
Check in

ใครมาแล้วขอ อิโมจิคนละ 1 ตัว 

ส่งในช่องแชทได้เลย~

🥺😆🤔🙄😠😡😍😎😥🤪

ใครพิมพ์ไม่ได้ ให้พิมพ์ตัวอักษรอังกฤษ 1 ตัว



บทที่ 6 : ฉันป่วยแล้ว

第6课：

我生病了



ทบทวนค าศพัท์

késou

咳嗽
fāshāo

发烧
dùzi téng

肚子疼

liáng tǐwēn

量体温
lā dùzi

拉肚子
yào

药

ไอ เป็นไข้ ปวดท้อง

วัดอุณหภูมิ ท้องเสีย ยา



บทสนทนา
对话
หน้า 42-43



班亚，七点了，快起床！

你怎么了？

妈妈，我不舒服。

我头疼，一会儿冷一会儿热。

Bān yà qī diǎn le kuài qǐchuáng

Māma wǒ bùshūfu

Nǐ zěnme le

Wǒ tóuténg yíhuìr lěng yíhuìr rè



妈妈给你量一下体温。

三十八度，你发烧了，

妈妈多少度？

Māmā gěi nǐ liáng yíxià tǐwēn

Māmā duōshǎo dù

Sānshí bā dù nǐ fāshāo le

还有什么地方不舒服吗？

háiyǒu shénme dìfang bùshūfu ma



今天不要上学了，

我肚子疼要上厕所。

Wǒ dùzi téng yào shàng cèsuǒ

Jīntiān búyào shàngxué le

妈，我拉肚子了。

Mā wǒ lā dùzi le

妈妈带你去医院。

māmā dài nǐ qù yīyuàn



มาช่วยกันอ่าน 
ช่วยกันดูความหมายกันดีกว่า



班亚，七点了，快起床！

你怎么了？

妈妈，我不舒服。

我头疼，一会儿冷一会儿热。

Bān yà qī diǎn le kuài qǐchuáng

Māma wǒ bùshūfu

Nǐ zěnme le

Wǒ tóuténg yíhuìr lěng yíhuìr rè

ปัญญา 7 โมงแล้ว รีบตื่นนอนเร็ว

แม่ครับ~ ผมไม่สบาย

เธอเป็นยังไง

ผมปวดหัว เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน



一会儿…… 一会儿……

yíhuìr yíhuìr

เดี๋ยว... เดี๋ยว...

一会儿冷 一会儿热。
lěng rè

เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน

一会儿发烧，一会儿不发烧。
fāshāo bù fāshāo

เดี๋ยวเป็นไข้ตัวร้อน เดี๋ยวไม่เป็น...



一会儿…… 一会儿……

yíhuìr yíhuìr

เดี๋ยว... เดี๋ยว...

一会儿短 一会儿长。
chángduǎn

เดี๋ยวสั้น เดี๋ยวยาว

Hint : ส่ิงของ



妈妈给你量一下体温。

三十八度，你发烧了，

妈妈多少度？

Māmā gěi nǐ liáng yíxià tǐwēn

Māmā duōshǎo dù

Sānshí bā dù nǐ fāshāo le

还有什么地方不舒服吗？

háiyǒu shénme dìfang bùshūfu ma

แม่วัดอุณหภูมิให้เธอสักเล็กน้อย

กี่องศาครับคุณแม่

38 องศา เธอเป็นไข้แล้ว
ยังมีที่ไหนไม่สบายไหม



量一下体温

liáng yíxià tǐwēn

กริยา + 一下

吃一下药 喝一下药
chī yào hē yào

สักหน่อย



今天不要上学了，

我肚子疼要上厕所。

Wǒ dùzi téng yào shàng cèsuǒ

Jīntiān búyào shàngxué le

妈，我拉肚子了。

Mā wǒ lā dùzi le

妈妈带你去医院。

māmā dài nǐ qù yīyuàn

ฉันปวดท้องต้องการเข้าห้องน ้า

แม่~ ผมท้องเสียแล้ว

วันนี้ไม่ต้องไปเรียนแล้ว

แม่พาเธอไปโรงพยาบาล



问题

早上 晚上

กด 1 กด 2

zǎoshang wǎnshang

🌙☀



问题

上学 在家

กด 1 กด 2

shàngxué zàijiā

🏡📖



问题

Answer something…

班亚怎么了？
Bān yà zěnme le



ค าศัพท์ (ต่อ)
生词



yǎnlèi

眼泪



máojīn

毛巾



xiǎobiàn

小便

dàbiàn

大便



wúwēibúzhì

无微不至

ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

妈妈无微不至地关心照顾我们。



tuìshāo

退烧

fāshāo

发烧



shēnchū

伸出



xiàomīmī

笑眯眯

眯眯眼



shuāngbì

双臂

手臂 แขน



lǒuzhù

搂住





第6课：

我生病了
บทที่ 6 : ฉันป่วยแล้ว (2)



Check in กิจกรรมเช็คชื่อ

30

เลือกภาพมีมที่ตรงกับตัวเอง 1 รูปพร้อมระบุข้อความให้กับมีมแล้วส่งในช่องแชท

ขอบคณุภาพคณุนอ้ง Gavin Thomas

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

Example : 10 - ง่วงจัดด!! ไม่ไหวไปพัก!



เนื้อหา

31

ค าศัพท์ 生词1 ไวยากรณ์ 语法2

บทอ่าน 课文3 แบบฝึกหัด 练习4



1

ค าศัพท์

生词



yǎnlèi

眼泪



máojīn

毛巾
ขน ผ้า



xiǎobiàn

小便

dàbiàn

大便



wúwēibúzhì

无微不至
ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

妈妈无微不至地关心照顾我们。
Māmā de   guānxīn zhàogù wǒmen

คุณแม่ดูแลเอาใจใส่พวกเราอย่างทั่วถึง



tuìshāo

退烧

fāshāo

发烧

ไขล้ด

ไขข้ึ้น



shēnchū

伸出

ยื่นออกไป



xiàomīmī

笑眯眯

眯眯眼
ยิ้มกรุ้มกริ่ม

mīmī yǎn



shuāngbì

双臂

手臂 แขน 双手
shǒubì shuāngshǒu



lǒuzhù

搂住

กอดไว้



2

ไวยากรณ์

语法



43

一 + (เหตุการณ์ 1)，就 + (เหตุการณ์ 2)
yī jiù

我一说，妈妈就为我准备。
พอ... ก็...

我一下课就去吃午饭。
Wǒ yí xiàkè jiù qù chī wǔfàn

Wǒ yì shuō māma jiù wèi wǒ zhǔnbèi

พอฉันเลิกเรียน ก็ไปกินข้าวกลางวัน (เลย)

พอฉันพูด คุณแม่ก็จัดเตรียมให้ฉัน (ทันที)

เหตุการณ์ต่อเน่ืองกัน แสดงการเกิดเหตุการณ์ที่ 1 ตามด้วยเหตุการณ์ที่ 2 ทันที



3

บทอ่าน

课文



ค าถามชวนคิด

问题

1) 他怎么了？

2) 妈妈给他做了哪些事？

Tā zěnme le 

Māma gěi tā zuò le  nǎ xiē shì

เขาเป็นยังไง

คุณแม่ท าอะไรให้เขาบ้าง



在我生病时，最关心我的是亲爱的妈妈。前天夜里，妈妈发现

我的脸红得像苹果一样，还不停地咳嗽，就马上给我量体温，

三十九度八。妈妈急得眼泪都快掉下来了，她先给我吃了药，

然后用凉毛巾给我擦头和身子，还不停地给我喝水、量体温。

亲爱的妈妈
qīn’ài de   māma

Zài wǒ shēngbìng shí zuì guānxīn wǒ de  shì qīn’ài de māma Qiántiān yè li māma fāxiàn

wǒ de  liǎn hóng de xiàng píngguǒ yīyàng hái bù tíng de    késòu jiù mǎshàng gěi wǒ liáng tǐwēn

sān shí jiǔ dù bā Māma jí de   yǎnlèi dōu kuài diào xià lái le           tā xiān gěi wǒ chī le   yào

ránhòu yòng liáng máojīn gěi wǒ cā tóu hé shēn zǐ hái bù tíng de  gěi wǒ hē shuǐ liàng tǐwēn



夜里只要我一说小便或喝水，妈妈就马上为我准备。妈妈一夜

没睡，无微不至地照顾我。

早晨醒来，我退烧了。妈妈笑眯眯地看着我。一双眼睛

红红的。我伸出双臂，搂住妈妈。妈妈的爱是那么温暖。
hóng hóng de    wǒ shēn chū shuāng bì lǒu zhù māma Māma de  ài shì nà me wēnnuǎn

yè lǐ zhī yào wǒ yì shuō xiǎobiàn huò hē shuǐ māma jiù mǎshàng wèi wǒ zhǔnbèi Māma yí yè

méi shuì wúwēi búzhì de zhàogu wǒ

Zǎochén xǐng lái wǒ tuì shāo le          Māma xiào mīmī de kàn zhe wǒ yì shuāng yǎnjīng



48

红得像苹果一样
hóng de xiàng píngguǒ yīyàng

(Adj./V.) 得像 (Something) 一样

漂亮 得像 花 一样ตัวอย่าง :

吃 得像 猪 一样

🌺

🐷



ค าถามชวนคิด

问题

1) 他怎么了？

2) 妈妈给他做了哪些事？

Tā zěnme le 

Māma gěi tā zuò le  nǎ xiē shì



4

แบบฝึกหัด

练习



กิจกรรมดาวินชี่

1) ครูจะเปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นจนครบ

2) หากนักเรียนตอบได้แล้วให้พิมพ์ค าท่ีก าหนดของแต่ละข้อในช่องแชท

3) ตอบค าตอบที่ถูกต้องพร้อมค าศัพท์ภาษาจีน หากตอบผิดจะให้

คนที่พิมพ์ข้อความส่งมาในล าดับถัดไปตอบทันที

4) กด “ยกมือ” เมื่อต้องการแปลประโยค (ข้อละ 1 คน เท่านั้น)

K

คนที่ตอบได้ กับ คนที่ช่วยแปลประโยค จะได้รับคะแนนสะสมทุกคนเลยน้า~

มี “โอ” เค



52

1
他怎么了？他_____得很厉害。咳嗽

ไอ

Tā zěnme le             Tā de  hěn lìhai

โค้ดตอบค าถาม : “สวัสด”ี



53

2
他_____多少度？三十八度。发烧

เป็นไข้ (ตัวร้อน)

Tā duōshǎo dù Sān shí bā dù

โค้ดตอบค าถาม : “ครูให้ท าไรนะ”



54

3
你哪儿不舒服？我_______了。拉肚子

ท้องเสีย

Nǐ nǎr bù shūfu Wǒ le

โค้ดตอบค าถาม : “กินข้าวยังคะ”



55

4
妈妈你在吃什么？妈妈在吃_____。药

ยา

Māma nǐ zài chī shénme Māmā zài chī

ย

โค้ดตอบค าถาม : “ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้”



56

หมดแล้ว~
ทั้งหมดนี้คือแบบฝึกหัดหน้า 36 ของเรานั่นเอง...
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拿 伸出 退

红红的 马上 搂住

แบบฝึกหัดหน้า 37
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拿

伸出退 红红的

马上 搂住

แบบฝึกหัดหน้า 37



59

?Q & A


