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Հաւկիթ Մը Միայն

Աշխատութեան Էջեր

Գարին Ագալ



Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝
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խթում ճրագալոյց, մեծ տօներէն մէկ օր առաջ

պահք միսի, իւղի, հաւկիթի պահեցողութիւն

իրիկուն երեկոյ

կարօտ կարիք ունեցող, սիրածը տեսնելու մեծ փափաք

ջրոտիլ ջուր կտրիլ

կտրուկ ազդեցիկ

սպրդել գաղտնօրէն ներս մտնել կամ դուրս ելլել
անհետանալ աներեւոյթ դառնալ, աչքէ կորսուիլ
զենիթ գագաթնակէտ
սրութիւն մտքի սուր յատկութիւն ունեցող

յանդիմանել ամչցնել, խայտառակել

կոչնակ զանգակ

անդունդ անյատակ խորութիւն

ծնծղայ բոլորակաձեւ մետաղէ կազմուած 

երաժշտական գործիք մը

յառել որոշ կէտի մը անշարժ նայիլ
քաւութիւն մեղքերու յանցանքներու ներում
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Տրուած բառերով ամբողջացնել՝

քաւութիւն

իրիկուն կարօտով ջրոտած կտրուկ սրութիւն սպրդելով անհետացաւ

խթում պահքծնծղաներով կոչնակիկոչնակի յառած

Հաւկիթ Մը Միայն

    
1    Ամէն .......................... հօրս գալուն  կը սպասեմ պատուհանին առջեւ:

2    Մեծ մայրիկս ամէն տարի ........................ կը բռնէ:

3    Ուսուցիչը .......................... ձայնով պատուիրեց աշակերտներուն որ աւելի շատ դաս աշխատին: 

4    Թափօրի շարականը երգուեցաւ ...................................:

5    Ծեր մարդը խորանին առջեւ կանգնած՝ ............................... կը խնդրէր Աստուծմէ:

6    Երբ ........................... ձայնը լսեցի հասկցայ որ պատարագը սկսած է:

7    Ամէն ......................  գիշեր ձուկ կ'ուտենք:

8    Փոքրիկ տղան ............................. խոհանոց մտաւ ու մօրը եփած կարկանդակը արագօրէն կերաւ:

9    Կան անտուն մանուկներ, որոնք պատառ մը հացին ............................ կ'ապրին:

10    Ջրամանիս կափարիչը բացուեր է, այս պատճառով է որ անձեռոցս ....................... է:

11    Շոգենաւը նաւամատոյցէն հետզհետէ ...............................:

12    Աչքերը ..................... գրատախտակին կը նայէր:

13    Այն անձերը, որոնք ................................ ունին շատ սքանչելի ծիծաղներ կրնան գտնել:
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Հէքեաթը հարցումներով վերյիշել՝

1 Ինչո՞ւ տղուն բերանը կը ջրոտի:

 …………………………………………………. ………………………………………………….

2 Նկարագրեցէ՛ք Աստուածամօր պատկերը:

 …………………………………………………. ………………………………………………….

3 Քահանային խօսքերը ինչպէ՞ս տպաւորութիւն մը ձգեց տղուն վրայ:

 …………………………………………………. ………………………………………………….

4 Տղան, ինչո՞ւ ամբողջ օր վիզը ծուռ կը կենայ:

 …………………………………………………. ………………………………………………….

Ճի՞շդ թէ սխալ նշանակել՝

Սխալը ճշդել՝

 Զատիկ էր:

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

 Խթումէն առաջ պահքդ կրնաս կոտրել, ըսած էր մայրս:

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

 Տղան դեղին հաւկիթ մը ունէր:

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

 Գերեզմաննոցի քարերուն ետեւ կ'անհետանայ:

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

 Գերեզմանատան մէջ ախորժակը կրկին կը սրի:

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

 Ամբողջ օրը վիզը շիտակ կը մնայ:

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

 Քահանան կ'ըսէ.«դո՛ւն  մեղք գործեցիր»:

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

Ս/Ճ
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            ................... շաբաթ է: Արեւը ծագած է շատոնց, բայց… ինչո՞ւ 

երկինքի.....................գամուեր կեցերէ : Դիմացի....................շուքը ո՛չ կ’երկննայ, ո՛չ 

կը.............................: ............................. չունիմ, որ ժամերուն հաշիւը պահեմ: Ունենամ ալ՝ ի՞նչ 

....................... օրը իրիկուն չ’ըլլար ու չ’ըլլար…:

   « ................... առաջ .......................... չկոտրես, մեղքէ» պատուիրած է մայրս:

             «Շատ .................., մայրիկ» միտքէս կը խօսիմ իրեն հետ, «բայց սա ........................., որ 

այս առտու ................... տուած են ինծի… որուն երեսը դուն չես տեսած… ինչպէ՞ս պահեմ մինչեւ 

..........................., մինչեւ ժամէն-պատարագէն ետք»:

   ...................... հաւկիթ մըն է ունեցածս, կարմիր, կլոր ու ............................. Կարծես մէջը 

....................... կայ, որ գրպանս կ’այրէ: Տան մէկ անկիւնը քաշուած, մօրս ........................... հեռու, 

գրպանէս կը հանեմ զայն, վրան կը նայիմ .........................., ու տեղը կը սահեցնեմ նորէն:

              Կրկին կը հանեմ: Բերանս կը .........................: Բայց ................... ձայն մը, որ մօրս ձայնին 

շատ կը նմանի, կը զգուշացնէ զիս.

           «Պա՜հք է, մի .....................»:

  Կամացուկ՝ տունէն դուրս կը սպրդիմ , ու դրացի գերեզմաննոցի քարերուն ետեւ 

................................:

Մարդ չիտեսներ զիս. ....................... չեն տեսներ այլեւս: Արեւը, երկինքի ......................., ամպի 

բամպակ կտոր մը կը բռնէ աչքին դէմ, որ չըլլայ թէ զիս տեսնէ:

............................ կը սրի նորէն. հաւկիթը «թըք» կը զարնեմ ................................... մը կողքին, կը 

կեղուեմ եւ երկու ................... կը կլլեմ:

               Արեւը կը ժպտի նորէն. Բայց կտրուկ ձայնը, որ մօրս ձայնին շատ կը նմանի, ետեւէս 

կուգայ ո՛ւր ալ ..................., ու զիս կը յանդիմանէ.

             «Պահքդ .......................... կոտրեցիր…»

Ամբողջ օրը վիզս ............... կը մնայ, ու ..................... չի բացուիր: Մօրս ......................... աչքերուն 

անգամ չեմ կրնար նայիլ:
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 Իրիկուն կ’ըլլայ վերջապէս: ..................... ձայնը զիս կը քաշէ՝ եկեղեցի կը տանի:

           Պատարագի ........................... ու խօսքերը ............................... եղանակներով 

........................... ներս կը հոսին: .............................................. ձայնը անդունդի մը խորերէն կ’ելլէ 

ու գլխուս մէջ կը զնգայ:

            Կ’աղօթեմ՝ աչքերս Աստուածամօր պատկերին ....................:

            Մանուկ .................... գրկած՝ ան բազմածէ ..................... վրայ: Իր դէմքը ճիշդ ..................... 

ձեւ ունի, աչքերուն մէջ ..................... նայուածք մը. Վարդագոյն ......................... ալ կարծես հիմա 

պիտի շարժի.

«...................... ինչո՞ւ կոտրեցիր…» Վայրկեանները կը ....................., կը կենան:

Յետոյ, վերջապէս, Տէր ................... փրկարար ................. է, որ խորանին վերեւ կախուած 

.................... ամպերէն դուրս կը նետուի, հոգիս կը հանդարտեցնէ ու ..................... կը բանայ.

«Ի ....................... եւ ի .................................. (ներում) մեղաց, մեղքերէդ փրկուեցար…» 



Խառն նախադասութիւնները կարգաւորել՝
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1 Ի՞նչ կը նշանակէ վիզը ծուռ ըլլալ:

 ………………………………………………..

2 Ի՞նչ կարեւորութիւն ունի «Աւագ Շաբաթ»ը:

 ………………………………………………….

3 Ի՞նչ կը նշանակէ լեզուի, մտքի, սրտի պահք:

 ………………………………………………………………..

4 Ո՞ր մէկը աւելի կարեւոր է՝ ուտելիքներէն հեռո՞ւ կենալ, թէ սիրտդ մաքրել:

 ……………………………………………………………………….

... Քահանան կ'ըսէ. «Ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն»:

... Հաւկիթը կը զարնէ տապանաքարի մը կողքին:

... Հաւկիթը գրպանէն կը հանէ:

... Աւագ Շաբաթ է:

... Կ'աղօթէ Աստուածամօր պատկերին առջեւ:

... Տունէն սպրդելով գերեզմանատուն կ'երթայ:

... Եկեղեցի կ'երթայ ու պատարագը մտիկ կ'ընէ:

Մտածումներ արտայայտել՝



Վերէն վար

2. խորութիւն

3. կարիք ունեցող, սիրածը տեսնելու մեծ փափաք

4. մեղքերու յանցանքներու ներում

5. գաղտնօրէն ներս մտնել կամ դուրս ելլել

6. ցերեկէ վերջ

9. միսի, իւղի, հաւկիթի պահեցողութիւն

11. ազդեցիկ

13. ճրագալոյց

14. գագաթնակէտ

Ձախէն աջ

1. երաժշտական գործիք մը

7. մտքի սուր յատկութիւն ունեցող

8. ջուր կտրիլ

10. աչքերը անշարժ նայիլ՝ որոշ կէտի մը 

12. աչքէ կորսուիլ

15. զանգակ
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Հանելուկ լուծել՝ 
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