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רוסית
רוסית, 5 יח"ל, 585502

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

הסברים תאורטיים לעיצוב ולמבנה של נושאים אלה:

פונטיקה וגרפיקה
— שינויים אצל העיצורים 

— היחסים ההדדיים בין הגאים לאותיות

— הסוגים העיקריים של מבני ההנגנה

לקסיקולוגיה ופרזיאולוגיה
—  מילים רוסיות מקוריות ומושאלות

—  הגוון הסגנוני של המילה

—  מילוני השפה הרוסית )סקירה( 

מורפמיקה והיווצרות מילים
—  המודלים העיקריים של יצירת המילים בשפה הרוסית

מורפולוגיה
—  קבוצות לקסיקליות־דקדוקיות של שמות התואר

—  קבוצות לקסיקליות־דקדוקיות של הכינויים

—  קבוצות לקסיקליות־דקדוקיות של שמות המספר

—  קבוצות של שמות המספר על פי הרכבן

—  פעיל וסביל

—  צורות עיקריות של תואר הפועל

—  תואר הפועל הפרדיקטיבי והבלתי פרדיקטיבי

תחביר
—  אופי המעבר של הפעולה )צירופי שמות עצם, שמות תואר ומספרים; צירופים עם תואר הפועל, משפט אופן(

אמצעי חיבור מבניים של המשפטים, ביטויים וחלקי טקסט
)כל הפרק(

נושאים ומצבים
צייר אהוב

הרצאה על יצירתו של צייר
מגעים בין בני נוער ממדינות שונות

חילופי משלחות
מגעים בין־לשוניים

לתלמידים הנבחנים בספרות במסגרת הבחינה בעל־פה )נעל''ה + עולים בשנות זכאותם(

)�(  שני רומנים מן החומר הנדרש יש להוריד:  

)2(  שתי נובלות      

)3(  שלושה סיפורים      

)4(  דרמה אחת      

)5(  שירים של שני משוררים      

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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Русский язык
Русский язык, 5 единиц обучения (585502)

Обратите внимание!
Ниже указан материал, который не будет включен в экзамен.

Теоретический аспект (обоснование или объяснение) следующих тем:

Фонетика и графика
– Звуковые процессы в области согласных звуков
– Звуко-буквенные соотношения
– Основные типы интонационных конструкций

Лексика и фразеология
– Исконно русские и заимствованные слова
– Стилистическая окраска слова
– Словари русского языка (обзор)

Морфемика. Словообразование
– Основные способы русского словообразования

Морфология
– Лексико-грамматические разряды прилагательных
– Лексико-грамматические разряды местоимений
– Лексико-грамматические разряды числительных
– Разряды числительных по составу
– Действительный и страдательный залог
– Основные способы образования наречий
– Непредикативные и предикативные наречия

Синтаксис
– Характер протекания действия (именные сочетания, сочетания с наречием, придаточное
   образа и способа действия)

Структурные средства связи предложений, высказываний и частей текста
(весь раздел)

Темы и ситуации
Любимый художник (из темы № 3)
Доклад о творчестве художника (из темы № 3)
Контакты молодёжи разных стран (из темы № 7)
Обмен делегациями (из темы № 8)
Языковые контакты (из темы № 9)

Из списка обязательного материала для учащихся, сдающих устный экзамен по 
литературе ("Наале" и репатрианты, находящиеся в Израиле менее 4 лет), будет исключено 
следующее:  1. Два романа

  2. Две новеллы
  3. Три рассказа
  4. Одна драма
  5. Поэзия двух авторов
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 רוסית, 3 יח"ל, 585301

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

הסברים תאורטיים לעיצוב ולמבנה של נושאים אלה:

מורפולוגיה
—  קבוצות של שמות התואר

—  קבוצות לקסיקליות־דקדוקיות של שמות המספר

—  קבוצות של שמות המספר על פי המבנה

—  קבוצות לקסיקליות־דקדוקיות של הכינויים

—  פעיל וסביל

—  קבוצות לקסיקליות־דקדוקיות של תואר הפועל

תחביר
—  משפטים חד־איבריים ודו־איבריים מסוגים שונים

—  צורות ההבעה של עיקרי המשפט החד־איברי

—  משפט מורכב בעל משפטים טפלים אחדים

—  משפט מאוחד בלי מילת חיבור

—  יחסי משמעות בין חלקיו השונים של משפט מאוחד בלי מילת חיבור

נושאים ומצבים
המטבח הרוסי

סגנונות של אמנות התאטרון ואמנות הקולנוע

שירה ופרוזה

דיון על הופעתם של הספורטאים

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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Русский язык, 3 единицы обучения (585301)

Обратите внимание!
Ниже указан материал, который не будет включен в экзамен.

Теоретический аспект (обоснование или объяснение) следующих тем:

Морфология
– Разряды прилагательных
– Лексико-грамматические разряды числительных
– Разряды числительных по составу
– Лексико-грамматические разряды местоимений
– Действительный и страдательный залог
– Лексико-грамматические разряды наречий

Синтаксис
– Односоставные и двусоставные предложения различных типов
– Способы выражения главного члена односоставного предложения
– Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными
– Бессоюзное сложное предложение
– Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения

Темы и ситуации
Русская кухня (тема № 3)
Жанры театрального и киноискусства
Проза и поэзия
Обсуждение выступлений спортсменов


