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1. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 
 

Արաբերեն լեզվի դիվանագիտական ոլորտում մասնագիտացված 
դասընթացի ծրագիրը նախատեսված է Երևանի պետական համալսարա-
նի դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման 
ամբիոնի բակալավր համակարգում սովորող ուսանողների համար: 

Մասնագիտակացված դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսա-
նողին սովորեցնել ազատ տիրապետել արաբերեն բանավոր և գրավոր 
խոսքին, խորացնել նրանց հաղորդակցման կարողությունները, ինչպես 
նաև ծանոթացնել մասնագիտական-դիվանագիտական, հասարակա-
կան-քաղաքական, տնտեսական, երկրագիտական և առօրյաում օգտա-
գործվող բառապաշարին ու դիվանագիտական տերմիններին (3000-
4000 միավոր): 

Օտար լեզվի ուսուցման նպատակները շատ բազմազան են, ուստի 
արաբերեն լեզվի մասնագիտացված դասընթացի շրջանակներում 
առաջարկվում է երկու հիմնական նպատակ. 

 
1.1  Գործնական նպատակ 

 
Արաբերեն լեզվի մասնագիտացված դասընթացի դասավանդման 

հիմնական և առաջնային նպատակը հաղորդակցելն է. ընդլայնելն է 
այն ուսանողի հաղորդակցվելու և համագործակցելու կարողություննե-
րը, հաղորդակցական իրազեկությունը, որի ուսուցումը պետք է տարվի 
ողջ ուսումնական գործընթացում: Ուստի կրթական և դաստիարակչա-
կան խնդիրներն իրագործվում են հաղորդակցական նպատակի հետ 
զուգահեռ:  

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում արաբերեն լեզ-
վի մասնագիտացված դասընթացի գործնական նպատակն է ուսանողի 
մոտ բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը: Դա ապագա 
դիվանագետի համար խոսակցությունը լսելու և հասկանալու ամենա-
կարևոր գործոններից մեկն է:  

Լեզուն դասավանդելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ուսանողների 
մայրենի լեզվից ձեռք բերած փորձը` ինչպես դրա բացասական, այնպես 
էլ դրական ներգործության առումով: Արաբերեն լեզվի ուսուցման վերո-
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հիշյալ տարբերություններն այլ առարկաներից արտացոլվում են ուսում-
նական նպատակների ձևակերպման, ուսումնական գործընթացի 
առանձնահատկությունների, մեթոդների և հնարների համակարգի մեջ: 

Օտար լեզվի յուրահատկությունը մարդկային հանրույթի որոշակի 
գործունեության ուսուցումն է: Ի տարբերություն այլ ուսուցանվող 
առարկաների, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում 
արաբերեն լեզվի մասնագիտացված դասընթացի օբյեկտը ոչ թե գիտու-
թյունն է լեզվի մասին, այլ լեզվի միջոցով ծավալվող խոսքային գործու-
նեությունը: Մասնագիտացված դասընթացի ուսուցման գործընթացում 
ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները, կարողություններն ու հմտու-
թյունները ինքնանպատակ չեն և դրանք կարող են միջոց հանդիսանալ 
այլ նպատակների իրականացման համար:  

Մասնագիտացված դասընթացի ուսումնասիրության հիմնական 
նպատակը պետք է լինի նրա գործնական տիրապետումը` մասնագի-
տական-դիվանագիտական հաղորդակցման եզրերում: 
 

1.2  Կրթական նպատակ 
 

Ընդհանրապես արաբերեն լեզուն ժամանակակից աշխարհի հա-
րուստ լեզուների շարքում, միջազգային և դիվանագիտական հարաբե-
րություններում իր ուրույն տեղն ունի: Նրա յուրացումն ու օգտագործու-
մը մեծ չափով կնպաստի նաև հայ և արաբ ժողովուրդների, Հայաստա-
նի Հանրապետության և արաբական երկրների միջև բարեկամական, 
գործարար և մշակութային կապերի հաստատմանն ու ամրապնդմանը: 
Այն, որպես ուսումնական առարկա, կնպաստի ուսանողների ընդհա-
նուր կրթությանը, կզարգացնի նրանց խոսքն ու մտածողությունը, 
կհարստացնի նրանց գիտելիքները դիվանագիտությունից, դիվանագի-
տության պատմությունից, աշխարհագրությունից և այլ առարկաներից: 

Կրթական խնդիրները հետապնդում են` 
• տրամաբանական մտածողության զարգացում` մեկ այլ լեզվի 

կամ առարկայի հետ համեմատությամբ 
• որոշակի տեղեկատվության ձեռքբերում 
• ծանոթացում արաբերեն լեզվի միջոցով արաբական Արևելքի 

մշակութային հարստությանը, ավանդույթներին, կենցաղին, 
արաբական երկրների դիվանագիտական հարաբերություննե-
րի հարուստ և հետաքրքիր պատմությանը, իսլամին և այլ հե-
տաքրքրաշարժ իրադարձություններին: 
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2. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Արաբերեն լեզվի մասնագիտացված դասընթաց ասելով հասկանում 
ենք այն ամենը, ինչ ավանդական մեթոդիկայում մտնում է ուսուցման բո-
վանդակության մեջ: Այսինքն այն ամենը, ինչի հիման վրա տարվում է ու-
սուցումը և ողջ ուսումնական գործընթացը: Ուսումնական գործընթացում 
դասընթացի բովանդակությունը հիմնված կլինի գործնական-լսարանա-
յին չափորոշիչների վրա: Եվ քանի որ արաբերեն լեզվի դասավանդման 
առաջատար գործառույթը գրավոր կամ բանավոր հաղորդակցությունն է, 
ուստի պետք է հաշվի առնել հաղորդակցման գործընթացի օրինաչափու-
թյունները` պայմանները, նպատակները և այլն:  

Արաբերեն լեզվի գործնական տիրապետման հիմքում ընկած են 
խոսքային գործունեության երեք տեսակների ձևավորում` ունկնդրելու, 
խոսելու և ընթերցելու, որն ուսուցման տարբեր փուլերում աստիճանա-
կան պրոցես է:  

Գործնականում արաբերենին տիրապետելը կնշանակի ձևավորել 
խոսելու կարողություններ, հմտորեն և ճշգրիտ տիրապետել լեզվական 
նյութին և օգտագործել յուրացված լեզվական նյութը նոր իրադրություն-
ներում: 

 
 

3. ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍ 
 

1-ին և 2-րդ կիսամյակ 
 
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում գրական արա-

բերեն լեզուն որպես երկրորդ լեզու դասավանդվում է առաջին կիսամ-
յակից և շարունակվում մինչև վեցերորդ կիսամյակ: Առաջին երկու կի-
սամյակներում արաբերեն լեզվի հիմնական դասընթացի ուսուցման բո-
վանդակությունը ներառում է լեզվական իրազեկության, հանրալեզվա-
բանական իրազեկության, գործաբանական իրազեկության բաղադրիչ-
ները, ինչպես նաև ժամանակակից արաբերենի լեզվական, դիվանագի-
տական-մասնագիտական բառապաշարային, հնչյունաբանական, ձևա-
բանական, շարահյուսական և տիպաբանական առանձնահատկու-
թյունները: 
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3.1  Հնչյունաբանության 
  

Գրական արաբերեն լեզվի ծագումնաբանությունը: Արաբերեն լեզ-
վի զարգացման փուլերը: Արաբերենի տարածվածությունը, լեզվական 
միջավայրը: Համառոտ տեղեկություններ արաբերեն լեզվի պատմու-
թյան վերաբերյալ: 

Արաբերեն լեզվի հնչույթները և դրանց բնութագրերը: Ձայնավոր-
ների համակարգը, սկզբունքները: Երկար և կարճ ձայնավորներ: 

Բաղաձայնների համակարգը, սկզբունքները: Քերականական 
հասկացություններ` հարֆ, հարաքա, ֆաթհա, դամմա, քասրա, սու-
քուն: Հարֆ սաքին, հարֆ մութահարիք: Թանվին: Հնչյունների ճիշտ ար-
տասանությունը: 

Վանկ: Գրույթների անջատ, սկսող, շարունակվող և ավարտվող 
դիրքերը: Բառի շեշտը և նրա հնչյունական դերը: Ուղղագրական և կե-
տադրության հիմնական կանոնները: 

Արաբերեն բառը և նրա տեսակները: Բառի կազմությունը: Պարզ և 
ածանցավոր բառեր: Նույնանուն բառեր: Հոմանիշ և հականիշ բառեր: 

 
3.2  Ձևաբանություն 

 
Ձևույթ և ձև: Հիմնական և երկրորդական ձևույթներ: Բառային և 

քերականական իմաստ: Արմատ, հիմք և վերջածանց:  
Արաբերենի խոսքի մասերը, դրանց դասակարգման սկզբունքներն ու 

հիմունքները: Անվանական և ոչ անվանական խոսքի մասեր: Գոյականա-
կերտ, ածականակերտ, մակբայակերտ, բայանվանակերտ ածանցներ:  

Երկակի թիվ, կազմությունը: Հոգնակի թվի կազմությունը: Թեքվող 
և չթեքվող խոսքի մասեր: 

 Դերանուն 
1. Անձնական դերանուններ: Կապակցական և անջատ դերանուն-

ներ: Անջատ դերանվանական ձևերը: Կապակցական դերան-
վանական ձևերը: 

2. Ցուցական անուններ: Ցուցական անունների ձևերը: Տեղի ցու-
ցական անունները:  

3. Հարաբերական անուններ: Որոշյալ հարաբերական անուններ: 
Անորոշության նշանակության անուններ: 
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4. Հարակցական անուններ: Հարցական անունների տեսակները: 
5. Ժխտական դերանունները: Դերանունների հոլովման յուրա-

հատկությունը: 

 Գոյական անուն 
Պատկանելիության կարգը: Հատկացուցիչ-հատկացյալ: Հոլովա-

կան համակարգը արաբերենում՝ ուղղական, հայցական և սեռական 
հոլովներ: Գոյականակերտ վերջածանցներ: 

 Ածական անուն 
Համեմատության աստիճան: Կաղապարը և նրա կազմությունը: 

 Թվական անուն 
Քանակական, դասական, կոտորակային թվականները, թվակա-

նակազմ ածանցներ, տոկոսների արտահայտումը արաբերենում: Ամ-
բողջականության և հավաքականության արտահայտումը: 

 Ժամերի արտահայտման ձևերը 
 

3.3  Բայ 
 

Ստորոգման ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկու-
թյունները: Ստորոգման պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերը: Ասույթի 
հաղորդակցական կառուցվածքը, կազմությունը: Բայական նախադասու-
թյունների կառուցվածքային կաղապարները: Բայական նախդրությամբ 
ստորոգական կառույցներ: Բայական տիպերը, եղանակը, ժամանակը: 
Բայը և նրա խոնարհումը: Տաս հիմնական բայական տիպերը, նրանց 
խոնարհումը ներկա և անցյալ ժամանակներում: Բայի արմատական 
հիմքը, բառային կաղապարը: Արմատական հիմքերի տեսակները: 
Ժխտական և հաստատական դիրքեր: Ուղիղ խնդիր:  

Կանոնավոր բայեր: Կանոնավոր բայերի անցյալ ժամանակը: Խո-
նարհումը: Բայի ներկա ժամանակը: Անցյալ և ներկա կրավորական: 
Հրամայական եղանակ, կազմությունը: Հրամայական եղանակի երեք 
կաղապարները: Բայահիմք-մասդար: Ենթակայական դերբայ: Կաղա-
պարների կազմությունը: Հարակատար դերբայ, կազմությունը և կաղա-
պարները: Թերի բայեր: Ամբողջական բայեր: Ոչ ամբողջական բայեր: 
Նման բայեր: Դատարկ բայեր: Կրճատ բայեր: Համզայով և կրկնավոր 
բայեր: 
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3.4  Շարահյուսություն 
 
Պարզ նախադասության կազմությունը, անդամները: 
Պարզ նախադասությունների տեսակները: Անվանական նախա-

դասություն: Անվանական նախադասության ենթական և նրա գործա-
ծությունը: Անվանական ստորոգյալի ձևերը: Նախադասության գլխա-
վոր անդամները: Նախադասության երկրորդական անդամները: Բառե-
րի շարադասությունը նախադասության մեջ: Բարդ նախադասության 
կառուցվածքը: Շաղկապավոր նախադասություններ: 

* 
* * 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կտիրապետի շուրջ 900-
1000 բառային միավորի, որն էլ կապահովի լեզուների իմացության հա-
մաեվրոպական համակարգի A1 և A2 մակարդակները1: 

• Ուսանողը պետք է յուրացնի արաբերենի հնչյունական, գրային 
և քերականական համեմատաբար պարզ հասկացությունների 
հիմնական օրինաչափությունները: 

• Տիրապետի մոտ 900-1000 բառային ու մասանագիտական 
դարձվածաբանական միավորի` դրանք օգտագործելով տար-
բեր թեմաներով թարգմանությունների ժամանակ (արաբերենից 
հայերեն և հակառակը):  

• Կհասկանա արաբերեն լեզվի ձևաբանական և շարահյուսական 
համակարգին բնորոշ հիմնական օրինաչափությունները: 

                                                   
1 Level A1: Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases 
aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can make basic introductions and can 
ask and answer questions about personal details, home country, familiar people and 
personal possessions. Can interact in a simple way - provided the other person talks slowly 
and clearly and is prepared to help. 
Level A2: Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of 
most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local 
geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple 
and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple 
terms personal background facts, immediate environment and explain matters of urgent 
need. 
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• Կտիրապետի արաբերեն գրին, ձեռք կբերի ուղղախոսական 
հմտություններ և կընթերցի ու կթարգմանի ոչ բարդ մասնագի-
տական տեքստեր: 

• Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր` մոտա-
վորապես 40-50 բառի սահմանում: 

• Կկարողանա ընկալել երեք րոպե տևողությամբ կարճ տեքստեր 
առօրյա թեմաների շուրջ: 

• Կկարողանա իրեն նկարագրել պարզ բառերով, հաղորդակցվել 
շրջապատի հետ, պատասխանել հարցերին և տալ անհրաժեշտ 
տեղեկություն: 

• Կկարողանա հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտու-
թյուններ, որոնք թույլ կտան նրան ներկայացնել ինքն իրեն, ըն-
տանիքին և մյուսներին, պարզ տերմիններով հարցնել և տալ 
տեղեկություն իր երկրի, բնակավայրի, տարվա եղանակների, 
ամիսների, շաբաթվա օրերի, կլիմայի, ուսումնական հաստա-
տության, իր աշխատանքային օրվա, տնային պայմաններում 
գործածվող առարկաների, իրեն պատկանող իրերի և այն 
մարդկանց մասին, որոնց ճանաչում է:  

• Բացի այդ, նա պետք է կարողանա հասկացնել խոսակցին, որ 
նա խոսի հնարավորինս պարզ, դանդաղ և հասկանալի: 

 
 
 

4.  ԵՐԿՐՈՐԴ ԿՈՒՐՍ 
 

3-րդ և 4-րդ կիսամյակ 
 
Արաբերենի մասնագիտացված դասընթացը երկրորդ կուրսում 

նպատակ ունի ավարտել քերականական հիմնական հասկացություն-
ների ուսումնասիրումը, կատարելագործել արտասանական հմտու-
թյունները, ճանաչել նախադասությունների հիմնական տեսակները` 
դրանք գործածելով անցած թեմաների շուրջ զրույցների ժամանակ, խո-
րացնել արաբերենից հայերեն և հայերենից արաբերեն դիվանագիտա-
կան-մասնագիտական թարգմանության նախնական հմտությունները: 
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4.1  Բառապաշար 
 

Արաբերեն լեզվի հիմնական բառային ֆոնդը, բառային կազմը: Դի-
վանագիտական-մասնագիտական տերմիններ: Նորաբանություններ: 
Փոխառություններ: Արաբերեն փոխառությունները հայերենում և նրա 
բարբառներում: Փոխառություններ այլ լեզուներից դեպի արաբերենի 
բառաֆոնդ: Լեզվի բառային կազմի համալրման աղբյուրները: 

Արևմտաեվրոպական լեզուներից փոխառյալ բառերը արաբերե-
նում: 

* 
* * 

Մասնագիտացված դասընթացի հաջող ավարտին` 2-րդ և 3-րդ կի-
սամյակների վերջում, ուսանողը պետք է տիրապետի շուրջ 2500 բառա-
յին միավորի, որն էլ կապահովի լեզուների իմացության համաեվրոպա-
կան համակարգի B1 մակարդակը2: 

• Բառային միավորների այդչափ գործածությամբ նա պետք է կա-
րողանա զրուցել Արաբական երկրների, նրանց աշխարհագրա-
կան դիրքի, արաբական հայտնի քաղաքների, պատմական որոշ 
հարցերի, ներկա քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակների 
մասին: 

• Պետք է կարողանա թարգմանել ոչ բարդ մասնագիտական 
տեքստեր, բանավոր և գրավոր շարադրի լսած կամ կարդացած 
տեքստի բովանդակությունը: Այս մակարդակում պետք է խոսի 
այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են ընտանիքը, սիրած 
զբաղմունքը և հետաքրքրությունները, դիվանագիտական աշ-
խատանքը, ճանապարհորդությունները և այլն:  

• Լեզվին բավականաչափ տիրապետելը կնպաստի անկանխատե-
սելի իրավիճակները հանպատրաստից նկարագրելու, գաղափա-
րի կամ խնդրի հիմնական կետերը ճշգրտությամբ բացատրելու, 
վերացական թեմաների մասին մտքեր արտահայտելու համար: 

                                                   
2 Intermediate Level B1: Can understand the main points of clear standard input on familiar 
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations 
likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce 
simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe 
experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and 
explanations for opinions and plans. 
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5. ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՒՐՍ 
 

5-րդ և 6-րդ կիսամյակ 
 

Արաբերեն լեզվի մասնագիտացված դասընթացի եզրափակիչ փու-
լը նպատակ ունի առաջին և երկրորդ կուրսերում ստացած գիտելիքնե-
րի հիման վրա զարգացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանա-
վոր և գրավոր խոսքի հմտությունները, արաբերենից հայերեն և հայե-
րենից արաբերեն թարգմանության մասնագիտական կարողություննե-
րը: 

 
5.1  Մասնագիտական բառապաշար 

 
Սա համարվում է ողջ ուսումնական գործընթացի այն հիմանական 

փուլը, երբ ուսանողը պետք է մասնագիտական ուղղվածություն ստա-
նա և անթերի հաղորդակցվել կարողանա արաբերեն լեզվով: Թեմանե-
րը ողջ դասավանդման գործընթացում հիմնականում պետք է լինեն 
մասնագիտական` դիվանագիտական ուղվածության:  

Հատուկ անունների, պաշտոնական հիմնարկների անունների հա-
ղորդումը: Աշխարհագրական անունների և միջազգային բառերի թարգ-
մանությունը: Թերթային և արաբական կայքէջերի մասնագիտական 
բառապաշարի յուրացումը: 

Մասնագիտացված դասընթացը նպատակ է հետապնդում կատա-
րելագործել թարգմանչական հմտությունները՝ ներառելով երկկողմ ու 
համաժամանակյա թարգմանչական տարրերը: Նախատեսվում է ծանո-
թացում լեզվի տեսության հետ: Լեզու և բարբառ: Արաբերենի դիվանա-
գիտական-մասնագիտական հաղորդակցման ծրագրում նախատեսված 
սեմինար պարապմունքները նպատակաուղղված պետք է լինեն թարգ-
մանչական աշխատանքների կատարմանը: 

* 
* * 

Դիվանագիտական-մասնագիտական դասընթացի հաջող ավար-
տին ուսանողը պետք է սահուն և ճիշտ խոսի հասարակական-քաղա-
քական, դիվանագիտական, մշակութային թեմաներով: Ըստ այդմ ուսա-
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նողը պետք է ակտիվորեն տիրապետի շուրջ 4000 բառային միավորի, 
խորացնի մասնագիտական գիտելիքները, որն էլ կապահովի լեզուների 
իմացության համաեվրոպական համակարգի B2 մակարդակը3: 

Երրորդ կուրսի վերջին ուսանողը պետք է կարողանա զրուցել դի-
վանագիտական-մասնագիտական, պատմական, մշակութային, քաղա-
քական, ռազմական թեմաների շուրջ: 

Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայությու-
նը արաբական երկրներում: Դեսպանություններ: Հյուպատոսություն-
ներ: Հյուպատոսական ծառայություն: Այցելությունների և հանդիպում-
ների կազմակերպմում: Դիվանագիտական գրագրություն: Դիվանագի-
տական հուշագրերի ձևակերպում: Քաղաքական ժողովներ: Բանակ-
ցություններ: Միջազգային կազմակերպություններ և կառույցներ: Արա-
բական պետությունների լիգա: Իսլամական կոնֆերանսի երկրներ: 

 

                                                   
3 Intermediate Level B2: Can understand the main ideas of complex text on both concrete 
and abstract topics, including technical discussions regarding profession or academic field 
of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular 
interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce 
clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue 
giving the advantages and disadvantages of various options.  
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â³÷ëÁª 60x841/16 : ÂáõÕÃÁª ûýë»Ã: Ðñ³ï. 0.8 Ù³ÙáõÉ, 
ïå³·ñ. 1.0 Ù³ÙáõÉ= 0.9 å³ÛÙ. Ù³ÙáõÉÇ: 
îå³ù³Ý³Ïª 100: ä³ïí»ñª 50: 
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