2018 –2019 Седмична програма - Подготвителен курс по български
език - / Втори семестър
Седмица №: Ders:
1-ва
седмица

2-ра
седмица

3-а
седмица

4-а
седмица

5-а
седмица
1-ва
контролна
работа

Съдържание:

Бъдеще време – обобщение на свършен
и несвършен вид. Бъдеще време –
словоред на възвратните глаголи –
продължение. Повторителност в бъдеще
време. Употреба на св.вид на глагола
след „преди да“ и „след като“.
Изречения със „защото“ и „за да“.
Винителни и дателни местоимения със
съставно сказуемо – м.р., ж.р., ср.р.,
мн.ч.

Употреба на видовете двойки –
несв./св.вид в сег. и бъд.вр. Изрази
за съвети, помощ, намерение,
желание, притеснение. Производни
форми на пиша - запиша, допиша,
напиша, препиша и др. Изрази за
цел и причина. Есе – основни
умения. Представяне на
икономически, статически и
сторически данни. Общуване в
бизнес среда. Описание на град.

Минало свършено време на някои
глаголи. Свършен вид на възвр.гл.
Съставно сказуемо на възв.гл. Езикови
конструкции с безлично - предикативни
форми. Конструкции с някои глаголи от
несвършен вид.
Отглаголни съществителни на –не и –ние.
Глаголи за движение с предлози от св. и
несв.вид. Минало св.вр. на някои глаголи
от I,II,III спр. Изречения с „ако“, „щом“ и
„докато“.
Минало свършено време на глаголи на –
ОХ. Минало свършено време –
обобщение и изключения. Видове
местоимения. Относителни прилагателни
на –ски.

Изразяване на желание, намерение.
Разказ за дейности и минали
събития. Екстремни спортове.
Термини и изрази, свързани с хобита
и прекарване на свободно време.

Учтива форма. Повелително
наклонение: прости форми –
положителна и отрицателно форма –
обобщение и изключения.
Транформация на императив.
Словообразуване на съществителни
имена за професии.

Употреба на изрази за команда,
разрешение и молба, покана,
предпочетания, желание и забрана.
Въпросителни изрази с „Да отидем
ли...“ Лексика за основни видове
транспорт. Съществителни имена за
професии. Описание на пътуване с
различни транспортни средства.
Даване на информация, свързана с
исторически събития и личности.
Разказване на случка. Задаване на
въпроси, даване на отговори и
правене на коментар по определена
тема.
Изразяване на увереност/
съмнение/ желание/ окуражаване.

6-а
седмица

Повелително наклонение. Съгласуване на
съществителни и прилагателни в текст.
Употреба на местоименията.

7-а
седмица

Повелително наклонение – настоятелно
искане – „нека да...“, забрана – „недей...“.

Питане и даване на информация да
посока и местоположение. Културна
информация за София. Представяне
и описание на паметници, музеи и
забележителности.
Търсене и намиране на обекти и
лица. Описание на природа и
райони. Представяне на исторически
места и личности. Иван Вазов.

2-ри кратък
изпит

8-а
седмица
1-ви изпит

9-а
седмица

10-та
седмица

11-а
седмица

12-а
седмица

13-а
седмица
3-а
котролна
работа

Повелително наклонение сложни форми.
Транформация на императив.
Словообразуване.

Информация за личности/ събития/
новини. Употреба на същ. и прил.
имена. Изразяване на гледна точка и
представяне на информация.
Коментари и дискусии.

Пълни форми и членуване на
притежателни местоимения. Употреба на
пълни и кратки форми на притеж.
местоимения. Упореба на глаголи с
взаимно възвратно местоимение.
Членуване на същ.имена за роднини.
Подчинени изречения с „който, където,
когато, колкото, когото“. Съвместна
употреба на прил.имена и кратки форми
на притеж.местоимения.

Описание на външност и характер.
Български традиции. Спор с
аргументи. Писане на писмо и
поздравления.

BAHAR TATİLİ

***

Боли/болят с кратки винителни
местоимения. Транформация на някои
изрази в непряка реч – „лошо ми е, боли
ме“. Изречения със „затова“. Двойно
отрицание. Употреба на предлози.

Човешко тяло. Здравословно
състояние и проблеми.
Фразеологични изрази. Термини,
свързани със здраве, болести и
здравеопазване. Стресът и борбата
срещу него. Алтернативна
медицина – билколечение.
Термини, свързани с финансови
услуги, бюджет, валута, кредити и
влогове.

Минало страдателно причастие.
Страдателен залог – образуване,
употреба, словоред. Съставно сказуемо –
сег., мин. св. и бъд.вр. Членуване на
именна група.
Минало свършено деятелно причастие –
образуване. Минало неопределено време
– форми, значение, употреба. Минало
неопределено време с кратки винителни
и дателни местоимения. Изречения с
„макар че, въпреки че“.

Писане на есе. Превръщане на текст от
пряка в непряка реч. Даване на
информация за исторически личности.
Сравнине на миналите времена в текст.

Фолклор. Фолклорни празници,
танци, песни и фестивали в
България. Представяне на
историческа личност или
национален герой. Известни
българи и събития. Информация за
Васил Левски, Нестинарството,
българското кисело мляко, Златните
съкровища на България и др.
Информация за традициите и
порядките на българите.
Информация за известни личности в
България. Разказване на минали
събития и случки.

14-а
седмица

Сравнение на минало свършено и минало
неопределено време. Транформация на
мин.св. в мин. неопр.вр. Безлична
употреба на някои глаголи.
Словообразуване на деминутиви и
антоними. Наричия.

Социалните мрежи и интернет.
Изрази, свързани с търсене и
намиране на работа, и интервю за
работа.

15-а
седмица

Минало неопределено време с
възвратни глаголи.. Мин. неопределено
време с едновременна употреба на
винителни и дателни местоимения.
Минало неопределено време с глаголи
от св. и несв. вид – сравнение.
Минало несвършено време – образуване
и употреба. Мин.несв.вр. с възвр. Глаголи.
Сравниние на минало свършено време и
минало несвършено време. Употреба на
изрази за причина.

Писменост и създаване и
разпространение на славянската
азбука. Кирил и Методий. Петър
Берон и „Рибния буквар“.

16-а
седмица
4-а
контролна
работа
17-а
седмица

Минало предварително време –
образуване и употреба. Бъдеще време в
миналото - употреба в условни изречения.
„Един“ в неопределителна функция.
Изречения с „вместо да“ и „без да“.

18-а
седмица

Преговор. Подготовка за изпита.

Устен
изпит
2-ри изпит

Изрази за причина –
„трябва/трябваше, поради, заради,
затова, тъй като“. Употреба на същ.
за професии. Природа – проблеми и
замърсяване. Термини и изрази,
свързани с екологията и селското
стопанство и природните бедствия.
Културни събития, изобразително
изкуство, музика и архитектура –
терминология.
Информация за Владимир Димитров
Майстора, Иван Лазаров и Димчо
Дебелянов.
Преговор.

***

