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վերջնարդյունքներ 

           Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 
(գիտելիք և իմացություն) 

 ներկայացնել գիտական տեքստի էությունը, 

 ճանաչել տեքստի գլխավոր ու երկրորդական տեղե-

կատվությունը,  

 ընթերցել գերմաներեն մասնագիտական տեքստ, 

 բացատրել կրավորական սեռի կազմությունը՝  Präsens 

Passiv, Imperfekt Passiv, Perfekt Passiv, 

 ներկայացնել և պարզաբանել ուղղակի և անուղղակի 

խոսքի կառուցվածքը և դրանց փոփոխությունները, 

 ճանաչել շաղկապները և բացատրել դրանց գործա-

ծության առանձնահատկությունները, 

 անվանել բայի հիմքերը և դերբայները: 

(կարողություններ) 
 խոսել առօրյա թեմաներով՝ «Ծանոթություն», «Գնում-

ներ», «Համալսարան» ևն, 

 գտնել տեքստում գլխավոր տեղեկատվությունը և 

կրճատ շարադրել այն, 

 կիրառել ուղղագրական և ուղղախոսական գիտելիք-

ները գրավոր և բանավոր խոսքում, 

 օգտագործել տեղեկատվական – հաղորդակցական մի-

ջոցները՝ ուղղագրության ստուգման ծրագրեր, որոն-

ման համակարգեր և այլն: 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Präsens Passiv.  Imperfekt Passiv. Perfekt Passiv: Plusquam-

perfekt Passiv: Die Wiederholung. Die Konjugation des 

Verbs im Präsens. Substantive und Relationpronomen im 

Nominativ. 

 Futurum Passiv.  Di andere Passivformen. Die Wiederho-

lung. Die Adverbialbestimmung (lokal, modal, temporal) 

und die Fragen  wo, wie, wann. Substantive und Personal-

pronomen im Akk.  

 Մասնագիտական տեքստ: Die Bauhochschule in Kasan. 

բառագիտական և քերականական վերլուծություն, 

բովանդակության շարադրում: 

 Die Infinitivformen. Um + zu + Infinitiv, ohne + zu + 

Infinitiv, statt + zu + Infinitiv, brauchen + zu + Infinitiv, sein 

+ zu + Infinitiv, haben + zu + Infinitiv. 

 Die Partizipformen. 

 Direckte und indireckte Rede. 

 Konjunktiv. Die Wiederholung. Das Präteritum von  haben. 

Das Perfekt mit haben – unregelmässige Verben.  

 Քերականության կրկնություն 

Դասընթացի 

գրականության 

ցանկ 

 Deutsch intensiv, Grundkurs für Ausländer, Lehrbuch, 

Leipzig, 1990.  

 Немецкий язык, Учебное пособие для строительных 

факультетов, Тт. 1-2., М.,1986. 

 Чечельницкая Г..Я. и др., Пособие по немецкому языку 

для 1-2 курсов строительных вузов. М., 1981. 

 Մադոյան Վ. Գերմաներեն շինարարական մասնագի-

տությունների համար, Եր., 2006: 
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