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Ցորենի Հատիկը

Աշխատութեան Էջեր



Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝

1

մեղմօրէն հանդարտ

հասկ ցորենի, ընդեղէններու հասուն գլուխ

խշրտուք տերեւներու մեղմ ձայն

բերք արդիւնք

հնձել գերանդիով ցորեն կամ խոտ քաղել

օրն ի բուն ամբողջ օրը

յարդ հացաբոյսի չորցած ցօղուն
պատել բոլոր կողմերէն ծածկել

Ցորենի Հատիկը



2

Պատկերազարդ բառեր՝

Ցորենի Հատիկը

խլուրդ ջաղացք

ճպուռ լորամարգի



Ցորենի Հատիկը

Մտածումներ արտայայտել՝

Տրուած բառերով ամբողջացնել՝ 

1 Ցորենի հատիկը ինչո՞ւ ուրախացաւ եւ հանգստացաւ, երբ հողին մէջ մտաւ:

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

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

2 Ցորենի հատիկ մը ե՞րբ աւելի արդիւնաբեր կ'ըլլայ. հողի՞ն մէջ, թէ ալիւրի վերածուած 

 վիճակով. ինչո՞ւ:

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

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

1 Այս տարի ցորենի ..................ը առատ է:

2 Գարնան հովը  ....................... կ'օրօրէ ծառերը:

3 Մշակները .............................. ցորենի հասկերը:

4 Մեղուները  ................................. կ'աշխատին, որպէսզի մեղր պատրաստեն:

5 Տերեւներուն ........................ ը կը լսուէր անտառին մէջ:

6 ....................... ները իրենց բոյները կը շինեն հողին տակ:

մեղմօրէն  օրն ի բուն  խշրտուք  բերք  կը հնձէին   խլուրդ

Ճի՞շդ թէ սխալ նշանակել՝

ճ/ս
Հովը՝ մեղմօրէն կ’օրօրէր ցորենի հասկերը:

Գիւղացիները իրենց բերքերը կը հաւաքէին:

Ցորեններուն կարմիր ծաղիկները շատ յուզուած էին:

Նախորդ առաւօտ գիւղացիները սկսան հնձել արտը:

Դաշտին ամրան բնակիչները այլեւս կը պատրաստուէին մեկնիլ:

Ցորենի հատիկը շատ տխուր էր, որովհետեւ ալիւր ու հաց ըլլալէ ազատած էր:  

Ցորենի հատիկը, անձրեւի ջուրերուն հետ սահեցաւ ու մտաւ պարկին մէջ:

Լորամարգիները գիտէին թէ ո՛ւր պիտի երթան:

Ս/Ճ
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Լսելով ամբողջացնել՝

Ցորենի Հատիկը
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 Ամառուան տաք օր մըն էր: Այդ օր, հովը՝ …………….. կ’օրօրէր ցորենի ……….. երը, եւ 

անոնց …………………….. կը լսուէր արտին մէջ: Դաշտին ամրան բնակիչները այլեւս կը 

պատրաստուէին մեկնիլ: Գիւղացիները իրենց ………….. երը կը հաւաքէին:

 Իսկ ……………………. ները իրենց ձագուկները ճամբորդութեան կը պատրաստէին, 

սակայն չէին գիտեր թէ, ո՞ր կողմը պիտի երթային: Ցորեններուն կապոյտ ծաղիկները շատ 

յուզուած էին, որովհետեւ բաժնուիլ չէին ուզեր թռչուն բարեկամներէն: Ծաղիկ մը յուզումով ըսաւ.

 – Դո՛ւք, ի՛նչ աղուոր կը թռի՜ք, կ’երթաք, իսկ մենք պարտաւոր ենք հոս մնալու:

 – Մի՛ յուզուիր բարեկամ,- ըսաւ ………………. ներէն մէկը,- կեանքը այպէս է, մենք պիտի 

թռինք, պիտի երթանք հեռուները, իսկ դուք հոս պիտի մնաք եւ ամէն տարի, դարձեալ այս 

դաշտին վրայ պիտի բարձրանաք:

 Յաջորդ առաւօտ գիւղացիները սկսան …………… արտը: ……………………. ները շատոնց 

մեկնած էին: Գիւղացիները … .. …… ………….. երը հաւաքեցին, ծաղիկները արմատներէն 

կտրեցին. եւ ……….. երը մեծ պարկերու մէջ լեցուցին: Ամէն ի՛նչ հաւաքած էին:

 Միայն ցորենի հատիկ մը մնացած էր արտին մէջ: Ան ………………. էր դաշտին վրայ, ու 

հեռացած էր իր խումբէն: Շատ ուրախ էր, որովհետեւ ալիւր ու հաց ըլլալէ ազատած էր: Հաց 

ըլլալու բնաւ նպատակ չունէր: «……………………….. ըլլալ» խորհեցաւ պահ մը: Բայց ինչպէ՞ս 

պիտի թռէր: Շուրջը նայեցաւ, ոչ ոք կար իրմէ զատ: Յուզում մը ……………….. իր հոգին: Պահ մը, 

«Արդեօք, ………. ըլլա՞մ» խորհեցաւ ան, բայց ինչպէ՞ս պիտի երգէր: Բոլորովին առանձին մնացած 

էր:

 Խորհեցաւ ընկերներուն քով երթալ ու անոնց նման ալիւր ու հաց ըլլալ: Սակայն 

առանձինն մինչեւ ……………. ինչպէ՞ս պիտի երթար, կարելի չէր:

Յանկարծ սկսաւ անձրեւ տեղալ: Ցորենի հատիկը, անձրեւի ջուրերուն հետ սահեցաւ ու մտաւ 

հողին մէջ:

 Վախցած էր, մութին մէջ իրեն յարմար տեղ մը գտնել ջանաց:

 Ապա, …………….. ի մը հանդիպեցաւ:

 – Բարի եկա՛ր ցորենի հատիկ, եթէ կ’ուզես ամբողջ ձմեռը հոս կրնաս անցընել: Յաջորդ 

տարի ալ ………….. կ’ըլլաս, հոս հանգիստ կ’ընես:

 Ցորենի հատիկը շա՜տ ուրախացաւ, աչքերը փակեց ու քնացաւ: Այդ քունը մինչեւ գարուն 

պիտի տեւէր:

 Երազին մէջ, կանանչ ………… եր, դալար ………… եր, զուարթ …………………. ներ, 

կարմիր ծաղիկներ տեսաւ…:


