ספרי קריאה רמת
3HSK
________
ספרים המשתמשים בעד  750סימניות

שם הספר( 汉语分级阅读500词 :ספרות סינית
מודרנית :אוסף סיפורים קצרים 500 -סימניות)
ז'אנר :סיפורת יפה
תקציר :גרסאות מפושטות של סיפורים קצרים
ונובלות סיניות מודרניות ,המשקפות את החיים בסין
המודרנית.
____________________________
שם הספר(梁山伯与祝英台 :סיפור אהבתם של
ליאנג שן ּבֹו וג'ּו יִינג טאי)
ז'אנר :רומנטיקה
תקציר :בסין העתיקה נשים לא הורשו ללמוד .ז'ּו יִינג
טאי ,נערה צעירה מחליטה להתחזות לגבר על מנת
שתוכל ללמוד בבית ספר רחוק מביתה .הכל הולך
לפי התוכניות עד שהיא מתאהבת בבן כיתתה ליאנג
שן ּבֹו.
____________________________

שם הספר焦仲卿与刘兰芝 :

(טרגדיה של אהבה)

ז'אנר :רומנטיקה
תקציר :בסין העתיקה ,נישואים נקבעו על ידי ההורים.
בחורה צעירה בשם ליאו לאן ג'ְה נשאת לפקיד זוטר
בשם ג'יאו ג'ונג צ'ינג ,ואהבתם פורחת .אולם ,אמו של
הפקיד ג'יאו לא אוהבת את ליאו לאן ג'ְה ומנסה כל
דרך להפריד בינהם.

שם הספר (柳毅传书 :השליח ליאו יִי)
ז'אנר :רומנטיקה
תקציר :כאשר מלומד צעיר בשם ליאו יִי נזעק לעזרתה
של נסיכת הדרקון זוהי תחילתו של סיפור אהבה
החוצה זמן ומקום.
____________________________

שם הספר郑和下西洋的故事 :

(המסע של ג'אנג

ְחה לים המערבי)
ז'אנר :היסטוריה סינית
תקציר :ג'אנג ְחה הימאי המפורסם ביותר בהיסטוריה
הסינית ,יצא למסעותיו לפני שש מאות שנה .הוא
הגיע עם ספינתו לאפריקה ,ומדינות שונות באסיה.
קראו ספר זה כדי לגלות את הסיפורים והתגליות
השונות שהוא גילה במסעותיו.
____________________________

שם הספר白蛇的传说 :

(האגדה של הנחש הלבן)

ז'אנר :אגדות עם סיניות
תקציר :על יד האגם המערבי בעיר חאנג ז'ואו ,גבר
יאן מתאהב בּ-באי סוג'ן נחש לבן
צעיר בשם סּו ִס ֶ
המתגלה בצורה של עלמה צעירה .שניהם חיים
באושר יחדיו ,עד אשר נזיר מרושע מגלה את סודה של
באי סוג'ן לגבר הצעיר .קראו את הספר בכדי לגלות
מה יעלה בגורל אהבתם של השניים.

שם הספר伯牙摔琴谢知音 :

(בו-יה מרסק את

כלי נגינתו בתודה לזה שהבין)
ז'אנר :אגדות עם סיניות
תקציר :בֹו-יא היה נגן צ'ין מהולל שזכה לשבחים
רבים ,אך בעיניו אף אחד מהמשבחים לא הצליח
להבין באמת את אומנתו .כל זה השתנה כאשר יום
אחד פגש בדרך בחקלאי שעשה את דרכו חזרה
לביתו ,הייתכן וזה האדם שיצליח להבין את נגינתו?
____________________________
שם הספר( 四大美女之王昭君 :וואנג ג'או ג'ּון:
אחת מארבעת הנשים היפות ביותר בהיסטוריה
הסינית)
ז'אנר :היסטוריה סינית
תקציר :וואנג ג'או ג'ּון הייתה אחת מארבעת הנשים
היפות ביותר בהיסטוריה הסינית .מלבד יופיה היא גם
הייתה מוכשרת מאוד ושרתה בנאמנות בארמון
הקיסרי בתקופת החאן .אולם ,מפנה דרמטי חל
בחייה כאשר היא הפכה לאשתו של מלך שבטי
הנודדים בצפון.

____________________________

שם הספר牛郎织女 :

(סיפור אהבתם של ניו לאנג

ו-גְ 'ה ניּו)
ז'אנר :אגדות עם סיניות
תקציר :בסין ישנו פסטיבל בשם צ'י סי ,ביום
הפסטיבל זוגות של אוהבים נפגשים ומתפללים
לברכה ולאושר .מקור של פסטיבל זה באגדת עם
סינית :שני כוכבים על שביל החלב מתאהבים זה בזה,
אולם מלכת השמיים תנסה הכל על מנת להפריד
בינהם .האם היא תצליח?

וּואה)
שם הספר( 李娃传 :הפילגש לִ י ָ
ז'אנר :רומנטיקה
תקציר :עלם צעיר בשם גָאו ,בן למשפחה עשירה
מגיע לעיר הבירה הקיסרית צ'אנג אן על מנת
להשתתף בבחינות הקיסריות .בעיר הוא מתאהב
וּואה ומבזבז עליה את כל
בפילגש יפייפיה בשם לִ י ָ
כספו עד שכל שנותר לו הוא לקבץ נדבות ברחובות.
לאחר כמה זמן הם שוב נפגשים במקרה בסיטואציה
שתשנה את כל עתידם.
____________________________

שם הספר( 卧薪尝胆 :תלאות וקשיים בהתנדבות
יאן)
של המלך גּואֹו ג' ֶ
ז'אנר :היסטוריה סינית
יּואה ,מכריח את
יאן המלך של מדינת ֶ
תקציר :גּואֹו ג' ֶ
עצמו לחיות בבית קטן ועלוב ולחיות חיים דלים
וקשים .מדוע הוא עושה זאת? קראו סיפור זה בכדי
לגלות.
____________________________
שם הספר( 四大美女之杨贵妃 :יאנג גּווֶי פֶ יי:
אחת מארבעת הנשים היפות ביותר בהיסטוריה
הסינית)
ז'אנר :רומנטיקה
תקציר :המלווה הקיסרית יאנג ,אחת מארבעת הנשים
היפות ביותר בהיסטוריה הסינית ,הייתה מוכשרת
מאוד בריקוד ושובה את ליבו של לִ י לֹונג גְ 'ה הקיסר
שכיהן את מספר השנים הרב ביותר בתקופת שושלת
הטאנג .אולם אהבתו וחיבתו הרבה של הקיסר אליה
מובילה לסוף טראגי.

