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Can-do チェック　『まるごと　日本のことばと文化』 初
しょきゅう

級 2 A2 ＜かつどう＞ Can-do Check

１
新しい 友だち
เพื่อนใหม่

1 いい なまえですね
เป็นชื่อที่ดีนะ

1  自分の なまえの いみなど こじんてきな じょうほうを 
言って じこしょうかいを します

พูดแนะนำ�ตนเอง บอกเรื่องร�วส่วนตัว เช่น คว�มหม�ย
ของชื่อตนเอง 1 ☆☆☆

（　/　/　）

2  しゅみや けいけんなど 自分について 少し くわしく 話します
พูดเก่ียวกับตนเองโดยให้ร�ยละเอียดเล็กน้อย เช่น ง�นอดิเรก 
ประสบก�รณ์ที่ผ่�นม� 2 ☆☆☆

2 めがねを かけている 人です
คนที่ใส่แว่นต�

3  だれかの ふくや がいけんてきな とくちょうを 言います
บรรย�ยเกี่ยวกับเสื้อผ้� หรือรูปลักษณ์ภ�ยนอกที่เป็นจุดเด่น
ของบุคคล 3 ☆☆☆ （　/　/　）

4  よく しらない 人について いんしょうを 言います บอกคว�มรู้สึกเกี่ยวกับคนที่ไม่ค่อยรู้จัก 4 ☆☆☆

２
店で 食べる
การรับประทาน 
อาหารที่ร้าน

3 おすすめは 何ですか
อ�ห�รที่แนะนำ�คืออะไร

5  レストランに 入って にんずうと せきの きぼうを 言います บอกจำ�นวนที่นั่งที่ต้องก�รเมื่อไปร�้นอ�ห�ร 5 ☆☆☆ （　/　/　）

6  たてがきの メニューを 読みます อ่�นเมนูที่เขียนในแนวตั้ง 6 ☆☆☆

7  あんないした レストランで おすすめの 料理について 
話します

บอกเมนูแนะนำ�ในร�้นอ�ห�รที่ตนพ�ไป 7 ☆☆☆

8  食べられない ものと りゆうを かんたんに 言います
พูดเกี่ยวกับอ�ห�รที่รับประท�นไม่ได้ และบอกเหตุผล
อย่�งง�่ยๆ 8 ☆☆☆

9  料理と かずなどを 言って ちゅうもんします สั่งอ�ห�รและจำ�นวนที่ต้องก�ร 9 ☆☆☆

4 どうやって 食べますか
มีวิธีรับประท�นอย่�งไร

10  友だちに 食事を する ときの じゅんばんを 言います บอกลำ�ดับในก�รรับประท�นอ�ห�รแก่เพื่อน 10 ☆☆☆ （　/　/　）

11  料理の 食べかたを 言います บอกวิธีรับประท�นอ�ห�ร 11 ☆☆☆

12  自分の 国の 料理の 食べかたを メモを 見ながら 話します
พูดบรรย�ยง่�ยๆ เกี่ยวกับวิธีก�รรับประท�นอ�ห�รของ
ประเทศตนเองโดยดูโพยไปด้วย 12 ☆☆☆

３
沖縄旅行
ท่องเที่ยวโอะกินะวะ

5 ぼうしを 持っていった ほうが いいで
すよ
เอ�หมวกไปด้วยจะดีกว�่นะ

13  かんこうちが どんな ところか 友だちに 聞きます／言います ถ�มหรือตอบเกี่ยวกับสถ�นที่ท่องเที่ยวว�่เป็นที่แบบไหน 13 ☆☆☆ （　/　/　）

14  自分の けいけんを もとに 旅行する きせつなどについて
アドバイスします

ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับช่วงเวล�ในก�รท่องเที่ยว โดยแนะนำ�
จ�กประสบก�รณ์ของตนเอง 14 ☆☆☆

15  旅行の ときの こうつうきかんについて 自分の けいけんを 話
します

พูดเกี่ยวกับวิธีก�รเดินท�งเมื่อตอนไปเที่ยว 15 ☆☆☆

6 イルカの ショーが 見られます
ส�ม�รถดูโชว์โลม�ได้

16  旅行さきの ホテルで きょうみが ある ツアーについて 
話します

พูดเกี่ยวกับทัวร์ที่สนใจ ตอนที่อยู่โรงแรมเมื่อไปเที่ยว 16 ☆☆☆ （　/　/　）

17  さんかした ツアーについて かんそうを 言います พูดเกี่ยวกับคว�มรู้สึกหลังจ�กที่ได้ไปทัวร์ 17 ☆☆☆

18  ツアーについての アンケートを 読みます อ่�นแบบสอบถ�มเกี่ยวกับทัวร์ 18 ☆☆☆

４
日本まつり
งานเทศกาลญี่ปุ่น

7 雨が ふったら、どう しますか
ถ้�ฝนตกจะทำ�อย่�งไร

19  友だちに イベントの ボランティアを たのみます／こたえます
ขอร้องเพื่อนให้ช่วยเป็นอ�ส�สมัครง�นอีเวนต์ / 
ตอบรับคำ�ขอร้อง 19 ☆☆☆ （　/　/　）

20  スタッフの ミーティングで 聞いた しじについて 
しつもんします

ถ�มเกี่ยวกับคำ�สั่งในก�รประชุมเจ�้หน้�ที่ 20 ☆☆☆

21  ボランティアの とうろくの ために ひつような ことを 
書きます

เขียนข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รลงทะเบียนอ�ส�สมัคร 21 ☆☆☆

8 コンサートは もう はじまりましたか 
คอนเสิร์ตเริ่มแล้วหรือยัง

22  うけつけで イベントの 時間や 場所などについて 聞きます
／言います

ถ�มหรือตอบเกี่ยวกับเวล� หรือสถ�นที่จัดกิจกรรมที่
ประช�สัมพันธ์ 22 ☆☆☆

（　/　/　）

23  うけつけで イベントが 今 どう なっているか 聞きます
／言います

ถ�มหรือตอบเกี่ยวกับสภ�พก�รณ์ของง�นกิจกรรมที่
ประช�สัมพันธ์ 23 ☆☆☆

24  イベントの しかいしゃとして メモを 見ながら あいさつと お
ねがいを 言います

พูดทักท�ย และขอร้องบ�งสิ่งบ�งอย่�งกับผู้ชมในฐ�นะ
พิธีกรของง�นโดยดูโพยไปด้วย 24 ☆☆☆

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 (กิจกรรม)

★☆☆：しました　ได้ทำ� แต่ยังทำ�ได้ดีกว่�นี　้ ★★☆：できました　ทำ�ได　้ ★★★：よくできました　ทำ�ได้ดี
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★☆☆：しました　ได้ทำ� แต่ยังทำ�ได้ดีกว�่นี　้ ★★☆：できました　ทำ�ได　้ ★★★：よくできました　ทำ�ได้ดี

５
とくべつな 日
วันพิเศษ

9 お正月は どう していましたか
ทำ�อะไรในช่วงปีใหม่

25  正月に 何を するか、どう 思うか 話します พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ�ในช่วงปีใหม่และคว�มคิดเห็นต่อสิ่งนั้น 25 ☆☆☆ （　/　/　）

26  正月休みを どう すごしたか 友だちに 話します บอกเพื่อนว�่ทำ�อะไรบ�้งในช่วงปีใหม่ 26 ☆☆☆

27  ねんがじょうを 読みます อ่�นบัตรอวยพรปีใหม่ 27 ☆☆☆

28  ねんがじょうを 書きます เขียนบัตรอวยพรปีใหม่ 28 ☆☆☆

10 いい ことが ありますように
ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้น

29  きせつの イベントについて 何の ために どんな ことを 
するか 話します

พูดเกี่ยวกับง�นต่�งๆ ต�มฤดูก�ล ว�่ในง�นนั้นทำ�อะไรบ�้ง 
และทำ�ไปเพื่ออะไร 29 ☆☆☆

（　/　/　）

30  自分の 国や 町の イベントについて メモを 見ながら
話します

พูดร�ยง�นเกี่ยวกับง�นต�่งๆ ที่จัดในประเทศหรือเมือง
ของตน โดยดูโพยไปด้วย 30 ☆☆☆

６
ネット
ショッピング
การซื้อของออนไลน์

11 そうじきが こわれて しまったんです
เครื่องดูดฝุ่นพังเสียแล้ว

31  今、 何を、 どうして 買うのか 話します พูดว่�ตอนนี้จะซื้ออะไร เพร�ะเหตุใด 31 ☆☆☆ （　/　/　）

32  ネットショッピングについて どう 思うか 話します พูดถึงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รซื้อของออนไลน์ 32 ☆☆☆

12 こっちの ほうが 安いです
อันนี้ร�ค�ถูกกว�่

33  電気せいひんについて どう 思うか 話します พูดถึงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ�้ 33 ☆☆☆

34  ２つの しょうひんを くらべて どう 思うか 話します พูดถึงคว�มคิดเห็นจ�กก�รเปรียบเทียบสินค�้สองอย�่ง 34 ☆☆☆

７
れきしと
文化の 町
เมืองแห่ง 
ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม

13 この おてらは 14 せいきに たてられま
した
วัดนี้ถูกสร้�งขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14

35  おなじ ツアーの グループの 人に その かんこうちに 
はじめて 来たのか 聞きます／言います

ถ�มหรือตอบคนที่ม�ทัวร์เดียวกัน ว่�ม�สถ�นที่ท่องเที่ยวนั้น
เป็นครั้งแรกหรือไม่ 35 ☆☆☆

（　/　/　）

36  ゆうめいな 場所について かんたんに 話します พูดเกี่ยวกับสถ�นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย�่งง่�ยๆ 36 ☆☆☆

37  かんこうちの ノートに 書いてある コメントを 読みます
อ่�นคว�มคิดเห็นที่เขียนในสมุดแสดงคว�มคิดเห็นของ
สถ�นที่ท่องเที่ยว 37 ☆☆☆

38  かんこうちの ノートに コメントを 書きます
เขียนคว�มคิดเห็นในสมุดแสดงคว�มคิดเห็นของ 
สถ�นที่ท่องเที่ยว 38 ☆☆☆

14 この 絵は とても ゆうめいだそうです
ได้ยินว่�รูปว�ดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังม�ก

39  はくぶつかんで てんじぶつの せつめいの ないようを
友だちに かんたんに つたえます

เล�่ร�ยละเอียดอย�่งง่�ยๆ ให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับ
สิ่งที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ 39 ☆☆☆ （　/　/　）

40  はくぶつかんの ルールについて 話します พูดเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของพิพิธภัณฑ์ 40 ☆☆☆

８
せいかつと エコ
การใช้ชีวิตและ 
กิจกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

15 電気が ついたままですよ
ไฟยังเปิดทิ้งไว้อยู่นะ

41  かんきょうに よくない ことを 見つけて、 ちゅういします／
こたえます 

เตือนเมื่อพบก�รกระทำ�ที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม หรือตอบรับ
คำ�เตือนนั้น 41 ☆☆☆ （　/　/　）

42  自分の エコかつどうについて 話します พูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ตนเองทำ�อยู่ 42 ☆☆☆

16 フリーマーケットで うります
ข�ยของที่ตล�ดนัด

43  ものを むだに しないために 何を しているか 話します พูดว่�ทำ�อะไรเพื่อไม่ให้เป็นก�รใช้ของโดยสิ้นเปลือง 43 ☆☆☆ （　/　/　）

44  いらない もので 作った ものについて 話します พูดเกี่ยวกับสิ่งของที่ทำ�จ�กสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว 44 ☆☆☆

９
じんせい
ชีวิตผู้คน

17 この 人、しっていますか
รู้จักคนนี้ไหม

45  ゆうめいな 人について しっている ことを 話します พูดถึงเรื่องที่รู้เกี่ยวกับคนมีชื่อเสียง 45 ☆☆☆ （　/　/　）

46  ゆうめいな 人を 好きに なった きっかけについて 話します พูดถึงจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้ชอบคนมีชื่อเสียงคนนั้น 46 ☆☆☆

47  自分の 国の ゆうめいな 人について メモを 見ながら 
話します

พูดบรรย�ยง่�ยๆ เกี่ยวกับคนมีชื่อเสียงในประเทศ
ของตนเอง โดยดูโพยไปด้วย 47 ☆☆☆

18 どんな 子どもでしたか
เคยเป็นเด็กแบบไหน

48  子ども／学生の ときの おもいでを 話します เล�่เกี่ยวกับคว�มหลังสมัยตอนเป็นเด็ก หรือเป็นนักเรียน 48 ☆☆☆ （　/　/　）

49  新しい ことを はじめた きっかけや その後の 
へんかについて 話します

พูดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในก�รเริ่มทำ�อะไรใหม่ๆ 
และคว�มเปลี่ยนแปลงหลังจ�กนั้น 49 ☆☆☆
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