կից տարածություն, որտեղից գնացք են նստում։  

 

 

Այս դարձվածները փոխարինի՛ր մեկ բառով. 

 

ձայն տալ    - ___________________________________________ 

ականջն ընկնել   - ___________________________________________ 

(կափարիչը) վրա բերել - ___________________________________________ 

 

Պատմի՛ր այս պատմության ծեր կնոջ մասին։ 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Պատմի՛ր գնացքի ուղեկցորդի մասին։ 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 Մեղադրի՛ր գնացքի ուղեկցորդին։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Արդարացրո՛ւ գնացքի ուղեկցորդին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Պատմի՛ր Ջեկոյի մասին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Քո կարծիքով, ինչպիսի՞ն էին մյուս ուղևորները։ Ինչո՞ւ ես այդպես կարծում։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Ջեկոն, գլուխ գովելով, պատմում է իր ճանապարհորդության մասին։ Գրի՛ր նրա պատմածը։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ՄԵՐ ԶԳԱՅԱՐԱՆՆԵՐԸ 
 

Դու արդեն գիտես, որ մեզ ղեկավարում է մեր գլխուղեղը։ Բայց այն ինչպե՞ս պիտի ճիշտ 

«հրամաններ» տա, չէ՞ որ շատ վատ կլինի, եթե այն սխալվի։ Ճիշտ «հրամաններ» տալու 

համար շատ կարևոր են մեր հինգ զգայարանների տված տեղեկությունները։  

Մաշկը շոշափելիքի զգայարանն է, որի միջոցով մենք տարբերում ենք տաքն ու սառը, 

կոշտն ու փափուկը, սուրը, կլորը, հարթն ու անհարթը։ 

Ճաշակելիքի (համի) օրգանը լեզուն է. այն զգում է աղին ու թթուն, կծուն ու քաղցրը։ 

Մեր հոտառության օրգանը՝ քիթը, տարբերում է շրջապատի բազմաթիվ հոտերն ու 

բույրերը։ 

Տեսողության օրգանները մեր աչքերն են։ 

Ձայները մեր ուղեղին են հասնում լսողական օրգանների՝ ականջների օգնությամբ։ 

Առանց այդ զգայարանների մարդն ինչպե՞ս կապրեր։ 

 

Թվի՛ր մարդու զգայարանները. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Գրի՛ր, որ զգայարանը ինչի համար է։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Ձևավորի՛ր այս էջը 

ԱՄՌԱՆ ԳԻՇԵՐ 
Վահագն Դավթյան 

(հատված) 

 

Գիշեր է, լուսնյակ ու լույս, 

Ծղրիդը արծաթ է մանում, 

Տերևը դողում է քամուց 

Եվ աստղին աչքով է անում։ 

 

Իմ գյուղը վրան է առել 

Կապույտն ու խշշոցը բարդու, 

Իսկ հովը տանիքից տանիք 

Հայրեն ու տաղիկ է տանում։ 

 

հայրեն, տաղիկ - բանաստեղծության տեսակներ 

 

Գրի՛ր բաց թողնված բառերը։ 
 

Գիշեր է, ______________________ ու լույս։ 

Ծղրիդը _______________________ է մանում։ 

Տերևը ________________________ է քամուց 

Եվ աստղին ____________________________։ 

Իմ գյուղը վրան է առել ________________________ ու ______________________ բարդու։  

Իսկ հովը տանիքից տանիք ____________________ ու ____________________ է տանում։ 

 

Ինչպե՞ս ես հասկանում՝ 
 

Իմ գյուղը վրան է առել 

Կապույտն ու խշշոցը բարդու։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Իսկ հովը տանիքից տանիք 

Հայրեն ու տաղիկ է տանում։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



78 

 

ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԸ ԴՊՐՈՑՈւՄ 
Ստեփան Զորյան 

Այսօր արտակարգ օր է ինձ համար. 

մերոնց ուշադրրության առարկան ես  

եմ, թե՛ մայրս, թե՛ հայրս զբաղված են 

ինձնով։ Հագցրել են ամենալավ 

զգեստներս։ Ինչո՞ւ են այդպես 

փայփայում ինձ։ Այսօր ես դպրոց եմ 

գնալու։ 

Բոլոր գրքերս առած իմ ընկեր 

Սամսոնի հետ գնում եմ դպրոց։ 

Ես ու Սամսոնը միևնույն երկրորդ 

դասարանում ենք լինելու և ուզում 

ենք իրար կողք նստել։ Բայց ինձ 

նստեցնում են կանաչ զգեստով մի 

աղջկա մոտ։ Ինձ թվում է, որ նա վատ 

հարևան չէ. մաքուր ու խելոք աղջիկ է 

երևում, մազերը կարճ հյուսել է, 

ծայրին գեղեցիկ ժապավեն կապել։  

Աղջիկը բարի աչքերով նայում է ինձ ու շարունակ ժպտում։ Հետո չի համբերում ու 

հարցնում է. 

- Անունդ ի՞նչ է։ 

Ես տալիս եմ անունս ու հարցնում իրենը։ 

- Իսկ քոնը՞։ 

- Եվա…  

Ամեն ինչ լավ է գնում մինչև առաջին դասամիջոցը։ Բոլորս դուրս ենք գալիս բակ, ու 

բոլոր դասարանները խառնվում են իրար՝ խաղում, կանչում, թռչկոտում։ Ես, համարյա 

բոլորին անծանոթ, հեռու կանգնել՝ նայում եմ խաղացողներին։ Մեկ էլ իմ հասակի երեք 

տղա՝ հին աշակերտներից, մոտենում են ինձ ու կանչում, որ մասնակցեմ խաղին, 

որովհետև մեկը պակաս է։ Ես նրանց ծանոթ չեմ, այդ պատճառով տեղիցս չեմ շարժվում։ 

Ամաչում եմ։ Սամսոնն էլ այդ ժամանակ հեռու էր։ Տղաներն իմ ամաչկոտությունը 

հպարտության տեղ են դնում ու սկսում են ծաղրել ինձ։ Ես չեմ խոսում, շուրթերս սեղմած 
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նայում եմ նրանց ու մտածում արժանապատվությամբ հեռանալու մասին։ Նրանք 

նկատում  են իմ տրամադրությունը և ավելի են երես առնում։  

- Տեսեք, տեսե՜ք, վախենում է… 

- Սպասեք, սա հրես պիտի զռա… 

Ու ավելի են մոտենում. մի տղա նույնիսկ քաշում է գոտիս, իսկ մյուսն ուզում է գլխարկս 

վերցնել։ Չեմ թողնում և խփում եմ նրա մեկնած ձեռքին։ Այդ ժամանակ երեքը միասին 

շրջապատում են ինձ ու փորձում են դարձյալ գլխարկս վերցնել։ Ես չեմ թողնում մոտենան, 

պաշտպանվում եմ։ Բայց նրանք ժամաժռություններ են անում, լեզու հանում։ Ես, մեջքս 

պատին քսելով, փորձում եմ հեռանալ, նրանք քայլ առ քայլ գալիս են ետևիցս։ Ավելի շատ՝ 

ուռած այտերով ու կապույտ աչքերով մի տղա։ Ուզում եմ ոտքով խփել, բայց վախենում 

եմ հագուստները կեղտոտել. Այդ ժամանակ ավելի վատ կլինի։ Սակայն, երբ նա ձեռքը 

գցում է գոտիս պոկելու, ես չեմ համբերում. մեջքս պատին դեմ եմ անում և քացով խփում 

եմ նրա… փորին։ Բայց սա ի՞նչ է, մի՞թե իմ հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ այդ շեկ, գեր 

տղան հանկարծ մի թեթև «ահ» է անում ու ընկնում։ Իսկ ընկերներն անմիջապես ետ են 

քաշվում ու մնում կանգած։ Իմ դեմքը, երևի, ահարկու է. նրանք զարմանքով ու չռած 

աչքերով նայում են ինձ ու չեն համարձակվում մոտենալ։ Բակում խաղացող մյուս 

աշակերտները նույնպես մոտենում են ու շրջապատում անշարժ ընկած շեկ տղային։ Մինչ 

կհարցնեն, կիմանան՝ ինչ է պատահել, ես նետվում եմ դասարան, գրքերս վերցնում ու… 

շունչս առնում եմ միայն մեր տանը։  

 

արտակարգ   - անսովոր, արտասովոր 

արժանապատվություն - սեփական անձի նկատմամբ ունեցած հարգանք 

ահարկու    - վախ առաջացնող, սարսափելի 
 

 

Այս պատմության տղան ինչո՞ւ չխաղաց աշակերտների հետ։  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Աշակերտներն ինչո՞ւ սկսեցին ծաղրել տղային։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Արդարացրո՛ւ աշակերտներին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Մեղադրի՛ր աշակերտներին։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Բնութագրի՛ր այս պատմության տղային 

 

ա. կռվի սկզբում 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

բ. պաշտպանվելիս 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

գ. կռվից հետո 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Քո ստեղծագործությունը 

ԱՐԿԱԾՆԵՐ ԴԱՍԱՄԻՋՈՑԻՆ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ԿՐԿԻՆ ԴՊՐՈՑՈւՄ 
Ստեփան Զորյան 

Վախից երկու շաբաթ դպրոց չգնացի։ 

Տավար էի արածեցնում։ Դրանից բան դուրս 

չեկավ, ստիպված վերադարձա դպրոց։  

Հայրս ինձ հանձնում է տեսուչին ու գնում։ 

Ես ինձ անհարմար կացության մեջ եմ զգում. 

ամաչում  եմ, կարմրում և չեմ համարձակ-

վում ո՛չ տեսուչի երեսին նայել, ո՛չ էլ՝ 

աշակերտների։ Ամաչում եմ՝ հիշելով արածս 

ու տեսնելով, թե ինչ հետաքրքրությամբ են 

շրջապատել ինձ։ 

- Դե՛, գնա տեղդ նստիր և խելոք կաց,- 

ասում է տեսուչը՝ ձեռքը մեղմաբար մեջքիս 

խփելով։ Ես այդ վերաբերմունքից խրա-

խուսված, գնում եմ ներս ու նստում առաջվա 

տեղս, ուր նստած է Եվան։ Նստելիս ես նրան 

բարևում եմ գլխով. թաքուն ահ կա սրտումս, 

հանկարծ իմացած լինի իմ արած 

անկարգության ու տավարածության մասին 

ու չուզենա կողքս նստել։ Բայց նա ժպտում է 

այտերը փոս գցելով ու սպիտակ ձեռքը մեկնում ինձ. 

- Բարև, Մինասյան։ Ինչո՞ւ չէիր գալիս,- ասում է նա մեղմորեն։- Մենք այնքա՜ն դաս ենք 

սովորել… 

Ես ու Եվան միշտ նստում ենք առաջին նստարանին, իսկ մեզնից հետո գալիս են 

Մելիտեն ու Սեդրակը՝ դերձակ Ավագի տղան, որ բոլորին կսմթում է, գրքերը վերցնում՝ 

պահում, ուսուցիչներին բավական գլխացավանք պատճառում։ Դաս չիմացող 

աշակերտներին հուշում և պահանջում, որ իրեն ևս հուշեն։ Երբեմն, կատակի համար, 

սխալ բաներ է հուշում ու փորձանքի մեջ գցում երեխաներին։ Իսկ երբ ուսուցիչը 

նկատողություն է անում սխալվող աշակերտին այդ սխալի համար, Սեդրակը ծիծաղում է։ 

Բայց մի անգամ նա բռնվեց. սխալվող տղան հայտնեց ուսուցչին, թե այդ սխալը Սեդրակն 

հուշեց։ Ուսուցիչն անմիջապես կանչեց Սեդրակին ու կանգնացրեց գրատախտակի մոտ։  
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- Դե՛, հիմա հուշիր… 

Կարծում եք, Սեդրակն ընկճվե՞ց։ Բնա՜վ։ Ուսուցչի թիկունքից լեզուն հանում է, 

ծամածռություններ անում, դաս պատասխանող աշակերտին կա՛մ հավանություն է տալիս 

գլխով, թե՝ ճիշտ է, կա՛մ գլուխը տարուբերում է բացասաբար։ Մի ուրիշ անգամ հայոց 

լեզվի դասին ուսուցիչը նրան անկարգության համար դուրս է անում, Սեդրակը 

պատուհանից ներս է մտնում ու շարունակում ծիծաղեցնել աշակերտներին։ Ուսուցիչը 

նկատում է նրան ու գոռում զայրացած. 

- Դո՛ւրս, անիրա՛վ, որտեղից եկել ես, այնտեղ էլ գնա… 

Սեդրակը բարձանում է լուսամուտին՝ դուրս ցատկելու։ 

- Ո՞ւր, անիրա՛վ,- կանչում է ուսուցիչը։ 

- Դուք ասացիք՝ որտեղից եկել ես, այնտեղ գնա, ես այստեղից եմ եկել,- պատասխանում 

է Սեդրակը ու թռչում բակ։ Ուսուցիչը օրորում է գլուխը, որ նշանակում է, թե սրանից մարդ 

դուրս չի գա։ 

Դասերից հետո մենք շարունակում ենք ընկերություն անել։ Հաճախ երեկոները 

հավաքվում, նստում ենք առանձին մի տեղ՝ աստղերի տակ, ու երկա՜ր զրուցում։ Երկինք 

ու երկիր խառնում ենք իրար։ Աստղերը բաժանում ենք միմյանց մեջ, ուզում ենք իմանալ, 

թե ի՞նչ է արևը, ի՞նչ է լուսինը, ինչի՞ց են շինված և ո՞վ է կարգադրում արդյոք գիշերվա ու 

ցերեկվա գործերը… Այնպես ենք ուզում ամեն ինչ իմանալ, ամեն բան պարզել։ 

 

տեսուչ  - այստեղ՝ ուսումնական հաստատության վարիչ 

ընկճվել  - այստեղ՝ խեղճանալ 
 

Այս հատվածում տղան ինչպիսի՞ն էր։ Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր (ինչո՞ւ ես այդպես 

կարծում)։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Իսկ Սեդրակն ինչպիսի՞ տղա էր։ Ձեր դասարանում ո՞վ է նրա նման։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 Սեդրակն ու Մինասյանը (տղան) նմա՞ն են իրար։ Ինչո՞ւ ես այդպես կարծում։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Նկարագրի՛ր Եվային (հիշի՛ր նաև նախորդ հատվածը՝ «Առաջին օրը դպրոցում») 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Բնութագրի՛ր Եվային։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Քո կարծիքով դու ինչպիսի՞ աշակերտ (աշակերտուհի) ես։ Ինչո՞ւ ես այդպես կարծում։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ԼԵԶՈւ 
Լեզուն ծածկված է մանր պտիկներով, որոնք ուտելիքին վերաբերող տեղեկություններ 

են ուղարկում գլխուղեղ։ 

Դառը, քաղցր, թթու և աղի համերը լեզուն զգում է իր տարբեր մասերով։ 
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ԵՐԲ ՄՏՔԵՐԸ ՍԱՌՉՈւՄ ԵՆ ՕԴՈւՄ 
Ալբերտո Մորավիա 

(1-ին մաս) 

Պիտի որ իմանաք, մեզնից միլիոնավոր տարիներ առաջ Բևեռում շատ ավելի ցուրտ էր, 

քան այսօր։ Ջերմաստիճանը միլիարդ աստիճան զրոյից ցածր էր, և ամեն ինչ սառչում էր, 

նույնիսկ՝ մտքերը։ Բավական էր մեկը մտածեր. «Ցուրտ է, գրողը տանի»,- անմիջապես նրա 

գլխավերևում սուր սառցալուլաներով գրվում էր. «Ցուրտ է, գրողը տանի»։ 

Հենց այդ պատճառով էլ Բևեռում ոչ ոք չէր համարձակվում մտածել։ Բոլորն էլ 

վախենում էին, որ ուրիշները կկարդան իրենց մտքերը։ 

Այդպես արջերը, պինգվինները, փոկերը, մարդիկ՝ բոլորը դադարել էին որևէ բան 

մտածել։ Մի խոսքով, Բևեռը դարձել էր իսկական հիմարիկների մի աշխարհ։  

Դարերից մի դար (երբ ժամանակը դարերով էին հաշվում), մի Ծով Ա. Ցուլ անշարժ 

պառկած սառցակտորի վրա, կիսախուփ աչքերով վայելում էր ցուրտը։  

Նրա գլխում ոչ մի միտք չկար, բացի մի 

կարճ «Բա՜»-ից։ Հենց «Բա՜»-ն էլ սառցե 

տառերով կախված էր նրա գլխավերևում։ 

Թե ի՞նչ էր ուզում ասել այդ «Բա՜»-ով, 

պարզ չէ։  

Հանկարծ ջրից դուրս ցցվեց Օձ Ա. 

Ձուկն ու, պոչը խաղացնելով, կանչեց. 

- Հե՜յ, Ծով Ա. Ցուլ, լսիր ինչ եմ ասում։ 

- Ասա, լսում եմ,- փնթփնթաց Ծով Ա. 

Ցուլը։ 

- Ես մի երկրում եղա, որը կոչվում է 

Արևադարձ։ Ա՜յ թե շոգ էր այնտեղ։ Եվ 

գիտե՞ս, այդ երկրում մտքերը չեն սառչում։  

- Ի՞նչ ես ասում։ 

- Հավատա։ Ա՛յ, օրինակ՝ մեկը քեզ է 

նայում ու մտածում. «Բայց ի՜նչ հաստլիկ է 

այս Ծով Ա. Ցուլը, հա՜…», իսկ դու դա չես 

էլ իմանում, որովհետև այնտեղ մտքերը 

չեն սառչում ու մնում են անտեսանելի։ 
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- Այդ ո՞վ է ասում, որ ես հաստլիկ եմ,- նեղացած փնթփնթաց Ծով Ա. Ցուլը։  

- Օրինակի համար եմ ասում։ Լսի՛ր, արի գլուխներս առնենք-կորչենք Բևեռից։ Թե 

իմանաս, ի՜նչ հաճելի է, մտածիր ի՜նչ ուզում ես։ Այդ Արևադարձում ես մի կուշտ մտածեցի։ 

- Ի՞նչ էիր մտածում։  

- Տարբեր բաներ։  

- Օրինա՞կ։ 

- Ինչ ուզես։ Օրինակ մտածում էի, որ արևը կանաչ է։ Կամ՝ երկու անգամ երկու 

հավասար է հինգի։ 

- Հա, բայց արևը կանաչ չէ։ Իսկ երկու անգամ երկուսը հավասար է չորսի։  

- Ճիշտ ես ասում։ Բայց հրաշալին էլ հենց դա է, որ կարող ես մտածել ինչ ուզես, ու ոչ 

ոք չի իմանա։ 

Օձ Ա. Ձուկն այնքան խոսեց ու համոզեց, որ Ծով Ա. Ցուլը համաձայնեց գնալ 

Արևադարձ կոչվող երկիրը։ 

Օձ Ա. Ձուկը լողաց առջևից, իսկ Ծով Ա. Ցուլը հետևեց նրան։ 

Լողացին, լողացին ջերմաստիճանը միլիարդ աստիճան ցրտությունից փոխվեց 

միլիարդ աստիճան տաքության։ Աստված իմ, ի՜նչ շոգ էր։ Ծովը եռում էր, ինչպես ջուրը 

կաթսայում։ 

Ծով Ա. Ցուլը դեռ ոչինչ չէր մտածում։ Միլիոնավոր տարիներ նա չէր մտածել, հիմա էլ 

կարծես քնած էր։ Լողալիս մեկ-մեկ հարցնում էր. 

- Օձ Ա. ձուկ, դու արդեն մտածո՞ւմ ես։ 

- Իհարկե։ 

- Իսկ ի՞նչ ես մտածում։ 

- Հազար ու մի բան և բոլորը քո մասին։  

- Ի՞նչ ես մտածում իմ մասին։ 

- Է՜, չեմ ասի, ասեմ՝ կնեղանաս։ 

Ծով Ա. Ցուլը տխրեց։ Բևեռում՝ ոչ ոք ոչ մեկի մասին ոչինչ չէր մտածում։ Աստված գիտի, 

թե Օձ Ա. Ձուկը հիմա իր մասին ինչեր է մտածում։ Բամբասկոտ, բութ, երկերեսանի 

արարած։ Հանկարծ Ծով Ա. Ցուլը նկատեց, որ ինքն էլ Օձ Ա. Ձկան մասին է վատ բաներ 

մտածում։ 

Այստեղ բոլորն իրեն միայն լավ բաներ են ասում. «Բարի գալուստ, ի՜նչ գեղեցիկ ես, 

ի՜նչ իմաստուն տեսք ունես, ի՜նչ բեղեր են…»։ Բայց Ծով Ա. Ցուլը համոզված էր, որ եթե 

Բևեռում լինեին, օդում սառցե տառերով գրված կլիներ. «Միայն դու էիր պակաս այստեղ, 

անճոռնի. ա՜յ քեզ մռութ, մի սրա բեղերին նայեք…»։ 
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Ուրիշ հետաքրքիր պատմություններ  

կարող ես կարդալ Ալբերտո Մորավիայի 

«Պատմություններ նախապատմությունից» 

գրքում։ 

 

Արևադարձ  - Երկիր մոլորակի աշխարհագրական գոտիներից մեկը, ուր միշտ շոգ է 

Բևեռ - Երկիր մոլորակի ծայրակետային գոտի՝ հյուսիսում և հարավում 

(Հյուսիսային բևեռ և Հարավային բևեռ)։ Երկու Բևեռներում էլ միշտ 

ցուրտ է։ 

Ծովացուլ  - նաև ծովափիղ, կարճ բրդով, երկար բեղերով ծովային մեծ կենդանի 

Օձաձուկ  - օձանման ձուկ 

կիսախուփ  - կիսափակ 

իմաստուն  - շատ խելացի, մեծ կենսափորձ ունեցող 

 

Ըստ այս պատմության ինչպիսի՞ն էր Բևեռը միլիոն տարի առաջ։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Իսկ Արևադարձը ինչպիսի՞ն էր միլիոն տարի առաջ։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ԵՐԲ ՄՏՔԵՐԸ ՍԱՌՉՈւՄ ԵՆ ՕԴՈւՄ 
Ալբերտո Մորավիա 

(2-րդ մաս) 

Մի օր Ծով Ա. Ցուլը Ա. 

Ֆրիկացի անունով մի սևամորթի 

տեսավ, որն իր կնոջ և 

երեխաների հետ նավակում 

նստած Օձ Ա. Ձկան համար երգ 

էր երգում։ Օձ Ա. Ձուկը բերանը 

բաց լսում էր. 

Օձ Ա. Ձուկ, 

Օձ Ա. Ձուկ, 

Չկա քեզ պես 

Սիրուն ձուկ 

Օձ Ա. Ձուկն այդ երգով 

հրապուրված՝ մի պահ մոռացել 

էր, որ Արևադարձ կոչվող երկրում 

մի բան ասում են, մի այլ բան 

մտածում։ Նա մոտեցավ 

նավակին, իսկ Ա. Ֆրիկացին 

ճարպկորեն նետեց ուռկանն ու մի 

ակնթարթում բռնեց խեղճ Օձ Ա. 

Ձկանը։ Քիչ անց Օձ Ա. Ձուկը արդեն տապակված էր ու խժռված։ 

Ծով Ա. Ցուլը դա որ տեսավ, սարսափեց։ Նա հեռացավ՝ մտածելով. «Ի՜նչ սարսափելի է, 

կեցցենք մենք՝ բևեռցիներս, որ ոչինչ չենք մտածում, իսկ եթե մտածում ենք, բոլորը կարող 

են տեսնել մեր մտածածը»։ 

Բայց Ծով Ա. Ցուլն անմիջապես չվերադարձավ Բևեռ։ Գուցե ծուլությունն էր պատճառը, 

կամ էլ նրան դուր էր գալիս չկարդացվող մտքերը ունենալը։  

Այսպես, Ծով Ա. Ցուլը մնաց Արևադարձ կոչվող երկրում և ընտելացավ այդ երկրի 

սովորություններին։  

Մտածելը անսպասելի պտուղներ տվեց։ 

Ծով Ա. Ցուլը սկսեց շատ խորիմաստ բաներ մտածել, ասենք. «Ո՞վ ենք մենք։ Որտեղի՞ց 
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ենք գալիս։ Ինչո՞ւ կանք։ Ո՞ւր ենք գնում»։ 

Ահա և պատասխանները. «Մենք ծովացուլեր ենք։ Գալիս ենք բևեռից։ Կանք, 

որովհետև մեզ ստեղծել է մի էակ, որը հսկայական ծովացուլի է նման։ Վերջիվերջո 

կհեռանանք Արևադարձ կոչվող այս կեղծ երկրից և կվերադառնանք ազնիվ ու ճշմարիտ 

Բևեռ»։ Ի վերջո Ծով Ա. Ցուլը ձանձրացավ մի բան մտածել, բայց ուրիշ բան անելուց և մի 

գեղեցիկ օր վերադարձավ Բևեռ։ «Այո՜, չմտածե՛լ, անգործ ու անհոգ ապրել գոնե մի միլիոն 

տարի»,- երազում էր նա։  

Մի անգամ Բևեռում, իր հին սառցակտորին թիկնած, Ծով Ա. Ցուլն զգաց, որ մտածելն 

արդեն սովորություն է դարձել, և ինքը չի կարողանում չմտածել։ 

Դժբախտաբար բոլոր մտքերն անմիջապես հայտնվում էին գլխավերևում՝ պսպղուն ու 

թափանցիկ սառցալուլաներով գրված։ Խեղճ Ծով Ա. Ցուլի բարեկամներն սկսեցին նրանից 

փախչել։ Նա էլ սկսեց վատ բաներ մտածել նրանց մասին։ Այդ մտքերը վատ խոսքերով 

լցված սառցալուլաներ դարձան… 

Շուտով Ծով Ա. Ցուլը մեն-մենակ մնաց իր սառցակտորի վրա։  

Այդ ժամանակներից շա՜տ-շա՜տ տարիներ են անցել։ Բևեռում ջերմաստիճանը 

բարձրացել է։ Մտքերն այլևս չեն սառչում և դարձել են անտեսանելի։ Բայց Ծով Ա. Ցուլը 

դարձյալ մենակ է ապրում։ Իր սառցակտորին պառկած՝ նա անվերջ մտածում է։  

Ի՞նչ է մտածում։  

Ի՞նչ իմանաս։ 

 

Պատմիր այս պատմության Ծով Ա. Ցուլի մասին.  

ա. երբ նա Բևեռում էր ապրում։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

բ. երբ նա Արևադարձում էր ապրում։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ի՞նչ ես կարծում, լա՞վ է, երբ մարդիկ կարողանում են կարդալ քո մտքերը։ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Քո ստեղծագործությունը. 

ՄԻԼԻՈՆ ՏԱՐԻ ՄԵԶԱՆԻՑ ՀԵՏՈ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ԻՆՉՔԱ՞Ն Է ՔՆՈւՄ ՄԱՐԴԸ 
 

 Եթե գումարենք բոլոր այն ժամերը, որ մարդը քնած է անցկացնում, 

կիմանանք, որ 75 տարեկան մարդն իր ապրած տարիներից 25-ը քնած է 

անցկացրել։  

 Այդ «քնած տարիներից» 5-ը անցնում է երազում։ 

 Քնի տևողությունը տարբեր տարիքներում փոխվում է։ 

 5 ամսական երեխան օրվա ընթացքում քնում է 13-16 ժամ, 5 տարեկանը՝ 8-

10 ժամ։ Այդքան են քնում նաև մեծահասակները։ 
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Տրված տառերով կազմի՛ր տարբեր բառեր. 

  

թ, յ, ն, ր, ու, ա, և, ջ, կ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

  

ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ԱՆՈւՆԸ ԱՏՈՄ Է 
 

Դու արդեն գիտես, որ բոլոր նյութերը կազմված են շա՜տ-շա՜տ մանր 

մասնիկներից։ Գիտնականները դրանց անունը ատոմ են դրել։ Այդ մասնիկները 

կարելի է տեսնել միայն հատուկ գործիքի միջոցով, որը կոչվում է մանրադիտակ։ 

Այդ մասնիկները իրար ձգում են ու «բռնում»։ Իսկ պատկերացնո՞ւմ ես ինչ 

կլիներ, եթե այդպես չլիներ, ու բոլորը ցրվեին տարբեր ուղղություններով։  

Գիտնականները հաշվել են, որ այդ մասնիկները մոտավորապես հարյուր 

տեսակ են։ Այդ ինչպե՞ս է ստացվել, որ ընդամենը հարյուր տեսակից հազարավոր 

նյութեր են կազմվել։  

Շատ պարզ. պատճառը մասնիկների դասավորությունն է։ 39 տառով քանի՞ 

հազար բառ կարելի է կազմել։  

Տես՝ շուտ բառը կարելի է նուշ դարձնել։ նուշին մի տառ կավելացնես և 

կդառնա անուշ։  

Այդպես էլ առաջանում են տարբեր նյութերը՝ նայած թե ատոմ-մասնիկներն 

ինչ հերթականությամբ են դասավորված։ 
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ԶՈՎ ԳԻՇԵՐ 
Մշակումը՝ Լևոն Շանթի 

Խաղաղ գիշեր է, 

Գեղեցիկ ու զով,  

Աշխարհ կը նիրհե 

Անուշ երազով։ 

 

Ան ինչպե՜ս սիրուն 

Մեղմ կը նային վար 

Հանդարդ աստղերուն 

Աչունկերը վառ։ 

 

Ինչպե՜ս անվրդով 

Խոր է երկինքը,  

Կը սահի ժպիտով 

Լուսնին մահիկը։ 

 

Խաղաղ գիշեր է 

Գեղեցիկ ու զով 

Աշխարհ կը նիրհե 

Անուշ երազով։ 

 

նիրհել  - ննջել, քնել 

վար - ներքև 

անվրդով - խաղաղ 

մահիկ - լուսնի կեռ հատվածը, նրա մանգաղաձև կեսը 

 

Շարունակիր լրացնել այսպես. 

կը նիրհե – նիրհում է 

կը նայի – նայում է 

կը սահի - ______________________  

 

Հանդարտ աստղերի աչիկները ինչպե՞ս էին ներքև նայում։ Դո՛ւրս գրիր համապատասխան 

քառատողը։  

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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Այս բանաստեղծության մեջ ինչպիսի՞ն էր երկինքը։ Դուրս գրի՛ր համապատասխան 

երկտողը։ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

 
Համապատասխան բառերով լրացրու այս նախադասությունը (ընտրիր նաև տրված 

բառերից). 

 

սահում է, վազում է, ժպտում է, զբոսնում է, աչքով է անում, նայում է, կանգնում է, 

նիրհում է, մտածում է, կռվում է, մրսում է 

 

Լուսինը երկնքում լողում է, սահում է, -  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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