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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 
(գիտելիք և իմացություն) 

 ներկայացնել գիտական տեքստի էությունը, 

 ճանաչել տեքստի գլխավոր ու երկրորդական տեղե-

կատվությունը,  

 բացատրել haben և sein բայերի խոնարհումը տարբեր 

ժամանակներում, 

 հիմնավորել Auf, an, in. über, unter, neben, zwischen 

նախդիրների գործածությունը Akk.- ի հետ: 

 
(կարողություններ) 
 խոսել առօրյա թեմաներով՝ «Ընտանիք», «Դիմանկար» 

ևն, 

 խոնարհել können, dürfen, müssen, sollen մոդալ բայերը 

Präsens-ում, 

 բացատրել Perfekt և Plusquamperfekt ժամանակաձևե-

րը և ժամանակների համաձայնեցումը գերմաներե-

նում, 

 ընթերցել գերմաներեն մասնագիտական տեքստ և 

կրճատ շարադրել այն, 

 պատմել և քննարկել կարդացած տեքստը, 

 օգտագործել տեղեկատվական – հաղորդակցական 

միջոցները՝ ներառյալ տպագիր և էլեկտրոնային բա-

ռարաններ, թարգմանիչներ և այլն: 



 

 

 

Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 Բայի խոնարհումը Presens-ում: Haben և sein բայերի 

խոնարհումը: Imperative: Auf, an, in. Fber, unter, neben,  

zwischen նախդիրները Akk.-ի հետ:     

 Գոյականի հոլովում: Akkusativ: Հաստատական, հար-  

     ցական, ժխտական նախադասություններ:  

 Անջատվող նախածանցներով բայեր: Մոդալ բայերի  

    (können, dürfen, müssen, sollen) խոնարհումը Präsens-ում: 

 Auf, an, in. über, unter, neben, zwischen նախդիրները 

Dativ-ի հետ: Dativ-ի նախդիրները: Ստացական 

դերանուններ: Կանոնավոր և անկանոն բայեր: 

 Բարդ համադասական նախադասություն: Imperfekt 

    (Präteritum): Կանոնավոր և անկանոն բայեր: 

 Perfekt և Plusquamperfekt. Ժամանակների համաձայնե-

ցումը գերմաներենում: Բարդ համադասական և ստո-

րադասական նախադասություն:   

 Անդրադարձ բայ: Wollen մոդալ բայը, wissen բայը: 

 Man դերանունը: Genitiv: Անձնական դերանունների 

հոլովում:   

 Ածականի և մակբայի համեմատական աստիճանները: 

Ածականի հոլովումը  

 Թվականներ:  

 Դերանունների հոլովում: 

 Passiv բայաձևերի կազմումն ու կիրառումը:  

 Futurum I.  

 Երկրորդական նախադասությունների տեսակները: 

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 մասնա-

գիտությունների համար, Եր., 2006: 
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