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Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝
չափազանց

չափէ դուրս, շատ

այգեքաղ
խրախճանք

այգիի պտուղները հաւաքելը
սեղանի զուարճութիւն

բուրումնաւէտ
ցնցուիլ

անուշահոտութեամբ լեցուն
ուժեղ շարժիլ

պալատ
հիւրասիրել

իշխանական բնակարան
հիւր ընդունիլ

առիթ
խնդրանք

յարմար պահ
փափաք

խրատել
չափաւոր

խրատ տալ, պատուէր
չափը չանցնող

ցատկռտել
ափսէ

տեղէ տեղ շարունակ ցատկել
լայն ու տափակ աման

առուակ

փոքր առու՝ վազող ջուր
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Հանելուկ լուծել՝
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Մտածումներ արտայայտել ՝
Միտաս թագաւոր ագահ մէկն էր: Այսինքն միշտ իր ունեցածէն աւելին կ'ուզէր:
Երբեք չէր գոհանար: Կան մարդիկ, որ Միտաս թագաւորի նման միշտ կը գանգատին
իրենց պայմաններէն եւ կ'ուզեն միշտ աւելի լաւը:
1

2

3

Մարդիկ ինչո՞ւ չեն գոհանար եւ միշտ աւելին կ'ուզեն:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Եթէ ճանչնաս այդպիսի մէկը, ի՞նչ կը յանձնարարես իրեն:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Եթէ Միտաս թագաւորի նման առիթ մը ունենայիր, դուն ո՞ր առաւելութիւնները
կ'ուզէիր ունենալ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Ս/Ճ

Ճի՞շդ թէ սխալ նշանակել՝
ճ/ս

Բաքոս՝ այգեքաղի, խաղողի, գինիի եւ խրախճանքի աստուածն է:
Միտաս՝ կը գոհանայ ի՛նչ որ ունի:
Միտաս կը տեսնէ որ ամէն ի՛նչ ոսկի կը դառնայ:
Միտաս՝ ցերեկին, ալ կշտացած էր ոսկիի:
Միտաս ճոխ սեղանի մը շուրջ կշտացուց իր փորը:
Միտաս ամէն բան ընելու կարողութիւնը ստացաւ:
Միտաս զղջած էր իր խնդրանքէն:
Միտաս առուակին մէջ լուացուելով ազատեցաւ իր կարողութենէն:
Միտաս, երբ անօթեցաւ խելքը գլուխը եկաւ:
Միտաս, երբ դպաւ առարկաներուն բոլորը ոսկի դարձան: Ան սկսաւ
ուրախութենէն երգել:
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Լսելով ամբողջացնել ՝

Ժամանակին թագաւոր մը կար, Միտաս անունով: Ան, ………… կը սիրէր ոսկին:
Օր մը, ………..ի, խաղողի, գինիի եւ ……………..ի աստուածը Բաքոս, Միտասին
...............ը այցելեց: Միտաս, այնքան մեծ ................ ցոյց տուաւ Բաքոսին, այնքան լաւ
.................... զայն, որ Բաքոս երբ ................էն կը մեկնէր ըսաւ.
– Խնդրէ՛, ի՛նչ որ կ’ուզես պիտի ունենաս:
Միտաս այս ..............ը փախցնել չուզեց եւ անմիջապէս յայտնեց իր խնդրանքը.
– Ի՝նչ բանի որ դպչիմ, անմիջապէս թո՛ղ ոսկի դառնայ:
Բաքոս չէր սպասեր Միտասէն այսպիսի ................. մը: Ան ...................... , որ
........................ ըլլայիր փափաքներուն մէջ: Բայց Միտաս շատ շատ ոսկի ունենալ
կ’ուզէր:
– Լա՛ւ, ըլլա՛յ,- ըսաւ Բաքոս ու մեկնեցաւ:
Միտաս անմիջապէս սկսաւ իր ...................էն. դպաւ աթոռին. Աթոռը իսկոյն ոսկի
դարձաւ:
Միտաս ուրախութենէն սկսաւ ..................: Դպաւ սեղաններուն, սենեակի
առարկաներուն, սիւներուն, պատերուն. Բոլորը ոսկի դարձան:
Յետոյ վազեց պարտէզ. Դպաւ ծառերուն, ծաղիկներուն, հողերուն, ջուրերուն. ի՛նչ
որ տեսաւ, դպաւ եւ բոլորը ոսկի դարձան: Ա՛լ ամէն տեղ, ամէն ի՛նչ ոսկի դարձած էր:
Միտաս չէր ................... աչքերուն:
Գիշերուան մօտ՝ Միտաս ոսկիին ................... չէր տակաւին: Վերջապէս յոգնեցաւ.
անօթեցաւ, տուն մտաւ ու ...................... ծառաներուն որ կերակուր բերեն:
Ծառաները, ոսկեղէն ................ներու վրայ բերին համեղ, ………………… կերակուրներ:
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Միտաս ախորժակով եւ ուրախութեամբ ձեռքը երկարեց հացին. Տեսաւ որ հացը իսկոյն
ոսկի դարձաւ:
Միտաս ……………….. ծառաները ուրիշ հաց դրին, ուրիշ .................... բերին, բայց
Թագաւորը անոնց հազիւ թէ դպչէր ձեռքով կամ շրթունքով, անոնք անմիջապէս ոսկի կը
դառնային:
Միտաս, ամբողջ օր ոսկիով .................... ըլլալուն պատճառով, մոռցեր էր ճաշ
ուտել: Այնքան անօթեցած էր, բայց հիմա կը տեսնէր որ բան մը ուտել անկարելի էր:
Վերջապէս խելքը գլուխը եկաւ: Ծունկի եկաւ, եւ ............... Բաքոսին, որ ազատէ
զինք այդ կարողութենէն:
– Գնա՛, պարտէզիդ եզերքի առուակին մէջ լուացուէ՛,- ըսաւ Բաքոս:
Միտաս անմիջապէս .................... գնաց, աղուոր մը լուացուեցաւ եւ հանգիստ
շունչ մը առաւ, կարծես գէշ երազէ մը արթնցած էր:
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