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 Erste Begegnung mit der deutschen Sprache  
การทําความรู้จักกับภาษาเยอรมันในเบื้องต้น 

Kapitel  Zum Bahnhof, bitte. กรุณาไปส่งที่สถานีรถไฟด้วยค่ะ 
การกล่าวคําทักทาย · การกล่าวคําขอบคุณ () · การบอกถึงสถานที่ที่ต้องการจะไป

Kapitel  Wann fährt ein Zug nach München?   

รถไฟที่ไปมิวนิคจะออกเดินทางตอนกี่โมงครับ
การถามเวลาออกเดินทางของรถไฟ · การกล่าวคําขอบคุณ () ·  
การกล่าวคําอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Kapitel  Wie geht es Ihnen? คุณสบายดีไหม 
การถามสารทุกข์สุขดิบ · การแนะนําบุคคลให้คนอื่นรู้จัก ·  
การแนะนําตัวว่าตัวเองมาจากประเทศอะไร

Kapitel  Ich hätte gern einen Apfelsaft. ดิฉันอยากจะได้น้ําแอปเป้ิลค่ะ 
การสัง่อาหารและเครื่องดื่ม · อาหาร ()

Kapitel  Haben Sie ein Zimmer frei? คุณมีห้องว่างหรือเปล่าครับ 
การถามหาห้องว่างในโรงแรม

 Rückblick A แบบฝึกหัดทบทวน A 
คํานําหน้านามแบบชี้เฉพาะเจาะจง · คําบุพบท “aus” · ตัวเลข  ถึง  
การวางตัวอย่างสุภาพและเหมาะสม · ในรถแท็กซี่ · ในร้านอาหาร · ในโรงแรม

Kapitel  Bitte buchstabieren Sie. คุณช่วยสะกดชื่อให้หน่อยได้ไหมครับ 
การบอกชื่อและที่อยู่ของตัวเอง

Kapitel  Das ist kein Geldautomat. นัน่ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มครับ 
การขอความช่วยเหลือ () · การอธิบายเมื่อเกิดการเข้าใจผิด

Kapitel  Das ist mein Bruder. นัน่คือพี่ชาย/น้องชายของดิฉันค่ะ 
การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและสมาชิกในครอบครัว

Kapitel  Fünf Bananen, bitte. ขอกล้วยห้าลูกค่ะ 
การซื้อของในตลาด

Kapitel  Der nächste Bus fährt um  Uhr .  
รถโดยสารประจําทางคันถัดไปออกเวลา . นาฬิกา 
รถโดยสารสาธารณะ · การนับเลขถึง 
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 Rückblick B แบบฝึกหัดทบทวน B 
สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (): “mein”, “Ihr” · การปฏิเสธด้วย “kein” ·  
คํานามในรูปพหูพจน์ · คําแสดงคําถาม · ตัวเลข  ถึง  
การกรอกแบบฟอร์ม () · การบอกว่าสิ่งใดไม่ใช่ · การขอความช่วยเหลือ () · การอธิบาย

Kapitel  Hast du am Dienstag Vormittag Zeit? วันอังคารตอนก่อนเที่ยงเธอมีเวลาไหม 
การนัดหมาย · วิธีการพูดกับเพื่อนหรือคนสนิท

Kapitel  Ich suche eine Wohnung. ผมกําลังหาห้องพัก 
การอ่านและทําความเข้าใจประกาศ · การพูดถึงกับข้อดีและข้อด้อยของห้องพัก

Kapitel  Morgen scheint sicher wieder die Sonne. พรุ่งน้ีแดดออกอีกแน่นอน 
การพูดเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ · ฤดูกาลและเดือนต่าง ๆ

Kapitel  Mein Chef ist nett. หัวหน้าของฉันใจดี 
การพูดถึงงานที่ทํา · การพูดถึงสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน

Kapitel  Mein Bleistift ist weg. ดินสอของหนูหายไป 
การสื่อความหมายว่าต้องการหาอะไร · การสื่อความหมายเมื่อไม่แน่ใจในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ·  
สิ่งที่อนุญาตและต้องห้าม

 Rückblick C  แบบฝึกหัดทบทวน C 
คํากริยาช่วย (): “müssen”, “können“, “wollen” · การผันคํากริยาสําหรับประธาน  
“du” และ “ihr” · ตําแหน่งของคําในประโยค 
เดือนต่าง ๆ · วันต่าง ๆ · สอบถามเกี่ยวกับเหตุผล

Kapitel  Das Bett ist achtzig Zentimeter breit. เตียงกว้าง  เซนติเมตร 
การบอกขนาดของสิ่งของ · การสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์

 Kapitel  Du hast ja Fieber! เธอมีไข้น่ีนา 
การพูดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ · การให้คําแนะนํากับผู้ป่วย · อวัยวะในร่างกาย

Kapitel  Du hast ja schon viele Weihnachtsgeschenke gekauft!  
เธอได้ซื้อของขวัญคริสต์มาสมาเยอะเลย  
ของขวัญ · การเขียนจดหมายเชิญ

Kapitel  Welche Schuhe mögen Sie lieber? คุณชอบรองเท้าคู่ไหนมากกว่ากัน 
วิธีการพูดเกี่ยวกับรองเท้า · การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ ·  
สีต่าง ๆ

Kapitel  Das Ding ist kaputt. มันเสีย 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ·  
การบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือข้าวของเครื่องใช้เปิดหรือปิดอยู่ · อาหาร ()

 Rückblick D แบบฝึกหัดทบทวน D 
คํากริยาช่วย () “sollen” · สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (): “sein”, “ihr” ·  
คํากริยาที่แยกได้ · กริยารูปอดีตกาลสมบูรณ์หรือกริยาช่อง  
การเขียนและตอบจดหมายเชิญ · การส่งบัตรอวยพรแสดงความยินดี
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Kapitel  Wir frühstücken gleich. เราจะทานอาหารเช้ากันแล้วจ้ะ 
อาหาร () · การบอกว่าต้องการสิ่งใดเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง

Kapitel  Wie findest du das Bild? เธอคิดว่ารูปภาพน้ีเป็นยังไงบ้าง 
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ · การทําความเข้าใจประกาศในที่สาธารณะ ·  
การทําความเข้าใจกับโน้ตที่เป็นลายลักษณ์อักษร

Kapitel  Was war das? นัน่คืออะไรเหรอคะ 
การกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต · การคาดเดา · การให้คําแนะนํา

Kapitel  Hast du alle Papiere? เธอมีเอกสารทุกอย่างครบไหม 
การเดินทางโดยเครื่องบิน · การสนทนากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ·  
การกรอกแบบฟอร์ม ()

Kapitel  Bitte wiederholen Sie die Wörter. จงพูดคําศัพท์เหล่าน้ีตามอีกครัง้ 
ข้อสอบ · การให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ

 Rückblick E แบบฝึกหัดทบทวน E 
คําบุพบทที่ใช้แสดงตําแหน่ง · กริยารูปอดีตกาลหรือกริยาช่อง  ของ “haben” และ “sein” ·  
คําบุรุษสรรพนามในรูปของกรรมรอง · สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ: “unser”, “euer”  
การกรอกแบบฟอร์ม () · วิธีการบอกวันที่

Übungstest แบบฝึกหัดทบสอบ Start Deutsch   

Hören Teil   

Hören Teil   

Hören Teil   

Lesen Teil   

Lesen Teil   

Lesen Teil   

Schreiben Teil   

Schreiben Teil   

Sprechen Teil   

Sprechen Teil   

Sprechen Teil  

Strukturen โครงสร้างของภาษาเยอรมัน  

Wortliste รายชื่อคําศัพท์ 

Lösungen เฉลย 

Lösungen zum Übungstest เฉลยแบบฝึกหัดทดสอบ 

Hörtexte บทความฝึกทักษะการฟัง 

Quellenverzeichnis บรรณานุกรม 
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