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 לדוברי רוסיתרוסית                                                             
 
 .שעות בשבוע 0 , סמסטרים 0

 00.11-01.11' היום 

, כללי איות, כללי פיסוקלימוד , בדקדוק של השפה הרוסית  מתקדמת  תהכשרה מעשי :מטרות הקורס

 ,לכתוב סיכום,לנתח טקסט שיטות ודרכים  ,כללים לאריכת חיבור, אסטרטגיות לארגון טקסט, כתיב

לימוד ,  (לאחר מכן דיון) (WWW)תונים וטקסטים אלקטרוניים עיה, ספרותיים טיםקריאה של טקס

 .מרכיבי התרבות הרוסית

 .מורשת כשפת  רס ללימוד השפה הרוסית  מיועד לדוברי השפה הרוסיתוהק*

 .הרשמה לקורס רק אחרי הראיון

 

 :ספרות עזר

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

 



 .ניתנים על ידי המרצה, תרגילים בדקדוק .2

 
3.  –. Russian express course for bilingual adults :Anna Kudyma. Let’s write ,lga KaganO

St.Petersburg: Zlatoust, 2012 (PG 2112.K343). 

 
4. Bloomington,  – Russian for Russians.n. Olga Kagan, Tatiana Akishina, Richard Robi

Indiana,  2002 (PG 2112.K34). 

 
 :דרישות הקורס

 .     מהשיעורים -01%והשתתפות בכיתה לפחות ב חובה נוכחות 
 . ברווח רגיל 00מילים גופן  0,711של בהיקף  תוסמינריוניפרו ות עבוד  4 תהגש 
  

                                                                                                                        

 סילבוס                                                          
 

 שעות הנושאים טקסטים

1. Поэзия Серебряного века 

 

 (А.Ахматова,   М.Цветаева, 

О.Мандельштам и др.) 

  

«Зеркала» (реж.М.Мигунова, 

2013) 

נטייתם של שמות העצם ממין נכבה 
.ביחיד  

העצם ממין-נטייתם של שמות  
.זכר וסתמי ביחיד   
  .העצם ברבים-נטייתם של שמות 

 שעות  4

0. Б.Окуджава 

«Отдельные неудачи среди 

сплошных удач» 

 

.העצם פרתיים-נטייתם של שמות  
.התואר-נטייתם של שמות  

  

 שעות 4

 3. Эссеистика И.А.Бродского 

как летопись и исповедь 

 

«Меньше единицы» 

 

(«Полторы комнаты,  

или Сентиментальное 

возвращение на Родину» 

(реж. А.Хржановский, 2009) 

הגוף-נטייתם של כינויי. הגוף-כינויי  
-נטייתם של כינויי. הקניין-כינויי
.הקניין  

 שעות 4

4. «Еврейские рассказы» 

 

И.Бабель «Ребе» (отрывок из 

«Конармии»),  

«История моей голубятни»; 

Л.Улицкая «Счастливые» и 

др. 

.פועלים בעלי התחילית  
.פועלים בעלי סופיקסים   

 שעות 4

5. «Ершалаимские главы» 

 

(М.А. Булгаков «Мастер и 

Маргарита» 

.סימן לקושי. סימן לריכוך  
. הגרונדיום באספקט הבלתי מושלם 

.הגרונדיום באספקט המושלם  

שעות 4  



«Дирижёр», (реж.П.Лунгин, 

2012) 

6. Катастрофа европейского 

еврейства и её герои 

 

(Рауль Валленберг, Ирэн 

Сандлер, Оскар Шиндлер и 

др.) 

«Рай» (реж.Андрей 

Кончаловский, 2016) 

.מן ההווה העברהבינוני הפועל בז  
 

עותש  4  

7. Страх как способ освоения 

реальности 

 

(М. Цветаева «Черт», 

И. Андроников «Первый раз 

на эстраде», 

Ю.Мамлеев «Живое 

кладбище», «Жу-жу-жу» и 

др.) 

.משפט נושא.משפט לוואי. זמן העבר   
. החלרית. משפט תנאי  

חזרה.מלות הקישור  

 שעות 4

 

 


