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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА  КАНДИДАТСКОГО  

ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

1.1. Общие требования экзамена кандидатского экзамена.  

На экзамене кандидатского экзамена соискатель должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. Соискатель должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения на 

уровне С1. 

  

1.2. Структура экзамена кандидатского экзамена 

 

Экзамен кандидатского экзамена по арабскому языку состоит из двух частей 

(письменной и устной) и проводится в два этапа.  

 

Первый этап (письменная часть): соискатель представляет письменный перевод 

специального текста по общественно-политической тематике с арабского языка на 

русский экзамен за две недели до устного экзамена; объем текста –5 000 печатных знаков.  

         

         Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

 

1. Реферирование и комментирование на арабском языке профессионально 

ориентированной арабской статьи по тематике, связанной с научной специальностью и 

тематикой диссертации соискателя. Беседа на арабском языке по проблематике статьи 

(объем статьи –  4000-5000 п.з.).  

 

2. Устный перевод текста «с листа» с арабского языка на русский (объем текста – 900-

1000 п.з.). 

 

1. Беседа с экзаменаторами на арабском языке по вопросам, связанным с научной 

специальностью и тематикой диссертации соискателя. 

 

2. Образцы  заданий устной части экзамена кандидатского 

экзамена 
 

а) статья из арабского источника для реферирования и комментирования на 

арабском языке 

 

Пример 1. 

 

 كما هي.. والقضية الفلسطينية شهر رمضان آخر

أهمها  منذ سنوات وذلك لعوامل مختلفة القضية الفلسطينية تراوح مكانهايجمع محللون سياسيون فلسطينيون على أن 
 المحلل السياسيلتي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد سنوات طويلة من االحتالل. ا جملة من األزماتهناك  االنقسام الداخلي.

أشرف عكة يوضح أن القضية الفلسطينية ال تزال تراوح مكانها بالمعنى السياسي. وهذا معناه أن هناك فشال للدبلوماسية 
 هو العودة إلى المفاوضات المباشرة. يهوال سيما أن ما ستفضي إلالفلسطينية على كل المستويات وآخرها المبادرة الفرنسية 
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تخضع  الشارع الفلسطينيوالشعب الفلسطيني منقسم إلى تجمعات وفئات في الداخل والخارج. وهذا ما يجعل أولويات 
وعلى القضية الفلسطينية. باعتبار أن  حاملي المشروع الوطنيلظروفه المختلفة كل حسب مكانه ما يشكل عبئا إضافيا على 

 الفا في التوجهات والرؤى والحاجات، وفق أشرف عكة.هناك اخت

ويؤكد عكة أن التغيير الجذري يحتاج بالضرورة إلى إعادة االعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان 
 1968لعام المعنوي الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني. وهذا يرتكز في أساسه إلى العودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني 

ويجب القيام بحملة دبلوماسية وسياسية واسعة النطاق على  السياسية واالستراتيجية العامة. الذي حدد المنطلقات والمحددات
 ما يعانيه الشعب الفلسطيني وذلك لتوضيح. إضافة إلى المستوى الشعبيالمستوى السياسي الرسمي مع مختلف دول العالم 

الدول الفاعلة بين  فهم التكتالت الجديدة. واألهم هو قضية الفلسطينية إلى أولويات السياسة الدوليةبما يعيد الوقضيته الوطنية 
المؤسسات الدولية  فيبما يسمح للفلسطينيين ببناء تحالفات استراتيجية مع تلك الدول بما تمثله من نفوذ  في النظام العالمي

 بصفتها الراعي الحصري  أميركااالبتعاد كل البعد عن الرهان على الل و القادرة على فرض القرارات الملزمة على دولة االحت
أما على المستوى اإلقليمي فيشير المحلل السياسي إلى أن على الفلسطينيين إعادة االعتبار إلى عالقاتهم  لعملية التسوية.

 تحاول جعل من هذا الصراع أدواتالتي  واالبتعاد عن تلك القوى  القوى المناهضة لالحتالل اإلسرائيليوتحالفاتهم مع الدول و 
 واالستقرار على حساب شعوبها والمنطقة. تعزيز فرصها في البقاءل

أما على الصعيد الداخلي فإن تعزيز الوحدة الوطنية وفق مرتكزات وطنية تجمع عليها كل القوى سواء كانت في 
الفلسطيني في مواجهة إسرائيل من جهة وا عادة االعتبار تمتين الموقف ل عنوان العمل الحقيقيمنظمة التحرير أم خارجها هو 

وعلى المستوى الداخلي يجب اإلسراع بتنظيم  إلى القضية الفلسطينية من جهة أخرى باعتبارها قضية العرب المركزية.
ي. وفي موازاة ذلك االنتخابات بمستوياتها المختلفة إلعادة الديمقراطية إلى المجتمع الفلسطيني ولتجديد مؤسسات النظام السياس

تقلل من الفقر والبطالة المتفشية إجراءات اقتصادية واجتماعية  يجب على القيادة الفلسطينية العمل الجدي لتعزيز الصمود عبر
من جانبه، يرى المحلل السياسي أحمد جميل عزم أن من الصعب القول إن القضية الفلسطينية على ما هي وأنها  .في المجتمع

ويضيف أن هناك تغييرات وعلى الرغم من أنها ليست جذرية فإنها تصب في  غيير رغم بقائنا تحت االحتالل.لم تشهد أي ت
 مصلحة االعتراف بالحقوق الفلسطينية والوجود الفلسطيني. 

 فالفلسطينيون سياسيا وقانونيا أقرب إلى مطالبهم ولكنهم على أرض الواقع أبعد وبالتالي هناك مراوحة في المكان ألن
وعزا المحلل السياسي هذا الوضع إلى الصراع الحاد بين الطرفين  القضية لم تنته من جهة ولكنها من جهة أخرى لم ُتحل.

وهذا أدى إلى تراجع الجانب الفلسطيني بشكل كبير جدا بسبب  .)حركتي فتح وحماس( حيث إن كليهما يصر على عدم التنازل
فلسطينية وتحديدا منظمة التحرير واألطر المنظمة في حالة انكماش وتراجع وترهل اختالل موازين القوى ألن أدوات العمل ال

لى إعادة تجديد كل أطر العمل الفلسطيني كبير. وتحديدا  .ويحتاج الجانب الفلسطيني إلى تغيير جذري برأي المحلل السياسي وا 
ي جديد وميثاق وطني وبرنامج عمل وطني منظمة التحرير الفلسطينية ومجلس وطنتحديث  الفلسطيني إلى مجتمعيحتاج ال

 جديد وأطر عمل جديدة. ومن دون ذلك لن يكون هناك أي حل مهما حدث ومهما كان هناك من حراك دبلوماسي ومؤتمرات.

أما على المستوى اإلسرائيلي فلن يحدث تغيير ما دام هناك دعم دولي كبير لتل أبيب. والدعم الدولي إلسرائيل لن يتراجع ما 
وال يتوقع أحمد جميل عزم أن تضيف المبادرات للقضية  ت هناك حالة ضعف فلسطيني وتراجع  في األداء العربي.دام

من  الفلسطينية أو ما يقال عن مبادرة فرنسية أو عربية وغيرهما فهذا كله مجرد محاولة الحتواء الموقف ومضيعة للوقت.
شق صفوف القوى الفلسطينية )النزاع الفتحاوي الحماسي(. والالمبالة البديهي أن نجاح االستخبارات اإلسرائيلية يكمن في 

بضرورة وقفه من جانب قيادتي الفتح والحماس سيؤدي إلى وضع ال تحمد عقباه. يضاف إلى ذلك العامل الجغرافي أي عدم 
 التواصل األرضي بين غزة والضفة الغربية.
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ة مخرج من الوضع الراهن أو هو عبارة عن مأزق؟" ليس يترتب على ما سبق طرح السؤال: "ما العمل؟" و"هل ثم
الجواب جديدا فيتلخص في إيجاد موقف عربي موحد متفق عليه من قبل كل األقطار العربية. لما كانت الدول العربية تواجه 

 (.١٩٧٣إسرائيل جبهة واحدة كانت األخيرة في حالة معقدة للغاية وأحيانا على حافة االنعدام )مثلما كان عام 

غير أن سياسة إسرائيل وقادة االغرب الذين دائما كانوا يدعمونها أسفرت عن شق صفوف العرب. إذ استوعب حكام 
إسرائيل أنه ال يمكن توفير األمن لدولتهم إال بإنشاء بيئة محيطة بها من الدول العربية "الديموقراطية" و"الليبيرالية". فبدؤوا 

 طبيق خطة الدمقرطة في البلدان العربية المجاورة.بمساندة رعاتهم من وراء المحيط ت

أنه أصبح العراق أول ضحية للدمقرطة. ال تقل حصيلة التحوالت "الديموقراطية" فيه عما  يس سرا على اإلطالقل
يجري في سوريا وفي ليبيا فظاعة. وتشهدان مواصلة ما يسمى بالربيع العربي. فتلك الدول الثالث تستمر في حالة الحرب 

 ألهلية والفوضى مما يشغلها عن قضية فلسطين. جدير بالذكر أن كلها انتهجت السيسة المعادية إلسرائيل.ا

أما الرياض والدوحة وأبوظبي فمنذ زمن غير قريب أقامت عالقات غير معلنة مع "العدو الصهيوني" في مختلف 
ذا أضفنا معاهدتا السالم بين إسرائيل من جهة ومصر واال ردن من جهة أخرى فتتبين أمام عيوننا صورة واضحة المجاالت. وا 

 ومحزنة في نفس الوقت: ال يدور الحديث حاليا عن موقف عربي واحد من حل قضية فلسطين.

 

б) текст для перевода «с листа»  с арабского языка на русский 

 

Пример 1. 

 

 من عليه االعتذار عن وعد بالفور؟
 

األولى بهما وبشكل خاص فت المتحدة أخيرًا قد طالبتا باالعتذار إلى األرمن من جانب تركيا إذا كانت فرنسا والواليا
بريطانيا المسؤولة المباشرة االعتذار إلى العرب والفلسطينيين عن وعد بلفور خصوصًا ألن هذه المأساة ال تزال مستمرة 

دعا فيه إلى إنشاء وطن قومي « وعد بلفور»ـُعرف ب أصدر بلفور وزير خارجية بريطانيا تصريحاً  ٢/١١/١٩١٧في  ومتعاظمة.
ًا أن أنهي إليكم نيابة جدني ر يس»جاء فيها:  رسالة وجهها إلى اللورد روتشيلد شكلب« الوعد»-فلسطين. كان التصريحبلليهود 

ا مجلس الوزراء: "إن عن حكومة جاللة الملك التصريح التالي تعاطفًا مع أماني اليهود الصهيونيين، التي قدموها ووافق عليه
حكومة جاللة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير 

عات غير اليهودية تحقيق هذا الهدف، وليكن مفهومًا بجالء أنه لن يتم شيء من شأنه اإلخالل بالحقوق المدنية والدينية للجما
 ”«.المقيمة في فلسطين، أو بالحقوق واألوضاع غير القانونية التي يتمتع بها اليهود في أي دولة أخرى 

 
в) беседа на арабском языке по вопросам, связанным со специализацией и темой 

исследования соискателя 

 

Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы: 

 

 ما هو الموضوع ألطروحتكم للدكتوراه؟ 
 هل تعتبرون موضوع األطروحة حيويا؟ 
 إلى أية مرحلة وصلتم في تأليف أطروحتكم؟ 
 ما هي المراجع العربية التي استعملتموها في تأليف أطروحتكم؟ 
 هل أصدرتم مقاالت علمية في مجال أطروحتكم؟ 
  متخصصين في مجال أطروحتكم؟الخبراء الما هي أراء 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
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Знания и умения соискателя в ходе экзамена проверяются путем оценки 

выполнения практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки 

дополнительных вопросов.  

Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), а также 

буквенными и рейтинговыми показателями.  

 

Шкала соответствия оценок 

 

«5» Отлично A 90-100% 

«4» Хорошо B 82-89% 

C 75-81% 

«3» Удовлетворительно D 67-74% 

E 60-66% 

«2» Неудовлетворительно  F Менее 60% 

 

Критерии оценки знаний по общему языку и языку профессии 
 

Письменная часть 
 

 Перевод с арабского языка на русский текста по проблематике диссертационного 

исследования соискателя 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Искажения при переводе 10 (за кажд.) 

2. Неточности при переводе 3 (за кажд.) 

3. Пропуски при переводе 

 слова;  

 высказывания. 

 

3 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

4. Несоответствие стиля. 2,5 (за кажд.) 

5. Грамматические ошибки 3 (за кажд.) 

6. Лексические ошибки 3 (за кажд.) 

7. Орфографические ошибки 2 (за кажд.) 

8. Пунктуационные ошибки 2 (за кажд.) 

 

Устная часть 
 

а) реферирование арабского текста по проблематике, связанной с диссертационным 

исследованием соискателя 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Искажения 

 

10% 
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2. Нелогичность построения ответа:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

 отсутствие   связок,   способствующих   лучшему  

раскрытию мысли   

 

10% 

 

3. Грамматические ошибки      3% 

4. Лексические ошибки      3% 

5. Стилистические ошибки      2% 

 

б) перевод «с листа» с арабского языка на русский   

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Искажения при переводе 10 (за кажд.) 

2. Неточность при переводе 3 (за кажд.) 

3. Пропуски при переводе:  

 слова;  

 высказывания 

 

3 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

 
4.  Грамматические ошибки      3 

5. Лексические ошибки      3 

6. Несоответствие стиля 2,5 (за кажд.) 

7. Неадекватность скорости перевода 5 (всего) 

 

в) беседа с экзаменаторами на арабском языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой соискателя 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие беглости речи 

 

5 

 2. Фонетическая и интонационная некорректность 2 (за кажд.) 

3. Грамматические ошибки      3 (за кажд.) 

4. Лексические ошибки      3 (за кажд.) 

5. Несоответствие стиля 2,5 (за кажд.) 

 

4.  СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 

1. Пантюхин Н.Я. Арабский язык. Речевая практика: учебник / Н.Я.Пантюхин; 

под редакцией Ю.С.Айвазяна; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока. — Москва: МГИМО-Университет, 

2020. — 300 с. — (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока / ред. совет серии: 

В.Б.Кириллов /пред./ и др.). — ISBN 978-5-9228-2281-7.  

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=599507 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=599507
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2. Пантюхин Н.Я., Дьяконов Е.В., Сырников В.С.. Арабский язык. Речевая 

практика : учеб.-метод. комплекс /; МГИМО (У) МИД России, Каф. языков стран 

Ближнего и Среднего Востока. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 247 с. - 

(Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока). - ISBN 978-5-9228-1189-7. 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=493646 

3. Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А. Арабский язык: международные 

отношения: экономический аспект: учебник / Н.Я.Пантюхин, Н.А.Успенская; под 

редакцией Ф.З.Хайрудинова; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 2-е издание, исправленное 

и дополненное. — Москва: МГИМО-Университет, 2020. — 233, [1] с. — (Иностранные 

языки в МГИМО. Языки Востока / ред. совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.)                   

ISBN 978-5-9228-2321-0  

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=602745  

4. Иванова М.А. Арабский язык: прикладная экономика: учеб. пособие  / 

М.А.Иванова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 

Федерации, каф. яз. стран Ближнего и Среднего Востока. — Москва : МГИМО-

Университет, 2016. — 108 с. 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=491356 

5. Пантюхин Н.Я. Арабский язык: общественно-политический перевод : 

учебник / Н.Я.Пантюхин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. 

языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2017. — 377, 

(1) с. — Серия «Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока» / (ред. совет серии: 

В.Б.Кириллов /пред./ и др.). 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=486852 

6. Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А. Арабский язык: регионоведение: учебник; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и 

Среднего Востока. — 2-е изд., испр. и доп. М. : МГИМО-Университет, 2017. — 336, [1] с. 

— (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. Кириллов 

/пред./ и др.]). 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=487991 

 

 

 

Дополнительня литература 

 

1. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь.- М.: Издатель Валерий Костин, 2001. 

2. Борисов В. М. Русско-арабский словарь. - М. : В.Костин, 2004.   

3. Успенская Н.А. Восток - Запад - Россия: процесс культурного взаимодействия: 

монография / Н.А. Успенская ; МГИМО (У) МИД России, каф. яз. стран Ближнего и 

Среднего Востока. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 122 с. ISBN 978-5-9228-0720-3. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

№ 

п/п 
Наименование Характеристики ресурса 

1.  

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

ООО «НексМедиа» 

Доступ к базовой коллекции и 135 книгам 

издательств-партнеров  

Ресурс содержит учебники, учебные 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=493646
https://mgimo.ru/people/pantyukhin/
https://mgimo.ru/people/uspenskaya/
https://mgimo.ru/people/khayrudinov/
https://mgimo.ru/people/kirillov/
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=602745
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=491356
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=486852
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=487991
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https://biblioclub.ru/  пособия, монографии, периодические 

издания, справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

художественную литературу. (более 100 

тыс. наименований). 

2.  

ЭБС ZNANIUM.COM  

«НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги, журналы, статьи из 

различных изданий (более 20 тыс.) 

3.  

PressDisplay (PressReader) 

NewspaperDirect Inc. 

http://library.pressdisplay.com/ 

7000 газет из 100 стран на 60 языках 

4.  https://arabic.rt.com 
российский информационный телеканал 

на арабском языке RT Arabic 

5.  http://www.ahram.org.eg/ веб-сайт египетской газеты «Аль-Ахрам» 

6.  http://www.alarbiya.net/portal 
новостной арабоязычный сайт «Аль-

Арабия» 
  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся   

 

Видео- и аудиоматериалы на арабском языке в Каталоге мультимедийных пособий 

МГИМО. 

Актуальные материалы из арабских газет и журналов.  

Материалы электронной и печатной прессы на арабском языке.  

Сайты ООН, официальный сайты МИД России, министерств иностранных дел арабских 

стран и ЛАГ, «Россия сегодня» (на ар. яз.), «Аль-Арабийа», «Аль-Джазира» и др.  

Оригинальные радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи общественно-политического  

характера.  

 

 

https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.pressdisplay.com/

