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Втора́я ча́сть ∗ פרק שני
נימוסים – כי הרוסים מנומסים 
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Приве́т
До́брое у́тро
До́брый де́нь
До́брый ве́чер
Здра́вствуйте 
До свида́ния 
Споко́йной но́чи

Ка́к дела́?
Ка́к пожива́ете?
Что́ но́вого?
Ничего́  но́вого
Всё́ норма́льно
Ка́к жи́знь?
Та ́к себе́

Большо́е спаси́бо
Пожа́луйста
Не́ за что
Уви́димся
Пока́

Хоро́шего дня́!
Хоро́шего ве́чера!
Хоро́ших выходны́х!
Извини́
Извини́те
Буд́ь здоро́в
Прия́тного аппети́та 
Мне́ нра́вится

היי
בוקר טוב

צהריים טובים
ערב טוב

שלום 
להתראות
לילה טוב

מה העניינים?
מה שלומָך/שלומְך?

מה חדש?
שום דבר חדש

הכול בסדר
איך החיים?

ככה ככה

תודה רבה
בבקשה

אין בעד מה
נתראה

ביי

יום טוב )שיהיה(!
ערב טוב )שיהיה(!

סוף שבוע נעים!
סליחה

סליחה )בפניה מנומסת(
לבריאות
בתיאבון 

מוצא חן בעיני )לייק(

כלל 3!
את רצף האותיות ого הוגים ово. לדוגמה, но́вого הוגים но́вава או 

קשורות     а של  לסוג  שהופכות  האחרונות   о-ה ששתי  מזכירה  אני   .но́вова
לכלל 1 שבעמוד 17.

 .ничево́ נהגית ничего́ ,לדוגמה .ево הוגים его את רצף האותיות
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Слова́рный запа́с           אוצר מילים  
פרק שני – נימוסים
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Вопро́сы שאלות

מה?
מי?

איפה?
מתי?
איך?

למה?
כמה?
לאן?

מאיפה?
איזה?

что ́?
кто́?
где́?
когда́?
ка́к?
почему́?
ско́лько?
куда́?
отку́да?
како́й?

שואלים – כי אנחנו סקרנים 

Ли́чные местоиме ́ния כינויי גוף

אנחנו – мы́גוף ראשון
 

я́ – אני

גוף שני
вы́ – אתם/אתן 
אתה/את בנימוס

ты́ – אתה/את

הם/הן – они́גוף שלישי
о ́н – הוא 
она́ – היא 
оно́ – סתמי

לפני שתשנן את כל המילים של הפרק השני לנצח נצחים, שים לב לכמה דברים 
חשובים:

1. אנחנו תמיד כותבים что אבל הוגים што. כפי ששמעת בהקלטה מספר 24 
זו לא טעות, אכן כך הוגים את המילה. 

2. בטח כבר שאלת את עצמך מה זה "סתמי" בכינויי הגוף. הנה התשובה –
מילים      קיימות  ניטרלי.  אלא  נקבה  ולא  זכר  לא  שהוא  נוסף  מין  הוא  סתמי 
ים, לב ואחרות. אנא קבל אותו כמו  חשובות מאוד ממין סתמי, כגון: שמש, 

שהוא, סתמי הוא בכלל לא סתמי, הוא פשוט מיוחד.
3. בגוף שני רבים משתמשים ב- вы גם כאשר פונים לאדם בודד בצורת רבים, 
כלומר בנימוס. למי תפנה בנימוס מהיום והלאה? לאנשים מבוגרים, לאנשים 

מכובדים ולכל האנשים שאתה לא מכיר או לא מכיר מספיק טוב. 

24
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1. כתוב את התרגיל הבא רק אחרי שתלמד את כל הביטויים של הפרק השני. 
התאם בין התגובות של מאשה לווניה:

Ва́ня:Ма́ша:

а. Бу́дь здоро́ва, Ма́ша!
б. Ничего́ но́вого.
в. Не́ за́ что́.
г. Отли́чно.
д. Та́к себе́.
е. Уви́димся.
ё. О́ да́!
ж. Здра́вствуйте.
з. Споко ́йной но́чи.

1. Как жи́знь, Ва́ня?
2. До ́брое у́тро!
3. До свида ́ния.
4. Апчхи́…
5. Мне́ нра́вится рус́ский язы́к.
6. Что́ но́вого?
7. Большо ́е спаси́бо.
8.  Ка ́к пожива́ете?
9. Пока ́.

1. д
2. ___

3. ___
4. ___

5. ___
6. ___

7. ___
8. ___

9. ___

1. היי, מה העניינים? 
2. מה חדש? 

3. סליחה, אפשר שאלה? 
4. סוף שבוע נעים. 

5. עוד פעם, בבקשה. 
6. שלום, מה שלומך? 

7. בתיאבון. 
8. לילה טוב. 

9. הכול בסדר? 
10. מוצא חן בעיני )לייק(! 

3. שאל את עצמך ברוסית: 

1. מה זה? 
2. מי הוא? 

3. איפה המים?
4. מתי השיעור? 

5. איך החיים?
6. למה הוא?

7. מאיפה הכסף?
8. איזו כיתה?

2. תרגם לרוסית את המשפטים הבאים:

Упражне́ния            תרגילים   

פרק שני – נימוסים
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4. תרגם לעברית:

1. она́   היא
2. вы     ___
3. они́   ___
4. ты      ___
5. о́н      ___

6. мы    ___
7. оно́   ___
8. я        ___
9. вы     ___
10. ты   ___

ка́к сказа́ть по-рус́ски ?5. איך אומרים  ברוסית

 о́н      1. הוא
2. את       ___
3. אנחנו  ___
4. אתה    ___
5. אני      ___

6. היא     ___ 
7. הם      ___
8. סתמי  ___
9. אתם   ___
10. הן     ___

7. השלם את האותיות החסרות במילים הבאות, סמן את ההטעמות ותרגם:

1. приве́т – היי         
2. ден_              
3. в_прос        
4. е__ё             
5. ув_ди_ся      

6. врем_           
7. п_чем_         
8. жи_нь           
9. __вет            
10. ниче_о    

8. הקשב להקלטה, רשום את המשפטים הנשמעים בה ותרגם:

1.  Где́ ребё́нок? איפה הילד
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. ____

26

6. קרא את המשפטים הבאים בקול רם, ותרגם:

1. Бу́ква А – пе́рвая бу ́ква.
2. Мне́ нра́вится го́род Москва́.
3. Где́ шокола́д?
4. Всё ́ норма́льно, не́т пробле́м.

5. Како ́й цве́т?
6. Пе́рвый ша́г.
7. Ещё́ ра́з, пожалуйста.
8. Ка́к сказа́ть по-рус́ски?

שים לב שלפעמים הסיומת של שם העצם משתנה. נושא זה נקרא יחסֹות  )לא 
קשור ליחסים(, ואנחנו נתחיל ללמוד אותו בפרק אחד-עשר בעמוד 76.

פרק שני – נימוסים
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1. התאם את הצד השמאלי לצד הימני של הטבלה:

а.  מה?
б. לאן?
в. מתי?

г. מי?
д. איזה?
е. למה?

ё. איפה?
ж. כמה?

з. מאיפה?

1. почему ́?
2. что́?
3. отку́да?
4. кто́?
5. куда ́?
6. ско́лько?
7. когда́?
8. како ́й?
9. где́?

е 1
___ 2
___ 3
___ 4
___ 5
___ 6
___ 7
___ 8
___ 9

2. תרגם לרוסית:

1.  היי, מה חדש?
2.  סליחה, איפה זה?

3.  מה העניינים, חברים?
4.  יום טוב )שיהיה(!

5.  עוד תרגיל?
6.  בוקר טוב.

7.  סוף שבוע נעים!
8.  שום דבר חדש.

9.  אין בעד מה.
10.  ערב טוב, מי אתם?

11.  שלום.
12.  לבריאות.

13.  פעם ראשונה.
14.  איפה הים?

15.  להתראות, לילה טוב.

מוצא חן בעיני האוכל הזה.  .16
מה שלומך?  .17
איך החיים?  .18

למה ככה ככה?   .19
צהריים טובים.  .20
מאיפה אתם?   .21
בתיאבון, חבר.   .22

אפשר?  .23
תודה רבה.  .24

ביי, נתראה.  .25
הוא הראשון.  .26

ערב טוב )שיהיה(!  .27
הכול בסדר.  .28

עוד יין?  .29
איזו עיר?  .30

3. ענה בכנות על השאלות הבאות )אל תדאג, אין עונש(:

1. האם הבנת את נושא המין הסתמי ברוסית?
2. האם אתה שם לב להטעמות במילים?

3. האם התחברת לעניין של נימוסים וכבוד בשפה?
4. האם אתה יודע לפחות 100 מילים ברוסית?

5. האם שמת לב שה"א הידיעה ברוסית אינה קיימת כלל?

Ми́ни-те́ст            מבחן קצר  

פרק שני – נימוסים


