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汉语考试 ---- 第二期 

 

长城很有名，听说它有两千多年的历史。 

来中国旅行的人都要去游览一下长城。 

到北京以后，我们班的同学有的去了一次长城， 

有的去了两次了。 

上星期，我和玛丽也去长城游览了一次。 

八点钟，我们坐汽车从学校出发。一个半小时以后，

开始爬山了。汽车一会儿慢慢地上山，一会儿 

很快地下山。到了长城下边，我对玛丽说：“你看，

长城多高！我们到上边去吧！”我们到了最高的地方

还在那里照了几张相。玛丽高兴地对我说： 
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“下月我妈妈要来北京，我一定陪她再来一次！” 

 

 

 

生词 

 

它  ta   it 

千  qian   thousand 

历史  li shi   history 

旅行  lu xing  to travel 

要  yao   to want; to need, wish; shall; will 

游览  you lan  to go sight-seeing 

到  dao   to arrive; toward  

以后  yi hou   after; later 

班  ban   class 

有的  you de  some; certain 

次  ci   (a verbal measure word) time(s) 

上星期 shang xing qi last week 

11

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



出发  chu fa   to set out; to start off 

开始  kai shi  to begin; start 

爬  pa   to climb 

一会儿 yi hui'r  a moment; a while 

慢  man   slow 

最  zui   most 

照  zhao   to take (pictures) 

相  xiang   pictures; photograph  

下月  xia yue  next month 

一定  yi ding  certainly; definitely; must 

陪  pei   to accompany 

 

 מועד ב' –מבחן בסינית 

 

 החומה הסינית מאוד מפורסמת, אומרים שיש לה יותר מאלפיים שנות היסטוריה. 

 כל האנשים הבאים לטייל בסין צריכים לצאת לבקר קצת בחומה הסינית.

שהגיעו לבייג'ין, הסטודנטים בכיתתנו חלקם יצאו לחומה הסינית פעם אחת, לאחר  

 וחלקם יצאו כבר פעמיים.

 בשבוע שעבר, גם אני ומרי יצאנו לבקר בחומה הסינית פעם אחת.  

 בשמונה בדיוק, נסענו באוטובוס שיצא מבית הספר. שעה וחצי אחר כך,

, ובמהירות רבה בזמן מן העליות בהרהתחלנו לטפס על ההרים. האוטובוס נסע באיטיות בז

 . כשהגענו למרגלות החומה הסינית, אמרתי למרי: "ראי,הרהירידות ב

כמה גבוהה החומה הסינית! הבה נעלה למעלה!" כשהגענו למקום הגבוה ביותר, עוד 

 צילמנו שם כמה תמונות. מרי אמרה לי בשמחה: 
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בת ללוות אותה ולבוא הנה עוד "בחודש הבא אימא שלי צריכה לבוא לבייג'ין, אני חיי

 "   !פעם
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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