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หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 5 น้ีมี 15 บท เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 5 เพื่อให้ 
ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนส่ิงที่ได้เรียนรู้มา โดยในแต่ละบทผู้เรียนสามารถฝึกฝนและทบทวนทักษะทั้ง 
4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนได้ด้วยความเพลิดเพลิน 

หนังสือแบบฝึกหัดเล่มน้ีประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น วงกลมคำาตอบท่ีถูกต้อง 
ซ่ึงจะต้องประกอบกับการฟังซีดีเสียง การฝึกโยงเส้นจับคู่อักษรจีน การเติมคำาโดยดูจากภาพ การเขียนอักษรจีน 
และการเรียงประโยค เป็นต้น

 น�นมีบุ๊คส์



หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำาข้ึนตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนภาษาจีนให้นักเรียนชาวไทย 
โดยเฉพาะ

หนังสือชุดน้ีประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู ซึ่งจะต้องนำามาใช้ควบคู่กัน เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนมากที่สุด

เน้ือหาในแบบฝึกหัดเล่ม 5 น้ีประกอบด้วยคำาศัพท์ที่ใช้ในกิจวัตรประจำาวัน ชีวิตในโรงเรียน ประเทศ
ต่าง ๆ  ภาษา เป็นต้น โดยบทที่ 5 บทที่ 10 และบทที่ 15 เป็นบททบทวน

หนังสือแบบฝึกหัดน้ีสัมพันธ์กับตัวอักษรและคำาศัพท์ในหนังสือแบบเรียนเล่ม 5 เพื่อช่วยฝึกฝน 
ให้นักเรียนสามารถอ่านและจำาตัวอักษร คำาศัพท์ และโครงสร้างประโยคได้ รูปแบบและเน้ือหาของหนังสือ 
แบบฝึกหัดเล่มนี้มีความหลากหลายและสามารถนำาไปใช้ได้จริง

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 5 น้ีมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในด้านการฟัง ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่ไปกับซีดีเสียงของหนังสือชุดน้ี ดังน้ันผู้สอนควรช้ีแนะการทำาแบบฝึกหัด 
ให้แก่นักเรียนโดยศึกษาวิธีการจากคู่มือครู ร่วมกับสถานการณ์การสอนจริง 

อย่างไรก็ตาม ตามเป้าหมายการเรียนการสอนและความสามารถด้านภาษาของนักเรียน ครูผู้สอน 
สามารถ ปรับเปลี่ยนเน้ือหาของแบบฝึกหัดตามความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน เพื่อให้การเรียน 
การสอน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ในหนึ่งวันของฉัน

我的一天
  wǒ     de      yì      tiānบทที่

11
一、听录音，圈一圈一、听录音，圈一圈  จงวงกลมคำาศัพท์ที่ได้ยิน

tīng  lù  yīn      quān yi quān

1.

2.

3.

4.

7



xǐ

jí

xiào

chuáng

shuā

fàng

máng

qǐ

� 起� 笑�

� 忙� 急

� 刷� 放�

� 床� 洗

二、根据拼音填写汉字�二、根据拼音填写汉字�
        เลือกอักษรจีนม�เติมให้ตรงกับตัวพินอินที่กำ�หนด

gēn  jù  pīn  yīn tián xiě Hàn   zì 

8



1.

2.

3.

4.

5.

例如：

(�� �)

(�� �)

(�� �)

(�� �)

洗澡(�� �)

(�� �)

xǐ zǎo

洗

起

早

睡

洗

上

饭

澡

脸

学

床

觉

三、连一连，写一写三、连一连，写一写 
       จงโยงเส้นจับคู่ แล้วเติมคำ�ตอบลงในวงเล็บพร้อมพินอิน

 lián  yi   lián       xiě   yi    xiě
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1. � ������。

2. � ������。

3. � ������。

4. � ������。

1. 我晚上九点半睡觉。� 2. 我早上七点半上学。

3. 我早上六点起床。� 4. 我下午六点半吃晚饭。

四、根据图意填写句子四、根据图意填写句子 
        จงเลือกประโยคและนำ�ม�เติมต�มคว�มหม�ยของภ�พ

gēn  jù    tú   yì  tián xiě  jù    zi 
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五、写一写，记一记五、写一写，记一记  ฝึกเขียนและจำ�

  xiě   yi   xiě           jì     yi     jì
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