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Աշխատութեան Էջեր

Պատրաստեց՝ Գարին Ագալ

Յիսուսի Ծնունդը



Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝

1

կայսր զանազան ազգերու վրայ տիրող արքայ

մարդահամար երկրի մը բնակչութիւնը համրելը

ապաստանիլ վստահիլ, կռթնիլ, ապաւինիլ

խանձարուր մանկիկը փաթթելու շոր

սփռել տարածել

Յիսուսի Ծնունդը

Նախադասութիւն ամբողջացնել՝

Հիւանդապահուհին ................................ով փաթթեց նորածինը:

....................................ի ժամանակ կ'որոշուի երկրի մը բնակչութեան թիւը:

Ծաղիկները իրենց հոտերը ........................................ հովուն շնորհիւ:

Ձագուկ փիսիկները ........................................................... եկեղեցիին բակը:

................ը շատ բարկացաւ իր հրամանատարին:

սփռեցին            խանձարուր            կայսր

մարդահամար            ապաստանեցան



2

Յիսուսի Ծնունդը

Հեքիաթը հարցումներով վերյիշել՝

1 Մարիամ եւ Յովսէփ ինչո՞ւ Բեթղեհէմ գացին:

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

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

2 Որո՞նք, ի՞նչ նուէրներ բերին Յիսուս մանուկին:

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

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

3 Ո՞վ աւետեց Յիսուս մանուկին ծնունդը:

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

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

4 Յիսուս ինչպէ՞ս մէկը պիտի ըլլար:

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

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

5 Ծնունդին մենք զիրար ինչպէ՞ս կը բարեւենք:

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

 ......................................................................................................................................................
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Յիսուսի Ծնունդը

Նախադասութիւնները միացնել՝

ա) Մարիամ եւ Յովսէփ գացին

բ) Անոնք գիշերելու համար տեղ մը չկրցան գտնել ստիպուեցան

գ) Մարիամ Յիսուս մանուկը փաթթեց

դ) Հովիւները յանկարծ տեսան

ե) Մոգերուն նուէրներն էին

զ) Յիսուս Քրիստոս

է) Մարիամ եւ Յովսէփ Բեթղեհէմ գացին

... մեր Փրկիչն է:

... խանձարուր:

... փայլուն աստղ մը:

... մարդահամարի համար:

... քարայրի մը մէջ գիշերելու:

... Բեթղեհէմ քաղաքը:

... ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս:

Նախադասութիւնները միացնենք ու գրենք հետեւեալ տողերուն վրայ.

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

3 .............................................................................................................................

4 .............................................................................................................................

5 .............................................................................................................................

6 .............................................................................................................................

7 .............................................................................................................................



Լսելով ամբողջացնել՝

Յիսուսի Ծնունդը
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 Աստուած խոստացած էր ............. մը ղրկել իր ժողովուրդին: Մարդ չէր գիտեր թէ երբ 

պիտի գար Ան, բայց շատեր կը սպասէին ....................:

 Աստուած, ................. հրեշտակը ղրկեց Նազարէթ քաղաքը որ Մարիամին աւետէ, թէ

Աստուած զինք .............. է յատուկ նպատակով: Ան զաւակ մը պիտի ունենար եւ անունը պիտի 

դնէր՝ ...............:

 Այդ զաւակը Աստուծոյ ............. է: Ան շատ մեծ ............. մը պիտի ըլլայ,-ըսաւ հրեշտակը:

 Մարիամ ամուսնացաւ .............. հետ: Այդ օրերուն Հռոմի ................ հրամայեց որ ամէն

մարդ իր ծննդավայրը երթայ ընդհանուր ................. մը կատարելու համար: Ստիպուած՝ 

Մարիամ եւ Յովսէփ գացին ................՝ իրենց անունը ......................... համար մարդահամարի 

ցանկին վրայ:

 Շատ յոգնեցուցիչ ճամբորդութենէ մը ետք, երբ անոնք հասան Բեթղեհէմ, գիշերելու 

տեղ չկրցան գտնել եւ ստիպուեցան ................. մը մէջ ապաստանիլ, կենդանիներուն հետ: 

Թէեւ անկողին չկար հոն, սակայն այն .......... որ կը գտնուէր մսուրին մէջ, չոր ու տաքուկ էր:

 Աստուծոյ որդին՝ Յիսուս ծնաւ հոն: Մարիամ զինք դրաւ ................... մը մէջ: Գիշերուան

մութին՝ ..................., երբ իրենց ոչխարներուն հետ էին, յանկարծ փայլուն ........... մը տեսան:

Հրեշտակ մը երեւցաւ ու ըսաւ անոնց՝ Մի՛ վախնաք, ձեզի ............... մը պիտի տամ, այս գիշեր 

մանուկ մը ծնաւ Բեթղեհէմի մէջ, ան Քրիստոս Փրկիչն է, անմիջապէս գացէ՛ք եւ գտէ՛ք զայն: 

Զինք պիտի տեսնէք՝ ......................... փաթթուած եւ մսուրի մը մէջ դրուած:

 Ու երկինքէն խումբ մը հրեշտակներ երգեցին. «Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փառք,

խաղաղութիւն երկրի վրայ եւ մարդոց միջեւ հաճութիւն»:

 Հովիւները շուտով գացին դէպի քաղաք ու գտան Յիսուս մանուկը: Ապա դուրս եկան եւ

.................... աւետեցին Քրիստոսի Ծնունդը: Արեւելքէն իմաստուն .............. ալ, երբ տեսան

փայլուն աստղը երկինքին մէջ, անմիջապէս գիտցան որ ժողովուրդին համար նոր 

....................... մը ծնած էր: Անոնք՝ հետեւելով աստղին հասան Բեթղեհէմ, գտան մսուրը, 

տեսան Յիսուս մանուկը ու Անոր նուիրեցին ............, ................ եւ ................:

 Յիսուս այսպէս ծնաւ, որպէսզի հոգեւոր լոյս սփռէ եւ փրկութիւն բերէ մարդոց:

Քրիստոս ծնաւ եւ ................., օրհնեալ է յայտնութիւնն ........................, ձեզի եւ մեզի մեծ

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

 


