
קיץ תש"ע - � -

רוסית
רוסית, 5 יח"ל, 159

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

לקסיקולוגיה ופרזיאולוגיה
—  הומונימים

—  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

—  מילות הבהרה

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

—  משפטי השוואה

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

נושאים ומצבים
אמנות

רדיו וטלוויזיה
חילופי משלחות

השפעות הדדיות בין שתי התרבויות

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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Русский язык
Русский язык, 5 единиц обучения (159)

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

Лексика и фразеология
– Омонимы
– 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
– Пояснительные союзы

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

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

Темы и ситуации
Изобразительное искусство (тема № 3)
Радио и телевидение (тема № 5)
Обмен делегациями (из темы № 8)
Взаимовлияние двух культур (из темы № 10)
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 רוסית, 3 יח"ל, 18

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
יחסי משפחה

בעיר

שירה ופרוזה

טיולים ברוסיה

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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Русский язык, 3 единицы обучения (18)

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
Родственные отношения
В городе (тема № 4)
Проза и поэзия
Экскурсия по России (тема № 9)


