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Оди́ннадцатая ча ́сть ∗ פרק אחד-עשר 

יחסה גוררת יחסה
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о ́фис
компа́ния
гру́ппа
проце́сс
предложе ́ние
собра́ние
ле́кция
вы́ставка
вечери́нка
клу́б

ге ́ний
зна́ние
дове́рие
терпе́ние
ору́жие
па́мять
столи́ца
пло́щадь

мо́ст
ле́с
дере́вня
се́вер
ю́г
за ́пад
восто́к
о ́

мо́дный
богат́ый
бе́дный
ча ́стный
све́тлый

משרד
חברה

קבוצה
תהליך

הצעה/משפט
ישיבה

הרצאה
תערוכה

מסיבה
מועדון

גאון 
ידע

אמון 
סבלנות

נשק
זיכרון

עיר בירה
כיכר

גשר
יער

כפר
צפון
דרום

מערב
מזרח

אודות/על

אופנתי
עשיר

עני/ מסכן
פרטי
בהיר

тё́мный
центра́льный
се́верный
ю́жный 
огро́мный

путеше́ствовать 
уча́ствовать
преуспева́ть 
лежа́ть
стоя́ть 
расска́зывать
вспомина́ть о
мечта́ть о
беспоко́иться о
сообща́ть о

спра́ва
сле́ва
наверху́
внизу́
о себе́
о ко́м
о чё́м

обо мне́ 
о тебе́
о нё́м
о не́й
о на́с
о ва́с
о ни́х

כהה/חשוך
מרכזי
צפוני
דרומי

ענק

לטייל בעולם
להשתתף
להצליח 

לשכב
לעמוד
לספר

להיזכר
לחלום
לדאוג

להודיע

מימין
משמאל
למעלה

למטה
על עצמי

אודות/על מי
אודות/על מה

אודותי
אודותך 
אודותיו

אודותיה
אודותינו

אודותיכם
אודותם

93-99

Слова́рный запа́с           אוצר מילים  
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Падежи́ ∗ יחסות
מבוא ליחסות

זה  נבין מה  בוא  ביותר ברוסית. עכשיו  יחסות הוא אחד הנושאים החשובים 
אומר ואיך לומדים את זה. זוכר שנתקלת בכל מיני סיומות מוזרות שפתאום 

הופיעו במילים? זה זה! אני אדגים:
1. Э́то го́род Москва́.
2. Мы возвраща́емся из Москвы́.
3. Мы гото ́вимся к встре́че с Москво́й.
4. Мы лю́бим Москву́.
5. Мы знако́мимся с Москво ́й.
6. Мы живё́м в Москве́.

נפלאות          אלה  אוקיי,  משתנה?  שלה  הסיומת  למה  למוסקבה?  קורה  מה 
ואיך הסיומות  – מתי  נלמד את החוקיות  היחסות. בחמשת הפרקים הבאים 

משתנות ב-
• שם עצם – ביחיד 

• שם תואר – ביחיד 
• שמות עצם ותואר – ברבים 

• כינויי קניין
• כינויי גוף 

בקיצור, יש מה ללמוד ומה לזכור. בסך הכול יש ברוסית שש יחסות, והחדשות 
הטובות הן שיחסה אחת כבר למדנו! יחסה ראשונה – זאת צורת הבסיס של כל 

שמות העצם ושמות התואר. תיכף נדבר על זה. 
הסיומות משתנות בהתאם להיגיון מסוים. יחסה מורכבת משלושה אלמנטים 

עיקריים:
•  שאלה או היגיון שעומד מאחורי היחסה. בכל יחסה יש כמה שאלות    

שהיחסה עונה עליהן.
• מילות יחס – כל מילת יחס ברוסית משויכת ליחסה מסוימת.

• סיומות – כמו שראית בדוגמה, הן משתנות.

לכל יחסה יש שם )פרטי( ברוסית אבל בעברית הסתפקנו במספר שלה: יחסה 
ראשונה, שנייה וכו' עד יחסה שישית. נלמד אותן לא לפי הסדר המספרי )כי 
שתעלה                הקושי  דרגת  לפי  אלא  היחסות(,  להבנת  משמעות  שום  לסדר  אין 
מיחסה ליחסה. ממש כמו בחדר הכושר. נתחיל מיחסה ראשונה, נמשיך עם 

שישית ועוד, ונסיים עם חמישית. 
רוסית  כול,  קודם  מצוינת!  שאלה  אישי?  באופן  לך  היחסות  לימוד  ייתן  מה 
היא לא רוסית בלי יחסות. אם אתה כבר לומד אותה – תשקיע ביחסות שלה.         

ושנית, אם תשרוד את זה שום דבר לא יפחיד אותך יותר לעולם. שווה, לא? 
המון בהצלחה!
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Имени́тельный паде ́ж ∗ יחסה ראשונה

יחסה ראשונה היא הצורה הבסיסית, כלומר ללא שינוי, של כל שמות העצם, 
שמות התואר, כינויי הקניין וכינויי הגוף. במילים פשוטות, ביחסה הזאת הם 

לא ישתנו. מתי בדיוק הם לא ישתנו? כאשר הם: 
1. הנושא של המשפט. 

Мой любимый муж пришёл домой рано. 
בוא נעשה ניתוח תחבירי. במשפט הזה мой любимый муж הוא הנושא של 
המשפט, כלומר כינוי הקניין, שם התואר ושם העצם במשפט מופיעים ביחסה 

הראשונה, לכן לא נשנה להם סיומות. 
 

2. אחרי המילה есть במובן של "יש" ולא "לאכול"
У меня есть красивый дом.
אם אתה רואה או אומר есть במובן של "יש" כל המילים שאחריה יהיו ביחסה 

ראשונה, כלומר ללא שינוי. 

 мне нравится 3. אחרי
Мне нравится ваш дом и ваша машина.

שלושה     יש  שביחסות  אמרנו  הראשונה.  ביחסה  העיקריים  השימושים  אלה 
סיומות.   .3 יחס;  מילות   .2 1. שאלות/היגיון של היחסה;  אלמנטים מרכזיים: 

בוא נראה בצורה גרפית את האלמנטים האלה ביחסה ראשונה.

кто́? что́? שאלה/היגיון

------- מילות יחס
עיצור קשה                
עיצור רך                

                 -а/-я

                 -о/-е

סיומות של 
שמות עצם

הערה: שים לב שבכל המינים תמיד יש שני סוגי סיומות – סיומת קשה וסיומת 
רכה. אם במקרה שכחת מה זה אומר – חזור לפרק הראשון, יש בו הסבר על 

החלוקה לקשה ורך. לדוגמה: סיומת а – קשה, לעומת я – שהיא רכה. 
קשה  לסיומת  הופכת  הקשה  הסיומת  ביחסה,  סיומות  משנים  אנחנו  כאשר 
היחסה.          אותה  של  רכה  לסיומת  הופכת  הרכה  והסיומת  היחסה;  אותה  של 
החוקיות הזאת נשמרת בכל היחסות. יהיו לנו דוגמאות רבות בפרקים הבאים 

כשנלמד יחסות נוספות. 

мужско́й     זכר

 же́нский     נקבה

 сре́дний  סתמי

פרק אחד-עשר – יחסה ראשונה
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Предло́жный паде́ж ∗ יחסה שישית
שם עצם – יחיד

היחסה השישית היא מאוד שימושית ויחסית קלה, דווקא נחמד להתחיל בה.     
השאלות שעליהן היא עונה:

где ?1. איפה
о чём ?על מה ,о ком ?2. על מי

שעבר"              ..." המילים  עם  ו/או  חודשים,  על  כשמדובר  )רק   когда מתי?   .3
"... הבא" ... "הזה"(

1. Где́?
2. О ко ́м? О чё́м?
3. Когда́?

שאלות

1. в, на 
2. о או об (а, у, и, э לפני התנועות)

3. в, на

מילות יחס

мужско́й → -е
сре́дний  → -е
же́нский  → -е

סיומות

1. Я живу ́ в Ло́ндоне
О́н на ме́сте
Мы бы́ли на встреч́е
2. Ма ́ма ду́мает о сы́не
Ва́ся мечта́ет о мо́ре
Ма́ша чита́ет об Аме́рике
3. Моя́ сва́дьба в январе́
Встре́ча на неде ́ле

דוגמאות

1. רשום את המילים שבסוגריים ביחסה השישית ותרגם:

1. Мои́ друзья́ сейча́с путеше́ствуют в _______.
2. Я то́же хочу́ уча́ствовать в _____ (проце́сс)
3. На́ш экономи́ст сообща́л о _____ (результат́)
4.  Моя́ семья́ живё́т на _____ (ю́г)
5. На́ша сва́дьба бы́ла в _____ (ма́рт)
6. Я слы ́шала но́вости о _____ (погод́а)

Аф́рике

Упражне́ния            תרגילים   

פרק אחד-עשר – יחסה שישית
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7. Ма ́ша сиди́т в _____ (о́фис) и рабо́тает.
8. В _____ (а́вгуст) в _____ (Изра́иль) о́чень жа ́рко.
9. Каждо ́е ле́то мы отдыха́ем на _____ (мо́ре)
10. Сестра ́ чита́ет кни́гу о _____ (Москва́)
11. В _____ (октя́брь) я начина́ю но́вую рабо́ту.
12. Она́ расска ́зывала об _____ (уро́к)

2. ראה בטבלה של מילות היחס в/на ושנן את החוקיות:
נשתמש במילת היחס в כאשר: נשתמש במילת היחס на כאשר:

במשמעות של "ב/בתוך" 
в су́мке, в кни́ге

במשמעות של "על" 
на столе́, на стул́е

מקום סגור/תחום 
в ко́мнате, в о́фисе 

מקום פתוח/לא מוגדר/לא תחום 
на у́лице, на мо́ре

ערים, מדינות 
в Москве́, в Изра́иле

 כיוונים, איים, הרים
на се́вере, на Мадагаска́ре,
на Эвере́сте 
אירועים מופשטים (אי אפשר לגעת(

на уро́ке, на сва́дьбе
בתוך כלי תחבורה

в ма́шине, в по́езде, в такси ́
באמצעות כלי תחבורה (הגעתי ב-)

на ма́шине, на по́езде, на такси́
עם המילים "... שעבר" "... הבא"

в сле́дующем ме́сяце
וכל החודשים

в январе́, в а́вгусте

3. הוסף מילות יחס וסיומות רלוונטיות למילים שבסוגריים:

1. Ва́ши друзья ́ бы́ли в клу́бе, на вечери́нке.
2. Вы буд́ете за́втра ______  (университе́т, уро́к)
3. О́н хо́чет уча́ствовать ______  (вы́ставка) 
4. Рабо́тники сейча ́с ______  (встре́ча, за́л)
5. Бори́с был ______  (кла́сс, уро́к)
6. Мои́ де́ти путеше́ствуют _______  (се́вер, Евро́па)
7. Они́ е́хали сюда́ ______  (авто́бус, по́езд)
8. Моя́ се́стра рабо́тает _____  (больни́ца)
9. Я люблю ́ рабо́тать _____  (гру́ппа, кафе ́)
10. Го́д наза́д в э́то вре́мя мы жи́ли _____  (Ку ́ба)
11. Де ́ньги бы́ли _____  (сум́ка)
12. Ты е ́дешь _____ (маши́на) и́ли _____  (авто́бус)?
13. Мо́й де́нь рожде ́ния ____  (ма́й)

פרק אחד-עשר – יחסה שישית
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4. שנן את היוצאים מן הכלל וקרא את הדוגמאות:

אם שם עצם מסתיים באחת 1 
הסיומות הבאות:

-ий → -ии
-ие → -ии
-ия → -ии

ге́ний – о ге ́нии 
зда́ние – в зда́нии

ле́кция – на ле́кции

Я чита́л кни́гу о ге́нии.
Мы жи́ли в А́нглии.
В зда́нии не́т све́та.
Я ничего́ не зна́ю об ору́жии.
Бы́ло ску́чно на ле́кции.
Ско́ро мы  буд́ем в Росси́и.
О́н пи́шет статью́ о дове́рии.

אם שם עצם מסתיים בסימן 2 
לרכות והוא ממין נקבה 

-ь → -и
жи́знь – о жи́зни 

крова́ть – в крова́ти
пло́щадь – на пло́щади

О́н никогда ́ не расска ́зывает 
о жи́зни в Сиби́ри.
Де́ти, вы уже ́ в крова́ти?
Что́ вы учи́ли в это́й ча́сти?
Я бу́ду жда́ть на пло ́щади.

 3 у קיימות מילים עם סיומת
מוטעמת ביחסה שישית

са́д – в саду́
шка́ф – в шкафу ́
мо́ст – на мосту́ 

ле́с – в лесу ́
год́ – в году́ 

аэропо́рт – в аэропорту́

Ве́чером мы гуля́ем в саду́.
Вы уже́ в аэропорту́?
Мои́ де́ти никогда ́ ещё́ не 
бы́ли  в лесу́.
Почему́ мо́й телефо ́н в 
шкафу́?
Встреча́емся в се ́мь на мосту́.

5. בחר בתשובה הנכונה. יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה:

1. а. на ле́кции 
2. а. на за́пад 
3. а. в дове ́рие 
4. а. на мосте́     
5. а. в крова́те
6. а. об ору ́жии 
7. а. о пло́щадь 
8. а. об зна́нии
9. а. в со ́брание

б. в ле́кцие 
б. в за́паде   
б. на дове́рии 
б. на мосту ́  
б. в крова́ти 
б. на ору ́жии
б. на пло ́щаде
б. в зна́нии
б. на собра́нии 

в. в лекци́й
в. на за́паде
в. о дове́рии
в. на мо́сту
в. на крова́ти
в. о ору ́жие 
в. на пло ́щади
в. о зна́нии
в. об собра́нии

а

פרק אחד-עשר – יחסה שישית
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שם תואר – יחיד

мужско́й        -ый/-ой → -ом
                          -ий          → -ем
сре́дний        -ое           → -ом
                          -ее           → -ем
же́нский        -ая           → -ой
                          -яя           → -ей 

סיומות

1. Я живу ́ в большо́м го́роде
О́н сиди́т на хоро́шем ме́сте
Мы бы́ли на ва́жной встре́че
2. Ма ́ма ду́мает о пе́рвом сы́не
Ва́ся мечта́ет о си́нем мо́ре
Ма́ша чита́ет о Ю́жной Аме́рике
3. Моя́ сва́дьба бы́ла в про́шлом 
январе́
Встре́ча на сле́дующей неде ́ле

דוגמאות

6. רשום את שמות העצם והתואר הבאים ביחסה שישית:

1. но́вый дру́г – о но́вом дру́ге
2. ста́рая подру ́га – о 
3. хоро́шее кафе ́ – в 
4. Чё́рное мо́ре – на 
5. Кра́сная пло ́щадь – на 
6. интере́сная кни́га – об 
7. высо́кое зда́ние – в 
8. мя ́гкий дива́н – на 
9. тру́дное упражне́ние – в 
10. у́мный ма́льчик – об 
11. краси́вая исто ́рия – в
12. рус́ский язы́к – в 
13. краси́вая таре́лка – на
14. ма́ленькая ло́жечка – в
15. жё ́сткий стул́ – на
16. осо ́бенный челове ́к – об 

פרק אחד-עשר – יחסה שישית
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כאשר האותיות к, г, х לפני הסיומת, משתמשים 1
בסיומות הקשות, כלומר:

мужско́й/сре́дний -ом
же́нский                    -ой

дорого́й магази́н – в дорого ́м магази́не
высо́кое де́рево – на высо ́ком де́реве

плоха́я пого́да – о плохо́й пого́де

7. שנן את היוצאים מן הכלל וקרא את הדוגמאות:

Я люблю́ де́лать уро́ки на мя ́гком стул́е.
Вчера́ у на́с бы́л отли́чный у́жин в дорого ́м рестора́не.
Они́ мно́го ле́т жи́ли в ма́ленькой кварти́ре.

ж, ш, щ, ч לפני הסיומת, משש2  כאשר האותיות
תמשים בסיומות הרכות, כלומר:

мужско́й/сре́дний -ем
же́нский                    -ей

хоро́ший до́м – в хоро́шем до́ме
горя́чее молоко ́ – в горя́чем молоке ́ 

сле́дующий ме́сяц – в сле ́дующем ме́сяце

Сейча́с де́ти игра́ют в хоро́шем ме́сте.
Я живу́ в лу́чшей стране́ в ми́ре.
На сле́дующей неде ́ле у на́с бу́дет сва́дьба.

8. ענה על השאלות הבאות על פי התשובות המופיעות בסוגריים:

1. Где́ вы живё́те? В большо́м го́роде, в ма́леньком до ́ме, в 
краси́вом райо́не. 
2. Где́ вы обы́чно еди́те? (дорого́й рестора ́н) 
3. Где́ вы у́читесь? (но́вый университет́, лу́чший ку ́рс)
4. О чё́м Ва́ся расска ́зывал вчера́ ве́чером? (мо́дная вы́ставка)
5. Где́ ты отдыха́л по́сле рабо́ты? (мя́гкий дива́н, удо́бное кре́сло)
6. Где́ ва́жная статья ́ о Москве́? (после́дняя страни́ца, ста́рая 
газе́та)
7. О ко ́м спра́шивала ба́бушка? (стра ́нный сосе́д, плохо́й челове́к, 
бога́тый па́па)
8. Когда́ на́ша ле́кция? (сле́дующая неде ́ля)
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שם העצם ושם התואר ביחסה שישית – רבים

סיומות שמות עצם ברבים
-ах
-ях

райо́ны – в райо́нах
у́лицы – на у́лицах

ле́кции – на ле́кциях
моря́ – в моря́х

9. הפוך את שמות העצם הבאים ליחסה שישית ברבים:

ле́с – в леса ́х 
пое́здки –   
оши́бки –  
сде́лки –  
доро́ги –  
стоя́нки –  
пра́здники –  
дере́вья –  

вечери́нки –   
про́бки –  
столи́цы –   
языки́ –  
причи́ны –  
сло́во –  
пода́рки –  
зна́ния –    

отпуска́ –  
мозги́ –  
собра́ния –  
места́ –  
заря́дки –  
стра́хи –  
спи́ски –  
поку́пки –

סיומות שמות תואר ברבים
-ых
-их

краси́вые – в краси́вых
ста́рые – на ста ́рых

коро́ткий – на коро́тких
си́ний – в си́них 

худы́е – о худы́х
осо ́бенные –
тру́дные –
лё́гкие –
тяжё́лые –
сло́жные –
просты́е –

высо́кие –
ни́зкие –
то ́лстые –
свобо́дные –
пра́вильные –
опа́сные –
жё́лтые –

огро́мные –
це́лые –
сле́дующие –
про́шлые –
са́мые –
лу́чшие –
ху́дшие –

10. הפוך את שמות התואר הבאים ליחסה שישית ברבים. מילת יחס לבחירתך.
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11. ענה על השאלות הבאות על פי התשובות המופיעות בסוגריים:

1. Где́ развлека ́ются молоды ́е лю́ди? В совреме́нных клу ́бах.
2. Где́ живу́т бога́тые лю́ди? (больши́е краси́вые дома́)
3. Где́ рабо́тают э́ти врачи́? (ча́стные больни́цы)
4. Где́ у́чатся ученики́? (све́тлые кла ́ссы)
5. О чё́м ты мечта́ешь?(больши́е де́ньги, обы́чные дела́)
6. О чё́м говори́т э́тот ма́льчик?  (други́е де́ти)
7. Когда́ мы бу́дем встречат́ься (сле́дующие ме́сяцы)
8. Где́ лю́ди отдыха́ют по́сле рабо́ты? (удо́бные дива́ны)
9. Где́ дороги́е магази́ны?  (широ́кие центра ́льные у́лицы)
10. О чё́м э́та кни́га? (тру́дные го́ды, вели ́кие лю́ди)

12. תרגם לרוסית:
1. בשנה שעברה טיילנו במקומות מעניינים.

2. דיברתם על השיעורים הפרטיים?
3. נזכרתי בדברים המיוחדים.

4. הם מודיעים עכשיו על הישיבות הבאות.

13. הרכב משפטים עם הצירופים הבאים, שים לב למינים ולמספרים:
1. молодо ́й ге́ний - Я писа ́л статью́ о молодо́м ге́нии.
2. бы́стрый по́езд - 
3. ста́рые мосты ́ - 
4. Ю́жная Аме́рика -
5. большо́е дове́рие -
6. сла́бые места́ -
7. други ́е лю́ди - 
8. весё́лая вечери ́нка - 
9. центра ́льные пло ́щади-
10. све́тлая ко́мната -  

14. השלם את הסיומות:

1. О́н не хоте́л говори́ть о настоя́щей причи́не разво́да.
2. На после́дн__ страни́ц__ в кни́г__ бу́дет сюрпри́з.
3. В но́в__ догово́р__ то́же е́сть оши́бка.
4. В больш__ город__  всегда́ мно́го про́бок
5. Ты слы́шала но́вость о его ́ стра́нн__ реше́н__?
6. Я умру ́ на эт__ ску ́чн__ ле́кц__!
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כינויי קניין ביחסה שישית

 его, её, – שלישי מלבד כינויי קניין בגוף  משתנים ביחסות,  קניין  גם כינויי 
их – שלא משתנים אף פעם באף יחסה. הסיומות של כינויי הקניין הן בעצם 

הסיומות הרכות של שמות התואר ביחסה.

רביםנקבהסתמיזכר

мо́й → моё́м
тво́й → твоё́м
на́ш → на́шем
ва́ш → ва́шем

моё́ → моё́м
твоё́ → твоё́м
на́ше →на́шем
ва́ше → ва́шем

моя́ → мое́й
твоя́ → твое́й
на́ша→ на́шей
ва́ша→ва́шей

мои́ → мои́х
твои́ → твои́х
на́ши→на́ших
ва́ши → ва́ших

15. כתוב את הצירופים הבאים ביחסה שישית:

1. Мои́ но́вые гру́ппы – о мои́х но́вых гру́ппах.
2. На́ша ста́рая подру ́га – 
3. Их хоро ́шее кафе ́ – 
4. Ва́ша люби́мая дере́вня – 
5. Моё́ кра́сное вино́ – 
6. Твоя́ интере́сная кни́га – 
7. Ва́ше высо́кое зда́ние – 
8. Его́ мя́гкий дива́н – 
9. На́ше тру́дное упражне́ние – 
10. Твои ́ у́мные де́ти – 

16. תרגם לרוסית:
1. בשיעור הראשון שלי. 

2. על הבדיחות המצחיקות שלו. 
3. על האופניים המלוכלכים שלה. 

4. על השכנים החדשים שלהם.
5. במשקפיים הישנים שלך. 

6. בדירות היפות שלנו. 
7. בנסיעה שעברה )הקודמת( שלנו.

8. בתרגיל המורכב שלי.
9. בארוחות הצהריים החמות שלכם.

10. בקפה השחור שלו.
11. על הבעיה המיוחדת שלהם.

12. בתיק הכבד שלה.
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17. קרא את המשפטים הבאים, ציין את כינויי הגוף ותרגם:

כינויי הגוף ביחסה שישית

во мне́
в тебе́
в нё́м
в не́й
в на́с
в ва́с
в ни́х

בי
בך
בו

בה
בנו

בכם
בהם

на мне́
на тебе́
на нё́м
на не́й
на на́с
на ва́с
на ни́х

עלי )פיזית(
עליך
עליו

עליה
עלינו

עליכם
עליהם

обо мне́
о тебе́
о нё́м
о не́й
о на́с
о ва́с
о ни́х

אודותי
אודותיך
אודותיו

אודותיה
אודותינו

אודותיכם
אודותיהם

1. На мне́ всегда́ краси́вая оде́жда. עלי תמיד (יש) בגדים יפים 
2. Э́то моя́ маши́на, но́ в не́й не мои́ ве́щи.
3. На́ши друзья ́ расска ́зывают о на́с.
4. Во мне ́ не́т стра́ха.
5. Мы серьё́зно беспоко ́имся о нё́м.
6. Я мечта́ю о не́й уже́ мно́го ле́т.
7. На тебе ́ но́вые часы́? 
8. Я ви́дела на нё́м чё́рные туф́ли.
9. Я ча́сто вспомина́ю о тебе́.
10. На на́с но́вые ве́щи.
11. На ва́с сно́ва си́ние джинсы?
12. Ты ду́маешь обо мне́ иногда́?
13. В тебе ́ е́сть мно́го любви́.
14. Э́то мо́й телефо ́н, в нё́м е́сть и́гры.
15. Э́то мои́ тетра́ди – в ни́х е́сть оши́бки.
16. Мы буд́ем по́мнить о нё́м.

18. תרגם את המשפטים הבאים לרוסית:

1. על מה אתה חושב כל כך הרבה? עליהם או עלי?
2. מתי ואיפה נפגשים? מה תלבש? )כלומר – מה יהיה עליך פיזית(?

3. אני עושה קניות בחנות הזאת, כבר סיפרתי עליה.
4. יש בה כל מה שאנחנו רוצים.

הערה: בעמודה של- на мне נשתמש כשהכוונה היא להיבט הפיזי. להבדיל  
משתמשים  שבעברית  לב  שים  המופשט.  להיבט  הכוונה  שבו   обо мне מ- 
במילה "עלי" גם במובן הפיזי – לשים משהו על משהו, וגם במובן המופשט 
 На      לחשוב על מישהו. לדוגמה, "עלי )פיזית( הייתה שמלה יפה" נתרגם –
мне было красивое платье, ואילו משפט כמו "חשבת עלי?" נתרגם
Ты думала обо мне?
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1. רשום את המשפטים הבאים ביחסה שישית:

1. Пого́да лу́чше в ю́жных стра́нах. 
2. Иногда ́ ты вспомина́ешь ___ ? (я)
3. В ___ (после́дняя кни́га) бы́ли интере́сные исто ́рии.
4. Мо́й му́ж мечта́л уча́ствовать в ___  (э́та вы́ставка)
5. Вчера́ они́ сообщи́ли о ___  (сро́чное собра́ние)
6. Обы́чно в ___ (огро ́мные города́) во́здух о́чень гря́зный.
7. Иногда ́ мы встреча ́емся на ___  (ста́рый мо́ст)
8. В ___ (ва́ш аэропо́рт) всегда́ о́чень жа ́рко.
9. Я ду́маю о ___  (твоё ́ но́вое предложе́ние)
10. Че́стно говоря́, я немно́го беспоко ́юсь о ___  (ты)

2. בחר במילת היחס הנכונה:

1. Мы живё́м ___ восто́ке.
 а. в                  б. на                в.о
2. Она́ преуспева́ет ___ на́шей компа ́нии.
 а. в                  б.на                 в.об
3. Прият́но де́лать уро́ки ___ све́тлых кла́ссах.
 а. в                  б.на                 в.о
4. Я мечта́ю ___ о́тпуске.
 а. в                  б.на                 в.об
5. О́н расска ́зывает ___ други́х стра́нах.
 а. в                  б.на                 в.о
6. ___ центра ́льных у́лицах Москвы́ мно́го магази́нов.
 а. в                  б.на                 в.об
7. О́н чита́ет статью́ ___ ору́жии.
 а. в                  б.на                 в.об

3. תרגם לרוסית:

1. איפה הם יהיו בשבוע הבא?
2. בחודש שעבר היה לו יום הולדת. 

3. אנחנו מתחתנים בשנה הזאת. 
4. הוא יהיה במוסקבה בספטמבר.

5. למדנו בשבוע שעבר וגם השבוע.
6. בקיצור, צריך לחזור על זה גם בחודש הבא. 

б

Ми́ни-те́ст            מבחן קצר  
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