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ในหนึ่งวันของฉัน

我的一天
  wǒ    de       yì      tiānบทที่

1
一、看图学词语  เรียนรู้คำาศัพท์ด้วยรูปภาพ

kàn tú xué cí  yǔ

qǐ chuáng

shàng xué fàng xué xǐ zǎo shuì jiào

shuā yá xǐ liǎn

起床

上学 放学 洗澡 睡觉

刷牙 洗脸

7



二、说一说  ฝึกสนทนา
shuō yi shuō

   nǐ     jǐ  diǎn shàng xué

你几点上学？

 wǒ  zǎo shang liù  diǎn qǐ chuáng

我早上六点起床。

  wǒ   qī  diǎn  chī  zǎo  fàn

我七点吃早饭。

  nǐ  zǎo shang  jǐ   diǎn  qǐ chuáng

你早上几点起床？

   nǐ      jǐ  diǎn  chī  zǎo  fàn

你几点吃早饭？

  wǒ  zǎo shang qī diǎn bàn shàng xué

我早上七点半上学。
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   nǐ     jǐ   diǎn  chī  wǔ   fàn

你几点吃午饭？

   nǐ     jǐ   diǎn fàng xué

你几点放学？

 wǒ   shí     èr   diǎn    èr    shí   fēn  chī   wǔ   fàn

我十二点二十分吃午饭。

  wǒ  sān diǎn   sì     shí    fēn fàng xué

我三点四十分放学。

   nǐ     jǐ    diǎn  chī wǎn fàn

你几点吃晚饭？   wǒ    liù   diǎn bàn chī wǎn fàn

我六点半吃晚饭。
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三、阅读  ฝึกอ่าน
yuè dú

 wǒ    jǐu  diǎn bàn shuì  jiào

我九点半睡觉。

   nǐ     jǐ    diǎn shuì   jiào

你几点睡觉？

  zǎo shang     xiǎo xióng qǐ chuáng yí  kàn biǎo                   bā  diǎn bàn   le

早上，小熊起床一看表：“八点半了!”
 tā     jí máng chuān shang chèn shān hé duǎn kù qù xué xiào   xióng mā  ma  jiào

他急忙穿上衬衫和短裤去学校。熊妈妈叫
xiǎo xióng chī zǎo fàn        xiǎo xióng shuō                mā  ma            wǒ   chí  dào   le             

小熊吃早饭。小熊说：“妈妈，我迟到了，
bù   chī  zǎo  fàn    le

不吃早饭了!”

        xiǎo xióng   chí   dào     le

小熊迟到了
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               xiǎo xióng pǎo dào xué xiào        kàn  jiàn  xiǎo hóu   zi     zài  cāo chǎng shang wánr

小熊跑到学校，看见小猴子在操场上玩儿。
xiǎo  hóu  zi    xiào zhe shuō                 xiǎo xióng          jīn   tiān   shì   xīng  qī    liù         

小猴子笑着说：“小熊，今天是星期六，
bú shàng xué

不上学。”

ตัวย่อ ตัวเต็ม พินอิน คำาแปล

起床 qǐ chuáng ตื่นนอน

刷牙 shuā yá แปรงฟัน

洗脸 洗臉 xǐ liǎn ล้างหน้า

上学 上學 shàng xué ไปโรงเรียน
เรียนหนังสือ

放学 放學 fàng xué เลิกเรียน

洗澡 xǐ zǎo อาบน้ำา

睡觉 睡覺 shuì jiào นอน นอนหลับ

熊 xióng หมี

四、生词表  ตารางคำาศัพท์ใหม่
shēng cí biǎo
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