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Հրատարակության է երաշխավորել
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների
ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը

ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ Ա. Հ.., ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Լ.Գ.
Արաբերենի և պարսկերենի դասավանդման ուսումնամեթոդական ուղեցույց /Ա.Հ. Իսրայելյան, Լ.Գ. Պետրոսյան: – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 16 էջ:
Սույն ուղեցույցը նպատակ ունի ուսանողին ներկայացնել լեզվական
հմտությունների վերաբերյալ պահանջները`տիրապետելի դարձնել արաբերեն
և պարսկերեն բանավոր և գրավոր խոսքին, խորացնել հաղորդակցման կարողությունները, զարգացնել մասնագիտական թեմաներով խոսքն ընկալելու և
խոսք կազմելու ունակությունները, ինչպես նաև ծանոթացնել մասնագիտական
բառապաշարին ու դիվանագիտական տերմիններին: Բացի հիմնական դասընթացներից, հեղինակները դասապրոցեսում ուսանողին ամփոփ կերպով
կծանոթացնեն նաև Արաբական Արևելքի և Իրանի պատմությանը, նրանց մշակույթներին և ավանդույթներին:
Հեղինակները շնորհակալություն են հայտնում ԵՊՀ դիվանագիտական
ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դասախոսներին`
ուղեցույցի պատրաստման գործում մասնագիտական աջակցության համար:
Նախատեսված է ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում
արաբերեն և պարսկերեն դասավանդողների համար։
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Մասնագիտական դասընթացի ուսուցման սկզբունք ասելով պետք է
հասկանալ որոշակի մեթոդ 1, որի հիմքում ընկած են նրա հիմնական ելակետային դրույթները: Ընդհանրապես օտար լեզուների ուսուցման մեջ մեթոդ հասկացությունը օգտագործվում է երկու տարբեր իմաստներով`
ա) որպես մեթոդական համակարգ կամ մեթոդական ուղղություն`
ընդհանուր իմաստով,
բ) որպես ուսուցման եղանակներից մեկը`մասնավոր իմաստով:
Առաջին դեպքում մենք խոսում ենք քերականաթարգմանական,
ուղիղ, խառը, գիտակցական-համադրական և արդյունավետ մեթոդների մասին:
Երկրորդ դեպքում մեթոդ տերմինի հասկացությունը` ավելի մասնավոր իմաստով, հենվում է դիդակտիկայի տվյալների վրա: Դիդակտիկայում մեթոդներ են համարվում դասախոսի և ուսանողի աշխատանքի
այն եղանակները, որոնց միջոցով հասնում են գիտելիքների յուրացման, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման2: Այստեղ մեծ
ուշադրություն պետք է դարձնել նյութի բացատրմանն ու ցուցադրմանը:
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում առաջին չորս
կիսամյակներում արաբերենի և պարսկերենի ուսուցման մեթոդի յուրահատկությունը հենց տարատեսակ վարժություններն են։ Այստեղ մեծ
ուշադրություն ենք դարձնելու բանավեճային, խաղային, պրոբլեմային
և ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ակտիվ մեթոդներին։ Եվ
հատկապես երկխոսությունների միջոցով պետք է ապահովել հաղորդակցությունը: Լսարանում երկխոսությունը պետք է արտահայտված
1

Մեթոդական սկզբունքները մշակել է պրոֆ. Ի.Վ.Ռախմանովը՝ ներկայացնելով
հետևյալ հակադրությունները՝
ա) Համադրություն-ներունակություն,
բ) Լեզվական երկկողմանի փորձի առկայություն, խոսքի հենարանի բացակայություն,
գ) Տարբերակված և ոչ տարբերակված ուսուցում,
դ) Զուգընթաց-հաջորդական ուսուցում:
2
Общая методика обучения иностранным языкам. Под ред. А.А. Миролюбова, И.В.
Рахманова, М.1967, стр 49-50
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լինի հետևյալ ձևաչափերով՝
1. խմբային՝ դասախոս-լսարան,
2. զույգերով՝ ուսանող-ուսանող և դասախոս-ուսանող,
3. համագործակցային՝ աշխատանք փոքր խմբերով։
Սկզբունքային առումով դասը կբացատրվի և կհանձնարարվի՝ համապատասխանաբար այն ստուգելու համար և կտրվեն յուրացված
նյութը ամրապնդելու առաջադրանքներ ու վարժություններ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Ուսուցման միջոցները ներառում են ուսումնական ողջ ընթացքի
ղեկավարման և կազմակերպման գործառույթը: Ուսուցման միջոցները
ժամանակակից աշխարհում բազմաթիվ և բազմազան են: Սակայն
«ուսումնական միջոցներ» մեթոդական հասկացությունը հիմնականում
ընդգրկում է դասագիրք, նկարներ, աղյուսակներ, լսողական, տեսողական և լսատեսողական տարբեր ձեռնարկներ: Դասավանդման տեսության մեջ և պրակտիկայում ուսուցման միջոցների առանձին բաղկացուցիչների դերի և տեղի վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ կան:
Օրինակ, լսատեսողական մեթոդի կողմնակիցները հիմնական դերը
հատկացնում են ուսուցման տեխնիկական կամ համակարգչային միջոցներին` թերագնահատելով դասագիրքը3: Սակայն մասնագիտական
դասընթացի ուսուցման համար վերոհիշյալ բոլոր միջոցներն էլ ուղղակիորեն կարևոր և նույնքան պարտադիր են: Շատ մեթոդաբաններ
ուսումնամեթոդական միջոց են համարում այն միջավայրը, ուր բնակչության 80%-ից ավելին խոսում է օտար լեզվով` տվյալ դեպքում արաբերեն և պարսկերեն: Եվ հենց այդ միջավայրն է, որ ավելացնում և լրացնում է այն բացը, որը ձեռք չի բերվել ուսումնառության տարիներին:

Общая методика обучения иностранным языкам. Под ред. А.А. Миролюбова, И.В.
Рахманова, М.1967, стр 49-50,55
3
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Տեխնիկական միջոցների պարտադիր և արդյունավետ օգտագործումը հնարավորություն կտա լսարանում ստեղծել արաբերենի և
պարսկերենի մթնոլորտ, որը կխթանի ուսանողների խոսքային ակտիվությունը: Լսողական միջոցները պետք է օգտագործվեն դասընթացի
ուսուցման բոլոր փուլերում: Դա կստեղծի արաբերենի և պարսկերենի
արհեստական միջավայր, կզարգացնի խոսքը լսելով հասկանալու, մենախոսության և երկխոսության կարողությունները:

Տեղեկատվության
ընդունման
ուղիները

Ուսուցման միջոց հասկացությունը
Ուսուցման
նյութը

Ուսուցման
միջոցը

Լսողական

Արաբերենը և
պարսկերենը՝
բանավոր ձևով

Համակարգիչ,
DVD և VCD
համակարգեր

Համակարգիչ, DVD և
VCD համակարգեր,
դիկտոֆոն և այլն

Տեսողական

Արաբերենը և
պարսկերենը
գրավոր խոսքի
ձևով

Շնորհանդես
կամ
ցուցահանդես,
նկարներ

Digital Board,
համակարգիչ-պրոյեկտոր, հեռուստացույց, արբանյակային ալեհավաք

Լսատեսողական

Բանավոր խոսքի
ֆիլմեր, երկխոմիջոցով առարկա- սություններ
ների խոսքային
իրադրությունների
նկարագրություն
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Տեխնիկական
սարքը

Digital Board,
համակարգիչ-պրոյեկտոր, հեռուստացույց, DVD և VCD
համակարգեր

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Մասնագիտական դասընթացի վարման ընթացքում մենք առաջնորդվելու ենք տեղեկատվության ընդունման չորս հիմնական ուղիներով՝
1. Լսողական
2. Տեսողական
3. Լսատեսողական
4. Online համակարգով շփման միջոցով։

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ
ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Առանց բառապաշարի անհնար է գրելու, ընթերցելու, խոսելու և
լսելով հասկանալու կարողությունների զարգացումը, տեղեկատվության ընդունումը և հաղորդումը:
Ուսուցման գործնական նպատակը արաբերենի և պարսկերենի
բառապաշարից օգտվելու կարողությունների ձեռք բերումն է: Այդ իսկ
պատճառով ուսանողների բառապաշարի հարստացման խնդիրը առաջնակարգ է համարվում։ Պարսկերենի բառապաշարի 50 տոկոսից ավելին կազմում են արաբերենից փոխառությունները, որոնք անցել են
պարսկերենի բառապաշար կա՛մ որպես նոր բառեր, որոնք արտահայտում են կրոնի, կենցաղի, գիտության, հասարակական կյանքի և այլ
բնագավառների զանազան հասկացություններ, կա՛մ էլ գործածության
մեջ են մտել որպես պարսկերեն բառերին համարժեք նույնանիշներ:
Արաբերեն և պարսկերեն բառը խոսքում օգտագործելու համար
պետք է կատարել հետևյալ գործողությունը` հիշողության մեջ գտնել
բառը, ճիշտ արտասանել այն , ընտրել համապատասխան քերականական ձևը, տվյալ բառը կապակցել այլ բառերի հետ և ապա ներառել բառը ընդհանուր ենթակոնտեքստի մեջ:
Բառի իմաստը հասկանալու համար անհրաժեշտ է առանձնացնել
դրա ձևական հատկանիշները (գրաֆիկական, քերականական) և վերջին–7–

ներս զուգակցել բառական և քերականական իմաստների հետ4: Արաբերենին և պարսկերենին հատուկ հոմանիշների անգերազանցելի քանակի
առկայությունը ավելի է դժվարացնում բառապաշարի ռեցեպտիվ տիրապետումը:
Բացի ռեալ բառապաշարից (ռեպրոդուկտիվ, ռեցեպտիվ 5), որը
ուսանողները յուրացնում են ուսուցման գործընթացի ժամանակ, կան
մեծ թվով բառեր, որոնց ուսանողները նախկինում չեն հանդիպել, բայց
տեքստն առաջին անգամ ընթերցելիս կարող են կռահել: Նման բառերը
կազմում են ուսանողների պոտենցիալ բառապաշարը: Դրանք են`
• լեզուներում ընդհանուր արմատ ունեցող բառերը,
• բազմիմաստ բառերի տարբեր նշանակությունները,
• բարդ և ածանցավոր բառերը:
Ուսանողներն այս բառերի իմաստն կարող են կռահել բառակազմական վերլուծությամբ և բառարմատների ընդհանրությունների հիման վրա:
Բառապաշարի արդյունավետ ուսուցման հիմնական պայմանը
տարբերակված մոտեցումն է` կախված նրա ռեպրոդուկտիվ կամ ռեցեպտիվ յուրացումից: Պոտենցիալ բառապաշարի բառերի մի մասը ուսանողները կարող են ինքնուրույն հասկանալ, սակայն հիմնական մասը վարժեցման հատուկ աշխատանք է պահանջում: Բառապաշարը յուրացնելիս ուսանողներն առնչվում են 3 դասակարգերի հետ.
ա) մայրենիում, արաբերենում և պարսկերենում իմաստային ծավալներով համընկնող հասկացությունների,
բ) մայրենիում, արաբերենում և պարսկերենում իմաստային ծավալներով չհամընկնող հասկացությունների, որոնցում առկա
են վերոհիշյալ լեզուներում ավելի լայն և ավելի նեղ հասկացությունները,
գ) մայրենի լեզվում բացակայող հասկացությունների`օրինակ.

4
Общая методика обучения иностранным языкам. Под ред. А.А. Миролюбова, И.В.
Рахманова, М.1967, стр 55-76
5
Ռեպրոդուկտիվ բառապաշար ասելով հասկանում ենք այն բառերը, որոնցից
օգտվում են սեփական մտքերը գրավոր և բանավոր արտահայտելիս, մինչդեռ ռեցեպտիվ բառապաշարի մեջ մտնում են այն բառերը, որոնցից օգտվում են ունկնդրելիս և ընթերցելիս:
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lunch, pizza, vip և այլն:
Արաբերեն և պարսկերեն ուսումնասիրելիս ուսանողները հանդիպում են տարբեր հասկացությունների, որոնց ընկալումը մեծ դժվարություն է ներկայացնում, այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար չէ
դրանք ուսանողին միանգամից մատուցելը:
Նախնական շրջանում նրանց գիտակցությանը պետք է հասցնել
այն հասկացությունները, որոնք կան նաև մայրենի լեզվում: Հաճախ երկու լեզուներում բովանդակությամբ համընկնող հասկացությունները
իմաստային ծավալներով կարող են չհամընկնել:
Համաձայն օտար լեզուների դասավանդման նոր ծրագրի՝ խոսքային գործունեության տարբեր տեսակներում օգտագործելու համար, սովորողը պետք է յուրացնի 950-1000 ակտիվ բառային միավոր: Ուսումնական նպատակով բառապաշարի ընտրության էությունը կայանում է
նրանում, որ արաբերեն և պարսկերեն բառերի բազմազանությունից
ընտրվեն այն բառերը, որոնք բավարար և անհրաժեշտ են նպատակների իրականացման համար: Բառապաշարի ուսուցման նպատակն է
խոսքային իրադրություններում բառի գործածության կամ տեքտում
բառի ճանաչման հմտությունների ու կարողությունների զարգացումը,
որը կապահովի տառաճանաչության և բառաճանաչության իրազեկություն բաղադրիչը` նոր բառապաշարի ծանոթացում, նախնական ամրապնդում, բառիմաստի բացահայտման եղանակներ, վարժությունների համակարգ և նրանց օգտագործումը խոսքային գործունեության
տարբեր տեսակներում:

ԾԱՆՈԹԱՑՈՒՄ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻՆ
Լեզվական նոր նյութի մատուցումը մեթոդական գրականության
մեջ նշվում է տարբեր տերմիններով` ներմուծում, բացատրություն, ծանոթացում կամ տեղեկատվության հաղորդում, որոնք հաճախ օգտագործվում են որպես հոմանիշներ: Լեզվական նյութի ծանոթացումը
մենք բաժանել ենք մի քանի բաղադրիչների.
• լեզվական նոր նյութի ներմուծում կամ ցուցադրում,
• իմաստի, ձևի ճանաչման բացահայտում,
• տվյալ երևույթի հասկացման ստուգում,
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•

վերարտադրում, որի նպատակն է նոր նյութի մտապահումը և
վարժությունների միջոցով նախնական կարողությունների
ձևավորումը:

Վարժությունների միջոցով պետք է հասնել արաբերեն և պարսկերեն բառերի ճիշտ գործածությանը և ճանաչմանը: Եթե բառական
հմտությունները զարգացած չեն, ուսանողը ի վիճակի չէ բաշխելու իր
ուշադրությունն իմաստային տեղեկատվության և լեզվական ձևի`
տվյալ դեպքում բառերի միջև: Ծանոթանալ արաբերեն և պարսկերեն
նոր բառապաշարին նշանակում է.
• նոր բառերի յուրացման դժվարությունների բացահայտում`
կապված բառիմաստի, ձևի և գործածության հետ,
• բառերի ուսուցման նպատակի ճշտում,
• բառերի խմբավորում՝ ըստ իրենց բարդության,
• բառապաշարի հարստացման միջոցներ,
• բառակազմության տեսակների (ածանցում, բարդացում, հապավումներ, քարացած ձևեր և փոխառություններ) ընկալում:
Փորձը ցույց է տալիս, որ գործնական պարապմունքների ժամանակ խոսքային բնույթի վարժությունների կիրառումը նոր բառի ծանոթացման փուլում մեծ նշանակություն ունի նյութի մտապահման և համապատասխան հմտությունների զարգացման համար: Բառիմաստը
բացահայտելիս կարելի է դիմել այնպիսի եղանակների, ինչպիսիք են
կոնտեքստը, բառակազմական մոդելների վերլուծությունը, հոմանիշներն ու հականիշները: Այս եղանակների մեջ է մտնում նաև արաբերենով և պարսկերենով բառի բացատրությունը:

ԲԱՌԱԿԱՆ ԵՎ ԽՈՍՔԱՅԻՆ
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բառական և խոսքային հմտությունների և կարողությունների
ձևավորումը ենթադրում է բազմաբնույթ վարժությունների կատարում:
Բառերի արդյունավետ յուրացման պայմաններից մեկը ներմուծումից
հետո ամրապնդող վարժությունների կատարումն է, այլապես հաջորդ
դասին այդ նոր բառերը կմոռացվեն:
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Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների արդյունավետ ուսուցման հաջորդ պարտադիր պայմանը բառային վարժությունների նախապես բանավոր կատարումն է` անկախ նրանից, թե բառերը
յուրացվում են ռեցեպտիվ, թե ռեպրոդուկտիվ նպատակով: Այս մոտեցումը սերտորեն կապված է բառերի հնչյունաշարժողական պատկերների ստեղծման հետ, իսկ վերջիններս ձևավորվում են լեզվական նյութի բանավոր ընկալման և արտաբերման`այսինքն բանավոր վարժությունների կատարման ընթացքում: Բառապաշարի յուրացման համար
շատ կարևոր են լեզվական և խոսքային վարժությունները: Լեզվական
վարժությունների միջոցով յուրացվում է բառի ձևը, իմաստը և գործածությունը, ինչպես նաև բառի գործածության հետ կապված գործողությունները: Այդ համակարգում ընդգրկվում են վարժությունների տարբեր տեսակներ, որոնք փոխկապակցված են միմյանց հետ6:
Բառական վարժությունների մեջ կարևոր հայեցակետ պետք է համարել լեզվական ռեպրոդուկտիվ վարժությունների խնդիրը. բառային
միավորները յուրացնելով՝ զարգացնել բառակապակցություններ կազմելու և դրանք ամբողջական արտահայտություններում գործածելու
կարողությունը7: Ռեպրոդուկտիվ վարժությունները զարգացնում են
բառային միավորների ավտոմատացված գործածությունը առանձին
նախադասության կամ մի քանի նախադասություններից բաղկացած
արտահայտության մեջ, որը կարող է հանդիսանալ ինչպես մենախոսության, այնպես էլ երկխոսության միավոր: Վերոհիշյալ վարժությունները պետք է լինեն ընդօրինակման, բառական միավորի ճիշտ տեղադրման, նախադասության կամ արտահայտության մեջ նրա ձևափոխման, կապակցման և ընդլայնման փոխկապակցման հարթություններում: Մեթոդական պրակտիկան սխալ է համարում այն, որ նոր նյութի
ուսուցման համար առաջնային հիմք է վերցվում վերոհիշյալ վարժությունների օգտագործումը8, քանի որ ուսանողը հանդիպում է մի շարք
դժվարությունների. նախ նա պետք է մտածի իր ասելիքի բովանդակության մասին, ապա՝ այդ մտածածը արտահայտի արաբերենով և պարսկերենով: Ահա թե ինչու խոսքի արդյունավետ և մատչելի ուսուցման
6
Общая методика обучения иностранным языкам. Под ред. А.А. Миролюбова, И.В.
Рахманова, М.1967 г., стр 158.
7
Общая методика обучения иностранным языкам, стр 158-159.
8
Общая методика обучения иностранным языкам, стр 159.
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համար պետք է կատարել խոսքային վարժություններ:
Բառային վարժությունների ավտոմատացված փուլին հաջորդող
խոսքային վարժությունները պետք է նախատեսեն մտավոր գործողությունների զարգացում` խնդիր-վարժությունների աստիճանական բարդացմամբ: Այս փուլում պարտադիր պայման է ուսանողի կողմից ստեղծագործական վարժությունների կատարումը, որոնք նրան հնարավորություն կտան օգտագործել յուրացրած նյութը` մտքի արտահայտման
ժամանակ:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Արաբերենի և պարսկերենի ուսուցման կարևորագույն սկզբունքներից է համարվում հմտությունների զարգացումը: Ուստի մենք առաջարկում ենք մի քանի հիմնական պահանջ.
¾ ուսանողի մոտ ձևավորել տառաճանաչման և ընթերցողական
կանոնների իրազեկություն, որպեսզի նա կարողանա գրել և
կարդալ ոչ բարդ տեքստեր,
¾ ուսանողի մոտ ձևավորել ուղղախոսական իրազեկություն,
որպեսզի նա կարողանա շատ պարզ իրադրություններում
երկխոսությունների միջոցով հաղորդակցվել,
¾ ուսանողի մոտ ձևավորել դիվանագիտական-մասնագիտական բառապաշարային իրազեկություն, որպեսզի նա կարողանա որոշակի իրադրություններում և նախատեսված թեմաների շրջանակում հանպատրաստից հաղորդակցվել,
¾ ուսանողի մոտ ձևավորել մենախոսություն-ելույթ ունենալու
կարողություն, որպեսզի նա կարողանա կազմել ինքնուրույն
խոսք: Այստեղ դասախոսը հատուկ ուշադրություն պետք է
դարձնի ուսանողի սեփական մտքերը տրամաբանորեն և քերականորեն ճիշտ շարադրելուն և դրանք օգտագործելուն,
¾ ծավալել նյութի յուրացմանը նպաստող երկխոսություն-բանավեճեր,
¾ ուսանողին սովորեցնել այս կամ այն իրադրության շուրջ
զրույց վարել՝ օգտագործելով տարբեր ռեպլիկներ և երկխոսության միասնություններ,
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¾

կազմակերպել սեմինարներ և քննարկումներ ուսումնասիրվող լեզուներով:

ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Արաբերենի և պարսկերենի դասընթացի ստուգման կազմակերպման կարևոր բաղկացուցիչ մասն է կազմում ուսանողի գիտելիքների
ստուգումը: Դասընթացի ստուգման կազմակերպման ժամանակ շեշտը
պետք է դրվի այն բանի վրա, թե ինչ են սովորել ուսանողները և ինչ կարող են անել։ Ստուգմանը ներկայացվող պահանջներն են.
¾ ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ պետք է կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց,
¾ պետք է խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը և
ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության
տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,
¾ ընդգրկել ստուգողական վարժություններ, թեստեր և առաջադրանքներ, որոնց նպատակն է խոսքային գործունեության
մեջ ի հայտ բերել ուսանողի գիտելիքներն ու հմտությունները`
հիմնվելով ուղղախոսական իրազեկություն բաղադրիչի վրա,
¾ գիտելիքների ընթացիկ ստուգումը կօգնի ուսանողին գիտակցել իր հաջողություններն ու թերությունները, կնպաստի
նրանց շտկմանն ու ուղղմանը, որ, իհարկե, կապված պետք է
լինի դասավանդման նպատակների հետ:
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