ד"ר אינה (רינה) רקובסקי
"שורשי העברית"

Д-р Инна (Рина) Раковская
""Корни иврита

ענְי ָינִים
תֹוכֶן הָ ִ
СОДЕРЖАНИЕ

רָ מַ ת הַ מִ תְ קַ דְ מִ ים ג'
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

קדּוק
דִ ְ

רֹות ַּ
טבְ לָאֹותַּהַ ְמדַ בְ ַּ
הַ ַַּ
שִ יעּור УРОК 13

בניין נפעל .זמן הֹווֶה/בֵּ ינֹוני
בניין נפעל .זמן הֹווֶה/בֵּ ינֹוני .גזָרֹות
בניין נפעל .זמן עבר
בניין נפעל .זמן עבר .גזָרֹות
)» (в значении «сאֵּ ת Предлог
שורש :פגש
?Часы. Который час
שִ יעּור УРОК 14

בניין נפעל .זמן עתיד
בניין נפעל .זמן עתיד .גזָרֹות
שורש :שמע
"Союз "как, подобно тому как, как будто, примерно
"Предлог "между
על Значения предлога
על Склонение предлога
» в значении «долженעל Предлог
שִ יעּור УРОК 15
בניין התפעֵּ ל .זמן הֹווֶה/בֵּ ינֹוני
בניין התפעֵּ ל .זמן עבר
בניין התפעֵּ ל .זמן הֹווֶה/בֵּ ינֹוני ,זמן עבר .גזרה :ל"ה/י
בניין התפעֵּ ל .זמן הֹווֶה/בֵּ ינֹוני ,זמן עבר .גזרה :ל"א
זמן הֹווֶה/בֵּ ינֹוני .זמן עבר .בניין התפעֵּ ל Перестановка и ассимиляция в
בניין התפעֵּ ל Ассимиляция и уподобление в
בניין התפעֵּ ל Слияние в
שורש :פעל
כאֲ ֶשר (כ ֶש. Союз (-מָ תי Вопросительное слово
יָכֹול Спряжение глагола
Сослагательное (условное) наклонение
"Выражение "По его оценке
"Выражения "От имени», «По имени
שִ יעּור УРОК 16
בניין התפעֵּ ל .זמן עתיד
בניין התפעֵּ ל .זמן עתיד .גז ָרה :ל"א
בניין התפעֵּ ל .זמן עתיד .גז ָרה :ל"ה/י
. Будущее время. Перестановка и ассимиляцияהתפעֵּ ל Биньян
. Будущее время. Ассимиляция и уподоблениеהתפעֵּ ל Биньян
. Будущее время. Слияниеהתפעֵּ ל Биньян
על-יָד ,ליד Предлоги
על-י ֵּדי Предлог
"Выражение "своими руками, своими глазами
שורש :קרב
שִ יעּור УРОК 17
בניָין הפעיל .זמן עתיד
בניָין הפעיל .זמן עתיד .גזָרֹות
בניָין הפעיל .זמן עתיד .הכלָ לָ ה ()обобщение

Д-р Инна (Рина) Раковская
"Корни иврита"

ד"ר אינה (רינה) רקובסקי
""שורשי העברית

(словообразование и семантика( צורה ומשמָ עות
ָ  ת. בניָין הופעלи בניָין הפעיל
 זמן עבר.בניָין הופעל
בֵּ ינֹוני/ זמן הֹווֶה.בניָין הופעל
 זמן עתיד.בניָין הופעל
 קדם:שורש
Глагол ֶשת
ֶ " לָ גПодходить, приближаться".
Настоящее, прошедшее, будущее время
Числительное: тысячи
Предлог «Без» ב ְלעֲדי. Спряжение предлогов по типу множ. числа сущ-х
УРОК 18 שִ יעּור
(словообразование и семантика ( צורה ומשמָ עות
ָ  בניָין פועל תи בניָין פיעֵּ ל
 זמן עבר.בניָין פועל
בֵּ ינֹוני/ זמן הֹווֶה.בניָין פועל
 זמן עתיד.בניָין פועל
 מש ָקל אֶ פעֹול. זמן עתיד.בניָין פָ על
Выражение "Что меня интересует"
 ענין, עין:שורשים
י/ ראה:שורש
 להָ נֹות:פועל
Наречие «нет» אֵּ ין
Наречие «есть» יֵּש
Междометие «вот» הנֵּה
УРОК 19 שִ יעּור
 מש ָקל אֶ פעל. זמן עתיד.בניָין פָ על
Глаголы  ע"גרв будущем времени בניָין פָ על
Глаголы  ל"גרв будущем времени בניָין פָ על
Глаголы состояния и изменения состояния ()מש ָקל פָ עֵּ ל
Глаголы состояния и изменения состояния в будущем времени בניָין פָ על
Гизра  פ"אв будущем времени בניָין פָ על
Гизра ל"י/ ל"הв будущем времени בניָין פָ על
Корень .ע.ד.י
УРОК 20 שִ יעּור
Грамматическая сказка "Семья биньянов" מ ְשפַּחַּ ת הַּ ב ְניָינים

