מדריך לבחינות  HSKו HSKK
בחינות ה HSKוהHSKK-
מדריך קצר זה יכלול הסבר על מבנה הבחינות ,קישורים למבחני דוגמה ורשימות מילים רלוונטיות למבחן.
חלק א .מבנה הבחינות:
:3 HSK
מחולק לשלושה חלקים:
חלק  )1שמיעה -סה"כ  40שאלות המחולקות לסוגי השאלות הבאות:
1א.

שמיעת דיאלוג קצר ושיוכו לתמונה הרלוונטית.

1ב.

שמיעת דיאלוג קצר ולאחר מכן יש לקבוע האם התשובה שניתנה הינה נכונה או שגויה.

1ג.

שמיעת דיאלוג קצר ובחירה בתשובה הנכונה מבין  4אפשרויות.

1ד.

שמיעת דיאלוג מעט ארוך יותר ובחירת התשובה הנכונה מבין  3אפשרויות.

הזמן שיוקדש לחלק זה 35 :דקות
*לאחר סיום חלק זה ,יינתנו  5דקות לסימון התשובות בדף התשובות הנלווה למבחן.
חלק  )2קריאה -סה"כ  30שאלות המחולקות לסוגי השאלות הבאות:
1א.

התאמת השאלה לתשובה והתשובה לשאלה.

1ב.

בחירת המילה הנכונה להשלמת המשפט מתוך בנק מילים.

1ג.

קריאת קטע קצר ולאחר מופיעה שאלה -יש לבחור את התשובה הנכונה.

הזמן שיוקדש לחלק זה 30 :דקות.
חלק  )3כתיבה -סה"כ  10שאלות
1א.

סידור מילים לכדי משפט נכון

1ב.

בתוך משפט הכתוב בסימניות תופיע סימנייה אחת בפיניין -יש לכתוב את הסימנייה עצמה.

הזמן שיוקדש לחלק זה 15 :דקות.
סה"כ זמן הבחינה 90 :דקות

 HSKKרמה :)初级( 1
מחולק לשלושה חלקים:
חלק  )1שמיעה וחזרה על הנשמע-
לנבחן יושמעו  15משפטים בסינית שלאחר כל משפט יינתן  10שניות לחזור על המשפט.
(סה"כ שש דקות)
חלק  )2מענה על שאלות-
לנבחן יושמעו  10שאלות קצרות כשלאחר כל שאלה יינתן  10שניות למענה על השאלה.
(סה"כ  4דקות)
חלק  )3דיון/הצגת נושא-
לנבחן יוצגו  2שאלות לדיון כאשר הוא יידרש לדון בכל שאלה במשך דקה וחצי.
* יינתנו  7דקות לפני מענה על השאלות להכנת "נושאים לדיון" על שאלות אלו (כמובן שזמן זה הינו אישי לא ניתן
לדון יחד עם אחרים).
(סה"כ שלוש דקות)
סה"כ זמן הבחינה 20 :דקות
 HSKKרמה :)中级( 2
מחולק לשלושה חלקים:
חלק  )1שמיעה וחזרה על הנשמע-
לנבחן יושמעו  10משפטים בסינית שלאחר כל משפט יינתן  10שניות לחזור על המשפט.
(סה"כ חמש דקות)
חלק  )2דיון על תמונות-
לנבחן יוצגו שתי תמונות ועליו לדבר על כל תמונה במשך  2דקות
(סה"כ  4דקות)
חלק  )3לנבחן יוצגו שתי שאלות לדיון ועליו לענות על כל שאלה במשך  2דקות.
(סה"כ  4דקות)

*לפני המענה על חלקים  2ו 3יינתן לנבחנים  10דקות להכנת נושאים לדיון (כמובן שזמן זה הינו אישי לא ניתן לדון
יחד עם אחרים).
סה"כ זמן הבחינה 23 :דקות.

חלק ג .מבחנים לדוגמה ורשימות אוצר מילים
ניתן למצוא בקישורים הבאים:
http://www.chinesetest.cn/gosimexam.do
http://www.hskhsk.com/word-lists.html
לשאלות נוספות ניתן לפנות למכון במייל kungzi@post.tau.ac.il

