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Ո՞րն Է Ամէնէն
Կարեւորը

Աշխատութեան Էջեր



Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝

1

վիճաբանիլ վէճի բռնուիլ

բողոքել գանգատիլ

ճկուն դիւրաշարժ

միասնութիւն միատեղ ըլլալը

պնդել նոյնը շեշտել

զետեղուիլ տեղաւորուիլ

Մտածումներ արտայայտել՝

Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

1 Միասնութիւնը ինչո՞ւ կարեւոր է:

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

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

2 Խումբ մը պէտք կ'ունենա՞յ առաջնորդի մը. ինչո՞ւ:

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

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



2

Պակաս տառերը լրացնել՝

Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

զան__ակ __ոյս __անակ __արոս

ա__ոռ __այտ __իղ որ__

__աւա__ __ողկապ __լան գ__ի__

__օտի թա__աւոր տա__ատ __ __ ամատ

__ն__ակ __ուան մար__ __ետին



3

Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

վար__ բա__ __անալի ձե__ __

__ո__տ ական__ __ե__ակ թռ__ուն

պո__ ա__ք __որ__ __իթ



Լսելով ամբողջացնել՝

Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

4

 Օր մը, տառերը սկսան իրենց միջեւ ………………….. բառարանի մը մէջ: Կ՛ուզէին որոշել թէ 

իրենցմէ ո՛վ էր ամենակարեւոր տառը:

 «Այբ»ը ըսաւ.– Ես եմ ամենակարեւորը, քանի որ այբուբենին առաջին տառն եմ:

 – Ո՛չ,- գոչեց «Ղատ»ը,- դուն չես ամենակարեւորը, առանձին ոչինչ ես: Մինչդեռ ես եթէ քովդ 

մօտենամ՝ կ՛ըլլանք «……….» եւ կը դառնանք կեանքի համ: 

 «Խէ» նետուեցաւ աջէն ու ըսաւ.– Եթէ ես ալ մօտենամ ձեր քով, կ’ըլլանք «………..»: Խաղն 

է կեանքի համը:

 Այբուբենին միւս տառերն ալ սկսան ……………..: «Օ» եւ «Ֆէ» լսելով խօսակցութիւնները 

մօտեցան ձեռք ձեռքի եւ ըսին.

 – Մենք ընկերներ ենք: Մե՛նք ենք ամենակարեւորը քանի որ այբուբենը մեզմով կը 

վերջանայ: «Ու» մօտեցաւ եւ ըսաւ.

 – Թէեւ այբուբենին մէջ գոյութիւն չունիմ, բայց եթէ ես չըլլամ ինչպէ՞ս պիտի միանան 

նախադասութիւնները: Ես կարեւոր դեր ունիմ ………………..մէջ: «Հիւն»ը երբ իմացաւ «Ու»ին 

խօսքը, անմիջապէս ըսաւ.

 – Թէեւ ինձմով բառ չի սկսիր, բայց եթէ ես չըլլամ, ո՛չ «ու», ո՛չ «իւ» եւ ո՛չ ալ «եւ» կ’ըլլայ: 

……………………… բանալին ե՛ս եմ, նոյնիսկ այբուբենին ալ ամենակարեւոր տառը: «Ցօ» վազելով 

եկաւ ընկերներուն քով.

 – Իմ մարմինս շատ …………. է, ես պէտք է ըլլամ ամենակարեւորը: 

 «Ըթ»ը եկաւ հպարտօրէն եւ ըսաւ.

 – Եթէ ես չըլլամ, ի՞նչպէս կրնաք ընկեր ըլլալ: …………… ը «ըթ»ով կը սկսի: «Մեն»ը պոռաց 

հեռուէն.

 – Մատիտը «…….»ով կը սկսի, եթէ ես չըլլամ, ինչպէ՞ս պիտի գրէք խօսքերը: Գիրերը աջէն 

ու ձախէն կը բողոքէին եւ կը …………… թէ իրե՛նք են ամենակարեւոր տառը այբուբենին: 

 Մեսրոպ Մաշտոց, որուն պատկերը …………………… էր բառարանին առաջին էջին վրայ, 

լսեց աղմուկը եւ մօտեցաւ տառերուն քով.

 – Այս ի՞նչ է: Ինչո՞ւ կը ………………….: Ամէնքդ ալ կարեւոր դերեր ունիք բառեր կազմելու: 

……………………պէտք չկա՜յ: Դուք միշտ պիտի միանաք իրարու, պիտի ապրեցնէք ……………..ը եւ 

…  …………..: 

 Այդ օրուընէ սկսեալ տառերը ………………………….. երբեք իրարու հետ: Միշտ ապրեցան 

քով քովի՜ եւ ձեռք ձեռքի՝ երգելով եւ պարելով:


