ספרי קריאה רמת
1HSK
________
ספרים המשתמשים בעד  150סימניות

שם הספרֶ ( 爱玛穿越中国 :אמה מטיילת בזמן
בסין)
ז'אנר :הרפתקאות
תקצירֶ :א ָמה היא תלמידת חטיבה שיוצאת למסע
בלתי צפוי לסין עם חבר שיודע לטייל בזמן ודוב פנדה
חמוד .בסין הם יטיילו בין תקופות היסטוריות שונות
בהן הם יפגשו אנשים מעניינים ואירועים יוצאי דופן.

____________________________
שם הספר ( 曹冲称象 :צָ אֹו צ'ֹונג שוקל את הפיל)
ז'אנר :אגדות עם
תקציר :איך אנשים שקלו פילים בסין העתיקה? בואו
לקרוא כיצד ילד קטן מצא פיתרון מבריק לבעיה.

____________________________
שם הספר( 清明节的传说 :האגדה אודות פסטיבל
הצ'ינג מינג)
ז'אנר :אגדות עם
תקציר :פסטיבל הצ'ינג מינג הוא פסטיבל חשוב
בסין .על פי האגדה ,פסטיבל זה נחגג בכדי לציין את
נאמנותו של פקיד ממשל ,בואו לקרוא את מקור החג
והסיפור שמאחוריו.

שם הספר( 东郭先生与狼 :מר דֹונג גּואֹו והזאב)
ז'אנר :הרפתקאות
תקציר :מר גּואֹו הציל את חייו של זאב שנפצע על ידי
צייד .אך למרות המעשה הטוב בחר הזאב לנסות
ולאכול אותו ,קראו את הסיפור בכדי לגלות מה עלה
בגורל מר גּואֹו.
____________________________

שם הספר金斧头 :

(גרזן הזהב)

ז'אנר :הרפתקאות
תקציר :נער מאבד את גרזן הברזל שלו אך מוצא
שלושה במקום :זהב ,כסף וברזל .קראו את הסיפור
בכדי לגלות מה קרה כשאחיו הגדול גם איבד את
הגרזן שלו.
____________________________
שם הספר( 马头琴的故事 :סיפורו של "הכינור
בעל ראש הסוס")
ז'אנר :הרפתקאות
תקציר :כינור בעל ראש הסוס הינו כלי הנגינה
הפופלארי ביותר בקרב המונגולים ,ויש סיפור מרגש
בנוגע למקור שלי כלי נגינה זה .סּו איש צעיר ועני,
מציל את חייו של סוס לבן והם נעשים לחברים
הטובים ביותר ,קראו את הספר בכדי לגלות מה עלה
בגורלם.

שם הספר:
ז'אנר :הרפתקאות
תקציר :אישה מבוגרת סורגת במשך שנים רקמה
יפיפייה ,אך יום אחד נושבת רוח חזקה ומעיפה את
הרקמה הרחק .ילדה שלא יכולים לשאת את הצער
של אמם על אובדן הריקמה יוצאים לחפש אותה בזה
אחר זה.

一幅壮锦

( ִרקמת ז'ּואנג)

____________________________
שם הספר(端午节的传说 :האגדה אודות חג
פסטיבל סירות הדרקון)
ז'אנר :אגדות עם
תקציר :פסטיבל סירות הדרקון ,חג סיני מסורתי
הנחגג ביום החמישי של החודש החמישי ללוח השנה
הסיני .ביום הזה אנשים מתחרים במרוצי סירות דרקון
ואוכלים את המאכל דזְ ונג ְדזה לזכרו של משורר נאמן
שהקריב את חייו עבור מדינתו .קראו ספר זה בכדי
להכיר את הסיפור מאחורי חג זה.
____________________________

