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 אוניברסיטת חיפה
 

 

 תחומיים החוג ללימודים רב

 
6112-6112 

 

II   סמסטר 

 
 

 נטליה רויטברגר "ד: מרצה

 roitbergnatalia@gmail.com: דואר אלקטרוני

 (לפי תיאום במייל) 16.11-11.01' איום : שעות קבלה

     712 :חדר

 
 רוסית למתקדמים

 
 .שעות בשבוע 6 , סמסטרים 6

 16.11-11.11' היום 

לימוד שיטות ודרכים , הכשרה מעשית בסיסית בדקדוק של השפה הרוסית :מטרות הקורס

ספרותיים , קריאה של טקסטים לימודיים, לתרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

 .לימוד מרכיבי התרבות הרוסית, (WWW)עיתונים וטקסטים אלקטרוניים , (מותאמים)

 .רי השפה הרוסיתהקרוס ללימוד השפה הרוסית אינו מיועד לדוב*

 :ספרות עזר

: חיפה. מהדורה ניסיונית. ארקדי פוריסמן ליקט וערך .תקשורת מילולית ברוסית .1
 (PG2128.T5. )אוניברסיטת חיפה

 .ניתנים על ידי המרצה, תרגילים בדקדוק .2

3. www.ruslan.co.ukA communicative Russian course.  

 (ודה בזמן השיעורים במעבדת מחשבעב)

4.  London: Routledge,2007.  Basic Russian.John, Murray and Sarah Smyth. 

(PG2112.M87) 

http://www.ruslan.co.ukа/
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 : מילונים.7

 הוצאת עם  : תל אביב. שושן-עריכה אברהם בן, מאת יחזקאל קרן .עברי-מילון רוסי .א

 ( PG2653.H4.K4.   )עובד
 ( PG2653.H4.P62. )רולניק: תל אביב. פדולסקי ר ברוך"בעריכת ד .רוסי-מילון עברי .ב
 (. לא משנה הדפסה ושנה, את המילונים ניתן לרכוש בחנות האקדמון)
 
 

 :דרישות הקורס
 . מהשיעורים -01%והשתתפות בכיתה לפחות ב נוכחות 
 .(מהציון סופי (60%   הגשה רצופה של תרגילים ושיעורי בית 
 .או ציון עובר( מהציון סופי 40  % (מבחן סופי  

                                                  
                                                                  

 סילבוס
 
 

 שעות/שבועות הנושאים טקסטים

МГУ имени Ломоносова 

Москва 

(חזרה) ששית, רבעית, היחסה שנית  

 משפט לוואי

 שעות 4      6-1

Лев и собачка 

Отцы и дети 

( חזרה)היחסה שלישית וחמישית 

.משפט המושא  

 

 שעות 4      4-0

Технион 

Контрасты России 

המשך , הפעלים המציינים התחלה

 וסיום הפועלה

 שעות 4      2-7

Свадебный пирог פועלי תנועה בעלי . פועלי תנועה

(פרפיקסים)תחיליות   

 שעות 4      0-2

Деньги, доходы, карьера 

 

«Как Вы себя чувствуете?» 

הכינוי החזרה ,"שלי"הקניין -כינוי

,"את אצמו( "הרפליקסיבי)  

פועל בלתי -כינויים ותוארי

"באצמי"הכינוי , מוגדרים  

 שעות 4    11-9

Принято-не принято 

Подарок – это не главное 

. חיזוק השלילה. הבעת השלילה  

חוסר , תאפשרו)פועל -נשוא תואר

(צורך או איסור, אפשרות  

 שעות 4     16-11

Быть знаменитым некрасиво 

Приходите к нам 

 часов в семь 

(.גרונדיום)הפועל הפעלי -תואר  

חזרה. הבינוני הפעול. הבינוני  

 שעות 0   14-10

 

 


