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                        ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ՝ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԸ   

                                                                                                                                                                                                                                     
                       ՄԵՍՐՈՊ  ՄԱՇՏՈՑԸ  ծնվել է 361 թվականին  

Պատմական Հայաստանի Տարոնի գավառի Հացեկաց գյուղում: Հայրը՝ Վարդանը, 

կարողացավ  այդ ժամանակաշրջանի  համաձայն, իր որդուն լավ կրթություն տալ: Այդ 

ժամանակ Հայաստանի մայրաքաղաքը Վաղարշապատն էր (Էջմիածինը), թագավորն էր 

Խոսրով Երրորդը: Այստեղ Մեսրոպը պալատական քարտուղար էր: Գիտեր մի շարք 

լեզուներ:  

405 թվականին Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայոց գրերը, վերադարձավ 

Հայաստան՝ Վաղարշապատ, իր հետ բերելով հայերենի Այբուբենը: Ամբողջ Հայաստանը 

մեծ ուրախության մեջ էր: Հետագայում  նրա  առաջին աշակերտները դարձան 

ուսուցիչներ և 36 գրերով կենդանի ու անպարտելի պահեցին հայոց երկիրն ու հայ 

ժողովրդին: Ամենուրեք բացվեցին հայկական դպրոցներ: Հայոց տառերն աշխարհի 

ամենահին ու ինքնատիպ գրերից են: Մեսրոպը դարձավ առաջին ուսուցիչն ու 

թարգմանիչը, հայոց դպրության՝ հայ հոգևոր և աշխարհիկ դպրոցի հիմնադիրը: 

Երախտապարտ  հայ ժողովուրդը Մաշտոցին սուրբ հռչակեց: 

405 թվականին, երբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայոց գրերը, 

Վաղարշապատում (Էջմիածին), հիմնադրվեց մի գրադարան, որը դարերի ընթացքում 

շատ հարստացավ և հայտնի եղավ Մատենադարանի ծնող: Մատենադարանի նոր և 

հոյակապ շենքը կառուցվեց Երևանում (1945-1957թ.թ. ): 

1962 թվականին Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600-ամյակի առթիվ, 

Մատենադարանը կոչվեց հայերենի մեր առաջին ուսուցչի անունով: Այն դաձել է հին 

ձեռագրերի ուսումնասիրման Գիտահետազոտական ինստիտուտ: 

Մեսրոպ Մաշտոցը մահացել է  440 թվականի փետրվարի 17-ին 

Վաղարշապատում: Հայաստանի հազարապետ Վահան Ամատունին իր ուսուցչի դին 

Վաղարշապատից փոխադրում ու թաղում է Ամատունիների իշխանանիստ Օշական 

գյուղում և նրա գերեզմանի վրա կառուցել է տալիս կենտրոնագմբեթ դամբարան 

(եկեղեցի): Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանը ամենահայտնին  է Հայաստանում: Օշական 

անունը տալիս հայ մարդու մտապատկերում հառնում է Մաշտոցի կերպարը: 

  

Սակայն նա ծնվեց,         Եղավ, որ լինե՜նք,                           ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ  ՄԵՐ  ՀԱՅՈՑ,  

Որ սնունդ դառնա:         Եվ անմահացա՛վ,                             ՈՍԿԵ ԴՈՒՌՆ Է ՄԵՐ ԳՐՈՑ ,                                                                                                                                      

Ծնվեց, որ ապրե՜նք,       Որ անմահանա՛ք...                          ՈՒՐ ԱՄԵՆ ՄԻ ՏԱՌ, ՀՆՉՅՈՒՆ,                                                                                                     
                                                       Պարույր Սևակ                             ՈՍԿԵ ԿԱՐԿԱՉ Է ՀՆՉՈՒՆ: 

 

 



              МЕСРОП МАШТОЦ - СОДАТЕЛЬ АРМЯНСКОГО АЛФАВИТА  

 
МЕСРОП МАШТОЦ родился 361 году в селе Хацекац, провинции Тарон - на 

западной Исторической Армении, в семье полусвободного крестьянина. Отец Вардан, по 

тому времени, сумел дать сыну хорошее образование. В то время столицей Армении был 

Вагаршапат (ныне Эчмиадзин), а царём был Хосров Третьи. Здесь Месроп Маштоц был 

придворным секретарём. Он владел греческим, асирийским, персидским языками, на 

которых велось делопроизводство. Знал так же грузинский, албанский и другие языки.  
М. Маштоц известен всему миру, как создатель армянского алфавита и основатель 

армянской письменности. Но он и первый переводчик, первый учитель, основоположник 

армянской духовной и светской школы. 
Армянский алфавит гениально прост, в котором каждая буква соответствует одному 

звуку. Это колоссально облегчает детям изучить армянский язык. 
Закончив свою работу, в 405 году М. Маштоц и его ученики, развернули учебную и 

литературную работу. Обучали грамоте, занимались переводами, проповедали христианство. 

Прежде всего, вместе со своим учеником Сааком Партевом, они перевели на армянский язык 

Библию (Аствацашунч), первая книга на армянском языке. 
Месроп Маштоц умер в 17 февраля 440 года. Похоронили его в селе Ошакан 

Аштаракского района восточной Армении. На его могиле азарапет (руководитель 

хозяйством страны) Ваган Аматуни построил храм. 
В 1962 году, в Ереване хранилище древних рукописей Матенадарану, в честь дня 

рождения первого учителя армянского языка, присвоено имя Святого Месропу Маштоца. 

2005 году в октябре, во всех странах мира, в Армении и армянских диаспорах 

отметили 1600 лет создания армянского алфавита. 
 

Однако он родился, 

Чтобы стать питанием. 

Родился, чтобы мы жили,                                                                                                      

Был, чтобы мы были. 

И стал бессмертным, 

Чтобы мы стали бессмертными… 

                               (Паруйр Севак) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   «ՀԱՅՈՑ  ԴՊՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ  ՏՈՆ»  

 

           Գրերը մեզ հնարավորություն են տալիս՝ 

«Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, զիմանալ զբանս հանճարոյ»:      

«Ճանաչել  իմաստությունը և խրատը, հասկանալ հանճարի խոսքերը»: 

                                                          ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ 

    

Թեմատիկ տոնականորեն  զարդարված դահլիճ  կամ  դասարան:  

Մ. Յորգանսի «Հայերենի այբուբենը» երգի երաժշտության ներքո բեմ են դուրս գալիս  

հանդիսավարն ու երեխաների խումբը:  

Հանդիսավար. 

Սիրելի երեխաներ, թանկագին հյուրեր... Սրտանց ողջունում եմ ձեզ այսօրվա 

նշանավոր  օրվա՝  «Հայոց դպրության ու թարգմանչաց տոն» - ի առթիվ,  որն ամեն 

տարի հոկտեմբերին նշվում  է այնտեղ՝ ուր հայն է ապրում:  

 

1- ին երխա. 

- Այդ օրը, հայ ժողովուրդը  իր երախտագիտությունն է հայտնում հայոց գրերը՝ մեր 

այբուբենը ստեղծող, մեզ համար միշտ կենդանի ու թանկագին, մեր Սուրբ Մեսրոպ 

Մաշտոցին և նրա աշակերտներին: 

 

2 –րդ  երխա.   

    - 405 թիվ: Օտարությունից Հայաստանի մայրաքաղաքը Վաղարշապատ  (Էջմիածին) 

վերադարձավ  Մեսրոպ Մաշտոցը:  Նա բերել էր իր մեծ սխրանքի հզոր արդյունքը՝ 

Հայոց Այբուբենը: Դա հայ ժողովրդի համար, որը կանգնած էր ֆիզիկական և հոգևոր 

բնաջնջման վտանգի առջև՝ մեծ, պատմական երևույթ էր: 

 

Արտասանում է« ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻՆ» ոտանավորը: 

 

 ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻՆ 

Որ մեր լեզուն, մեր երկիրը և մեր ոգին հայկական, 

Աշխարհային հողմերի դեմ կանգուն մնան մշտական, 

Ստեղծեցիր մեր գրերը-մեր սրերը փրկության, 

Ով դու՛, զավակ, բազմախորհուրդ աշխատավոր հայության, 

Այդ գրերով՝մեր ոսկետառ մատյանները գրվեցին, 

Մեր երգերը թևեր առած՝ աշխարհով մեկ ցրվեցին: 

 

 Հնչում են զանգակների ձայներ: 

1- ին  երխա. 

           Անմար լույսեր եք, 

           Մեսրոպյան տառեր, 

         Որքա՜ն հույզեր եք 

           Իմ սրտում վառել...    



Երեխաներից  մեկն արտասանում է Շ. Սիմավոնյանի «ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻՆ» 

ոտանավորը:  

 

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻՆ 

Դու՝ Մեսրոպ Մաշտոց, 

Սուրբ որդի Հայոց՝ 

Անունդ անմահ,  

Սխրանքդ հզոր՝ 

Այբուբենը քո, 

Որպես մեղրածոր 

Սնունդ հայության 

Ու հավերժության՝ 

Մասունք սրբագրործ, 

Ապրում է, կապրի՝ 

Հոգում հայերի, 

Մայրենի լեզվի 

Ու երգերի  մեջ՝ 

Սփյուռքում, ամենուր՝ 

Ուր հայն է ապրում: 
 

3-րդ երեխա. 

Մեսրոպ Մաշտոցը բազմաթիվ  դժվարություններ կրելով ստեղծեց հայերեն այբուբենը: 

Այբուբեն, որն արդեն 1600 տարուց ավելի ծառայում է հայ  ժողովրդին: Նրա այդ հզոր 

սխրանքը՝ հայոց  այբուբենի ստեղծումը, մայրենի լեզուն և հավատը չկորցնելու նոր ուժ,  

նոր հույս ներշնչեց  հայ  ժողովրդին: 

Արտասանում է Պատվական Խաչատրյանի  « ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ» ոտանավորը: 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

Դու հնաբառ, Մեսրոպատառ,  

Աղբյուրի պես ջինջ ու կայտառ:  

Դու մոր նման միշտ տուն կանչող, 

Մայր հողի պես միշտ կանաչող: 

Դո՛ւ, այնպես կուռ, այնպես անբիծ... 

Եվ ի՜նչ լավ է ՝ հասել ես ինձ: 

Թե կորչեիր հանկարծ անհետ, 

Ինչպե՞ս  խոսեր մայրս ինձ հետ: 

 

4- րդ երեխա .  Արտասանում է Շ. Սիմավոնյանի « ՄԱՅՐ ԼԵԶՈՒՆ» ոտանավորը: 

                          ՄԱՅՐ ԼԵԶՈՒՆ 

Մայր լեզուն մեր մայրն է քնքուշ՝ 

Նրան պետք է միշտ սիրել, 

Նրա անուշ բառ ու բանով՝ 

Պիտի ասել ու խոսել:  

Մայր լեզուն մեր հույսն է անթեղ՝ 

Նա մեզ միշտ կյանք է տվել 

Ու մեզ համար նոր լույս վառել, 

Ճամփաներում՝ բարդ ու նեղ: 



Մայր լեզուն մեր հոգին է վառ՝ 

Նա ապրում է դարեդար, 

Եթե կորցնենք նրան մի օր՝ 

Մենք կկորչենք անհապաղ: 

 

5- րդ երեխա.  

Երախտագետ   հայ  ժողովուրդը մեծագույն սիրով է հիշում, պահում ու պահպանում  իր 

անվանի որդու, հայերենի առաջին  ուսուցիչ և թարգմանիչ Մաշտոցի անունը:  Նա հայ 

ժողովրդի կոմից դասվեց սրբերի շարքը: 

Արտասանում է  Սիլվա Կապուտիկյանի «ԽՈՍՔ ԻՄ ՈՐԴՈՒՆ» ոտանավորը: 

 

ԽՈՍՔ ԻՄ ՈՐԴՈՒՆ  

 -Լսիր որդիս, պատգամ որպես 

Սիրող քո մոր խոսքը սրտանց,  

Այսօրվանից քեզ եմ հանձնում, 

Հայոց լեզուն՝ հազարագանձ: 

Կտրել է նա հանց աստղալույս  

Երկինքները ժամանակի, 

Շառաչել է խռովահույզ, 

Սլացքի հետ հայկյան նետի 

Եվ Մեսրոպի սուրբ հանճարով՝ 

Դարձել է գիր ու մագաղաթ,  

Դարձել է հույս, դարձել դրոշ,  

Պահել երթը մեր անաղարտ...  

ՈՒ տե՛ս որդիս, ուր էլ լինես,  

Այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս, 

Թե մորդ անգամ մտքից հանես, 

Քո մայր լեզուն չմոռանա՛ս... 

 

Բեմ են դուրս գալիս հանդեսին մասնակցող մյուս երեխաները, որոնց կրծքերին 

փակցված են գեղեցիկ գրված ու ձևավորված հայերեն տառերը:  

Հնչում է Մարթին  Յորգանսի «ՀԱՅԵՐԵՆ ԵՐԳԵՆՔ» երգի երաժշտությունը:  Երեխաները 

երգում են: 

 

 ՀԱՅԵՐԵՆ ԵՐԳԵՆՔ  

Հայերեն կերգենք բոլոր աշխարհում, 

Որ ապրի հավերժ և ըլլա հանուր, 

Միշտ հայերենով ազգը բարձրանա, 

Տարածվի հպարտ հայ երգ հմայուն: 

 Կրկներգ - Հայ երգ, հայ երգ, 

                    Ապրիր դարեդար, 

                     Հայ երգ, հայ երգ, 

                     Քեզ ենք սիրահար: 

  

 



Նոր սերունդ ենք մենք՝ հպարտ ու խիզախ, 

Աշխարհի բոլոր կողմերն ենք հաճախ,  

Միշտ հայերենով կերգենք, կխնդանք, 

Գաղութեգաղութ իրար կմիանանք: 

                 Կրկներգ - Հայ երգ, հայ երգ, 

                          Ապրիր դարեդար, 

                          Հայ երգ, հայ երգ, 

                          Քեզ ենք սիրահար: 

Երեխաներից մեկն արտասանում է Շ. Սիմավոնյանի «ՍԵՎԱՉ  ՄԱՆՈՒԿ» ոտանավորը:   

 

 ՍԵՎԱՉ  ՄԱՆՈՒԿ  

Կարմրաթշիկ, սևաչ մանուկ  

Դպրոց ես դու հաճախում 

Ու հեգելով, բայց ժրաջան 

Հայոց տառերն ես սերտում: 

 

Դու լավ գիտես, որ տառերն այդ՝ 

Այբուբենը մեր հզոր, 

Մեսրոպ Մաշտոցն է ստեղծել, 

Լավ սովորիր՝ ամեն օր: 
  

Քո մայրենի հայոց լեզվով՝  

Խոսի՛ր, երգի՛ր քաղցրաձայն, 

Որ այն լցնի մեծ հարգանքով՝ 

Սրտերն համայն մարդկության: 

 

Երեխաների մի խումբ՝ դերերով  արտասանում են Շ. Սիմավոնյանի 

«ՏԱՌԱԴԱՐԱՆՈՒՄ» ոտանավորը:   

 

Հավաքվել են այսօր կրկին 

Հայերենի տառերն այստեղ. 

Զրուցում են ուրախ- զվարթ, 

Երգում, պարում, արտասանում, 

Մի կողմից էլ, կարծես, գաղտնի՝ 

Իրենք իրենց գովքն են անում: 

Ա-ն ասում է՝ Ա-ն եմ, Ա-ն եմ, 

Այբուբենում առաջինն եմ, 

Բ-ն ասում է՝ բացում եմ ես 

Բառ ու բանի  դռները մեծ: 

Գ-ն թե՝ գիրք ու գրել բառերն,  

Ինձանով  են սկսվում: 

Դ-ն էլ՝ դպրոց, դասի ու դասարան, 

Առաջինը ես եմ կանչում:  

Ե-ն ասում է՝ երջանիկ եմ, ես «Երևան» 

Երգն եմ երգում ու երազում: 

Զ-ն թե՝ զանգ եմ տալիս ուրախ,  



Ու դպրոց եմ հրավիրում: 

Այսպես հպարտ, զվարթ- զվարթ, 

Զրույցն իրենց շարունակում, 

Հայերենի տառերն հերթով, 

Իրենց  դերն են ներկայացնում  

Ու ջանասեր մանուկներին՝ 

Մեր Մայրենին սովորեցնում: 

 

Հանդիսավար. 

- Ապրե՛ք երեխաներ, դուք շատ լավ ներկայացրեցիք հայերեն տառերի դերերը: իսկ 

հիմա եկեք խաղանք հարցերի ու պատասխանների մի փոքրիկ խաղ: Ասացեք խնդրե՛մ, 

գրերի ստեղծումից հետո, առաջին որ գիրքն է թարգմանվել հայերեն և ովքեր են 

թարգմանել:    

- «Աստվածաշունչը»: 

-  Թարգմանել են Մեսրոպ Մաշտոցը, Սահակ Պարթևը և Կորյունը: 

-  Ի՞նչ բան է Մատենադարանը: 

-  Մատենադարանը հնագույն ձեռագրերի գրապահոց, գրադարան է: 

  - Որտե՞ղ է գտնվում, ո՞ւմ անունն է կրում:      

- Երևա՜նում, Երևա՜նում: Կոչվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անունով:  

- Իսկ ինչ գիտե՞ք Երևանի մասին:   

- Երևանը Հայաստանի և ամբողջ աշխարհի հայության մայրաքաղաքն է: Այն շատ 

հնագույն ու գեղեցիկ քաղաք է: Մենք երազում ենք լինել Երևանում և գիտենք «Երազ 

Երևան» երգը: 

Հանդիսավար. 

-Հաճույքով կլսենք:   

 Երգող երեխաները երգում են Շ.Գ. Սիմավոնյանի «ԵՐԱԶ  ԵՐԵՎԱՆ» երգը: 

ԵՐԱԶ  ԵՐԵՎԱՆ 

Ես ապրում եմ հեռու-հեռու, 

Չեմ տեսել քեզ Երևան, 

Դոնի Ռոստովն իմ օրրանն է,  

Քո եղբայրն է Երևան: 

     Կրկներգ - Ջա՜ն, Երևան, դու հայության 

      Մայրաքաղաք գեղեցիկ, 

      Ապրում եմ ես ու երազում, 

      Տեսնել պատկերդ հմայիչ:  

Կգա մի օր, գուցե ես էլ 

Հյուր կլինեմ քո գրկում, 

Կհիանամ ես քո տեսքով, 

Կառնեմ կարոտն իմ հոգու: 

Կրկներգ - Ջա՜ն, Երևան, դու հայության 

      Մայրաքաղաք գեղեցիկ, 

      Ապրում եմ ես ու երազում, 

      Տեսնել պատկերդ հմայիչ:  

 
 



Դրանից հետո երեխաները միասին ասում են. 
- Մենք՝ հայ ժողովրդի սերունդներս, այսօր նշում ենք  հայոց դպրության տոնը և 

խոստանում:  

 Երեխաներից մեկը՝ 

-Սիրել, պահել, պահպանել՝.  

Բոլոր երեխաները միասին՝ 

-Մաշտոցի հիշատակը, Մեսրոպյան տառերը, մայրենի լեզուն, մեր հայերենը: 

 

Երեխաներից մեկը՝ 

-Սովորել, կարդալ ու գրել՝  

Բոլոր երեխաները միասին՝ 

-Մեր սուրբ տառերով, մեր լույս բառերով, մայրենի լեզվով: 

 

Երեխաներից մեկը՝ 

 - Երգել, կարկաչել, ասել ու խոսել՝  

Բոլոր երեխաները միասին՝ 

- Մեր հզոր լեզվով, մեր մայրենիով, մեր հայերենով:        

 Հանդիսավար. 

- Ապրե՛ք երեխաներ, Ես, ինչքան գիտեմ, դուք երգում եք նաև հայկական մանկական 

ժողովրդական երգեր: 

- Այո՛,այո՛... Փոքրիկների խումբը երգում է մանկական երգեր՝ «Արև-արև», «Թիթեռը», 

«Գնդակ», «ՈՒլիկը» երգերը:  

Հանդիսավար. 

- Շնորհակալություն, սիրելի երեխաներ: Շարունակեցեք այդ ոգով ապրել, սովորել, 

ստեղծագործել:   

Բաժանում է հուշանվերներ (հայկական բացիկներ, կրծքանշաններ): Հնչում է հայկական 

ուրախ պարեղանակ: Ցանկացողները պարում են, ուրախանում:  Ցտեսություն 

սիրելիներս, միչև նոր հանդիպում: 

   Տոնի կապակցությամբ   բացում ենք երեխաների աշխատանքների ցուցահանդես՝ 

թեմատիկ նկարներ, շարադրություններ: Կարելի է անցկացնել թեմատիկ  

հանելուկների, ասացվածքների, շուտասելուկների և հարց ու պատասխանի մրցույթ: 

Բացում ենք հայկական քաղցրավենիքի սեղան, երեխաներին և հյուրերին հրավիրում 

ճաշակելու: 

Դոնի Ռոստովի թիվ 14 գիմնազիայի հայոց լեզվի ուսուցչուհի Շողիկ Սիմավոնյան 

Հոկտեմբեր,  1991-1916թ.թ. 

 

 

 

 

 

 



«ՀԱՅՈՑ ԴՊՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ  ՏՈՆ» 2005թ.  

 
 

 

 

ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ ՄԵՐ ՀԶՈՐ, 

  ԻՐ ԳՐԵՐՈՎ՝ ՄԵՂՐԱԾՈՐ,  

    ՀԱՅԻՆ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ, ԼՈՒՅՍ ԲԵՐԵՑ, 

     ՀԱՎԵՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՅՍ ՏՎԵՑ: 

 

 

 
     

«ՀԱՅՈՑ ԴՊՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՈՆ»  19. 10. 1999 թ. 
 

 
 

 



ՀԱՆԴԵՍԻՑ  ՀԵՏՈ   1999թ. 

                                                       
   

 

«ՀԱՅՈՑ ԴՊՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՈՆ» 2001թ. 

                  

              
  



«ՀԱՅՈՑ ԴՊՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՈՆ» 2015թ. 
 

                            
 

 
 

 

 

 
 

10.  10.   2015թ. 

 



ՀԱՅՈՑ ԴՊՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ, 2008թ. 

 

                  
 

 

 

  

   
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ  ՄԵՐ  ԱՉՔԵՐՈՎ»    2006 թ. 

 

Իմ մեջ քո սիրտն է Մեսրոպ, 

Թնդյունով տրոփում, կանչում, 

Մաքուր առվակի կարկաչով, 

   Իմ աղբյուրը՝ իմ լեզուն է հնչում: 

 

Հայոց լեզվի ուսուցիչներն ըստ ցանկության, տվյալ թեմայով  կարող են ընտրել և 

օգտագործել այլ բանաստեղծություններ և երգեր, լուսանկարներ: 

 

 

 



                                      ՀԱՅՈՑ   ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ  ՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ 
 

 

                                             
      

 

                                      
                            

 

                            
 

 



                      ՀԱՅԵՐԵՆԻ  ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ  ՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ 
Армянский иллюстрированный алфавит с русской транскрипцией 

 

Ա ա-[А а]     Բ բ-[Б б]      Գ գ-[Г г]    Դ դ-[Д д]  

Ե ե-[Ее]      Զ զ-[З з]     Է է-[Э э]   Ը ը-[Ы ы]  

Թ թ -[тh]      Ժ ժ- [Жж]    Ի ի-[И и]       Լ լ-[Л л]   

Խ խ-[Х х]    Ծ ծ-[тс,ц]   Կ կ-[К к]   Հ հ-[h]  

Ձ ձ-[Дз дз]      Ղ ղ – [хь]   Ճճ-[тш,ч]  Մ մ-[Мм]  

Յ յ-[Й й]       Ն ն-[Нн]   Շ շ-[Шш]    Ո ո-[во]  

Չ չ-[Ч ч]    Պ պ-[Пп]       Ջ ջ-[дж]     Ռ ռ-[Рр]  

Ս ս-[С с]    Վ վ-[В в]      Տ տ-[Т т]     Րր [рь]րա,րու,րի   

Ց ց-[Ц ц]      ՈՒ ու-[Уу]   Փ փ-[пh]   Ք ք-[кh]                   

               ԵՎ և-[ев]     Օ օ-[Оо]      Ֆ ֆ-[Фф]     

Աշխատանքը՝ Շ. Գ.  Սիմավոնյանի                    Работа  Ш.Г. Симавонян       

 

   



Աա-[Аа]            

Բբ-[Бб]          

Գգ-[Гг]         

Դդ-[Дд]               

Եե-[Ее]           

   Զզ-[Зз]        



  Էէ-[Ээ]         

   Ըը-[Ыы]    

   Թթ-[Тh]               

   Ժժ-[Жж]     

   Իի-[Ии]                                                                         

    Լլ-[Лл]      



  Խխ-[Хх]    

Ծծ-[тс,ц]        

Կկ-[Кк]                    

Հհ-[h(англ.)]   

  Ձձ-[дз]             

 Ղղ-[хь]ղազ(սագ)  ղուշ    



Ճճ-[тш,ч]     

  Մմ-[Мм]             

 Յյ-[Йй]         

 Նն-[Нн]                

 Շշ-[Шш]         

Ոո-[Во]      



Չչ-[Чч] « »     

Պպ-[Пп]        

Ջջ-[дж]                 

Ռռ-[Рр]       

Սս-[Сс]         



Վվ-[Вв]              

 Տտ-[Тт]          

   Րր-[Рь]  Րա, րի, րու 

 Ցց-[Цц]      

ՈՒու-[Уу]       

Փփ-[пh]            



Քք-[кh]             

ԵՎ և-[ев] Եվա,սև,   

Օօ-[Оо]       

Ֆֆ-[Фф]          
                                                                   Составитель Шохик (А.Г.) Симавонян 

                                                   

 

 
                     
 

 

                        
 

 



 

 

 

 

 

 

                                     
 
 

        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


	Երեխաներից մեկն արտասանում է Շ. Սիմավոնյանի «ՍԵՎԱՉ  ՄԱՆՈՒԿ» ոտանավորը:
	ՍԵՎԱՉ  ՄԱՆՈՒԿ
	Երեխաների մի խումբ՝ դերերով  արտասանում են Շ. Սիմավոնյանի «ՏԱՌԱԴԱՐԱՆՈՒՄ» ոտանավորը:
	Խխ-[Хх]

