מבחני  )汉语水平考试( HSKבאוניברסיטה העברית
 .1הרשמה
אתר הבחינותhttp://www.chinesetest.cn/index.do :
יש ליצור חשבון משתמש ,לבחור במבחנים וברמות הבחינה הרלוונטיים ולהגדיר את מיקום הבחינה
(מכון קונפוציוס באוניברסיטה העברית).
במקרה של תקלה ,נסו להשתמש בדפדפן Internet Explorer
שימו לב:
-

אל כתובת האימייל בעזרתה תרשמו לאתר יישלחו כל ההודעות הבאות לגבי המבחן – הקפידו
להקליד כתובת נכונה!

-

סוג המבחןPaper-based test :

-

נא להעלות תמונה ברורה ובגודל מתאים על פי ההוראות הרשומות באתר.

-

מבחן ה( HSKK-מבחן בעל פה) הוא מבחן בפני עצמו ויש להירשם אליו בנוסף על ההרשמה
למבחן ה.HSK-

 .2תשלום
התשלום עבור המבחן יתבצע במזומן במשרדי מכון קונפוציוס (הפקולטה למדעי הרוח ,חדר )4112
ובתיאום מראש במייל .confucius@mail.huji.ac.il :אנא הביאו עמכם את הסכום המדויק הנדרש
על פי רמת המבחן אליה נרשמתם.
נבחנים אשר לא לומדים באוניברסיטה העברית או מסיבה מיוחדת אינם יכולים להגיע למשרדי
המכון ,רשאים לשלם בצ'ק לפקודת האוניברסיטה העברית .את הצ'קים יש לשלוח בדואר
רשום/מהיר כך שיגיעו עד שבוע לפני סוף ההרשמה.
ההרשמה למבחן אינה סופית ללא השלמת התשלום!
מחירי המבחנים:
-

רמה ₪ 125 :2

-

רמה ₪ 175 :3

-

רמה ₪ 225 :4

-

רמה ₪ 275 :5

-

רמה ₪ 325 :6

-

 HSKKרמת מתחילים₪ 100 :

-

 HSKKרמת ביניים₪ 150 :

 .3כרטיס נבחן
לאחר התשלום תוכלו להדפיס את כרטיס הנבחן שלכם ( )准考证מאתר ההרשמה .מדובר בדף
בצורת טבלה הכוללת פרטים אישיים ותמונה וכן את מספר הנבחן שלכם.
-

על גבי כרטיס הנבחן תוכלו לראות את מקום וזמן הבחינה המדויקים.

-

ללא כרטיס הנבחן לא תורשו להיכנס לחדר הבחינה.

-

מבחן ה( HSKK-מבחן בעל פה) הוא מבחן בפני עצמו ויש לו כרטיס נבחן נפרד מה.HSK-

-

אנא הדפיסו את כרטיס הנבחן מספר ימים מראש ,כבר קרה שהיו תקלות באתר יום לפני הבחינה
או ביום הבחינה.

 .4הכנה למבחן
למידע על המבחנים השונים ולהורדת מבחנים לדוגמה היכנסו לאתר המכוןhttp://confucius- :
/huji.co.il
 .5יום המבחן
-

יש להגיע  15דקות לפחות לפני תחילת המבחן.

-

לא לשכוח להביא אתכם את כרטיס הנבחן.

-

הסימון על גיליון התשובות יתבצע בעיפרון  2Bבלבד .יש להביא אתכם עיפרון ,מחק ומחדד.

 .6תוצאות ותעודות
-

התוצאות יפורסמו באזור המידע האישי שלכם באתר הבחינות בו נרשמתם כחודש לאחר מועד
הבחינה.

-

התעודות יגיעו במרוכז למשרדי המכון ועל כך תשלח הודעה לכל הנבחנים.

