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序言

 近年移居海外的僑民不斷增加，有志學習華語的華裔子弟也
隨之日漸增多。為使華語教材普及，本會特敦請海內外華語文學
者專家，針對不同語系地區編撰、翻譯這本可供不同年齡使用的
「五百字說華語」，作為學習華語的基本教材，其中亦包括中泰
文版。鑒於泰國地區對華語教材之殷切需求，本會為提供僑校更
多服務，特別商請原編者在不改變原風貌下稍作修正，並予再版
。
　　本書共分三十課，每課均分做四個單元－課文、字與詞、溫
習、應用。課文以自然對話的方式，將日常生活中最常接觸的事
物，如自我介紹、家庭、學校、打電話、購物以及生活禮儀等素
材一一呈現。除了可從課文內容熟習日常對話外，學生還可就字
與詞部份學習生字筆順及新詞例句；此外，藉著不帶注音的溫習
部分，學生可訓練自己認字的能力；至於應用部分，則可幫助學
生更加熟練並能活用已學過的詞彙及文句。
　　這是一本精選常用國字及詞彙編撰而成的華語教材，學生只
要按部就班學習，即可在短時間內習得日常生活所需的華語。為
使本書能發揮更大的效用，深盼選用本教材的教師能為學生安排
自然、活潑的學習環境，讓學生在愉悅的情境中學習，以增強學
習效果；而本會也誠摯希望這本書能為華語教學工作奠定扎實的
基礎，並開拓更寬廣的空間。
　　在此，特別感謝國立政治大學副教授劉紀華女士為本書編寫
中文部份，藉由她在華語文教學的豐富經驗，以及對中國語文的
深入研究，本會方得以提供海外華人這本實用、活潑的華語教材
。

僑務委員會委員長
張富美
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คำนำ

     
     ในระยะหลายปีที่ผ่านมา  ชาวจีนได้อพยพไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้น  ดังนั้น
ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลที่สนใจจะเรียนภาษาจีนกลางก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  เพื่อ
ให้สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลางเป็นที่แพร่หลาย  ทางคณะกรรมการ
ชาวจีนโพ้นทะเล  จึงได้จัดพิมพ์ตำราเรียน  "สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ” ขึ้น  
ซึ่งตำราเรียนเล่มนี้เป็นตำราระดับพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนกลาง  และยังได้ 
จัดทำฉบับแปลภาษาไทยด้วย  เพื่อเป็นการสนองความต้องการของการเรียน 
การสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย
      
       ตำราเรียนเล่มนี้ประกอบด้วยบทเรียน 30 บท  แบ่งเป็นบทสนทนาคำศัพท์  
บททบทวน  และบทฝึกฝน  เนื้อหาของบทสนทนาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน  เช่น  การแนะนำตัว  ครอบครัว  โรงเรียน  การโทรศัพท์  
การซื้อของ  และมารยาททั่วไปที่ควรรู้  ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการสนทนา
ภาษาจีนกลางได้จากเนื้อหาของบท  เรียนรู้คำศัพท์พร้อมกับฝึกเขียนตัวอักษร
จีนตามหลักการเขียน  ส่วนบททบทวนนั้นมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์ได้
แม่นยำ  และบทฝึกฝนมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะในการนำประโยคที่เรียนมาใช้
ในชีวิตจริง
      
      เนื้อหาของตำราเรียนเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยใช้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิต
ประจำวัน  ผู้เรียนหากได้เรียนและศึกษาไปตามขั้นตอนภายในระยะเวลาอันสั้น  
ก็จะมีทักษะในการสนทนาภาษาจีนกลาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน  ผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนด้วย
ความสนุกสนานและมีประสิทธิผลในการเรียนรู้  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเรียน  
เล่มนี้จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาจีนกลาง
      
      ใคร่ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ หลิว จี้ ฮวง แห่งมหาวิทยาลัยเิ้จิ้งจื่อ  
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนกลาง  เป็นผู้เขียนและ  
เรียบเรียงตำราเล่มนี้ขึ้น

จาง  ฟู่  เหม่ย
คณะกรรมการบริหารกิจการชาวจีนโพ้นทะเล
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李太太：王先生，您早。
 Lǐ     tài    tai       Wáng  xiān  shēng      nín   zǎo  
คุรนายหลี่ : อรุณสวัสดิ์คะ  คุณหวาง

王 先 生：早，李太太，您早。
Wáng  xiān  shēng      zǎo         Lǐ     tài    tai          nín   zǎo  
คุณหวาง : อรุณสวัสดิ์ครับ  คุณนายหลี่

李太太：您好嗎？
 Lǐ     tài     tai         nín   hǎo   ma  
คุณนายหลี่ : คุณสบายดีหรือคะ

王 先 生：我很好，謝謝您。
Wáng  xiān  shēng      wǒ   hěn   hǎo         xiè   xie   nín  
คุณหวาง  : ผมสบายดี  ขอบคุณครับ

李太太：王太太好嗎？
 Lǐ     tài    tai      Wáng   tài     tai   hǎo   ma  
คุณนายหลี่ : คุณนายหวางสบายดีหรือคะ

王 先 生：她很好，謝謝。
Wáng  xiān  shēng       tā    hěn   hǎo         xiè   xie   
คุณหวาง : เธอสบายดีครับ  ขอบคุณ

第㆒課  您早
 บทที่   1                    อรุณสวัสดิ์

 一    課文  บทสนทนา

 二    字與詞  คำศัพท์
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王（ㄨㄤˊ；Wáng）ชื่อสกุล กษัตริย์

李（ㄌㄧˇ；Lǐ）ชื่อสกุล

先生（ㄒㄧㄢ  ㄕㄥ；xiān sheng）สามี คุณ (ผู้ชาย) นาย (คำนำหน้านาม)

王 先 生
Wáng xiān  shēng
คุณนายหวาง

李先生
 Lǐ   xiān  shēng
คุณหลี่

太太（ㄊㄞˋ  ・ㄊㄞ；tài  tai）ภรรยา/คุณนาย/นาง (คำนำหน้านาม)

王 太太
Wáng  tài      tai
คุณนายหวาง

李 太 太
 Lǐ     tài    tai
คุณนายหลี่

你（ㄋㄧˇ；nǐ）เธอ คุณ (สรรพนามบุรุษที่ 2)

您（ㄋㄧㄣˊ；nín）ท่านคุณ (สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้เพื่อแสดงความเคารพ)

好（ㄏㄠˇ；hǎo）ดี สบายดี ตกลง สวัสดี (ใช้ในการทักทาย)

 二    字與詞  คำศัพท์
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您好
 nín   hǎo   
สวัสดี

王 太太， 您 好 。
Wáng  tài      tai            nín     hǎo  
สวัสดี คุณนายหวาง

李先生，您好。
 Lǐ   xiān  shēng      nín   hǎo  
สวัสดี คุณหลี่

嗎（・ㄇㄚ；ma）ไหมหรือ (คำบ่งคำถามท้ายประโยค)

好嗎？
 hǎo  ma  
สบายดีหรือ

你好嗎？
 nǐ    hǎo   ma 
คุณสบายดีหรือ

王 太太， 你 好 嗎 ？
Wáng  tài     tai              nǐ      hǎo     ma  
คุณนายหวาง  คุณสบายดีหรือ

李先生，你好嗎？
 Lǐ   xiān  shēng      nǐ     hǎo   ma  
คุณหลี่  คุณสบายดีหรือ

我（ㄨㄛˇ；wǒ）ฉัน ผม ดิฉัน (สรรพนามบุรุษที่ 1)

我很好。
 wǒ  hěn   hǎo  
ฉันสบายดี

他（ㄊㄚ；tā）เขา (สรรพนามบุรุษที่ 3)

她（ㄊㄚ；tā）เธอ หล่อน (สรรพนามบุรุษที่ 3)
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他好嗎？
 tā     hǎo   ma 
เขาสบายดีหรือ

王 先 生 他 好 嗎 ？
Wáng  xiān   shēng    tā        hǎo      ma  
คุณหวางเขาสบายดีหรือ

她好嗎？
 tā     hǎo   ma 
เธอสบายดีหรือ

李太太她好嗎？
 Lǐ    tài     tai     tā    hǎo    ma  
คุณนายหลี่เธอสบายดีหรือ

早（ㄗㄠˇ；zǎo）เช้า อรุณสวัสดิ์

您早。
 nín   zǎo  
อรุณสวัสดิ์

李先生，您早。
 Lǐ   xiān  shēng      nín   zǎo  
อรุณสวัสดิ์ คุณหลี่

很（ㄏㄣˇ；hěn）มาก

很好
 hěn   hǎo  
ดีมาก สบายดีมาก

我很好。
 wǒ   hěn  hǎo  
ฉันสบายดี

她很好。
 tā     hěn   hǎo  
เธอสบายดี

謝謝（ㄒㄧㄝˋ  ・ㄒㄧㄝ；xiè  xie）ขอบคุณ ขอบใจ
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謝謝你。
xiè    xie    nǐ   
ขอบคุุณ

我很好，謝謝你。
 wǒ   hěn   hǎo        xiè   xie     nǐ  
ฉันสบายดี ขอบคุณ

我太太很好，謝謝。
 wǒ    tài    tai    hěn   hǎo        xiè   xie̊  
ภรรยาผมสบายดี ขอบคุณ

我先生很好，謝謝。
 wǒ  xiān  shēng  hěn   hǎo         xiè    xie  
สามีดิฉันสบายดี ขอบคุณ

 李太太：王先生，您早。

 王先生：早，李太太，您早。

 李太太：您好嗎？

 王先生：我很好，謝謝您。

 李太太：王太太好嗎？

 王先生：她很好，謝謝。

 三    溫習  บททบทวน

 四    應用  บทฝึกฝน
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（一）

王 先 生 ：李太太，您早。
Wáng  xiān   shēng         Lǐ     tài    tai          nín   zǎo  
คุณหวาง : อรุณสวัสดิ์ครับ คุณนายหลี่

李太太：早，王 先 生，您 早。
 Lǐ     tài    tai          zǎo       Wáng  xiān  shēng         nín    zǎo  
คุณนายหลี่ : อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณหวาง

王 先 生 ：您好嗎？
Wáng  xiān   shēng        nín   hǎo   ma  
คุณหวาง : คุณสบายดีหรือครับ

李太太：我很好，謝謝。
 Lǐ     tài    tai          wǒ   hěn   hǎo        xiè   xie  
คุณนายหลี่ : ดิฉันสบายดีค่ะ ขอบคุณ

王 先 生 ：李 先 生 好 嗎？
Wáng  xiān   shēng         Lǐ    xiān  shēng  hǎo    ma  
คุณหวาง : คุณหลี่สบายดีหรือครับ

李太太：他很好，謝謝您。
  Lǐ    tài    tai           tā    hěn   hǎo        xiè    xie   nín  
คุณนายหลี่ : เขาสบายดี ขอบคุณค่ะ 

（二 ）

世平：美華，你早。
 shì   píng       měi   huá         nǐ    zǎo  
ซรื่อผิง : อรุณสวัสดิ์ เหม่ยฮว๋า

美華：早，世平，你早。
měi  huá         zǎo         shì   píng        nǐ     zǎo  
เหม่ยฮว๋า : อรุณสวัสดิ์ ซรื่อผิง

世平：你好嗎？
 shì   píng        nǐ    hǎo   ma  
ซรื่อผิง : คุณสบายดีหรือ

美華：我很好，謝謝你。
měi   huá        wǒ   hěn   hǎo         xiè   xie    nǐ   
เหม่ยฮว๋า : ฉันสบายดี ขอบใจ

 四    應用  บทฝึกฝน



王先生：李先生，您好。
Wáng xiān shēng      Lǐ  shēng  xiān         nín     hǎo  
คุณหวาง : สวัสดีครับ คุณหลี่

李先生：王先生，你好。
 Lǐ   xiān  shēng   Wáng  xiān  shēng      nǐ     hǎo  
คุณหลี่ : สวัสดีครับ คุณหวาง

王 先 生：您太太好嗎？
Wáng  xiān  shēng     nín     tài    tai    hǎo   ma  
คุณหวาง : ภรรยาคุณสบายดีหรือครับ

李先生：她很好，謝謝你。
 Lǐ   xiān   shēng      tā    hěn   hǎo        xiè    xie    nǐ  
คุณหลี่ : เธอสบายดี ขอบคุณครับ

王 先 生：您忙嗎？
Wáng  xiān  shēng      nín   máng  ma  
คุณหวาง : คุณงานยุ่งไหมครับ

李先生：我很忙，您呢？
 Lǐ   xiān  shēng      wǒ   hěn  máng      nín     ne  
คุณหลี่ : ผมงานยุ่งมาก คุณละครับ

五百字說華語 
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 二    字與詞  คำศัพท์

第㆓課  您好嗎？
 บทที่ 2                      คุณสบายดีหรือ

 一    課文  บทสนทนา
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viking
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Sound Clip (1 KB)
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Sound Clip (1 KB)
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Sound Clip (1 KB)
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Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)















王先生：我不忙。
Wáng  xiān  shēng      wǒ    bù   máng  
คุณหวาง : งานผมไม่ยุ่งครับ

李先生：您太太忙不忙？
 Lǐ   xiān  shēng       nín   tài     tai  máng  bù   máng  
คุณหลี่ : ภรรยาคุณงานยุ่งหรือเปล่าครับ

王 先 生：她也不忙，我們都不太忙。
Wáng  xiān  shēng       tā     yě     bù   máng      wǒ   men  dōu   bù    tài   máng  
คุณหวาง : งานเธอก็ไม่ยุ่งครับพวกเราต่างก็ไม่ค่อยยุ่ง

忙（ㄇㄤˊ；máng）มีงานยุ่ง

我很忙。
wǒ   hěn   máng  
ฉันงานยุ่งมาก

你忙嗎？
 nǐ   máng  ma  
คุณงานยุ่งไหม

李 先 生 忙 嗎？
 Lǐ   xiān   shēng  máng  ma  
คุณหลี่งานยุ่งไหม

呢（・ㄋㄜ；ne）ล่ะ (คำช่วยท้ายประโยค)

我很忙，你呢？
 wǒ   hěn  máng       nǐ    ne  
ฉันงานยุ่งมาก คุณล่ะ

我很好，你呢？
 wǒ   hěn   hǎo         nǐ    ne 
ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ

你很忙，李先生呢？
 nǐ    hěn   máng      Lǐ   xiān  shēng  ne  
คุณงานยุ่งมาก แล้วคุณหลี่ล่ะ

五百字說華語 
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 二    字與詞  คำศัพท์

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)









不（ㄅㄨˋ；bù）ไม่

不忙
 bù   máng  
งานไม่ยุ่ง

不太忙 
 bú    tài   máng  
งานไม่ค่อยยุ่ง

我不太忙。
 wǒ   bú     tài   máng  
งานฉันไม่ค่อยยุ่ง

他不太忙。
  tā     bú    tài  máng  
งานเขาไม่ค่อยยุ่ง

也（ㄧㄝˇ；yě）ก็....ด้วย

他忙我也忙。
 tā   máng  wǒ   yě   máng  
เขางานยุ่ง ฉันก็งานยุ่ง

王 先 生不忙 ， 他 太太也不忙 。
Wáng  xiān  shēng   bù    máng             tā       tài       tai       yě       bù    máng  
คุณหวางงานไม่ยุ่ง ภรรยาเขาก็งานไม่ยุ่ง

們（・ㄇㄣ；men）ปัจจัยนามบอกพหูพจน์

你們
 nǐ    men  
พวกคุณ

我們
 wǒ   men  
พวกเรา

他們
 tā    men  
พวกเขา (ผู้ชาย)
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 三    溫習  บททบทวน



她們
 tā    men  
พวกเขา (ผู้หญิง)

都（ㄉㄡ；dōu）ทั้งนั้น  ทั้งหมด

我們都好。
 wǒ  men  dōu   hǎo  
พวกเราทุกคนสบายดี

你們都好嗎？
 nǐ    men  dōu   hǎo  ma  
พวกคุณทุกคนสบายดีหรือ

 王先生：李先生，您好。

 李先生：王先生，你好。

 王先生：您太太好嗎？

 李先生：她很好，謝謝你。

 王先生：您忙嗎？

 李先生：我很忙，您呢？

 王先生：我不太忙。

 李先生：您太太忙不忙？

 王先生：她也不忙，我們都不太忙。

五百字說華語 
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 三    溫習  บททบทวน



（一）

王太太：李先生，您好。您忙不忙？
Wáng  tài   tai          Lǐ    xiān  shēng    nín hǎo        nín  máng  bù   máng  
คุณหวาง : สวัสดีค่ะ คุณหลี่คุณงานยุ่งหรือเปล่าค่ะ

李先生：我不太忙，您呢？
 Lǐ   xiān  shēng     wǒ     bú    tài   máng       nǐ     ne    
คุณหลี่ : งานผมไม่ค่อยยุ่งครับ คุณล่ะครับ

王太太：我很忙。
Wáng  tài    tai          wǒ   hěn   máng  
คุณนายหวาง : ดิฉันงานยุ่งมากค่ะ

李先生：王 先 生 也 很 忙 嗎？
 Lǐ   xiān  shēng   Wáng  xiān  shēng  yě     hěn   máng  ma  
คุณหลี่ :คุณหวางก็งานยุ่งมากเหมือนกันหรือครับ

王太太：他也很忙，我們都很忙。
Wáng  tài    tai          tā      yě   hěn  máng      wǒ  men   dōu  hěn  máng  
คุณนายหวาง : เขาก็งานยุ่งมากค่ะพวกเราทั้งสองคนงานยุ่งมาก

（二）

世平：你忙不忙？
 shì   píng        nǐ   máng  bù   máng  
ซรื่อผิง : คุณงานยุ่งหรือเปล่า

美華：我不太忙，你呢？
měi   huá        wǒ    bú    tài   máng        nǐ    ne  
เหม่ยฮว๋า : งานฉันไม่ค่อยยุ่ง แล้วคุณล่ะ

世平：我也不太忙。
 shì   píng       wǒ    yě     bú    tài   máng  
ซรื่อผิง : งานผมก็ไม่ค่อยยุ่งเหมือนกัน

美華：我們都很好，我們都不忙。
měi   huá        wǒ   men  dōu  hěn   hǎo         wǒ  men   dōu   bù   máng  
เหม่ยฮว๋า : พวกเราสบายดีพวกเราต่างก็งานไม่ยุ่ง

五百字說華語 
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 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：這是什麼？
               zhè   shì   shé   me  

นี่คืออะไร

㆚：這是㆒枝筆。
               zhè   shì    yì    zhī     bǐ  

นี่คือเครื่องเขียนหนึ่งด้าม

㆙：這是㆒枝什麼筆？
               zhè    shì     yì    zhī   shé   me    bǐ  

นี่คือเครื่องเขียนอะไร

㆚：這是㆒枝毛筆。
               zhè    shì     yì    zhī   máo   bǐ  

นี่คือพู่กันหนึ่งด้าม

㆙：那是本什麼書？
               nà    shì   běn   shé    me   shū  

นั่นคือหนังสืออะไร

㆚：那是本㆗文書。
               nà     shì   běn  zhōng  wén  shū  

นั่นคือหนังสือภาษาจีน

㈤百字說華語
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ
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第㆔課  這是什麼？
 บทที่ 3                 นี่คืออะไร

 一    課文  บทสนทนา
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這（ㄓㄜˋ；zhè）นี่  นี้

是（ㄕˋ；shì）คือ  เป็น

這是書。
 zhè  shì   shū  
นี่คือหนังสือ

這是筆。
 zhè  shì     bǐ  
นี่คือเครื่องเขียน

那（ㄋㄚˋ；nà）นั่น  นั้น

那是書。
 nà    shì   shū  
นั่นคือหนังสือ

那是筆。
 nà    shì    bǐ  
นั่นคือเครื่องเขียน

什麼（ㄕㄜˊ  ・ㄇㄜ；shé  me）（ㄕㄣˊ  ・ㄇㄜ；shén  me）อะไร

這是什麼？
 zhè  shì   shé   me  
นี่คืออะไร

那是什麼？
 nà    shì  shé    me  
นั่นคืออะไร

這是什麼筆？
 zhè  shì   shé    me     bǐ  
นี่คือเครื่องเขียนอะไร

五百字說華語 
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

13

㆗泰文版
㈤百字說華語
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

14

㆗泰文版

 二    字與詞  คำศัพท์



那是什麼書？
 nà    shì    shé   me   shū  
 นั่นคือหนังสืออะไร

一（ㄧ；yī）หนึ่ง

二（ㄦˋ；èr）สอง

三（ㄙㄢ；sān）สาม

四（ㄙˋ；sì）สี่

五（ㄨˇ；wǔ）ห้า

六（ㄌㄧㄡˋ；lìu）หก

七（ㄑㄧ；qī）เจ็ด

八（ㄅㄚ；bā）แปด

九（ㄐㄧㄡˇ；jǐu）เก้า

十（ㄕˊ；shí）สิบ

枝（ㄓ；zhī）ด้าม  แท่ง  (ลักษณนาม)

㆒枝筆
  yì    zhī    bǐ  
เครื่องเขียนหนึ่งด้าม

㆔枝筆
sān   zhī     bǐ  
เครื่องเขียนสามด้าม

㈧枝筆
 bā    zhī    bǐ  
เครื่องเขียนแปดด้าม

筆（ㄅㄧˇ；bǐ）เครื่องเขียน

這是㆒枝筆。
 zhè  shì     yì    zhī     bǐ  
นี่คือเครื่องเขียนหนึ่งด้าม

那是㈤枝筆。
 nà    shì    wǔ   zhī     bǐ  
นั่นคือเครื่องเขียนห้าด้าม
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毛（ㄇㄠˊ；máo）ขน

毛筆
máo   bǐ  
พู่กัน

鉛筆
qiān   bǐ  
ดินสอ

鋼筆
gāng  bǐ  
ปากกาหมึกซึม

原子筆
yuán  zǐh   bǐ  
ปากกาลูกลื่น

這是㆒枝什麼筆？
zhè   shì     yì    zhī   shé    me    bǐ  
นี่คือเครื่องเขียนอะไร

這是㆒枝毛筆。
 zhè  shì     yì    zhī   máo   bǐ  
นี่คือพู่กันหนึ่งด้าม

那枝是什麼筆？
 nà     zhī    shì   shé    me    bǐ 
ด้ามนั้นคือเครื่องเขียนอะไร

那枝是鉛筆。
 nà    zhī    shì   qiān   bǐ  
ด้ามนั้นคือดินสอ

本（ㄅㄣˇ；běn）เล่ม(ลักษณนาม)

㆒本書
  yì    běn  shū  
หนังสือหนึ่งเล่ม

這是㆒本書。
 zhè  shì     yì    běn  shū  
นี่คือหนังสือหนึ่งเล่ม

那是㈥本書。
 nà    shì    lìu    běn   shū  
นั่นคือหนังสือหกเล่ม
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那㆕本是㆗文書。
 nà     sì    běn   shì   zhōng  wén  shū  
สี่เล่มนั้นเป็นหนังสือภาษาจีน

那㈧本是英文書。
 nà    bā    běn   shì   yīng  wén   shū  
แปดเล่มนั้นเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ

書（ㄕㄨ；shū）หนังสือ

這是本什麼書？
 zhè  shì    běn  shé    me   shū  
นี่คือหนังสืออะไร

這是本㆗文書。
 zhè   shì    běn  zhōng  wén  shū  
นี่คือหนังสือภาษาจีน

那本是什麼書？
 nà    běn   shì   shé    me   shū  
เล่มนั้นคือหนังสืออะไร

那本是英文書。
 nà    běn  shì   yīng  wén  shū  
เล่มนั้นเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ

中文（ㄓㄨㄥ  ㄨㄣˊ；zhōng wén）ภาษาจีน

㆗ 文
zhōng  wén  
ภาษาจีน

英文
yīng  wén  
ภาษาอังกฤษ

㈰文
 rì     wén  
ภาษาญี่ปุ่น

法文
 fǎ    wén  
ภาษาฝรั่งเศส
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德文
 dé   wén  
ภาษาเยอรมัน

那是本英文書。
 nà    shì   běn   yīng  wén  shū  
นั่นคือหนังสือภาษาอังกฤษ

這 是 本 ㆗ 文 書。
zhè     shì    běn  zhōng  wén  shū  
นี่คือหนังสือภาษาจีน

那本是㈰文書。
 nà    běn   shì    rì    wén   shū  
เล่มนั้นคือหนังสือภาษาญี่ปุ่น

這本是法文書。
 zhè  běn   shì    fǎ    wén   shū  
เล่มนี้คือหนังสือภาษาฝรั่งเศส

那㆔本是德文書。
 nà    sān   běn   shì    dé   wén   shū  
สามเล่มนั้นเป็นหนังสือภาษาเยอรมัน

甲：這是什麼？

乙：這是一枝筆。

甲：這是一枝什麼筆？

乙：這是一枝毛筆。

甲：那是本什麼書？

乙：那是本中文書。
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 三    溫習  บททบทวน

 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：這是枝什麼筆？
               zhè   shì   zhī   shé    me    bǐ  

นี่คือเครื่องเขียนอะไร

㆚：這是枝毛筆。
               zhè  shì    zhī   máo   bǐ  

นี่คือพู่กัน

㆙：那是枝什麼筆？
               nà    shì   zhī     shé   me    bǐ  

นั่นคือเครื่องเขียนอะไร

㆚：那是枝鉛筆。
               nà    shì   zhī   qiān    bǐ  

นั่นคือดินสอ

㆙：這兩本是什麼書？
               zhè  liǎng  běn  shì   shé   me   shū  

สองเล่มนี้คือหนังสืออะไร

㆚：這兩本是㆗文書。
               zhè  liǎng  běn   shì  zhōng  wén  shū  

สองเล่มนี้คือหนังสือภาษาจีน

㆙：那㆔本是什麼書？
               nà    sān   běn   shì    shé  me   shū  

สามเล่มนั้นคือหนังสืออะไร

㆚：那㆔本是英文書。
               nà    sān   běn   shì   yīng  wén  shū  

สามเล่มนั้นคือหนังสือภาษาอังกฤษ
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 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：你到那裡去？
               nǐ    dào    nǎ     lǐ     qù  

คุณจะไปไหนครับ

㆚：我到㈻校去。
               wǒ   dào  xué   xiào   qù  

                       ดิฉันจะไปโรงเรียนค่ะ

㆙：你去做 什麼？
               nǐ     qù    zuò     shé   me  

คุณไปทำอะไรครับ

㆚：我去㈻㆗文。
               wǒ   qù   xué   zhōng   wén  

                       ดิฉันไปเรียนภาษาจีนค่ะ

㆙：李先生也去㈻㆗文嗎？
               Lǐ   xiān  shēng  yě     qù    xué  zhōng  wén  ma  

คุณหลี่ก็ไปเรียนภาษาจีนด้วยหรือครับ

㆚：不，他去教㆗文。
               bù            tā     qù    jiāo  zhōng  wén  

                       เปล่าค่ะ  เขาไปสอนภาษาจีน

㆙：那麼，他是老師，我們是㈻生。
               nà    me           tā    shì    lǎo   shī         wǒ   men   shì  xué  shēng  

ถ้าอย่างนั้น  เขาเป็นครู  พวกเราเป็นนักเรียน
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 二    字與詞  คำศัพท์第㆕課  你到那裡去？
 บทที่ 4                 คุณจะไปไหน

 一    課文  บทสนทนา
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到…去（ㄉㄠˋ…ㄑㄩˋ；dào…qù）ไป

你到那裡去？
 nǐ    dào    nǎ     lǐ     qù  
คุณจะไปไหน

我到㈻校去。
wǒ   dào   xué   xiào  qù  
ฉันจะไปโรงเรียน

那裡、那裏（ㄋㄚˇ  ㄌㄧˇ；nǎ  lǐ） （ㄋㄚˋ  ㄌㄧˇ；nà  lǐ）ที่ไหน  ที่นั่น

你到那裡去？
 nǐ    dào    nǎ     lǐ      qù  
คุณจะไปไหน

我到那裡去。
wǒ    dào   nà      lǐ     qù  
ฉันจะไปที่นั่น

學（ㄒㄩㄝˊ；xué）เรียน หัด ศึกษา

我㈻㆗文。
wǒ   xué  zhōng  wén  
ฉันเรียนภาษาจีน

他㈻㈰文。
  tā   xué    rì    wén  
เขาเรียนภาษาญี่ปุ่น

學校（ㄒㄩㄝˊ  ㄒㄧㄠˋ；xué xiào）โรงเรียน

我到㈻校去。
 wǒ   dào  xué   xiào   qù  
ฉันไปโรงเรียน
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 二    字與詞  คำศัพท์



我到㈻校㈻㆗文。
 wǒ   dào  xué   xiào  xué  zhōng  wén  
ฉันไปเรียนภาษาจีนที่โรงเรียน

做（ㄗㄨㄛˋ；zuò）ทำ

做什麼？
zuò    shé  me  
ทำอะไร

你去做什麼？
 nǐ     qù    zuò   shé   me  
คุณไปทำอะไร

教（ㄐㄧㄠ；jiāo）สอน

他教㆗文。
  tā   jiāo  zhōng  wén  
เขาสอนภาษาจีน

他教我們㆗文。
 tā     jiāo   wǒ   men  zhōng  wén  
เขาสอนภาษาจีนพวกเรา

老師（ㄌㄠˇ  ㄕ；lǎo shī）ครู

他是老師。
 tā    shì     lǎo   shī  
เขาเป็นครู

李先生是老師。
 Lǐ   xiān  shēng  shì    lǎo    shī  
คุณหลี่เป็นครู

李 先 生 是 ㆗ 文 老 師。
 Lǐ    xiān  shēng  shì   zhōng  wén   lǎo    shī  
คุณหลี่เป็นครูสอนภาษาจีน

學生（ㄒㄩㄝˊ  ㄕㄥ；xué  shēng）นักเรียน
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 三    溫習  บททบทวน



我㈻㆗文，我是㈻生。
 wǒ  xué  zhōng  wén         wǒ   shì    xué  shēng  
ฉันเรียนภาษาจีน  ฉันเป็นนักเรียน

他㈻英文，他也是㈻生。
 tā    xué   yīng  wén        tā     yě    shì   xué   shēng  
เขาเรียนภาษาอังกฤษ  เขาก็เป็นนักเรียน

我們都是㈻生。
 wǒ  men  dōu   shì   xué  shēng  
พวกเราทุกคนเป็นนักเรียน

那麼（ㄋㄚˋ  ・ㄇㄜ；nà  me）ถ้าอย่างนั้น  ดังนั้

你們都㈻㆗文，那麼你們都是㈻生。
 nǐ     men  dōu    xué  zhōng  wén         nà     me     nǐ    mén   dōu    shì    xué   shēng  
พวกคุณทุกคนเรียนภาษาจีน  ดังนั้นพวกคุณทุกคนก็เป็นนักเรียน

他們都教㆗文，那麼他們都是老師。
 tā     men   dōu   jiāo  zhōng  wén         nà     me     tā     men  dōu    shì     lǎo    shī  
พวกเขาทุกคนสอนภาษาจีน  ดังนั้นพวกเขาทุกคนก็เป็นครู

 甲：你到那裡去？

 乙：我到學校去。

 甲：你去做什麼？

 乙：我去學中文。

 甲：李先生也去學中文嗎？

 乙：不，他去教中文。

 甲：他是老師，我們是學生。
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㆙：你到那裡去？
               nǐ    dào    nǎ      lǐ     qù  

คุณจะไปไหนครับ

㆚：我到㈻校去。
               wǒ   dào  xué   xiào   qù  

ผมจะไปโรงเรียนครับ

㆙：你到㈻校去做什麼？
                nǐ   dào   xué  xiào   qù   zuò    shé   me  

คุณไปทำอะไรที่โรงเรียนครับ

㆚：我到㈻校去㈻㆗文。
               wǒ  dào   xué   xiào   qù  xué  zhōng  wén

你到那裡去？
 nǐ    dào    nǎ     lǐ     qù  
  ผมไปเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนคุณจะไปไหนครับ

㆙：我也到㈻校去。
               wǒ    yě   dào   xué  xiào   qù  

ผมก็จะไปโรงเรียนเหมือนกัน

㆚：你到㈻校去做什麼？
               nǐ    dào   xué   xiào  qù   zuò    shé   me 

คุณไปทำอะไรที่โรงเรียนครับ

㆙：我到㈻校去教㆗文。
               wǒ   dào  xué   xiào  qù   jiāo  zhōng  wén  

ผมไปสอนภาษาจีนที่โรงเรียนครับ

 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：你到這裡來㈻㆗文嗎？
               nǐ    dào   zhè     lǐ     lái    xué  zhōng wén   ma  

คุณมาเรียนภาษาจีนที่นี่หรือครับ
      

㆚：是的，我來㈻㆗文。
              shì     de          wǒ   lái    xué  zhōng  wén  

ใช่ครับ  ผมมาเรียนภาษาจีน

㆙：那麼我們是同㈻。
               nà    me    wǒ  men   shì   tóng   xué  

ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เป็นเพื่อนนักเรียนกัน

㆚：誰是我們的老師？
              shéi   shì    wǒ  men   de    lǎo    shī  

                       ใครเป็นครูของพวกเราครับ

㆙：李先生是我們的老師。
               Lǐ   xiān  shēng  shì    wǒ   men    de     lǎo   shī  

คุณหลี่เป็นครูของพวกเราครับ

㆚：他是華㆟嗎？
               tā      shì    huá   rén    ma  

เขาเป็นคนจีนหรือครับ

㆙：他是華㆟，他會說㆗文
                tā     shì     huá   rén            tā     hùi  shuō  zhōng  wén

也會㊢㆗文。
 yě    hùi   xiě  zhōng  wén   

เขาเป็นคนจีน  เขาพูดภาษาจีนได้และเขียนตัวหนังสือจนีได้ด้วยครับ

第㈤課  誰是老師？
 บทที่ 5                      ใครเป็นครู

 一    課文  บทสนทนา
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這裡（ㄓㄜˋ  ㄌㄧˇ；zhè  lǐ）ที่นี่

到這裡來。
dào   zhè    lǐ     lái  
มาที่นี่

到這裡來㈻㆗文。
dào    zhè     lǐ      lái    xué  zhōng  wén  
มาเรียนภาษาจีนที่นี่

這裡是我們的㈻校。
zhè    lǐ     shì    wǒ   men   de   xué   xiào  
ที่นี่คือโรงเรียนของพวกเรา

來（ㄌㄞˊ；lái）มา

到這裡來
dào   zhè    lǐ     lái  
มาที่นี่

到㈻校來
dào  syué  siào   lái  
มาโรงเรียน

我來㈻㆗文。
wǒ    lái    xué  zhōng  wén  
ฉันมาเรียนภาษาจีน

的（・ㄉㄜ；de）คำทางไวยากรณ์มักใช้เชื่อมคำสองคำหรือหน่วยวลีสองหน่วย
เพื่อบ่งความเป็นเจ้าของ  หรือบ่งว่าเป็นส่วนขยาย

是的，我來㈻㆗文。
shì    de          wǒ    lái   xué  zhōng  wén  
ใช่ค่ะ  ฉันมาเรียนภาษาจีน

他是我們的老師。
 tā     shì   wǒ   men   de    lǎo   shī  
เขาเป็นครูของพวกเรา

我們是他的㈻生。
 wǒ  men   shì    tā     de   xué   shēng  
พวกเราเป็นนักเรียนของเขา

 二    字與詞  คำศัพท์
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同學（ㄊㄨㄥˊ  ㄒㄩㄝˊ；tóng xué）เพื่อนนักเรีย

我們都是來㈻㆗文，我們是同㈻。
 wǒ  men   dōu    shì    lái   xué  zhōng  wén         wǒ   men   shì   tóng   xué  
พวกเราทุกคนมาเรียนภาษาจีน  พวกเราเป็นเพื่อนนักเรียนกัน

我的同㈻都會說㆗文。
 wǒ    de    tóng  xué   dōu   hùi  shuō  zhōng  wén  
เพื่อนนักเรียนของฉันทุกคนพูดภาษาจีนได้

誰（ㄕㄟˊ；shéi）ใคร

華人（ㄏㄨㄚˊ  ㄖㄣˊ；huá   rén）คนจีน

誰是老師？
shéi   shì    lǎo   shī  
ใครเป็นครู

誰是華㆟？
shéi    shì    huá    rén  
ใครเป็นคนจีน

誰是我們的老師？
shéi  shì    wǒ   men   de    lǎo   shī  
ใครเป็นครูของพวกเรา

我們的老師是誰？
 wǒ  men   de    lǎo   shī    shì   shéi  
ครูของพวกเราเป็นใคร

中華民國台灣（ㄓㄨㄥ  ㄏㄨㄚˊ  ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ  ㄊㄞˊ  ㄨㄢ

；zhōng  huá  mín   guó    tái   wān）ประเทศจีนไต้หวัน
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你是那國㆟？
 nǐ    shì    nǎ    guó   rén  
คุณเป็นคนประเทศไหน

我是㆗華民國台灣㆟。
 wǒ   shì   zhōng  huá  mín   guó    tái   wān    rén  

ฉันเป็นคนจีนไต้หวัน

誰是㈰本㆟？
shéi  shì    rìh    běn   rén  
ใครเป็นคนญี่ปุ่น

他是㈰本㆟。
 tā     shì     rì    běn   rén  
เขาเป็นคนญี่ปุ่น

會（ㄏㄨㄟˋ；hùi）เป็น  ได้

他會說㆗文。
 tā     hùi  shuō  zhōng  wén  
เขาพูดภาษาจีนเป็น

我會㊢㆗文。
 wǒ   hùi    xiě  zhōng  wén  
ฉันเขียนตัวหนังสือจีนเป็น

你會不會說㆗文？
 nǐ     hùi     bú     hùi  shuō  zhōng  wén  
คุณพูดภาษาจีนเป็นหรือเปล่า

他不會說㆗文。
 tā      bú     hùi  shuō  zhōng  wén  
เขาพูดภาษาจีนไม่เป็น

說話（ㄕㄨㄛ  ㄏㄨㄚˋ；shuō  huà）พูด

他說什麼？
 tā   shuō   shé   me  
เขาพูดอะไร

五百字說華語 
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

27

㆗泰文版
㈤百字說華語
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

28

㆗泰文版



他說他很忙。
 tā    shuō   tā   hěn   máng  
เขาพูดว่างานยุ่งมาก

他會說那國話？
 tā     hùi  shuō   nǎ   guó   huà  
เขาพูดภาษาอะไรได้

他會說㆗文。
 tā     hùi  shuō  zhōng  wén  
เขาพูดภาษาจีนได้ 

寫字（ㄒㄧㄝˇ  ㄗˋ；xiě  zì）เขียนหนังสือ

你會㊢㆗文嗎？
 nǐ     hùi  xiě  zhōng  wén  ma  
คุณเขียนตัวหนังสือจีนเป็นไหม

我會㊢㆗文。
 wǒ   hùi    xiě  zhōng  wén  
ฉันเขียนตัวหนังสือจีนเป็น

你會㊢毛筆字嗎？
 nǐ     hùi   xiě   máo   bǐ     zì     ma  
คุณเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กันได้ไหม

我會㊢毛筆字。
 wǒ   hùi   xiě   máo   bǐ      zì  
ฉันเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กันได้

 甲：你到這裡來學中文嗎？

 乙：是的，我來學中文。

 甲：那麼我們是同學。

 三    溫習  บททบทวน
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 乙：誰是我們的老師？

 甲：李先生是我們的老師。

 乙：他是華人嗎？

 甲：他是華人，他會說中文也會寫中文。

㆙：誰是我們的老師？
              shéi   shì   wǒ   men   de    lǎo   shī  

ใครเป็นครูของพวกเราครับ

㆚：李先生是我們的老師。
               Lǐ   xiān  shēng  shì   wǒ   men   de    lǎo   shī  

คุณหลี่เป็นครูของพวกเราค่ะ

㆙：他教我們什麼？
                tā    jiāo  wǒ   men  shé    me  

เขาสอนอะไรพวกเราครับ

㆚：他教我 們 說 ㆗ 文，
               tā     jiāo    wǒ    men  shuō  zhōng  wén

他也教我們㊢毛筆字。
 tā     yě    jiāo   wǒ   men   xiě   máo   bǐ    zì  
เขาสอนพวกเราพูดภาษาจีนและเขาก็สอนพวกเราเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กันด้วย

㆙：你也來㈻㆗文嗎？
               nǐ     yě     lái   xué  zhōng  wén   ma  

คุณก็มาเรียนภาษาจีนหรือครับ

㆚：是的，我們都是李老師的㈻生。
              shì     de          wǒ  men  dōu   shì    Lǐ     lǎo   shī    de    xué  shēng

ใช่ค่ะ  พวกเราทุกคนเป็นนักเรียนของคุณครูหลี่ค่ะ

㆙：那麼我們是同㈻。
               nà    me    wǒ  men   shì   tóng  xué  

ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เป็นเพื่อนนักเรียนกัน

 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา
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㆙：你㈲幾個㈻生？
               nǐ    yǒu    jǐ      ge   xué  shēng  

คุณมีนักเรียนกี่คนคะ

㆚：我㈲㆓㈩㈤個㈻生。
               wǒ   yǒu   èr     shí   wǔ     ge   xué  shēng  

                       ผมมีนักเรียนยี่สิบห้าคนครับ

㆙：他們都是大㆟吧？
                tā   men  dōu   shì    dà    rén    ba  

พวกเขาคงเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดสิคะ

㆚：不㆒定，㈲大㆟，也㈲小孩。
               bù     yí   dìng       yǒu    dà    rén         yě    yǒu   xiǎo  hái

ไม่แน่นอนครับ  มีผู้ใหญ่  และก็มีเด็กด้วยครับ

㆙：㈲㊛生嗎？
              yǒu  nyǔ  shēng  ma  

มีนักเรียนหญิงไหมคะ

㆚：㈲，㆒半是㊛生，㆒半是㊚生。
               yǒu         yí    bàn  shì   nyǔ  shēng       yí    bàn   shì   nán  shēng  

                       มีครับ  ครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนหญิง  ครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนชาย

第㈥課  幾個㈻生？
 บทที่ 6                      นักเรียนกี่คน

 一    課文  บทสนทนา
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有（ㄧㄡˇ；yǒu）มี

你㈲筆嗎？
 nǐ    yǒu    bǐ    ma  
คุณมีเครื่องเขียนไหม

你㈲書嗎？
 nǐ    yǒu   shū   ma  
คุณมีหนังสือไหม

你㈲什麼筆？
 nǐ    yǒu   shé  me    bǐ  
คุณมีเครื่องเขียนอะไร

你㈲什麼書？
 nǐ   yǒu    shé   me   shū  
คุณมีหนังสืออะไร

幾（ㄐㄧˇ；jǐ）กี่  เท่าไหร่

幾本書？
 jǐ     běn  shū  
หนังสือกี่เล่ม

幾枝筆？
  jǐ     zhī    bǐ  
เครื่องเขียนกี่ด้าม

你㈲幾本書？
 คุณมีหนังสือกี่เล่ม

你㈲幾枝筆？
 nǐ    yǒu    jǐ     zhī     bǐ  
คุณมีเครื่องเขียนกี่ด้าม

個（ㄍㄜˋ；gè） （・ㄍㄜ；ge）อัน (ลักษณนามที่ใช้ได้กับคำนามส่วนใหญ่)

㆒個
 yí     ge  
หนึ่งอัน

 二    字與詞  คำศัพท์
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兩個
liǎng  ge  
สองอัน

幾個
 jǐ      ge  
กี่อัน

個個
 gè     ge  
ทุก ๆ อัน แต่ละอัน

你㈲幾個㈻生？
 nǐ    yǒu     jǐ     ge   xué  shēng  
คุณมีนักเรียนกี่คน

我㈲㈩㆓個㈻生。
 wǒ  yǒu   shí     èr     ge   xué  shēng  
ฉันมีนักเรียนสิบสองคน

個個㈻生都用功。
 gè     ge   xué  shēng  dōu  yòng  gōng  
นักเรียนแต่ละคนขยันเรียนทั้งนั้น

十（ㄕˊ；shí）สิบ

㈩
shí  
สิบ

㈩㆒
 shí    yī  
สิบเอ็ด

㈩㆓
 shí    èr  
สิบสอง

㈩㆔
 shí   sān  
สิบสาม

㈩㆕
 shí   sì  
สิบสี่

㈩㈤
 shí   wǔ  
สิบห้า

五百字說華語 
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

31

㆗泰文版
㈤百字說華語
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

32

㆗泰文版



㈩㈥
 shí   lìu  
สิบหก

㈩㈦
 shí    qī  
สิบเจ็ด

㈩㈧
 shí   bā  
สิบแปด

㈩㈨
 shí   jiǔ  
สิบเก้า

㆓㈩
 èr    shí  
ยี่สิบ

㆓㈩㆒
 èr    shí     yī  
ยี่สิบเอ็ด

㆓㈩㈨
 èr     shí    jiǔ  
ยี่สิบเก้า

㆔㈩
sān   shí  
สามสิบ

㆕㈩
 sì    shí  
สี่สิบ

㈤㈩
 wǔ   shí  
ห้าสิบ

㈥㈩
 lìu   shí  
หกสิบ

㈧㈩㆔
 bā    shí   sān  
แปดสิบสาม
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㈨㈩㈦
 jiǔ    shí    qī  
เก้าสิบเจ็ด

大（ㄉㄚˋ；dà）ใหญ่

小（ㄒㄧㄠˇ；xiǎo）เล็ก

大
 dà  
ใหญ่

㆗
zhōng  
กลาง

小
xiǎo  
เล็ก

大㈻
 dà   xué  
มหาวิทยาลัย

㆗ ㈻
zhōng  xué  
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

小㈻
xiǎo  xué  
โรงเรียนระดับประถมศึกษา

大㈻校
 dà   xué   xiào  
โรงเรียนขนาดใหญ่

小㈻校
xiǎo  xué  xiào  
โรงเรียนขนาดเล็ก

大㆟
 dà    rén  
ผู้ใหญ่

小孩
xiǎo  hái  
เด็ก
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孩（ㄏㄞˊ；hái）เด็ก

小孩
xiǎo  hái  
เด็ก (เล็ก)

孩子
hái    zi  
เด็ก ลูก

㊚孩
nán   hái  
เด็กผู้ชาย

㊛孩
nyǔ   hái  
เด็กผู้หญิง

㊚孩子
nán   hái    zi  
เด็กผู้ชาย

㊛孩子
nyǔ   hái    zi  
เด็กผู้หญิง

男（ㄋㄢˊ；nán）ชาย

女（ㄋㄩˇ；nyǔ）หญิง

㊚㆟
nán   rén  
ผู้ชาย

㊛㆟
nyǔ   rén  
ผู้หญิง

㊚孩子
nán   hái    zi  
เด็กผู้ชาย

㊛孩子
nyǔ   hái  zi  
เด็กผู้หญิง
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㊚㈻生（㊚生）
nán  xué  shēng     nán  shēng  
นักเรียนชาย

㊛㈻生（㊛生）
nyǔ  xué  shēng     nyǔ  shēng  
นักเรียนหญิง

㊚老師
nán   lǎo  shī  
ครูผู้ชาย

㊛老師
nyǔ   lǎo  shī  
ครูผู้หญิง

吧（・ㄅㄚ；ba）สิ เถอะ (คำลงท้ายประโยคหรือวลี)

一定（ㄧˊ  ㄉㄧㄥˋ；yí  dìng）แน่นอน แน่ ๆ

不一定（ㄅㄨˋ  ㄧˊ  ㄉㄧㄥˋ；bù  yí  dìng）ไม่แน่นอน ไม่แน่

㆒定
 yí    dìng  
แน่นอน

你㆒定很忙。
 nǐ     yí    dìng  hěn  máng  
คุณต้องมีงานยุ่งแน่นอน

他㆒定是老師。
 tā      yí   dìng   shì    lǎo   shī  
เขาต้องเป็นครูแน่นอน

他㆒定會說㆗文。
 tā      yí   dìng  hùi  shuō  zhōng wén  
เขาพูดภาษาจีนได้แน่ ๆ

好㈻生㆒定是㊚的嗎？
hǎo  xué  shēng  yí   dìng  shì   nán    de     ma  
นักเรียนดีต้องเป็นผู้ชายหรือ

不㆒定，㈲㊚的，㈲㊛的。
 bù     yí   dìng       yǒu   nán    de         yǒu   nyǔ   de  
ไม่แน่ มีทั้งผู้ชาย มีทั้งผู้หญิง
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半（ㄅㄢˋ；bàn）ครึ่ง

㆒半
 yí    bàn  
ครึ่งหนึ่ง

我的㈻生㆒半是㊚的，㆒半是㊛的。
 wǒ    de   xué  shēng    yí    bàn   shì   nán   de            yí   bàn   shì   nyǔ   de  
นักเรียนของฉันครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง

他的㈻生㆒半是大㆟，㆒半是小孩。
 tā      de   xué  shēng   yí    bàn    shì    dà    rén          yí    bàn   shì   xiǎo  hái    
นักเรียนของเขาครึ่งหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งเป็นเด็ก

我的書㆒半是㆗文的，㆒半是英文的
 wǒ    de    shū     yí    bàn   shì  zhōng  wén   de             yí    bàn   shì    yīng  wén   de  
หนังสือของฉันครึ่งหนึ่งเป็นภาษาจีน  ครึ่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ

這些筆㆒半是他的，㆒半是我的。
 zhè  xiē     bǐ     yí    bàn   shì     tā    de            yí   bàn    shì   wǒ    de  
เครื่องเขียนเหล่านี้ครึ่งหนึ่งเป็นของเขา  ครึ่งหนึ่งเป็นของฉัน

 甲：你有幾個學生？

 乙：我有二十五個學生。

 甲：他們都是大人吧？

 乙：不一定，有大人也有小孩。

 甲：有女生嗎？

 乙：有，一半是女生，一半是男生。

 四    應用  บทฝึกฝน

 三    溫習  บททบทวน
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（一）

㆙：你㈲幾枝筆？
               nǐ    yǒu    jǐ     zhī     bǐ  

คุณมีเครื่องเขียนกี่ด้าม

㆚：我㈲㈥枝筆。
               wǒ   yǒu   lìu   zhī     bǐ  

ฉันมีเครื่องเขียนหกด้าม

㆙：都是毛筆嗎？
              dōu   shì   máo   bǐ     ma  

เป็นพู่กันทั้งหมดหรือ

㆚：不都是，兩枝是毛筆，㆕枝是原子筆。
                bù   dōu  shì        liǎng  zhī    shì   máo   bǐ           sì    zhī    shì   yuán   zǐ     bǐ  

ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก เป็นพู่กันสองด้ามปากกาลูกลื่นสี่ด้าม

㆙：你㈲幾本書？
               nǐ  yǒu    jǐ    běn   shū  

คุณมีหนังสือกี่เล่ม

㆚：我㈲㆓㈩本書，㆒半是㆗文的，
               wǒ  yǒu     èr    shí   běn  shū           yí   bàn   shì  zhōng  wén  de

㆒半是英文的。
  yí   bàn   shì   yīng  wén   de  
ฉันมีหนังสือยี่สิบเล่ม ครึ่งหนึ่งเป็นภาษาจีน ครึ่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ

（二）

㆙：李太太，你㈲孩子吧？
               Lǐ     tài     tai          nǐ   yǒu    hái    zi     ba  

คุณนายหลี่  คุณคงมีลูกแล้วสินะ

㆚：㈲兩個，㆒個㊚的，㆒個㊛的。
              yǒu  liǎng  ge           yí     ge   nán    de           yí    ge    nyǔ   de

มีสองคนคะ  ผู้ชายหนึ่งคน  ผู้หญิงหนึ่งคนคะ

（三）

㆙：老師都很忙吧？
               lǎo   shī   dōu   hěn  máng  ba  

คุณครูทุกคนคงมีงานยุ่งมากสินะ

㆚：不㆒定，㈲的忙，㈲的不忙。
               bù     yí   dìng        yǒu   de  máng       yǒu   de     bù  máng

ไม่แน่หรอกค่ะบางคนงานยุ่งบางคนงานไม่ยุ่ง

 四    應用  บทฝึกฝน
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㆙：這所㈻校㈲多少㈻生？
               zhè  suǒ   xué  xiào  yǒu  duō  shǎo  xué  shēng  

โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเท่าไรครับ

㆚：㈲兩千㈤百多個㈻生。
              yǒu  liǎng  qiān  wǔ     bǎi   duō    ge    xué  shēng 

                       มีนักเรียนสองพันห้าร้อยกว่าคนค่ะ

㆙：這所㈻校真不小。
               szhè suǒ  xué  xiào  zhēn   bù   xiǎo  

โรงเรียนแห่งนี้ไม่เล็กเลยนะครับ

㆚：是啊，這是所大㈻校。
              shì      a           zhè  shì    suǒ    dà   xué  xiào  

นั่นสิคะ  นี่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

㆙：㈻校裡㈲沒㈲外國㈻生？
              xué   xiào   lǐ    yǒu   méi  yǒu   wài  guó  xué  shēng

ในโรงเรียนนี้มีนักเรียนต่างชาติหรือเปล่าครับ

㆚：外國㈻生很多。
               wài  guó  xué  shēng  hěn  duō  

                       มีนักเรียนต่างชาติเยอะมากค่ะ

第㈦課  ㈻校真大
 บทที่ 7                      โรงเรียนใหญ่จริง ๆ

 一    課文  บทสนทนา
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所（ㄙㄨㄛˇ；suǒ）โรง หลัง แห่ง (ลักษณนาม)

㆒所㈻校
  yì   suǒ   xué   xiào  
โรงเรียนหนึ่งโรง

㆒間房子
 yì    jiān   fáng   zi  
บ้านหนึ่งหลัง

這間房子很好。
 zhè  jiān   fáng  zi    hěn   hǎo  
บ้านหลังนี้ดีมาก

那所㈻校很大。
 nà    suǒ   xué  xiào  hěn   dà  
โรงเรียนแห่งนั้นใหญ่มาก

多（ㄉㄨㄛ；duō）มาก

少（ㄕㄠˇ；shǎo）น้อย

多少（ㄉㄨㄛ  ㄕㄠˇ；duō   shǎo）
เท่าไร

我的書很少。
 wǒ    de   shū   hěn  shǎo  
หนังสือของฉันน้อยมาก 

他的書很多。
 tā     de    shū   hěn  duō  
หนังสือของเขาเยอะมาก

你的書㈲多少？
 nǐ     de   shū   yǒu   duō  shǎo  
คุณมีหนังสือมากยเท่าไร

王 先 生 ㈲ 多 少 書 ？
Wáng  xiān  shēng   yǒu    duō    shǎo    shū  
คุณหวางมีหนังสือมากเท่าไร
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百（ㄅㄞˇ；bǎi）ร้อย

千（ㄑㄧㄢ；qiān）พัน

萬（ㄨㄢˋ；wàn）หมื่น

零（ㄌㄧㄥˊ；líng）ศูนย์

㈤百零㈥
wǔ    bǎi   líng   lìu  
ห้าร้อยหก

㈤百㈥㈩
wǔ    bǎi   lìu    shí  
ห้าร้อยหกสิบ

㈤百㈥㈩㈥
wǔ    bǎi    lìu    shí   lìu  
ห้าร้อยหกสิบหก

㆒千
 yì   qiān  
หนึ่งพัน

兩千㆒百
liǎng  qiān   yī    bǎi  
สองพันหนึ่งร้อย

㆔千兩百㈤㈩
sān  qiān  liǎng  bǎi   wǔ   shí  
สามพันสองร้อยห้าสิบ

㈥千㆔百㈧㈩㈨
 lìu   qiān  sān   bǎi    bā     shí    jiǔ  
หกพันสามร้อยแปดสิบเก้า

㈥千零㆕㈩㆓
 lìu   qiān  líng   sì     shí     èr  
หกพันสี่สิบสอง

兩 萬 兩 千 兩 百 ㆓ ㈩ ㆓
liǎng  wàn  liǎng  qiān  liǎng   bǎi     èr      shí      èr  
สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสอง
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㈦萬㈧千
 qī    wàn   bā   qiān  
เจ็ดหมื่นแปดพัน

㆔百㈤  ＝  ㆔百㈤㈩
sān    bǎi   wǔ                   sān    bǎi   wǔ   shí  
สามร้อยห้าสิบ

㆕千㈧  ＝  ㆕千㈧百
 sì    qiān   bā                     sì    qiān   bā   bǎi  
สี่พันแปดร้อย

㈦萬㈥  ＝  ㈦萬㈥千
  qī   wàn   lìu                     qī   wàn   lìu   qiān  
เจ็ดหมื่นหกพัน

真（ㄓㄣ；zhēn）จริง จริงๆ

這所㈻校真大。
 zhè  suǒ  xué  xiào  zhēn   dà  
โรงเรียนแห่งนี้ใหญ่จริงๆ

他的書真多。
 tā     de    shū  zhēn  duō  
หนังสือของเขาเยอะจริงๆ

王 小 姐 真 忙 。
Wáng  xiǎo    jiě     zhēn   máng  
คุณหวางงานยุ่งจริงๆ

這本書真好。
 zhè  běn   shū  zhēn  hǎo  
หนังสือเล่มนี้ดีจริงๆ

這枝筆真好㊢。
 zhè  zhī     bǐ   zhēn  hǎo   xiě  
เครื่องเขียนด้ามนี้เขียนดีจริงๆ

啊（・ㄚ；a）คำลงท้ายประโยคหรือวลี  เพื่อให้ฟังนุ่มหูขึ้น

您早啊。
 nín   zǎo    a  
อรุณสวัสดิ์จ้ะ
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您好啊。
 nín   hǎo    a  
สวัสดีจ้ะ

你忙不忙啊？
 nǐ   máng  bù   máng  a  
งานคุณยุ่งไหมจ้ะ

我們去㈻㆗文好不好？
 wǒ   men   qù   xué  zhōng  wén  hǎo    bù    hǎo  
พวกเราไปเรียนภาษาจีนกันดีไหม

好啊。
hǎo    a  
ดีจ้ะ

㈻校很大，是不是？
xué   xiào  hěn    dà          shì    bú    shì  
โรงเรียนใหญ่มาก ใช่ไหม

是啊。
shì     a  
ใช่จ้ะ

沒（ㄇㄟˊ；méi）ไม่ ไม่มี

你㈲沒㈲筆？
 nǐ    yǒu   méi  yǒu    bǐ  
คุณมีเครื่องเขียนหรือเปล่า

我沒㈲筆。
wǒ   méi   yǒu    bǐ  
ฉันไม่มีเครื่องเขียน

你㈲沒㈲書？
 nǐ    yǒu   méi  yǒu   shū  
คุณมีหนังสือหรือเปล่า

我沒㈲書。
wǒ   méi   yǒu  shū  
ฉันไม่มีหนังสือ

這個字，老師沒教。
 zhè   ge     zì          lǎo    shī   méi  jiāo  
ตัวหนังสือตัวนี้ ครูไม่ได้สอน
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這本書，㈻校沒㈲。
zhè   běn   shū       xué   xiào  méi  yǒu  
หนังสือเล่มนี้ที่โรงเรียนไม่มี

外（ㄨㄞˋ；wài）นอก

外國㆟
wài   guó  rén  
ชาวต่างประเทศ  ชาวต่างชาติ

外國話
wài   guó  huà  
ภาษาต่างประเทศ

外國㈻生很多。
wài  guó   xué  shēng  hěn  duō  
นักเรียนต่างประเทศเยอะมาก

 甲：這所學校有多少學生？

 乙：有兩千五百多個學生。

 甲：這所學校真不小。

 乙：是啊，這是所大學校。

 甲：學校裡有沒有外國學生？

 乙：外國學生很多。

 三    溫習  บททบทวน
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㆙：你㈲多少本書？
                nǐ   yǒu  duō   shǎo  běn  shū  

คุณมีหนังสือกี่เล่มครับ

㆚：我㈲㆒萬多本。
               wǒ   yǒu    yí   wàn  duō   běn  

                      ดิฉันมีหนึ่งหมื่นกว่าเล่มค่ะ

㆙：你的書真多。
                nǐ    de    shū  zhēn  duō  

หนังสือของคุณมีมากจริงๆ

㆚：是啊。我的書不少。
               shì     a           wǒ    de   shū    bù  shǎo  

ใช่ค่ะ หนังสือของดิฉันมีไม่น้อยเลย

㆙：這 裡 ㈲ 幾 所 ㆗ 文 ㈻ 校？
               zhè     lǐ     yǒu     jǐ      suǒ  zhōng  wén   xué   xiào  

ที่นี่มีโรงเรียนจีนกี่แห่งครับ

㆚：㆒所也沒㈲。
                yì   suǒ    yě   méi   yǒu  

ไม่มีสักแห่งเดียวค่ะ

㆙：你㈲沒㈲孩子？
               nǐ    yǒu   méi  yǒu   hái    zi  

คุณมีลูกหรือเปล่าครับ

㆚：㈲兩個，兩個都是㊚孩。
              yǒu  liǎng  ge        liǎng   ge   dōu   shì    nán   hái  

มีสองคนค่ะ เป็นเด็กผู้ชายทั้งค

㆙：他們㈲沒㈲㈻㆗文？
               tā    men  yǒu   méi  yǒu  xué  zhōng  wén  

                      พวกเขาเรียนภาษาจีนหรือเปล่าครับ

㆚：他們沒㈻。
               tā    men  méi   xué  

พวกเขาไม่ได้เรียนค่ะ

 四    應用  บทฝึกฝน
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㆙：㈻校㈲很多外國㈻生，是嗎？
              xué  xiào   yǒu   hěn   duō   wài  guó   xué  shēng        shì    ma  

ในโรงเรียนนี้มีนักเรียนต่างชาติเยอะมากใช่ไหมคะ

㆚：是啊，㈲很多。
               shì     a          yǒu   hěn  duō  

ใช่แล้วครับมีเยอะมากครับ

㆙：比本國㈻生還多嗎？
               bǐ     běn   guó   xué  shēng  hái   duō   ma  

                      มีมากกว่านักเรียนในประเทศอีกหรือคะ

㆚：不，比本國㈻生少。
               bù           bǐ     běn   guó   xué  shēng  shǎo  

ไม่ครับ  น้อยกว่านักเรียนในประเทศ

㆙：㊚ 生 跟 ㊛ 生㆒樣 多 嗎？
              nán  shēng  gēn    nyǔ  shēng   yí    yàng   duō   ma  

นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีมากเท่ากันหรือเปล่าคะ

㆚：差不多㆒樣多。
               chà   bù   duō     yí  yàng  duō  

มีมากพอๆกันครับ
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 บทที่ 8                  ต่างกันไม่มาก

 一    課文  บทสนทนา
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㆙：㊚ 生 跟 ㊛ 生㆒樣 聰 明 嗎？
              nán  shēng  gēn    nyǔ  shēng   yí    yàng  cōng  míng  ma

                      นักเรียนชายฉลาดเหมือนกับนักเรียนหญิงไหมคะ

㆚：不㆒定，㈲的聰明，㈲的笨。
               bù     yí   dìng        yǒu   de  cōng  míng      yǒu   de    bèn

ไม่แน่ครับ  บางคนฉลาด  บางคนโง่

㆙：㊚ 生 用 功 還 是 ㊛ 生 用 功？
              nán  shēng  yòng  gōng  hái    shì     nyǔ  shēng  yòng  gōng

                      นักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงขยันกว่ากันคะ

㆚：他們都很用功。
                tā    men  dōu   hěn  yòng  gōng  

พวกเขาทุกคนขยันมากครับ

比（ㄅㄧˇ；bǐ）กว่า  (เปรียบเทียบ)

老 師 比 ㈻ 生 忙。
 lǎo    shī      bǐ     xué  shēng  máng  
ครูงานยุ่งกว่านักเรียน

你比我聰明。
 nǐ      bǐ    wǒ  cōng  míng  
คุณฉลาดกว่าฉัน

他比我用功。
 tā      bǐ    wǒ  yòng  gōng  
เขาขยันกว่าฉัน

㊚生比㊛生多。
nán  shēng  bǐ    nyǔ  shēng  duō  
นักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง

㊛生比㊚生少。
nyǔ  shēng  bǐ    nán  shēng  shǎo  
นักเรียนหญิงน้อยกว่านักเรียนชาย

還（ㄏㄞˊ；hái）ยัง  ยัง.....อีก
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 二    字與詞  คำศัพท์
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他的書比我的還多。
 tā      de   shū     bǐ    wǒ    de    hái   duō  
หนังสือของเขายังมากกว่าของฉันอีก

小孩比大㆟還用功。
xiǎo   hái     bǐ     dà     rén    hái  yòng  gōng  
เด็กยังขยันกว่าผู้ใหญ

่
還是（ㄏㄞˊ ㄕˋ；hái shì）หรือ หรือว่า

你的書多，還是我的書多？
 nǐ     de    shū   duō         hái   shì    wǒ    de    shū  duō  
หนังสือของคุณมากกว่าหรือว่าหนังสือของฉันมากกว่า

㊚ 生 聰 明，還 是 ㊛ 生 聰 明？
nán  shēng  cōng  míng         hái    shì    nyǔ  shēng  cōng  míng  
นักเรียนชายฉลาดกว่า หรือนักเรียนหญิงฉลาดกว่า

你去，還是我去？
 nǐ     qù          hái   shì    wǒ    qù  
คุณไปหรือฉันไป

還是你去吧。
 hái   shì     nǐ    qù     ba  
คุณไปเถอะ

跟（ㄍㄣ；gēn）กับ  และ

和（ㄏㄢˋ；hàn） （ㄏㄜˊ；hé）กับ  และ

你跟我都是㈻生。
 nǐ    gēn   wǒ   dōu   shì   xué  shēng  
คุณกับฉันต่างก็เป็นนักเรียน

他和我都很忙。
 tā     hàn   wǒ  dōu   hěn  máng  
เขากับฉันต่างก็มีงานยุ่งมาก

樣（ㄧㄤˋ；yàng）แบบ  รูปแบบ  ลักษณะ

樣子
yàng  zi  
รูปแบบ  ลักษณะท่าทาง
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一樣（ㄧˊ ㄧㄤˋ；yí yàng）เหมือนกัน

他的筆跟我的㆒樣。
 tā     de      bǐ   gēn   wǒ    de      yí   yàng  
เครื่องเขียนของเขาเหมือนกับของฉัน

大㆟跟小孩㆒樣多。
 dà    rén   gēn  xiǎo   hái    yí   yàng  duō  
ผู้ใหญ่และเด็กมีจำนวนมากเท่ากัน

㊛ 生 跟 ㊚ 生㆒樣 用 功。
nyǔ  shēng  gēn    nán  shēng   yí   yàng   yòng  gōng  
นักเรียนหญิงเหมือนกับนักเรียนชาย

差（ㄔㄚ；chā） （ㄔㄚˋ；chà）แย่  ไม่ดี

我的㆗文比你差。
 wǒ    de  zhōng  wén   bǐ      nǐ    chā  
ภาษาจีนของฉันแย่กว่าคุณ

我㊢的㆗文比他差。
wǒ     xiě     de   zhōng  wén   bǐ       tā     chā  
(การเขียน)  ตัวหนังสือจีนของฉันไม่ดีเท่าของเขา

差不多（ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ；chà bù duō）ต่างกันไม่มาก  พอๆกัน

這兩本書差不多。
 zhè  liǎng  běn  shū    chà    bù   duō  
หนังสือสองเล่มนี้พอๆกัน

這兩本書差不多㆒樣。
zhè  liǎng  běn  shū   chà   bù   duō     yí   yàng   
หนังสือสองเล่มนี้เกือบจะเหมือนกัน

他們兩㆟差不多㆒樣大。
 tā    men  liǎng  rén  chà   bù   duō     yí   yàng  dà  
พวกเขาสองคนอายุไล่เลี่ยกัน

這兩枝筆差不多㆒樣長。
 zhè  liǎng  zhī     bǐ     chà    bù    duō    yí   yàng  cháng  
เครื่องเขียนสองด้ามนี้ยาวพอๆกัน

聰明（ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ；cōng míng）ฉลาด
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那個小孩子真聰明。
 nà    ge    xiǎo  hái     zi  zhēn  cōng  míng  
เด็กคนนั้นฉลาดจริงๆ

王 先 生 很 聰 明 。
Wáng  xiān  shēng   hěn    cōng  míng  
คุณหวางฉลาดมาก

笨（ㄅㄣˋ；bèn）โง่

他這個㆟太笨。
 tā     zhè    ge   rén    tài    bèn  
เขาคนนี้โง่เกินไป

他真笨。
 tā    zhēn  bèn  
เขาโง่จริง

聰 明 ㆟ 也 會 做 笨 事。
cōng  míng  rén    yě      hùi    zuò    bèn   shì  
คนฉลาดก็ทำเรื่องโง่ๆได้

用（ㄩㄥˋ；yòng）ใช้

你用什麼筆㊢字？
 nǐ   yòng  shé   me    bǐ    xiě    zì  
คุณใช้เครื่องเขียนอะไรเขียนหนังสือ

我用鉛筆㊢字。
 wǒ  yòng  qiān   bǐ     xiě    zì  
ฉันใช้ดินสอเขียนหนังสือ

用功（ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ；yòng gōng）ขยัน

我的㈻生很用功。
wǒ     de    xué  shēng  hěn  yòng  gōng  
นักเรียนของฉันขยันมาก

他很聰明，也很用功。
 tā    hěn  cōng  míng       yě   hěn  yòng  gōng  
เขาฉลาดมาก  และก็ขยันมากด้วย
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 甲：學校有很多外國學生，是嗎？

 乙：是啊，有很多。

 甲：比本國學生還多嗎？

 乙：不，比本國學生少。

 甲：男生跟女生一樣多嗎？

 乙：差不多一樣多。

 甲：男生跟女生一樣聰明嗎？

 乙：不一定，有的聰明，有的笨。

 甲：男生用功還是女生用功？

 乙：他們都很用功。

 四    應用  บทฝึกฝน
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：這所㈻校比我們㈻校大吧？
               zhè   suǒ   xué   xiào    bǐ     wǒ   men   xué  xiào   dà      ba  

โรงเรียนแห่งนี้คงใหญ่กว่าโรงเรียนเราสินะ

㆚：差不多㆒樣大。
              chà    bù   duō    yí   yàng  dà  

ใหญ่พอๆกัน

㆙：㈻生呢？
              xué  shēng  ne  

แล้วนักเรียนล่ะ

㆚：㈻生比我們多。
             xué  shēng  bǐ    wǒ   men  duō  

นักเรียนมากกว่าของเรา

㆙：老師呢？
               lǎo   shī    ne 

ครูล่ะ

㆚：老師比我們少。
               lǎo   shī     bǐ    wǒ   men  shǎo  

ครูน้อยกว่าของเรา

㆙：那麼，還是我們㈻校好。
               nà    me          hái   shì    wǒ  men  xué  xiào  hǎo  

ถ้าอย่างนั้น  โรงเรียนของเราดีกว่านะ

㆚：是啊，我們㈻校的㈻生很聰明，
               shì     a            wǒ   men  xué   xiào    de    xué  shēng  hěn  cōng  míng

也很用功，你說是不是？
 yě    hěn  yòng  gōng         nǐ    shuō  shì     bú    shì  
นั่นสิ  นักเรียนของโรงเรียนเราฉลาดมากแล้วก็ขยันมากด้วย  คุณว่าใช่หรือเปล่า

㆙：不是！不是！我是㆒個笨㈻生。
               bú    shì            bú    shì           wǒ    shì     yí      ge    bèn   xué  shēng  

ไม่หรอกครับ  ผมเป็นนักเรียนโง่

 四    應用  บทฝึกฝน
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 二    字與詞  คำศัพท์

㆙：請問貴姓？
              qǐng  wèn gùi   xìng  

ขอถามหน่อยครับ  คุณแซ่อะไรครับ

㆚：我姓王，叫世平。
               wǒ  xìng  Wáng     jiào   shì   píng  

ผมแซ่หวาง  ชื่อซรื่อผิงครับ

㆙：我叫林大㆗。那位㊛士是誰？
               wǒ   jiào   Lín   dà  zhōng      nà    wèi   nyǔ   shì    shì   shéi

ผมชื่อหลินต้าจงครับ  สุภาพสตรีท่านนั้นเป็นใครครับ

㆚：他是李㈲年的太太。來，我給你們介紹介紹。
               tā    shì    Lǐ   yǒu  nián   de   tài   tai              lái          wǒ   gěi   nǐ   men   jiè   shào  jiè  shào

李太太，這位是林先生。
 Lǐ     tài    tai          zhè  wèi   shì    Lín  xiān  shēng  
เธอเป็นภรรยาของคุณหลี่โหย่วเหนียนครับ  มานี่สิครับผมจะแนะนำให้พวกคุณรู้จัก 
กันหน่อย  คุณนายหลี่ครับท่านนี้คือคุณหลินครับ

㆙：我叫林大㆗，是㈲年的同㈻。
               wǒ   jiào  Lín    dà   zhōng      shì   yǒu  nián   de   tóng  xué  

ผมชื่อหลินต้าจงเป็นเพื่อนนักเรียนของโหย่วเหนียนครับ

㆛：很高興認識你。
              hěn   gāo  xìng  rèn    shì    nǐ  

ยินดีมากค่ะที่ได้รู้จักคุณ

第㈨課  介紹
 บทที่ 9                       การแนะนำให้รู้จักกัน

 一    課文  บทสนทนา
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請（ㄑㄧㄥˇ；qǐng）เชิญ  กรุณา  โปรด

請坐
qǐng  zuò  
เชิญนั่ง

請喝茶
qǐng  hē   chá  
เชิญดื่มน้ำชา

請 說
qǐng  shuō  
เชิญพูด

請問
qǐng  wèn  
ขอถามหน่อยนะครับ (ค่ะ)

問（ㄨㄣˋ；wèn）ถาม

請問
qǐng  wèn  
ขอถามหน่อยครับ(ค่ะ) (ภาษาสุภาพใช้เมื่อถามเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องบางเรื่องที่เราเกรงใจที่จะถาม)

請 問 你 ㈲ 沒 ㈲ 筆？
qǐng  wèn    nǐ     yǒu    méi   yǒu      bǐ  
ขอถามหน่อยค่ะ  คุณมีเครื่องเขียนหรือเปล่าค่ะ

請 問 誰 是 王 小 姐？
qǐng  wèn   shéi    shì  Wáng  xiǎo    jiě  
ขอถามหน่อยใครคือคุณหวางครับ

請 問，這 本 書 ㈲ 多 少 字？
qǐng  wèn          zhè    běn   shū    yǒu    duō   shǎo    zì  
ขอถามหน่อยค่ะ  หนังสือเล่มนี้มีอักษรกี่ตัวค่ะ

貴（ㄍㄨㄟˋ；gùi）แพง ภาษาสุภาพใช้เพื่อให้เกียรติแก่บุคคลที่เราสนทนาด้วย

貴國
 gùi   guó  
ประเทศของคุณ

 二    字與詞  คำศัพท์
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貴校
 gùi   xiào  
โรงเรียนของคุณ

請 問 貴 國 ㈲ 多 少 所 大 ㈻？
qǐng  wèn    gùi   guó    yǒu   duō   shǎo    suǒ    dà     xué  
ขอโทษนะครับประเทศของคุณมีมหาวิทยาลัยกี่แห่งครับ

請 問 貴 校 ㈲ 多 少 ㈻ 生？
qǐng  wèn   gùi   xiào    yǒu   duō    shǎo   xué  shēng  
ขอถามหน่อยโรงเรียนของคุณมีนักเรียนเท่าไรค่ะ

姓（ㄒㄧㄥˋ；xìng）นามสกุล  แซ่

請問貴姓？
qǐng  wèn   gùi  xìng  
ขอถามหน่อยครับ  คุณแซ่อะไรครับ

我姓王。
wǒ   xìng  Wáng  
ผมแซ่หวาง

那位㊛士姓什麼？
 nà    wèi   nyǔ    shì   xìng   shé    me  
สุภาพสตรีท่านนั้นแซ่อะไรครับ

她姓李，李小姐。
 tā    xìng   Lǐ          Lǐ    xiǎo  jiě  
เธอแซ่หลี่  คุณหลี่ครับ

叫（ㄐㄧㄠˋ；jiào）เรียก  ชื่อ .....

我 叫 王 世 平。
 wǒ    jiào  Wáng  shì   píng  
ผมชื่อหวางซรื่อผิง

他姓林，叫林大㆗。
 tā    xìng   Lín       jiào   Lín    dà   zhōng  
เขาแซ่หลิน  ชื่อหลินต้าจง

老師叫你去。
 lǎo   shī    jiào   nǐ     qù  
คุณครูเรียกคุณไป
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他叫我去做什麼？
 tā    jiào   wǒ    qù    zuò  shé    me 
เขาเรียกฉันไปทำอะไร

他叫你去㊢字。
 tā     jiào   nǐ     qù    xiě    zì  
เขาเรียกคุณไปเขียนหนังสือ

位（ㄨㄟˋ；wèi）คน  ท่าน  (ลักษณนาม)

㈻校裡㈲幾位老師？
xué  xiào    lǐ    yǒu    jǐ     wèi   lǎo   shī  
ในโรงเรียนมีครูกี่ท่าน

㈻校裡㈲㈩㈤位老師。
xué   xiào    lǐ     yǒu   shí    wǔ    wèi    lǎo    shī  
ในโรงเรียนมีครูสิบห้าท่าน

那 位 老 師教㆗ 文？
 nǎ     wèi    lǎo    shī     jiāo  zhōng  wénn  
ครูท่านไหนสอนภาษาจีน

李老師，他是㆒位很好的老師。
 Lǐ     lǎo   shī          tā     shì    yí    wèi   hěn   hǎo   de    lǎo   shī  
ครูหลี่  เขาเป็นครูที่ดีมากท่านหนึ่ง

女士（ㄋㄩˇ ㄕˋ；nyǔ shì）สุภาพสตรี

那位㊛士是誰？
 nà   wèi   nyǔ   shì   shì   shéi  
สุภาพสตรีท่านนั้นคือใคร

那位㊛士是李太太。
 nà    wèi  nyǔ   shì    shì    Lǐ    tài     tai  
สุภาพสตรีท่านนั้นคือคุณนายหลี่

這 位 ㊛ 士 是 王 小 姐。
 zhè   wèi   nyǔ    shì      shì   Wáng  xiǎo   jiě  
สุภาพสตรีท่านนี้คือคุณหวาง

給（ㄍㄟˇ；gěi）ให้
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他給我㆒本書。
 tā     gěi   wǒ    yì    běn   shū  
เขาให้หนังสือฉันหนึ่งเล่ม

我給他㆒枝筆。
 wǒ   gěi    tā     yì     zhī     bǐ  
ฉันให้เครื่องเขียนเขาหนึ่งด้าม

你叫我給你什麼？
 nǐ    jiào   wǒ   gěi     nǐ    shé    me  
คุณอยากให้ฉันให้อะไรแก่คุณ

介紹（ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ；jiè shào）แนะนำ

那位小姐是誰？請你給我介紹介紹。
 nà    wèi  xiǎo   jiě   shì   shéi           qǐng   nǐ    gěi    wǒ   jiè   shào   jiè   shào  
ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร  กรุณาแนะนำให้ผมรู้จักหน่อย

高（ㄍㄠ；gāo）สูงมาก

王 先 生 很 高。
Wáng xiān  shēng hěn  gāo  
คุณหวางสูงมาก

李先生不高。
 Lǐ   xiān  shēng  bù    gāo  
คุณหลี่ไม่สูง

高興（ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ；gāo xìng）ดีใจ ยินดี ขอบใจ

我很高興。
wǒ    hěn  gāo   xìng  
ฉันดีใจมาก

我跟你㆒樣高興。
 wǒ   gēn   nǐ      yí   yàng  gāo  xìng  
ฉันดีใจเช่นเดียวกับคุณ

他不太高興。
 tā      bú    tài   gāo   xìng  
เขาไม่ค่อยชอบใจ

 三    溫習  บททบทวน
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她高興不高興？
 tā     gāo  xìng   bù   gāo   sing  
เธอดีใจหรือเปล่า

認識（ㄖㄣˋ ㄕˋ；rèn shì）รู้จัก

你認識她嗎？
 nǐ    rèn    shì     tā    ma  
คุณรู้จักเธอไหม

我不認識她。
 wǒ   bú    rèn    shì    tā  
ฉันไม่รู้จักเธอ

我介紹你們認識。
 wǒ   jiè   shào   nǐ    men  rèn    shì  
ฉันขอแนะนำให้พวกคุณรู้จักกัน

認識你真高興。
 rèn   shì    nǐ   zhēn  gāo   xìng  
ดีใจจริงๆที่ได้รู้จักคุณ

你認識不認識王老師？
 nǐ     rèn    shì     bú    rèn    shì  Wáng  lǎo    shī  
คุณรู้จักคุณหวางหรือเปล่า

我不認識。
 wǒ    bú   rèn    shì  
ฉันไม่รู้จัก

你認不認識呢？
 nǐ    rèn    bú    rèn    shì    ne 
คุณรู้จักหรือเปล่าล่ะ

我也不認識。
 wǒ    yě    bú    rèn   shì  
ฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกัน

 甲：請問貴姓？

 三    溫習  บททบทวน
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 一    課文  บทสนทนา

 乙：我姓王，叫世平。

 甲：我叫林大中。那位女士是誰？

 乙：他是李有年的太太。來，我給你們介紹介紹。

李太太，這位是林先生。

 甲：我叫林大中，是有年的同學。

 丙：很高興認識你。

㆙：請問，您貴姓？
              qǐng  wèn          nín   gùi  xìng  

ขอถามหน่อยครับ  คุณแซ่อะไรครับ

㆚：我叫林大㆗，我是新來的㈻生。
               wǒ  jiào   Lín    dà   zhōng     wǒ    shì    xīn   lái     de   xué  shēng

ผมชื่อหลินต้าจง  ผมเป็นนักเรียนที่มาใหม่ครับ

㆙：來，我給你介紹幾位同㈻。
               lái          wǒ   gěi    nǐ     jiè   shào   jǐ     wèi   tóng  xué

這位是王美華。這位是李㈲年。
 zhè   wèi   shì  Wáng  měi   huá         zhè   wèi    shì     Lǐ    yǒu   nián

那位是高大明。
 nà    wèi   shì   Gāo   dà  míng  
มาสิครับ ผมจะแนะนำเพื่อนนักเรียนสองสามคนให้คุณรู้จักคนนี้คือหวางเหม่ยฮว๋า  
คนนี้คือหลี่โหย่วเหนียนคนนั้นคือเกาต้าหมิง

㆔㆟：很高興認識你。
                       hěn   gāo  xìng  rèn   shì    nǐ  

ยินดีที่ได้รู้จักครับ (ค่ะ)

㆚：認識你們我真高興。
               rèn   shì    nǐ    men   wǒ  zhēn  gāo  xìng  

ผมดีใจจริงๆ ครับที่ได้รู้จักพวกคุณ

 四    應用  บทฝึกฝน
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㆙：你㈻㆗文多久了？
               nǐ   xué  zhōng  wén    duō    jiǔ     le  

คุณเรียนภาษาจีนมานานเท่าไรแล้วคะ

㆚：我才㈻了兩個㈪。你㈻了多久了？
              wǒ    cái    xué   le   liǎng   ge   yuè          nǐ    xué    le    duō   jiǔ     le  

ดิฉันเพิ่งเรียนได้สองเดือนค่ะ คุณเรียนมานานเท่าไรแล้วคะ

㆙：我已經㈻了㆔年了。
               wǒ    yǐ    jīng  xué    le    sān   nián   le  

ดิฉันเรียนมาสามปีแล้วค่ะ

㆛：我還沒㈻呢！
               wǒ   hái   méi   xué   ne  

ผมยังไม่ได้เรียนเลยครับ

㆙：沒關係，你可以到這裡來㈻。
              méi  guān   xì          nǐ     kě     yǐ    dào   zhè    lǐ      lái   xué  

ไม่เป็นไร  คุณมาเรียนที่นี่ได้ค่ะ

第㈩課  ㈻了多久？
 บทที่ 10                     เรียนมานานเท่าไหรแล้ว

 一    課文  บทสนทนา
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了（・ㄌㄜ；le）แล้ว

你 ㈻ ㆗ 文 了 嗎？
 nǐ    xué  zhōng  wén     le     ma  
คุณเรียนภาษาจีนแล้วหรือ

我㈻了。
wǒ   xué     le  
ฉันเรียนแล้ว

這個字你會㊢了嗎？
 zhè   ge     zì      nǐ   hùi    xiě    le     ma  
ตัวหนังสือตัวนี้คุณเขียนเป็นแล้วหรือ

我會㊢了。
wǒ    hùi   xiě    le 
ฉันเขียนเป็นแล้ว

久（ㄐㄧㄡˇ；jiǔ）นาน

你㈻㆗文多久了？
 nǐ    xué  zhōng  wén  duō   jiǔ      le  
คุณเรียนภาษาจีนมานานเท่าไรแล้ว

他到㈻校多久了？
 tā    dào   xué  xiào   duō   jiǔ    le 
เขาถึงโรงเรียนนานเท่าไรแล้ว

你們認識多久了？
 nǐ   men    rèn   shì  duō    jiǔ     le  
พวกคุณรู้จักกันนานเท่าไรแล้ว

才（ㄘㄞˊ；cái）เพิ่ง เพียง

我才㈻了兩個㈪。
 wǒ   cái   xué    le   liǎng   ge   yuè  
ฉันเพิ่งเรียนได้แค่สองเดือน

 二    字與詞  คำศัพท์
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他們才教了㆔課。
 tā    men   cái   jiāo   le     sān    kè 
พวกเขาเพิ่งสอนไปแค่สามบท

他們才認識㈤個㈪。
 tā    men   cái   rèn   shì    wǔ    ge    yuè  
พวกเขาเพิ่งรู้จักกันเพียงห้าเดือน

已經（ㄧˇ ㄐㄧㄥ；yǐ jīng）แล้ว  (เน้นความ)

我已經㈻了㆒年了。
 wǒ    yǐ    jīng  xué    le      yì   nián   le  
ฉันเรียนมาหนึ่งปีแล้ว

他已經來了㈤個㈪了。
 tā      yǐ    jīng   lái     le    wǔ     ge   yuè    le  
เขามาที่นี่ห้าเดือนแล้ว

我們已經認識了。
 wǒ  men   yǐ    jīng    rèn   shì    le  
พวกเรารู้จักกันแล้ว

他 已 經 ㆖ 大 ㈻ 了。
 tā       yǐ     jīng  shàng   dà    xué     le 
เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว

還沒…呢（ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ…・ㄋㄜ；hái  méi…ne）ยังไม่......เลย

我還沒㊢呢。
 wǒ   hái   méi   xiě    ne  
ฉันยังไม่ได้เขียนเลย

李先生還沒來呢。
 Lǐ    xiān  shēng  hái  méi    lái      ne  
คุณหลี่ยังไม่มาเลย

這㆒課還沒教呢。
 zhè   yí     kè    hái   méi   jiāo   ne 
บทนี้ยังไม่ได้สอนเลย
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關係（ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ；guān xì）สัมพันธ์  ความสัมพันธ์  เกี่ยวข้อง

我們的關係很好。
 wǒ   men  de   guān   xì    hěn  hǎo  
ความสัมพันธ์ของเราดีมาก

這件事跟他沒關係。
 zhè  jiàn  shì    gēn    tā    méi  guān   xì  
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขา

我不去㈲沒㈲關係？
 wǒ   bú     qù   yǒu  méi   yǒu   guān  xì  
ฉันไม่ไปจะเป็นไรหรือเปล่า

沒關係。
méi  guān  xì  
ไม่เป็นไร

上（ㄕㄤˋ；shàng）ข้ึน เข้า ไป (มักใช้คู่กับคำอ่ืนและมีความหมายต่างๆดังตัวอย่างท่ีให้ไว้ในท่ีน้ี)

㆖ 課
shàng  kè  
เข้าเรียน

㆖ ㈻
shàng xué  
ไปโรงเรียน

㆖ 班
shàng bān  
ไปทำงาน

㆖ 樓
shàng lóu  
ขึ้นข้างบน

我們㆖了幾課了？
 wǒ  men  shàng  le      jǐ       kè     le  
พวกเราเรียนไปกี่บทแล้ว

我們㆖了㈨課了。
 wǒ  men  shàng  le     jiǔ      kè      le  
พวกเราเรียนไปเก้าบทแล้ว
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年（ㄋㄧㄢˊ；nián）ปี

㆒年
 yì   nián  
หนึ่งปี

兩年
liǎng  nián  
สองปี

年年
nián  nián  
ทุก ๆ ปี

月（ㄩㄝˋ；yuè）เดือน

㆒㈪
 yī    yuè  
เดือนมกราคม

㆓㈪
 èr    yuè  
เดือนกุมภาพันธ์

㆒個㈪
 yí     ge    yuè  
หนึ่งเดือน

兩個㈪
liǎng  ge    yuè  
สองเดือน

㆒年㈲㈩㆓個㈪。
 yì    nián  yǒu     shí     èr     ge    yuè  
หนึ่งปีมีสิบสองเดือน



 一    課文  บทสนทนา

 甲：你學中文多久了？

 乙：我才學了兩個月。你學了多久了？

 甲：我已經學了三年了。

 丙：我還沒學呢！

 甲：沒關係，你可以到我們學校來學。

㆙：你 ㈻ ㆗ 文 多 久 了 ？
               nǐ      xué   zhōng  wén   duō     jiǔ      le  

คุณเรียนภาษาจีนมานานเท่าไรแล้วครับ

㆚：我才㆖了兩個㈪的課。
               wǒ   cái  shàng  le   liǎng   ge   yuè   de     kè  

ดิฉันเพิ่งเข้าเรียนได้สองเดือนค่ะ

㆙：你已經㈻了很久，認識很多字吧。
               nǐ      yǐ   jīng   xué    le    hěn   jiǔ          rèn   shì   hěn   duō    zì     ba

คุณเรียนมานานแล้ว  คงรู้ตัวหนังสือหลายตัวแล้วสิครับ

㆚：我認識的字不多。
               wǒ   rèn   shì    de     zì     bù    duō  

ตัวหนังสือที่ดิฉันรู้มีไม่มากค่ะ

㆙：我還沒㈻㊢字呢。
               wǒ   hái   méi  xué   xiě     zì     ne  

ผมยังไม่ได้ฝึกเขียนตัวหนังสือเลยครับ

㆚：我也還沒㈻。
               wǒ   yě     hái   méi   xué  

ดิฉันยังไม่ได้ฝึกเขียนเหมือนกันค่ะ

㆙：沒關係。李先生可以教我們。
              méi   guān  xì          Lǐ   xiān  shēng  kě   yǐ    jiāo   wǒ   men  

ไม่เป็นไรครับ  คุณหลี่สอนพวกเราได้

 三    溫習  บททบทวน

 四    應用  บทฝึกฝน
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㆙：你㆒星期㆖幾次課？
               nǐ      yì   xīng   qí   shàng  jǐ      cì     kè  

คุณเข้าเรียนสัปดาห์ละกี่ครั้งครับ

㆚：㆒星期兩次。
                yì   xīng   qí   liǎng   cì  

สัปดาห์ละสองครั้งครับ

㆙：每次多久？
              měi   cì     duō   jiǔ  

แต่ละครั้งนานเท่าไรครับ

㆚：每次兩個鐘頭。
              měi    cì    liǎng   ge  zhōng  tóu  

ครั้งละสองชั่วโมงครับ

㆙：什麼時候㆖課？
               shé   me    shí    hòu  shàng  kè  

เข้าเรียนเวลาไหนครับ

第㈩一課  ㆒星期幾次？
 บทที่ 11                           สัปดาห์ละกี่ครั้ง

 一    課文  บทสนทนา
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㆚：星 期 ㆔ ㆘ 午 從 兩 點 ㆖ 到 ㆕ 點，
              xīng    qí     sān    xià     wǔ   cóng  liǎng  diǎn  shàng  dào    sì     diǎn

星期㈥㆖午㈧點㈩分㆖課，㈩點㈩分㆘課。
xīng   qí    lìu  shàng  wǔ   bā    diǎn  shí   fēn  shàng  kè          shí  diǎn   shí   fēn    xià    kè
บ่ายวันพุธเข้าเรียนตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสี่โมง เช้าวันเสาร์เข้าเรียนตอนแปดโมงสิบ
นาทีเลิกเรียนตอน สิบโมงสิบนาทีครับ

㆙：星期㈥還㆖課，累不累？
              xīng   qí      lìu     hái  shàng  kè          lèi     bú     lèi  

วันเสาร์ยังต้องเรียนอีก  เหนื่อยหรือเปล่าครับ

㆚：㆒點都不累。㈻㆗文很㈲意思。
               yì    diǎn   dōu    bú     lèi         xué  zhōng  wén  hěn   yǒu    yì      si  

ไม่เหนื่อยเลยสักนิดครับ  เรียนภาษาจีนสนุกมากครับ

星期（ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ；xīng qí）สัปดาห์

星期㆒（禮拜㆒）
xīng  qí      yī           lǐ     bài     yī  
วันจันทร์

星期㆓（禮拜㆓）
xīng  qí      èr           lǐ     bài     èr  
วันอังคาร

星期㆔（禮拜㆔）
xīng  qí     sān          lǐ     bài   sān  
วันพุธ

星期㆕（禮拜㆕）
xīng  qí      sì            lǐ    bài     sì  
วันพฤหัสบดี

 二    字與詞  คำศัพท์
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星期㈤（禮拜㈤）
xīng  qí     wǔ           lǐ    bài    wǔ  
วันศุกร์

星期㈥（禮拜㈥）
xīng  qí     lìu           lǐ     bài   lìu  
วันเสาร์

星期㈰（禮拜㈰）
xīng  qí      rì            lǐ     bài    rì

星期㆝（禮拜㆝）
xīng  qí    tiān          lǐ     bài   tiān  
วันอาทิตย์

次（ㄘˋ；cì）ครั้ง

再說㆒次。
 zài  shuō   yí    cì  
พูดอีกครั้ง

請你再說㆒次。
qǐng   nǐ    zài  shuō   yí     cì  
กรุณาพูดอีกครั้ง

多說幾次。
duō  shuō   jǐ     cì  
พูดหลายครั้งหน่อย

多㊢幾次。
duō  xiě     jǐ      cì  
เขียนหลายครั้งหน่อย

每（ㄇㄟˇ；měi）ทุก แต่ละ

每次多久？
měi   cì    duō    jiǔ  
แต่ละครั้งนานเท่าไหร่
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每個㆟都很高興。
měi    ge   rén   dōu   hěn  gāo   xìng  
ทุกคนดีใจกันมาก

每個㈻校都㈲外國㈻生。
měi    ge    xué  xiào   dōu   yǒu   wài   guó   xué  shēng  
โรงเรียนทุกแห่งมีนักเรียนต่างชาติทั้งนั้น

鐘頭（ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ；zhōng tóu）ชั่วโมง

他 每 ㆝ ㈻ ㆔ 個 鐘 頭 ㆗ 文。
 tā     měi    tiān    xué    sān     ge  zhōng   tóu  zhōng  wén  
เขาเรียนภาษาจีนวันละสามชั่วโมงทุกวัน

時候（ㄕˊ ㄏㄡˋ；shí hòu）เวลา  เมื่อ

你是什麼時候來的？
 nǐ     shì    shé    me   shí   hòu    lái    de  
คุณมาเมื่อไร

你們是什麼時候認識的？
 nǐ    men  shì    shé    me   shí   hòu   rèn    shì    de 
พวกคุณรู้จักกันเมื่อไร

你什麼時候到英國去？
 nǐ    shé    me   shí   hòu  dào   yīng  guó   qù  
คุณจะไปประเทศอังกฤษเมื่อไร

午（ㄨˇ；wǔ）เที่ยง

㆖ 午
shàng  wǔ  
ตอนเช้า
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㆗ 午
zhōng  wǔ  
ตอนเที่ยง

㆘午
 xià   wǔ  
ตอนบ่าย

點（ㄉㄧㄢˇ；diǎn）จุด ลักษณนามบอกชั่วโมง

分（ㄈㄣ；fēn）นาที

我㆖午㈧點到㈻校。
wǒ  shàng  wǔ    bā    diǎn   dào   xué   xiào  
ฉันไปถึงโรงเรียนตอนแปดโมงเช้า

㈧點㈩分㆖課。
 bā   diǎn    shí    fēn  shàng  kè  
แปดโมงยี่สิบนาทีเข้าเรียน

㈨點㆓㈩分㆘課。
jiǔ    diǎn   èr    shí   fēn     xià   kè  
เก้าโมงยี่สิบเลิกเรียน

每次㆖課㈥㈩分鐘。
měi    cì  shàng  kè    lìu    shí    fēn  zhōng  
คาบเรียนละหกสิบนาที

他每分鐘可以㊢㈤㈩個㆗文字。
 tā     měi   fēn  zhōng  kě      yǐ    xiě    wǔ     shí     ge  zhōng  wén   zì    
เขาเขียนตัวหนังสือจีนได้นาทีละห้าสิบตัว

從…到（ㄘㄨㄥˊ … ㄉㄠˋ；cóng … dào）จาก....ถึง  ตั้งแต่.....จนถึง

從我家到㈻校不遠。
cóng  wǒ   jiā   dào   xué   xiào   bù  yuǎn  
จากบ้านฉันไปโรงเรียนไม่ไกล
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我從台灣到這裡來。
wǒ   cóng  tái   wān   dào  zhè    lǐ     lái  
ฉันมาจากไต้หวัน

他從早到晚都很忙。
 tā    cóng  zǎo  dào   wǎn  dōu  hěn  máng  
เขางานยุ่งมากตั้งแต่เช้าจรดเย็น

下（ㄒㄧㄚˋ；xià）ลง เลิก ล่าง ต่อไป

㆘頭
 xià   tou  
ด้านล่าง, ต่อไป

㆘課
 xià    kè  
เลิกเรียน

㆘午
 xià   wǔ  
ตอนบ่าย

㆘班
 xià   bā  
เลิกงาน

㆘車
 xià   chē  
ลงรถ

㆘㆒次
 xià    yí     cì  
ครั้งต่อไป คราวหน้า

㆘㆒個
 xià    yí    ge 
อันต่อไป

㆘星期（㆘禮拜）
xià   xīng   qí          xià     lǐ     bài  
สัปดาห์หน้า
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㆘個㈪
 xià   ge    yuè  
เดือนหน้า

累（ㄌㄟˋ；lèi）เหนื่อย

你累不累？
 nǐ     lèi     bú    lèi  
คุณเหนื่อยหรือเปล่า

㆒點都不累。
 yì    diǎn  dōu    bú    lèi  
ไม่เหนื่อยเลยสักนิด

意思（ㄧˋ ・ㄙ；yì si）ความหมาย

這句話是什麼意思？
 zhè   jù    huà   shì    shé    me    yì    si  
คำพูดประโยคนี้หมายความว่าอะไร

這句話的意思是“你好！” 。
 zhè   jù    huà    de    yì      si     shì          nǐ    hǎo  
ความหมายของคำพูดประโยคนี้คือ “สวัสดี”

教㆗ 文 很 ㈲ 意思。
jiāo  zhōng wén   hěn   yǒu      yì      si  
สอนภาษาจีนสนุกมาก

那本書很㈲意思。
 nà    běn   shū   hěn   yǒu   yì      si  
หนังสือเล่มนั้นน่าสนใจ

這本書㆒點意思也沒㈲。
 zhè  běn   shū    yì   diǎn   yì      si     yě   méi   yǒu  
หนังสือเล่มนี้ไม่น่าสนใจเลยสักนิดเดียว
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 甲：你一星期上幾次課？

 乙：一星期兩次。

 甲：每次多久？

 乙：每次兩個鐘頭。

 甲：什麼時候上課？

 乙：星期三下午從兩點上到四點，

星期六上午八點十分上課，十點十分下課。

 甲：星期六還上課，累不累？

 乙：一點都不累。學中文很有意思。

 三    溫習  บททบทวน
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㆙：你 在 ㈻ ㆗ 文 嗎？
               nǐ      zài     xué  zhōng  wén  ma  

คุณเรียนภาษาจีนอยู่หรือครับ

㆚：是 的，我 在 ㈻ 校 ㈻ ㆗ 文。
              shì      de            wǒ     zài    xué   xiào   xué  zhōng  wén  

ใช่ครับ ผมเรียนภาษาจีนที่โรงเรียน

㆙：㆒個禮拜㆖幾次課？
               yí     ge      lǐ     bài  shàng  jǐ     cì     kè  

สัปดาห์หนึ่งเข้าเรียนกี่ครั้งครับ

㆚：㆒個禮拜㆒次。
               yí     ge      lǐ     bài     yí    cì  

สัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับ

㆙：每次幾個鐘頭？
              měi     cì      jǐ      ge  zhōng  tóu  

แต่ละครั้งกี่ชั่งโมงครับ

㆚：㆒次㆔個鐘頭。
               yí      cì     sān    ge   zhōng  tóu  

ครั้งละสามชั่วโมงครับ

㆙：㆔個鐘頭？累不累？
              sān     ge  zhōng  tóu          lèi     bú     lèi  

สามชั่วโมง เหนื่อยหรือเปล่าครับ

㆚：不累，不累。㆒會兒㈻說話，㆒會兒
               bú     lèi           bú     lèi            yì     hǔi    er     xué  shuō  huà            yì    hǔi    er

㈻㊢字，很㈲意思，㆒點都不累。
xué   xiě    zì          hěn   yǒu    yì     si            yì   diǎn  dōu   bú    lèi    
ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อย เดี๋ยวเรียนสนทนา เดี๋ยวหัดเขียนหนังสือ สนุกมากครับ 
ไม่เหนื่อยเลยสักนิดเดียว

 四    應用  บทฝึกฝน
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㆙：我 想 ㈻ 畫 國 畫。你 可 以教我 嗎？
               wǒ   xiǎng xué    huà    guó   huà            nǐ      kě      yǐ      jiāo   wǒ     ma    

ผมอยากฝึกวาดภาพวาดจีนคุณสอนผมได้ไหมครับ

㆚：我畫得不好，只能教你㆒點簡單的。
               wǒ   huà   de     bù   hǎo         zhǐ  néng  jiāo   nǐ      yì   diǎn  jiǎn   dān   de    

ดิฉันวาดไม่เก่งค่ะ  สอนคุณได้แค่ของง่ายๆนิดหน่อยเท่านั้น

㆙：你 也 會 唱 華 語 歌 嗎 ？
               nǐ       yě      hùi  chàng    huá    yǔ       gē      ma  

คุณร้องเพลงจีนได้ด้วยใช่ไหมครับ

㆚：會唱幾首。
              hùi  chàng  jǐ   shǒu  

                      ร้องได้สองสามเพลงค่ะ

㆙：那麼， 你 也教我 唱 華 語 歌 吧 。
               nà     me              nǐ       yě     jiāo    wǒ   chàng    huá  yǔ       gē      ba  

ถ้าอย่างนั้น  คุณสอนผมร้องเพลงจีนด้วยเถอะครับ

㆚：好啊，我教你唱㆒首「梅花」。
               hǎo   a            wǒ   jiāo   nǐ  chàng   yì   shǒu       méi  huā  

ได้สิคะ  ดิฉันจะสอนคุณร้องเพลงๆหนึ่งที่ชื่อว่า”เหมยฮวา”

五百字說華語 
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

75

㆗泰文版
㈤百字說華語
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

76

㆗泰文版

第㈩㆓課  唱華語歌
 บทที่ 12                             ร้องเพลงจีน

 一    課文  บทสนทนา

 二    字與詞  คำศัพท์
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想（ㄒㄧㄤˇ；xiǎng）คิด  คิดถึง  อยากจะ  คิดจะ

我想你說得很對。
wǒ  xiǎng  nǐ   shuō   de    hěn   dùi  
ฉันคิดว่าคุณพูดถูก

畫（ㄏㄨㄚˋ；huà）วาด ภาพวาด

你會畫畫嗎？
  nǐ    hùi   huà  huà   ma  
คุณวาดภาพเป็นไหม

我會畫。
wǒ    hùi   huà  
ฉันวาดเป็น

你會畫什麼畫？
 nǐ    hùi   huà    shé   me   huà  
คุณวาดภาพอะไรได้

我會畫國畫。
 wǒ   hùi    huà   guó   huà  
ฉันวาดภาพวาดจีนได้

得（・ㄉㄜ；de） คำปัจจัยที่ลงไว้หลังคำกริยา

（ㄉㄜˊ；dé） ได้ ได้รับ

（ㄉㄟˇ；děi）ต้อง จำต้อง  

他的㆗文說得很好。
  tā     de  zhōng  wén  shuō   de    hěn   hǎo  
เขาพูดภาษาจีนได้ดีมาก

他得到第㆒㈴。
  tā    dé    dào    dì     yī    míng  
เขาได้ที่หนึ่ง

他得到㆒本書。
 tā     dé    dào     yì   běn   shū  
เขาได้รับหนังสือหนึ่งเล่ม
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 二    字與詞  คำศัพท์



㈻說話，得多說。
xué  shuō  huà         děi   duō  shuō  
การหัดพูด  ต้องพูดให้มาก ๆ

時候不早了，我得㆖㈻去了。
shí    hòu   bù    zǎo    le          wǒ   děi  shàng  xué  qù     le  
สายแล้ว  ฉันต้องไปโรงเรียนแล้ว

只（ㄓˇ；zhǐ）เพียง แค่ เท่านั้น

我只㈲㆒本書。
 wǒ   zhǐ   yǒu    yì    běn  shū  
ฉันมีหนังสือเพียงเล่มเดียว

我只㈻了㈤個㈪。
 wǒ   zhǐ   xué    le     wǔ    ge   yuè  
ฉันเรียนได้แค่ห้าเดือนเท่านั้น

他只教㊢字。
 tā     zhǐ   jiāo   xiě    zì  
เขาสอนแค่การเขียนเท่านั้น

能（ㄋㄥˊ；néng）สามารถ  ได้

語（ㄩˇ；yǔ）ภาษา

你能不能教㆗文？
 nǐ    néng   bù   néng  jiāo  zhōng  wén  
คุณสอนภาษาจีนได้หรือเปล่า

我說得不好，只能教幾句簡單的。
 wǒ  shuō   de    bù    hǎo        zhǐ  néng  jiāo    jǐ     jù     jiǎn  dān   de 
ฉันพูดไม่เก่ง  สอนได้แค่ประโยคง่าย ๆสองสามประโยค

你 能不能教華 語 歌？
 nǐ    néng    bù   néng   jiāo     huá  yǔ     gē  
คุณสอนเพลงจีนได้หรือเปล่า

我不會唱歌，我不能教。
 wǒ   bú    hùi  chàng  gē          wǒ    bù   néng  jiāo  
ฉันร้องเพลงไม่เป็น  ฉันสอนไม่ได้
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簡單（ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ；jiǎn dān）ง่าย ง่าย ๆ

我只會說幾句簡單的㆗文。
 wǒ   zhǐ   hùi  shuō    jǐ     jù    jiǎn   dān   de  zhōng  wén  
ฉันพูดภาษาจีนได้แค่ประโยคง่าย ๆสองสามประโยค

㈻ ㆗ 文 很 簡 單。
xué  zhōng  wén   hěn    jiǎn    dān  
เรียนภาษาจีนง่ายมาก

㈻好㆗文不簡單。
xué  hǎo  zhōng  wén    bù    jiǎn  dān  
เรียนภาษาจีนให้เก่งไม่ง่ายเลย

唱（ㄔㄤˋ；chàng）ร้องเพลง

歌（ㄍㄜ；gē）เพลง

我 想 ㈻ 唱 歌。
wǒ   xiǎng  xué  chàng  gē  
ฉันอยากหัดร้องเพลง

你 想 ㈻ 什麼歌？
 nǐ    xiǎng  xué    shé     me     gē  
คุณอยากหัด (ร้อง) เพลงอะไร

我 想 ㈻ 華 語 歌。
wǒ   xiǎng  xué     huá  yǔ     gē  
ฉันอยากหัด (ร้อง) เพลงจีน

華 語 歌 怎麼唱 ？
 huá  yǔ       gē      zěn      me    chàng  
เพลงจีนร้องอย่างไร

李 先 生 唱得很 好。
 Lǐ   xiān  shēng  chàng  de    hěn    hǎo  
คุณหลี่ร้องได้ดีมาก

請他教我們唱。
qǐng   tā    jiāo  wǒ   men  chàng  
ขอให้เขาสอนพวกเราร้องสิ
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首（ㄕㄡˇ；shǒu）เพลง บท (ลักษณนามของเพลงหรือกลอน)

這首歌很好聽。
 zhè  shǒu  gē   hěn   hǎo  tīng  
เพลงนี้ไพเราะมาก

那首詩很㈲㈴。
 nà  shǒu   shī   hěn   yǒu  míng  
กลอนบทนั้นมีชื่อเสียงมาก

梅花（ㄇㄟˊ ㄏㄨㄚ；méi huā）ดอกเหมย

梅花很好看。
 méi  huā  hěn   hǎo   kàn  
ดอกเหมยสวยมาก

梅 花 是 ㆗ 華 民 國 的 國 花。
 méi  huā    shì   zhōng    huá   mín   guó    de     guó    huā  
ดอกเหมยเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศจีนไต้หวัน

「梅花」是㆒首很㈲㈴的歌。
      méi  huā         shì    yì   shǒu  hěn   yǒu  míng  de    gē  
เพลง “เหมยฮวา” เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่ง

 甲：我想學畫國畫。你可以教我嗎？

 乙：我畫得不好，只能教你一點簡單的。

 甲：你也會唱華語歌嗎？

 乙：會唱幾首。

 甲：那麼也教我唱華語歌吧。

 三    溫習  บททบทวน

 四    應用  บทฝึกฝน
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 乙：好啊，我教你唱一首「梅花」。

㆙：「梅花」是㆒首很㈲㈴的歌，是嗎？
                    méi   huā        shì     yì   shǒu  hěn  yǒu  míng  de   gē           shì   ma   

“เหมยฮวา” เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่งใช่ไหมครับ

㆚：是啊。
              shì     a  

ใช่แล้วครับ

㆙：你 會 唱 嗎？
               nǐ      hùi  chàng  ma  

คุณร้องเป็นไหมครับ

㆚：會。
              hùi  

เป็นครับ 

㆙：你可以教我唱嗎？
               nǐ      kě     yǐ     jiāo   wǒ  chàng  ma  

คุณสอนผมร้องได้ไหมครับ

㆚：可以是可以，可是你得先會㊢這兩個字。
               kě     yǐ     shì   kě     yǐ           kě    shì     nǐ    děi   xiān  hùi    xiě   zhè  liǎng  ge     zì

ได้น่ะได้หรอก  แต่คุณต้องเขียนตัวหนังสือสองตัวนี้ให้เป็นเสียก่อน

㆙：我已經會㊢這兩個字了。
               wǒ    yǐ    jīng  hùi   xiě    zhè  liǎng   ge    zì     le  

ผมเขียนตัวหนังสือสองตัวนี้เป็นแล้วครับ

㆚：這真沒想到。
              zhè   zhēn  méi  xiǎng  dào  

คิดไม่ถึงจริงๆ นะนี

㆙：是啊，我會很用功的，㆘㆒次來我
               shì     a            wǒ    hùi   hěn  yòng  gōng  de           xià     yí      cì      lái    wǒ  

會 唱得比 你 更 好。
hùi  chàng   de      bǐ       nǐ    gèng   hǎo 
ใช่สิครับ ผมจะขยันให้มากคราวหน้ามาผมจะร้องให้ดีกว่าคุณอีกขอบคุณครับ

㆚：沒關係。好老師才㈲好㈻生。
              méi  guān   xì           hǎo    lǎo    shī     cái   yǒu   hǎo   xué  shēng  

ไม่เป็นไร  ครูดีจึงจะมีนักเรียนที่ดี

 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：前㆝教你的歌你會了嗎？
             qián  tiān   jiāo    nǐ    de     gē     nǐ     hùi    le    ma  

เพลงที่สอนคุณเมื่อวานซืนคุณร้องเป็นแล้วหรือยังครับ

㆚：昨㆝唱了㆒㆝，已經會了。
              zuó   tiān  chàng le    yì   tiān           yǐ    jīng   hùi    le  

เมื่อวานผมฝึกร้องทั้งวัน  ร้องเป็นแล้วครับ

㆙：真是好㈻生。
             zhēn   shì    hǎo   xué  shēng  

คุณเป็นนักเรียนที่ดีจริง ๆ

㆚：什麼時候教我畫國畫？
              shén  me    shí    hòu   jiāo    wǒ   huà    guó  huà  

เมื่อไรจะสอนผมวาดภาพวาดจีนครับ

㆙：我白㆝很忙，晚㆖才㈲時間。
               wǒ    bái   tiān   hěn  máng       wǎn  shàng  cái   yǒu    shí   jiān  

กลางวันงานผมยุ่งมาก  ตอนกลางคืนถึงจะมีเวลา

㆚：今㆝晚㆖可以嗎？
               jīn   tiān  wǎn  shàng  kě    yǐ    ma  

คืนนี้ได้ไหมครับ
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第㈩㆔課    後㆝幾號？ 
 บทที่ 13                            มะรืนนี้วันที่เท่าไร

 一    課文  บทสนทนา

 二    字與詞  คำศัพท์
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㆙：今㆝、明㆝晚㆖我都㈲事，後㆝我㈲空。
               jīn    tiān       míng  tiān  wǎn  shàng   wǒ   dōu   yǒu    shì         hòu   tiān    wǒ   yǒu   kòng
คืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ผมมีธุระ มะรืนนี้ผมว่างครับ

㆚：後㆝是㈤㈪㈩號星期㆕，我也㈲空。
              hòu   tiān  shì    wǔ   yuè   shí   hào   xīng  qí      sì           wǒ    yě   yǒu  kòng  
มะรืนนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคมผมก็ว่างครับ

前（ㄑㄧㄢˊ；qián）ก่อน, หน้า

以前
 yǐ   qián  
เมื่อก่อน

從前
cóng  qián  
เมื่อก่อน

前頭
qián  tou  
ด้านหน้า

前面
qián  miàn  
ข้างหลัง

前邊
qián  biān  
ข้างหน้า

以前我不認識他。
 yǐ    qián  wǒ    bú    rèn    shì    tā  
เมื่อก่อนฉันไม่รู้จักเขา

從 前 我 不 會 說 ㆗ 文。
cóng  qián   wǒ     bú     hùi   shuō  zhōng  wén  
เมื่อก่อนฉันพูดภาษาจีนไม่เป็น

天（ㄊㄧㄢ；tiān）วัน
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 二    字與詞  คำศัพท์

viking
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Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
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前㆝
qián  tiān  
เมื่อวานซืน

星期㆝
xīng  qí    tiān  
วันอาทิตย์

每㆝
měi  tiān  
ทุกวัน

我每㆝㊢字。
wǒ    měi  tiān   xiě    zì  
ฉันเขียนหนังสือทุกวัน

㆝㆝
tiān   tiān  
ทุก ๆ วัน

她㆝㆝畫畫。
 tā    tiān   tiān   huà   huà  
เธอวาดภาพทุกวัน

昨（ㄗㄨㄛˊ；zuó）เมื่อวาน

昨㆝
zuó   tiān  
เมื่อวานนี้

昨㈰
zuó    rì  
เมื่อวานนี้

今（ㄐㄧㄣ；jīn）ปัจจุบัน บัดนี้

今㆝
 jīn   tiān  
วันนี้

今㈰
 jīn    rì  
วันนี้
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明（ㄇㄧㄥˊ；míng）สว่าง  แจ่มแจ้ง

明 ㆝
míng  tiān  
พรุ่งนี้

明白
míng  bái  
เข้าใจ

我不明白他的意思。
 wǒ   bù  míng   bái    tā     de     yì     si   
ฉันไม่เข้าใจความหมายของเขา

這句話的意思，你明白了嗎？
 zhè   jù    huà    de     yì     si           nǐ  míng   bái    le     ma  
ความหมายของคำพูดประโยคนี้  คุณเข้าใจแล้วหรือ

白（ㄅㄞˊ；bái）สีขาว

這枝筆是白的。
 zhè   zhī    bǐ    shì    bái    de 
เครื่องเขียนด้ามนี้เป็นสีขาว

白㆝
 bái   tiān  
เวลากลางวัน

我白㆝很忙。
 wǒ   bái   tiān  hěn  máng  
งานฉันยุ่งมากตอนกลางวัน

他的意思我明白了。
 tā     de     yì      si    wǒ   míng  bái    le̊  
ฉันเข้าใจความหมายของเขาแล้ว

後（ㄏㄡˋ；hòu）หลัง

後㆝
 hòu  tiān  
มะรืนนี้
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後頭
hòu   tou  
ด้านหลัง

後面
hòu  miàn  
ข้างหลัง

後邊
hòu   biān  
ข้างหลัง

以後
 yǐ    hòu  
ต่อไป

後來
hòu   lái  
ต่อมา หลังจากนั้น

他從前㆝㆝畫畫，後來不畫了。
 tā    cóng  qián   tiān   tiān   huà  huà         hòu     lái     bú    huà    le  
เมื่อก่อนเขาวาดภาพทุกวัน  แต่ต่อมาไม่วาดแล้ว

晚（ㄨㄢˇ；wǎn）กลางคืน  สาย  ดึก

時候很晚了，我們回家吧！
shí    hòu   hěn  wǎn   le          wǒ   men  húi    jiā    ba  
ดึกมากแล้ว  พวกเรากลับบ้านกันเถอะ

你晚㆖㈲空嗎？
 nǐ    wǎn  shàng  yǒu  kòng  ma  
ตอนกลางคืนคุณว่างไหม

間（ㄐㄧㄢ；jiān）ระหว่าง(เวลาหนึ่งเวลาใดหรือสถานที่หนึ่งสถานที่ใด)

時間
shí    jiān  
เวลา

㆗ 間
zhōng jiān  
ตรงกลาง
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你㆘午㈲時間嗎？
 nǐ    xià    wǔ   yǒu   shí   jiān   ma  
ตอนบ่ายคุณมีเวลาไหม

你㈲時間㈻㆗文嗎？
 nǐ    yǒu    shí    jiān  xué  zhōng  wén  ma  
คุณมีเวลาเรียนภาษาจีนไหม

我在他們兩個㆟㆗間。
 wǒ   zài     tā   men  liǎng  ge   rén  zhōng  jiān  
ฉันอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขาสองคน

空（ㄎㄨㄥˋ；kòng）เวลาว่าง  ที่ว่าง

明㆝我沒㈲空。
míng  tiān  wǒ    méi   yǒu  kòng  
พรุ่งนี้ฉันไม่ว่าง

後㆝我㈲空。
hòu  tiān   wǒ   yǒu   kòng  
มะรืนนี้ฉันว่าง

事（ㄕˋ；shì）เรื่อง  ธุระ  งาน

明㆝你㈲事嗎？
míng  tiān   nǐ    yǒu    shì    ma  
พรุ่งนี้คุณมีธุระไหม

明㆝我沒事。
míng  tiān   wǒ   méi   shì  
พรุ่งนี้ฉันไม่มีธุระ

後㆝你㈲什麼事？
hòu  tiān   nǐ   yǒu    shé   me   shì  
มะรืนนี้คุณมีธุระอะไร

後㆝我要㆖課。
hòu  tiān   wǒ   yào  shàng  kè  
มะรืนนี้ฉันต้องเข้าเรียน

你做事了嗎？
 nǐ    zuò    shì    le     ma 
คุณทำงานแล้วหรือ
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號（ㄏㄠˋ；hào）หมายเลข

今㆝是幾㈪幾號？
 jīn   tiān   shì     jǐ    yuè     jǐ    hào  
วันนี้วันที่เท่าไร  เดือนอะไร

今㆝是㆕㈪㈩㈥號。
 jīn   tiān   shì     sì    yuè   shí    lìu    hào  
วันนี้วันที่ ๑๖ เมษายน

我們㈻校在㆗山路㈤㈩㈥號。
 wǒ   men  xué   xiào   zài  zhōng  shān  lù    wǔ     shí    lìu     hào
โรงเรียนเราตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๖ ถนนจงซาน

 甲：前天教你的歌，你會了嗎？

 乙：昨天唱了一天，已經會了。

 甲：真是好學生。

 乙：什麼時候教我畫國畫？

 甲：我白天很忙，晚上才有時間。

 乙：今天晚上可以嗎？

 甲：今天、明天晚上我都有事，後天我有空。

 乙：後天是五月十號，星期四，我也有空。
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 三    溫習  บททบทวน



年    前年是㆓○零○零㆓年。
nián                      qián  nián  shì     èr    líng  líng    èr    nián  
ปี                 สองปีก่อนคือปี 2002

去年是㆓○零○零㆔年。
 qù  nián   shì     èr    líng  líng    sān   nián  
ปีที่แล้วคือปี 2003

今年是㆓○零○零㆕年。
 jīn   nián  shì     èr    líng  líng    sì   nián  
ปีนี้คือปี 2004

明年是㆓○零○零㈤年。
míng nián  shì      èr    líng   líng     wǔ    nián  
ปีหน้าคือปี 2005 

後年是㆓○零○零㈥年。
hòu  nián   shì    èr    líng   líng  lìu   nián  
ปีถัดจากปีหน้าคือปี 2006

㈪    ㆖個㈪是㆕㈪。
yuè                      shàng  ge   yuè   shì    sì    yuè  
เดือน            เดือนที่แล้วคือเดือนเมษายน

這個㈪是㈤㈪。
 zhè  ge    yuè    shì   wǔ   yuè  
เดือนนี้คือเดือนพฤษภาคม

㆘個㈪是㈥㈪。
xià    ge    yuè   shì    lìu    yuè  
เดือนหน้าคือเดือนมิถุนายน

五百字說華語 
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

87

㆗泰文版
㈤百字說華語
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

88

㆗泰文版

 四    應用  บทฝึกฝน



星期  ㆖星期           ㆖禮拜            สัปดาห์ที่แล้ว
xīng   qí                 shàng  xīng  qí                    shàng   lǐ     bài

禮拜    這星期     這禮拜             สัปดาห์นี้
  lǐ     bài                 zhè   xīng   qí                       zhè     lǐ    bài
สัปดาห ์  

 ㆘星期   ㆘禮拜             สัปดาห์หน้า
  xià   xīng   qí                        xià     lǐ    bài

前㆝是㈤㈪㈩㈨號。
qián  tiān   shì   wǔ   yuè   shí    jiǔ    hào  
เมื่อวานซืนเป็นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม

昨㆝是㈤㈪㆓㈩號。
 zuó  tiān   shì   wǔ   yuè    èr     shí   hào  
เมื่อวานนี้เป็นวันที่ ๒๐ พฤษภาคม

今㆝是㈤㈪㆓㈩㆒號。
 jīn    tiān  shì    wǔ   yuè    èr    shí     yī    hào  
วันนี้เป็นวันที่ ๒๑ พฤษภาคม

明 ㆝ 是 ㈤ ㈪ ㆓ ㈩ ㆓ 號。
míng  tiān   shì     wǔ    yuè      èr     shí      èr     hào  
พรุ่งนี้เป็นวันที่ ๒๒ พฤษภาคม

後㆝是㈤㈪㆓㈩㆔號。
hòu  tiān   shì    wǔ   yuè    èr     shí   sān   hào  
มะรืนนี้เป็นวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
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㆙：昨 ㆝ 商 量 了 ㆖ 課 的 時 間。
               zuó   tiān  shāng  liáng   le   shàng   kè     de      shí     jiān  

เมื่อวานนี้เราปรึกษากันเรื่องเวลาเรียนแล้ว

㆚：是啊！還 沒 商 量 ㆖ 課 的 ㆞ 方。
               shì      a             hái    méi  shāng  liáng  shàng  kè    de      dì     fāng  

                       นั่นสิคะ  แต่ยังไม่ได้ปรึกษากันเรื่องสถานที่เรียนเลย

㆙：你覺得在那裡㆖課好呢？
                nǐ    jué    de    zài    nǎ      lǐ  shàng   kè   hǎo   ne  

                       คุณว่าเรียนที่ไหนดีคะ

㆚：沒關係，那裡都可以。
              méi  guān  xì           nǎ      lǐ    dōu   kě     yǐ  

ไม่เป็นไรค่ะ  เรียนที่ไหนก็ได้

㆙：你是老師，㆒定得隨你的方便。
               nǐ     shì    lǎo   shī           yí   dìng  děi    súi    nǐ     de   fāng  biàn  

คุณเป็นครู  ต้องแล้วแต่คุณจะสะดวกค่ะ

㆚：到我家來㆖課，你方便嗎？
              dào   wǒ    jiā    lái  shàng  kè           nǐ   fāng  biàn  ma  

มาเรียนที่บ้านของดิฉัน  คุณสะดวกไหมค่ะ
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第㈩㆕課 隨你的方便
 บทที่ 14                           แล้วแต่คุณจะสะดวก

 一    課文  บทสนทนา
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㆙：很方便，很方便。
              hěn  fāng  biàn       hěn   fāng  biàn  

สะดวกมากค่ะ  สะดวกมาก

㆚：那麼明 ㆝ 晚 ㆖ ㈦ 點 鐘 你 到 我 家 來。
               nà     me   míng   tiān  wǎn  shàng    qī    diǎn  zhōng   nǐ     dào    wǒ     jiā     lái

                       ถ้าอย่างนั้นคืนพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มคุณมาที่บ้านดิฉันนะคะ

㆙：好的，再見。
              hǎo    de         zài   jiàn  

ได้ค่ะ  ลาก่อนค่ะ

商量（ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ；shāng liáng）ปรึกษา

我 想 跟 你 商 量㆒件 事。
wǒ    xiǎng  gēn    nǐ   shāng  liáng    yí     jiàn   shì  
ฉันอยากปรึกษากับคุณเรื่องหนึ่ง

你 想 跟 我 商 量 什麼？
 nǐ   xiǎng   gēn    wǒ  shāng  liáng   shé    me 
คุณอยากปรึกษาอะไรกับฉัน

我 想 商 量 ㆖ 課 的 時 間。
wǒ  xiǎng  shāng  liáng  shàng  kè    de     shí    jiān  
ฉันอยากปรึกษาเรื่องเวลาเรียน

地方（ㄉㄧˋ ㄈㄤ；dì fāng）ที่ สถานที่

你在什麼㆞方教書？
 nǐ     zài    shé   me    dì   fāng   jiāo  shū  
คุณสอนหนังสือที่ไหน

你在什麼㆞方㆖課？
 nǐ     zài   shé    me    dì   fāng  shàng  kè  
คุณเรียนที่ไหน
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 二    字與詞  คำศัพท์
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你家在什麼㆞方？
 nǐ     jiā    zài    shé    me    dì    fāng  
บ้านคุณอยู่ที่ไหน

這個㆞方很大。
 zhè   ge     dì   fāng  hěn   dà  
สถานที่นี้ใหญ่มาก

在（ㄗㄞˋ；zài）อยู่ อยู่ที่ กำลัง...อยู่ (บ่งกิริยาที่กำลังดำเนินอยู่)

你在做什麼？
 nǐ     zài   zuò   shé   me  
คุณกำลังทำอะไรอยู่

我在㈻㊢字。
 wǒ   zài   xué    xiě    zì  
ฉันกำลังฝึกเขียนหนังสือ

李 先 生 在 家 嗎？
 Lǐ    xiān  shēng   zài     jiā     ma  
คุณหลี่อยู่บ้านไหม 

他不在家，他在㈻校。
 tā      bú     zài    jiā            tā     zài    xué  xiào  
เขาไม่อยู่บ้าน เขาอยู่ที่โรงเรียน

㈻校在那裡？
xué   xiào   zài    nǎ      lǐ  
โรงเรียนอยู่ที่ไหน

㈻校在我家後頭。
xué   xiào   zài    wǒ     jiā    hòu   tou  
โรงเรียนอยู่ด้านหลังของบ้านฉัน

家（ㄐㄧㄚ；jiā）บ้าน ครอบครัว

你家在那裡？
 nǐ     jiā    zài    nǎ      lǐ  
บ้านคุณอยู่ที่ไหน

我家在㆗山北路㈤號。
 wǒ    jiā    zài  zhōng  shān  běi    lù     wǔ    hào  
บ้านฉันอยู่ที่เลขที่ 5 ถนนจงซาน
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你家㈲幾個㆟？
 nǐ     jiā    yǒu    jǐ     ge    rén  
ครอบครัวคุณมีกี่คน

我家㈲㈦個㆟。
 wǒ    jiā   yǒu    qī    ge    rén  
ครอบครัวฉันมีเจ็ดคน

你家大不大？
 nǐ     jiā     dà    bú    dà  
บ้านคุณใหญ่ไหม

我們家不很大。
 wǒ  men   jiā    bú    hěn   dà  
บ้านเราไม่ใหญ่มาก

覺得（ㄐㄩㄝˊ ・ㄉㄜ；xué  de）รู้สึกว่า  คิดว่า

我覺得㈻㆗文很㈲意思。
 wǒ    jué    de    xué  zhōng  wén  hěn  yǒu    yì      si  
ฉันรู้สึกว่าเรียนภาษาจีนน่าสนใจมาก

我覺得要畫好國畫，真不簡單。
 wǒ   jué     de    yào   huà   hǎo     guó  huà        zhēn    bù   jiǎn   dān  
ฉันรู้สึกว่าการเรียนวาดภาพภาพวาดจีนให้เก่งนั้นไม่ง่ายเลย จริงๆ

我覺得梅花很好看。
 wǒ   jué    de   méi   huā   hěn  hǎo   kàn  
ฉันคิดว่าดอกเหมยสวยมาก

我覺得這首歌很好聽。
wǒ    jué    de    zhè  shǒu  gē    hěn   hǎo  tīng  
ฉันรู้สึกว่าเพลงนี้ไพเราะมาก

我覺得他們都很聰明。
 wǒ   jué    de     tā   men  dōu   hěn  cōng  míng  
ฉันรู้สึกว่าพวกเขาทุกคนฉลาดมาก

隨（ㄙㄨㄟˊ；súi）ตาม  แล้วแต่

隨你的意思。
súi     nǐ     de     yì     si  
ตามใจคุณ
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隨你的方便。
súi     nǐ     de   fāng  biàn  
แล้วแต่คุณจะสะดวก

便（ㄅㄧㄢˋ；biàn）สะดวก

我們什麼時候㆖課？
 wǒ   men   shé    me    shí    hòu  shàng  kè  
พวกเราจะเรียนกันเมื่อไร

隨便你，我都方便。
súi    biàn   nǐ         wǒ   dōu  fāng  biàn  
แล้วแต่คุณ  ฉันสะดวกทุกเมื่อ

我們在那裡㆖課？
 wǒ  men   zài    nǎ     lǐ   shàng  kè  
พวกเราจะเรียนกันที่ไหน

那裡都可以，隨你便。
 nǎ     lǐ    dōu    kě     yǐ          súi    nǐ   biàn  
ที่ไหนก็ได้  แล้วแต่คุณ

㆖課時不能太隨便。
shàng  kè   shí    bù    néng   tài    súi   biàn  
เวลาเรียน  จะทำตามอำเภอใจนักไม่ได้

再（ㄗㄞˋ；zài）อีก/แล้วค่อย......

再說㆒次。
 zài  shuō   yí     cì  
พูดอีกครั้งหนึ่ง

再㊢㆒次。
 zài   xiě     yí    cì  
เขียนอีกครั้งหนึ่ง

再畫㆒張。
 zài   huà   yì  zhāng  
วาดอีกแผ่นหนึ่ง
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先㈻㊢字，再㈻畫畫。
xiān  xué   xiě    zì          zài   xué   huà  huà  
ฝึกเขียนตัวหนังสือก่อน  แล้วค่อยหัดวาดภาพ

見（ㄐㄧㄢˋ；jiàn）พบเจอ

再見
 zài   jiàn  
ลาก่อน  พบกันใหม่

明 ㆝ 見
míng  tiān   jiàn  
พรุ่งนี้เจอกัน

看見
kàn   jiàn  
เห็น

見到
jiàn   dào  
เจอ

你 今 ㆝ 看 見 李 先 生 沒 ㈲？
 nǐ      jīn     tiān   kàn    jiàn     Lǐ    xiān  shēng  méi  yǒu  
วันนี้คุณเห็นคุณหลี่หรือเปล่า

我看見了。
 wǒ   kàn  jiàn    le  
ฉันเห็นแล้ว

你在那裡見到他的？
 nǐ     zài    nǎ     lǐ    jiàn    dào   tā     de̊  
คุณเจอเขาที่ไหน

我在㈻校見到他的。
 wǒ   zài   xué  xiào  jiàn   dào    tā     de  
ฉันเจอเขาที่โรงเรียน
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 甲：昨天只跟你商量了上課的時間。

 乙：是啊！還沒商量上課的地方。

 甲：你覺得在那裡上課好呢？

 乙：沒關係，那裡都可以。

 甲：你是老師，一定得隨你的方便。

 乙：到我家來上課方便嗎？

 甲：方便，方便。

 乙：那麼，明天晚上七點鐘，你到我家來。

 甲：好的，再見。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：我到你家去方便嗎？
              wǒ   dào    nǐ     jiā     qù   fāng  biàn  ma  

ผมไปที่บ้านคุณจะสะดวกไหมครับ

㆚：㈲什麼不方便？
              yǒu   shé   me    bù  fāng  biàn  

มีอะไรไม่สะดวกล่ะครับ

㆙：你太太會不會不高興？
               nǐ     tài     tai    hùi   bú    hùi    bù    gāo  xìng  

ภรรยาจะไม่พอใจหรือเปล่าครับ

㆚：不會的，她每㆝晚上裳也畫畫。
               bú    hùi   de           tā    měi   tiān  wǎn  shàng  yě    huà   huà  

ไม่หรอกครับ  เธอก็วาดภาพทุกคืน

㆙：那你們兩個都是畫家。
               nà     nǐ   men  liǎng  ge   dōu   shì    huà   jiā  

ถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นจิตกรทั้งคู่

㆚：不能說是畫家，我們都畫得不好。
               bù   néng  shuō  shì    huà    jiā           wǒ   men  dōu   huà    de      bù   hǎo  

จะพูดว่าเป็นจิตกรไม่ได้หรอกครบั   เราวาดไม่เก่งทั้งคู่

㆙：你們隨便㆒畫，都比我畫得好。
               nǐ    men  súi   biàn    yí   huà         dōu   bǐ     wǒ   huà   de    hǎo  

พวกคุณวาดเล่นๆ ก็ยังวาดได้ดีกว่าผม

㆚：我覺得你很聰明，㈲空多畫㆒畫，
               wǒ   jué     de     nǐ     hěn   cōng  míng      yǒu   kòng  duō   huà    yí    huà

以後㆒定會畫得很好。
 yǐ    hòu    yí   dìng   hùi   huà   de    hěn   hǎo  
ผมรู้สึกว่าคุณฉลาดมาก  มีเวลาว่างก็ฝึกวาดให้มากหน่อย  วันหลังต้องวาดได้ดี 
มากแน่ ๆ เลยครับ

㆙：謝謝你這麼說。
              xiè    xie    nǐ    zhè   me   shuō  

ขอบคุณครับที่คุณพูดอย่างนี้

㆚：你可以請你太太㆒起來。
               nǐ     kě     yǐ   qǐng    nǐ    tài     tai      yī    qǐ     lái  

คุณชวนภรรยาคุณมาด้วยกันก็ได้น่ะครับ

㆙：這得跟 她 商 量 商 量。
              zhè    děi     gēn     tā   shāng  liáng  shāng  liáng  

เรื่องนี้คงต้องปรึกษากับเธอหน่อยครับ
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



㆙：太太，你要不要㈻畫畫？
               tài    tai           nǐ    yào   bú    yào   xué  huà   huà  

ที่รัก  คุณอยากเรียนวาดภาพหรือเปล่า

㆚：我不要㈻。
               wǒ    bú   yào  xué  

ฉันไม่อยากเรียนค่ะ

㆙：你不喜歡畫畫嗎？
               nǐ     bù     xǐ   huān  huà   huà   ma   

คุณไม่ชอบวาดภาพหรือ

㆚：不是不喜歡，只是覺得我沒㈲那個㆝才。
               bú    shì    bù     xǐ   huān        zhǐ   shì    jué    de    wǒ   méi  yǒu    nà    ge    tiān   cái

ไม่ใช่ว่าไม่ชอบน่ะค่ะ  เพียงแต่รู้สึกว่าฉันไม่มีพรสวรรค์ทางด้านนั้น

㆙：只要㈲興趣，㆝才是可以練習出來的。
               zhǐ   yào  yǒu   xìng   qù        tiān   cái    shì    kě     yǐ   liàn    xí    chū    lái    de  

ขอเพียงมีความสนใจ  พรสวรรค์ฝึกฝนกันได้

㆚：可是我每㆝都很忙。
               kě    shì    wǒ   měi  tiān   dōu  hěn  máng  

แต่ว่าฉันมีงานยุ่งทุกวัน
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第㈩㈤課 你喜歡畫畫嗎？
 บทที่ 15                           คุณชอบวาดภาพไหม

 一    課文  บทสนทนา
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㆙：別㆒㆝到晚忙家事，㈲空應該
               bié     yì    tiān   dào  wǎn  máng  jiā     shì         yǒu   kòng  yīng  gāi  

出去走走。
 chū   qù   zǒu  zǒu  
อย่าวุ้นอยู่กับงานบ้านทั้งวันสิ  มีเวลาว่างก็ควรออกไปพักผ่อนบ้าง

㆚：好吧，我就跟你㆒起去㈻吧。
               hǎo   ba         wǒ    jìu   gēn     nǐ     yì     qǐ     qù   xué    ba 

ตกลงค่ะ  ฉันไปเรียนด้วยกันกับคุณก็แล้วกัน

要（ㄧㄠˋ；yào）ต้องการ จะ

我要去王小姐家。
 wǒ   yào    qù  Wáng  xiǎo   jiě    jiā  
ฉันจะไปบ้านคุณหวาง

到 王 小 姐 家 要 多 久？
dào  Wáng  xiǎo   jiě     jiā     yào    duō    jiǔ  
ไปบ้านคุณหวางต้องใช้เวลานานเท่าไร

到她家要㈩分鐘。
dào    tā     jiā    yào   shí   fēn  zhōng  
ไปบ้านเธอต้องใช้เวลาสิบนาที

別（ㄅㄧㄝˊ；bié）อย่า  อื่น

別太忙。
 bié   tài  máng  
อย่ามีงานยุ่งมากเกินไป

別太累。
 bié    tài    lèi  
อย่าเหนื่อยเกินไป

別太隨便。
 bié   tài    súi   biàn  
อย่าลวก ๆ จนเกินไปนัก
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 二    字與詞  คำศัพท์
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喜歡（ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ；xǐ  huān）ชอบ

我很喜歡畫畫。
 wǒ   hěn   xǐ   huān  huà  huà  
ฉันชอบวาดภาพมาก

你 喜不喜 歡 唱 歌？
 nǐ      xǐ       bù      xǐ    huān  chàng  gē  
คุณชอบร้องเพลงหรือเปล่า

天才（ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ；tiān  cái）พรสวรรค์  คนที่มีพรสวรรค์  อัจฉริยะ

他很聰明，是個㆝才。
 tā     hěn  cōng  míng        shì     ge    tiān   cái  
เขาฉลาดมาก  เป็นอัจฉริยะคนหนึ่ง

他很㈲畫畫的㆝才。
 tā    hěn   yǒu   huà  huà    de   tiān   cái  
เขามีพรสวรรค์ทางด้านวาดภาพมาก

趣（ㄑㄩˋ；qù）ความสนุก  เพลิดเพลิน

㈻ ㆗ 文 很 ㈲ 趣。
xué  zhōng  wén  hěn    yǒu    qù  
เรียนภาษาจีนสนุกมาก

這件事很㈲趣。
 zhè  jiàn   shì   hěn   yǒu   qù  
เรื่องนี้สนุกมาก

興趣（ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ；xìng  qù）ความชอบ  ความสนใจ

我 對 ㈻ ㆗ 文 很 ㈲興趣。
 wǒ    dùi   xué  zhōng  wén   hěn    yǒu   xìng   qù  
ฉันมีความสนใจกับการเรียนภาษาจีนมาก

我對這件事很㈲興趣。
 wǒ   dùi   zhè   jiàn   shì   hěn  yǒu   xìng  qù  
ฉันมีความสนใจกับเรื่องนี้มาก

畫畫很㈲趣，你㈲沒㈲興趣㈻？
 huà  huà   hěn  yǒu   qù           nǐ    yǒu  méi  yǒu   xìng  qù   xué  
วาดภาพสนุกมาก  คุณสนใจที่จะเรียนหรือเปล่า
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練習（ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ；liàn  xí）ฝึกหัด  ฝึกฝน

㈻說話，要多練習。
xué   shuō  huà         yào   duō   liàn     xí  
การหัดพูด  ต้องฝึกฝนให้มาก

多練習就能說得很好。
duō   liàn    xí     jiù   néng  shuō   de    hěn   hǎo  
ฝึกมาก ๆ ก็จะสามารถพูดได้ดี

我在練習㊢字。
 wǒ   zài    liàn   xí    xiě     zì  
ฉันกำลังหัดเขียนหนังสืออยู่

這 種 練 習 很 ㈲ 用 。
 zhè  zhǒng  liàn     xí      hěn    yǒu   yòng  
การฝึกแบบนี้มีประโยชน์มาก

應該（ㄧㄥ ㄍㄞ；yīng gāi）ควร  ควรจะ

㈻ 生 都 應 該 用 功。
xué  shēng  dōu   yīng   gāi   yòng  gōng  
นักเรียนทุกคนควรขยันเรียน

你應該早點來。
 nǐ   yīng   gāi   zǎo  diǎn   lái  
คุณควรมาเช้าหน่อย

你不應該太累。
 nǐ     bù   yīng  gāi    tài    lèi 
คุณไม่ควรเหนื่อยเกินไป

走（ㄗㄡˇ；zǒu）เดิน ไป

張 先 生 走 了 。
Zhāng  xiān  shēng    zǒu      le  
คุณจางไปแล้ว
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他什麼時候走的？
 tā     shé    me   shí   hòu   zǒu   de  
เขาไปเมื่อไร

他㈤點半走的。
 tā    wǔ   diǎn    bàn  zǒu   de  
เขาไปเมื่อตอนห้าโมงครึ่ง

出去（ㄔㄨ ㄑㄩˋ；chū qù）ออกไป

出去
chū   qù  
ออกไป

出來
chū   lái  
ออกมา

進去
 jìn    qù  
เข้าไป

進來
 jìn    lái  
เข้ามา

就（ㄐㄧㄡˋ；jìu）ก็  ทันที....ก็....

我現在就要回家。
 wǒ  xiàn   zài   jìu    yào   húi    jiā  
ฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้

他㆒㈻就會。
  tā     yì    xué   jìu    hùi  
เขาเรียนแล้วก็เป็นเลยทันที

我㆒看就明白了。
 wǒ    yí     kàn    jìu   míng  bái     le  
ทันทีที่เห็น  ฉันก็เข้าใจแล้ว

起（ㄑㄧˇ；qǐ）ตื่น
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你 每 ㆝ 早 ㆖ 什麼時 候 起 來？
  nǐ    měi    tiān   zǎo  shàng   shé    me     shí    hòu     qǐ      lái  
ทุกเช้าคุณตื่นนอนกี่โมง

我每㆝㈥點鐘就起來了。
 wǒ   měi   tiān    lìu   diǎn  zhōng  jìu    qǐ     lái      le 
ทุกวันเวลาหกโมงเช้าฉันก็ตื่นแล้ว

 甲：太太，你要不要學畫畫？

 乙：我不要學。

 甲：你不喜歡畫畫嗎？

 乙：不是不喜歡，只是覺得我沒有畫畫的天才。

 甲：只要有興趣，天才是可以練習出來的。

 乙：可是我每天都很忙。

 甲：別一天到晚忙家事，有空應該出去走走。

 乙：好吧，我就跟你一起去學吧。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：我很喜歡畫畫，可是沒㈲㆝才。
              wǒ    hěn   xǐ   huān  huà   huà         kě    shì   méi   yǒu  tiān   cái  

ผมชอบวาดภาพมาก  แต่ไม่มีพรสวรรค์

㆚：只要喜歡，你就應該去㈻。
              zhǐ   yào    xǐ   huān         nǐ     jìu   yīng  gāi    qù   xué  

ขอเพียงใจชอบ  คุณก็ควรจะไปเรียน

㆙：那麼我應該多練習。
               nà    me    wǒ  yīng   gāi  duō   liàn   xí  

ถ้าอย่างนั้นผมควรฝึกฝนให้มาก

㆚：是啊，練習久了就㈲興趣。
              shì     a          liàn    xí     jiǔ     le     jìu   yǒu   xìng  qù  

ใช่แล้วค่ะ  ฝึกไปนาน ๆ ก็จะเกิดความสนใจเอง

㆙：走，我們㆒起去㈻吧。
              zǒu         wǒ  men    yì    qǐ      qù   xué    ba  

ไป พวกเราไปเรียนด้วยกันเถอะ
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 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：我們應該準備㆒些畫具。
               wǒ  men  yīng  gāi   zhǔn  bèi    yì    xiē   huà    jù  

พวกเราควรจะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพสักสองสามอย่างนะ

㆚：紙、墨、硯都已經㈲了。
               zhǐ         mò        yàn   dōu    yǐ    jīng  yǒu   le 

กระดาษ  หมึก  และจานฝนหมึกก็มีแล้ว

㆙：應該再買幾枝毛筆。
             yīng   gāi   zài    mǎi    jǐ    zhī   máo   bǐ  

ควรจะซื้อพู่กันอีกสองสามด้าม

㆚：到那裡買呢？
              dào   nǎ      lǐ    mǎi    ne 

ไปซื้อที่ไหนครับ

㆙：文具店、百貨公司都㈲賣，㈲的書店也賣。
             wén    jù    diàn        bǎi   huò  gōng  sī    dōu  yǒu   mài        yǒu   de   shū   diàn   yě    mài  

มีขายตามร้านเครื่องเขียนและห้างสรรพสินค้าร้านหนังสือบางร้านก็มีขาย

㆚：今㆝㆘午我們㆒起㆖街去買。
               jīn   tiān   xià   wǔ    wǒ   men   yì     qǐ  shàng  jiē    qù    mǎi  

                       บ่ายวันนี้เราออกไปซื้อด้วยกันน่ะครับ

㆙：好的，我想順便也買㆒些別的東西。
              hǎo    de           wǒ  xiǎng  shùn  biàn  yě    mǎi     yì    xiē     bié    de    dōng   xi  

ตกลงค่ะ  ดิฉันอยากถือโอกาสซื้อของอย่างอื่นสักหน่อยด้วย
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第㈩㈥課 到那裡去買？  
 บทที่ 16                           ไปซื้อที่ไหน

 一    課文  บทสนทนา

 二    字與詞  คำศัพท์
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準備（ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ；zhǔn bèi）เตรียม

你準備什麼時候去台北？
 nǐ   zhǔn  bèi   shé   me   shí   hòu    qù    tái    běi  
คุณเตรียมจะไปไทเปเมื่อไร

你準備㆖街買些什麼？
 nǐ   zhǔn  bèi  shàng  jiē   mǎi   xiē   shé    me  
คุณเตรียมจะไปซื้ออะไร

你明㆝準備教什麼？
 nǐ   míng  tiān  zhǔn  bèi   jiāo  shé   me  
พรุ่งนี้คุณเตรียมจะสอนอะไร

㆖課以前㆒定要準備功課。
shàng kè     yǐ    qián    yí   dìng   yào  zhǔn   bèi   gōng   kè  
ก่อนเข้าเรียนต้องเตรียมบทเรียน

些（ㄒㄧㄝ；xiē）บ้าง  เหล่า

這些東西是我的。
 zhè  xiē   dōng  xi    shì    wǒ    de  
ของเหล่านี้เป็นของฉัน

那些東西是誰的？
 nà    xiē  dōng   xi    shì   shéi   de  
ของเหล่านั้นเป็นของใคร

那些㆟在唱歌。
 nà    xiē   rén   zài  chàng  gē  
คนเหล่านั้นกำลังร้องเพลง

這些㈻生很用功。
zhè    xiē   xué  shēng  hěn  yòng  gōng  
นักเรียนเหล่านี้ขยันเรียนมาก

具（ㄐㄩˋ；jù）ของใช้  เครื่องมือเครื่องใช้
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第㈩㈥課 到那裡去買？  
 บทที่ 16                           ไปซื้อที่ไหน

 二    字與詞  คำศัพท์



文具
wén   jù  
เครื่องเขียน

工具
gōng  jù  
เครื่องมือ

畫具
huà    jù  
อุปกรณ์วาดภาพ

紙（ㄓˇ；zhǐ）กระดาษ

我㈲㆒張很大的紙。
 wǒ   yǒu   yì  zhāng  hěn   dà    de    zhǐ  
ฉันมีกระดาษแผ่นใหญ่มากหนึ่งแผ่น

這張紙可以畫畫。
 zhè  zhāng zhǐ    kě     yǐ     huà   huà  
กระดาษแผ่นนี้เอามาวาดภาพได้

墨（ㄇㄛˋ；mò）หมึก

墨汁
 mò   zhī  
น้ำหมึก

墨㈬
 mò   shǔi  
น้ำหมึก

硯（ㄧㄢˋ；yàn）จานฝนหมึก

硯台
yàn    tái  
จานฝนหมึก

紙、筆、墨、硯是文房㆕寶。
zhǐ           bǐ          mò        yàn   shì   wén  fáng   sì    bǎo  
กระดาษ พู่กัน และจานฝนหมึกเป็นอุปกรณาสำคัญสี่ชิ้นในารเขียนหนังสือจีน
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買（ㄇㄞˇ；mǎi）ซื้อ

你要買什麼？
 nǐ    yào   mǎi   shé   me 
คุณจะซื้ออะไร

我要買筆。
 wǒ  yào   mǎi    bǐ  
ฉันจะซื้อเครื่องเขียน

賣（ㄇㄞˋ；mài）ขาย

你們賣什麼？
 nǐ    men  mài   shé   me  
พวกคุณขายอะไร

我們賣文具和書。
 wǒ  men   mài  wén   jù    hàn   shū  
พวกเราขายเครื่องเขียนและหนังสือ

店（ㄉㄧㄢˋ；diàn）ร้าน

商 店
shāng diàn  
ร้านค้า

書店
shū   diàn  
ร้านหนังสือ

文具店
wén   jù    diàn  
ร้านเครื่องเขียน

飯店
fàn   diàn  
ร้านอาหาร

百貨公司（ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ；bǎi huò gōng  sī）ห้างสรรพสินค้า
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公司
gōng  sī  
บริษัท

你在那裡做事？
 nǐ     zài    nǎ     lǐ     zuò   shì  
คุณทำงานที่ไหน

我在百貨公司做事。
 wǒ   zài    bǎi   huò  gōng  sī     zuò  shì  
ฉันทำงานที่ห้างสรรพสินค้า

你們的公司在那裡？
 nǐ    men   de   gōng  sī     zài    nǎ      lǐ  
บริษัทของพวกคุณอยู่ที่ไหน

他 們 的 公 司 在 ㆗ 山 北 路。
 tā     men    de    gōng    sī      zài  zhōng  shān   běi     lù  
บริษัของพวกเขาอยู่ที่ถนนจงซานเหนือ

街（ㄐㄧㄝ；jiē）ถนน

㆖ 街
shàng  jiē  
ไปจ่ายตลาด เข้าเมือง ไปเดินซื้อของ

街㆖
 jiē  shàng  
บนถนน

你要㆖街嗎？
 nǐ    yào  shàng   jiē    ma  
คุณจะไปเดินซื้อของหรือ

是的，我㆖街走走。
shì    de          wǒ  shàng  jiē   zǒu   zǒu  
ใช่แล้ว ฉันจะไปเดินดูหน่อย

你㆖街做什麼？
 nǐ   shàng  jiē    zuò    shé    me  
คุณจะเข้าเมืองไปทำอะไร

我 ㆖ 街 買㆒點 東西。
 wǒ  shàng   jiē    mǎi     yì    diǎn   dōng    xi  
ฉันจะเข้าเมืองไปซื้อของนิดหน่อย
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 三    溫習  บททบทวน



東（ㄉㄨㄥ；dōng）ตะวันออก

西（ㄒㄧ；xī）ตะวันตก

南（ㄋㄢˊ；nán）ใต้

北（ㄅㄟˇ；běi）เหนือ

西方㆟喜歡東方的東西。
  xī    fāng   rén    xǐ   huān  dōng  fāng  de    dōng   xi̊  
ชาวตะวันตกชอบของตะวันออก

在 ㆗ 國，北 方 比 南 方 冷。
 zài  zhōng  guó          běi    fāng    bǐ     nán   fāng   lěng  
ในประเทศจีนภาคเหนือหนาวกว่าภาคใต้

我喜歡台灣的東西。
 wǒ    xǐ   huān  tái   wān   de   dōng   xi̊  
ฉันชอบสิ่งของไต้หวัน

台灣的東西很好。
 tái   wān   de   dōng  xi    hěn   hǎo  
สิ่งของไต้หวันดีมาก

 甲：我們應該準備一些畫具。

 乙：紙、墨、硯都已經有了。

 甲：應該再買幾枝毛筆。

 乙：到那裡買呢？

 甲：文具店、百貨公司都有賣，有的書店也賣。
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 三    溫習  บททบทวน



 乙：今天下午我們可以一起上街去買。

 甲：好的，我想順便也買一些別的東西。

㆙：你準備㆖街買些什麼東西？
               nǐ    zhǔn   bèi  shàng  jiē    mǎi   xiē    shé    me   dōng   xi  

คุณเตรียมจะไปซื้ออะไรบ้างครับ

㆚：我準備買些文具。
               wǒ  zhǔn  bèi   mǎi  xiē   wén   jù  

ฉันคิดจะซื้อเครื่องเขียนสักหน่อยค่ะ

㆙：你到那裡去買呢？
               nǐ    dào    nǎ     lǐ     qù    mǎi   ne 

คุณจะไปซื้อที่ไหนค่ะ

㆚：我到百貨公司去買。
               wǒ   dào   bǎi   huò  gōng  sī     qù   mǎi  

ฉันจะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าค่ะ

㆙：百貨公司也賣筆嗎？
               bǎi  huò  gōng   sī     yě    mài    bǐ    ma  

ที่ห้างสรรพสินค้าก็มีเครื่องเขียนขายด้วยหรือครับ

㆚：百貨公司什麼都賣。
               bǎi  huò  gōng   sī     shé   me   dōu   mài  

ที่ห้างสรรพสินค้ามีขายทุกอย่างค่ะ

㆙：書店也賣筆嗎？
              shū  diàn   yě    mài    bǐ    ma  

ร้านหนังสือก็ขายเครื่องเขียนด้วยหรือครับ

㆚：㈲的賣，㈲的不賣。
              yǒu   de    mài        yǒu    de    bú   mài  

บางร้านขาย บางร้านก็ไม่ขายค่ะ

㆙：你還買別的東西嗎？
               nǐ     hái   mǎi   bié    de   dōng  xi    ma  

คุณยังจะซื้อของอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าครับ

㆚：我不買別的東西了。
               wǒ   bù    mǎi   bié    de   dōng  xi     le 

ฉันไม่ซื้อของอย่างอื่นแล้วล่ะ
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



㆙：請問，毛筆㆒枝多少錢？
             qǐng  wèn        máo   bǐ     yì    zhī   duō   shǎo  qián  

                     ขอถามหน่อยค่ะ  พู่กันราคาด้ามละเท่าไรค่ะ

㆚：這種筆㆒枝㈤百塊。
               zhè  zhǒng  bǐ     yì     zhī    wǔ    bǎi   kuài  

                       พู่กันชนิดนี้ด้ามละห้าร้อยเหรียญครับ

㆙：㈤百塊？太貴了。
              wǔ    bǎi   kuài        tài    gùi    le  

                       ห้าร้อยเหรียญ  แพงเกินไปค่ะ

㆚：我們也㈲便宜的。
              wǒ   men   yě   yǒu   pián   yí    de  

                      เราก็มีแบบราคาถูกด้วยน่ะครับ

㆙：便宜的好㊢嗎？
              pián   yí    de     hǎo  xiě    ma  

                      แบบราคาถูกเขียนดีไหมค่ะs

㆚：便宜的也好㊢，只是不好看。
              pián   yí     de     yě   hǎo   xiě         zhǐ    shì    bù    hǎo  kàn  

                      แบบถูกก็เขียนดีครับ  เพียงแต่ไม่สวยเท่านั้น
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第㈩㈦課 多少錢㆒枝？
 บทที่ 17                           ราคาด้ามละเท่าไร

 一    課文  บทสนทนา
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㆙：不好看沒關係。多少錢㆒枝？
               bù    hǎo   kàn   méi  guān   xì           duō  shǎo  qián    yì     zhī  

                      ไม่สวยไม่เป็นไรค่ะ  ราคาด้ามละเท่าไรค่ะ

㆚：㆒百㈤㈩塊㆒枝。
               yì     bǎi   wǔ    shí   kuài   yì    zhī  

                      ด้ามละหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญครับ

㆙：那麼我買兩枝。
               nà    me     wǒ   mǎi  liǎng  zhī  

                      ถ้าอย่างนั้นดิฉันซื้อสองด้ามค่ะ

㆚：兩枝㆒共㆔百塊錢。
             liǎng  zhī     yí  gòng  sān   bǎi   kuài  qián   

                      สองด้ามราคาทั้งหมดสามร้อยเหรียญครับ

㆙：這是㈤百塊。
               zhè  shì    wǔ   bǎi   kuài  

                       นี่ค่ะห้าร้อยเหรียญ

㆚：你㈲沒㈲零錢？
               nǐ    yǒu  méi   yǒu  líng  qián  

                       คุณมีแบงค์ย่อยหรือเปล่าครับ

㆙：對不起，我沒㈲。
              dùi    bù     qǐ          wǒ   méi  yǒu  

ขอโทษค่ะ  ดิฉันไม่มีี

㆚：沒關係，我可以換開。好了，找你兩百塊，謝謝。
             méi  guān  xì        wǒ    kě    yǐ   huàn  kāi       hǎo   le        zhǎo  nǐ  liǎng  bǎi   kuài     xiè   xie

                      ไม่เป็นไรครับ  ผมแลกให้ ได้แล้วครับ  ทอนให้คุณสองร้อยเหรียญ  ขอบคุณครับ

錢（ㄑㄧㄢˊ；qián）เงิน

他很㈲錢。
 tā    hěn   yǒu  qián  
เขารวยมาก

毛筆㆒枝多少錢？
máo   bǐ     yì    zhī    duō  shǎo  qián  
พู่กันราคาด้ามละเท่าไร
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 二    字與詞  คำศัพท์
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硯台㆒個多少錢？
yàn    tái     yí     ge   duō  shǎo  qián  
จานฝนหมึกอันละเท่าไร

塊（ㄎㄨㄞˋ；kuài）เหรียญ บาท (อัตราเงิน)

元（ㄩㄢˊ；yuán）

毛（ㄇㄠˊ；máo）สิบเซ็นต์  สิบสตางค์ (อัตราเงิน)

角（ㄐㄧㄠˇ；jiǎo）

分（ㄈㄣ；fēn）สิบเซ็นต์  สตางค์ (อัตราเงิน)

㆔塊（錢）
sān   kuài       qián  
สามเหรียญ  สามบาท

㈤毛（錢）
 wǔ   máo      qián  
ห้าสิบเซ็นต์  ห้าสิบสตางค์

㈦分（錢）
 qī     fēn        qián  
เจ็ดเซ็นต์  เจ็ดสตางค์

㆕塊㈧毛（錢）
 sì    kuài   bā    máo      qián  
สี่เหรียญแปดสิบเซ็นต์

兩 毛 ㈤ 分（錢）
liǎng  máo   wǔ    fēn          qián  
ยี่สิบห้าเซ็นต์

㈤千㆔百㆕㈩塊（錢）
wǔ   qiān  sān    bǎi    sì     shí   kuài      qián  
ห้าพันสามร้อยยี่สิบเหรียญ
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種（ㄓㄨㄥˇ；zhǒng）ชนิด แบบ ประเภท

你要買那種筆？
 nǐ     yào  mǎi     nǎ   zhǒng   bǐ 
คุณจะซื้อเครื่องเขียนชนิดไหน

他要㈻那種畫？
 tā     yào   xué    nǎ    zhǒng  huà  
เขาจะหัด(วาด)ภาพวาดประเภทไหน

這 種 紙 貴 嗎？
zhè  zhǒng  zhǐ     gùi    ma  
กระดาษชนิดนี้แพงไหม

貴（ㄍㄨㄟˋ；guèi）แพง

這本書貴不貴？
zhè   běn   shū   gùi    bú   gùi  
หนังสือเล่มนี้แพงหรือเปล่า

這本書很貴。
zhè   běn   shū   hěn  gùi  
หนังสือเล่มนี้แพงมาก

便宜（ㄆㄧㄢˊ ㄧˊ；pián yí）ถูก

這本書太貴了，便宜㆒點好嗎？
zhè   běn  shū    tài    gùi    le         pián    yí      yì   diǎn  hǎo   ma  
หนังสือเล่มนี้แพงเกินไป  คิดถูกหน่อยได้ไหม

好的，我再便宜㆒塊錢。
hǎo   de          wǒ    zài   pián   yí     yí   kuài  qián  
ตกลง  ฉันให้ถูกลงได้อีกหนึ่งเหรียญ

共（ㄍㄨㄥˋ；gòng）รวม  รวมทั้งสิ้น

㆒共
 yí   gòng  
รวมทั้งสิ้น
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這些書㆒共多少錢？
zhè   xiē   shū     yí  gòng  duō  shǎo  qián  
หนังสือเหล่านี้ราคารวมทั้งสิ้นเท่าไร

看（ㄎㄢˋ；kàn）ดู  มอง

梅花很好看。
méi  huā   hěn   hǎo  kàn  
ดอกเหมยน่าชมมาก

這張畫很好看。
zhè  zhāng  huà   hěn   hǎo   kàn  
ภาพวาดนี้สวยมาก

你看見李先生了嗎？
 nǐ    kàn   jiàn    Lǐ  xiān  shēng  le   ma  
คุณเห็นคุณหลี่แล้วหรือ

我沒㈲看見。
wǒ   méi   yǒu   kàn  jiàn  
ฉันไม่เห็น

零錢（ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄢˊ；líng qián）เศษสตางค์  แบงก์ย่อย

你㈲沒㈲零錢？
 nǐ    yǒu   méi  yǒu   líng  qián  
คุณมีเศษสตางค์หรือเปล่า

對（ㄉㄨㄟˋ；dùi）ถูก  ถูกต้อง

我說的對不對？
wǒ   shuō   de   dùi    bú    dùi  
ที่ฉันพูดถูกหรือเปล่า

對，你說的很對。
dùi         nǐ    shuō   de    hěn   dùi  
ถูก  คุณพูดถูกต้องทีเดียว

對不起！
dùi    bù     qǐ  
ขอโทษ
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換（ㄏㄨㄢˋ；huàn）เปลี่ยน

開（ㄎㄞ；kāi）เปิด

我去換㆒點零錢。
wǒ    qù   huàn   yì   diǎn  líng  qián  
ฉันจะไปแลกเงินสักหน่อย

這是㆒百塊錢，你能換開嗎？
zhè   shì     yì    bǎi   kuài  qián        nǐ  néng  huàn  kāi   ma  
นี่คือเงินหนึ่งร้อยเหรียญคุณแลกเป็นแบงก์ย่อยได้ไหม

對不起，我的零錢不夠，我換不開。
dùi    bù     qǐ          wǒ    de   líng  qián   bú   gòu         wǒ   huàn   bù   kāi  
ขอโทษ แบงก์ย่อยของฉันไม่พอ ฉันแลกให้ไม่ได้

找（ㄓㄠˇ；zhǎo）หา ค้นหา ทอน(เงิน)

你找什麼？
nǐ   zhǎo    shé   me 
คุณหาอะไร

我找筆，我的筆找不到了。
wǒ  zhǎo    bǐ          wǒ    de     bǐ   zhǎo   bú   dào    le  
ฉันหาเครื่องเขียนฉันหาเครื่องเขียนของฉันไม่เจอเสียแล้ว

他找誰？
 tā   zhǎo  shéi  
เขาหาใคร

他找李小姐。
 tā   zhǎo    Lǐ   xiǎo   jiě  
เขาหาคุณหลี่

這是㆒百塊，請你找錢。
 zhè  shì     yì    bǎi  kuài        qǐng   nǐ   zhǎo  qián  
นี่คือเงินหนึ่งร้อยเหรียญ กรุณาทอนเงินให้ด้วย

好的，找你㈩㈤塊。
hǎo    de        zhǎo   nǐ    shí    wǔ   kuài  
ได้ค่ะ ทอนให้คุณสิบห้าเหรียญ
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 甲：請問，毛筆一枝多少錢？

 乙：這種筆一枝五百塊。

 甲：五百塊？太貴了。

 乙：我們也有便宜的。

 甲：便宜的好寫嗎？

 乙：便宜的也好寫，只是不好看。

 甲：不好看沒關係。多少錢一枝？

 乙：一百五十塊一枝。

 甲：那麼我買兩枝。

 乙：兩枝一共三百塊錢。

 甲：這是五百塊。

 乙：你有沒有零錢？

 甲：對不起，我沒有。

 乙：沒關係，我可以換開。好了，找你兩百塊，謝謝。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：你買了些什麼？
               nǐ    mǎi    le    xiē    shé   me 

คุณซื้ออะไรบ้างครับ

㆚：我買了㆒些文具
              wǒ   mǎi    le      yì    xiē   wén   jù  

ดิฉันซื้อเครื่องเขียนสองสามอย่างค่ะ

㆙：你在那裡買的？
               nǐ     zài    nǎ     lǐ     mǎi   de  

คุณซื้อที่ไหนครับ

㆚：我在百貨公司買的。
              wǒ    zài    bǎi  huò  gōng   sī    mǎi    de  

ดิฉันซื้อที่ห้างสรรพสินค้าค่ะ

㆙：百貨公司的東西貴不貴？
              bǎi   huò  gōng   sī     de   dōng   xi    gùi    bú   gùi  

ของที่ห้างสรรพสินค้าแพงหรือเปล่าครับ

㆚：不㆒定，㈲的貴，㈲的便宜。
               bù     yí   dìng        yǒu   de    gùi        yǒu   de    pián   yí  

ไม่แน่ค่ะ  บางอย่างแพง บางอย่างถูก

㆙：你㆒共用了多少錢？
               nǐ     yí    gòng  yòng   le    duō  shǎo  qián  

คุณใช้เงินทั้งหมดไปเท่าไรครับ

㆚：㆒共用了㆔百㆓㈩塊。
                yí  gòng  yòng   le     sān    bǎi     èr     shí   kuài  

ใช้ไปทั้งหมดสามร้อยยี่สิบเหรียญค่ะ

㆙：你準備零錢了嗎？
               nǐ   zhǔn  bèi   líng  qián    le    ma  

คุณเตรียมแบงก์ให้เขาหรือครับ

㆚：沒㈲，我給他們㈤百塊，他們找我錢。
              méi  yǒu         wǒ   gěi     tā    men  wǔ   bǎi   kuài         tā    men  zhǎo  wǒ  qián  

เปล่าค่ะ  ดิฉันให้พวกเขาห้าร้อยเหรียญพวกเขาทอนเงินให้ดิฉัน

㆙：他們找了多少？
               tā    men  zhǎo   le   duō  shǎo  

พวกเขาทอนมาเท่าไรครับ

㆚：你說呢？
               nǐ   shuō   ne 

                      คุณว่าเท่าไรล่ะ
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



㆙：現在幾點了？
              xiàn   zài     jǐ    diǎn   le 

                      ตอนนี้กี่โมงแล้ว

㆚：已經快㈥點半了。
               yǐ     jīng  kuài  lìu   diǎn   bàn   le 

                       จวนจะหกโมงครึ่งแล้วค่ะ

㆙：那我們來不及吃晚飯了。
               nà    wǒ   men   lái    bù     jí     chī   wǎn  fàn    le  

ถ้าอย่างนั้นเราทานอาหารเย็นไม่ทันแล้วล่ะ

㆚：張 先 生 家 離 我 們 家不遠。
            Zhāng  xiān  shēng  jiā     lí       wǒ   men    jiā      bù    yuǎn  

                      บ้านคุณจางอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานี่คะ

㆙：可是也不近。走路要㆔㈩分鐘。
               kě    shì    yě     bú    jìn         zǒu    lù    yào   sān   shí    fēn  zhōng  

แต่ก็ไม่ใกล้น่ะ  เดินไปต้องใช้เวลาสามสิบนาที

㆚：開車去，只要㈩分鐘。
               kāi   chē   qù          zhǐ   yào   shí   fēn  zhōng  

                      ขับรถไปใช้เวลาแค่สิบนาทีเองค่ะ

㆙：要是開車去，㈥點㈤㈩走也來得及。
              yào   shì    kāi   chē    qù         lìu   diǎn   wǔ   shí    zǒu    yě    lái     de    jí  

ถ้าหากว่าขับรถไป หกโมงห้าสิบไปก็ยังทัน

㆚：是啊，所以不必急，慢慢來吧。
               shì     a           suǒ   yǐ     bú     bì      jí         màn  màn   lái    ba  

นั่นสิคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อน ใจเย็นๆ เถอะค่ะ
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第㈩㈧課 來不及了
 บทที่ 18                           ไม่ทันแล้ว

 一    課文  บทสนทนา
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現在（ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ；xiàn zài）ตอนนี้

現在幾點了？
xiàn  zài     jǐ    diǎn    le  
ตอนนี้กี่โมงแล้ว

現在我們做什麼？
xiàn   zài   wǒ   men  zuò   shé  me 
ตอนนี้พวกเราจะทำอะไรกันดี

快（ㄎㄨㄞˋ；kuài）รีบ เร็ว เกือบจะ จวนจะ

快㈧點了。
kuài  bā   diǎn    le  
จวนจะแปดโมงแล้ว

快（㆒）點起來。
kuài         yì        diǎn    qǐ    lái  
รีบ ๆ ตื่น

別吃得太快。
bié    chī    de    tài   kuài  
อย่าทานเร็วเกินไป

別走得太快。
bié    zǒu   de    tài    kuài  
อย่าเดินเร็วเกินไป

慢（ㄇㄢˋ；màn）ช้า

他做事很慢。
 tā     zuò   shì   hěn  màn  
เขาทำงานช้ามาก

請你說慢㆒點。
qǐng   nǐ  shuō  màn   yì   diǎn  
กรุณาพูดช้าๆหน่อย

你的錶慢不慢？
 nǐ     de   biǎo  màn   bú   màn  
นาฬิกาของคุณเดินช้าหรือเปล่า

 二    字與詞  คำศัพท์
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我的錶不慢，我的錶很準。
wǒ    de    biǎo   bú   màn        wǒ    de   biǎo  hěn  zhǔn  
นาฬิกาของฉันเดินไม่ช้า นาฬิกาของฉันเดินตรงเวลามาก

來不及（ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ；lái bù jí）ไม่ทัน

已經快㈧點了，我來不及吃早飯了。
 yǐ    jīng  kuài   bā   diǎn   le           wǒ    lái    bù     jí     chī    zǎo   fàn    le 
จวนจะแปดโมงแล้ว ฉันกินอาหารเช้าไม่ทันแล้ว

這個鐘快了㆓㈩分鐘，你慢慢吃，一定來得及。
zhè    ge   zhōng  kuài   le      èr     shí   fēn  zhōng        nǐ    màn  màn   chī            yí  dìng   lái    de      jí  
นาฬิกาเรือนนี้เดินเร็วไปยี่สิบนาที คุณทานช้าๆ ก็ได้ ต้องทันแน่นอน

吃（ㄔ；chī）รับประทาน กิน

㆗ 午 你 想 吃 什麼？
zhōng  wǔ     nǐ    xiǎng   chī     shé     me
เที่ยงนี้คุณอยากทานอะไร

我 想 吃 ㆗ 國 菜，你呢？
wǒ   xiǎng  chī   zhōng  guó    cài            nǐ      ne 
ฉันอยากกินอาหารจีน แล้วคุณละ

我只想吃㆒點㈬果。
wǒ    zhǐ  xiǎng  chī    yì   diǎn  shǔi  guǒ  
ฉันอยากกินแค่ผลไม้นิดหน่อย

飯（ㄈㄢˋ；fàn）ข้าว อาหาร

早飯
zǎo   fàn  
อาหารเช้า

㆗ 飯
zhōng  fàn  
อาหารกลางวัน

晚飯
wǎn  fàn  
อาหารเย็น
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你吃過飯了嗎？
 nǐ    chī   guò    fàn    le    ma  
คุณทานข้าวแล้วหรือยัง

我吃過飯了。
wǒ    chī   guò   fàn    le 
ฉันกินข้าวแล้ว

離（ㄌㄧˊ；lí）จาก ห่าง

遠（ㄩㄢˇ；yuǎn）ไกล

近（ㄐㄧㄣˋ；jìn）ใกล้

你家離㈻校遠不遠？
 nǐ     jiā     lí    xué  xiào   yuǎn  bù  yuǎn 
บ้านคุณห่างจากโรงเรียนไกลไหม

我家離㈻校很遠。
 wǒ   jiā     lí     xué  xiào  hěn  yuǎn  
บ้านฉันห่างจากโรงเรียนไกลมาก

文具店離這裡遠嗎？
wén   jù   diàn    lí     zhè    lǐ    yuǎn  ma  
ร้านเครื่องเขียนห่างจากที่นี่ไกลไหม

文具店離這裡很近。
wén   jù   diàn    lí     zhè    lǐ    hěn    jìn  
ร้านเครื่องเขียนห่างจากที่นี่ใกล้มาก

你離開家多久了？
 nǐ     lí      kāi    jiā   duō   jiǔ      le 
คุณจากบ้านมานานเท่าไรแล้ว

我離開家快㈥年了。
 wǒ    lí     kāi    jiā   kuài   lìu   nián   le 
ฉันจากบ้านมาจวนหกปีแล้ว

路（ㄌㄨˋ；lù）ถนน

 三    溫習  บททบทวน
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走路（ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ；zǒu lù）เดิน

我喜歡走路。
wǒ    xǐ   huān   zǒu   lù  
ฉันชอบเดิน

我每㆝走路㆖㈻。
wǒ   měi   tiān  zǒu   lù   shàng  xué  
ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน

你住在什麼路？
nǐ     zhù   zài    shé   me   lù  
คุณอยู่ถนนอะไร

我 住 在 ㆗ 山 路。
wǒ   zhù      zài   zhōng  shān  lù  
ฉันอยู่ถนนจงซาน

車（ㄔㄜ；chē）รถ

開車（ㄎㄞ ㄔㄜ；kāi chē）ขับรถ

你會開車嗎？
 nǐ    hùi   k āi   chē   ma  
คุณขับรถเป็นไหม

我開得很好。
wǒ    kāi    de    hěn   hǎo  
ฉันขับได้ดีมาก

路㆖車子很多，千萬要小心。
 lù  shàng  chē    zi    hěn   duō       qiān  wàn  yào  xiǎo  xīn  
บนถนนมีรถมาก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

好的，我慢慢開。
hǎo    de          wǒ  màn  màn   kāi   
ตกลง  ฉันจะขับช้าๆ

 甲：現在幾點了？

 乙：已經快六點半了。

 三    溫習  บททบทวน
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 甲：那我們來不及吃晚飯了。

 乙：張先生家離我們家不遠。

 甲：可是也不近。走路要二十多分鐘。

 乙：開車去，只要十分鐘。

 甲：要是開車去，六點五十走也來得及。

 乙：是啊，所以不必急，慢慢來吧。

㆙：李㆗家離我們家遠不遠？
              Lǐ  zhōng  jiā     lí     wǒ   men   jiā   yuǎn  bù   yuǎn  

บ้านของหลี่จงห่างจากบ้านเราไกลไหม

㆚：不遠，走路要㆓㈩分鐘，開車不到㈩分鐘。
               bù   yuǎn       zǒu   lù     yào    èr    shí   fēn  zhōng      kāi   chē    bú   dào   shí   fēn  zhōng  

ไม่ไกลค่ะ เดินไปใช้เวลายี่สิบนาที ขับรถไปใช้เวลาไม่ถึงสิบนาที

㆙：現在太晚了，走路來不及了，我們開車去吧。
  

ตอนนี้สายเกินไปแล้ว เดินไปไม่ทันแล้ว เราขับรถไปเถอะ

㆚：好的，開車㆒定來得及。
              hǎo    de          kāi   chē   yí    dìng   lái    de     jí  

ตกลงค่ะ  ขับรถไปต้องทันแน่ๆ

㆙：別開得太快。
              bié    kāi    de     tài   kuài  

อย่าขับเร็วเกินไปน่ะ

㆚：好的，我慢慢開。
              hǎo   de          wǒ   màn  màn  kāi 

ได้ค่ะ ฉันจะขับช้า ๆ

 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：請 問 張 先 生 在 家 嗎 ？
              qǐng  wèn  Zhāng  xiān  shēng   zài     jiā      ma  

                       ขอโทษน่ะครับ คุณจางอยู่บ้านไหมครับ

㆚：在，在，請問你們是…
               zài        zài         qǐng  wèn   nǐ    men  shì  

                      อยู่ครับ  ขอโทษน่ะครับพวกคุณคือ.......

㆙：我叫林大㆗，這位是我太太。
              wǒ    jiào  Lín    dà  zhōng      zhè  wèi   shì     wǒ   tài    tai  

ผมชื่อหลินต้าจงครับ  นี่คือภรรยาผม

㆚：是林先生、林太太。歡迎，歡迎。
              shì    Lín   xiān  shēng       Lín    tài     tai            huān  yíng       huān  yíng  

                       คุณหลินกับคุณนายหลินนี่เอง  ยินดีต้อนรับครับ

㆙：來麻煩你們了。
               lái    má    fán    nǐ   men   le 

ขอโทษที่มารวบกวนพวกคุณ

㆚：那裡，請進，你們坐㆒會兒。
               nǎ      lǐ         qǐng   jìn          nǐ   men   zuò   yì    hǔi     ēr

他馬㆖就回來。
 tā     mǎ   shàng  jiù    húi    lái  

                       ไม่รบกวนหรอกครับ  เชิญเข้ามาสิครับ 
                       พวกคุณนั่งรอสักครู่น่ะครับ   เดี๋ยวเขาก็กลับมา    
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第㈩㈨課 讓你們久等了
 บทที่ 19                           ทำให้พวกคุณรอเสียนาน

 一    課文  บทสนทนา
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㆛：對不起，讓你們久等了。
              dùi    bù     qǐ         ràng   nǐ   men   jiǔ   děng   le 

                      ขอโทษครับ  ทำให้พวกคุณรอเสียนาน

㆙：那裡，我們剛到。
              nǎ      lǐ           wǒ  men  gāng  dào  

                      ไม่หรอกครับพวกเราเพิ่งมาถึง

㆛：那麼我們開始畫畫吧。
               nà    me    wǒ  men   kāi   shǐ    huà   huà   ba  

ถ้าอย่างนั้นพวกเราเริ่มวาดภาพกันเถอะครับ

歡迎（ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ；huān yíng）ยินดีต้อนรับ

㈲空的時候，歡迎你到我家來玩。
 yǒu  kòng  de     shí    hòu        huān  yíng   nǐ     dào   wǒ     jiā     lái   wán  
ถ้าคุณว่าง มาเที่ยวบ้านฉันสิค่ะ

李 先 生 到處都 很 受 歡 迎。
 Lǐ    xiān  shēng  dào    chù   dōu   hěn   shòu  huān  yíng  
คุณหลี่ไปที่ไหนก็ได้รับความต้อนรับอย่างดี

麻煩（ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ；má fán）รบกวน ยุ่งมาก

這件事很麻煩。
zhè   jiàn   shì   hěn   má   fán  
เรื่องนี้ยุ่งยากมาก

我想麻煩你㆒件事。
wǒ   xiǎng  má   fán      nǐ      yí    jiàn   shì  
ฉันอยากรบกวนคุณสักเรื่องหนึ่ง

做事情不能怕麻煩。
zuò   shì   qíng   bù  néng   pà    má   fán  
การทำงานจะกลัวความยุ่งยากไม่ได้

進（ㄐㄧㄣˋ；jìn）เข้า

五百字說華語 
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

127

㆗泰文版
㈤百字說華語
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

128

㆗泰文版

 二    字與詞  คำศัพท์
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這是我家，請進來坐坐。
zhè   shì    wǒ    jiā         qǐng   jìn    lái   zuò   zuò  
นี่คือบ้านฉันเชิญเข้ามานั่งก่อนสิ

今㆝不進去了，㈲空再來吧。
 jīn   tiān   bú     jìn    qù     le          yǒu  kòng  zài   lái    ba  
วันนี้ไม่เข้าไปแล้วล่ะ มีเวลาว่างค่อยมาใหม่

你準備進那所大㈻？
 nǐ   zhǔn   bèi   jìn    nǎ   suǒ    dà    xué  
คุณเตรียมจะเข้ามหาวิทยาลัยไหน

坐（ㄗㄨㄛˋ；zuò）นั่ง

請坐
qǐng  zuò  
เชิญนั่ง

你坐什麼車來的？
 nǐ    zuò   shé    me   chē   lái     de 
คุณนั่งรถอะไรมา

兒（ㄦˊ；ér）（ㄦ；ēr）เด็ก กำลังท้ายนาม กริยา หรือคุณศัพท์ ซึ่งนิยมใช้โดยชาวปักกิ่ง

兒子
 ér     zi  
ลูกชาย

㊛兒
nyǔ    ér  
ลูกสาว

㆒會兒
 yì     hǔi    ēr  
สักครู่

請等㆒會兒。
qǐng  děng  yì      hǔi    ēr  
กรุณารอสักครู่

我出去㆒會兒。
wǒ    chū   qù     yì     hǔi    ēr  
ฉันจะออกไปสักครู่
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㆒點兒
 yì    diǎn  ēr  
นิดหน่อย

這件事㈲點兒麻煩。
zhè   jiàn  shì    yǒu  diǎn   ēr    má    fán  
เรื่องนี้ยุ่งยากนิดหน่อย

馬（ㄇㄚˇ；mǎ）ม้า

馬車
mǎ    chē  
รถม้า

馬路
mǎ     lù  
ถนน

馬路㆖車子很多。
mǎ    lù  shàng  chē    zi    hěn   duō  
บนถนนมีรถรามากมาย

過馬路要小心。
guò   mǎ    lù    yào  xiǎo   xīn  
ข้ามถนนต้องระวัง

馬㆖
mǎ  shàng  
เดี๋ยวนี้ ทันที

我出去㆒會兒，馬㆖回來。
wǒ    chū    qù      yì     hǔi    er           mǎ  shàng  húi    lái  
ฉันจะออกไปสักครู่ เดี๋ยวก็กลับมา

回（ㄏㄨㄟˊ；húi）กลับ

太晚了，我要回家了。
 tài   wǎn   le           wǒ   yào   húi    jiā     le 
ดึกมากแล้ว ฉันต้องกลับบ้านแล้ว

時間不早了，我要回去了。
shí   jiān    bù   zǎo     le          wǒ   yào   húi    qù     le 
ดึกแล้ว  ฉันต้องกลับไปแล้ว
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讓（ㄖㄤˋ；ràng）ปล่อยให้ ยอมให้ ทำให้

讓我進來。
ràng  wǒ    jìn    lái  
ให้ฉันเข้ามา

讓我來做這件事。
ràng  wǒ    lái   zuò   zhè   jiàn   shì  
ให้ฉันทำเรื่องนี้

別讓他等得太久。
 bié   ràng  tā    děng  de    tài     jiǔ  
อย่าปล่อยให้เขารอนานเกินไป

等（ㄉㄥˇ；děng）รอ คอย

等㆒等
děng  yì  děng  
รอหน่อย

等㆒㆘
děng  yí    xià  
รอเดี๋ยว

等㆒會兒
děng  yì    hǔi    er  
รอสักครู่

你在等誰？
 nǐ    zài   děng  shéi  
คุณกำลังรอใครอยู่

我 在 等 王 小 姐。
wǒ     zài   děng  Wáng  xiǎo   jiě  
ฉันกำลังรอคุณหวาง

王 小 姐 出 去 了 ， 她 等㆒會兒就 回 來 。
Wáng  xiǎo   jiě     chū     qù       le              tā     děng     yì      hǔi      ēr      jiù      húi    lái  
คุณหวางออกไปแล้ว อีกสักครู่เธอก็จะกลับมา

好的，我再等㆒等。
hǎo    de         wǒ    zài   děng  yì    děng  
ได้ค่ะ ฉันจะรออีกหน่อย
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剛（ㄍㄤ；gāng）เพิ่ง เพิ่งจะ ตะกี้นี้

剛才
gāng  cái  
เมื่อตะกี้นี้  เมื่อสักครู่นี้

剛 剛
gāng  gāng  
เพิ่งจะ

剛好
gāng  hǎo  
พอดี

王 小 姐 剛 到 美 國 來 。
Wáng  xiǎo   jiě    gāng   dào     měi    guó    lái  
คุณหวางเพิ่งจะมาถึงอเมริกา

這本書是剛買來的。
 zhè   běn  shū   shì  gāng  mǎi   lái    de 
หนังสือเล่มนี้เพิ่งจะซื้อมา

剛才你到那裡去了？
gāng  cái     nǐ    dào    nǎ      lǐ      qù      le 
เมื่อตะกี้นี้คุณไปไหนมา

我們剛才去買書。
 wǒ  men  gāng  cái    qù   mǎi  shū  
เมื่อตะกี้นี้พวกเราไปซื้อหนังสือ

你們剛回來嗎？
 nǐ    men  gāng   húi    lái    ma  
พวกคุณเพิ่งกลับมาหรือ

我們剛剛回來。
wǒ   men  gāng  gāng  húi    lái  
พวกเราเพิ่งกลับมา

現在剛好㈥點。
xiàn   zài  gāng  hǎo   lìu   diǎn  
ตอนนี้หกโมงพอดี

李小姐剛走了兩分鐘。
 Lǐ   xiǎo   jiě   gāng  zǒu    le   liǎng  fēn  zhōng  
คุณหลี่เพิ่งจากไปได้สองนาที
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 甲：請問張先生在家嗎？

 乙：在，在，請問你們是…

 甲：我叫林大中，這位是我太太。

 乙：是林先生、林太太。歡迎，歡迎。

 甲：來麻煩你們了。

 乙：那裡，請進，你們坐一會兒，他馬上就回來。

丙：對不起，讓你們久等了。

 甲：那裡，我們剛到。

 丙：我們現在就一塊兒來畫畫吧。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：聽說你㈲很多畫，我想去看看。
              tīng  shuō  nǐ    yǒu   hěn   duō  huà         wǒ  xiǎng  qù   kàn  kàn  

ได้ข่าวว่าคุณมีภาพวาดมากมาย ผมอยากจะไปขอชมหน่อยครับ

㆚：好啊，隨時歡迎你到我家來。
              hǎo    a           súi    shí  huān  yíng   nǐ    dào   wǒ    jiā    lái  

ได้สิครับ ยินดีต้อนรับคุณมาที่บ้านผมทุกเวลา

㆙：明㆝㆘午你㈲空嗎？
             míng  tiān  xià   wǔ     nǐ    yǒu  kòng  ma  

พรุ่งนี้ตอนบ่ายคุณว่างไหมครับ

㆚：㈲空。你兩點半來好嗎？
              yǒu  kòng       nǐ   liǎng  diǎn  bàn   lái    hǎo   ma  

ว่างครับ คุณมาตอนบ่ายสองโมงครึ่งได้ไหมครับ

㆙：會不會很麻煩你？
               hùi   bú    hùi   hěn   má   fán    nǐ  

จะรบกวนคุณมากไปหรือเปล่าครับ

㆚：㆒點兒都不麻煩。
               yì    diǎn   ēr    dōu    bù   má    fán  

ไม่รบกวนเลยครับ

㆙：好，那麼明㆝㆘午見。
              hǎo         nà    me  míng  tiān   xià   wǔ   jiàn  

ตกลงครับ ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ตอนบ่ายเจอกันครับ

㆙：對不起，我來晚了。讓你久等了。
              dùi     bù    qǐ          wǒ    lái   wǎn    le         ràng   nǐ     jiǔ   děng  le  

ขอโทษครับ ผมมาสายไป ปล่อยให้คุณรอเสียนาน

㆚：現在才剛剛兩點半，你來得剛好。
             xiàn   zài     cái  gāng  gāng  liǎng  diǎn  bàn          nǐ     lái     de   gāng   hǎo  

ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสองโมงครึ่ง คุณมาตรงเวลาพอดี

㆙：先坐㆒會兒，等㆒㆘再看畫吧。
             xiān   zuò    yì    hǔi    er         děng   yí    xià   zài    kàn   huà   ba  

นั่งพักสักครู่ เดี๋ยวค่อยมาชมภาพกัน

㆚：不用坐了，我們就㆒起看畫吧。
               bú  yòng  zuò    le          wǒ  men    jiù    yì     qǐ    kàn   huà   ba  

ไม่ต้องนั่งพักแล้วล่ะครับ เรามาชมภาพด้วยกันเลย
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



㆙：你們想㈻什麼？
               nǐ    men  xiǎng  xué   shé   me  

พวกคุณอยากเรียนอะไร

㆚：我們想㈻山㈬畫。
               wǒ  men  xiǎng  xué  shān  shǔi   huà  

พวกเราอยากหัด(วาด)ภาพวาดทิวทัศน์ค่ะ

㆙：我先畫㆒幅，你們看看。
               wǒ  xiān   huà   yì     fú           nǐ   men   kàn  kàn

樹在前頭，山在後頭，㈬裡畫幾塊石
shù    zài  qián   tou       shān   zài   hòu   tou        shǔi    lǐ    huà    jǐ    kuài   shí

頭，㆝㆖再畫兩隻鳥，好了，不難吧？
tou          tiān  shàng  zài   huà  liǎng   zhī   niǎo         hǎo    le           bù    nán     ba  

ผมจะวาดภาพ ๆ หนึ่งให้พวกคุณดูก่อนนะครับต้นไม้อยู่ด้านหน้า  ภูเขาอยู่ด้านหลัง  
ในน้ำวาดก้อนหินสักสองสามก้อนบนท้องฟ้าวาดนกอีกสองตัว เสร็จแล้วไม่ยากใช่ไ
หมครับ

㆚：看起來不難，畫起來就不容易了。
              kàn    qǐ     lái    bù    nán        huà    qǐ     lái    jiù     bù   róng   yì    le 

                      ดูแล้วไม่ยาก  แต่เวลาวาดคงไม่ง่ายเลยล่ะ
 

㆙：來，你們試試看。
               lái          nǐ    men   shì   shì   kàn  

มาสิ  พวกคุณลองดูสิครับ
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第㆓㈩課 試試看
 บทที่ 20                           ลองดู

 一    課文  บทสนทนา
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山（ㄕㄢ；shān）ภูเขา

㆒座山
 yí    zuò  shān  
ภูเขาหนึ่งลูก

這座山很高。
zhè   zuò  shān  hěn  gāo  
ภูเขาลูกนี้สูงมาก

水（ㄕㄨㄟˇ；shǔi）น้ำ

開㈬
 kāi  shǔi  
น้ำต้ม

㈬開了。
shǔi  kāi    le 
น้ำเดือดแล้ว

河裡頭㈬很大。
 hé     lǐ     to̊u   shǔi  hěn   dà  
น้ำในแม่น้ำไหลแรงมาก

我 喜 歡 山 ㈬ 畫。
 wǒ     xǐ    huān  shān   shǔi   huà  
ฉันชอบภาพวาดทิวทัศน์ของจีน

幅（ㄈㄨˊ；fú）ภาพ(ลักษณนามของภาพวาดและแขวนยาวๆของจีนฯลฯ)

這幅畫是誰畫的？
zhè    fú    huà   shì   shéi   huà   de  
ภาพวาดภาพนี้ใครเป็นคนวาด

這 幅 畫 是 張 大 千 畫 的。
 zhè    fú     huà     shì  Zhāng  dà    qiān    huà    de  
ภาพวาดภาพนี้จางต้าเชียนเป็นคนวาด
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 二    字與詞  คำศัพท์



樹（ㄕㄨˋ；shù）ต้นไม้

山 ㆖ ㈲ 很 多 樹 。
shān  shàng  yǒu   hěn     duō    shù  
บนภูเขามีต้นไม้มากมาย

這棵松樹很高。
zhè   kē   sōng   shù   hěn  gāo  
ต้นสนต้นนี้สูงมาก

我家後面㈲棵大樹。
wǒ    jiā     hòu  miàn  yǒu    kē     dà    shù  
หลังบ้านฉันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง

河旁邊㈲很多樹。
 hé    páng  biān  yǒu  hěn    duō   shù  
ริมแม่น้ำมีต้นไม้หลายต้น

石（ㄕˊ；shí）หิน

石頭
shí    tou  
ก้อนหิน

鳥（ㄋㄧㄠˇ；niǎo）นก

隻（ㄓ；zhī）ตัว (ลักษณนามของสัตว์ เช่น นก สุนัข ฯลฯ)

㆒隻鳥
 yì     zhī   niǎo  
นกหนึ่งตัว

樹 ㆖ ㈲ 好 幾 隻 鳥。
shù  shàng  yǒu    hǎo     jǐ      zhī    niǎo  
บนต้นไม้มีนกหลายตัว

難（ㄋㄢˊ；nán）ยาก
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難看（ㄋㄢˊ ㄎㄢˋ；nán  kàn）น่าเกลียด  ไม่น่าดู

難過（ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ；nán  guò）เสียใจ  เศร้า

㈻ ㆗ 文 難不難？
xué  zhōng  wén   nán    bù     nán  
เรียนภาษาจีนยากหรือเปล่า

㈻ ㆗ 文不難。
xué  zhōng  wén    bù    nán  
เรียนภาษาจีนไม่ยาก

只要多練習就不難㈻好。
zhǐ   yào   duō   liàn   xí     jiù     bù   nán   xué   hǎo  
เพียงแต่ฝึกฝนให้มาก ก็จะเก่ง

我畫的畫很難看。
wǒ    huà   de    huà   hěn  nán  kàn  
ภาพที่ฉันวาดน่าเกลียดมาก

你這麼說，我很難過。
 nǐ    zhè    me  shuō        wǒ   hěn  nán   guò  
คุณพูดอย่างนี้ ฉันรู้สึกเสียใจมาก

容易（ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ；róng yì）ง่าย

簡單的歌容易唱。
jiǎn   dān   de    gē    róng   yì   chàng  
เพลงที่มีเนื้อร้องน้อย ร้องง่าย

說話容易，做事難。
shuō  huà  róng   yì           zuò    shì    nán  
พูดน่ะง่าย  แต่ทำน่ะยาก

華 語 很 容 易 ㈻ ， 可 是 ㆗ 文不容 易 ㊢ 。
 huá   yǔ     hěn     róng     yì      xué              kě      shì    zhōng   wén     bù     róng     yì       xiě  
ภาษาจีนเรียนง่ายมาก แต่อักษรจีนเขียนยาก   

試（ㄕˋ；shì）ลอง
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 三    溫習  บททบทวน



考試
kǎo   shì  
การสอบ

試試看，好不好吃？
shì    shì    kàn        hǎo   bù    hǎo  chī  
ลองชิมดูสิ อร่อยไหม

試試看這枝筆怎麼樣。
 shì   shì    kàn  zhè   zhī     bǐ    zěn   me   yàng  
ลองดูซิว่าเครื่องเขียนด้ามนี้เป็นอย่างไร

㈻ 生 最 怕 考 試。
xué  shēng  zùi      pà     kǎo    shì  
นักเรียนกลัวการสอบที่สุด

 甲：你們想學什麼？

 乙：我們想學山水畫。

 甲：我先畫一幅，你們看看。樹在前頭，山在後頭，

 水裡頭畫幾塊石頭，天上再畫兩隻鳥，好了，不難吧？

 乙：看起來不難，畫起來就不容易了。

 甲：來，你們試試看。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：這幅畫是誰畫的？
              zhè    fú    huà   shì   shéi   huà   de  

ภาพวาดภาพนี้ใครเป็นคนวาดครับ

㆚：這是我畫的，畫得不好。
              zhè   shì    wǒ    huà   de         huà    de    bù    hǎo  

ภาพนี้ดิฉันวาดเองค่ะ วาดได้ไม่ดีเท่าไร

㆙：那裡，你畫得很好。遠山、近樹都畫得很好。
               nǎ     lǐ            nǐ   huà    de    hěn   hǎo       yuǎn  shān       jìn   shù   dōu   huà   de    hěn   hǎo

要是樹㆘再畫一個㆟，那就更㈲意思了。
yào   shì   shù    xià   zài   huà    yí   ge   rén          nà    jiù   gèng  yǒu    yì     si     le  
ไม่จริงหรอกครับ คุณวาดได้ดีมาก ภูเขาที่อยู่ไกลลิบและต้นไม้ ที่อยู่ไกลล้วนวาดได
้ดีมาก ถ้าหากว่าใต้ต้นไม้วาดคนอีกสักคน  หนึ่งคงจะน่าดูมากขึ้น

㆚：我覺得㆟很難畫。
              wǒ    jué    de    rén   hěn   nán   huà  

ดิฉันรู้สึกว่าการวาดคนวาดยากมากค่ะ

㆙：你可以畫簡單㆒點兒啊！
               nǐ     kě     yǐ     huà  jiǎn  dān    yì   diǎn    er      a  

คุณวาดแบบง่าย ๆ หน่อยก็ได้นี่นา

㆚：你畫㆒個㆟給我看看好嗎？
               nǐ    huà     yí     ge   rén   gěi    wǒ   kàn   kàn   hǎo   ma  

คุณลองวาดคนให้ดิฉันดูหน่อยได้ไหมค่ะ

㆙：我也畫得不好，不過可以試試看。
               wǒ   yě    huà   de     bù    hǎo         bú   guò    kě     yǐ     shì   shì   kàn  

ผมก็วาดได้ไม่ดี แต่ลองดูหน่อยก็ได้ครับ
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 四    應用  บทฝึกฝน



李小姐：請 問 王 先 生 在 嗎？
 Lǐ    xiǎo   jiě        qǐng  wèn  Wáng  xiān  shēng  zài    ma  
คุณหลี่ : ขอโทษค่ะ  คุณหวางอยู่ไหมคะ

王太太：在，請你等㆒㆘，世平，你的電話。
Wáng  tài   tai          zài        qǐng    nǐ   děng   yí    xià         shì   píng        nǐ     de    diàn  huà  
คุณนายหวาง : อยู่ค่ะ กรุณารอสักครู่ ซรื่อผิงโทรศัพท์ของคุณค่ะ

王 先 生：誰打來的？
Wáng  xiān  shēng      shéi  dǎ     lái    de  
คุณหวาง  :ใครโทรมาหรือ

王 太太：不知道，是位小姐呢！
Wáng  tài      tai           bù    zhī   dào         shì   wèi  xiǎo   jiě    ne 
คุณนายหวาง :ไม่ทราบค่ะ  เป็นผู้หญิงค่ะ 

王 先 生：喂，我是王世平。
Wáng  xiān  shēng      wèi          wǒ   shì  Wáng   shì   píng  
คุณหวาง : ฮัลโหล ผมหวางซรื่อผิงครับ
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第㆓㈩一課  打電話
 บทที่ 21                                 โทรศัพท์

 一    課文  บทสนทนา

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)













李小姐：王先生，您好。我是李玉梅。
 Lǐ    xiǎo   jiě      Wáng  xiān  shēng     nín  hǎo         wǒ   shì    Lǐ     yù    méi

我明㆝㈲事不能去㆖班，想打個電話給
wǒ  míng  tiān  yǒu   shì    bù   néng   qù  shàng  bān    xiǎng   dǎ    ge    diàn  huà  gěi

老闆，你知道他的電話號碼嗎？
 lǎo   bǎn         nǐ     zhī   dào    tā     de   diàn  huà   hào   mǎ   ma  

คุณหลี่ :สวัสดีค่ะคุณหวาง ดิฉันหลี่อวี้เหมยค่ะ พรุ่งนี้ดิฉันมี ธุระไปทำงานไม่ได้อยากจะโท 
           รบอกเจ้านายสักหน่อย คุณทราบหมายเลขโทรศัพท์ของท่านไหมคะ

王 先 生：請等㆒㆘，我查㆒查。好，查到了， 
Wáng  xiān  shēng     qǐng  děng  yí    xià          wǒ   chá    yì    chá        hǎo        chá   dào    le

他的電話號碼是３６４８９２１。
 tā     de    diàn  huà   hào   mǎ   shì   san    lìu    sìh    ba   jiǒu    èr     yī  

คุณหวาง : รอเดี๋ยวนะครับ ผมหาดูก่อน เอาล่ะหาเจอแล้วครับหมายเลขโทรศัพท์ของท่า
นคือ3648921 ครับ

李小姐：３６４８９２１。謝謝你。
 Lǐ   xiǎo   jiě         san    lìu    sìh    ba    jiǒu   èr      yī            xiè   xie   nǐ   
คุณหลี่ : 3648921 ขอบคุณค่ะ

王 先 生：那裡，再見。
Wáng  xiān  shēng       nǎ     lǐ           zài   jiàn  
คุณหวาง : ไม่เป็นไรครับ แล้วเจอกันน่ะครับ

李小姐：再見。
 Lǐ    xiǎo   jiě         zài   jiàn  
คุณหลี่ : แล้วเจอกันค่ะ

王先生（對太太）：是我的同事，放心，不是㊛朋友。
Wáng xiān shēng    dùi   tài    tai             shì   wǒ    de   tóng  shì      fàng  xīn         bú   shì  nyǔ  péng  yǒu  
คุณหวาง (พูดกับภรรยา) :เป็นเพื่อนร่วมงานของผมเอง วางใจได้ไม่ใช่แฟนหรอกจ้ะ

打（ㄉㄚˇ；dǎ）ตี เล่น โทร(โทรศัพท์)

打電話
 dǎ   diàn  huà  
โทรศัพท์ (คำกริยา)
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 二    字與詞  คำศัพท์

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)















打字
 dǎ     zì  

พิมพ์ดีด (คำกริยา)

打球
 dǎ   qíu  
เล่นบอล

打㆟
 dǎ   rén  
ตีคน

電（ㄉㄧㄢˋ；diàn）ไฟฟ้า

電話
diàn  huà  

โทรศัพท์ (คำนาม)

電燈
diàn  dēng  
หลอดไฟ

電視
diàn  shì  
โทรทัศน์

電影
diàn  yǐng  
ภาพยนตร์

電腦
diàn  nǎo  
คอมพิวเตอร์

玉（ㄩˋ；yù）หยก

李玉梅
 Lǐ     yù   méi  
หลี่อวี่เหมย(ชื่อคน)
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班（ㄅㄢ；bān）ชั้น

㆖ 班
shàng bān  
ไปทำงาน

㆘班
 xià   bān  
เลิกงาน

在㈻校我們同班。
 zài   xué  xiào   wǒ  men  tóng  bān  
ตอนอยู่ที่โรงเรียน พวกเราอยู่ชั้นเดียวกัน

老闆（ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ；lǎo  bǎn）เถ้าแก่ เจ้านาย นายจ้าง

碼（ㄇㄚˇ；mǎ）รหัส, หมายเลข

號碼
hào   mǎ  
หมายเลข

電話號碼
diàn  huà   hào  mǎ  
หมายเลขโทรศัพท์

起碼
 qǐ    mǎ  
อย่างน้อยที่สุด

密碼
 mì    mǎ  
รหัสลับ

查（ㄔㄚˊ；chá）ตรวจ เช็ค หา (เปิดหาดูในพจนานุกรมสมุดเลขหมายโทรศัพท์)
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要是㈲不認識的字，可以查字典。
yào   shì   yǒu    bú    rèn   shì    de     zì           kě     yǐ    chá    zì   diǎn  
ถ้าหากมีศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายก็เปิดหาในพจนานุกรมได้

要是忘了電話號碼，可以查電話簿。
yào   shì   wàng  le   diàn  huà   hào   mǎ          kě     yǐ    chá   diàn  huà   bù  
ถ้าหากลืมหมายเลขโทรศัพท์  ก็หาจากสมุดโทรศัพท์ได้

要是用電腦查東西就快多了。
yào   shì  yòng  diàn  nǎo  chá   dōng  xi     jiù   kuài  duō   le 
หากใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลก็จะเร็วขึ้นมาก

朋友（ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ；péng  yǒu）เพื่อน

他是我的好朋友。
 tā     shì    wǒ    de   hǎo  péng  yǒu  
เขาเป็นเพื่อนสนิทของฉัน

他 跟 張 先 生 是 好 朋 友 。
 tā      gēn   Zhāng  xiān  shēng   shì    hǎo    péng  yǒu  
เขากับคุณจางเป็นเพื่อนสนิทกัน

小李㈲㊛朋友了。
xiǎo   Lǐ   yǒu   nyǔ  péng  yǒu   le 
เสี่ยวหลี่มีแฟนแล้ว

王 小 姐 ㈲ ㊚ 朋 友 了。
Wáng xiǎo  jiě     yǒu   nán   péng   yǒu     le 
คุณหวางมีแฟนแล้ว

放（ㄈㄤˋ；fàng）ปล่อย วาง เลิก

放㈻
fàng  xué  
เลิกเรียน

放假
fàng  jià  
วันหยุดงาน ปิดเทอม
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放心
fàng  xīn  
วางใจ สบายใจ

你的文具放在那裡？
 nǐ     de    wén   jù    fàng  zài    nǎ     lǐ  
เครื่องเขียนของคุณวางไว้ที่ไหน

我放在桌子㆖。
wǒ   fàng   zài  zhuō   zi  shàng  
ฉันวางไว้บนโต๊ะ

心（ㄒㄧㄣ；xīn）ใจ หัวใจ

聽他這麼說，我心裡很高興。
tīng    tā    zhè   me  shuō        wǒ   xīn     lǐ    hěn   gāo   xìng  
ฉันดีใจมากที่ได้ยินเขาพูดอย่างนี้

小心
xiǎo  xīn  
ระวัง

粗心
 cū    xīn  
สะเพร่า

關心
guān  xīn  
เป็นห่วง

放心
fàng  xīn  
วางใจ

我開車很小心，你放心吧！
 wǒ   kāi   chē   hěn   xiǎo  xīn         nǐ    fàng  xīn    ba  
ฉันขับรถระวังมาก คุณวางใจเถอะ
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 李小姐：請問王先生在嗎？

 王太太：在，請你等一下，世平，你的電話。

 王先生：誰打來的？

 王太太：不知道，是位小姐呢！

 王先生：喂，我是王世平。

 李小姐：王先生，您好。我是李玉梅。我明天有事，

不能去上班，想打個電話給老闆，你知道他

家的電話號碼嗎？

 王先生：請等一下，我查一查。好，查到了，

他的電話號碼是３６４８９２１。

 李小姐：３６４８９２１。謝謝你。

 王先生：那裡，再見。

 李小姐：再見。

 王先生（對太太）：是我的同事，放心，不是女朋友。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：你要給誰打電話？
               nǐ     yào  gěi   shéi   dǎ    diàn  huà  

คุณจะโทรหาใครครับ

㆚：我要給老闆打電話，你知道
              wǒ    yào   gěi   lǎo   bǎn    dǎ   diàn  huà          nǐ    zhī   dào

他的電話號碼嗎？
 tā     de    diàn  huà   hào   mǎ   ma  
ผมจะโทรไปหานายจ้างคุณทราบหมายเลขโทรศัพท์ของเขาไหมครับ

㆙：你等㆒㆘，我幫你查㆒查。
               nǐ    děng  yí     xià         wǒ   bāng  nǐ    chá    yì    chá  

รอเดี๋ยวนะครับ ผมจะลองหาให้คุณ

㆚：不用查了，我想起來了。
               bú  yòng  chá    le          wǒ   xiǎng  qǐ    lái     le  

ไม่ต้องหาแล้วครับ ผมนึกออกแล้ว

㆙：你打電話給他㈲事嗎？
               nǐ     dǎ   diàn  huà   gěi     tā    yǒu   shì   ma  

คุณโทรหาเขามีธุระอะไรหรือครับ

㆚：㈲件事要跟他商量㆒㆘。
              yǒu   jiàn   shì    yào   gēn     tā   shāng  liáng  yí    xià   

มีเรื่องต้องปรึกษากับเขาหน่อยครับ

㆙：㆘ 了 班 還 商 量 公 事，方 便 嗎？
               xià     le     bān     hái  shāng liáng  gōng   shì          fāng   biàn   ma  

เลิกงานแล้วยังจะปรึกษาเรื่องงานอีกจะสะดวกหรือครับ

㆚：放心，是件簡單的事。
              fàng  xīn         shì   jiàn  jiǎn   dān   de    shì  

วางใจได้ครับ เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



林先生：喂，我是林大㆗，請問王先生在嗎？
Lín  xiān  shēng     wèi          wǒ    shì    Lín    dà  zhōng       qǐng  wèn  Wáng xiān  shēng  zài  ma  
คุณหลิน : ฮัลโหล  ผมหลินต้าจงครับ อยากทราบว่าคุณหลิน อยู่ไหมครับ

王太太：對不起，他不在，我是他太太。
Wáng  tài    tai         dùi   bú     qǐ            tā     bú    zài         wǒ    shì    tā     tài    tai

請問㈲什麼事嗎？
 qǐng  wèn  yǒu    shé    me    shì    ma  

คุณนายหวาง :เสียใจด้วยค่ะ  เขาไม่อยู่ดิฉันเป็นภรรยาเขาค่ะ 
                    ขอโทษน่ะค่ะคุณมีธุระอะไร หรือคะ

林先生：王太太，你好。是這樣的，
Lín  xiān  shēng    Wáng  tài    tai          nǐ    hǎo         shì   zhè  yàng   de

因為㈲位同㈻從台北來，
yīn   wèi   yǒu  wèi  tóng  xué   cóng  tái    běi   lái

所以我請了幾位朋友，明㆝晚㆖
suǒ    yǐ     wǒ  qǐng    le     jǐ     wèi  péng  yǒu     míng  tiān  wǎn  shàng

㈥點鐘，在梅花飯店吃飯，
 lìu   diǎn  zhōng     zài   méi   huā   fàn  diàn   chī  fàn

不知 道 王 先 生 能不能 來？
 bù     zhī    dào  Wáng  xiān  shēng  néng   bù   néng   lái   

คุณหลิน : สวัสดีครับ คุณนายหวางคืออย่างนี้ครับ เนื่องจากว่ามี เพื่อนนักเรียนคนหนึ่งมาจ
ากไทเป ดังนั้นผมเลยเชิญเพื่อน สองสามคนไปทานข้าวกันที่ภัตตาคารเหมยฮวาคืนพรุ่งนี้เ
วลา หกโมงเย็น ไม่ทราบว่าคุณหวางจะมาได้หรือเปล่าครับ
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第㆓㈩㆓課 等他回話
 วันที่ 22                                   รอเขาโทรกลบั

 一    課文  บทสนทนา

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

viking
Sound Attachment
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王太太：應該沒㈲問題，不過還是得問問他。
Wáng  tài   tai        yīng   gāi   méi   yǒu  wèn    tí           bú   guò   hái    shì   děi   wèn  wèn   tā

請你留個電話號碼，好嗎？
qǐng   nǐ     líu    ge   diàn   huà  hào   mǎ         hǎo   ma 

คุณนายหวาง : ไม่น่าจะมีปัญหาน่ะค่ะแต่ยังต้องถามเขาก่อน คุณให้เบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อย
ได้ไหมค่ะ

林先生：我的電話是７２１４３８５。
Lín  xiān  shēng      wǒ   de   diàn  huà    shì    ci      èr     yī     sì     san    ba    wǔ  
คุณหลิน : เบอร์โทรศัพท์ของผมคือ 7214385ครับ

王太太：好的，等他回來我會告訴他，
Wáng  tài   tai          hǎo   de         děng   tā    húi    lái    wǒ   hùi   gào    sù     tā

請他回你的電話。
qǐng   tā    húi    nǐ     de    diàn  huà  

คุณนายหวาง : ได้ค่ะรอให้เขากลับมาแล้วดิฉันจะบอกเขาให้เขาโทรกลับไปหาคุณนะคะ

林先生：謝謝你，我等他回話。
Lín  xiān  shēng      xiè   xiè    nǐ          wǒ  děng    tā    húi   huà 
คุณหลิน : ขอบคุณครับ ผมจะรอเขาโทรกลับ

內（ㄋㄟˋ；nèi）ข้างใน ภายใน

內㆟
nèi   rén  
ภรรยาผม (เชิงสุภาพ)

內容
nèi   róng  
เนื้อหา สาระ

這本書的內容很好。
 zhè  běn   shū   de    nèi   róng  hěn  hǎo  
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ดีมาก

那本書沒什麼內容。
nèi   běn   shū   méi   shé  me   nèi   róng  
หนังสือเล่มนั้นไม่ค่อยมีสาระ
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 二    字與詞  คำศัพท์
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台(臺)（ㄊㄞˊ；tái）เวที แท่น

講台
jiǎng  tái  
เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย

台灣
 tái   wān  
ไต้หวัน

台北
 tái   běi  
ไทเป

因（ㄧㄣ；yīn）เหตุ

原因
yuán  yīn  
สาเหตุ

因為
yīn   wèi  
เพราะว่า เนื่องจากว่า

因為…所以
yīn   wèi        suǒ    yǐ  
เพราะว่า....   ดังนั้นจึง....

因為我很忙，所以我很累。
yīn   wèi   wǒ  hěn  máng       suǒ    yǐ     wǒ   hěn   lèi  
เพราะฉันมีงานยุ่งมาก ดังนั้นฉันจึงเหนื่อยมาก

因為他很聰明，所以㈻得很快。
yīn   wèi    tā    hěn  cōng  míng      suǒ    yǐ    xué   de    hěn   kuài  
เพราะเขาฉลาดมาก ดังนั้นเขาจึงเรียนรู้ได้เร็วมาก

因為太晚了，所以我要回家了。
yīn   wèi    tài   wǎn   le          suǒ    yǐ     wǒ   yào   húi   jiā     le  
เพราะว่าดึกเกินไปแล้ว ฉันจึงต้องกลับบ้านแล้ว

問（ㄨㄣˋ；wèn）ถาม
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他問你什麼？
 tā   wèn    nǐ     shé   me 
เขาถามอะไรคุณ

他問我老闆的電話號碼。
 tā    wèn   wǒ   lǎo   bǎn    de   diàn  huà   hào  mǎ  
เขาถามหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้านาย

請問書店在那兒？
qǐng  wèn  shū   diàn   zài     nǎ     er  
ขอถามหน่อยค่ะร้านหนังสืออยู่ที่ไหน

問題（ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ；wèn  tí）ปัญหา คำถาม

這個問題不容易回答。
zhè    ge   wèn    tí     bù   róng   yì    húi    dá  
ปัญหานี้ตอบยาก

留（ㄌㄧㄡˊ；líu）ทิ้งไว้ เหลือไว้ เก็บไว้

請你留個電話號碼。
qǐng   nǐ    líu     ge   diàn  huà   hào  mǎ  
กรุณาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้หน่อย

請你留㆘㆞址。
qǐng   nǐ    líu    xià    dì     zhǐ   
กรุณาทิ้งที่อยู่ไว้ด้วย

請你留意這件事。
qǐng   nǐ    líu     yì    zhè   jiàn   shì  
กรุณาให้ความสนใจเรื่องนี้หน่อย

過（ㄍㄨㄛˋ；guò）ผ่าน ข้าม เคย

現在是㈨點過㈤分。
xiàn  zài    shì    jiǔ   diǎn  guò   wǔ   fēn  
ตอนนี้เวลาเก้าโมงห้านาที

我沒看過這本書。
wǒ    méi   kàn  guò   zhè  běn   shū  
ฉันไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้
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我沒去過台北。
wǒ   méi    qù   guò    tái   běi  
ฉันไม่เคยไปไทเป

我 會 說 ㆗ 文。
wǒ     hùi  shuō  zhōng  wén  
ฉันพูดภาษาจีนเป็น

 林先生：喂，我是林大中，請問王先生在嗎？

 王太太：對不起，他不在，我是他太太。請問有什麼事嗎？

 林先生：王太太，你好。是這樣的，因為有位老同學從

台北來，所以我請了幾位朋友明天晚上在梅花

飯店吃飯，不知道王先生能不能來？

 王太太：應該沒有問題，不過還得問問他。請你留個電話

號碼，好嗎？

 林先生：我的電話是７２１４３８５。

 王太太：他一回來，就給你回話。

 林先生：謝謝你，我等他回話。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：你看過這本書嗎？
                nǐ   kàn   guò   zhè   běn  shū   ma  

คุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ไหมครับ

㆚：我看過。
               wǒ   kàn  guò  

ผมเคยอ่านครับ

㆙：這本書㈲內容嗎？
              zhè   běn  shū   yǒu   nèi   róng  ma  

หนังสือเล่มนี้มีสาระไหมครับ

㆚：這本書很㈲意思，你㆒定會喜歡。
              zhè   běn   shū  hěn   yǒu    yì     si           nǐ     yí    dìng  hùi    xǐ   huān  

หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก คุณต้องชอบแน่ ๆ

㆙：不過我的㆗文不好，所以可能會㈲很多問題。
              bú   guò   wǒ   de  zhōng  wén  bù   hǎo       suǒ    yǐ    kě   néng  hùi  yǒu  hěn   duō  wèn   tí  

แต่ภาษาจีนของผมไม่เก่งดังนั้นอาจจะมีปัญหามาก

㆚：沒關係，你㈲問題可以隨時打電話給我。
              méi  guān   xì          nǐ    yǒu   wèn   tí      kě    yǐ     súi    shí    dǎ   diàn  huà   gěi   wǒ  

ไม่เป็นไร ถ้าคุณมีปัญหาโทรหาผมได้ทุกเวลา

㆙：你的電話號碼是幾號？
               nǐ     de   diàn   huà   hào   mǎ   shì     jǐ    hào  

เบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไรครับ

㆚：６３４２１９５，不過星期㆝別給我
               lìu    san    sì     èr      yī    jǐu    wǔ          bú   guò  xīng   qí    tiān   bié    gěi   wǒ

打電話，因為我要去找我的㊛朋友。
 dǎ   diàn  huà        yīn   wèi    wǒ   yào   qù   zhǎo  wǒ    de   nyǔ  péng  yǒu  
6342195 ครับ แต่ว่าอย่าโทรมาตอนวันอาทิตย์นะเพราะผม ต้องไปหาแฟนผม
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 四    應用  บทฝึกฝน



王 先 生：怎麼打不通呢？
Wáng  xiān  shēng      zěn   me    dǎ    bù    tōng   ne 
คุณหวาง : ทำไมโทรไม่ติดนะ

王太太：是在講話㆗嗎？
Wáng  tài   tai          shì     zài  jiǎng  huà  zhōng  ma  
คุณนายหวาง : สายไม่ว่างหรือค่ะ

王 先 生：不是。
Wáng  xiān  shēng      bú    shì  
คุณหวาง : ไม่ใช่

王太太：是電話壞了嗎？
Wáng  tài    tai         shì   diàn  huà   huài   le    ma  
คุณนายหวาง : โทรศัพท์เสียหรือค่ะ

王 先 生：也不是，是沒㆟接。
Wáng  xiān  shēng      yě     bú     shì        shì   méi   rén    jiē

會不會是電話號碼錯了？
 hùi   bú    hùi    shì   diàn  huà   hào   mǎ   cuò   le 

คุณหวาง : ก็ไม่ใช่  ไม่มีคนรับสายน่ะเบอร์โทรศัพท์ผิดเบอร์หรือเปล่าน่ะ

王太太：應該不會。
Wáng  tài   tai        yīng  gāi    bú    hùi  
คุณนายหวาง : ไม่น่าจะผิดน่ะค่ะ
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第㆓㈩㆔課  怎麼打不通呢？
 บทที่ 23                                  ทำไมโทรไม่ติด

 一    課文  บทสนทนา
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王 先 生：那麼我再試試看。
Wáng  xiān  shēng       nà    me    wǒ   zài    shì    shì   kàn  
คุณหวาง : ถ้าอย่างนั้นผมจะลองดูอีกที

林先生：喂！
Lín  sian  sheng      wèi  
คุณหลิน : ฮัลโหล

王 先 生：是大㆗嗎？我是世平啊，
Wáng  xiān  shēng      shì    dà  zhōng  ma        wǒ    shì    shì   píng   a

怎麼剛才沒㆟接電話？
zěn   me  gāng   cái   méi   rén   jiē   diàn  huà   

คุณหวาง : ต้าจงใช่ไหม  ผมซรื่อผิงพูดครับทำไมเมื่อตะกี้นี้ ไม่มีคนรับสายครับ

林先生：剛才我在洗手間，㆒聽見電話鈴聲，
Lín  xiān  shēng   gāng  cái   wǒ   zài    xǐ  shǒu   jiān     yì   tīng  jiàn   diàn  huà  líng  shēng

就趕快出來，可是你已經掛斷了。
jiù   gǎn   kuài   chū   lái          kě    shì    nǐ      yǐ    jīng  guà   duàn   le 

คุณหลิน : เมื่อตะกี้ผมอยู่ในห้องน้ำพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดัง ก็รีบออก
             มาแต่คุณวางหูไปเสียแล้ว

王先生：對不起，對不起，我是要告訴你
Wáng xiān  shēng    dùi    bù    qǐ          dùi    bù     qǐ          wǒ   shì    yào   gào   sù     nǐ

我明㆝準時到。
wǒ  míng  tiān  zhǔn  shí   dào  

คุณหวาง : ขอโทษครับ ขอโทษ คือผมต้องการจะบอกคุณว่า พรุ่งนี้ผมจะไปตามเวลาที่นัด
               ไว้ครับ

通（ㄊㄨㄥ；tōng）ทะลุ  ติด(โทรศัพท์)

電話通了嗎？
diàn  huà  tōng   le    ma  
โทรติดแล้วหรือ

電話還沒通。
diàn  huà   hái  méi  tōng  
ยังโทรไม่ติด

這條路通到那裡？
 zhè   tiáo  lù    tōng  dào    nǎ     lǐ  
ถนนสายนี้ทะลุไปถึงไหน
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 二    字與詞  คำศัพท์
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通過
tōng  guò  
ผ่าน

通知
tōng  zhī  
แจ้งให้ทราบ

通常
tōng  cháng  
ตามปกติ  โดยทั่วไป

講（ㄐㄧㄤˇ；jiǎng）พูด  คุย  บรรยาย

他跟你講了什麼？
 tā    gēn    nǐ   jiǎng   le    shé    me  
เขาพูดอะไรกับคุณ

㆖ 課 的 時 候 別 講 話。
shàng  kè     de     shí    hòu     bié   jiǎng  huà  
เวลาเรียนอย่าคุยกัน

老師在講台㆖講課。
 lǎo   shī     zài   jiǎng   tái  shàng  jiǎng  kè  
คุณครูบรรยายอยู่หน้าชั้น

壞（ㄏㄨㄞˋ；huài）เสีย  เลว  ไม่ดี

那個㆟常做壞事，所以，是個壞㆟。
 nà     ge    rén   cháng  zuò  huài  shì          suǒ     yǐ           shì     ge    huài   rén  
คน ๆ นั้นทำเรื่องไม่ดีบ่อยๆดังนั้นเขาจึงเป็นคนไม่ดี

別吃壞的東西。
bié    chī   huài   de   dōng  xi  
อย่ากินของที่เสียแล้ว

電話壞了。
diàn  huà  huài   le  
โทรศัพท์เสียแล้ว

接（ㄐㄧㄝ；jiē）รับ  รับช่วงต่อ
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沒㆟接電話。
méi  rén    jiē   diàn  huà  
ไม่มีคนรับโทรศัพท์

李 先 生 剛 說 完，張 先 生 又 接 著 說。
 Lǐ   xiān   shēng  gāng  shuō  wán       Zhāng  xiān  shēng  yòu   jiē     zhe   shuō  
พอคุณหลี่พูดจบ  คุณจางก็พูดต่ออีก

錯（ㄘㄨㄛˋ；cuò）ผิด

這個字㊢錯了嗎？
 zhè   ge     zì    xiě   cuò    le     ma 
ตัวหนังสือตัวนี้เขียนผิดไปแล้วหรือ

這件事做錯了嗎？
zhè  jiàn   shì   zuò   cuò   le   ma  
เรื่องนี้ทำผิดหรือ

這本書㊢得不錯。
zhè   běn   shū   xiě   de     bú   cuò  
หนังสือเล่มนี้เขียนได้ไม่เลว

洗（ㄒㄧˇ；xǐ）ล้าง

洗手
 xǐ   shǒu  
ล้างมือ

洗臉
 xǐ    liǎn  
ล้างหน้า

洗車
 xǐ   chē  
ล้างรถ

洗衣服
 xǐ     yī     fú  
ซักผ้า

手（ㄕㄡˇ；shǒu）มือ
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每個㆟㈲兩隻手。
měi    ge   rén   yǒu  liǎng  zhī  shǒu  
ทุกคนมีมือสองมือ

他的手裡㈲㆒枝筆。
 tā     de   shǒu    lǐ    yǒu    yì    zhī     bǐ  
ในมือของเขามีเครื่องเขียนหนึ่งด้าม

洗手間
 xǐ   shǒu  jiān  
ห้องน้ำ

他喜歡在洗手間唱歌。
 tā      xǐ    huān   zài     xǐ   shǒu   jiān  chàng  gē  
เขาชอบร้องเพลงในห้องน้ำ

請問洗手間在那裡？
qǐng  wèn   xǐ   shǒu   jiān    zài     nǎ     lǐ  
ขอโทษนะคะห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ

聽（ㄊㄧㄥ；tīng）ฟัง  ได้ยนิ

你㈲沒㈲聽見什麼事？
nǐ    yǒu   méi   yǒu   tīng  jiàn   shé    me  shì  
คุณได้ยินเรื่องอะไรหรือเปล่า

你聽見鈴聲了嗎？
 nǐ    tīng  jiàn  líng  shēng  le    ma  
คุณได้ยินเสียงกริ่งแล้วหรือ

你喜歡聽什麼歌？
 nǐ     xǐ   huān   tīng   shé   me   gē  
คุณชอบฟังเพลงอะไร

這首歌很好聽。
zhè  shǒu   gē   hěn   hǎo   tīng  
เพลงนี้ไพเราะมาก

鈴（ㄌㄧㄥˊ；líng）กระดิ่ง  กริ่ง

電鈴
diàn  líng  
กริ่งไฟฟ้า
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門鈴
mén  líng  
กริ่งประตูบ้าน

聲（ㄕㄥ；shēng）เสียง

聲 音
shēng  yīn  
เสียง

這是什麼聲音？
zhè    shì    shé    me  shēng  yīn  
นี่คือเสียงอะไร

這是門鈴的聲音。
zhè   shì   mén   líng  de  shēng  yīn  
นี่คือเสียงกริ่งประตูบ้าน

趕（ㄍㄢˇ；gǎn）เร่งรีบ

趕快
gǎn  kuài  
รีบๆ

趕緊
gǎn   jǐn  
รีบๆ

我沒趕㆖那班車。
wǒ   méi  gǎn  shàng  nà   bān   chē  
ฉันไปไม่ทันรถเที่ยวนั้น

掛（ㄍㄨㄚˋ；guà）แขวน

把畫掛起來。
 bǎ   huà   guà    qǐ     lái  
แขวนภาพขึ้นไป

斷（ㄉㄨㄢˋ；duàn）ขาด หัก
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 三    溫習  บททบทวน



別掛斷電話。
bié   guà  duàn  diàn  huà  
อย่าวางหูโทรศัพท์

我的鉛筆斷了。
 wǒ   de   qiān    bǐ  duàn    le  
ดินสอของฉันหักเสียแล้ว

告訴（ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ；gào sù）บอก

請你告訴李先生這件事。
qǐng   nǐ    gào   sù     Lǐ   xiān  shēng  zhè  jiàn  shì  
กรุณาบอกคุณหลี่เรื่องนี้

你應該告訴他你的意思。
 nǐ   yīng   gāi   gào    sù     tā     nǐ     de     yì      si  
คุณควรจะบอกเจตนาของคุณให้เขารู้

 王先生：怎麼打不通呢？

 王太太：是在講話中嗎？

 王先生：不是。

 王太太：是電話壞了嗎？

 王先生：也不是，是沒人接。會不會是電話號碼錯了？

 王太太：應該不會。

 王先生：那麼我再試試看。
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 三    溫習  บททบทวน



 林先生：喂！

 王先生：是大中嗎？我是世平啊。怎麼剛才沒人接電話？

 林先生：剛才我在洗手間，一聽見電話鈴聲，就趕快

出來，可是你已經掛斷了。

 王先生：對不起，對不起，我是要告訴你，我明天準時到。

㆙：請問林先生在嗎？
             qǐng  wèn   Lín   xiān  shēng  zài   ma  

ขอถามหน่อยครับคุณหลินอยู่ไหมครับ

㆚：我就是，請問你是…
               wǒ   jiù    shì        qǐng  wèn   nǐ    shì  

กำลังพูดอยู่ครับ ขอโทษครับคุณคือ…

㆙：我是王世平。
              wǒ   shì  Wáng  shì  píng  

ผมหวางซรื่อผิงครับ

㆚：世平，你好嗎？
               shì   píng        nǐ    hǎo   ma  

คุณสบายดีหรือซรื่อผิง

㆙：給你打電話真不容易。昨㆝沒㆟接，
 gěi    nǐ    dǎ    diàn   huà  zhēn  bù   róng   yì         zuó   tiān  méi   rén    jiē

今㆝打了幾次又都在講話㆗。
 jīn   tiān   dǎ      le     jǐ      cì    yòu   dōu   zài  jiǎng  huà  zhōng  
โทรหาคุณนี่ยากจริงๆ เมื่อวานไม่มีคนรับสายวันนี้โทรหลายครั้งสายก็ไม่ว่างตลอด

㆚：真對不起，這幾㆝我很忙。㈲什麼事嗎？
             zhēn  dùi    bù    qǐ           zhè    jǐ    tiān   wǒ   hěn  máng      yǒu   shé   me    shì   ma  

ต้องขอโทษจริงๆ ครับ  สองสามวันนี้งานผมยุ่งมาก  มีธุระอะไรหรือครับ

㆙：我想請問你小李的電話是幾號。
              wǒ  xiǎng  qǐng  wèn   nǐ    xiǎo    Lǐ     de    diàn   huà    shì     jǐ    hào  

                      ผมอยากถามคุณว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณหลี่เบอร์อะไร

㆚：你別掛斷，我去查㆒查，馬㆖告訴你。
               nǐ     bié    guà  duàn         wǒ    qù     chá    yì     chá          mǎ  shàng  gào   sù      nǐ  

คุณอย่าวางหูนะครับ ผมจะไปหาดู เดี๋ยวจะบอกให้ทราบครับ
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 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：你和你的家㆟住在㆒起嗎？
               nǐ    hàn    nǐ     de    jiā    rén    zhù   zài    yì     qǐ     ma  

คุณกับคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ

㆚：是的，我和爸爸、媽媽、哥哥、姊姊
 shì    de          wǒ   hàn    bà    ba          mā   ma          gē    ge           jiě    jie

住在㆒起，你呢？
zhù    zài    yì     qǐ           nǐ     ne 
ใช่ครับ  ผมอยู่กับพ่อ แม่ พี่ชาย พี่สาว แล้วคุณล่ะครับ

㆙：我家很遠，所以我㆒個㆟在這裡租房子住。
               wǒ   jiā   hěn   yuǎn       suǒ    yǐ     wǒ    yí     ge    rén   zài    zhè     lǐ     zū   fáng   zi   zhù  

บ้านผมอยู่ไกลมาก ดังนั้นผมจึงเช่าบ้านอยู่ที่นี่ คนเดียวครับ

㆚：房租很貴吧？
             fáng   zū    hěn   gùi    ba  

ค่าเช่าบ้านคงแพงมากสิครับ

㆙：房租不貴，不過房間很小。
             fáng   zū    bú    gùi          bú   guò  fáng  jiān   hěn  xiǎo  

ค่าเช่าบ้านไม่แพงครับ แต่ห้องเล็กมาก
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第㆓㈩㆕課  我家㈲㈥口㆟
 บทที่ 24                                 ครอบครัวผมมีสมาชิกหกคน

 一    課文  บทสนทนา
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㆚：你家裡還㈲些什麼㆟？
               nǐ     jiā      lǐ     hái  yǒu   xiē    shé  me   rén  

ที่บ้านคุณยังมีใครอีกบ้างครับ

㆙：我家裡還㈲父母親、㆒個弟弟、兩個妹妹。
               wǒ   jiā      lǐ     hái   yǒu   fù    mǔ    qīn          yí     ge     dì     di        liǎng   ge   mèi   mei  

ที่บ้านผมยังมีคุณพ่อคุณแม่ น้องชายหนึ่งคน และน้องสาวอีกสองคนครับ

㆚：你家的㆟不少。
               nǐ     jiā    de    rén    bù   shǎo  

คนในครอบครัวคุณไม่น้อยเลยนะครับ

㆙：是的，我家㈲㈥口㆟。
              shì    de          wǒ    jiā    yǒu   lìu    kǒu  rén  

ใช่ครับ ครอบครัวผมมีสมาชิกหกคน

㆚：你想念他們嗎？
               nǐ  xiǎng  niàn   tā    men  ma  

คุณคิดถึงพวกเขาไหมครับ

㆙：我很想念他們。
              wǒ   hěn  xiǎng  niàn  tā   men  

ผมคิดถึงพวกเขามาก

住（ㄓㄨˋ；zhù）พัก  อาศัย  อยู่

你跟誰住？
 nǐ   gēn   shéi  zhù  
คุณพักอยู่กับใคร

你住在那裡？
 nǐ    zhù   zài    nǎ      lǐ  
คุณพักอยู่ที่ไหน

爸（ㄅㄚˋ ・ㄅㄚ；bà ba）พ่อ

父親（ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ；fù qīn）บิดา  คุณพ่อ
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 二    字與詞  คำศัพท์
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父親
 fù    qīn  
บิดา  คุณพ่อ

母親
mǔ    qīn  
มารดา  คุณแม่

親㆟
qīn   rén  
ญาติ

親戚
qīn    qī  
ญาติ

親近
 qīn   jìn  
ใกล้ชิด

孩子都很喜歡親近他。
hái     zi    dōu   hěn   xǐ   huān  qīn    jìn    tā  
เด็กๆ ชอบใกล้ชิดเขาทุกคน

媽媽（ㄇㄚ ・ㄇㄚ；mā ma）แม่

母親（ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ；mǔ qīn）มารดา  คุณแม่

我跟我父母親住在㆒起。
 wǒ   gēn  wǒ     fù    mǔ   qīn   zhù    zài    yì     qǐ  
ฉันอยู่ด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่

我爸爸在㆒家公司㆖班。
 wǒ    bà    ba     zài    yì     jiā   gōng  sī  shàng  bān  
พ่อฉันทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง

我媽媽在㆒所㈻校教書。
 wǒ   mā   ma    zài     yì    suǒ  xué  xiào   jiāo  shū  
แม่ฉันสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

哥哥（ㄍㄜ ・ㄍㄜ；gē ge）พี่ชาย
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姊姊（ㄐㄧㄝˇ ・ㄐㄧㄝ；jiě jie）พี่สาว

弟弟（ㄉㄧˋ ・ㄉㄧ；dì di）น้องชาย

妹妹（ㄇㄟˋ ・ㄇㄟ；mèi mei）น้องสาว

我沒㈲哥哥、姊姊。
 wǒ   méi  yǒu    gē    ge          jiě    jie 
ฉันไม่มีพี่ชายและพี่สาว

我㈲一個弟弟，兩個妹妹。
 wǒ   yǒu   yí   ge    dì      di       liǎng    ge   mèi  mei  
ฉันมีน้องชายหนึ่งคน น้องสาวสองคน

我 弟弟跟 大 妹 ㆖ ㆗ ㈻ 了 。
 wǒ     dì        di     gēn      dà     mèi  shàng  zhōng  xué     le 
น้องชายกับน้องสาวคนโตของฉันเรียนชั้นมัธยมแล้ว

我小妹才㆖小㈻。
wǒ   xiǎo  mèi  cái  shàng  xiǎo  xué  
น้องสาวคนเล็กของฉันเพิ่งจะเรียนชั้นประถม

租（ㄗㄨ；zū）เช่า

租房子
 zū   fáng   zi  
เช่าบ้าน

租車子
 zū    chē    zi  
เช่ารถ

房（ㄈㄤˊ；fáng）บ้าน

房子
fáng   zi  
บ้าน
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房間
fáng  jiān  
ห้อง

我要租房子。
 wǒ   yào   zū   fáng   zi 
ฉันต้องการเช่าบ้าน

這間房子出租。
zhè   jiān  fáng   zi    chū   zū  
บ้านหลังนี้ให้เช่า

房租貴不貴？
fáng  zū    gùi    bú    gùi  
ค่าเช่าบ้านแพงหรือเปล่า

房租㆒個㈪㈧千塊。
fáng  zū     yí     ge   yuè    bā   qiān  kuài  
ค่าเช่าบ้านเดือนละแปดพันเหรียญ

太貴了，我租不起。
 tài    gùi    le          wǒ    zū     bù    qǐ  
แพงไป ฉันจ่ายไม่ไหว

你可以只租㆒個房間。
 nǐ     kě     yǐ     zhǐ    zū     yí     ge   fáng  jiān  
คุณเช่าแค่ห้องเดียวก็ได้

些（ㄒㄧㄝ；xiē）บ้าง

我買了㆒些新書。
 wǒ   mǎi   le      yì    xiē    xīn  shū  
ฉันซื้อหนังสือใหม่มาสองสามเล่ม

這些新書都很㈲趣。
 zhè  xiē    xīn   shū   dōu  hěn   yǒu  qù  
หนังสือใหม่เหล่านี้สนุกมากทุกเล่ม

我在台灣㈲些親㆟。
 wǒ   zài    tái   wān  yǒu   xiē   qīn    rén  
ฉันมีญาติบางคนอยู่ที่ไต้หวัน

你㈲那些親㆟在台灣？
 nǐ    yǒu    nǎ   xiē    qīn   rén    zài    tái   wān  
คุณมีญาติคนไหนบ้างที่อยู่ไต้หวัน

口（ㄎㄡˇ；kǒu）ปาก
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㆗ 國 的 ㆟ 口 很 多 。
zhōng  guó    de       rén     kǒu     hěn    duō  
ประชากรของจีนมีเยอะมาก

你家㈲幾口㆟？
 nǐ     jiā    yǒu    jǐ    kǒu    rén  
ครอบครัวคุณมีสมาชิกกี่คน

你 口 ㆗ ㈲ 什麼東西？
 nǐ    kǒu   zhōng  yǒu    shé    me    dōng   xi  
มีอะไรอยู่ในปากคุณ

巷 口
xiàng  kǒu  
ปากซอย

路口
 lù    kǒu  
ปากทาง

門口
mén  kǒu  
หน้าประตู หน้าบ้าน

很多母親到㈻校門口接孩子回家。
hěn   duō  mǔ   qīn   dào   xué   xiào  mén  kǒu  jiē    hái    zi     húi    jiā  
คุณแม่หลายคนมารับลูกกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน

我家門口㈲㆒棵大樹。
 wǒ   jiā   mén  kǒu   yǒu    yì    kē     dà    shù 
หน้าบ้านฉันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง

這個路口㈲㆒家文具店。
 zhè   ge    lù     kǒu   yǒu   yì     jiā   wén   jù    diàn  
ปากทางถนนสายนี้มีร้านเครื่องเขียนร้านหนึ่ง

念（ㄋㄧㄢˋ；niàn）คิดถึง

紀念
 jì    niàn  
ระลึก  รำลึก

想 念
xiǎng  niàn  
คิดถึง
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㈦㈪㆕號是美國獨立紀念㈰。
 qī    yuè    sì    hào    shì   měi  guó    dú     lì      jì    niàn    rì  
วันที่ 4 กรกฎาคมเป็นวันที่ระลึกถึงวันแห่งเอกรา ชของประเทศสหรัฐอเมริกา

我很想念我的家㆟。
wǒ    hěn  xiǎng  niàn  wǒ     de     jiā    rén  
ฉันคิดถึงครอบครัวของฉันมาก

 甲：你和你的家人住在一起嗎？

 乙：是的，我和爸爸、媽媽、哥哥、姊姊住在一起，你呢？

 甲：我家很遠，所以我一個人在這裡租房子住。

 乙：房租很貴吧？

 甲：房租不貴，不過房間很小。

 乙：你家裡還有些什麼人？

 甲：我家裡還有父母親、一個弟弟、兩個妹妹。

 乙：你家的人真不少。

 甲：是的，我家有六口人。

 乙：你想念他們嗎？

 甲：我很想念他們。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：你們家㈲幾口㆟？
               nǐ    men   jiā   yǒu    jǐ    kǒu   rén  

ครอบครัวของพวกคุณมีสมาชิกกี่คนครับ

㆚：我們家㈲㈥口㆟。
               wǒ  men   jiā   yǒu   lìu    kǒu   rén  

ครอบครัวเรามีสมาชิกหกคนครับ

㆙：你們都住在㆒起嗎？
               nǐ    men  dōu  zhù    zài    yì    qǐ     ma  

พวกคุณอยู่ด้วยกันหมดหรือครับ

㆚：是的，不過㈲些親㆟在國外。
              shì    de           bú   guò   yǒu   xiē   qīn   rén    zài   guó   wài  

ใช่ครับ  แต่มีญาติบางคนอยู่ต่างประเทศ

㆙：㈲些什麼親㆟？
              yǒu  xiē    shé    me   qīn   rén  

มีญาติคนไหนบ้างครับ

㆚：我祖父母住在加拿大，外祖父母住在
               wǒ    zǔ    fù    mǔ    zhù   zài    jiā    ná     dà         wài    zǔ     fù    mǔ   zhù   zài

英國，我阿姨住在㈰本。
yīng  guó           wǒ    ā       yí    zhù   zài    rì     běn  

                      คุณปู่คุณย่าผมอยู่แคนาดา คุณตาคุณยายอยู่ที่อังกฤษ น้าสาวผมอยู่ที่ญี่ปุ่น

㆙：你去看過他們嗎？
               nǐ     qù   kàn   guò    tā   men   ma  

คุณเคยไปเยี่ยมพวกเขาไหมครับ

㆚：加拿大跟英國我都去過了。
               jiā    ná     dà   gēn   yīng  guó   wǒ  dōu    qù   guò    le  

แคนาดากับอังกฤษผมเคยไปมาแล้วครับ

㆙：為什麼不去㈰本呢？
              wèi   shé   me    bú    qù     rì     běn    ne 

ทำไมไม่ไปญี่ปุ่นละครับ

㆚：因為我阿姨還在㆖㈻，所以她
              yīn    wèi   wǒ      ā       yí     hái    zài  shàng  xué         suǒ    yǐ      tā

租的房間很小，我去了不太方便。
 zū    de   fáng   jiān  hěn  xiǎo        wǒ    qù     le     bú     tài   fāng  biàn  

                      เพราะว่าน้าสาวผมยังเรียนอยู่ ห้องที่เธอเช่าเล็กมาก ถ้าผมไปเยี่ยมคงไม่ค่อยสะดว  
                      กนัก
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 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：你㆒個㆟住在外面，㆒定很不方便。
               nǐ      yí     ge    rén   zhù   zài   wài  miàn         yí   dìng  hěn   bù   fāng  biàn  

คุณพักอยู่ข้างนอกคนเดียว คงไม่สะดวกมากแน่ ๆ

㆚：是的，我很想家，所以我週末常回去。
               shì    de            wǒ   hěn  xiǎng  jiā           suǒ    yǐ     wǒ   zhōu  mò  cháng  húi    qù  

ใช่ครับ  ผมคิดถึงบ้านมาก  ดังนั้นวันสุดสัปดาห์ผมจึงมักจะกลับไปบ่อยๆ

㆙：這個週末你到我家來玩兩㆝吧！
              zhè    ge  zhōu   mò    nǐ    dào   wǒ   jiā     lái   wán  liǎng  tiān  ba  

วันสุดสัปดาห์นี้คุณมาเที่ยวที่บ้านผมสักสองวันสิครับ

㆚：會不會太麻煩你們？
               hùi   bú    hùi    tài   má    fán    nǐ    men  

จะรบกวนพวกคุณมากเกินไปหรือเปล่าครับ

㆙：不會的，你不要客氣，我父母親很歡迎客㆟。
               bú   hùi    de           nǐ    bú    yào   kè    qì           wǒ    fù    mǔ   qīn  hěn  guān  yíng   kè   rén  

                       ไม่หรอกครับ  คุณไม่ต้องเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ผม 
                       ยินดีต้อนรับแขกที่มาเยือนมากครับ

㆚：住在你家方便嗎？
              zhù    zài    nǐ     jiā   fāng  biàn  ma  

พักที่บ้านคุณจะสะดวกหรือครับ
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第㆓㈩㈤課 到我家來玩
 บทที่ 25                                 มาเที่ยวที่บ้านผม

 一    課文  บทสนทนา
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㆙：非常方便，我家㈲好幾間臥房，
               fēi  cháng  fāng  biàn        wǒ     jiā    yǒu   hǎo    jǐ     jiān   wò    fáng

客廳、飯廳也不小。要是㆝氣好的話，
  kè   tīng        fàn   tīng   yě     bù   xiǎo        yào   shì   tiān    qì    hǎo   de   huà

還可以在院子裡打球。
 hái   kě     yǐ     zài   yuàn   zi      lǐ     dǎ    qíu  

                       สะดวกมากครับ  บ้านผมมีห้องนอนหลายห้อง  ห้องรับแขก 
                       กับห้องอาหารก็ไม่เล็กนัก  ถ้าหากว่าอาก าศดียังเล่นบอลใน 
                       ลานหน้าบ้านได้อีกด้วยครับ

㆚：太好了，我很喜歡打球。
               tài    hǎo   le          wǒ    hěn   xǐ   huān   dǎ    qíu 

ดีเหลือเกินครับ ผมชอบเล่นบอลมาก

㆙：那麼週末我來接你。
               nà    me  zhōu  mò    wǒ   lái     jiē     nǐ   

                      ถ้าอย่างนั้นวันสุดสัปดาห์นี้ผมจะมารับคุณน่ะครับ

㆚：不用了，給我你家的㆞址，我㆒定找得到。
               bú  yòng   le          gěi    wǒ    nǐ     jiā    de      dì    zhǐ     wǒ    yí    dìng  zhǎo  de   dào  

ไม่ต้องหรอกครับ คุณให้ที่อยู่ผม ผมหาเจอแน่ครับ

週末（ㄓㄡ ㄇㄛˋ；zhōu  mò）สุดสัปดาห์

週末來我家玩好嗎？
zhōu  mò   lái    wǒ    jiā   wán   hǎo  ma  
วันสุดสัปดาห์นี้มาเที่ยวที่บ้านฉันดีไหม

你週末不出去嗎？
 nǐ   zhōu  mò    bù   chū    qù   ma  
วันสุดสัปดาห์นี้คุณไม่ออกไปไหนหรือ

我週末多半在家。
 wǒ  zhōu  mò   duō  bàn   zài    jiā  
ฉันมักจะอยู่บ้านในวันสุดสัปดาห์
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 二    字與詞  คำศัพท์
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常（ㄔㄤˊ；cháng）บ่อย  บ่อย ๆ

歡 迎 你 常 常 到 我 家 來 玩 。
huān  yíng    nǐ    cháng  cháng  dào    wǒ      jiā      lái     wán  
ยินดีต้อนรับคุณมาเที่ยวที่บ้านฉันบ่อย ๆ

我常買書。
wǒ  cháng  mǎi  shū  
ฉันซื้อหนังสือบ่อยๆ 

我平常晚㆖不出門。
wǒ   píng  cháng wǎn  shàng  bù   chū  mén  
ปกติตอนกลางคืนฉันจะไม่ออกจากบ้าน

玩（ㄨㄢˊ；wán）เล่น เที่ยว

你喜歡玩球嗎？
 nǐ     xǐ   huān  wán   qíu   ma  
คุณชอบเล่นบอลไหม

我喜歡玩電腦。
 wǒ   xǐ   huān  wán  diàn  nǎo  
ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์

客（ㄎㄜˋ；kè）แขก

客㆟
 kè   rén  
แขก

客氣
 kè     qì  
เกรงใจ

客廳
 kè   tīng  
ห้องรับแขก
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氣（ㄑㄧˋ；qì）อากาศ  โกรธ

客氣
 kè    qì  
เกรงใจ

㆝氣
tiān   qì  
อากาศ

他太客氣了。
 tā     tài     kè     qì     le 
เขาเกรงใจเกินไปแล้ว

今㆝㆝氣很好。
jīn    tiān   tiān   qì    hěn   hǎo  
วันนี้อากาศดีมาก

他為什麼生氣了？
 tā    wèi    shé   me  shēng  qì    le 
ทำไมเขาถึงโกรธละ

非常（ㄈㄟ ㄔㄤˊ；fēi  cháng）อย่างยิ่ง  เหลือเกิน

他 非 常 聰 明。
 tā      fēi   cháng  cōng  míng  
เขาฉลาดเหลือเกิน

今 ㆝ ㆝ 氣 非 常 好。
 jīn    tiān    tiān    qì      fēi   cháng  hǎo  
วันนี้อากาศดีเหลือเกิน

臥（ㄨㄛˋ；wò）นอน

臥房
wò   fáng  
ห้องนอน

臥室
wò    shì  
ห้องนอน
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廳（ㄊㄧㄥ；tīng）ห้อง  ห้องโถง

客廳
 kè   tīng  
ห้องรับแขก

飯廳
fàn   tīng  
ห้องอาหาร

院子（ㄩㄢˋ ・ㄗ；yuàn zi）ลานบ้าน

前院
qián  yuàn  
สนามหน้าบ้าน

後院
hòu  yuàn  
สนามหลังบ้าน

㊩院
 yī   yuàn  
โรงพยาบาล

研究院
yán   jiù   yuàn  
สถาบันวิจัย

球（ㄑㄧㄡˊ；qíu）ลูกบอล

足球
 zú   qíu  
ฟุตบอล

籃球
lán    qíu  
บาสเกตบอล

網 球
wǎng  qíu  
เทนนิส
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排球
pái   qíu  
วอลเลย์บอล

羽毛球
 yǔ   máo  qíu  
แบดมินตัน (ลูกขนไก่)

桌球（乒乓球）
zhuō  qíu       pīng  pāng  qíu 
เทเบิลเทนนิส  (ลูกปิงปอง)

你喜歡玩球嗎？
 nǐ     xǐ   huān  wán   qíu   ma  
คุณชอบเล่นบอลไหม

我喜歡打網球。
 wǒ    xǐ  huān   dǎ  wǎng  qíu  
ฉันชอบเล่นเทนนิส

址（ㄓˇ；zhǐ）ที่อยู่

㆞址
 dì    zhǐ  
ที่อยู่

住址
zhù   zhǐ  
ที่อยู

請告訴我你的㆞址。
qǐng  gào   sù    wǒ    nǐ     de      dì    zhǐ  
กรุณาบอกที่อยู่ของคุณให้ฉันทราบด้วย

你知道梅花飯店的㆞址嗎？
 nǐ    zhī    dào   méi  huā   fàn  diàn    de    dì     zhǐ   ma  
คุณทราบที่อยู่ของภัตตาคารเหมยฮวาไหมครับ

這個㆞址不好找。
zhè    ge     dì    zhǐ    bù    hǎo  zhǎo  
ที่อยู่นี้หายากมาก
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 甲：你一個人住在外面，一定有很多地方不方便。

 乙：是的，我很想家，所以我週末常回去。

 甲：這個週末你到我家來玩兩天吧！

乙：會不會太麻煩你們？

甲：不會的，你不要客氣，我父母親很歡迎客人。

乙：住在你家方便嗎？

甲：非常方便，我家有好幾間臥房，客廳、飯廳也不小

，要是天氣好的話，我們還可以在院子裡打球。

乙：太好了，我很喜歡打球。

甲：那麼週末我來接你。

乙：不用了，只要給我地址，我一定找得到。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：你平常在家裡做什麼？
               nǐ    píng  cháng  zài    jiā     lǐ     zuò    shé   me  

ปกติเวลาอยู่บ้านคุณทำอะไรครับ

㆚：我㆒㈲空就玩電腦。
               wǒ    yì   yǒu   kòng  jiù   wán  diàn  nǎo  

พอมีเวลาว่างผมก็เล่นคอมพิวเตอร์ครับ

㆙：別㆒㆝到晚在屋子裡，㆝氣好的時候，
 bié    yì    tiān   dào  wǎn   zài   wū    zi      lǐ          tiān    qì    hǎo    de    shí   hòu

應該出來玩玩。
yīng  gāi   chū   lái   wán  wán  
อย่าอยู่แต่ในบ้านทั้งวันสิครับ เวลาที่อากาศดี ๆ ควรออกมาเที่ยวบ้า

㆚：對，這個週末我們㆒起去打網球，好不好？
              dùi         zhè   ge   zhōu  mò   wǒ   men    yì     qǐ     qù    dǎ  wǎng  qíu         hǎo    bù    hǎo  

ถูกของคุณ วันสุดสัปดาห์นี้เราไปเล่นเทนนิสด้วยกันดีไหมครับ

㆙：好，可是到那裡去打呢？
              hǎo         kě    shì    dào   nǎ      lǐ     qù    dǎ     ne  

ดีครับ  แต่จะไปเล่นกันที่ไหนล่ะครับ

㆚：可以到我們㈻校打。
               kě     yǐ   dào    wǒ   men  xué  xiào   dǎ  

ไปเล่นที่โรงเรียนเราก็ได้ครับ

㆙：你們㈻校在那裡？
               nǐ    men  xué  xiào   zài   nǎ      lǐ  

โรงเรียนของพวกคุณอยู่ที่ไหน

㆚：我們㈻校不遠，我給你㆞址你㆒定找得到。
              wǒ   men  xué  xiào   bù   yuǎn       wǒ    gěi    nǐ     dì     zhǐ    nǐ      yí   dìng  zhǎo  de    dào  

โรงเรียนเราอยู่ไม่ไกล ผมให้ที่อยู่คุณคุณต้องหาเจอแน่ครับ
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



㆙：歡迎，歡迎，你來得很準時。
             huān  yíng      huān  yíng        nǐ     lái    de   hěn   zhǔn  shí  

ยินดีต้อนรับครับ คุณมาได้ตรงเวลามากเลยครับ

㆚：你家很好找，我㆒找就找到了。
               nǐ     jiā   hěn   hǎo  zhǎo        wǒ     yì   zhǎo  jiù   zhǎo  dào   le 

บ้านคุณหาง่ายมากครับผมหาเดี๋ยวเดียวก็เจอแล้ว

㆙：㆖次小王來，找了半㆝，也沒找到。
           shàng    cì    xiǎo  Wáng  lái         zhǎo   le     bàn   tiān          yě    méi   zhǎo  dào  

คราวที่แล้วเสี่ยวหวางมา หาตั้งนานก็หาไม่เจอ

㆚：這麼說，我比他聰明，是不是？
              zhè   me  shuō         wǒ    bǐ     tā   cōng  míng       shì   bú    shì  

พูดแบบนี้แสดงว่า ผมฉลาดกว่าเขาใช่หรือเปล่าครับ

㆙：㆖次迷路的事，你好像忘記了？
           shàng    cì      mí     lù     de     shì            nǐ    hǎo  xiàng  wàng  jì      le 

เรื่องที่หลงทางเมื่อคราวก่อนดูเหมือนคุณจะลืมไปแล้วนะ
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第㆓㈩㈥課 迷路
 บทที่ 26                                  หลงทาง

 一    課文  บทสนทนา
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㆚：那是因為你㆒直跟我說話，所以我忘了轉彎。
              nà    shì   yīn   wèi    nǐ     yì    zhí   gēn   wǒ  shuō  huà    suǒ   yǐ     wǒ  wàng  le  zhuǎn wān  

นั่นเป็นเพราะว่าคุณคุยกับผมตลอด ผมจึงลืมเลี้ยว

㆙：不是吧，是在該㊧轉的時候，你㊨轉了。
               bú    shì     ba           shì     zài    gāi    zuǒ  zhuǎn  de    shí    hòu          nǐ    yòu  zhuǎn   le  

                       ไม่ใช่กระมังครับ  ตอนนั้นควรจะเลี้ยวซ้ายแต่คุณกลับเลี้ยวขวา

㆚：真的嗎？我怎麼不記得了。
             zhēn   de    ma          wǒ  zěn   me    bú     jì      de     le 

จริงหรือครับ  ทำไมผมจำไม่ได้หล่ะ่

㆙：快進去吧！我父母親都等著看你呢。
              kuài   jìn    qù    ba          wǒ    fù    mǔ   qīn   dōu  děng  zhe   kàn   nǐ      ne  

รีบเข้าไปข้างในเถอะครับคุณพ่อคุณแม่ผมรอพบคุณอยู่แน่ะ

像（ㄒㄧㄤˋ；xiàng）เหมือน  คล้าย

你好像很累。
 nǐ     hǎo  xiàng  hěn   lèi  
ดูเหมือนคุณจะเหนื่อยมาก

他好像很喜歡唱歌。
 tā     hǎo  xiàng  hěn    xǐ   huān  chàng  gē  
ดูเหมือนว่าเขาจะชอบร้องเพลงมาก

這兩個㆞方很像。
zhè  liǎng  ge     dì    fāng  hěn  xiàng  
สถานที่สองแห่งนี้เหมือนกันมาก

這 張 畫 很 像那張。
zhè  zhāng  huà    hěn  xiàng  nà    zhāng  
ภาพนี้เหมือนกับภาพนั้นมาก

他很像他的母親。
 tā    hěn  xiàng  tā     de    mǔ   qīn  
เขาเหมือนคุณแม่ของเขามาก
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 二    字與詞  คำศัพท์
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直（ㄓˊ；zhí）ตรง  ตลอด

他㆖課時㆒直說話。
 tā  shàng   kè    shí    yì    zhí   shuō  huà  
เวลาเรียนเขาคุยตลอดเลย

這條路很直。
zhè   tiáo   lù    hěn   zhí  
ถนนสายนี้ตรงมาก

㈲什麼事，你可以直接對他說。
yǒu   shé   me   shì           nǐ     kě    yǐ     zhí    jiē    dùi    tā   shuō  
มีเรื่องอะไร คุณพูดกับเขาได้โดยตรง

彎（ㄨㄢ；wān）งอ  โค้ง

這條路很彎。
zhè   tiáo   lù    hěn  wān  
ถนนสายนี้คดเคี้ยวมาก

我的筆彎了。
 wǒ   de     bǐ    wān    le  
ปากกาของฉันงอเสียแล้ว

轉（ㄓㄨㄢˇ；zhuǎn）หมุน เลี้ยว หัน

轉 彎
zhuǎn  wān  
เลี้ยว

左（ㄗㄨㄛˇ；zuǒ）ซ้าย

右（ㄧㄡˋ；yòu）ขวา

㊧轉
zuǒ  zhuǎn  
เลี้ยวซ้าย
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㊨轉
yòu  zhuǎn  
เลี้ยวขวา

㊧手
zuǒ  shǒu  
มือซ้าย

㊨手
yòu  shǒu  
มือขวา

忘（ㄨㄤˋ；wàng）ลืม

忘了
wàng  le  
ลืมแล้ว

忘記了
wàng  jì     le  
ลืมไปแล้ว

那個東西放在那兒，我忘了。
 nà    ge   dōng   xi   fàng   zài    nǎ    er          wǒ  wàng   le 
ฉันลืมไปแล้วว่าของชิ้นนั้นวางไว้ตรงไหน

那件事我忘記轉告他。
 nà   jiàn   shì    wǒ   wàng  jì   zhuǎn  gào  tā  
เรื่องนั้นฉันลืมบอกต่อให้เขารู้

我忘記了這件事。
wǒ  wàng   jì      le    zhè   jiàn  shì  
ฉันลืมเรื่องนี้ไปแล้ว

記（ㄐㄧˋ；jì）จำ จดจำ บันทกึ

用筆記㆘來。
yòng  bǐ     jì     xià    lái  
ใช้ปากกาจดไว้
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記在本子㆖。
 jì     zài    běn    zi   shàng  
จดไว้ในสมุด

我告訴你的事你記住了嗎？
wǒ    gào   sù     nǐ     de    shì     nǐ     jì     zhù    le    ma  
เรื่องนี้ฉันบอกคุณ คุณจำได้แล้วหรือยัง

我記住了。
wǒ     jì     zhù   le 
ฉันจำได้แล้ว

你記得那個㆟嗎？
 nǐ     jì      de    nà      ge   rén    ma   
คุณจำคนนั้นได้ไหม

我記得。
wǒ     jì      de  
ฉันจำได้

別忘記給我打電話。
bié  wàng   jì     gěi    wǒ   dǎ   diàn   huà  
อย่าลืมโทรศัพท์หาฉันนะ

迷（ㄇㄧˊ；mí）หลงใหล ลุ่มหลง หลง(ทาง)

他讓電腦迷住了。
 tā   ràng  diàn   nǎo   mí   zhù    le  
เขาหลงใหลคอมพิวเตอร์เสียแล้ว

他很迷電腦。
 tā     hěn   mí   diàn   nǎo  
เขาติดคอมพิวเตอร์มาก

那個㊛孩很迷㆟。
 nà    ge    nyǔ   hái   hěn    mí    rén  
เด็กสาวคนนั้นมีเสน่ห์มาก

在山㆖很容易迷路。
zài  shān  shàng  hěn  róng   yì      mí     lù  
อยู่บนภูเขาทำให้หลงทางง่าย
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 甲：歡迎，歡迎，你來得很準時。

 乙：你家很好找，我一找就找到了。

 甲：上次小王來，找了半天也沒找到。

 乙：這麼說，我比他聰明，是不是？

 甲：你好像忘記上次迷路的事了。

 乙：上次因為你一直跟我說話，所以我忘了轉彎。

 甲：不是吧，是在該左轉的時候你右轉了。

 乙：真的嗎？我怎麼不記得了。

 甲：快進去吧！我父母親都等著看你呢。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：怎麼來得那麼晚？迷路了嗎？
              zěn   me    lái    de     nà    me   wǎn         mí    lù      le    ma  

ทำไมมาสายอย่างนี้ หลงทางหรือครับ

㆚：這裡不好找。
              zhè    lǐ     bù    hǎo   zhǎo  

ที่นี่หายากมาก

㆙：你可以打電話給我，我去接你。
               nǐ     kě     yǐ     dǎ   diàn  huà   gěi    wǒ         wǒ    qù    jiē     nǐ  

คุณโทรหาผมก็ได้ ผมจะได้ไปรับคุณ

㆚：可是我忘了你的電話號碼。
               kě    shì   wǒ   wàng  le     nǐ     de    diàn  huà   hào  mǎ  

แต่ผมลืมเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

㆙：你好像來過㆒次。
                nǐ   hǎo  xiàng  lái   guò    yí    cì  

เหมือนว่าคุณเคยมาที่นี่หนหนึ่งน่ะ

㆚：是啊，所以我還是找到了，不過來得太晚了。
               shì    a          suǒ     yǐ    wǒ   hái   shì   zhǎo  dào   le           bú   guò   lái    de    tài    wǎn   le

ใช่ครับ ผมก็เลยหาเจอในที่สุด แต่ก็มาสายไปหน่อย

㆙：沒關係，㆘次要記住，從我們㈻校門口㆒直走，
             méi  guān  xì        xià    cì    yào   jì    zhù      cóng  wǒ  men xué  xiào  mén  kǒu  yì    zhí  zǒu

到今㈰百貨公司㊨轉，就到我家了。
dào   jīn     rì      bǎi  huò  gōng   sī   yòu  zhuǎn      jiù    dào   wǒ    jiā     le 
ไม่เป็นไร คราวหน้าต้องจำไว้น

่

ะครับจากหน้าประตูโรงเรียนเราเดินตรงไปเรื่อย ๆพอ
ถึงห้างสรรพสินค้าจินรื่อเลี้ยวขวา ก็ถึงบ้านผม

㆚：㆘次不會忘記了。
              xià     cì     bú   hùi  wàng   jì      le 

คราวหน้าคงไม่ลืมแล้วน่ะครับ
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 四    應用  บทฝึกฝน



㆙：先生，請問到第㆒銀行怎麼走？
             xiān  shēng    qǐng  wèn   dào   dì     yī    yín  háng   zěn   me  zǒu  

                      คุณคะ  ขอถามอะไรหน่อยไปธนาคารเฟิสต์แบงค์ ไปทางไหนคะ

㆚：你先向㊨走，到㈩字路口㊧轉，然後再
 nǐ   xiān  xiàng  yòu  zǒu       dào    shí    zì     lù    kǒu  zuǒ  zhuǎn      rán   hòu   zài

㆒直走過兩個紅綠燈就到㆗山北路了。
 yì    zhí    zǒu    guò   liǎng  ge   hóng   lyù  dēng   jiù    dào  zhōng  shān  běi   lù      le  

                      คุณเดินไปทางขวาก่อน  พอถึงสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายจากนั้นเดิน ตรงไปเรื่อยๆ  
                      ผ่านสัญญาณไฟจราจรสองแห่งก็จะถึง ถนนจงซานเหนือ

㆙：第㆒銀行在㆗山北路嗎？
               dì      yī     yín   háng  zài  zhōng  shān  běi    lù     ma  

                      ธนาคารเฟิสต์แบงค์อยู่ถนนจงซานเหนือหรือค่ะ

㆚：是的，在㆒家百貨公司對面。
              shì    de           zài     yì    jiā    bǎi   huò  gōng   sī    dùi  miàn  

ใช่ครับ อยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

㆙：我知道了，那家百貨公司很大。
               wǒ   zhī   dào    le          nà     jiā    bǎi   huò  gōng  sī     hěn   dà  

                       ดิฉันรู้แล้วค่ะ  ห้างสรรพสินค้านั้นใหญ่มาก

㆚：不過，過馬路要小心，那條路㆖車子很多。
               bú   guò        guò   mǎ    lù    yào   xiǎo  xīn         nà    tiáo   lù  shàng  chē    zi    hěn   duō  

                      แต่เวลาข้ามถนนต้องระวังน่ะครับ  ถนนสายนั้นรถเยอะมาก

㆙：好的，我走㆞㆘道，謝謝你。
              hǎo    de         wǒ   zǒu    dì     xià   dào         xiè   xie    nǐ  

ค่ะ  ดิฉันจะใช้อุโมงค์ทางข้าม ขอบคุณค่ะ
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第㆓㈩㈦課 怎麼走？
 บทที่ 27                                  ไปทางไหน

 一    課文  บทสนทนา

 二    字與詞  คำศัพท์
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第（ㄉㄧˋ；dì）ที่  อันดับที่  ลำดับที่

第㆒
 dì     yī  
ที่หนึ่ง

第㆓
 dì     èr  
ที่สอง

第㆔
 dì    sān  
ที่สาม

這是你第幾次去英國？
zhè   shì     nǐ     dì      jǐ      cì    qù   yīng   guó  
คุณไปอังกฤษครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไรค่ะ

銀（ㄧㄣˊ；yín）เงิน

行（ㄒㄧㄥˊ ㄏㄤˊ；xíng háng）ความประพฤติ บรรทัด ห้าง(ร้าน)

這 種 行為是 不 對 的。
zhè  zhǒng  xíng  wéi     shì     bú     dùi    de 
ความประพฤติแบบนี้ไม่ถูกต้อง

這 張 紙 ㆖ ㈲ ㆔行字。
zhè  zhāng  zhǐ  shàng  yǒu     sān   háng    zì  
บนกระดาษแผ่นนี้มีตัวหนังสือสามบรรทัด

你到銀行去做什麼？
 nǐ    dào   yín  háng   qù   zuò   shé   me  
คุณไปทำอะไรที่ธนาคาร

向（ㄒㄧㄤˋ；xiàng）ทิศทาง ไปทาง

方向
fāng  xiàng  
ทิศทาง
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 二    字與詞  คำศัพท์



向 前 看
xiàng  qián  kàn  
มองไปข้างหน้า

向㊧轉
xiàng zuǒ  zhuǎn  
เลี้ยวไปทางซ้าย

然（ㄖㄢˊ；rán）แต่ทว่า เช่นนั้น

㉂然
 zì    rán  
ธรรมชาติ

當然
dāng  rán  
แน่นอน (เน้นความ)

然後
rán   hòu  
จากนั้น

多練習，㉂然就會了。
duō  liàn    xí           zì    rán    jiù    hùi    le  
ฝึกฝนให้มาก ก็จะเป็นเอง

㈻ 生 當 然 應 該 用 功。
xué  shēng  dāng  rán   yīng    gāi   yòng  gōng  
นักเรียนควรขยันเรียนอยู่แล้ว

我們先買東西，然後吃飯。
wǒ    men  xiān   mǎi  dōng   xi          rán    hòu    chī   fàn  
พวกเราซื้อของก่อน แล้วค่อยกินข้าว

紅（ㄏㄨㄥˊ；hóng）แดง

紅的
hóng  de  
สีแดง

這枝筆是紅的。
 zhè   zhī    bǐ    shì   hóng  de 
เครื่องเขียนด้ามนี้สีแดง

五百字說華語 
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

187

㆗泰文版
㈤百字說華語
สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

188

㆗泰文版



綠（ㄌㄩˋ；lyù）เขียว

綠的
lyù    de  
สีเขียว

這棵樹是綠的。
zhè    kē    shù   shì   lyù    de 
ต้นไม้ต้นนี้สีเขียว

燈（ㄉㄥ；dēng）ไฟ ตะเกียง

電 燈
diàn  dēng  
หลอดไฟ

紅 燈
hóng  dēng  
ไฟแดง

綠 燈
 lyù   dēng  
ไฟเขียว

黃 燈
huáng  dēng  
ไฟเหลือง

知（ㄓ；zhī）รู้

知識
zhī    shì  
ความรู้

㆖ ㈻ 是 為 了 求 知 識 。
shàng  xué    shì      wèi      le       qíu      zhī      shì  
ไปโรงเรียนเพื่อแสวงหาความรู้

知道
zhī   dào  
รู้
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張 先 生 從 台 北 來 了 ， 你 知 道 嗎 ？
Zhāng  xiān  shēng  cóng    tái      běi      lái       le                nǐ      zhī     dào      ma  
คุณจางมาจากไทเปแล้ว คุณรู้ไหม

你知道那間房子租多少錢嗎？
 nǐ    zhī    dào   nà    jiān   fáng  zi     zū   duō  shǎo  qián   ma  
คุณทราบไหมว่าบ้านหลังนั้นค่าเช่าเท่าไร

我不知道
wǒ    bù    zhī   dào  
ฉันไม่รู้

道（ㄉㄠˋ；dào）หนทาง

道路
dào   lù  
ถนนหนทาง

道路㆖車子很多。
dào   lù  shàng   chē   zi    hěn   duō   
บนท้องถนนมีรถราเยอะมาก

這條道路很大。
zhè   tiáo   dào   lù    hěn    dà   
ถนนสายนี้ใหญ่มาก

道理
dào    lǐ  
เหตุผล

你說的話很㈲道理。
 nǐ   shuō   de   huà   hěn   yǒu   dào    lǐ  
คำพูดของคุณมีเหตุผลมาก

你知道這幅畫是誰畫的嗎？
 nǐ    zhī   dào   zhè    fú    huà   shì   shéi   huà   de    ma  
คุณรู้ไหมว่าภาพนี้ใครเป็นคนวาด

條（ㄊㄧㄠˊ；tiáo）เส้น  สาย  ตัว

這條路很直。
 zhè   tiáo   lù   hěn    zhí  
ถนนสายนี้ตรงมาก
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那條路是彎的。
 nà    tiáo   lù    shì   wān    de  
ถนนสายนั้นคดเคี้ยว

你知道這條路通到那裡嗎？
 nǐ     zhī   dào   zhè   tiáo   lù   tōng  dào    nǎ     lǐ     ma  
คุณรู้ไหมว่าถนนสายนี้ทะลุไปถึงไหน

我昨㆝買了㆒條褲子。
wǒ   zuó   tiān   mǎi    le     yì    tiáo   kù     zi  
เมื่อวานนี้ฉันซื้อกางเกงหนึ่งตัว

我買的那條褲子是綠的。
wǒ   mǎi    de    nà    tiáo    kù    zi     shì    lyù   de 
กางเกงที่ฉันซื้อตัวนั้นสีเขียว

 甲：先生，請問到第一銀行怎麼走？

 乙：你先向右走，到十字路口左轉，然後再一直走，

過兩個紅綠燈，就到中山北路了。

 甲：第一銀行在中山北路嗎？

 乙：是的，在一家百貨公司對面。

 甲：我知道了，那家百貨公司很大。

 乙：不過，過馬路要小心，那條路上車子很多。

 甲：好的，我走地下道，謝謝你。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：請 問 遠 東 百 貨 公 司 在 那 裡？
              qǐng  wèn   yuǎn  dōng  bǎi    huò   gōng    sī      zài     nǎ       lǐ  

ขอถามหน่อยค่ะบริษัทหย่วนตงอยู่ที่ไหนค่ะ

㆚：遠東百貨公司在㆗華路。
             yuǎn  dōng  bǎi   huò   gōng   sī     zài  zhōng  huá   lù  

บริษัทหย่วนตงอยู่ที่ถนนจงฮว๋าครับ

㆙：你知道怎麼走嗎？
               nǐ    zhī    dào   zěn   me   zǒu   ma  

คุณทราบไหมค่ะว่าไปทางไหน

㆚：你從這裡向前㆒直走，到第㆓個
               nǐ    cóng   zhè    lǐ   xiàng  qián    yì     zhí   zǒu          dào    dì      èr     ge

㈩字路口的時候過馬路就到了。
 shí    zì     lù    kǒu    de    shí   hòu   guò   mǎ   lù      jiù   dào    le 
จากที่นี่คุณเดินตรงไปเรื่อย ๆพอถึงสี่แยกที่สองแล้วข้ามถนนก็ถึงครับ

㆙：遠東百貨公司就在㈩字路口嗎？
            yuǎn  dōng  bǎi    huò  gōng   sī      jiù     zài    shí     zì      lù     kǒu   ma   

บริษัทหย่วนตงอยู่ตรงสี่แยกหรือค่ะ

㆚：是的，就在㈩字路口，那裡車子很多，
shì     de          jiù     zài   shí     zì    lù     kǒu         nà      lǐ    chē    zi   hěn   duō

過馬路要小心。
guò   mǎ    lù    yào  xiǎo  xīn  
ใช่ครับ อยู่ตรงสี่แยกนั่นแหละครับ ตรงนั้นรถเยอะมากข้ามถนนต้องระวังน่ะครับ

㆙：我會留意紅綠燈的，謝謝你。
              wǒ     hùi    líu     yì   hóng   lyù  dēng   de            xiè   xie     nǐ  

ดิฉันจะคอยดูสัญญาณไฟให้ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



㆙：我 想 ㆖ 街 去 買 東西。
               wǒ  xiǎng  shàng  jiē     qù     mǎi   dōng   xi 

                       ดิฉันอยากจะไปเดินซื้อของค่ะ

㆚：你想買什麼？
               nǐ  xiǎng  mǎi   shé   me  

                       คุณอยากจะซื้ออะไรค่ะ

㆙：我 想 買㆒雙 鞋 子，兩 雙 襪 子。
 wǒ   xiǎng  mǎi    yì  shuāng  xié      zi         liǎng  shuāng  wà     zi

同時想買㆒套運動衣。
tóng  shí  xiǎng  mǎi   yí    tào   yùn  dòng  yī   

                      ดิฉันอยากจะซื้อร้องเท้าสักหนึ่งคู่ ถุงเท้าสองคู่และก็จะซื้อ ชุดกีฬาสักชุดด้วยค่ะ

㆚：正好我也想買㆒條運動褲。
             zhèng hǎo  wǒ    yě  xiǎng  mǎi   yì    tiáo  yùn  dòng  kù  

                      พอดีฉันก็อยากจะซื้อกางเกงกีฬาสักตัวเหมือนกันค่ะ

㆙：你要買什麼牌子的？
               nǐ    yào   mǎi   shé   me   pái     zi     de 

                       คุณต้องการจะซื้อของยี่ห้ออะไรค่ะ

㆚：什麼牌子都可以。
               shé   me   pái     zi    dōu   kě     yǐ   

                       ยี่ห้ออะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะ
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第㆓㈩㈧課 買衣服
 บทที่ 28                                  ซื้อเสื้อผ้า

 一    課文  บทสนทนา

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)

Administrator
Sound Attachment
Sound Clip (1 KB)















㆙：那麼我們到百貨公司看看。
               nà    me    wǒ  men   dào   bǎi   huò  gōng  sī    kàn   kàn  

                      ถ้าอย่างนั้นเราไปดูที่ห้างสรรพสินค้ากันเถอะค่ะ

㆚：百貨公司正在打折。
               bǎi   huò  gōng   sī  zhèng  zài   dǎ   zhé  

                      ที่ห้างกำลังลดราคาค่ะ

㆙：㈴牌衣服也打折嗎？
             míng  pái    yī     fú     yě     dǎ   zhé   ma  

                      เสื้อผ้ายี่ห้อดังก็ลดราคาด้วยหรือคะ

㆚：㈴牌衣服打㈧折。
             míng  pái    yī     fú     dǎ    bā     zhé  

                      เสื้อผ้ายี่ห้อดังลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ

㆙：那也便宜不少。
               nà     yě   pián   yí     bù   shǎo  

                       ถ้าอย่างนั้นราคาก็ถูกลงไม่น้อย

雙（ㄕㄨㄤ；shuāng）คู่

雙 親
shuāng qīn  
บิดามารดา

雙 手
shuāng shǒu  
มือทั้งสองข้าง

雙 手 萬 能
shuāng  shǒu  wàn    néng  
สองมือทำได้สารพัด

雙 雙 對 對
shuāng  shuāng  dùi    dùi  
เป็นคู่ ๆ
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㆒雙鞋子
 yì  shuāng  xié    zi 
รองเท้าหนึ่งคู่

㆒雙襪子
 yì  shuāng  wà   zi 
ถุงเท้าหนึ่งคู่

鞋（ㄒㄧㄝˊ；xié）รองเท้า

鞋子
 xié    zi 
รองเท้า

皮鞋
 pí     xié  
รองเท้าหนัง

布鞋
 bù    xié  
รองเท้าผ้าใบ

球鞋
qíu    xié  
รองเท้าสำหรับใส่เล่นบอล

運動鞋
yùn  dòng  xié  
รองเท้ากีฬา

襪（ㄨㄚˋ；wà）ถุงเท้า

㆒雙襪子
 yì  shuāng  wà    zi  
ถุงเท้าหนึ่งคู่

媽媽給 我 買 了㆒雙 紅 襪 子。
mā     ma     gěi    wǒ     mǎi     le      yì  shuāng  hóng  wà     zi 
แม่ซื้อถุงเท้าสีแดงให้ฉันหนึ่งคู่

那雙 綠 襪 子 是 誰 的？
 nà  shuāng  lyù    wà      zi      shì    shéi    de 
ถุงเท้าสีเขียวคู่นั้นเป็นของใคร
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昨 ㆝ 我 買 了㆒雙 毛 襪。
zuó    tiān    wǒ    mǎi     le       yì  shuāng  máo  wà  
เมื่อวานนี้ฉันซื้อถุงเท้าผ้าขนสัตว์หนึ่งคู่

套（ㄊㄠˋ；tào）ชุด

㆒套衣服
 yí     tào    yī    fú  
เสื้อผ้าหนึ่งชุด

㆒套書
 yí     tào   shū 
หนังสือหนึ่งชุด

㆒套杯子
 yí     tào   bēi     zi 
แก้วหนึ่งชุด

你這套衣服很好看。
 nǐ    zhè    tào    yī     fú    hěn   hǎo   kàn  
เสื้อชุดนี้ของคุณสวยมาก

這是㆒套什麼書？
zhè   shì     yí    tào   shén  me   shū  
หนังสือชุดนี้เป็นหนังสืออะไร

運（ㄩㄣˋ；yùn）ขนส่ง ขนย้าย

運東西
yùn  dōng  xi 
ขนของ

這些東西是從那裡運來的？
zhè   xiē   dōng  xi    shì  cóng    nǎ     lǐ    yùn    lái    de 
ของเหล่านี้ส่งมาจากไหน

動（ㄉㄨㄥˋ；dòng）ขยับ เคลื่อนไหว
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㆖課的時候別動來動去。
shàng  kè   de    shí   hòu  bié   dòng  lái   dòng   qù  
เวลาเรียนอย่าขยับไปขยับมา

小孩子㆒㆝到晚動來動去也不累。
xiǎo  hái     zi      yì   tiān   dào  wǎn  dòng  lái  dòng  qù    yě     bú    lèi  
เด็ก ๆ วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันก็ไม่เหนื่อย

你喜歡運動嗎？
 nǐ     xǐ   huān  yùn  dòng  ma  
คุณชอบเล่นกีฬาไหม

你喜歡什麼運動？
 nǐ     xǐ   huān   shé   me  yùn  dòng  
คุณชอบเล่นกีฬาอะไร

我 們 ㈻ 校 明 ㆝ 舉 行 運 動 會。
wǒ    men   xué   xiào  míng   tiān    yǔ     xíng   yùn  dòng   hùi  
พรุ่งนี้โรงเรียนเราจะจัดงานแข่งขันกีฬา

運 動 場 ㆖ ㈲ 很 多 ㆟ 。
yùn  dòng  chǎng  shàng  yǒu    hěn    duō     rén  
ในสนามกีฬามีคนเยอะมาก

衣服（ㄧ ㄈㄨˊ；yī  fú）เสื้อผ้า

運動衣（運動服）
yùn  dòng  yī         yùn  dòng  fú  
เสื้อกีฬา (ชุดกีฬา)

㆖ 衣
shàng  yī   
เสื้อ

西服
 xī     fú  
ชุดสากล

我買了㆒套運動服。
wǒ   mǎi    le      yí    tào   yùn  dòng  fú  
ฉันซื้อชุดกีฬามาหนึ่งชุด
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這 件 ㆖ 衣 很 好 看。
zhè   jiàn  shàng    yī      hěn   hǎo    kàn  
เสื้อตัวนี้สวยมาก

那套西服㆒定很貴吧。
 nà    tào    xī      fú     yí   dìng  hěn   gùi   ba  
ชุดสากลชุดนั้นคงแพงมากสินะ

我每㆝早㆖洗衣服。
wǒ    měi   tiān   zǎo  shàng   xǐ      yī      fú 
ฉันซักเสื้อผ้าทุกเช้า

他喜歡紅色的衣服。
 tā      xǐ   huān  hóng  sè    de     yī     fú  
เธอชอบเสื้อผ้าสีแดง

褲（ㄎㄨˋ；kù）กางเกง

褲子
 kù     zi   
กางเกง

長褲
cháng  kù  
กางเกงขายาว

短褲
duǎn  kù  
กางเกงขาสั้น

運動褲
yùn  dòng  kù  
กางเกงกีฬา

我想去買㆒條長褲。
wǒ  xiǎng  qù    mǎi   yì    tiáo  cháng  kù  
ฉันอยากจะไปซื้อกางเกงขายาวตัวหนึ่ง

牌（ㄆㄞˊ；pái）ยี่ห้อ  ป้าย

你的衣服是什麼牌子的？
 nǐ     de     yī     fú     shì    shé   me   pái     zi    de 
เสื้อผ้าของคุณยี่ห้ออะไร
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這枝筆是什麼牌子的？
zhè   zhī     bǐ    shì    shé   me   pái     zi     de 
เครื่องเขียนด้ามนี้ยี่ห้ออะไร

你家門牌幾號？
 nǐ     jiā   mén   pái    jǐ     hào  
บ้านคุณเลขที่เท่าไร

你的車牌是幾號？
 nǐ     de    chē   pái    shì     jǐ    hào  
ป้ายทะเบียนรถของคุณหมายเลขอะไร

名（ㄇㄧㄥˊ；míng）ชื่อ

我姓李㈴字叫大年。
 wǒ  xìng   Lǐ   míng   zì    jiào   dà   nián  
ผมแซ่หลี่ ชื่อต้าเหนียน

他叫什麼㈴字？
 tā    jiào   shé   me   míng   zì  
เขาชื่ออะไร

他的㈴字叫錢念祖。
 tā     de   míng   zì    jiào  Qián  niàn  zǔ  
ชื่อของเขาคือเฉียน เนี่ยนจู่

他很㈲㈴。
 tā    hěn  yǒu  míng  
เขามีชื่อเสียงมาก

他是㆒位很㈲㈴的老師。
 tā     shì     yí   wèi   hěn   yǒu  míng  de   lǎo   shī  
เขาเป็นครูที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่ง

這種牌子很㈲㈴。
zhè  zhǒng  pái    zi     hěn  yǒu  míng  
ยี่ห้อนี้ดังมาก

正（ㄓㄥˋ；zhèng）กำลัง....อยู่  พอดี

他現在正在㊢字。
 tā    xiàn  zài  zhèng  zài   xiě     zì 
ตอนนี้เขากำลังเขียนหนังสืออยู่
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我正在教書。
wǒ  zhèng  zài   jiāo  shū  
ฉันกำลังสอนหนังสืออยู่

我 們 正 在 ㈻ ㆗ 文。
wǒ   men   zhèng  zài    xué  zhōng  wén  
พวกเรากำลังเรียนภาษาจีนอยู่

現在正好㈩點，我們該㆘課了。
xiàn  zài  zhèng  hǎo  shí   diǎn       wǒ   men   gāi    xià   kè     le 
ตอนนี้สิบโมงพอดี เราควรจะเลิกเรียนได้แล้ว

他到我家來的時候，我正好出去了。
 tā    dào    wǒ    jiā    lái    de    shí    hòu        wǒ  zhèng  hǎo  chū   qù    le 
ตอนที่เขามาบ้านฉัน พอดีฉันออกไปแล้ว

折（ㄓㄜˊ；zhé）หัก พับ ลดราคา

這件衣服折得很好。
zhè   jiàn    yī    fú     zhé   de    hěn  hǎo  
เสื้อตัวนี้พับได้ดีมาก

這張紙是誰折的？
zhè  zhāng  zhǐ    shì   shéi   zhé    de  
กระดาษแผ่นนี้ใครเป็นคนพับ

百貨公司正在打折。
bǎi   huò  gōng   sī  zhèng  zài   dǎ    zhé  
ห้างสรรพสินค้ากำลังลดราคา

衣服打幾折？
 yī     fú     dǎ      jǐ    zhé  
เสื้อผ้าลดกี่เปอร์เซ็นต์

㈲的打㈧折，㈲的打㈥折。
yǒu   de     dǎ    bā    zhé        yǒu    de    dǎ     lìu    zhé  
บางตัวลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์บางตัวลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์

㈲時候百貨公司會打對折。
 yǒu  shí   hòu   bǎi   huò  gōng  sī     hùi    dǎ    dùi   zhé  
บางครั้งห้างสรรพสินค้าลดครึ่งราคา

不要因為打折，就買很多沒㈲用的東西。
 bú   yào   yīn   wèi    dǎ    zhé         jiù   mǎi   hěn  duō   méi  yǒu  yòng  de   dōng  xi  
อย่าให้เป็นเพราะว่าลดราคา ก็เลยไปซื้อของที่ไม่มีประโยชน์มามากมาย
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 甲：我想上街去買東西。

 乙：你想買什麼？

 甲：我想買一雙鞋子，兩雙襪子，同時想買一套運動衣。

 乙：正好我也想買一條運動褲。

 甲：你要買什麼牌子的？

 乙：什麼牌子都可以。

 甲：那麼我們到百貨公司看看。

 乙：百貨公司正在打折。

 甲：名牌的衣服也在打折嗎？

 乙：名牌衣服打八折。

 甲：那也便宜不少。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：你 這 雙 運 動 鞋 是 什麼牌 子 的？
                nǐ    zhè  shuāng  yùn  dòng  xié     shì     shé    me    pái      zi      de  

รองเท้ากีฬาของคุณคู่นี้ยี่ห้ออะไรค่ะ

㆚：是大同牌的。
              shì     dà   tóng   pái   de  

ยี่ห้อต้าถงครับ

㆙：這個牌子很㈲㈴。
              zhè    ge    pái    zi     hěn  yǒu  míng  

ยี่ห้อนี้ดังมาก

㆚：是的。
              shì    de 

ใช่ครับ

㆙：很 多 ㆟ 喜 歡 用 ㈴ 牌 的 東西。
              hěn    duō    rén     xǐ   huān   yòng  míng  pái     de     dōng   xi 

หลาย ๆ คนชอบใช้ของยี่ห้อดัง

㆚：㈴牌的東西做得好。
             míng  pái    de   dōng   xi   zuò   de    hǎo  

ของที่ยี่ห้อดังทำดีน่ะครับ

㆙：可是太貴了。
               kě    shì     tài    gùi    le 

แต่แพงเกินไปค่ะ

㆚：貴是貴，可是不容易壞，同時也好看些。
               gùi   shì   gùi          kě    shì    bù   róng   yì   huài    tóng   shí    yě   hǎo   kàn   xiē  

แพงก็จริง แต่ไม่เสียง่าย และก็ดูสวยกว่าด้วยครับ

㆙：你 這 雙 鞋 子 是 不 錯。
               nǐ      zhè  shuāng  xié    zi      shì     bú    cuò  

รองเท้าคุณคู่นี้ไม่เลวทีเดียว

㆚：㆘次打折，你也去買㆒雙吧！
               xià    cì     dǎ    zhé         nǐ      yě     qù   mǎi   yì  shuāng  ba  

คราวหน้าลดราคา คุณก็ไปซื้อสักคู่สิครับ

㆙：好的。
              hǎo    de  

ตกลงค่ะ
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



㆙：我們去看電影，好嗎？
               wǒ  men   qù    kàn  diàn  yǐng       hǎo   ma  

พวกเราไปดูหนังกันดีไหม

㆚：今㆝是星期㆝，電影票不好買。
               jīn    tiān  shì   xīng   qí    tiān        diàn  yǐng  piào   bù   hǎo  mǎi  

                      วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ตั๋วหนังซื้อยากมาก

㆙：那麼到海邊去玩。
               nà    me    dào  hǎi   biān  qù   wán  

ถ้าอย่างนั้นเราไปเที่ยวชายทะเลกัน

㆚：對，海邊不但風景好，而且還可以游泳。
              dùi         hǎi   biān   bú    dàn  fēng  jǐng   hǎo        ér     qiě   hái    kě     yǐ    yóu   yǒng  

                      ใช่แล้ว  ชายทะเลไม่เพียงมีวิวสวยเรายังว่ายน้ำได้ด้วย

㆙：我們怎麼去？
              wǒ    men  zěn   me   qù  

เราจะไปกันยังไง

㆚：我們坐公共汽車去。
               wǒ  men  zuò  gōng  gòng  qì   chē   qù  

เรานั่งรถประจำทางไป

㆙：車票㆒張多少錢？
               chē  piào    yì  zhāng  duō  shǎo  qián  

ตั๋วรถใบละเท่าไร
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第㆓㈩㈨課 到海邊去
 บทที่ 29                                  ไปชายทะเล

 一    課文  บทสนทนา
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㆚：㆒張㈩㈤塊錢。
                yì  zhāng  shí   wǔ  kuài  qián  

                       ค่าบัตรโดยสารใบละ  สิบห้าเหรียญ

㆙：那不算貴
               nà     bú   suàn  gùi  

ถ้าอย่างนั้นก็ไม่นับว่าแพง

㆚：我們現在就走吧！
               wǒ  men  xiàn   zài   jiù    zǒu   ba  

                       เราไปกันตอนนี้เถอะนะ

㆙：別忘了帶游泳衣。
              bié  wàng   le    dài   yóu  yǒng  yī  

                       อย่าลืมเอาชุดว่ายน้ำไปด้วยหล่ะ

影（ㄧㄥˇ；yǐng）เงา

影子
yǐng   zi  
เงา

電影
diàn  yǐng  
ภาพยนตร์

影響
yǐng  xiǎng  
มีผลกระทบ  มีอิทธิพลต่อ

我不常看電影。
wǒ    bù  cháng  kàn  diàn  yǐng  
ฉันดูหนังไม่บ่อย

這件事影響很大。
zhè   jiàn   shì   yǐng  xiǎng  hěn    dà  
เรื่องนี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวง

票（ㄆㄧㄠˋ；piào）ตั๋ว บัตร
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 二    字與詞  คำศัพท์
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電影票
diàn  yǐng  piào  
ตั๋วภาพยนตร์

車票
chē   piào  
ตั๋วรถ

船 票
chuán  piào  
ตั๋วเรือ

飛機票
 fēi     jī    piào  
ตั๋วเครื่องบิน

門票
mén  piào  
บัตรผ่านประตู

鈔票
chāo  piào  
ธนบัตร (แบงก์)

㈻ 生 票
xué  shēng  piào  
ตั๋วนักเรียน

兒童票
 ér    tóng  piào  
ตั๋วเด็ก

全 票
quán  piào  
ตั๋วเต็มราคา

半票
bàn   piào  
ตั๋วครึ่งราคา

海（ㄏㄞˇ；hǎi）ทะเล

黃 海
huáng  hǎi  
ทะเลเหลือง
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南海
nán   hǎi  
ทะเลใต้

海邊
hǎi   biān  
ชายทะเล

海㈬
 hǎi  shuěi  
น้ำทะเล

邊（ㄅㄧㄢ；biān）ริม ข้าง

旁邊
páng  biān  
ข้าง ๆ

㊧邊
zuǒ   biān  
ข้างซ้าย

㊨邊
yòu   biān  
ข้างขวา

河邊
 hé   biān  
ริมแม่น้ำ

海邊
 hǎi   biān  
ชายทะเล

我家旁邊㈲㆒條河。
 wǒ   jiā   páng  biān  yǒu   yì    tiáo   hé  
ข้างบ้านฉันมีแม่น้ำสายหนึ่ง

河邊㈲㆒棵樹。
 hé   biān  yǒu    yì     kē    shù  
ริมแม่น้ำมีต้นไม้ต้นหนึ่ง

我們小的時候常在樹㆘㆒邊唱歌㆒邊跳舞。
 wǒ  men  xiǎo    de     shí   hòu  cháng  zài    shù   xià     yì    biān  chàng  gē     yì    biān   tiào   wǔ  
ตอนพวกเราเป็นเด็กเราร้องเพลงไปด้วยเต้นรำไปด้วยที่ใต้ต้นไม้บ่อยๆ
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風（ㄈㄥ；fēng）ลม

海邊風很大。
 hǎi  biān  fēng  hěn  dà  
ลมที่ชายทะเลแรงมาก

海風很涼快。
 hǎi  fēng   hěn  liáng  kuài  
ลมทะเลเย็นสบายมาก

北風很冷。
běi   fēng  hěn  lěng  
ลมเหนือหนาวมาก

東南風很暖和。
dōng  nán  fēng   hěn  nuǎn  huo
ลมตะวันออกเฉียงใต้อบอุ่นมาก

景（ㄐㄧㄥˇ；jǐng）วิว ทิวทัศน์

海邊的風景很好。
 hǎi   biān  de   fēng  jǐng  hěn   hǎo  
ทิวทัศน์ที่ชายทะเลสวยมาก

山 ㆖ 的 風 景 也 很 好。
shān  shàng  de   fēng   jǐng     yě     hěn   hǎo  
ทิวทัศน์บนภูเขาก็สวยดี

我很喜歡台灣的風景。
wǒ   hěn    xǐ   huān   tái   wān   de   fēng   jǐng  
ฉันชอบทิวทัศน์ของไต้หวันมาก

游泳（ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ；yóu  yǒng）ว่ายน้ำ

游泳衣
yóu  yǒng  yī  
ชุดว่ายน้ำ

游泳褲
yóu  yǒng  kù  
กางเกงว่ายน้ำ
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游泳池
yóu  yǒng  chí  
สระว่ายน้ำ

你會游泳嗎？
 nǐ    hùi   yóu  yǒng  ma  
คุณว่ายน้ำเป็นไหม

我游得很好。
wǒ   yóu    de   hěn    hǎo  
ฉันว่ายได้ดีมาก

我每㆝早㆖到游泳池游泳。
wǒ    měi  tiān  zǎo  shàng  dào  yóu  yǒng  chí  yóu  yǒng  
ฉันไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำทุกเช้า

你每次游多遠？
 nǐ    měi    cì    yóu   duō  yuǎn  
ทุกครั้งคุณว่ายไกลแค่ไหน

我每次游兩千公尺。
wǒ    měi    cì     yóu  liǎng  qiān  gōng  chǐ  
ทุกครั้งฉันว่างสองพันเมตร

但（ㄉㄢˋ；dàn）แต่

但是
dàn   shì  
แต่

不但…而且
 bú   dàn          ér    qiě  
ไม่เพียงแต่....(แล้ว) ยัง....อีกด้วย

我們游泳，但是游得不好。
wǒ  men  yóu  yǒng       dàn   shì    yóu   de    bù    hǎo  
ฉันว่ายน้ำเป็น  แต่ว่ายไม่เก่ง

他很聰明，但是不用功。
 tā    hěn  cōng  míng     dàn   shì    bú   yòng  gōng  
เขาฉลาดมาก  แต่ไม่ขยัน

他不但會畫畫，而且會唱歌。
 tā     bú   dàn    hùi  huà   huà          ér    qiě    hùi  chàng  gē  
เขาไม่เพียงแต่วาดภาพได้  ยังร้องเพลงได้อีกด้วย
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而且（ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ；ér  qiě）ยัง....อีกด้วย

不但…而且
 bú    dàn        ér     qiě  
ไม่เพียงแต่...(แล้ว)  ยัง...อีกด้วย

並且
bìng  qiě  
และยัง...ด้วย

他 不 但 會 說 ㆗ 文，並 且 會 說 ㈰ 本 話。
 tā      bú     dàn    hùi   shuō  zhōng  wén          bìng    qiě     hùi   shuō    rì     běn    huà  
เขาไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนได้  และยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย

電影票不但難買，而且很貴。
diàn  yǐng  piào  bú   dàn   nán   mǎi        ér     qiě   hěn  gùi   
ตั๋วภาพยนตร์ไม่เพียงแต่ซื้อยาก  และยังแพงมากด้วย

坐（ㄗㄨㄛˋ；zuò）นั่ง

我坐得太久了。
wǒ    zuò   de    tài     jiǔ     le 
ฉันนั่งนานเกินไปแล้ว

坐久了很累。
zuò    jiǔ    le     hěn   lèi 
นั่งนานแล้วเหนื่อยมาก

站著比坐著更累。
zhàn  zhe   bǐ    zuò   zhe  gèng  lèi  
ยืนเหนื่อยกว่านั่งเสียอีก

我們坐什麼車去？
wǒ   men   zuò   shé   me   chē  qù  
พวกเรานั่งรถอะไรไป

你坐過飛機嗎？
 nǐ    zuò   guò   fēi     jī     ma  
คุณเคยนั่งเครื่องบินไหม

汽（ㄑㄧˋ；qì）ไอน้ำ
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汽油
 qì    yóu  
น้ำมันเบนซิน

汽車
 qì    chē  
รถยนต์

公 共 汽 車
gōng  gòng  qì      chē  
รถประจำทาง

坐公共汽車去，不但便宜而且方便。
zuò  gōng  gòng  qì     chē    qù           bú     dàn   pián    yí     ér     qiě    fāng  biàn  
นั่งรถประจำทางไป  ไม่เพียงแต่ราคาถูกหากยังสะดวกอีกด้วย

算（ㄙㄨㄢˋ；suàn）นับ  คำนวน

請你算㆒算㆒共多少。
qǐng   nǐ   suàn   yí    suàn   yí   gòng  duō  shǎo  
คุณช่วยคิดดูหน่อยว่าทั้งหมดราคาเท่าไร

房租㆒個㈪兩千塊，可是㈬電費不算。
fáng  zū      yí    ge   yuè  liǎng  qiān  kuài       kě    shì   shǔi   diàn   fèi   bú   suàn  
ค่าเช่าบ้านเดือนละสองพันเหรียญ  แต่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ

㆒個㈪兩千塊，不算便宜。
 yí     ge   yuè  liǎng  qiān  kuài       bú   suàn  pián  yí 
เดือนละสองพันเหรียญ  ไม่นับว่าถูก

這個問題不算難。
zhè    ge   wèn    tí     bú   suàn  nán  
ปัญหานี้ไม่ถือว่ายาก

他說話不算快。
 tā   shuō  huà    bú   suàn  kuài   
การพูดของเขาไม่ถือว่าเร็ว

帶（ㄉㄞˋ；dài）นำ พา พก

你帶錢了沒㈲？
 nǐ    dài   qián    le    méi  yǒu 
คุณพกเงินมาหรือเปล่า
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那本書帶來了沒㈲？
 nà    běn  shū   dài    lái     le    méi   yǒu  
หนังสือเล่มนั้นคุณเอามาแล้วหรือยัง

別帶小孩子去看電影。
bié    dài   xiǎo  hái    zi     qù    kàn  diàn  yǐng  
อย่าพาเด็กไปดูหนัง

到海邊去應該帶些什麼？
dào   hǎi   biān  qù   yīng   gāi   dài    xiē   shé    me  
ไปชายทะเลควรจะเอาอะไรไปบ้าง

到海邊記得帶游泳衣。
dào   hǎi  biān    jì     de     dài   yóu  yǒng  yī  
ไปชายทะเลอย่าลืมเอาชุดว่ายน้ำไปด้วย

㆖ 課 別 忘 了 帶 筆 。
shàng  kè      bié    wàng     le       dài       bǐ  
เข้าชั้นเรียนอย่าลืมนำเครื่องเขียนไปด้วย

 甲：我們去看電影好嗎？

 乙：今天是星期天，電影票不好買。

 甲：那麼到海邊去玩。

 乙：對，海邊不但風景好，而且還可以游泳。

 甲：我們怎麼去？

 乙：我們坐公共汽車去。

 甲：車票一張多少錢？
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 三    溫習  บททบทวน



 乙：一張十五塊錢。

 甲：那不算貴。

 乙：我們現在就走吧！

 甲：別忘了帶游泳衣。

㆙：海邊的風景真好。
              hǎi   biān   de   fēng  jǐng  zhēn  hǎo  

ทิวทัศน์ชายทะเลช่างสวยจริง ๆ

㆚：㆘星期我們再去游泳。
              xià   xīng   qí    wǒ   men   zài    qù   yóu  yǒng  

อาทิตย์หน้าเราไปว่ายน้ำกันอีกน่ะ

㆙：㆘星期我想去看電影。
              xià   xīng   qí    wǒ  xiǎng  qù   kàn   diàn  yǐng  

อาทิตย์หน้าผมอยากไปดูหนัง

㆚：聽說那部電影很長。
              tīng  shuō  nà     bù  diàn  yǐng  hěn  cháng   

ได้ข่าวว่าหนังเรื่องนั้นยาวมาก

㆙：㆒邊吃東西㆒邊看，不是也很㈲意思嗎？
                yì   biān  chī   dōng  xi      yì   biān  kàn         bú    shì    yě    hěn   yǒu   yì      si    ma  

กินไปดูไปก็สนุกดีไม่ใช่หรือ 

㆚：可是坐得太久，會很累的。
               kě    shì   zuò    de    tài    jiǔ          hùi   hěn    lèi    de 

แต่ว่านั่งนานเกินไป  จะเหนื่อยมากนะ

㆙：不會的，聽說那部電影不但好看，而且歌
 bú    hùi    de         tīng  shuō  nà    bù  diàn  yǐng   bú   dàn   hǎo   kàn         ér     qiě    gē

也好聽，你會覺得時間過得很快。
 yě   hǎo   tīng         nǐ     hùi   jué   de     shí   jiān   guò   de    hěn   kuài  

                      ไม่หรอก, ได้ข่าวว่าหนังเรื่องนั้นไม่เพียงสนุกมาก เพลงยังเพราะ มากอีกด้วย, คุณ
                      จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก

㆚：那麼我們早點去買票。
               nà    me   wǒ   men  zǎo  diǎn    qù   mǎi  piào  

ถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบไปซื้อตั๋วกันเถอะ
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 四    應用  บทฝึกฝน

 一    課文  บทสนทนา



㆙：李先生結婚了沒㈲？
               Lǐ   xiān  shēng  jié    hūn     le    méi   yǒu  

                      คุณหลี่แต่งงานแล้วหรือยังครับ

㆚：早結婚了，孩子都長得比他高了。
               zǎo   jié   hūn    le           hái    zi    dōu  zhǎng  de    bǐ     tā    gāo    le  

แต่งงานแล้วครับ  ลูก ๆโตจนสูงกว่าเขาหมดแล้ว

㆙：他的孩子多大了？
                tā    de     hái    zi    duó    dà     le  

ลูก ๆ ของเขาอายุเท่าไรแล้วครับ

㆚：兒子㈩㆔歲了，㊛兒比較小，才㈤歲。
               ér     zi     shí    sān   sùi     le         nyǔ     ér     bǐ    jiào  xiǎo        cái   wǔ    sùi  

                       ลูกชายอายุสิบสามขวบแล้ว  ลูกสาวอายุน้อยกว่า เพิ่งจะห้าขวบครับ

㆙：他的㊛兒長得怎麼樣？
               tā     de    nyǔ    ér  zhǎng  de   zěn   me  yàng  

ลูกสาวของเขาหน้าตาเป็นอย่างไรครับ

㆚：長得很像他太太，眼睛大大的，頭髮長長的。
           zhǎng  de   hěn  xiàng  tā     tài     tai        yǎn   jīng   dà    dà    de          tóu    fǎ  cháng  cháng de 

หน้าตาเหมือนภรรยาเขามาก  ตาโต  ไว้ผมยาว ๆ
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第㆔㈩課 孩子多大了？
 บทที่ 30                           ลูก ๆ อายุเท่าไรแล้ว

 一    課文  บทสนทนา
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㆙：㆒定很漂亮。
               yí   dìng  hěn  piào  liàng  

ต้องสวยมากแน่ ๆ

㆚：非常漂亮，就是笑起來少了㆒顆大門牙。
               fēi  cháng  piào  liàng        jiù    shì    xiào   qǐ     lái    shǎo   le      yì      kē     dà   mén    yá  

สวยมากเลยครับ  แต่เวลายิ้มฟันหน้าหายไปซี่หนึ่งครับ 

㆙：那才更可愛呢。
               nà    cái  gèng   kě     ài     ne 

นั่นล่ะยิ่งดูน่ารัก

結（ㄐㄧㄝˊ；jié）ผูก  ปม  ออก(ผล)

結果
 jié   guǒ  
ออกผล  ผลลัพธ์

結實
 jié   shí  
แข็งแรงทนทาน

㆗ 國 結
zhōng  guó    jié  
การผูกเชือกไหมของจีน(ศิลปะ)

結婚（ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ；jié  hūn）แต่งงาน

他結婚了沒㈲？
 tā      jié    hūn   le   méi   yǒu  
เขาแต่งงานแล้วหรือยัง

他跟誰結婚了。
 tā    gēn   shéi   jié    hūn    le  
เขาแต่งงานกับใคร

他結婚多久了？
 tā     jié   hūn   duō   jiǔ      le  
เขาแต่งงานมานานเท่าไรแล้ว
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 二    字與詞  คำศัพท์
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長（ㄔㄤˊ ㄓㄤˇ；cháng  zhǎng）ยาว  เติบโต

這條路很長。
zhè    tiáo   lù   hěn  cháng  
ถนนสายนี้ยาวมาก

這個句子很長。
zhè    ge    jù      zi   hěn  cháng  
ประโยคนี้ยาวมาก

這件衣服比那件長。
zhè   jiàn   yī     fú      bǐ    nà   jiàn  cháng  
เสื้อตัวนี้ยาวกว่าตัวนั้น

他的孩子都長大了。
 tā     de      hái     zi    dōu  zhǎng  dà      le  
ลูก ๆ ของเขาโตกันหมดแล้ว

兒子長得很像爸爸。
 ér     zi   zhǎng  de   hěn  xiàng  bà    ba  
ลูกชายหน้าตาเหมือนพ่อมาก

㊛兒長得很好看。
nyǔ   ér   zhǎng   de    hěn    hǎo   kàn  
ลูกสาวหน้าตาสวยมาก

高（ㄍㄠ；gāo）สูง

這棵樹很高。
zhè   kē    shù   hěn   gāo  
ต้นไม้ต้นนี้สูงมาก

哥哥高，妹妹矮。
 gē    ge    gāo        mèi   mei    ǎi  
พี่ชายตัวสูง  น้องสาวตัวเตี้ย

兒子長得比爸爸高了。
 ér     zi   zhǎng  de     bǐ     bà    ba    gāo    le 
ลูกชายโตจนสูงกว่าพ่อแล้ว

他的鼻子很高。
 tā     de     bí      zi    hěn  gāo  
จมูกของเขาโด่งมาก
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比較（ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ；bǐ  jiào）เปรียบเทียบ  ...กว่า

這兩件事很難比較。
zhè  liǎng  jiàn  shìh  hěn  nán    bǐ    jiào  
สองเรื่องนี้เปรียบเทียบกันยากมาก

哥哥比較聰明。
 gē    ge     bǐ    jiào  cōng  míng  
พี่ชายฉลาดกว่า

妹妹比較漂亮。
mèi  mei    bǐ    jiào  piào  liàng  
น้องสาวสวยกว่า

我比較喜歡看電影。
wǒ     bǐ    jiào    xǐ  huān   kàn  diàn  yǐng  
ฉันชอบดูหนังมากกว่า

他比較喜歡游泳。
 tā      bǐ    jiào   xǐ   huān  yóu  yǒng  
เขาชอบว่ายน้ำมากกว่า

樣（ㄧㄤˋ；yàng）แบบ  ลักษณะ

這件衣服的樣子很好看。
zhè   jiàn    yī    fú      de   yàng  zi    hěn   hǎo   kàn  
แบบของเสื้อตัวนี้สวยมาก

她的樣子像媽媽。
 tā     de   yàng   zi   xiàng  mā   ma 
หน้าตาของเธอเหมือนแม่

你的鞋子跟我的㆒樣。
 nǐ     de    xié     zi   gēn    wǒ    de     yí   yàng  
รองเท้าของคุณเหมือนกับของฉัน

你 的 ㆗ 文 ㈻得怎麼樣 了？
 nǐ      de   zhōng  wén   xué    de     zěn    me   yàng     le 
ภาษาจีนของคุณเรียนไปถึงไหนแล้ว

你現在怎麼樣？忙不忙？
 nǐ   xiàn   zài    zěn   me  yàng      máng  bù  máng  
ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง  งานยุ่งหรือเปล่า
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眼睛（ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ；yǎn  jīng）ตา

他的眼睛很大。
 tā     de    yǎn   jīng  hěn   dà   
ตาของเขาโตมาก

他的眼睛很亮。
 tā     de   yǎn   jīng   hěn   liàng   
ตาของเขาเป็นประกายสวยเชียว

他的眼睛長得像媽媽。
 tā      de    yǎn   jīng  zhǎng  de   xiàng  mā   ma  
ตาของเขาเหมือนแม่

他的眼睛很好，他不用眼鏡。
 tā     de    yǎn   jīng  hěn  hǎo          tā     bú   yòng  yǎn  jìng  
สายตาของเขาดีมาก เขาไม่ต้องใช้แว่น

頭髮（ㄊㄡˊ ㄈㄚˇ；tóu fǎ）ผม

他的頭髮長。
 tā     de     tóu    fǎ  cháng  
เขาไว้ผมยาว

我的頭髮短。
wǒ    de     tóu    fǎ   duǎn  
ฉันไว้ผมสั้น

高先生的頭髮很黑。
Gāo  xiān  shēng  de    tóu    fǎ     hěn   hēi 
คุณเกามีผมที่ดำสนิท

李先生的頭髮白了。
 Lǐ   xiān  shēng  de    tóu     fǎ     bái     le 
ผมของคุณหลี่ขาวแล้ว

亮（ㄌㄧㄤˋ；liàng）สว่าง

他的眼睛很亮。
 tā     de    yǎn  jīng   hěn  liàng  
ผมของคุณหลี่หงอกแล้ว

這間屋子很亮。
zhè   jiān   wū    zi    hěn  liàng  
ห้องนี้สว่างมาก
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這個燈很亮。
zhè    ge  dēng  hěn   liàng  
ไฟดวงนี้สว่างมาก

漂亮（ㄆㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ；piào  liàng）สวย

長 頭 髮 很漂亮。
cháng  tóu    fǎ    hěn    piào  liàng  
ไว้ผมยาวสวยมาก

這件衣服又漂亮又便宜。
zhè   jiàn     yī     fú     yòu   piào  liàng  yòu  pián   yí   
เสื้อตัวนี้ทั้งสวยทั้งถูก

笑（ㄒㄧㄠˋ；xiào）ยิ้ม  หัวเราะ

㈲的小孩子愛笑，㈲的小孩子愛哭。
yǒu   de   xiǎo   hái     zi     ài   xiào        yǒu   de   xiǎo   hái     zi     ài      kū  
เด็กบางคนชอบหัวเราะ  เด็กบางคนชอบร้องไห้

他笑起來很可愛。
 tā    xiào   qǐ     lái    hěn   kě     ài  
พอยิ้มแล้วเขาดูน่ารักมาก

你笑什麼？
nǐ    xiào   shé   me  
คุณหัวเราะอะไร

我笑他少了㆒顆門牙。
wǒ   xiào   tā    shǎo   le      yí    kā   mén   yá  
ฉันหัวเราะที่ฟันหน้าเขาหายไปหนึ่งซี่

別笑他，他會不高興的。
bié   xiào    tā           tā    hùi    bù   gāo   xìng  de 
อย่าหัวเราะเยาะเขา เขาจะไม่พอใจเอา

門（ㄇㄣˊ；mén）ประตู

我家的門是紅的。
wǒ    jiā     de   mén   shì  hóng  de  
ประตูบ้านฉันสีแดง
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㈻校門口㈲兩棵大樹。
xué  xiào   mén  kǒu   yǒu   liǎng  kē     dà    shù  
หน้าประตูโรงเรียนมีต้นไม้สองต้น

牙（ㄧㄚˊ；yá）ฟัน

每個㆟應該㈲㆔㈩㆓顆牙。
měi   ge    rén   yīng  gāi   yǒu   sān   shí     èr     kā    yá  
ทุกคนควรมีฟันสามสิบสองซี่

常 常 刷 牙 ， 牙 齒 才 會 好 。
cháng  cháng  shuā    yá                yá      chǐ       cái       hùi     hǎo  
แปรงฟันบ่อย ๆ ฟันถึงจะดี

孩子㈤、㈥歲的時候就開始換牙了。
hái     zi    wǔ          lìu   sùi     de    shí    hòu   jiù   kāi    shǐ   huàn  yá     le 
เด็ก ๆพออายุห้าหกขวบก็จะเริ่มเปลี่ยนฟันชุดใหม่(เริ่มมีฟันแท้)

他的門牙長得很好看。
 tā     de   mén   yá  zhǎng  de    hěn   hǎo  kàn  
ฟันหน้าของเขาสวยมาก

愛（ㄞˋ；ài）รัก  ชอบ

愛笑的孩子可愛。
 ài    xiào   de    hái    zi     kě     ài  
เด็กที่ชอบยิ้มนั้นน่ารัก

愛哭的孩子不可愛。
 ài     kū     de    hái    zi     bù     kě    ài  
เด็กที่ชอบร้องไห้ไม่น่ารัก

小孩子愛吃糖。
xiǎo  hái    zi      ài    chī   táng 
เด็ก ๆ ชอบกินท๊อฟฟี่

你愛吃什麼？
 nǐ     ài    chī     shé   me  
คุณชอบทานอะไร

我愛吃㆗國菜。
wǒ     ài      chī  zhōng  guó  cài  
ฉันชอบกินอาหารจีน
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我愛我的國家，愛我的家㆟，也愛我的朋友。
 wǒ    ài    wǒ    de    guó    jiā           ài    wǒ    de    jiā    rén          yě     ài    wǒ     de  péng  yǒu 
ฉันรักประเทศของฉัน รักครอบครัวของฉันและก็รักเพื่อนของฉันด้วย

 甲：李先生結婚了沒有？

 乙：早結婚了，孩子都長得比他高了。

 甲：他的孩子多大了？

 乙：兒子十三歲了，女兒比較小，才五歲。

 甲：他的女兒長得怎麼樣？

 乙：長得很像他太太，眼睛大大的，頭髮長長的。

 甲：一定很漂亮。

 乙：非常漂亮，就是笑起來少了一顆大門牙。

 甲：那才更可愛呢。
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 三    溫習  บททบทวน



㆙：小 王 ㈲ ㊛ 朋 友 了！
             xiǎo  Wáng  yǒu   nyǔ   péng   yǒu     le  

เสี่ยวหวางมีแฟนแล้ว

㆚：長得怎麼樣？
            zhǎng  de    zěn   me   yàng  

หน้าตาเป็นอย่างไร

㆙：長得很漂亮，眼睛大大的，頭 髮 長 長 的。
            zhǎng  de   hěn  piào  liàng       yǎn   jīng   dà    dà     de          tóu    fǎ   cháng  cháng  de  

หน้าตาสวยมาก ตาโต ๆ  ไว้ผมยาว   

㆚：高不高？
              gāo    bù   gāo  

รูปร่างสูงไหม

㆙：不太高，不過也不算矮。
               bú    tài    gāo          bú   guò   yě    bú    suàn  ǎi  

ไม่ค่อยสูง  แต่ก็ไม่นับว่าเตี้ย

㆚：㆒定很可愛。
               yí   dìng   hěn   kě     ài 

ต้องน่ารักมากแน่ ๆ เลย

㆙：是啊，小王很愛她。
              shì      a           xiǎo  Wáng hěn    ài      tā  

ใช่แล้ว เสี่ยวหวางรักเธอมาก

㆚：他們快要結婚了嗎？
                tā   men  kuài  yào   jié    hūn    le    ma 

พวกเขาจวนจะแต่งงานกันแล้วหรือ

㆙：還沒㈲，她還不到㆓㈩歲，不想這麼早結婚。
              hái   méi  yǒu         tā     hái   bú    dào    èr    shí    sùi         bù  xiǎng  zhè   me   zǎo   jié   hūn 

ยังหรอก เธออายุยังไม่ถึงยี่สิบ ไม่คิดจะแต่งเร็วอย่างนี้หรอก
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 四    應用  บทฝึกฝน



第一課
生難字 王 李 先 生 太 你 您 好
通  用 wáng lǐ sian sheng tài nǐ nín hǎo

漢  語 wáng lǐ xiān shēng tài nǐ nín hǎo

生難字 嗎 我 他 她 早 很 謝
通  用 må wǒ ta ta zǎo hěn siè

漢  語 ma wǒ tā tā zǎo hěn xiè

第二課
生難字 忙 呢 不 也 們 都
通  用 máng ne̊ bù yě me̊n dou

漢  語 máng ne bù yě men dōu

第三課   
生難字 這 是 那 什 麼 枝 筆 毛
通  用 jhè shìh nà shé me̊ jhih bǐ máo

漢  語 zhè shì nà shé me zhī bǐ máo

生難字 本 書 ㆗ 文
通  用 běn shu jhong wún

漢  語 běn shū zhōng wén

第四課
生難字 到 去 裡 裏 ㈻ 校 做 教
通  用 dào cyù lǐ lǐ syué siào zuò jiao

漢  語 dào qù lǐ lǐ xué xiào zuò jiāo

生難字 老 師
通  用 lǎo shih

漢  語 lǎo shī

生難字表  รายการคำศัพท์
（中文左方的星號，代表本書出現的破音字。本書採漢語拼音，以下生難字表除標注
音符號外，另對照通用拼音及漢語拼音，簡稱「通用」、「漢語」。）
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第五課
生難字 來 的 同 誰 華 ㆟ 民 國
通  用 lái de̊ tóng shéi huá rén mín guó

漢  語 lái de tóng shéi huá rén mín guó

生難字 台 灣 會 說 話 ㊢ 字
通  用 tái wan huèi shuo huà siě zìh

漢  語 tái wān hùi shuō huà xiě zì

第六課
生難字 ㈲ 幾 個 ㈩ 大 小 孩 ㊚
通  用 yǒu jǐ ge̊ shíh dà siǎo hái nán

漢  語 yǒu jǐ ge shí dà xiǎo hái nán

生難字 ㊛ 吧 定 半
通  用 nyǔ bå dìng bàn

漢  語 nǔ ba dìng bàn

第七課
生難字 所 多 少 百 千 萬 零 真
通  用 suǒ duo shǎo bǎi cian wàn líng jhen

漢  語 suǒ duō shǎo bǎi ciān wàn líng jhēn

生難字 啊 沒 外
通  用 å méi wài

漢  語 a méi wài

第八課
生難字 比 還 跟 和 樣 *差 聰 明
通  用 bǐ hái gen hàn yàng cha cong míng

漢  語 bǐ hái gēn hàn yàng chā cōng míng

生難字 笨 用 功
通  用 bèn yòng gong

漢  語 bèn yòng         gōng
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第九課
生難字 請 問 貴 姓 叫 位 士 給
通  用 cǐng wùn guèi sìng jiào wèi shìh gěi

漢  語 qǐng wèn gùi xìng jiào wèi shì gěi

生難字 介 紹 高 興 認 識
通  用 jiè shào gao sìng rèn shìh

漢  語 jiè shào gāo xìng rèn shì

第十課
生難字 了 久 才 已 經 關 係 ㆖
通  用 le̊ jiǒu cái yǐ jing guan sì shàng

漢  語 le jiǔ cái yǐ jīng guān xì shàng

生難字 年 ㈪
通  用 nián yuè

漢  語 nián yuè

第十一課
生難字 星 期 次 每 鐘 時 候 午
通  用 sing cí cìh měi jhong shíh hòu wǔ

漢  語 xīng qí cì měi zhōng shí hòu wǔ

生難字 點 分 從 ㆘ 累 意  思
通  用 diǎn fen cóng sià lèi yì sı̊h

漢  語 diǎn fēn cóng xià lèi yì si

第十二課
生難字 想 畫 *得 只 能 語 簡 唱
通  用 siǎng huà de̊ jhǐh néng yǔ jiǎn chàng

漢  語 xiǎng huà de zhǐ néng yǔ jiǎn chàng

生難字 歌 首 梅 花
通  用 ge shǒu méi hua

漢  語 gē shǒu méi huā
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第十三課
生難字 前 ㆝ 昨 今 白 後 晚 間
通  用 cián tian zuó jin bái hòu wǎn jian

漢  語 qián tiān zuó jīn bái hòu wǎn jiān

生難字 空 事 號
通  用 kòng shìh hào

漢  語 kòng shì hào

第十四課
生難字 商 量 ㆞ 方 在 家 覺 隨
通  用 shang liáng dì fang zài jia jyué suéi

漢  語 shāng liáng dì fāng zài jiā jué súi

生難字 便 再 見
通  用 biàn zài jiàn

漢  語 biàn zài jiàn

第十五課
生難字 要 別 喜 歡 趣 練 習 應
通  用 yào bié sǐ huan cyù liàn sí ying

漢  語 yào bié xǐ huān qù liàn xí yīng

生難字 該 走 出 就 起
通  用 gai zǒu chu jiòu cǐ

漢  語 gāi zǒu chū jìu qǐ

第十六課
生難字 準 備 些 具 紙 墨 硯 買
通  用 Jhǔn bèi sie jyù jhǐh mò yàn mǎi

漢  語 zhǔn bèi xiē jù zhǐ mò yàn mǎi

生難字 賣 店 貨 公 司 街 東 西
通  用 mài diàn huò gong sih jie dong si

漢  語 mài diàn huò gōng sī jiē dōng xī
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生難字 南 北
通  用 nán běi

漢  語 nán běi

第十七課
生難字 錢 塊 元 角 種 宜 共 看
通  用 cián kuài yuán jiǎo jhǒng yí gòng kàn

漢  語 qián kuài yuán jiǎo zhǒng yí gòng kàn

生難字 對 換 開 找
通  用 duèi huàn kai jhǎo

漢  語 dùi huàn kāi zhǎo

第十八課
生難字 現 快 慢 及 吃 飯 離 遠
通  用 siàn kuài màn jí chih fàn lí yuǎn

漢  語 xiàn kuài màn jí chī fàn lí yuǎn

生難字 近 路 車
通  用 jìn lù che

漢  語 jìn lù chē

第十九課
生難字 迎 麻 煩 進 坐 兒 馬 回
通  用 yíng má fán jìn zuò ér mǎ huéi

漢  語 yíng má fán jìn zuò ér mǎ húi

生難字 讓 等 剛
通  用 ràng děng gang

漢  語 ràng děng gāng

第二十課
生難字 山 ㈬ 幅 樹 石 鳥 隻 難
通  用 shan shuěi fú shù shíh niǎo jhih nán

漢  語 shān shǔi fú shù shí niǎo zhī nán
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生難字 容 易 試
通  用 róng yì shìh
漢  語 róng yì shì

第二十一課
生難字 打 電 玉 班 闆 碼 查 朋
通  用 dǎ diàn yù ban bǎn mǎ chá péng

漢  語 dǎ diàn yù bān bǎn mǎ chá péng

生難字 友 放 心
通  用 yǒu fàng sin

漢  語 yǒu fàng sīn

第二十二課
生難字 內 台 臺 因 問 題 留 過
通  用 nèi tái tái yin wùn tí lióu guò

漢  語 nèi tái tái yīn wèn tí líu guò

第二十三課
生難字 通 講 壞 接 錯 洗 手 聽
通  用 tong jiǎng huài jie cuò sǐ shǒu ting

漢  語 tōng jiǎng huài jiē cuò xǐ shǒu tīng

生難字 鈴 聲 趕 掛 斷 告 訴
通  用 líng sheng gǎn guà duàn gào sù

漢  語 líng shēng gǎn guà duàn gào sù

第二十四課
生難字 住 *爸 父 親 *媽 母 *哥 *姊
通  用 jhù bà fù cin ma mǔ ge jiě

漢  語 zhù bà fù qīn mā mǔ gē jiě

生難字 *弟 *妹 租 房 口 念
通  用 dì mèi zu fáng kǒu niàn

漢  語 dì mèi zū fáng kǒu niàn
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第二十五課
生難字 週 末 常 玩 客 氣 非 臥
通  用 jhou mò cháng wán kè cì fei wò

漢  語 zhōu mò cháng wán kè qì fēi wò

生難字 廳 院 球 址
通  用 ting yuàn cióu jhǐh

漢  語 tīng yuàn qíu zhǐ

第二十六課
生難字 像 直 彎 轉 ㊧ ㊨ 忘 記
通  用 siàng jhíh wan jhuǎn zuǒ yòu wàng jì

漢  語 xiàng zhí wān zhuǎn zuǒ yòu wàng jì

生難字 迷
通  用 mí

漢  語 mí

第二十七課
生難字 第 銀 *行 向 然 紅 綠 燈
通  用 dì yín síng siàng rán hóng lyù deng

漢  語 dì yín xíng xiàng rán hóng lyù dēng

生難字 知 道 條
通  用 jhih dào tiáo

漢  語 zhī dào tiáo

第二十八課
生難字 雙 鞋 襪 套 運 動 衣 服
通  用 shuang sié wà tào yùn dòng yi fú

漢  語 shuāng xié wà tào yùn dòng yī fú

生難字 褲 牌 ㈴ 正 折
通  用 kù pái míng jhèng jhé

漢  語 kù pái míng zhèng zhé
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第二十九課
生難字 影 票 海 邊 風 景 游 泳

通  用 yǐng piào hǎi bian feng jǐng yóu yǒng

漢  語 yǐng piào hǎi biān fēng jǐng yóu yǒng

生難字 但 而 且 坐 汽 算 帶
通  用 dàn ér ciě zuò cì suàn dài

漢  語 dàn ér qiě zuò qì suàn dài

第三十課
生難字 結 婚 *長 高 較 髮 亮 漂
通  用 jié hun cháng gao jiào fǎ liàng piào

漢  語 jié hūn cháng gāo jiào fǎ liàng piào

生難字 笑 門 牙 愛
通  用 siào mén yá ài

漢  語 xiào mén yá ài
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 注音符號、通用拼音與漢語拼音對照表

注音符號 通用拼音 漢語拼音 注音符號 通用拼音 漢語拼音

ㄅ b b ㄚ a a
ㄆ p p ㄛ o o
ㄇ m m ㄜ e e
ㄈ f f ㄝ ê ê
ㄉ d d ㄞ ai ai
ㄊ t t ㄟ ei ei
ㄋ n n ㄠ ao ao
ㄌ l l ㄡ ou ou
ㄍ g g 一ㄚ ya, - ia ya, - ia
ㄎ k k 一ㄛ  yo
ㄏ h h 一ㄝ ye, -ie ye, -ie
ㄐ j(i) j 一ㄞ yai
ㄑ c(i) q 一ㄠ yao, -iao yao, -iao
ㄒ s(i) x 一ㄡ you, -iou you, -iu
ㄓ jh zh 一ㄢ yan, -ian yan, -ian
ㄔ ch ch 一ㄣ yin, -in yin, -in
ㄕ sh sh 一ㄤ yang, -iang yang, -iang
ㄖ r r 一ㄥ ying, -ing ying, -ing
ㄗ z z ㄨㄚ wa, -ua wa, -ua
ㄘ c c ㄨㄛ wo, -uo wo, -uo
ㄙ s s ㄨㄞ wai, -uai wai, -uai
空韻 - ih -i ㄨㄟ wei, -uei wei, -ui
ㄢ an an ㄨㄢ wan, -uan wan, -uan
ㄣ en en ㄨㄣ wun, -un wen,-un
ㄤ ang ang ㄨㄤ wang, -uang wang, -uang
ㄥ eng eng ㄨㄥ wong,-ong weng,-ong
ㄦ er er ㄩㄝ yue yue,-üe
一 yi,-i yi,-i ㄩㄢ yuan yuan,-üan
ㄨ wu,-u wu,-u ㄩㄣ yun yun,-ün
ㄩ yu yu,-ü,-u ㄩㄥ yong yong,-iong
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