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一一、、听录音，圈一圈听录音，圈一圈  จงวงกลมคำ�ศัพท์ที่ได้ยิน
 tīng  lù   yīn    quān yi quān 

  โรงเรียนสอนภาษาจีน

中文学校
Zhōng  wén  xué  xiàoบทที่11
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二、二、连一连，然后连一连，然后  把字写在括号内把字写在括号内    
  จงโยงเส้นจับคู่ แล้วเขียนตัวอักษรลงในวงเล็บ

lián  yi    lián     rán hòu bǎ zì  xiě zài kuò hào nèi 

例如：
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三三、、看图填空看图填空  ดูภ�พ และเลือกคำ�ตอบม�เติมลงในช่องว่�ง
kàn tú tián kòng

二年级
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学
学
校
校
年
年

文文
文文

级级
级级
同同
同同

我 是 中 文 学 校 学 生 。

四四、、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、、听录音，圈一圈听录音，圈一圈  จงวงกลมคำ�ศัพท์ที่ได้ยิน
 tīng  lù   yīn    quān yi quān 

  ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน

课堂用语
   kè  táng yòng  yǔบทที่22
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例如：

二、二、连一连，然后连一连，然后  把字写在括号内把字写在括号内    
  จงโยงเส้นจับคู่ แล้วเขียนตัวอักษรลงในวงเล็บ

lián  yi    lián     rán hòu bǎ zì  xiě zài kuò hào nèi 
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