8ARMENIAN BOOK LIST FOR ELEMENTARY
Below is the list of Armenian books, and workbooks for Kindergarten - 5th Grade for the
2018-2019 school year. If your child is in Armenian Language Development (ALD) class, then
please wait until school begins to inquire about which book will be needed for the individual
needs of your child. The list is posted in Armenian, and for your convenience the English
translation of the same list is also listed below. You can purchase new books from the
Sardarabad bookstore, located at 225 S. Glendale Ave., Glendale CA 91205. Although the
workbooks must be purchased brand new from the bookstore, you can purchase a used
reading book and used Armenian History book from another parent.

Նախակրթարանի Գիրքերու Ցանկ
2018-2019 Ուսումնական Տարեշրջան
1.

Մանկապարտէզ «Մեր Լեզուն» երեք գիրք ( Ա. , Բ.,Գ. )

2. Առաջին դասարան « Չորս Եղանակ» դասագիրքերը գնել դպրոցէն` վերամուտին:
3.
Երկրորդ դասարան «Չորս Եղանակ» դասագիրքերը գնել դպրոցէն`
վերամուտին:
4.
Երրորդ դասարան
« Թանկագին Քարը»
Դասագիրք, աշխատանքային տետրակ
5.
-

Չորրորդ դասարան «Ես Մեծ Եմ»
Դասագիրք, աշխատանքային տետրակ, գեղագրութիւն
« Մեր Պատմութիւնը» ( գ
 իրք եւ տետրակ)

6.
Հինգերորդ դասարան
« Ծառերուն Գաղտնիքը»
Դասագիրք, աշխատանքային տետրակ
« Մեր Պատմութիւնը» ( գիրք եւ տետրակ)

Armenian Textbook List
2018-2019 School year
*Please remember If your child is in Armenian Language Development (ALD) class, then
please wait until school begins to inquire about which book will be needed for the individual
needs of your child.

1.

Kindergarten “ Mer Lezoun” (A,B,C)

2.

First Grade – “ Chris Yeghanag” Must be purchased from School

3. Second Grade “ Chors Yeghanag” Must be purchased from school.

4.

Third Grade – “ Tangakin Karuh”

( reading book, ashkhadankayin dedrag)

5.

Fourth Grade – “ Yes Medz Em “

( reading book, ashkhadankayin dedrag, keghakroutyoun )
-

Armenian History textbook + ashkhadanki dedrag

6.

Fifth Grade – “ Dzareroun Kaghdnikuh”

( reading book, ashkhadankayin dedrag)
-

Armenian History textbook + ashkhadanki dedrag

