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บทสนทนาในเบือ้ งต้น สอดแทรกวัฒนธรรมของจีน และการนำ�เสนอเรือ่ งราวด้วยการ์ตนู สีสนั สดใส
สำ�หรับแบบเรียนเล่ม 5 ประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด และคูม่ อื ครู มีเนือ้ หา ดังนี้
1. มีทั้งหมด 15 บท พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
2. ประกอบด้วยคำ�ศัพท์จ�ำ นวน 206 คำ� เป็นการเรียนรูค้ �ำ ศัพท์ทใี่ ช้ในกิจวัตรประจำ�วัน ชีวติ ในโรงเรียน
ประเทศต่าง ๆ ภาษา เป็นต้น
3. หน้าแรกของแต่ละบทมี QR code ซึง่ บรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนือ้ หาในบทเรียนและแบบฝึกหัดทบทวน
สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
4. แบบฝึกหัดทบทวนของแต่ละบท เป็นกิจกรรมแบบ Active Learning  โดยหัวข้อทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์
ให้ฟังเสียงอ่านเพื่อทำ�กิจกรรม
หนังสือชุดนีน้ อกจากจะเหมาะกับการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว ยังเหมาะกับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่เริ่มจากง่ายไปยาก และสามารถศึกษาได้จากคู่มือครูประกอบการเรียน
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คำ�นำ�
ผู้เขียน
หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำ�ขึ้นตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนภาษาจีนสำ�หรับนักเรียนชาวไทย
โดยเฉพาะ
หนังสือชุดนีป้ ระกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด และคูม่ อื ครู ซึง่ จะต้องนำ�มาใช้ควบคูก่ นั เพือ่ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนที่ดีที่สุด
แบบเรียนเล่ม 5 นี้มี 3 หน่วย 15 บท เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยคำ�ศัพท์ทั่วไป ได้แก่ คำ�ศัพท์
ที่ใช้ในกิจวัตรประจำ�วัน ชีวิตในโรงเรียน ประเทศต่าง ๆ ภาษา เป็นต้น โดยบทที่ 5 บทที่ 10 และบทที่ 15
เป็นบททบทวน เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระที่ได้เรียนมาและช่วยให้จดจำ�ได้แม่นยำ�ขึ้น
ในแต่ละบทจะประกอบด้วยคำ�ศัพท์ บทสนทนา และสอดแทรกด้วยนิทานเรื่องสั้น ๆ เพื่อพัฒนาด้าน
การอ่านและความเข้าใจของนักเรียน และได้เรียนรู้คำ�ศัพท์มากยิ่งขึ้น
คำ�ศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือชุดนี้มี 2 ลักษณะ ได้แก่ คำ�ศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อ “ตารางคำ�ศัพท์ใหม่”
และคำ�ศัพท์ในหัวข้อ “ฝึกอ่านและจำ�” ซึง่ ให้นกั เรียนสามารถจำ�ได้และอ่านได้กเ็ พียงพอ อักษรจีนและคำ�ศัพท์
ที่ปรากฏในหัวข้อ “ฝึกเขียนอักษรจีน” นั้นเป็นการ “ฝึกเขียนและใช้คำ�” คำ�ศัพท์ของบทเรียนนั้น ๆ ซึ่ง
นักเรียนจำ�เป็นต้องอ่านได้ เขียนได้ และใช้เป็น
อักษรจีนในแบบเรียนนั้นจะมีพินอินควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อักษรจีน
และรูปประโยคได้ด้วยตนเองผ่านตัวอักษรพินอิน
นิทานที่ปรากฏในหัวข้อฝึกอ่านของหนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” ผู้เขียนได้แต่งขึ้นเองหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้อมูลจากนิทานเรื่องเล่าต่าง ๆ ผู้เขียนไม่สามารถค้นหาที่มาของต้นเรื่องได้ ดังนั้นจึง
ไม่ได้ระบุชื่อของผู้แต่งนิทานไว้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ท่านสามารถติดต่อ
ผ่านทางสำ�นักพิมพ์ได้
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บทที่

我的一天
wǒ

de

yì

tiān

ในหนึ่งวันของฉัน

kàn tú xué cí  yǔ

一、看图学词语 เรียนรู้คำ�ศัพท์ด้วยรูปภาพ
qǐ chuáng

shuā yá

xǐ liǎn

起床

刷牙

洗脸

shàng xué

fàng xué

xǐ zǎo

shuì jiào

上学

放学

洗澡

睡觉
7

shuō yi shuō

二、说一说 ฝึกสนทนา
nǐ zǎo shang jǐ diǎn qǐ chuáng

你早上几点起床？

nǐ

wǒ qī diǎn chī zǎo fàn

我七点吃早饭。

jǐ diǎn shàng xué

你几点上学？

8

我早上六点起床。

jǐ diǎn chī zǎo fàn

你几点吃早饭？

nǐ

wǒ zǎo shang liù diǎn qǐ chuáng

wǒ zǎo shang qī diǎn bàn shàng xué

我早上七点半上学。

nǐ

jǐ diǎn chī wǔ fàn

你几点吃午饭？

nǐ

èr diǎn èr

shí fēn chī wǔ fàn

我十二点二十分吃午饭。

jǐ diǎn fàng xué

你几点放学？

nǐ

wǒ shí

wǒ sān diǎn sì

shí fēn fàng xué

我三点四十分放学。

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。

9

nǐ

jǐ diǎn shuì jiào

你几点睡觉？

wǒ

jǐu diǎn bàn shuì jiào

我九点半睡觉。

yuè dú

三、阅读 ฝึกอ่าน
xiǎo xióng chí dào

le

小熊迟到了

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!”
10

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。”
shēng cí biǎo

四、生词表 ตารางคำ�ศัพท์ใหม่

ตัวย่อ
起床
刷牙
洗脸
上学
放学
洗澡
睡觉
熊

ตัวเต็ม

พินอิน

คำ�แปล

qǐ chuáng

ตื่นนอน
แปรงฟัน
ล้างหน้า
ไปโรงเรียน
เรียนหนังสือ
เลิกเรียน
อาบน้ำ�
นอน นอนหลับ
หมี

shuā yá

洗臉
上學

xǐ liǎn

放學

fàng xué

shàng xué

xǐ zǎo

睡覺

shuì jiào
xióng
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