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一一、、连一连连一连		 จงโยงเส้นจับคู่
  lián  yi  lián 

         yī    èr  sān

ai、ei、ui 一二三  ai、ei、ui  ai、ei、ui 一二三  ai、ei、ui  หนึ่ง สอง ส�ม

บทที่      

11 第一课
  dì     yī    kè



8

二、二、按听到的拼音 ，圈一 圈按听到的拼音 ，圈一 圈   จงวงกลมเสียงพินอินที่ได้ยิน
              àn tīng dào de pīn yīn      quān yi quān
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三、三、给给      下下      边边          这这      段段      话话            标标      上上      声声      调调     
   จงเขียนเสียงวรรณยุกต์ลงในประโยคข้�งล่�งนี้

       gěi xià biān zhè duàn huà biāo shàng shēng diào 
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四、四、数一数数一数   ฝึกนับจำ�นวน
          shǔ yi shǔ
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五、五、写一写 ，记一记写一写 ，记一记   ฝึกเขียนและจำ�
            xiě yi  xiě             jì     yi    jì 
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一一、、连一连连一连		 จงโยงเส้นจับคู่
  lián  yi  lián 

       lǎo shī  hǎo

ao、ou、iu  ao、ou、iu  老师好老师好  ao、ou、iu  ao、ou、iu   สวัสดีคุณครู

บทที่ 

22 第二课第二课
  dì    èr     kè


