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ԹԷ Ինչպէս 
Սարդ Կոչուեցաւ 

Մամուկը

Աշխատութեան Էջեր

Պատրաստեց՝ Գարին Ագալ



Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝

ճարտար վարպետ, յաջողակ

պարկեշտ պատուաւոր, համեստ, չափաւոր, յարգելի

գովել մէկու մը արժանիքը ըսել
համեստութիւն խոնարհ, պարզ
պառաւ ծեր կին
յամառ ըսածին վրայ պնդող
ջրվէժ բարձունքէ վար թափող ջուր

կծկուիլ ինքնիր վրայ պրկուիլ

միջատ անոսկր անասնիկ
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Ա. Յաւելեալ գիտելիք՝

մեղու

ճանճ

մժեղ

մրջիւն

թիթեռնիկ

սարդ

մարախ

ոջիլ
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Նախադասութիւն ամբողջացնել՝

«Թռչկան»  ...................................ը կը գտնուի Հայաստան: 

 Բժիշկը շատ  ......................... էր հիւանդը երեք օրուան մէջ դարմանեց:

............................ը անհամբեր կը սպասէր թոռանը գալուն:

Մայրս .......................... ներէն շատ կը վախնայ:

........................................ը մարդու լաւագոյն արժանիքներէն մէկն է:

Մայրը յաճախ ........................ իր զաւակները:

Փոքրիկը  .......................... էր, չկրցան համոզել որ բանջարեղէն ուտէր:

.................................ը  լաւ յատկութիւն մըն է ընկերային յարաբերութեան մէջ:

Փորիս ցաւէն ......................., եւ այնպէս ժամերով մնացի անկողնիս մէջ:

միջատ          կծկուեցայ          յամառ           պարկեշտութիւն          ջրվէժ

պառաւ          ճարտար          կը գովէր          համեստութիւն 



1 Ի՞նչ կ'ընէր մամուկը:

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

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

2 Մամուկը ինչո՞ւ կորսնցուց իր համեստութիւնը:

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

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

3 Ի՞նչ բան հիւսեց մամուկը:

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

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

4 Աստուածուհին Ինչո՞ւ փոխեց իր կերպարանքը:

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

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

5 Մամուկը ինչպէ՞ս կոչուեցաւ սարդ:

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

 ......................................................................................................................................................
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Հեքիաթը հարցումներով վերյիշել՝

Ճի՞շդ թէ սխալ նշանակել՝

ճ/ս
Մամուկը մրցումին առաջինը եղաւ:

Աթենաս գեղեցկութեան աստուածուհին է:

Մամուկը հիւսեց ջրվէժի, բլուրի, դաշտի եւ լճակի նկարներ:

Ժամանակի ընթացքին Մամուկը կորսնցուց իր համեստութիւնը:

Մամուկը երբ տեսաւ Աթենասին ձեռագործը հիացաւ անոր վրայ:

Աթենաս առանց իր կերպարանքը փոխելու գնաց ու այցելեց Մամուկը:

Մամուկը այլեւս ձգած է հիւսելը:

Աթենաս բարկացկոտ աչքերով նայեցաւ Մամուկին:

Ս/Ճ



Լսելով ամբողջացնել՝
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 Աթենաս աստուածուհիին եւ սարդին պատմութիւնը լսա՞ծ էք: Չէ՞ք լսած, ուրեմն անմիջապէս 

սկսիմ պատմել:

 Ժամանակին կար շատ ............... եւ .................... Մամուկ մը, որ կը հիւսէր գեղեցիկ վզնոցներ, 

....................., ձեռնոցներ եւ այլ իրեր: Այնքան գեղեցիկ կը հիւսէր, որ նմանը գտնել կարելի չէր իր 

ապրած թաղին մէջ: Տեսնողները կը հիանային եւ  ամէն տեղ կը գովէին անոր գործերը: Անդադար 

կը հիւսէր: Կը հիւսէր, սակայն ժամանակի ընթացքին ուրիշներուն չափազանց գովասանքներուն 

պատճառով՝ սկսաւ կորսնցնել իր ..............................: Կը կարծէր, թէ իր գործերը ..................... էին 

աշխարհի վրայ: Նոյնիսկ կ’ուզէր մրցիլ իմաստութեան ........................՝ Աթենասի հետ, որուն 

հիւսածները աստուածային փայլ ունէին: Ողիմպոսի ...................... շատ կ’ուրախանային, երբ 

Աթենաս հիւսէր եւ հիւսածները իրենց նուիրէր:

 Մամուկը օր մը, ................ կոչ ուղղեց Աթենասին: Մրցումի կոչը երբ իմացաւ, Աթենաս շատ 

զարմացաւ: «Ո՞վ կրնայ համարձակիլ ինծի հետ .......................» խորհեցաւ պահ մը: Որոշեց 

կերպարանափոխուիլ: ....................... վերարկու մը հագաւ եւ այցելեց Մամուկը: Երբ տեսաւ անոր 

գործերը անմիջապէս ըսաւ.

 – Աստուածուհիի մը ........................ ինչպէ՞ս կրնաս բաղդատել քու գործդ:

 – Բայց ես պատրաստ եմ, կ’ուզեմ մրցիլ Աթենասի հետ,-.............. Մամուկը:

 – Ո՞վ կրնայ մրցիլ աստուածուհիի մը հետ,- ըսաւ Աթենաս: Բայց Մամուկը չհամոզուեցաւ եւ 

..................... ուզեց մրցիլ:

 – Լա՛ւ, ինչպէ՛ս որ ուզես,-ըսաւ Աթենաս: Յանկարծ պառաւի վերարկուն հանեց, եւ 

աստուածուհին երեւցաւ իր փայլուն դէմքով: Երկուքն ալ սկսան աշխատիլ: Մամուկը գեղեցիկ 

բաներ հիւսեց, որոնց վրայ գործեց ..................., ....................., ..................... ու լճակի նկարներ: 

Սակայն Աթենասի գործած նկարներուն քով, Մամուկին նկարները ................ էին: Աստուածային 

շնորհք ունէին Աթենասին գործերը: Ողիմպոսի բոլոր աստուածները մրցումը կը դիտէին: Անոնք 

վստահ էին, որ Աթենաս պիտի .................. Մամուկը:

 Մամուկը պահ մը նայեցաւ Աթենասին։ Տեսաւ անոր ձեռագործը, հիացաւ: Ե՜ւ ամչցաւ, քանի 

որ ի՛նքը ուզած էր մրցիլ: Վախցաւ, երբ տեսաւ Աթենասին ......................... եւ խիստ նայուածքը: 

Յանկարծ ....................., գլուխը պզտիկցաւ, մարմինն ու անդամները բոլորովին փոխուեցան եւ 

վերածուեցաւ ..................... մը:

 Այդ օր, Մամուկը կոչուեցաւ ............: Ան դեռ կը շարունակէ հիւսել, երբ կը գտնէ յարմար տեղ 

մը կամ միջոց մը:

 


