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 القاموس

 

 

Урок 1 

ЖИВОТЪТ В ГРАДА                      

И НА СЕЛО 

 الحياة في المدينة وفي القرية

 

бивш, -а, -е, -и   قساب  

възниквам, -аш نشأ 

   възникна, -еш 

диво животно,  حيوان بّري 

   диви животни  

домашно  حيوان أليف 

   животно,     

   домашни животни 

древен, древна, عريق 

   -о, -и 

етнографски متحف الفنون الشعبية 

   музей, -и  

забележителност, َمْعلَم 

   -и  

защитен, -а, -о, -и  َّمْحمي 

катеря се, -иш  َتسلّق 

кокошка, -и  َجاجةد  

кон, -е صان  ح 

лъв, -ове أسد 

магаре, -та حمار 

маймуна, -и ق ْرد 

намирам се, -аш يقع/تقع 

наричам, -аш   ىسم  

   нарека, наречеш 

население ُسّكان 

овца, -е َغنَم 

отива ми,  ُبُنيي ناس   

   отиват ми 

племе, -на قبيلة 

пораствам, -аш   َبُرَ ك  

   порасна, -еш 

похваля се, -иш Виж хваля се. 

прибирам се, -аш رجع الى البيت 

   прибера се, -еш  

птица, -и  ْرطي  

разсеян, -и   د البالشار  

римлянин,  روماني 

   римляни 

свързвам, -аш  ََربَط 

  свържа, -еш 

скачам, -аш  َزَ فَ ق  

  скоча, -иш 

слон, -ове   يلف  

стенопис, -и  )داريةج  )لوحة  

тигър, тигри َرم  ن  

ферма, -и مزرعة 

хваля се, -иш  تباهى ب 

  похваля се, -иш 

ЮНЕСКО اليونسكو 

 

 

Урок 2 

ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ 

 حياتنا اليومية

 

авария, -и   ثحاد  

аларма, -и  ّإنذارارة صف  

вдигам, -аш  َعَ فَ ر  

   вдигна, -еш  

извън  َخارج 

крадец, крадци   صّ ل  
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мириша, -еш تفوح )منه( رائحة 

обещавам, -аш  ََوَعد 

  обещая, -еш 

отлагам, -аш  َأّجل 

  отложа, -иш 

пестя, -иш  َفّرَ و  

подобрен, -а, -о, -и  ،ر تطويره تم  مطو   

пожар, -и حريق 

представям, -яш  َشخصا، كتابا( دّمَ ق(  

  представя, -иш  

преподавам, -аш  َدّرس 

  преподам,  

   преподадеш 

раздавам, -аш  َّزعَ و  

  раздам,  

   раздадеш  

соларен панел,  لوح شمسي 

   соларни панели 

спускам, -аш  ْلَ زَ أن  

  спусна, еш 

събуждам, -аш ظَ قَ يْ أ  

  събудя, -иш 

управлявам, -аш ب مَ كّ حَ ت  

храня се, -иш  َى، تناول الطعامذّ غَ ت  

щора, -и   ارةست  

 

Урок 3 

КЪДЕ СИ БИЛ? 

 أين كنَت؟

 

бавя се, -иш  ّرَ تأخ  

   забавя се, -иш 

вероятно  ُمابّ ، رُ لحتمَ من الم  

втора употреба  ُل )مالبس(ستعمَ م  

довеждам, -аш  َب أتى، أحضر  

  доведа, -еш 

забавя се, -иш Виж бавя се. 

завеждам, -аш  َب بذه  

  заведа, -еш 

занаят, -и   فةرْ ح  

зарадвам се, -аш Виж радвам се. 

изложба, -и  َضعر  م  

мекица, -и رة مقليةفطي  

навярно ربما 

оздравявам, -аш ُشفي 

   оздравея, -еш 

отдавна منذ زمن بعيد 

отказвам, -аш  َضَ فَ ر  

   откажа, еш 

пека, печеш َشَوى 

пекар, -и خبّاز 

пекарна, -и  َنر، فُ زخبَ م  

поддържам, -аш  َمَ ، دعَ أيّد  

попълвам, -аш  ََلَ م  

   попълня, -иш 

постарая се, -еш Виж старая се. 

пресичам, -аш  َرَ بَ ع  

   пресека, пресечеш 

продължавам,   ْتمر  اس  

   -аш 

   продължа, -иш 

радвам се, -аш ُسر  ب، مسرور 

   зарадвам се, -аш   

сръчен, сръчна,  ماهر، حاذق 

   -о, -и 

старая се, -еш بذل جهدادَ تهَ جْ ا ،  

   постарая се, еш 

строител, -и باٍن، بَنّاء 

услужлив,  ُمةدْ لتقديم خ   دّ ستع  م  

   -а, -о, -и 

уютен, уютна,  ُمريح 

   -о, -и 
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художник,   ّانفن  

   художници 

 

Урок 4 

ТРЯБВА МИ ПОЧИВКА 

 أحتاج الى استراحة

 

забранявам, -аш  َعَ نَم  

   забраня, -иш 

заведение, -я ناٍد، بار 

зимнина  محفوظة للشتاءأغذية  

изненада, -и  ُفاجأةم  

курорт, -и  ُعنتجَ م  

мек, -а, -о, -и  ُلعتد  م  

мир   ملْ سالم، س  

не само ..., но и ... ...ال ... فحسب، بل و 

необходим, -а,  َيرورض  

    -о, -и 

Пепеляшка سندريال 

позволявам, -аш  َحَ مَ س  

   позволя, -иш 

постарая се, -еш Виж старая се. 

препоръчвам, -ам  ْحَ ، نصَ ىصَ أو  

   препоръчам, -аш 

съгласен,   ُق علىواف  م  

   съгласна, -о, -и 

съгласявам се,  َعلى قَ واف  

   -аш 

   съглася се, -иш 

условие, -я  َطرْ ش  

чалга  الموسيقى نوع من

الحديثة الشعبية  

чудя се, -иш بَ ستغرَ ا  

чукам, -аш  َقَ طر  

 

 

Урок 5 

МОЯТ ЛЮБИМ АКТЬОР 

 ُممثّ لي المفض ل

 

анимационен,   )كحّر  تَ مُ )فيلم  

   анимационна,  

   -о, -и 

балерина, -и   صة باليهراق  

буря, -и   فةعاص  

военен, военна,  عسكري 

   -о, -и 

впечатлен, -а,  ،ُمتأثّ رتأث ر ب  

   -о, -и 

до края الى النهاية 

документален,  وثائقي 

   документална, 

   -о, -и 

зала, -и صالةقاعة ،  

запазвам, -аш  َزَ جَ ح  

   запазя, -иш 

исторически,  تاريخي 

   -а, -о, -и 

комедия, -и كوميديا 

кратък, кратка, قصير 

   -о, -и 

криминален,  بوليسي 

   криминална,  

   -о, -и 

научно- خيال علمي( )فيلم  

фантастичен, 

   научнофантастична,   

   -о, -и 

опашка, -и طابور 

оптимизъм تفاؤل 

очарован, مسحور، مفتون 

   -а, -о, -и 
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падам си по   بنييُعج  

популярност شعبية 

постоянно باستمرار 

почитател, -и ُمعَجب ب 

премиера, -и  َض افتتاحيرْ ع  

приключенски,  اتمغامر ()فيلم  

   -а, -о, -и 

развълнуван,   ُسم تحّم   

   -а, -о, -и 

романтичен,  رومانسي 

   романтична,  

   -о, -и 

сериал, -и  ُللسَ سَ م  

сигурен, сигурна,  ُدتأّك  م  

   -о, -и 

следя, -иш عَ ابَ ت  

специално   خصوصا 

споделям, -аш  َمع كَ شار  

   споделя, -иш 

сценарий, -и سيناريو 

със сигурност بالتأكيد 

телевизионен  قناة تلفزيونية 

   канал 

телевизионни 

      канали 

 

 

Урок 6 

ПРЕДИ ГОДИНИ 

سنينقبل   

 

бележник,  مالحظات  دفتر

   бележници 

книжарница, -и ،مكتبة محل لبيع الكتب  

ловя риба صطاد السمكا  

очевидно من البديهي 

пека се, печеш се  َام شمسحمّ  ذَ أخ  

поляна, -и  َجرْ م  

преди   لُ بْ ن قَ م  

роман, -и رواية 

сервирам, -аш )قدّم )الطعام 

тераса, -и  ُفةرْ ش  

 

 

Урок 7 

НИЕ СЕ ОБИЧАМЕ 

 نحب بعضنا البعض

 

гордея се, -еш رَ فتخَ ا  

гримирам се, -аш مكياجال عَ ضَ و  

звъня, -иш بالهاتف( لَ صَ تّ ا(  

изкуство, -а  َنّ ف  

карам се, -аш  َرَ تشاج  

опитвам се, -аш  َلَ حاو  

   опитам се, -аш 

поздравявам, -аш  َنّ ه َ أ  

   поздравя, -иш 

реша се, -иш  َشعره طَ شَ م  

страдам, -аш َى منعان  

събуждам се, -аш   ظَ ستيقَ ا  

   събудя се, -иш 

усмихвам се, -аш   مَ بتسَ ا  

   усмихна се, -еш 

храня, -иш  َأطعَم 

шегувам се, -аш  َحَ زَ م  

 

 

Урок 8 

ЩЯХ ДА ПЪТУВАМ 

 كنت سأسافر

 

в сравнение с  بالمقارنة مع 
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доколкото знам   فُ حسبما أعر  

за разлика от   الف  خ  ب  

задача, -и  ُةمّ ه  م  

избор   يارخ  

изтощен, -а, -о, -и  ُرَهقم  

лежа, -иш  ،ُمْستلقياكان  استلقى  

лифт, -ове   جد تزل  صعَ م  

международна    كة دَُوليةشر  

   компания,  

   международни 

      компании     

мнение, -я  َيأْ ر  

напротив بالعكس 

напълно   تماما 

остров, -и جزيرة 

от друга страна من جانب آخر 

от една страна من جانب 

отказвам се, -аш  َتََركَ ، ى عنلّ خَ ت  

   откажа се, -еш  

печеля, -иш  َفاز  

   спечеля, -иш 

планирам, -аш   طَ خط  

разболявам се,  (مرضـ)ب بَ أُصي  

   -аш 

   разболея се, -еш 

разглеждам, -аш   على جَ تفر  

   разгледам, -аш 

разход, -и َقاتفَ ن  

рай  َةنّ ج  

сервитьор, -и ناد ل 

сервитьорка, -и   لةناد  

спечеля, -иш Виж печеля. 

списък, списъци قائمة 

Струва ми се ... يبدو لي، أرى 

толкова   جدّا 

 

туристическа    كالة سياحيةو  

   агенция 

   туристически  

      агенции 

хижа, -и  ُوخ جبليك  

химическо   جافّ تنظيف  

   чистене 

шанс, -ове  ُصةرْ ف  

 

 

Урок  9 

ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ НАРЕД 

 كل شيء سيكون على ما يرام

 

безкрайно ب ال نهاية( كثيرا جدّا(  

боя, -и   هانطالء، د  

боядисвам, -ам  َالط  

   боядисам, -аш 

влюбвам се, -аш (شخص)ّب في حُ  عَ قَ و  

   влюбя се, -иш 

запазен, -а, -о,-и ز، تم وزجمح ، ُحج 

 حْجزه

командировка, -и  َلمَ رة عَ فْ س  

крада, -еш  َقَ رَ س  

   открадна, -еш 

нужен, нужна,   َروريض  

   -о, -и 

одобрен, -а, -о, -и  ،ُووف ق موافَق عليه

عليه ةموافَقتمت العليه،   

основавам, -аш سَ س  أ  

   основа, -еш 

основан, -а, -о, -и  ،س، تم تأسّ مؤس س

هتأسيس  

открадна, -еш Виж крада. 

откраднат,-а,-о,-и ق، تمت مسروق ، ُسر 

 سرقته
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победа, -и انتصار 

побеждавам, -аш على رَ نتصَ ا  

   победя, -иш 

поглед, -и نظرة 

поглеждам, -аш  نظرةنظر إلى، ألقى  

   погледна, -еш 

подавам, -аш   وثائق( مَ قد(  

   подам, подадеш 

подаден, -а, -о, -и َم، ، مقد م تم تقديمهقُدّ   

подписан,-а, -о, -и  ُُوقّ ع عليه، ، وق ع عليهم

 تم التوقيع عليه

подреждам, -аш  َرت ب 

   подредя, -иш 

полет, -и   ةويّ لة جَ حْ ر  

поръчан, -а, -о, -и  ،طلبه تمّ ُطل َب، مطلوب  

поръчвам, -аш  َطلَب 

   поръчам, -аш 

прекачвам се, -аш من طائرة الى  لَ نتقَ ا(

 طائرة(

   прекача се, -иш 

прекачване, -ия انتقال 

пускам, -аш   لَ شغ  

   пусна, -еш  

радост  َحرَ ف  

развален, -а, -о, -и   دفاس  

развалям, -яш دَ فسأ  

   разваля, -иш 

развалям се, -яш  َدَ س  ف  

   разваля се, -иш 

ред  ،ترتيبنظام  

ремонт, -и تصليح 

скрит, -а, -о, -и  ُتم إخفاؤهأُخف ي، ، فىخْ م  

скривам, -аш أْخفَى 

   скрия, -еш 

спирам, -аш  ،توق فَ وقف  

   спра, -еш 

спрян, -а, -о,   ،فهقْ تم وَ ُوق ف، موقوف  

   спрени 

страх, -ове خوف 

счупен, -а, -о, -и ر، ، مكسور تم كسرهُكس   

счупя, -иш Виж чупя. 

създавам, -аш أحدث، أنشأ 

   създам, създадеш 

създаден, -а, -о, -и أُنشئ، تم إنشاؤه 

успокоявам, -аш  ،هدّأأراح  

   успокоя, -иш 

читалня, -и  مطالعةقاعة  

чупя, -иш  َرَ سَ ك  

   счупя, -иш 

 

 

Урок 10 

ТИ КАКВО КАЗА? 

 ماذا قلَت؟

 

гранича, -иш  َرَ جاوَ ، د  ح  

здравец (نبتة) إبرة الراعي  

космонавт, -и رائد فضاء 

обсъждам, -аш  َشَ ناق  

   обсъдя, -иш 

отдел, -и ق ْسم 

програмист, -и  ُس برمجياتند  هَ م  

революционер, -и   رثائ  

решителен,    محاز  

   решителна, -о, -и 

символ, -и  َزمْ ر  

стюардеса, -и ُمضيفة طيران  

съученик,   سةمدرزميل  

   съученици 
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 دليل القواعد النحوية 
 
 

 العدد القواعدي لإلسم-1
 

، يتم استبدال هذا К ،Г ،Хعند االسماء المذكرة ذات المقطعين فأكثر والتي تنتهي صيغة مفردها بـ -1

 في صيغة الجمع.   Ц ،З ،Сالحرف بـ 

 
речник – речници  قواميس –قاموس  

ученик – ученици  تالميذ –تلميذ  

учебник – учебници  كتب دراسية –كتاب دراسي  

белег – белези  ندوب –ندب  
монах – монаси  رهبان –راهب  

 

 في صيغة الجمع. Н، يُحذف حرف ИНبـ  صيغة مفردها عند االسماء المذكرة التي تنتهي-2

  

българин – българи  بلغار -بلغاري   
арабин – араби  عرب –عربي  

иракчанин – иракчани  عراقيون -عراقي  
 

ويضاف  Е، يُحذف حرف  ЕЦعند االسماء المذكرة ذات المقطعين فأكثر والتي تنتهي صيغة مفردها بـ -3

 في صيغة الجمع. Иحرف 

 

иранец – иранци   إيرانيون –إيراني    
бежанец – бежанци  الجئون –الجئ   
сириец – сирийци  سوريون –سوري  

австриец – австрийци              نمساويون -نمساوي  
 

 تتشكل صيغها للجمع بخواتم تختلف عن الخواتم األساسية.التي هناك عدد غير كبير من االسماء المذكرة -4
 

мъже – رجال гости – ضيوف 

коне – أحصنة зъби –   ِسن  
братя – إخوان филми – أفالم  
крака – أرجل пъти – ات   مر 
дядовци – أجداد пътища – طُُرق 

 
تختلف عن الخواتم تتشكل صيغها للجمع بخواتم التي هناك عدد غير كبير من االسماء المحايدة الجنس -5

  .األساسية
училища – مدارس очи – عيون  
имена – أسماء уши – آذان 
яйца – بيضات деца – أطفال 



10 
 

 تعريف االسم-2
 

 ألداة التعريف.  ТА، تأخذ صيغة Яأو  Аاألسماء المذكرة التي تنتهي صيغتها للمفرد بـ -1

 
баща – бащата – األب съдия – съдията – القاضي 

 
 ألداة التعريف. ТО، تأخذ صيغة Оاالسماء المذكرة التي تنتهي صيغتها للمفرد بـ -2

 
дядо – дядото –   الجد чичо – чичото –   العم 

 
 ألداة التعريف. Я/ЯТ، ومع ذلك تأخذ صيغة АРأو  Й ،ТЕЛ أسماء مذكرة ال تنتهي بـ 11هناك -3

 
   денят – اليوم   зетят – زوج البنت 

 конят – الحصان  кралят – الملك (king)  
лакътят – الكوع  нокътят – اإلظفر 
огънят – النار   пътят – الطريق  
сънят – النوم   царят – الملك (tsar)  

 
 كأداة تعريف ТАتأخذ  Я/Аكل االسماء التي تنتهي صيغة جمعها بـ -4

 
крака – краката – االرجل братя – братята – اإلخوان 

 
 

 تعريف اسم العدد-3
 

 ЕДИН نضيف أداة التعريف الى اسم العدد-1
   единия(т) син – أحد االبناء 
   едната дъщеря – إحدى البنات 
   едното дете – أحد االطفال 

   едните съседи –إحدى األسر المجاورة 
 

 اسم يحتاج التعريف، نضيف أداة التعريف الى اسم العدد وليس الى االسم. مع 1عندما نستخدم اسم العدد -2

 
ونفس االداة  . ТЕأو حرف صامت، هي  E ،Иأداة التعريف التي تضاف الى أسماء األعداد المنتهية بـ -3

 )مائة(.  СТОتضاف الى اسم العدد 
 

двете – االثنتان  осемте – الثماني   
трите – الثالث   деветте – التسع  
четирите – االربع   десетте – العشر  
петте –الخمس     единадесетте - االحد عشر    
шестте –الست    двадесетте – العشرون  
седемте – السبع           стоте – المائة  
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ومن الجدير بالذكر أن هذه الصيغ  .ТА، هي Аأداة التعريف التي تضاف الى أسماء األعداد المنتهية بـ -4

 ( ال تستعمل إال مع تسميات دالة على بشر.ДВАТА)باستثناء 

 
     двата – االثنان    тримата – الثالثة   
    двамата – االثنان   четиримата – االربعة  

 

 

 ترتيب الضمائر القصيرة للمفعول به والمفعول له-4
 

أت الجملة بد إذاو. مباشرة الفعلتلي إذا بدأت الجملة بالفعل فإن الصيغة القصيرة لضمير المفعول به -1

 .  مباشرة الفعل تسبق، فإن الصيغة القصيرة لضمير المفعول به بعنصر آخر
 

Харесвам ги. Аз ги харесвам. 
ريدها.أ أناريدها. أ  

 
 ЩЕبين أتي تالصيغ القصيرة لضمائر المفعول به والمفعول له  فإنإذا كان الفعل في صيغة المستقبل، -2

 من جانب والفعل من جانب آخر. НЯМА ДАو 

 
Ще донеса книгата.  

Ще я донеса. Няма да я донеса.  
 سأحضر الكتاب. سأحضره. لن أحضره.

 
Ще кажа на Петър.  

Ще му кажа. Няма да му кажа. 
 سأقول لبيتر. سأقول له. لن أقول له.

 
عند االفعال التي تتعدى الى مفعولين، تتقدم الصيغة القصيرة لضمير المفعول له الصيغة القصيرة لضمير -3

 المفعول به. 

Давам кафето на Соня. 
Давам ѝ го. 

إياه.أعطيت فنجان القهوة لسونيا. أعطيتها   

 
القصيرة لضمائر المفعول به الصيغ  ، فإنДА حرفـيربط بينهما  صيغتان فعليتانإذا كانت في الجملة -4

 . الفعل الرئيسيو ДА تأتي بين حرفوالمفعول له 

 
Искам да дам подаръка на Иван.  

Искам да му го дам. 
.اريد أن أعطيه إياهأإليفان.  هديةأريد أن أعطي ال  

 
الصيغ القصيرة (، فإن щях да направяكان الفعل يدل على الزمن المستقبل في الماضي )إذا -5

 وصيغة الفعل الرئيسي.  ДАبين حرف  تأتيلضمائر المفعول به والمفعول له 
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Щях да я поканя. Нямаше да я поканя. Щеше ли да я 

поканиш? 

 كنُت سأدعوها. كنُت لن أدعوها. هل كنَت ستدعوها؟

 
Щях да ѝ кажа. Нямаше да ѝ кажа. Щеше ли да ѝ 

кажеш? 

 كنُت سأقول لها. كنُت لن أقول لها. هل كنَت ستقول لها؟
 
 

 

 الصيغة الطويلة لضمائر التملك-5
 

 واعديينالقعدد الجنس وتغير التتغير مع  هاالصيغ الطويلة لضمائر التملك تشبه الصفات، حيث أن-1

 .لالسم

  
الطويلةضمائر التملك  ضمائر  

التملك 

 القصيرة

 
 الضمائر العربية

 
 الجمع

 
 المحايد

 
 المؤنث

 
 المذكر

мои мое моя мой ми -ي  

--

 ك، كم
твои твое твоя твой ти 

Му 
 

َك/كِ -  

негови негово негова негов му -ه  

нейни нейно нейна неин й -ها  

негови негово негова негов му - 

наши наше наша наш ни -نا  

ваши ваше ваша ваш ви -كما/كم/كن  

техни тяхно тяхна техен им -هما/هم/هن  

  

ايضا كصيغ لُطف  ستخدمتُ  Ваш, Ваша, Ваше, Ваши الجمع الصيغ الطويلة لضمير التملك للمخاطب-2

 :كبير Вبـحرف  للتوجه الى فرد والى جماعة. في هذه الحالة تُكتَب
 

 مع أداة تعريف.التملك الصيغ الطويلة للضمائر يمكن استخدام -3
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 المذكر المؤنث المحايد الجمع

моите моето моята моя(т) 

твоите твоето твоята твоя(т) 

неговите неговото неговата неговия(т) 

нейните нейното нейната нейния(т) 

неговите неговото неговата неговия(т) 

нашите нашето нашата нашия(т) 

вашите вашето вашата вашия(т) 

техните тяхното тяхната техния(т) 

 
 

نستخدم الصيغة الطويلة ألداة ، (Subjectإذا كانت الصيغة الطويلة لضمير التملك للمذكر تصف الفاعل )-4

 التعريف.

 
Вашият син не беше на училище. 
Трябва да говоря с Вашия син. 

 . لم يكن في المدرسة. ال بد أن اتحدث مع ابن حضرتكحضرتك ابن 

 

 

 عائدة الى الفاعلالضمائر ال-6
 

مفعول ، أو مالك الفي حالة التطابق بين الفاعل من جانب والمفعول بهالضمائر العائدة الى الفاعل تُستخدم -1

 المفعول له من جانب آخر.به، أو 

 
 سم الذي ينعتهين لالالجنس والعدد القواعدي ملك العائدة الى الفاعل تتغير مع تغيرالطويلة لضمائر التالصيغة -2

 . الصيغة القصيرة لهذه الضمائر ال تتغير. الضمير

 
  ضمائر التملك العائدة الى الفاعل

  المذكر المؤنث المحايد الجمع

свои свое своя свой الصيغ الطويلة 

си  القصيرةالصيغة 

 

 
 ليس هناك ضمائر تملك عائدة إلى الفاعل في اللغة العربية. نترجمها بواسطة الضمائر المتصلة:  -3

 

Надя взе своята чанта. Надя взе чантата си. 
 بتهاأخذت ناديا حقي
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الصيغ  .عندها صيغة طويلة وصيغة قصيرة –للمفعول وللتملك  –كال نوعي الضمائر العائدة الى الفاعل -4

مكن استخدام  يالمن الجدير بالذكر أنه الطويلة.  مقارنة بالصيغ سياقاتمن الأكبر عدد  تُستعمل فيالقصيرة 

 حرف جر.  بعدالصيغة القصيرة 
 

 .صيغ خاصة بالعدد والجنس القواعديضمائر المفعول به والمفعول له العائدة الى الفاعل ليست لها -5

 

 العائدة الى الفاعل ضمائر المفعول به والمفعول له

 المفعول له المفعول به 

الصيغة 

 الطويلة
себе си  ،نفسي، نفَسك

نفَسه، نفَسها، أنفَسنا، 

 أنفَسكم، أنفَسهم ...

на себе си  ،لنفسي، لنفِسك

 سنا،ألنف نفِسها،لنفِسه، ل

الصيغة  ألنفسكم، ألنفسهم ...

 القصيرة
се си 

 
لصيغ الجملة. أما االفعل في  لعائدة الى الفاعل تليبه والمفعول له االصيغ الطويلة لضمائر المفعول -6

 .   م الفعلاسمي يتقدعنصر اذا كان  سبقهالعنصر االول في الجملة، وتاالخير الفعل اذا كان  ليالقصيرة فت

 
Тя харесва себе си. = Тя се харесва. = 

Харесва се.  
 ترى نفسها. ترى نفسها هي

 

Тя купува на себе си. = Тя си купува. = 
Купува си. 

 تشتري لنفسها = تشتري لنفسها هي

 
، أي افعال تدل على أن الفاعل يؤدي الفعل reflexive verbsستخدم الصيغ القصيرة لصياغة ما يسمى بـ تُ -7

 على نفسه أو لنفسه.

 
 

 

 أفعال تدل على أن الفاعل يؤدي الفعل على نفسه أو لنفسه-7
 

عل. ونذكر هنا إلى الف СИأو  СЕأو للفاعل نفسه بإضافة  األفعال الدالة على أداء الفعل على الفاعلن تتكو-1

 تغيران مع تغير جنس أو عدد الفاعل.ن ال يبأن هاذين الضميري

 

 إلى الفعل يمكن التعبير عن المعاني التالية: СЕعن طريق إضافة -2

 
 ( يؤدي الفعل على نفسه. الضمير الفاعالن، الالفاعل )فاعلونСЕ  يقوم مقام المفعول به ويمكن استبداله

 . СЕБЕ СИبـ 
мия се, обличам се, събличам се, обувам се, събувам се, гримирам се, 
виждам се (в огледалото), бръсна се, къпя се 
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 عالن يؤديان الفعل أحدهما على اآلخر، الفاعلون يؤدون الفعل بعضهم على بعض. في هذا االف

 . (each one) و (one another) معنى  التعابير االنجليزية СЕالمعنى يطابق 

обичаме се, целуваме се, прегръщаме се, мразим се, уважаваме се, 
срещаме се, гледаме се 
 

  تحركالالدالة على أنواع من فعال األعض بمع: 
разхождам се, обръщам се, движа се 
 

  بعض االفعال الدالة على حاالت ذهنية أو عاطفية للفاعل: مع 

радвам се, възхищавам се, надявам се, гордея се, чудя се, нуждая се, 
опитвам се, усмихвам се, смея се. 

 
  يضاف ب وئون الفعل في الصيغة الخاصة بالغاالفعل. في هذه الحالة يكللداللة على الرغبة في أداء

                                                        МИ, ТИ, МУ, Й, НИ, ВИ, ИМغة القصيرة لضمير المفعول له: اليه ايضا الصي

пее ми се  أرغب في الغناء 

спи ми се  أرغب في النوم 

яде ми се  االكل أرغب في  

пие ми се  أرغب في الشرب 

чете ми се  رغب في القراءةأ  

гледа ми се   مشاهدةالأرغب في  

 
  أفعال مجهولة الفاعل:مع 

     говори се   ُقالي  
     не се пуши  التدخين)يمكن( ال يتم  

 
 إلى الفعل يمكن التعبير عن المعاني التالية: СИعن طريق إضافة -3

 
  :الفاعل)الفاعالن، الفاعلون( يؤدي الفعل لصالح نفسه 

купувам си, казвам си, говоря си 
 

 .الفاعالن يؤديان الفعل أحدهما لصالح اآلخر، الفاعلون يؤدون الفعل بعضهم لصالح بعض 

помагаме си, казваме си, говорим си 
 
 
 

 الزمن الماضي المستمر-8
 

اري الذي الفعل البلغ ي  ضي المستمر على ذلك االصل من أصلَ الدالة على الزمن الماترتكز الصيغة الفعلية -1

 يدل على جريان الفعل. 

 

    ЕХومجموعة ЯХ، مجموعة АХهناك ثالث مجموعات صرفية للفعل الدال على الماضي المستمر: مجموعة -2
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 الزمن الحاضر

 A/Я جموعةم
 الزمن الحاضر

 И جموعةمو E مجموعة

 **ЯХ/Е مجموعة * ЕХ مجموعة ЯХ مجموعة АХ مجموعة

идвах  
идваше 
идваше 
идваше 
идваше 
идвахме 
идвахте 
идваха 

затварях 
затваряше 
затваряше 
затваряше 
затваряше 
затваряхме 
затваряхте 
затваряха 

ходех  
ходеше 
ходеше 
ходеше 
ходеше 
ходехме 
ходехте 
ходеха 

четях  
четешe 
четеше 
четеше 
четеше 
четяхме 
четяхте 
четяха 

 
 .ХÒДЯ، مثال * إذا كان النبر ال يقع على المقطع األخير لصيغة الفعل للحاضر

 .ЧЕТÀنبر بقع على المقطع األخير لصيغة الفعل للحاضر، مثال  * إذا كان ال*

 

 تستعمل صيغ الفعل للماضي المستمر للداللة على:-3

 
  تسبق لحظة التبادل الكالمي. فترةتكرر خالل يفِعل 
  تسبق لحظة التبادل الكالمي. في لحظة يجريفعل 
 تسبق لحظة التبادل الكالمي. غي لحظةيجريان بالتزامن  فعالن 

 
تها "كان يفعل" أساسا، كما أنه يمكن ترجمبـ عربيةالى ال ري للماضي المستمر  تترجم صيغ الفعل البلغا-4

 بـ"فعل" في بعض السياقات.

 
 

 تقبل في الماضيالزمن المس-9
 

 ,ЩЕ (щяхتتكون صيغة "المستقبل في الماضي" للفعل البلغاري من صيغة الماضي المستمر لفعل -1
щеше, щяхме, щяхте, щяхаيتوسطهما حرف  ،للفعل األساسي ( وصيغة الحاضرДА . 

 
ЩЯХ ДА + صيغة الحاضر للفعل 

 
 .لفاعلل جنس والعدد القواعديينلخذان صيغا مختلفة طبقا ليت –المساعد واألساسي  –علين كال الف-2

  

 ال يتخذ صيغا مختلفة للجنس والعدد القواعديين.، لفعل األساسيالذي ينفي ا، НЯМАШЕالفعل المساعد -3
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 (+?) (─?) 

 щях ли да ходя 

щеше ли да ходиш 

щеше ли да ходи 

щеше ли да ходи 

щеше ли да ходи 

щяхме ли да ходим 

щяхте ли да ходите 

щяха ли да ходят 

нямаше ли да ходя 

нямаше ли да ходиш 

нямаше ли да ходи 

нямаше ли да ходи 

нямаше ли да ходи 

нямаше ли да ходим 

нямаше ли да ходите 

нямаше ли да ходят 

 

 

 المستقبل في الماضي

(+) (─) 

щях да ходя 

щеше да ходиш 

щеше да ходи 

щеше да ходи 

щеше да ходи 

щяхме да ходим 

щяхте да ходите 

щяха да ходят 

нямаше да ходя 

нямаше да ходиш 

нямаше да ходи 

нямаше да ходи 

нямаше да ходи 

нямаше да ходим 

нямаше да ходите 

нямаше да ходят 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 

 تستعمل صيغة الفعل "للمستقل في الماضي" للداللة على: -4
 ؛لكنه لم يتمبعد لحظة محددة في الماضي،  أن يتم /المتوقعفعل كان من المخطط 
  ؛ألنه متعلق بشرط غير واقعيفي الماضي فعل لم يتم 
  محددة في الماضيفعل من المخطط/المتوقع أن يتم بعد لحظة. 

 
ي جملة الشرط أو "لَفعلُت" ف "كنُت سأفعل" بـ عربيةالى ال "قبل في الماضيسللم"تترجم صيغ الفعل البلغاري -5

 الالواقعي )لو فعلَت لفعلُت(
 

 
 

 الفعل المبني لمجهول-11
 

  واسم المفعول المتعلق بالفعل األساسي. СЪМلفعل المساعد صيغة لتتكون من  صيغ الفعل المبني لمجهول-1
 

 المستتقبل. وأالحاضر  وأالماضي صيغة في  СЪМ يمكن استعمال فعل-2
 

 إلى أصل الفعل الماضي المنتهي: Н حرف يصاغ اسم المفعول بإضافة-3

  написан, нарисуван, казан 
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إلى أصل  EНيصاغ اسم المفعول بإضافة  ИХو  ОХعند االفعال التي تنتهي صيغها للماضي المنتهي بـ -4

 прочетен, построен, даден : الفعل

 
 ,бит, вдигнат: إلى صيغة الماضي المنتهي للفعل Тهناك أفعال يصاغ االسم المفعول منها بإضافة -5

познат 
 

 اسم المفعول يتغير بتغير الجنس والعدد القواعديين مثلما تتغير الصفة. -6

 
 
 

 الكالم مباشر والكالم المنقول-11
 

 Pastكما هي في الكالم المباشر، باستثناء الماضي )في الكالم المنقول تستخدم غالبا نفس الصيغ الزمنية -1
simple( في الكالم المباشر الذي يتم تحويله الى الحاضر المكَمل )Present perfect)  .في الكالم المنقول 

 

Мария: Отивам на работа. الحاضر 

Мария каза, че отива на работа. الحاضر 

 

Мария: Ще се върна скоро. المستقبل 

Мария каза, че ще се върне скоро. المستقبل 

 

Мария: Ходих на кино вчера. الماضي 

Мария каза, че е ходила на кино 
вчера. 

 الحاضر المكَمل

(Present Perfect) 

 

Мария: Вече съм пила кафе. الحاضر المكمل 

Мария каза, че вече е пила кафе. الحاضر المكمل 

 
 

 بعد الفعل الذي يتقدم الجملة المنقولة. ЧЕعند تحويل الكالم المباشر الى كالم منقول يضاف حرف -2

 
Мария: Не искам кафе.  
Мария отговори, че не иска кафе. 
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 عند تحويل الجمل االستفهامية المتضمنة السم استفهام، ال يتم تغيير اسم االستفهام-3
 

Мария: Какво искаш? Мария пита какво искам. 
 

 ДАЛИ، يتم تحويل هذا الحرف الى ЛИعند تحويل الجمل االستفهامية المتضمنة لحرف االستفهام -4
 

Мария: Искаш ли кафе? Мария пита дали искам кафе. 
 

  ДАعند تحويل جمل األمر يتم تحويل فعل األمر الى فعل للزمن الحاضر مسبوق بحرف -5
 

Мария: Слушайте! Мария каза да слушаме. 
Мария: Не говорете! Мария каза да не говорим. 
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، جزء من مشروع "تحسين ظروف استقبال وادماج طالبي اللجوء B1مستوى  ،نشر كتاب اللغة البلغارية لالجئينإن 

البلغارية  ممثليةالبتمويل من المفوضية االوربية و لصليب االحمر البلغارياالحماية الدولية في بلغاريا"، الذي ينفذه و

   للمفوض السامي لشؤون الالجئين لدى االمم المتحدة.

 
 
 

 

 

 

 

 

 المؤلفون

 مرغاريتا أندونوفا

 رادوست سابيفا

 جانا زاغوروفا

 

 

 التصميم 

 جانا زاغوروفا

 

 

 الترجمة الى العربية

 تسفيتوميرا باشوفا
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