July 12, 2022

Dear Parents,
Each grade has been given a Summer assignment for Armenian class.
We kindly ask that your child/children complete the attached exercises to be turned in to their
Armenian teacher at the beginning of school year.

Thank you,
Sr. Emma Moussayan
Principal

Armenian Summer Reading
Incoming 2nd Grade / Առաջինէն - 2րդ դասարան անցնող աշակերտները՝
Գիրք/Աշխատանք - ¦Ընթերցարան 1§ Book - “Untertsaran”.

Պարականութիւն Յանձնարարութիւն
Կարդալ էջ 42-43 ՙԹիթեռ՚ պատմութիւնը։

Read page 42 the story “Teeter”.

Incoming 3rd Grade / Երկրորդէն - 3րդ դասարան անցնող աշակերտները՝

Էջերու ցանկ։
1. Ներկել երկու ՙամառ՚ էջերը (color “Summer” pages։
2. Գտէ՛ք բառերը (word search) ։
3. Ըստ գոյներու ցանկին ներկեցէ՛ք նկարը (color the picture, per the given color
codes) ։
4. Գրա - կատակ։ Ամբողջացուցէք էջը եւ պիտի ստանաք ձեր ամառնային

արձակուրդի պատմութիւնը (complete the page with the required words to
create a paragraph about your summer vacation) ։
(վայր- place, ածական - adjective, գոյական - noun, բայ - verb)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Գտէ՛ք պահուած բառը (find the hidden word) ։
Ներկեցէ՛ք ՙուրախ օրեր՚ (color “happy days”page)։
Գրեցէ՛ք ճիշտ բառը (unscramble the words) ։
Տուփերուն մէջէն գտէ՛ք նկարին առաջին տառը եւ ներկեցէ՛ք (find the first
letter of the picture and color the box) ։
Անունները կապեցէ՛ք նկարներուն ։
Գտէ՛ք նկարները‚ հաշուեցէ՛ք եւ տուփիկին մէջ գրեցէ՛ք համապատսխան
թիւը (find the stars and count how many of each also write the number in the box) ։
Տրուած բառերը դրէ՛ք ճիշտ սիւնակին (place the given words in the proper
column) մէջ։
Բառերը ամբողջացուցէ՛ք ձայնաւոր գրելով գրելով (place the correct vowel to
complete the word) ։

Պարտականութիւն Յանձնարարութիւն  Ամբողջացուցէ՛ք տրուած 12 էջերը։
Complete all twelve pages.

Incoming 4th Grade / Երրորդէն - 4րդ դասարան անցնող աշակերտները՝
Էջերու ցանկ
1. Գարուն է սիրուն է (կարդալ ոտանաւորը եւ վարի կողմը ամբողջացնել, after reading the poem
In the bottom complete the sentences with the missing words) ։
2. Կենդանիները իրար միացնել (join the animals to each other - հարցումներուն պատասխանել,
answer the questions) ։
3. Տուփերուն մէջ տրուած նապաստակի ուտելիքը շիտակ ձեւով գրել, unscramble the words բառխաղ, crossword puzzle) ։
4. Կենդանիները իրար կապել (find matching animals) - ագարակի բառախաղը լուծել (solve the
crossword puzzle) ։
5. Գծել օդանաւի պահանջուած մասերը (draw the missing required parts of the plane - բառերը
կազմել (form the words) ։
6. Գիծին վրայ գրեցէ՛ք առարկային անունը եւ ըսէ՛ք որու կը պատկանի (write the name of the
object and say to whom it belongs) ։
7. Սեւուկ ուլիկ (կարդալ ոտանաւորը‚ նկարը ներկել եւ ամբողջացնել) (read the poem, color the
picture and complete the paragraph with the missing words) ։
8. Կենդանիններուն անոււները գրելով բառախաղը լուծէ՛ (write the name of the animal and solve
the puzzle) ։
9. Թիւերու բառախաղ (word search) - Գտէ՛ք եւ գրեցէ՛ք նախադասութիւնը (unscramble the
sentence) ։
10. Կարդացէ’ք արտասանութիւնը վերջը տոպրակներէն բառ մը առնելով նախադասութիւն
Կազմեցէ (read the poem and find a word from each bag to make a sentence) ։
11. Գտէ՛ք եւ նոյն գոյնով ներկեցէ՛ք հաւկիթին 2րդ մասը ուրուն միանալով բառ կը կազմէ (find the
matching part of the egg to make a word, and color both sides of the egg with the same color) ։

Պարտականութիւն Յանձնարարութիւն  Ամբողջացուցէ՛ք տրուած 11 էջերը։
Complete all eleven pages.

Incoming 5th Grade / Չորրորդէն - 5րդ դասարան անցնող աշակերտները՝
Go to Pokrig.org site and click on red box (Համաշխարհային). It will take you to story books page; choose
– ՙՊտտիլ Սիրող Ծառը՚՚ - (Budedeel Seerogh Dzaruh).

Գիրքը Կարդալէ ետք պատմութեան նախասիրած մասին վրայ պարբերութիւն մը (4-5
նախադասութիւն) գրեցէ՛ք եւ նկար մը գծեցէ՛ք։
After both listening to the audio story and reading the book, choose your favorite part of the story
and write a paragraph (4-5 sentences) and create an illustration.

Incoming 6th Grade / Հինգերորդէն - 6րդ դասարան անցնող աշակերտները՝
Գիրքերու ցանկ‚

Իմ գայլս

Առիւծը Վհուկը եւ Հանդերձարանը
Յովսէփ Երազներու Մադը

Պարտականութիւն Յանձնարարութիւն  Կարդացէ՛ք ձեր զատած գիրքը։ Պատրաստ պէտք
է ըլլաք դասարանին մէջ հարցումներուն պատասխանել կամ պատմութիւնը պատմել։
After reading the book, you must be ready to answer to some questions all tell the story in
Armenian
All students have already chosen their Armenian Summer Reading from the list above.

Incoming 7th Grade / Վեցերորդէն - 7րդ դասասրան անցնող աշակերտները՝
Գիրքերու ցանկ‚

Յովսէփ Երազներու Մարդը
Քաջ Նազար
Ամառնային Ճամբարը
Միեւնոյն Աշխարհի Մանուկներ
Հայկ Նահապետ

Պարտականութիւն Յանձնարարութիւն  Կարդացէ՛ք ձեր զատած գիրքը։ Պատրաստ պէտք
է ըլլաք դասարանին մէջ հարցումներուն պատասխանել կամ պատմութիւնը պատմել։
After reading the book, you must be ready to answer to some questions all tell the story in
Armenian.

All students have already chosen their Armenian Summer Reading from the list above.

Incoming 8th Grade / Եօթներորդէն - 8րդ դասարան անցնող աշակերտները՝

Կարդալ Հայոց պատմութեան գիրքին վերջին երկու գլուխները։ Ամբողջացնել աշխատանքի գիրքին
էջերը եւ գծաւոր թուղթի վրայ պատասխանել դասագիրքի հարցումներուն։
Read the last 2 chapters of the Arminian History book. Complete workbook pages and on lined paper
answer the questions in the text book.

