2018 –2019 Bulgarca Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Programı/ Güz Yarıyılı
Tarih:
Ekim
1.Hafta
2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

Kasım
5.Hafta
Kısa Sınav1

6.Hafta

7.Hafta
Ara Sınav-1

8.Hafta

Ders:
Българската азбука.
Печатни и ръкописни букви.
Гласни и съгласни звукове.
Лични местоимения. Глаголът съм положителна, отрицателна и въпросителна
форма. Безлични глаголи има и няма.
Словоред на гл. съм и на казвам се. Сег.
време на гл. имам и нямам. Числителни
бройни от 10 до 20. Какво е това? положителен и отрицателен отговор.
Въпросителни изречения с ЛИ. Наречие за
място тук. Предлогът в.
Род на същ. имена. Род на прилаг. имена.
Сег.вр. на глаголи в 3 спр. Предлози - с, без,
в, във, с, със. Числителни от 20 до 100.
Опозиция тук-там. Вземам, обичам, искам,
закусвам, разбирам, предпочитам.
Кратки винителни форми - го, я, ги; тозионзи. Множествено число на съществителни
и прилагателни. Съществителни имена членуване на множествено число.

İçerik:
Названия на градове.
Карта на България.
Четене и писане на кирилица.
Казвам се, следвам. Въпросителни
изречения с въпросителни думи
(откъде, кой, какъв, как). Предлози от, в. Съюзи и и а. Числителни бройни
от 1 до 10. Професии, националности.
Страни (Германия, България, Италия,
Испания, Франция, Русия, Гърция,
Китай и др.). Приятел, професия,
колега, съсед. Поздрави, представяне.
Запознаване.
Един, една, едно. Членуване на същ.
имена (ед.ч.). Напитки и закуски.
Голям-малък, топъл-студен. Купуване
и поръчване. Кратки въпроси.
Благодарност.
Търся, виждам, сменям, харесвам,
зная. Предлози на, до. Въпроси за
обекти. Търсене и намиране на обекти
и лица. В офиса и в университета.
Вляво/вдясно.

Сегашно време на 3 спрежение -плащам,
купувам, слагам, бързам, питам, чакам,
отговарям - продължение. 1 и 2
спрежение (продължение) - ям и пия,
мисля и говоря - парадигма. Бройна
форма на съществителни от мъжки род и
съпоставка с множествено число на
мъжки род и среден род - въвеждане и
продължение, бъдеще време с някои
глаголи от несвършен вид.
Глаголи от 1-во спр. "Е" - чета, пиша.
Глаголи от 2-ро спр. "И" - работя, правя,
уча. Глаголи от 3-то спр. "А", "Я" забравям, закъснявам, идвам, отивам,
ставам.
Сег. вр., бъд. и мин. вр. на глагола "съм" - 3
л. ед.ч. Числителни редни имена. Форми на
час, часа, часа [часть], часът. Образуване на
същ. име и прил. име от глагол - работя,
работа, работен, почивам - почивка,
почивен, уча, учене, учебен, зная /познавам.

Закуската по света. Срещи,
купуване и
поръчка на закуска. Идвам,
закусвам, обядвам, вечерям,
купувам. Вземам-давам, плащам,
чакам. Предпочитания. Кратка
покана. Поръчки. Определяне на
среща. Закъснение.

Бъдеще и минало време на гл. "съм" –

Употреба на същ. имена за части на
денонощието - сутрин, обед/обяд,

Дати, час и време. Дните на
седмицата. Месеците на годината.
Наречия - днес, утре, вдругиден,
вчера, завчера, обикновено, винаги,
никога, понякога, често, сега, точно.
Час и време. Работен ден/ почивен
ден. Празник, почивка. Дати. Рожден
ден, имен ден. Работно време.
Празници в България. Баба Марта.
Цифрите от 100 до 1000. Употреба на
предлози с месеци и дни - в, от,
от...до, през, на, без. Описание на
курорт/почивка. Изразяване на
състояние и предпочитание - топло ми
е, приятно ми е.

Употреба на глаголи от несв. вид - карам,
отивам, говоря, слушам, танцувам, излизам,
ходя, спортувам. Съставно сказуемо обичам да уча, започвам да чета. Възвр.
глаголи - полож. и отрицателна форма,
позиция на "се" - аз се разхождам =
разхождам се. Обобщ. местоимения - всеки,
всяка, всяко, всички. Членуване на същ.
имена с предлози. Предлози за пространство
- из, до, между.

следобед, вечер, нощ. Прилагателни
имена за време. Описание на времето.
Обобщение на прилагат, имена за
цветове - м.р., ж.р., ср.р., мн.ч.
Наречия - всичко, навсякъде/никъде.
Описание на време и сезони.
Описание на цветове и дрехи.
Прогноза за времето. Писане на
картичка. Описание на
курорт/почивка. Изразяване на
състояние и предпочитание - топло ми
е, приятно ми е.

Aralık
9.Hafta

KIŞ TATİLİ

***

10.Hafta

Членуване на прилаг. и числителни.
Съгласуване на съществ. и прилагателни
имена. Ястия и напитки, описания на
някои действия. Прилагателни имена продължение (зает- свободен). Някои
традиционни ястия.

1 и 2 спр. продължение - ходя,
играя, пея, свиря, спр. на глагола
мога, трябва + гл. от несв. вид.
Съгласуване на прил. и същ. –
вкусен сандвич, печено пиле. Обяд
вкъщи и навън. Диета и мода.
Здравословно хранене. Интересувам
се от... Състояния - жаден, гладен,
уморен, доволен.
Предложение.
Части на жилище. Описание на
жилище, мебели. Давам под наем,
търся под наем. Апартаментът/стаята
гледа на..., гледа към... Скъпо-евтино.
Близо до... – далече от... Сравнение.
Жилище - стая, апартамент, къща,
вила, хотел. Търсене на жилище,
разговор в агенция. Посоки - изток,
запад...
Употреба на кратки вин. форми с
глаголи - каня ВИ, познава МЕ, зная
ГО, чакам ГИ/Я /ГО, обичам ТЕ.
Употреба на относит, мест, в сложни
изречения - познавам един студент,
КОЙТО се казва ...". Названия за
роднини. Външност - описание с
прилагателни и същ. Адрес (улица,
квартал, град, село, страна). Търсене
на адрес. Обяснение и упътване
(местоположение). Описание на
личност.
Употреба на глаголи с дателни
местоимения - помагам на, давам на,
благодаря на, отговарям на, казвам на
... Лексика за плодове, зеленчуци и
продукти. Пазаруване - изразяване на
молба, задаване на въпроси за

1. Ara
sınav

Kısa Sınav3

11.Hafta

положителна и отрицателна форма.

Прилагателни имена - членуване,
съгласуване, степенуване – сравнителна и
превъзходна степен. Притежателни
местоимения (кратки форми). Сегашно
време на глагола живея. Пространствени
предлози. Цветове - жълт, кафяв, червен,
зелен. Опозиция на глаг. двойки гледамвиждам, слушам-чувам.

12.Hafta

Съгласуване на същ. и прил. имена продължение. Кратки вин. форми на
местоименията. Позиция на кратките вин.
форми. Относителни местоимения - който,
която, което, които. Трансформация на
диалог от пряка в непряка реч (питам) "пита
къде", (казвам) "казва, че...". Въпр. думи,
употреба - кой, кога, кого, какъв, къде,
колко, как.

13.Hafta

Кратки дателни форми на местоименията.
Употреба на кратки дателни форми в
императив. Бройна форма - продължение мъжко- лична бр. ф-ма. Видови двойки несв.вид/св.вид - вземам-взема, слагамсложа, плащам-платя, купувам-купя,

3. Kısa
sınav

помагам- помогна. Несв./св. вид на
глаголите с индикатори: често, всеки ден,
обикновено, винаги, никога не, понякога вземам, купувам; трябва да, искам да, мога
да - купя. Трансформация на пряка в
непряка реч - пита, отговаря, че.
Относителни местоимения -когато, където
..., опозиция на показателните местоимения.

количество, качество, цени,
императив. Отношения клиентпродавач. Магазини и начини на
пазаруване. Посочване на обекти.
Учтива, неучтива форма на
императиви при искане/даване на
продукти. Пазаруване. На пазар.
Съвременни магазини - магазин,
супермаркет, пазар, мол. Общуване
продавач-клиент. Учтива форма,
императив - употреба. Формулиране
на въпроси за количество, качество,
цени, продукти – искане и получаване.
Рекламни материали.
Възвратни гл. продължение - 1, 2, 3
спр. на възвр. гл., събуждам се, смея
се, тревожа се, шегувам се. Наречия употреба. Всекидневие. Дневен
режим. Всекидневни възвратни
глаголи. В офиса. Ежедневие.
Разговор за ежедневни дейности.
Изразяване на желание, мнение,
необходимост. Организация на
времето, дневна програма, задачи и
дейности. Успехът.

Ocak
14.Hafta

Рутинни глаголи. Трите спреженияобобщение. Искам да, мога да, трябва да,
няма да с гл. от несв. вид - мога да говоря.
Св. вид на отивам и започвам - отида,
започна.

15.Hafta

Св.вид - начало, вляза, изляза, отворя,
затворя, се кача, сваля, направя, намеря.
Употреба на гл. от св. вид с "искам да";
"мога да" + св. вид; "трябва да".
Възвратни глаголи. Съюзи НО и И.
Отглаголни съществителни.

Рутинни глаголи - продължение.
Възвратни глаголи - продължение.
Интернет и компютри – лексика и
дейности. Лексика за зависимости.
Описание на ежедневие продължение, дневен режим.
Виртуална среда. Компютри.
Искане и питане за интернет,
ксерокс, факс и др.

16. Hafta

Възвратни глаголи - продължение, възвр.
притежателно местоимение СИ. Опозиция
се-си. Съставно сказуемо с възвратни
глаголи. Спрежение на искам да дойда.
Пълни дат. и вин.местоимения - въвеждане.
Пълни форми на личните местоим. След
предлози. Св. вид на някои глаголи - облека
се, измия се, дойда.

Облекло и дрехи - продължение.
Рутинни дейности. Свободно време.
Трудно ми е – лесно ми е. Дрехи,
мода, стил. Лична хигиена. Свободно
време - интереси, занимания. Покана отправяне, приемане, отказ.
Предложения и предпочитания.
Абитуриентски бал.

Подготовка за изпита. Лексика.
Граматика. Слушане - разбиране. Писане.
Говорене. Есе.

1. - 14. Преговор.

4. Kısa
sınav

17.Hafta
Sözlü sınav
2. Ara sınav

***

