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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 בהיגוי התנועות

— עיצורים קוליים ועמומים

— היחסים ההדדיים בין הגאים לאותיות

לקסיקולוגיה ופרזיאולוגיה
—  הומונימים

—  מילים רוסיות מקוריות ומושאלות

—  הגוון הסגנוני של המילה

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
תמצית הספר

דיון, הצגת ספר חדש
מסיבת עיתונאים
תאטרון, קונצרט
דו־שיח תרבותי

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
– Редукция гласных
– Звонкие и глухие согласные
– Основные типы интонационных конструкций

Лексика и фразеология
– Омонимы
– Исконно русские и заимствованные слова
– Стилистическая окраска слова

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
Аннотация (из темы № 1)
Диспут, презентация новой книги (из темы № 1)
Пресс-конференция (из темы № 4)
Театр, концерт (тема № 2)
Диалог культур (тема № 10)

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

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

נושאים ומצבים
אדם וטבע

המטבח הרוסי

מצבה הגיאוגרפי של רוסיה

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
– Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения

Темы и ситуации

Человек и природа (тема № 2)
Русская кухня (тема № 3)
Географическое положение России (из темы № 9)


