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 หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดท�าข้ึนตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศกึษาธิการ เพือ่ใช้เป็นระบบการเรียนการสอนภาษาจีนให้นักเรียนชาวไทย
โดยเฉพาะ
  หนังสือชุดน้ีประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู การ์ดต่างๆ และซีดีเสียง ซึ่งจะต้องน�ามา 
ใช้ควบคู่กัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนที่ดีที่สุด
  ชุดแบบเรียนส�าหรับนักเรียนระดับที่ 1 น้ี แบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ หนังสือแบบเรียนเล่มที่ 1 และ 
หนังสือแบบเรียนเล่มที่ 2 ซึ่งในส่วนแรกจะเป็นการเรียนการสอนระบบสัทอักษรพินอิน รวม 22 บท 
และในคร่ึงแรกของหนังสือแบบเรียนเล่มที่ 2 น้ันจะเร่ิมด้วยการเรียนการสอนบทสนทนา ในท้ายบท 
ของแต่ละบทน้ัน (บทที่ 7 บทที่ 12 และเล่ม 2 บทที่ 5 บทที่ 10 และบทที่ 15) จะเป็นบททบทวนเพ่ือให้ 
นักเรียนสามารถจดจ�าได้ดียิ่งขึ้น
  ค�าศัพท์ทีป่รากฏในหนังสอืชุดน้ีม ี2 ลกัษณะ ได้แก่ หวัข้อ “ตารางค�าศัพท์ใหม่” และ หวัข้อ “ฝึกอ่าน 
และจ�า” ซึง่นักเรียนเพยีงแค่จ�าได้และอ่านให้ได้ก็เพยีงพอ อกัษรจีนในหวัข้อ “ฝึกเขียนตามตวัอย่าง” จ�าเป็น 
ที่จะต้องให้นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ และใช้เป็น เน่ืองจากจุดประสงค์ของการเรียนการสอนอักษรจีนของ 
2 ประเภทนี้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการสอนของผู้สอนจ�าเป็นต้องแยกแยะให้ชัดเจน
  ในหัวข้อ “เรียนรู้พินอินด้วยรูปภาพ” น้ัน เป็นการน�าเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน 
เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับภาษาจีนในเบ้ืองต้น โดยอาศัยเปรียบเทียบกันระหว่างรูปภาพ 
การออกเสียง และอักษรจีน ซึ่งนักเรียนไม่จ�าเป็นต้องจดจ�าอักษรจีนสีด�าที่อยู่ในหัวข้อนี้
  อกัษรจีนในแบบเรียนน้ันจะมพีนิอนิควบคู่ไปด้วย ซึง่เป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อกัษรจีนได้ 
โดยผ่านตัวอักษรพินอิน
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 บทที่ 11 第一课
dì      yī     kè

一、看图学拼音  เรียนรู้พินอินด้วยรูปภาพ

韵母 เสียงสระ

kàn tú xué pīn yīn

yùn mǔ

bai pai mai 
dai tai nai
lai gai kai 
hai 

bei pei mei
fei dei nei 
lei gei kei
hei

dui tui gui
kui hui

ai
ài

爱

ei
mèi

妹

ui 
tuǐ

腿
8



fēi

飞

二、拼拼读读	 ฝึกสะกดและฝึกอ่าน
pīn pīn dú dú

bà ba huí lái le，mā ma huí lái le.

wǒ ài bà ba，wǒ ài mā ma.

Tài guó

泰国

lái 

来

shuǐ

水
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三、认一认，读一读	 ฝึกจ�าและอ่าน
rèn  yi   rèn        dú   yi   dú

〇

一

二	

三	 四

五
六

七

八

九

十

shēng cí biǎo

四、生词表    ตารางค�าศัพท์ใหม่

爱	 愛 ài รัก
泰国	 泰國 Tài guó ประเทศไทย
水  shuǐ  น�้า
来	 來 lái  มา
二  èr สอง
三  sān สาม
六	  liù หก
九  jiǔ เก้า

ตัวย่อ ตัวเต็ม พินอิน ค�าแปล

líng

yī sā
n sì

qī

bā

jiǔ

sh
í

wǔ
liù

èr
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ai ei ài mèi tuǐ 

Tài guó    shuǐ     lái 

กิจกรรม
ฝึกเขียนพินอิน 二、拼音书写练习 ฝึกเขียนพินอิน

pīn yīn shū xiě  liàn  xí

ฟังเสียงแล้ววงกลมค�าตอบที่ถูกต้อง 

กิจกรรม
ฝึกฝนการฟัง 一、听录音，圈出正确答案

tĪng lù yĪn     quān chū zhèng què dá àn

课堂练习课堂练习  แบบฝึกหัดทบทวน
kè táng liàn xí 

1.   bái pái 2.   mǎi nǎi

3.   méi péi 4.   gěi lěi

5.   huǐ guǐ 6.   tuì kuì
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四、汉字书写练习 ฝึกเขียนอักษรจีน
Hàn  zì  shū  xiě  liàn xíกิจกรรม

ฝึกเขียนอักษรจีน

กิจกรรม
ฝึกอ่านออกเสียง 三、朗读练习  ฟังและอ่านออกเสียง

lǎng dú liàn xí

一、二、三，三、二、一，
一、二、三、四、五、	六、七，
一、二、三，三、二、一，
七、六、五、四、三、二、一。
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