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֛նփ
ফ̒ ଞ˲߭ࠪ ଞ˲ח߾ оଞ ٙɼչ߅ࢉҚࢂ ˗ ࢇݪϩ߅एˈ, ଞ˲
߭ձ ؑࡉˈ ଜЕ ট, ࣸ, ˈҟଝۢࢇ Жִ۰ ଞ˲߭ ˬࢢ߾ оଞ ଝݡ
ࢂ ࡁ˱Ѧ Ьߦଥ࣌ݡТЬ.
ࢇ ˬࢢЕ ࣸˈҟଝˬ ଝݡձ ࡢଞ ˬࢢԻ ѧଥ Мԯ ଯۘࡵ יԽ ߭
ԯ ଯۘࡶ ּԻ ଜˈ ݡТЬ. ߭ԯ ଯۘࡶ ࡢଥ ߭ ࠉ̛ ݡୣձ
ࢿ˓ଜˈ ˈ, ֆଜ̛ Мԯࡶ ̎ ʯ ଯۘ ܹ ݤѦԼ ɽ Яࡕࢂ ࣯
ࢿࠪ ˗ѹ оࠪ ˕ࢿձ ࢿݤଜࠑݡТЬ. Ӗଞ ࣸˈҟଝۢҚࢇ ˓ʃଟ
ܹ Е ࣯ࢿձ ۴ࢽଜࠆ ࢻ̒ࡶ ш ݒʯ ବݡТЬ. ଝݡҚࢇ சձ ࡪ
؈ଜ̛ ࡢଥ ଞ˲ חڸփ ߅ТԂ ٙɼչ߅ ח߾ оଞ ੩ݛઝձ ߭ݨ
۰ ѿ ΟԂࢂ חձ ˬٸଜִ۰ ଞ˲߭ձ ࢈ ܹ ѦԼ ଜࠑЬ. 4Яࡕ
߾۰Е ˈࢷ, ̒ୃо ଞ˲חଝ૽ࡶ  ߭ݨଞ˲חଝ߾ оଞ ࢇଥձ υ
ѦԼ ଜࠑݡТЬ.
‘ଞ˲߭ ࢋ̛ 3’㦚 ଥ ٙɼչ߅ ଝۢҚࢇ ଞ˲߭ձ ࢢʯ ݒʯ ˓
ٕଜ̛ձ ԇТЬ. ٙɼչ߅߭ࠪЕ ࢷୁ Ьհ ۢܕଜˈ ߭Ԯࡋ ଞ˲߭
ଝˈޒࡶࢽࠊ߾ݡଞ˲חձیԊଜЕࠆԜٗҚ߾ʯ਼ܹձؿΰ
ֲʃیࢉࢂیձࢷଢТЬ
ΖࡳԻěଞ˲߭ࢋ̛Ĝˬࢢʎ؈߾քࡵѦࡏࡶ࣯ࠆݦԜ۴ۢЧ͉
ʃࢂیֆࡶࢷଢТЬ
2021ϔ 12ࡓ <ଛ˯ߪ ࢈̘3> ओଔऎ ࢇѭ
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ƬƭƢơƠƫƟƫƭ
През последните години в България се забелязва засилен интерес
към историята и културата на Корея, което води до увеличаване на
броя на желаещите да изучават корейски език в началните, средните и
гимназиалните класове. В резултат на това нараства и необходимостта от учебни материали.
Този учебник е предназначен за учениците от средните и гимназиалните училища и има за цел да развива умението четене с разбиране, както и да обогати речниковия запас на обучаемите. Всеки урок
включва разговорни ситуации и упражнения, свързани с темата на
урока, което предоставя възможност за затвърдяване на новата лексика и усъвършенстване на говорните умения. Смятаме, че подбраните
теми ще представляват интерес за учениците. Те са свързани както с
корейската, така и с българската култура и традиции, за да могат обучаемите да направят сравнение между историята и обичаите на двете
страни. Четвъртата част на учебното пособие включва откъси от класическа и съвременна корейска литература, което дава възможност за
допълнителни познания в областта на корейската литература.
Надяваме се, че учебникът „Корейски език – четене с разбиране 3“
ще предизвика интерес у обучаемите и ще им предостави възможност
да изучават корейски език по увлекателен начин, като в същото време
ще им помогне да разберат по-добре езика и културата на Корея. Бихме искали да ви поздравим, че полагате усилия да навлезете в особеностите на корейския език, който е твърде различен от българския, за
което искрено ви благодарим.
Изказваме специални благодарности на всички колеги, които ни
подкрепиха и оказаха помощ при съставянето на този учебник.
От авторите,
декември 2021 г.
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Ⅰࠃପ



͠لࢿ



ࡸחݥ਼



ࢷ˓ࠉ߾%ER\ɼ"



Χۏ۰ࡌࡓ߾փɼִ߅࣫ݒ.



Ⅱࡵݢ



ख߾۰ѦݒʯփҚܹ߭ࡁ



߭֞ТࢂیԊࡶߊԮ࣯Еࡸݥ



ࢿɼଞي߭֟ءЕіࡁ,



࢈ए߉ˈ֟ЕЬˈࡁ"



Ⅲʾࢼ



ফߕࢂ߲˵ࢇࡳТ̧ܹۑ߾߷࣫



ցৼલࢇԄ"



ࢵЕࢇԞ߅ծࢇઝձଥݡيТЬ



ী߶ଜ̛ɼଜЖࢂطҬ̛ࠖࡁ



Ⅳהଚ



ݦ



ࢷԎѰ



ଞ˲ࢂˈࢷחଝ



ଞ˲ࢂୃоחଝ



ࢽз



Я߭



ࠇء



Ǫ ࠃପ

 ͝فলࢼ


܃ࢿ߇ΰؿࢽˈؿࡶחձॸ߅ݤمЬ




 ࡵ ୕הݢਹ 
ی̛חݦ܃ձࢋˈ߭ӁΰࡈࡶࢷбଜЕएߊ߅ݤمЬ
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 ࢴ ːࠆ $DQ[ɹ!
̛ࢊ܃ձࢋˈ߭ӁˁଵࡶବЕएࢇߞ̛ଥݤمЬ




 Τࡐࡉۭیր ɹֱ ߂ࣨݏ
ࠆ܃ଭࢽؿձࢋˈΟփࢂࠆଭࡶ˃ଥݤمЬ
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 ͝فলࢼ




ࢼֹ ͝فলࢼ ߄έ                                                ࢇۺ

͠ࢇ փʎଞ ࡖ ࡉչѰό߾۰ ͠لࢿɼ ࠊվТЬ 



  ࢇ ءࢿ߾Е یऑ ࢷ֟ ࠪݤʠչࢠਫ਼ɼ ࣱٸѸ߭ ݡТЬ ˱ ɼ࣐˕



ଡ͉ Ьߦଞ ֟ʠչѦ ऊ̛ˈ ߅ղЬࡋ یऑѦ ʃۘଟ ܹ ݡТЬ  ࡶ͠ل

ࡈଜࠆ ૽ࡶ ऐࢻ փҚ߭ؿЕ ଵ˕  ࡶ͠لऐࢻ ̐ԮؿЕ ଵ ؑ ࡶ͠ل
ˁࡳԻ یऑࡶ ०߭ 616߾ ࠠչЕ ࢇجઝ ҟ Ьߦଞ ଵ ଭیɼ ऑଭѼТЬ 



  ࢇ͠ل ءࢿ ̛ɾ߾ Ьߦଞ ؏ࡳئԻ  ࡶ͠لऊʷ ̛ݤؿԇТЬ


ࢄࡅ ߄ ۼەέ
̘ɻ

ଋԸ̍ԏ

 ̖ a ܹ ࢊɾ

z یऑ ࢷ ݤۘ ݤ



z ֟ʠչࢠਫ਼ ࠝ୯ ݤaࠝ୯  ݤ

࢝ܒ

z ˓؏ ଵ ࠝ୯ ݤaࠝ୯  ݤ

ࠆࢂѦ ଞʈ ˓ࡕ

z ؏ ଵ ࣯ֆ ࠝ୯ ݤa ݤ
z 616 ࢇجઝ ۘ ݤ
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 ࢄ͝ف ؞লࢼВ ߬ࢼ ߪҞۭ ࠇջП̤!

 ࢄ͝ف ؞লࢼۭ  ࡳߵבଜ ܶ ࢎݞП̤!

 ࢄ ̑ࡿ έࡅ˒ Щխ ʥࡳ ˅իࠚݡݨ
① ࢿ߾۰ ߯ࢿΟ Ьߦଞ ࡸ ܹ ࡶ֟ ی ࡶݥЬ.
② ࢿ߾ ॳɼଜִ ࡳ͠لԻ ૽ࡶ փҚ ܹ Ь.
③ ͠ ̐սࡶ ̐չЕ ؏ ଵࡵ ࣯ֆ ࠝ୯߾ Ь.
④ ی ͠لऑࡵ ࢿ ̛ɾ߾ ߯ࢿҘए ʃۘଟ ܹ Ь.

 ߂ԋ Ьߪծ ५ԴԸ ָѼ ࡅۉଢۭ  ࡳ࢝הրҗߪ ࠚݡݨؼ


ࢊ Ѱ߇  ऑଭѸЬ  ͠لࢿ  ЬߦଜЬ  ଵ ଭ  یऊ̛Ь
→ࢊ Ѱ߇                                                            





ۗ ߪ


փʎଜЬ

ࡈଜЬ

ଭی

ؑˁ

ऑଭѸЬ

ۘۿ

ۘݤ

˓؏

؏
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