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วันนี้อ�ก�ศเป็นอย่�งไร

今天天气怎么样
   jīn     tiān    tiān      qì      zěn    me   yàngบทที่

1
一、看图学词语  เรียนรู้คำาศัพท์ด้วยรูปภาพ

kàn tú xué cí  yǔ

qíng tiān

xià yǔ

yīn tiān

cǎi hóng

guā fēng

duō yún

晴天

下雨

阴天

彩虹

刮风

多云
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二、说一说  ฝึกสนทนา
shuō yi shuō

míng tiān tiān   qì   zěn   me yàng

明天天气怎么样？

 zuó  tiān tiān    qì   hěn hǎo

昨天天气很好。

   jīn  tiān  duō  yún         guā fēng

今天多云，刮风。

 zuó  tiān tiān   qì    zěn  me yàng

昨天天气怎么样？

   jīn   tiān tiān   qì    zěn  me yàng

今天天气怎么样？

míng tiān yīn tiān           yǒu   yǔ

明天阴天，有雨。
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三、阅读  ฝึกอ่าน
yuè dú

    jīn   tiān tiān    qì  zhēn hǎo            Lì       lì     hé   Cái míng qù   hǎi biān    wánr

今天天气真好，丽丽和财明去海边玩儿。
lán  tiān  bái  yún           shā tān shàng de  tài yáng  sǎn  hǎo xiàng yì   duǒ duǒ xiǎo huā

蓝天白云，沙滩上的太阳伞好像一朵朵小花。
yǒu  de   rén   zài   hǎi biān  shài   tài  yáng         yǒu  de   rén    zài   hǎi     li    yóu yǒng

有的人在海边晒太阳，有的人在海里游泳。

           cǎi   hóng

彩虹

     Lì       lì      hé  Cái  míng  zài  shā  tān shàng wánr               hū   rán           tiān  yīn    le

丽丽和财明在沙滩上玩儿，忽然，天阴了，
xià   yǔ     le             tā   men   jí  máng pǎo dào mù  wū   xià            yǔ    tíng   le            tiān qíng   le

下雨了。他们急忙跑到木屋下。雨停了，天晴了，
kàn cǎi hóng

看彩虹。
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ตัวย่อ ตัวเต็ม พินอิน คำาแปล

晴天 qíng tiān ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

阴天 陰天 yīn tiān ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

刮风 刮風 guā fēng ลมพัด มีลมพัด

下雨 xià yǔ ฝนตก

彩虹 cǎi hóng รุ้ง

多云 多雲 duō yún มีเมฆมาก

天气 天氣 tiān qì อากาศ

怎么样 怎麼樣 zěn me yàng อย่างไร

沙滩 沙灘 shā tān หาดทราย

太阳伞 太陽傘 tài yáng sǎn ร่มกันแดด

好像 hǎo xiàng ดูเหมือนว่า คล้าย

忽然 hū rán ทันใดนั้น ฉับพลัน

木屋 mù wū เรือนไม้ บ้านไม้

停 tíng หยุด พัก

四、生词表  ตารางคำาศัพท์ใหม่
shēng cí biǎo
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一、�选择适当的词语填空  
เลือกคำาตอบที่เหมาะสมมาเติมลงในช่องว่าง

xuǎn zé shì dàng de cí yǔ tián kòngกิจกรรม
ฝึกฝนการอ่าน

          zuó tiān  shì                                                  tiān   qì   hěn hǎo         bù  lěng  bù   rè

1. 昨天是（� � � � ）天气很好，不冷不热。
            jīn  tiān tiān  qì    bù  hǎo       duō yún

2. 今天天气不好，多云（� � � � ）。
            bù  xià   yǔ    le            yě   bù                                                    le           wǒ men qù    tī   qiú   ba

3. 不下雨了，也不（� � � � ）了，我们去踢球吧。
         tiān kōng zhōng de                                           zhēn měi  lì

4. 天空中的（� � � � ）真美丽。
           Tài guó  wǔ yuè jīng cháng

5. 泰国五月经常（� � � � ）。

                 qíng tiān               yīn tiān                duō yún                 cǎi hóng           guā fēng               xià  yǔ

A 晴天  B 阴天  C 多云  D 彩虹  E 刮风  F 下雨

เฉลย: 1. A  2. B  3. E  4. D  5. F

课堂练习 แบบฝึกหัดทบทวน
kè táng liàn xí 

1. A� 晒太阳 B� 游泳 C� 踢球
shài tài yáng yóu yǒng              tī   qiú

2. A� 一朵朵小花 B� 一个个太阳伞 C� 很多人
       yì duǒ duǒ xiǎo huā     yí     gè  gè tài yáng sǎn hěn duō rén

二、请选择正确答案  จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง   
qǐng xuǎn zé zhèng què dá' ànกิจกรรม

ฝึกฝนการฟัง
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3. A� 晒太阳 B� 游泳 C� 玩儿皮球
shài tài yáng yóu yǒng     wánr    pí   qiú

4. A� 下雨了 B� 刮风了 C� 多云
   xià  yǔ   le  guā fēng le   duō yún

5. A� 彩虹 B� 白云 C� 太阳
  cǎi hóng  bái yún tài yáng

เฉลย: 1. B  2. B  3. C  4. A  5. A

三、汉字书写练习 ฝึกเขียนอักษรจีน
Hàn zì   shū  xiě  liàn xíกิจกรรม

ฝึกเขียนอักษรจีน

11
12

me yɑng

yu sɑn

zen
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表演 การแสดงท่าทาง

老师做：ครูแสดงท่าทาง  同学们说：นักเรียนบอกคำาศัพท์

戴上眼镜，出去玩儿的样子� 晴天
สวมแว่นกันแดดออกเที่ยว  ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

裹紧衣服� จับเสื้อผ้าปิดมิดชิด� 刮风� ลมพัด

撑雨伞� กางร่มกันฝน� 下雨� ฝนตก

捂耳朵� ปิดหู� 打雷� ฟ้าร้อง

伸出双手接雪花� ยื่น 2 มือรับเกล็ดหิมะ� 下雪� หิมะตก

搓搓手，哈哈气� ถูมือไปมา เป่าลมออกจากปาก� 冷� หนาว

用手擦汗的样子� ใช้มือปาดเหงื่อ� 热� ร้อน

扇扇子� ใช้พัดพัด� 凉快� เย็นสบาย

伸出双手烤火的样子� ยื่น 2 มือรับแสงแดด� 暖和� อบอุ่น

กิจกรรม
ในชั้นเรียน 四、活动

 huó dòng
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วันนี้อุณหภูมิกี่องศ�

今天气温多少度
   jīn    tiān      qì     wēn   duō   shǎo    dùบทที่

2
一、看图学词语  เรียนรู้คำาศัพท์ด้วยรูปภาพ

kàn tú xué cí  yǔ

lěng

nuǎn huo

rè

xià xuě

liáng kuai

dǎ léi

冷

暖和

热

下雪

凉快

打雷
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二、说一说  ฝึกสนทนา
shuō yi shuō

  jīn   tiān   qì   wēn duō shǎo dù

今天气温多少度？

míng tiān  qì   wēn duō shǎo dù

明天气温多少度？

   jīn  tiān   qì   wēn   èr     shí   bā   dù   dào  sān  shí    wǔ   dù

今天气温二十八度到三十五度。

míng tiān  qì   wēn  sān  shí     èr    dù  dào  sān   shí   bā    dù

明天气温三十二度到三十八度。

28°-35°

32°-38°
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   jīn  tiān   rè     bú    rè

今天热不热？

  jīn  tiān  lěng ma

今天冷吗？

  bú    rè              jīn  tiān    èr    shí     liù   dù   zuǒ  yòu

不热，今天二十六度左右。

  jīn  tiān  hěn  lěng         líng   xià   sān  dù

今天很冷，零下三度。

26°

-3°
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