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คํานํา
ตามลักษณะการเรียนและการใชภาษาจีนของนักเรียนไทย

และเพื่อสะดวกแกการจัดระบบการเรียน

การสอน หนังสือชุดนี้จึงจัดแบงระดับในการเรียนตามหลักการดังนี้
ระดับตน เรียนรูปประโยคพื้นฐานทั้งหมดของภาษาจีนใหครบ และเรียนรูคําศัพทที่ใชบอย 1,100 คํา
ชวยใหนักเรียนสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปไดในระดับหนึ่ง
ระดับกลาง เพิ่มคําศัพทใหมที่ใชบอยอีก 2,200 คํา ในจํานวนนี้ไดทําการแนะนําคํากริยาและคํากริยา
วิเศษณที่มีความถี่ในการใชงานสูงมากจํานวนหนึ่งอยางเปนระบบ ซึ่งถือวาเปนการจัดเนื้อหาใหตรงกับประเด็น
ที่เขาใจยากในการเรียนการสอนภาษาจีน ไดเพิ่มความลึกและความกวางใหกับความรูทางภาษาไปอีกขั้นหนึ่ง
โดยเนนการใชงานจริงเปนพิเศษ จึงชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันและการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน หนังสือเลมนี้ยังชักนํานักเรียนใหสัมผัสกับภาษาเขียนที่เขาใจงาย
บางสวนในภาษาจีนตามความเหมาะสม เพื่อปูทางไปสูการเรียนภาษาจีนในระดับสูง
ระดับสูง เพิ่มคําศัพทใหมที่ใชบอยอีกประมาณ 2,500 คํา เรียนรูภาษาเขียนของภาษาจีนอยางเปน
ระบบ ยกระดับความสามารถในการฟง การพูด การอาน การเขียนและการแปลใหสูงขึ้นในทุกๆ ดาน ชวยให
นักเรียนสามารถใชภาษาจีนอยางคลองแคลวและอยางมีประสิทธิภาพ
หลังจากหนังสือ“ภาษาจีนระดับตน”พิมพจําหนายแลว ไดรับการตอนรับจากผูสอนและผูเรียนอยางกวาง
ขวาง และไดกลายเปนตําราเรียนภาษาจีนทางเลือกอันดับแรกสําหรับคนไทยที่เรียนภาษาจีนในเวลาอันรวดเร็ว
ซึ่งเปนการใหกําลังใจที่ดีเยี่ยมสําหรับผูเขียน และจะกระตุนใหผูเขียนมีความมุงมั่นในการทํางานมากยิ่งขึ้น
“ภาษาจีนระดับกลาง” เปนงานเขียนตอเนื่องจาก “ภาษาจีนระดับตน” โดยผูเขียนไดพยายามเนนการใช
งานจริง ความเปนระบบ การจัดเนื้อหาใหตรงประเด็นและความสนุกสนานใหครบทุกดานอยางกลมกลืน ซึ่ง
เปนหลักการที่ผูเขียนยึดถือมาโดยตลอด เชื่อวาจะชวยใหทั้งผูสอนและผูเรียนใชงานไดอยางสะดวกสบายและ
ราบรื่นพอสมควร จึงสามารถชวยยกระดับความรูภาษาจีนของนักเรียนใหสูงขึ้นอยางรวดเร็วและไดผล
เนื่องจากความรูของผูเขียนมีจํากัด ยอมมีขอบกพรองผิดพลาดหรือที่หลงลืมในหนังสือบาง จึงขอความ
กรุณาผูอานและผูใชหนังสือเลมนี้โปรดใหคําชี้แนะ จะขอบพระคุณยิ่ง
任景文 (REN JINGWEN)
jingwenr@yahoo.com
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词类简称表

ตารางชื่อยอวจีวิภาค

(名)名词

m8ngc8

(专名)专有名词

zhua1nyo3um8ngc8

(代)代词

da4ic8

(疑代)疑问代词

y8we4nda4ic8

(指代)指示代词

zh9sh0da4ic8

(动)动词

do4ngc8

(助动)助动词

zhu4do4ngc8

(能动)能愿动词

ne2ngyua4ndo4ngc8

(形)形容词

x8ngro2ngc8

(数)数词

shu4c8

(量)量词

lia4ngc8

(副)副词

fu4c8

(介)介词

jie4c8

(连)连词

lia2nc8

(助)助词

zhu4c8

(疑助)疑问助词

y8we4nzhu4c8

(语助)语气助词

yu3q0zhu4c8

(叹)叹词

ta4nc8

(象声)象声词

xia4ngshe1ngc8

(成)成语

che2ngyu3

(俗)俗语

su2yu3

(头)词头

c8to2u

(尾)词尾

c8we3i

★

คํานาม
ชื่อเฉพาะ
คําสรรพนาม
ปฤจฉาสรรพนาม
นิยมสรรพนาม
คํากริยา
คํากริยาชวย
คํากริยานุเคราะห
คําคุณศัพท
คําบอกจํานวน
ลักษณนาม
คํากริยาวิเศษณ
คําบุพบท
คําสันธาน
คําเสริม
ปฤจฉาคําเสริม
คําเสริมน้าํ เสียง
คําอุทาน
คําเลียนเสียง
สํานวน
คําพังเพย
อุปสรรค
ปจจัย

助动词 = 能愿动词
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4.各(代词)
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1.啦
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4.还是
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ประเด็นสําคัญทางภาษา 1.什么 แสดงความหมายปฏิเสธ 2.可 แสดงน้ําเสียงการเนน
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5.连…也…

8.“…A…就…A…”结构

4. “至于”表示
6.“都”与“连…也

第 1 课 最近我很忙
课 文
一
张志伟老师接到了老同学刘佳的电话。

张志伟：喂，你好！我是张志伟。
刘 佳：志伟，你好！是我，刘佳。
张志伟：噢，是刘佳啊，很久不见了，你现在情况怎么样？
刘

佳：还过得去吧！志伟，我有件事情想跟你商量一下儿。咱们
这些在京的老同学平时很难见上一面，我想约大家找个时
间聚一聚，一块儿吃顿饭，你看怎么样？

张志伟：那当然好啊，我看就麻烦你联络一下儿吧，地点由你定。
刘 佳：我建议上四川酒楼，这个地点大家都知道。
张志伟：行啊，那儿的环境也挺不错的，而且老同学中有好几个是
四川人，他们一定乐意。那么时间呢？
刘

佳：你看星期五晚上怎么样？

张志伟：这星期恐怕不行，因为最近我很忙。
刘 佳：这段时间学校不是还没开学吗，你在忙什么呢？
张志伟：也许你还不知道，现在世界各地都兴起了中文热，来北京
读书的各国留学生越来越多，特别是今年，新生已经超过
了一千人。再过几天就要开学了，各种准备工作都得在开
学以前完成，所以忙得要命。
刘 佳：我说现在北京怎么到处都是高鼻子、蓝眼睛的洋人，原来
都是来跟你学中文的！
张志伟：你真会说笑话！我看这样吧，下星期我就有空儿了，要是
中级汉语 1
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其他同学也方便的话，咱们就定在下星期五晚上吧。
刘 佳：好，就这么定了！万一有变化，我再打电话通知你。
二
李玲老师回到家，发现丈夫正在沙发上躺着。

李玲：你是不是不舒服？
丈夫：我有点儿头疼。
李玲：我陪你去医院看看吧。
丈夫：不用了，让我自己静静地躺一会儿就好了。
李玲：最近你总是觉得头疼，从你说的各种症状来看，我觉得有点
儿像高血压，你千万别大意啊！
丈夫：不会吧！我的身体一直很好，可能是因为这段时间工作太紧
张了，休息得不够。
李玲：我看明天你最好去医院检查一下儿，不然我真不放心！
丈夫：明天更不行了，上午公司要开会，下午我约了个客户谈生意，
整天都没空儿。
李玲：那后天呢？
丈夫：这些天我忙得很，去医院检查的事情以后再说吧！
李玲：你总是喜欢今天推明天，明天推后天的！

生词
1. 过得去(过)
2. 事情

(动) guo4dequ4
(名) sh0qing

3. 聚

(动) ju4

4. 联络(联络)

(动) lia2nluo4

5. 地点(点)

(名) d0dia3n

6. 由

(介) yo2u

14
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พอไปได,พอใชได,ไมลําบาก
เรื่อง,เรื่องราว,ธุระ,เหตุการณ
รวมตัว,ชุมนุม,นัดพบกัน
ติดตอประสานงาน,สื่อสาร
สถานที,่ จุด(สถานที่),ทําเล
โดย

7. 定

(动) d0ng

8. 建议(议)

(动) jia4ny0

9. 酒楼(楼)

(名) jiu3lo2u

10. 环境(环)

(名) hua2nj0ng

11. 而且

(连) e2rqie3

12. 中

(名) zho1ng

13. 恐怕

(副) ko3ngpa4

14. 各

(指代) ge4

15. 各地

ge4d0

16. 兴起(兴)

(动) x7ngq9

17. 热(热)

(名) re4

18. 留学生(学)

(名) liu2xue2she1ng

19. 新生

(名) x7nshe1ng

20. 完成

(动) wa2nche2ng

21. 鼻子

(名) b8zi

22. 眼睛

(名) ya3njing

23. 洋人

(名) ya2ngre2n

24. 会(会)

(助动) hu0

25. 其他

(代) q8ta1

26. 变化(变)

(动,名) bia4nhua4

27. 再

(副) za4i

28. 通知

(动) to1ngzh7

29. 沙发(发)

(名) sha1fa1

30. 丈夫

(名) zha4ngfu

31. 躺

(动) ta3ng

32. 静

(形) j0ng

กําหนด,ตกลง
เสนอ
ภัตตาคาร
สิ่งแวดลอม,สภาพแวดลอม
และยัง...อีกดวย,ซ้าํ ยัง,นอกจากนั้น
ใน,ทามกลาง
เกรงวา,คงจะ
แตละ
แตละที่,ทุกที่
เกิดขึ้น,เกิดขึ้นเปนกระแส,กอตัวขึ้น
กระแสความนิยม(fever)
นักเรียนตางชาติ,นักเรียนนอก
นักเรียนใหม,นักศึกษาใหม
สําเร็จ,ทําใหเสร็จ
จมูก
ตา
คนฝรั่ง,ฝรั่งมังคา
เกง
อื่น,อื่นๆ
เปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนแปลง
(เสร็จแลว)คอย
แจง,แจงใหทราบ
โซฟา(sofa)
สามี
เอนตัวลงนอน,เอนกาย,นอน
เงียบ
中级汉语 1
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33. 症状(状)

(名) zhe4ngzhua4ng

34. 高血压(压)

(名) ga1oxue4ya1

35. 千万(万)

(副) qia1nwa4n

36. 大意

(形) da4yi

37. 紧张(紧张)

(形) j9nzha1ng

38. 检查(检)

(动) jia3ncha2

39. 客户

(名) ke4hu4

40. 整

(形) zhe3ng

อาการปวย,อาการของโรค
ความดันโลหิตสูง
...อยางเด็ดขาด,จง...ใหได
ชะลาใจ,พลั้งเผลอ,สะเพรา
เครงเครียด,ตึงเครียด,ตื่นเตน
ตรวจ,ตรวจเช็ก
ลูกคา(รายใหญหรือขาประจํา)
ทั้ง,ทัง้ หมด,ครบ,ถวน,สมบูรณ

41. 今天推明天 , 明天推后天 j7ntia1ntu7m8ngtia1n m8ngtia1ntu7ho4utia1n
(后)
ผลัดวันประกันพรุง

专 名
张志伟(张/伟)

Zha1ng Zh0we3i 人名，中国老师

刘佳(刘)

Liu2 Jia1

人名，张志伟的老同学

京

J7ng

北京(ชื่อยอ)

四川

S0chua1n

四川酒楼(楼)

เสฉวน
S0chua1njiu3lo2u ภัตตาคารเสฉวน

李玲

L9 L8ng

人名，中国老师

语言点
1. 地点由你定
这里的“由”是介词，表示某事归某人负责去做。例如：

คําวา 由 ในที่นี้เปนคําบุพบท แสดงความหมายวา เรื่องหนึ่งยกใหคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบไปดําเนินการ
แปลวา โดย อยางเชน
这个问题由经理决定。
钱应该由他们公司出。
准备工作由班长负责(fu4ze2 รับผิดชอบ)。
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2. 而且老同学中有好几个是四川人
1)“而且”表示更进一层的意思，前面往往有“不但、不仅”等词与
之呼应。例如：
1)而且 หมายถึง อีกขั้นหนึ่ง มากกวานั้น แปลวา และยัง...อีกดวย,ซ้ํายัง,นอกจากนั้น โดยขางหนา

มักจะมีคําวา 不但(ไมเพียงแต), 不仅 ฯลฯ ใชควบคูกับ 而且 อยางเชน
那人会说汉语，而且说得很流利。
这位小姐不但/不仅漂亮，而且很可爱。
2)“中”多用于书面语，口语用“里”
，一般可互相代替。例如：
2)中 สวนใหญใชในภาษาเขียน สวนภาษาพูดจะใชคําวา 里 ปกติสองคํานี้ใชแทนกันได อยางเชน

水中/里

口中/里

计划中/里

故事中/里

花园中/里

但若前面的名词与人有关，则习惯用“中”
。

แตถาขางหนาเปนคํานามที่เกี่ยวกับคน ก็จะนิยมใช 中 มากกวา
3. 这星期恐怕不行
“恐怕”也可放在主语前。例如：

คําวา 恐怕 ไวอยูขางหนาบทประธานก็ได อยางเชน
这星期恐怕不行。↔ 恐怕这星期不行。
他恐怕不会来了。↔ 恐怕他不会来了。
4. 各地 / 各国 / 各种症状
指代词“各”指某个范围内的所有个体，用在名词或量词前。名词限
于人、机构、单位、组织、团体等。例如：

นิยมสรรพนาม 各 หมายถึงทุกตัว ทุกอัน ทุกสิ่งในขอบเขตที่กําหนด แปลวา แตละ อยูขางหนาคํานาม
หรือลักษณนาม โดยคํานามจํากัดเฉพาะคําที่เกี่ยวกับคน องคกร หนวยงาน องคการ หมูคณะ ฯลฯ อยางเชน
各人

各班

各年级

各医院

各方面

各种消息

各位同学

注意：①“各”可直接放在名词前，而“每”除了“家、年、月、日”
等少数名词以外，一般要跟量词或数量词结合后才能放在名词前。②“各”
后只能用少数量词，而“每”后可用各种量词。

ระวัง: ①คําวา 各 สามารถอยูขางหนาคํานามโดยตรง สวนคําวา 每 นอกจากคํานามจํานวนนอย เชน
家,年,月,日 ฯลฯ แลว ปกติตองอาศัยลักษณนามหรือตัวเลขกับลักษณนาม ถึงจะสามารถขยายคํานามได
中级汉语 1
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② ลักษณนามที่ใชตามหลังคําวา 各 ไดนั้นมีจํานวนไมมาก แต 每 สามารถใชกับลักษณนามไดทุกคํา

5. 我再打电话通知你 / 去医院检查的事情以后再说吧
这里的“再”表示一个动作将在另一动作结束后出现，意思相当于“然
后”。例如：

คําวา 再 ในที่นี้หมายถึงการกระทําอยางหนึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการกระทําอีกอยางหนึ่งเสร็จสิ้นลง ซึ่ง
ความหมายเทียบไดกับคําวา 然后(เสร็จแลว,ตอจากนั้น) อยางเชน
咱们吃完饭再去也不晚。
他打算先工作两三年再去北京读硕士(shuo4sh0 ปริญญาโท)。
6. 让我自己静静地躺一会儿就好了
单音节形容词修饰单音节动词时不能用“地”连接。例如：

กรณีคําคุณศัพทพยางคเดี่ยวขยายคํากริยาพยางคเดี่ยว ใชคําวา 地 เชื่อมโยงไมได อยางเชน
静躺

远看

难办

好卖 大骂

慢走

深知

快去快回

形容词（无论单音节还是双音节）的重叠形式修饰动词时，“地”可
用可不用。例如：

กรณีรูปคําซ้ําซอนของคําคุณศัพท(ไมวาเปนพยางคเดี่ยวหรือพยางคคู)ขยายคํากริยา ใช 地 ก็ได ไมใช
ก็ได อยางเชน
静静(地)躺着

远远(地)看见

好好(地)写

深深(地)失望

高高兴兴(地)回来

慢慢(地)走

整整齐齐(地)放在那儿

7. 你千万别大意啊
这里的“千万”是副词，表示叮咛嘱咐，意为“务必”。例如：

คําวา 千万 ในที่นี้เปนคํากริยาวิเศษณ เปนการกําชับ หมายถึง ...อยางเด็ดขาด,จง...ใหได อยางเชน
这件事千万不能让别人知道了！
到了美国千万要打电话来告诉妈妈！
千万别小看她，她的中文比谁都好！
8. 这些天我忙得很
“很”在“得”后表示程度高，作补语。例如：

คําวา 很 อยูหลัง 得 แสดงวามีระดับความเขมขนสูง ทําหนาที่เปนบทเสริมบทกริยา อยางเชน
好得很 热得很 贵得很 舒服得很 辛苦得很 能干得很
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练 习
1. 熟读下列短语
1)由老师定 由他解释
2)手中 眼中

心中

山中 句子中 考试中 想像中

生活环境 学习环境

3)工作环境
4)各位

信中

由我来讲 由公司出钱 由中国决定

各种

语言环境

各民族 各(家)公司

5)中文热

电脑热

旅游热

6)其他人

其他事

其他客户

环境问题

各(所)大学

读书热

买车热

其他地点

关系紧张

情况紧张 紧张的工作

8)检查身体

检查作业

检查准备工作

整年

整个月

留学热

其他时间 其他问题

7)学习紧张
9)整天 整夜

各位老师

紧张的生活

检查学习情况

整个夏季

整个学期 整个学校

2. 用“我说…怎么…，原来…”结构完成下列句子
1)我说他今天怎么不太高兴, 原来__________________________。
2)我说他们俩怎么分手了, 原来____________________________。
3)我说他怎么__________________________, 原来外面下大雨了。
4)我说她的英语怎么______________________, 原来她是英国人。
5)我说百货大楼里怎么_____________________, 原来这儿正在大
减价(jia3njia4 ลดราคา)。
3. 用“千万”完成下列句子
1)这件事情很重要，______________________________________!
2)现在她正在生你的气，__________________________________!
3)今天_____________________，我洗的衣服都还没干(ga1n แหง)呢。
4)_________________________，万一出(chu1 เกิด)了问题就麻烦了。
5)这个人心毒手狠，______________________________________!
中级汉语 1

19

4. 用“再(คอย)”翻译下列短语

คิดใหเรียบรอยแลวคอยทํา ทานขาวเสร็จคอยไป รอ(ให)เขาเห็นดวยแลวคอยวากันอีกที
มีเงินแลวคอยซื้อ ทําการบานเสร็จแลวคอยไปเที่ยว เรียนศัพทใหมแลวคอยขึน้ บทใหม
ฟงเขาใจแลวคอยเขียน ดูหนังจบแลวคอยไปซื้อของ รอ(ให)เขามาแลวเราคอยกลับบาน
5. 用括号中的词改写下列句子
1)你是班长，让谁去你来决定吧！(由)
2)你去告诉他这个消息最合适了。(由)
3)已经这么晚了，她可能不会打电话来了。(恐怕)
4)他很久没跟我联系了，也许他早就忘记我了。(恐怕)
5)山田学习很努力，另外，他还常常帮助别人。(而且)
6)我的意见是让他来完成这件工作。(建议)
7)现在的情况已经跟以前不一样了。(变化)
6. 用本课生词填空
1)他们俩一有空儿就______在一起练习说汉语。
2)我弟弟的学习还______，不算好，也不算差。
3)他担心会发生(fa1she1ng เกิด)其他问题，所以又______了一遍。
4)这次去中国，我发现中国的______真大。
5)今天是星期天，______是月初，所以饭馆里人特别多。
6)你______别这么想，他一定不是有意(yo3uy0 ตั้งใจ)的。
7)请______每位同学，学校七月十号放假。
8)什么时候买、买多少，最好______经理来______。
9)现在______国都在想办法努力解决(jie3jue2 แกไข)环境问题。
10)千万别打扰(da3ra3o รบกวน)他，让他一个人______地休息一会儿。
7. 回答问题
1)最近你忙吗？今天你整天都很忙吗？你在忙什么？
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