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คณะทาํงาน  
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน รอบคัดเลือก เพ่ือเป็นตัวแทน สอศ. 

รอบคดัเลือก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2562 
คณะทํางานฯ 
1. นางจุติมา เกรียงเดชาสันติ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
2. นางสาวช่ืนจิตร์ อกต๋ัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    
3. นางอารีรัตน์ พุทธวงศ์ ข้าราชการบํานาญ  
4. นางธนาภรณ์ ศรีดอกพุด ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
5. นางจรูญศรี วงศ์ใหญ่ ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
6. นายสมโชค ราชบุรี ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
7. นายพรพิชิต โพธิวัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
8. นางสาววราภรณ์   ฉ่ําไย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
9. ผู้แทนกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 คน สํานักอํานวยการ 
10. นายอนุทัย พรเลิศรังสรรค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ สมอ. 
11. นายภิชาติ วันภูงา พนักงานขับรถ สอ. (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮบ 7011) 

---------------------------------------------------------------------------- 
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ก ำหนดกำรประกวดสนุทรพจน์และควำมรูภ้ำษำจีน 2562 รอบคัดเลอืก (สอศ.)  
 หัวข้อ “携手汉语，筑梦未来” (Learning Chinese, Creating Brighter Future) 

ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร ์ จังหวัดสุรินทร ์
วันที่ / เวลำ 08.30-12.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน1
2.

00
-1

3.0
0 13.00 -20.00 น. 

20 กรกฎาคม 
2562 

กรรมการประชุมฯ 
ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคมุ  
ลงทะเบียนเข้าที่พัก เวลา 14.00 น. ณ SEVEN BEE Boutique Hotel อ าเภอเมอืง จังหวัดสรุินทร ์
Website : www.7beehotel.com 

21 กรกฎาคม 
2562 

08.30-12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 18.00-20.00 น. 
ลงทะเบียน  - ประชุม กตกิา จับฉลาก  

- สง่ข้อมูลส าหรับการแสดงความสามารถพิเศษ 
และอุปกรณพิ์เศษทีต่อ้งใช้ รายละเอียด         
หากตอ้งใช้เพลงให้บันทึกใน CD  

- สอบข้อเขียน - ซอ้มการแสดง และบทสนุทรพจน์ 

22 กรกฎาคม 
2562 

08.30 น. 09.00 น. 13.00-15.00 น. 15.30 น. 
ลงทะเบียน - ประกวดสนุทรพจน์ 

 
- ประกวดการแสดงและความสามารถพิเศษ 

 
- ประกาศผลการตัดสินตัวแทน สอศ. จ านวน 5 ราย  
- ปิดโครงการฯ 

 
หมายเหตุ :   1. ผู้เข้าแข่งขันเตรยีมอุปกรณ์ การแตง่การ ส าหรับการแสดงเสมือนการแข่งจริง ให้ผู้เขา้แข่งขันเตรียมเพลงใส่ใน CD (หากต้องใช้) 
      2. อาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  รบัประทานอาหารเย็นเวลา 17.30 น. 
      3. หากวิทยาลยัทีม่ีครผูู้ควบคมุมาเกิน 1 ท่าน ตอ้งรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายเอง (ค่าทีพั่กพร้อมอาหารเช้าห้องละ 1,000 บาท) 
      4. รถรับจากโรงแรม –  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสรุินทร์ เช้าเวลา 07.40 น.   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           https://goo.gl/maps/Jd6LaBKTeG9i8jXW9 
 

http://www.7beehotel.com/


  การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๒ 

   รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 

1. หัวข้อสุนทรพจน์ 携手汉语，筑梦未来 

           (Learning Chinese,Creating Brighter Future ) 

2. เวลาจัดการประกวด วันศุกร์ที ่2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น.- 12:00 น. 

3. สถานที่จัดการประกวด กรุงเทพฯ (แจ้งภายหลัง) 

 4. หน่วยงานจัดการประกวด ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจ าประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันขงจื่อส านักงานใหญ่

ประจ าประเทศไทย 

5. จ านวนผู้เข้าประกวด รวม 15 คน ได้แก่ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจาก สอศ. 5 คน สพฐ. 5 คน 

และสช. 5 คน 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 - 20 ปี และเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าประกวดสุนทรพจน์ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

7. รูปแบบการประกวด แบ่งเป็น ๔ ประเภท 

-  การสอบข้อเขียน                    (50 นาที)  รวม 40 คะแนน 

- การกล่าวสุนทรพจน์โดยหัวข้อฉับพลันที่จับ

ฉลากได้             

(2.5 นาที) รวม 30 คะแนน 

- แสดงความสามารถพิเศษ (3 นาที) (3 นาที) รวม 30 คะแนน 

             หมายเหตุ เวลาแสดงความสามารถพิเศษ ผู้เข้าเร่วมแข่งขันสามารถจัดเตรียมทีมผู้ช่วยมา

ช่วยในการแสดงได้ไม่เกิน 1 คน 

8. รางวัล   

- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 2 รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 5 รางวัล 



- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 8 รางวัล  

            หมายเหตุ ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และสามารถเดินทางไป

ประกวดระดับ        นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในช่วงเดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2562 ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ สามารถร่วมเดินทางไปชมการแข่งขัน

ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง 

9. ก าหนดการ 

วันพฤหัสบดทีี่ 1 สิงหาคม 2562 

 13.30 น.     ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนโดยสถานที่จะแจ้งภายหลัง 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 

 07.00 - 07.45 น. ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนจับฉลากเลือกล าดับการแข่งขัน 

 07.45 - 08.00 น. จัดล าดับผู้เข้าประกวด 

 08.00 - 08.50 น. สอบข้อเขียน    

 08.50 - 09.00 น. จัดล าดับผู้เข้าร่วมแข่งขัน เข้าสู่พิธีการเริ่มการประกวด 

 09.00 - 9:10 น.  ผู้แทน สอศ. กล่าวเปิดงาน              

 09.10 -10.00 น.  กล่าวสุนทรพจน์โดยหัวข้อฉับพลันที่จับฉลากได้  

 10.00 - 10.10 น. กรรมการหยุดพัก คั่นเวลาด้วยการให้ผู้ชมตอบค าถามชิงรางวัล 

 10.10 - 11.10 น. ประกวดการแสดงความสามารถพิเศษ 

 11.10 - 11.30 น.  ผู้ชมตอบค าถามชิงรางวัล  

 11.30 - 11.40 น.  ผู้แทนจากสถานทูตจีนกล่าวปิดงาน 

 11.40 - 12.00 น.  ประกาศผลการประกวด มอบรางวัล ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

     12.10 น.  ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน  

10. ผู้รับผิดชอบ   

- โทรศัพทส์ถาบันขงจื่อส านักงานใหญ่ประจ าประเทศไทย - 02 2478518 

- Li Laoshi 080-316-3029   Email: liuxuetaiguo@hanbanthai.org 

mailto:liuxuetaiguo@hanbanthai.org


       หมายเหตุ 1.ข้อมูลของผู้เข้าประกวด ครูน าทีมและผู้ร่วมงานต้องส่งก่อนวันที่ 19 เดือน

กรกฎาคม Email: liuxuetaiguo@hanbanthai.org  2.ผู้เข้าประกวดและครูน าทีมที่ต้องค้างหนึ่ง

คืนต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาด้วย 

mailto:liuxuetaiguo@hanbanthai.org


การแข่งขันสุนทรพจนแ์ละความรู้ภาษาจีน รอบคัดเลือก 

ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุินทร์ จงัหวัดสุรินทร ์

------------------------------------------------------------- 
1. สอบข้อเขียน  จ านวน 40 ข้อ 40 คะแนน 

2. จับฉลากพูดสุนทรพจน์ (ตามหัวข้อ 15 หัวข้อ)  

      เวลา 2.30 นาที คะแนน 30 คะแนน   

3. แสดงความสามารถพิเศษ (วัฒนธรรมจีน)  

                                 เวลา 3 นาท ี คะแนน 30 คะแนน 

   (ความสามารถพิเศษสามารถหาคนช่วยในการแสดงได ้1 คน และต้องเตรียม 
File เพลงมาเองหากต้องใช้ อุปกรณ์เสมือนจริงทุกอย่าง) 

หมายเหตุ   การแต่งกาย 

            20 กค. 2562  แต่งกายสุภาพ ไมร่ัดรูป ไม่สั้น 

     21 กค. 2562  ใส่เสื้อแจก 

     22 กค. 2562  เช้าแต่งชุดนักเรียน 

                                     บ่ายแต่งชดุการแสดง 

 

 

    



ลําดับ สถานศึกษา ชื่อ -  สกุล (ภาษาไทย) ระดับชั้น ความสามารถพิเศษที่จะแสดง
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นายยงยุทธ    จะดี ปวช. 式功夫扇

2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นลัทพร  แซ่โจว ปวช. Chinese Dance
3 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวปราณี  จึ้งจา ปวช. Chinese dance
4 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวลี้จู  แซ่จาง ปวช. Chinese Poem
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสุพจน์ ช่ืนชมจันทร์ ปวส. ร้องเพลง
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวปณิธาน เยโลกุ ปวช. 单口相声

7 วิทยาลัยสาระพัดช่างเพชรบุรี นาย ชนยุตม์ บุญมาก ปวช.
8 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายทิวา แก้วใส ปวช. รําพัดจีน
9 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวอรอนงค์ พิณเทพ ปวช. เต้นประกอบเพลง
10 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวปวันรัตน์ สงนอก ปวส. พูดภาษาจีน
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายพชรชล ศึกษากิจ ปวช. เขียนพู่กันจีน
12 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาวภัทรวรรณ หลี่ ปวช. รํา
13 โรงเรียนอัสสมัชัญพาณิชยการ นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม ปวช. รํามวยจีน
14 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายธนัช จารุภัทรชญาดล ปวช. รํามวยจีน
15 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นาย วธัญญู พลพวก ปวส. ร้องเพลง
16 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก นาย พรชัย แซ่จู ปวช. เล่านิทานจีน
17 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ นางสาวพิมพ์ใจ จันทะพิมพ์ ปวส. ร้องเพลงจีน
18 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นางสาวชนาภา  พลายคุม ปวช. ร้องเพลงจีน
19 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ นายสุนทร สีหานนท์ ปวส. กังฟู
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวศศิประภา เฮ้าประมงค์ ปวช. ภาษาจีน
21 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา นางสาววิชญาดา ลี้หยง ปวส. ร้องเพลง
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี นายจิตริน สมบูรณ์นาวิน ปวส. เต้นรํา
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี นางสาวสุพัฒตรา แซ่เตียว ปวส. ร้องเพลง
24 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายศุภากาญจน์ ปานเกิด ปวส. เทควันโด
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ นางสาวจิตรลดา บุญฉลาด ปวช.
26 วิทยาลัยการอาชีพปัว นางสาวบุลพร แซ่ซ้อง ปวส. โชว์แสดงของเผ่าม้ง
27 วิทยาลัยการอาชีพสตึก นายกิตติธร มาเย้อ ปวช. โยโย่จีน
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นายชินวัตร ลี่ ปวช. ร้องเพลง
29 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นางสาวธัญสุดา  อินตระกูล ปวช. ร้องเพลง
30 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นางสาว ธัญญารัตน์ สังข์เกลี้ยง ปวช. พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
31 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวจิราภา ฮายาชิ ปวช. รําพัดจีน
32 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวชินัญญา คําเมือง ปวช. รําพัดจีน
33 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวศุภากร รื่นเพียร ปวส. รําไทเก๊ก
34 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวทัศนีย์ กุลวงศ์ ปวส. รําจีน
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบรีบริหารธุรกิจ นางสาวมนัสษา หมื่นสนิท ปวช. เต้น

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน รอบคัดเลือกตัวแทน สอศ. 



ลําดับ สถานศึกษา ชื่อ -  สกุล (ภาษาไทย) ระดับชั้น ความสามารถพิเศษที่จะแสดง
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน รอบคัดเลือกตัวแทน สอศ. 

36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นางสาวเนตรนภา วรจักร ปวช. รําจีน
37 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นางสาวสะสิกา  ทลัน ปวช. รําพัดจีน
38 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นางสาวสุมินตรา พวงจําปา ปวช. รําพัดจีน
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ นางสาวพิชญาภา จันทะเส ปวช. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา นางสาวสุวัลลี  ประเปดี ปวช. จินตลีลาประกอบเพลงจีน
41 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นายพงศธร ภาวงศ์ ปวช. 太极

42 วิทยาลัยการอาชีพวังนํ้าเย็น นางสาวชลลดา สุทธิศิริ ปวช. รําไทย
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชมไทย -เยอรมัน  นางสาวลักษมี  สารารัมย์ ปวส. ร้องเพลงจีน  เขียนพู่กันจีน
44 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวอาภานุช รักบ้านแก่ง ปวช. ร้องเพลง
45 วิทยาลัย อาชีวศึกษา สุราษฎร์ ธานี นางสาวนัฐริกา  สมคิดหมาย ปวส. ร้องเพลงจีน
46 วิทยาลัย อาชีวศึกษา สุราษฎร์ ธานี นางสาวนัฐริกา  สมคิดหมาย ปวส. ร้องเพลงจีน
47 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายธนวัฒน์ คําพู ปวส.
48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายเชิดพันธ์ แซ่โล้ว ปวช. เล่นดนตรี
49 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิชชุกร คงประกอบ ปวช. 太极扇

50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางสาวภัณฑิรา คําหล้า ปวส. พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
51 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางสาวศิรินภา คํามะคูณ ปวส. ชงชา
52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายอัษฎา โชคบุญมา ปวส. ชงชา
53 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางสาวศิรินภา คํามะคูณ ปวส. ชงชา
54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางสาวมายจีฬา เผ่าสุกดี ปวส.
55 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายวัชร พงษ์   เด่น วิ ภัย เลิศ ปวช.



ลําดับ สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ -  สกุล 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ นางสาวจิราพรรณ   สายสืบ
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ นางสาวอัจฉรา   ทองปัน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวมัทนา ยาศรี
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย Miss XuYu e
5 วิทยาลัยสาระพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี นาง นนทกร คําวอน
6 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ อ.สิริราช ธรรมโกศล
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่ Miss Li Ran
8 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพ อาจารย์ชุติมา เอ้ือโอบอ้อม
9 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพ ครู สายัน จันทรา
10 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพ Miss chen wenna
11 วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพ นางสาวนันทพร  พิมพ์อ่ึง
12 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น Miss Xu Hui
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวสุธานี ปานทอง
14 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นางสาวคําปุ่น  กําริสุ
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี อาจารย์พัชณัษฐ์ เสอืนวม
16 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี อ.สุภชัย ศรีนวล
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ นนทบุรี อ.ไชยฉัตร โรจน์พลทามล
18 วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน ครูพัชราภรณ์   กันทะ
19 วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ นางจันทร์เพ็ญ  โลบุญ
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพิมพ์วลัญช์ เกตุพิมล
21 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ Liu xiang
22 วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา Mr.Zhu Li
23 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก Yang Jia Qi
24 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร Miss Wang Leran
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบรีบริหารธุรกิจ ราชบุรี นายสิทธิศักด์ิ กองศูนย์
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ลําปาง ครูทิพย์ภิญญา ผลิดใบ
27 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ Tong Xueli
28 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
29 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นางสาวสุนิสา. ธรรมรักษ์
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา สกลนคร Yu Ge
31 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร วลัยรัตน์ ปีทาลาด
32 วิทยาลัยการอาชีพวังนํ้าเย็น สระแก้ว Mr.Xu Bin
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย -เยอรมัน  สระบุรี อรนุช  พิมพ์ทอง
34 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย Miss Lin. Dan
35 วิทยาลัย อาชีวศึกษา สุราษฎร์ ธานี สุราษฎร์ ธานี นางสาวณัฐ กานต์  ทิพย์ วิเศษ 

รายชื่อครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน รอบคัดเลือกตัวแทน สอศ. 



ลําดับ สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ -  สกุล 
36 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์ Miss Sirimat Srisa-Art
37 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ นางจุติพร กลางกัลยา
38 กาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี Liu Wandi
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี นางสาวทองทิพย์ พรเพียรวิชานนท์
40 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี Pensri Kullapat 



即兴主题演讲参考题目 

1.我最喜欢的中国菜 

2.我的汉语老师 

3.学汉语的苦与乐 

4.如果我能去        （中国的景点/城市）旅行 

5.我向中国游客推荐的         （泰国景点/城市） 

6.我所理解的“中泰一家亲” 

7.我最喜欢的中国节日 

8.我最喜欢的泰国节日 

9.我的家乡 

10.我最喜欢的中国名人 

11.我最喜欢的泰国名人 

12.未来的我和中国（可以展望自己的未来，试想未来中国的

样子，预想自己和中国有什么样的渊源） 

13.我身边的“中国制造” 

14.我最向往的中国大学 

15. 中国新四大发明（可以列举四大发明，简述其带来的便

利，也可以详细介绍其中的一种。） 



 

 

 

 

第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛 

泰国赛区报名通知（拟） 

1.活动主题 

中文主题： 携手汉语，筑梦未来 

英文主题：Learning Chinese, Creating Brighter Future 

2.活动时间：2019 年 8 月 2 日（星期五）08:00-12:00 

3.活动地点：曼谷 

4.主办单位：孔子学院总部 

5.承办单位：中华人民共和国驻泰王国大使馆教育组、

泰国教育部职业教育委员会、泰国教育部基础教育委员会、

泰国教育部民校教育委员会、孔子学院总部驻泰王国代表处 

6.参赛人数：共 15 人 

      职业教育委员会 5 人； 

      基础教育委员会 5 人； 

      民校教育委员会 5 人 。 

7.参赛资格：年龄 15 岁至 20岁、泰国籍、母语为非汉

语的在校中学生。曾代表泰国赴华参加“汉语桥”比赛的选

手不得再次参加比赛。 

8.比赛内容： 

（1）笔试—（50 分钟）40分，共 40 道题； 

（2）即兴主题演讲—（2.5分钟）30 分，该环节选手提

前 10 钟进入候场区获得演讲题目，准备比赛； 

孔子学院总部驻泰王国代表处 

C O N F U C I U S  I N S T I T U T E  H E A D Q U A R T E R S  T H A I L A N D  O F F I C E 
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（3）才艺表演—（3 分钟）30分，该环节选手可有协助

人员（例如伴舞），但协助人员的表演将不计入选手得分。 

9.奖励： 

（1）本次比赛将按照选手最后得分情况，评选出一等奖

2 名，二等奖 5名，三等奖 8名。 

（2）一等奖 2名，将获得奖杯、证书，一等奖第一名可

获得被推荐 10月代表泰国赴华参加复赛、决赛资格，孔子学

院总部提供往返国际机票及在华食宿交通费用。一等奖第二

名可获得被推荐赴华观摩资格，所产生的一切费用需自行承

担。 

（3）二等奖 5名，三等奖 8名。将获得证书。 

10.观众：请各教委组织学生观众 100 人到场观摩，若学

生观众参加现场互动抢答，获胜可获精美礼品。 

11.活动安排： 

   2019 年 8 月 1 日 

13:30之后     选手及带队老师自行到前台办理入住 

   2019 年 8 月 2 日 

07：00-07：45  选手报到，抽签决定上场顺序 

08：00-08：50  笔试 

08：50-09：00  入场 

09：00      开幕式 

09：00-09：10  泰国教育部代表致辞 

09：10-10：00  即兴主题演讲 

10：00-10：10  茶歇，观众互动抢答 

10：10-11：10  才艺表演环节 

11：10      比赛结束，统计分数确定排名 

11：10-11：30  观众互动抢答环节 

11：30-11：40  中国驻泰国大使馆代表致闭幕词 

11：40-12：00  宣布比赛结果，颁奖 



12：00-12：10  合影留念 

12：10      午餐 

12.联系人：办公室电话 022-478518 

                              李老师 080-3163029 

               邮箱：liuxuetaiguo@hanbanthai.org 

(具体事宜可自行与泰国教育部各教委相关负责人联系) 

 

注意： 

1.附件 5、附件 6：请于 7 月 19 日前发送至

liuxuetaiguo@hanbanthai.org；    

2.请需要办理酒店入住的参赛选手及带队教师携带身

份证或护照等有效证件。 
 

附件 1：第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛 比

赛日程与规定（中文版） 

附件 2：第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛 比

赛日程与规定（泰文版） 

附件 3：第十二届中学生“汉语桥”比赛试题库（参考

第十一届） 

附件 4：第十二届中学生“汉语桥”比赛评分细则 

附件 5：第十二届中学生“汉语桥”参赛选手信息表 

附件 6：第十二届中学生“汉语桥”比赛观众名单 

 

 

 

 

第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛 

泰国区预赛组委会  

                          2019 年 05 月 30 日   

mailto:liuxuetaiguo@hanbanthai.org
mailto:liuxuetaiguo@hanbanthai.org
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第十一届“汉语桥”世界中学生中文比赛笔试 

试题库（官网发布） 

一、听力部分 

听力文本： 

欢迎参加第十一届“汉语桥”世界中学生中文比赛，我们马上要进行听力测

试，请在座位上等候测试开始。如果耳机听不清楚或有其他问题，请举手告诉监

考老师。 

听力考试现在开始。请根据听到的对话内容，选择正确答案。 

 

1. 男：明天的安排是什么？ 

 女：老师说明天早上八点半在学校体育馆西门集合，乘车去博物馆参观，下

午去市场。 

 问：他们明天上午最可能做什么？ 

A. 参观体育馆          B. 参观博物馆          C. 去逛菜市场 

答案：B 

 

2. 女：我昨晚紧张得都睡不着觉。 

 男：一会儿上台放松点儿，你肯定能讲好。 

问：女的可能要做什么？ 

A. 发言          B. 睡觉          C. 跳舞 

答案：A 

 

3. 男：大家请站好，看着我，前面的同学蹲下去一点儿。好，一起说“茄子”。 

 男、女：茄子！ 

 问：男的可能在做什么？ 
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A. 运动          B. 拍照          C. 吃饭 

答案：B 

 

4. 女：我们要不要带伞？ 

男：天气预报说明天那里多云有阵雨，还是带上吧。 

问：他们在谈论什么？ 

A. 天气          B. 旅游           C. 电影 

答案：A 

 

5. 女：先生，您好！这是菜单，您看看。 

男：好的，稍等一下，我得先去趟洗手间。  

   问：女的有可能是做什么的？ 

A. 医生           B. 教师           C. 服务员 

答案：C   

 

二、国情部分 

 

1. 中国行政区划设有两个特别行政区，一个是香港，另一个是       。            

A．澳门          B．深圳           C. 海南 

答案：A  

 

2. 铁路是中国最重要的运输方式之一，       是贯穿中国南北的交通大动脉。 
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A. 青藏铁路          B. 京沪铁路           C. 京广铁路 

答案：C 

 

3. 中国的       ，是世界最长的跨海大桥。 

 

A. 武汉长江大桥            B. 港珠澳大桥            C. 杭州湾跨海大桥 

答案：B 

 

4. 2018年6月，上海合作组织峰会（“上合组织”）在中国       成功举办。 

 

A. 杭州            B. 青岛            C. 上海 

答案：B 

 

5. 为了加强环境治理，中国政府建立了世界著名的生态工程“三北防护林工程”，

“三北”指的是：       。 

A. 北京、北海、华北     

B. 北京、西北、东北     

C. 东北、华北、西北 

答案：C 

 

6. 中国洋山深水港四期自动化码头是全球最大的自动化码头，该码头已于2017

年底在       开港运营。 
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A. 上海           B. 天津           C. 深圳 

答案：A 

 

7. 近年来，城市里       的大量出现，有利于缓解堵车现象，体现了人们“绿

色出行”的理念。 

A. 手机           B. 网购           C. 共享单车 

答案：C 

 

8. 为了长距离、大容量传输电能，中国采用的方法是       。 

A. 特高压           B. 南水北调           C. 西气东输 

答案：A 

 

9. “绿水青山就是金山银山”这句话，充分体现了中国大力推进生态文明建设

和       的决心。 

A. 环境保护          B. 经济建设           C. 农村发展 

答案：A 

 

10. “中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，这是中国改革开放       周

年的成功实践。 

A. 30          B. 40          C. 50 

答案：B 

 

11．中国的第一大高原是       ，被称为“世界屋脊”。 
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A. 云贵高原          B. 黄土高原           C. 青藏高原 

答案：C 

 

12. 在中国的各种地形中，       的比例最大。 

A. 山地           B. 平原           C. 盆地 

答案：A 

 

13. 中国煤炭资源丰富的地方是       。 

A. 山西            B. 上海            C. 福建 

答案：A 

 

14. 目前中国最长的高铁线路是       。 

A.京沪高铁             B.沪昆高铁             C.徐新高铁 

答案：C 

 

15. 下列动物中，        是中国特有的动物。 

          

A.亚洲象           B.滇金丝猴        C.东北虎 

答案：B 

 

16. 中国水资源地区分布不均匀，主要集中在       地区。 
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A.西北部            B.西部            C.南部 

答案：C 

 

17. 2018年4月，博鳌亚洲论坛年会在中国       举办。 

A.深圳          B.杭州           C.海南 

答案：C 

 

18. 中国       的丝绸举世闻名，有“丝绸之乡”的美誉。 

A.苏州          B.杭州         C.广州 

答案：A 

 

19. 中国2014年提出的“精准扶贫”计划，将于2020年实现       脱贫。 

A. 全部贫困居民       

B. 2/3贫困居民      

C. 1/2贫困居民 

答案：A 

 

20. 云南       是世界喀斯特地貌风景的精华，因为它的历史最久远、分布面

积最广、类型齐全、形态独特，被评定为世界自然遗产和世界地质公园。 

 

A. 西山          B. 石林          C. 滇池 

答案：B 

 

21. 中国最大的内陆盆地是       。 

A. 准噶尔盆地           B. 塔里木盆地           C. 柴达木盆地 

答案：B 
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22. 梅雨季节指的是每年       中国长江中下游地区出现的持续天阴有雨的气

候现象。 

A. 3-4月          B. 6-7月          C. 9-10月 

答案：B 

 

23. 到2017年3月，中国高速公路通车总里程达到125373公里，居世界       。 

A. 第一          B. 第二          C. 第三 

答案：A  

 

24．中国载人航天飞船的名字是       。 

A. 天舟           B.方舟           C. 神舟  

答案：C 

 

 

25. 在中国，每年6月7-8日举行的高考，是       。 

A. 高中招生考试          B. 大学招生考试           C. 研究生招生考试  

答案：B 

 

26.         是中华民族的发祥地，被称为“中华民族的摇篮”。 

A. 长江          B. 黄河           C. 珠江 

答案：B 

 

27. 中国现有       个省       个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。 

A. 23   4          B. 23   5          C. 24   5  

答案：B 

 

28. 中国人口分布很不平衡，       人口密度较高。 

A. 东部沿海地区           B. 中部地区           C. 西部高原地区 
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答案：A 

 

29.        是世界上开凿最早、最长的一条人工河道，贯通五大水系，对中国

南北地区之间的经济、文化交流起到了重要作用。 

A. 京杭大运河           B. 都江堰           C. 长江 

答案：A 

 

30.        ，香港回归中国。 

A. 1999年           B. 1998年           C. 1997年 

答案：C 

 

31. 中国有56个民族，其中人口最多的是        。 

A. 回族           B. 壮族           C. 汉族   

答案：C 

 

32. 中国的国旗上有        颗五角星。 

A. 4          B. 5          C. 6 

答案：B 

 

33. 被誉为“世界第八大奇迹”的秦始皇兵马俑位于         。 

 

A. 南京           B. 洛阳           C. 西安 

答案：C 

 

34. 中国山地多，平原少，地势        ，呈阶梯状分布。 

A. 西高东低           B. 东高西低           C. 南高北低 
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答案：A 

 

35. 云南昆明“天气常如二三月，花枝不断四时春”，被誉为“       ”。 

A. 春城           B. 天府之国           C. 鱼米之乡 

答案：A 

 

36. 现在通用的第五套人民币一百元纸币背面的图案为        。 

A. 布达拉宫          B. 桂林山水          C. 人民大会堂 

答案：C 

 

37.       是中国乃至世界上最大的水力发电站。 

A. 葛洲坝水电站          B. 长江三峡水电站          C. 刘家峡水电站 

答案：B 

 

38. 中国的主要河流多发源于         。 

A. 黄土高原           B. 云贵高原           C. 青藏高原 

答案：C 

 

39. 中国有用12种动物纪年的传统，今年（2018年）是       年。 

A. 狗            B. 龙            C. 牛 

答案：A 

 

40. 中国的行政区划中有五个自治区，分别是西藏自治区、新疆维吾尔自治区、

内蒙古自治区、宁夏回族自治区和广西       自治区。 

A. 苗族           B. 白族           C. 壮族 

答案：C 

 

三、语言文字部分 

 

https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B8%83%E8%BE%BE%E6%8B%89%E5%AE%AB&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YzPAPhmHI9m1fYuHb1mWRs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPHR1rHb3Pjck
http://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E5%8F%91%E7%94%B5%E7%AB%99
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1. 我今天       了给他打电话。 

A．望          B. 忘           C. 网 

答案：B 

 

2. “我把一颗种子种在了花园里”中，划线汉字的正确读音是       。 

A．zhǒnɡ  zhǒnɡ          B. zhònɡ  zhǒnɡ          C. zhǒnɡ  zhònɡ 

答案：C 

 

3. “保罗一米七七，马克一米八。”下列说法正确的是       。 

A．马克没有保罗高 

B．马克比保罗高很多 

C．马克比保罗高一点儿 

答案：C 

 

4. 我昨天晚上       在看书。    

A．正           B. 总是           C. 一直 

答案：C 

 

5. 下列句子中，正确的是       。           

A. 马克是骑自行车来学校的 

B. 玛丽昨天是吃饭在学校食堂的 

C. 保罗是下个星期去北京的 

答案：A 

 

6. 他在北京生活了一年，该会说汉语了       ？   

A. 呢           B. 嘛           C. 吧 

答案：C 

 

7. 从你家到学校有       ？    
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A．多长           B. 多远           C. 多近 

答案：B 

 

8. 下列句子中，正确的是       。      

A. 我去上班坐地铁 

B. 他听着音乐跑步 

C. 他们喝咖啡着聊天 

答案：B 

 

9. 下列句子中，正确的是       。       

A. 他把书放在桌子了 

B. 妈妈把衣服洗干净了 

C. 我把作业做 

答案：B 

 

10. A：你学汉语学了多长时间了？    

    B：       。 

A．我学汉语学了三年了           

B. 我三年学汉语          

C. 我学三年汉语 

答案：A 

 

11. 和“玛丽请我吃饭”相同的句式是       。    

A. 老师叫我去办公室 

B. 小王给我一本书  

C. 小李去食堂吃饭 

答案：A 

 

12. 下列句子中，量词使用正确的是       。        
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A. 她穿了一副运动鞋   

B. 我家旁边有一个河   

C. 他开了一辆大卡车 

答案：C 

 

13. 下列句子中，表达正确的是       。     

A.请你帮我一个忙        

B.我和他见过面一面         

C.他结婚过 

答案：A 

 

14. 下列句子中，正确的是       。       

A. 风越来越刮大 

B. 风越刮越大 

C. 风越来越刮 

答案：B 

 

15. A：你决定什么时候去看爷爷奶奶？     

 B：       。 

A. 这个周末，或者下个周末    

B. 这个周末还是下个周末 

C. 还是这个周末，还是下个周末 

答案：A 

 

16. 下列句子中，正确的是       。     

A. 我觉得这件衣服一点儿贵 

B. 他的腿好了，现在他会走路了 

C. 你不能在这儿抽烟 

答案：C 
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17. 下列句子中，正确的是       。    

A. 书包有两本书 

B. 北京大学西边清华大学   

C. 墙上挂着一张照片 

答案：C 

 

18. A：你的这支笔看起来很不错！ 

    B：买这支笔       。 

A．花了我三百块钱            

B. 我买了三百块钱          

C. 买了我三百块钱 

答案：A 

 

19. A：你同屋汉语说得怎么样？     

    B：        。 

A．他说汉语说流利          

B. 他说汉语得很流利          

C. 他说汉语说得很流利  

答案：C 

 

20. A：我不知道今天要交汉语作业，我没带。   

B：________？你上课太不认真了。 

A．老师不是通知过了吗 

B. 老师没有通知过了吗 

C. 老师通知过了吗 

答案：A 

 

21. “不好意思，我今天没带汉语词典。”划线词语的意思是________。 

A． 怎么办         B.很抱歉           C. 太不好了 

答案：B 
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22.“他不禁流下泪来”中，划线词语的正确读音是________。 

A．bùjīn           B. bújìn          C. bújīn 

答案：A 

 

23. “他巴不得今天就回国”的意思是 ________。 

A．他不能回国           

B. 他今天马上回国          

C. 他非常希望能早一点回国 

答案：C 

 

24. 这个孩子刚学会汉语拼音，妈妈就让他用汉语写日记，真是_______啊！ 

A. 拔苗助长 

B. 守株待兔 

C. 掩耳盗铃 

答案：A 

 

25. 下列词语中，没有错别字的是________。                    

A．按摩          B. 包伏           C. 暴炸 

答案：A 

           

26. 我很喜欢打________球。 

A．蓝           B. 篮           C. 兰 

答案：B 

 

27. 我长得很瘦小，但是我哥哥却很________。 

A．胖大           B. 高大           C. 肥大 

答案：B 
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28. 下列句子中，正确的是________。 

A. 他激动得说不出话来    

B. 他激动得说话不出来 

C. 他激动得说不话出来 

答案：A 

 

29. 下列词语中，没有错别字的是        。 

A．更宜           B. 睛朗           C. 珍贵 

答案：C 

 

30.“我真是个马大哈，今天上汉语课带的怎么是英语书啊？” 

“马大哈”的意思是        。 

A．一种大马           B. 马虎的人           C. 谨慎的人 

答案：B 

 

31. “她背上背的那个包真的很好看。”划线汉字的正确读音是       。 

A．bèi  bēi         B. bēi  bèi         C. bèi  bèi 

答案：A 

 

32. 从昆明到北京，_______。 

A. 我坐飞机三个小时了 

B. 我坐飞机坐三个小时了 

C. 我坐飞机坐了三个小时 

答案：C 

 

33. 下列句子中，正确的是_______。 

A. 我的作业被做完了            

B. 我把饭吃           

C. 茶杯被打碎了 
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答案：C 

 

34. 你打算考哪个大学，学什么专业呢？有        了吗？ 

A．目的          B. 目标           C. 项目 

答案：B 

 

35. 下列句子中，正确的是_______。 

A. 今天下雨一点儿    

B. 今天有点儿下雨 

C. 今天下了一点儿雨 

答案：C 

 

36.“这家饭店刚开业的时候不怎么样，这两年倒红火起来了。” 

    这家饭店的生意现在        。 

A．不太好          B. 很差          C. 很好   

答案：C 

 

37. A：我过生日的时候希望他送我一辆山地自行车。 

    B：他就是个铁公鸡，怎么会送你这么贵的礼物呢？  

    问：从对话可以知道什么？          

A．“我”生日过完了          B. “他”平时很小气        C. 送的礼物很贵 

答案：B 

 

38. 小王喜欢问为什么，什么问题他都会________。 

A．打破砂锅——问到底       

B. 王婆卖瓜——自卖自夸      

C. 画蛇添足——多此一举 

答案：A 
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39. 在汉语学习中我们要发扬________的精神。 

A．狐假虎威          B. 愚公移山          C. 亡羊补牢 

答案：B 

 

40.  甲骨文是中国的一种古代文字，是汉字的早期形式。请问下图是什么字？ 

    

A．雷          B. 斩          C. 车 

答案：C 

四、文化部分 

 

1. 下列湖泊中，       是咸水湖。 

A. 青海湖          B. 鄱阳湖           C. 洞庭湖 

答案：A 

 

2. 中国历史上，“茶马古道”起源于       省。 

A. 云南          B. 贵州          C. 广西 

答案：A 

 

3. 唐代诗人王之涣《凉州词》中有“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”的名

句，其中的“玉门关”位于现在的       省。 

 

A. 甘肃           B. 山西           C. 陕西 
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答案：A 

 

4. 孔子的“和而不同”与       意思最接近。 

A. 同而不和           B. 同流合污           C. 求同存异 

答案：C 

 

5. 下列属于“丝绸之路”沿线主要城市的是       。 

A. 丽江            B. 西安            C. 哈尔滨 

答案：B 

 

6. 陆游的名句“零落成泥碾作尘，只有香如故”中描绘的是       。 

     

A. 梅花             B. 菊花             C. 牡丹 

答案：A 

 

7. 中国当代著名科幻小说《北京折叠》于 2016年被评为“雨果奖”最佳中短篇

小说，它的作者是       。 

 

A. 郝景芳           B. 刘慈欣           C. 刘宇昆 

答案：A 

 

8. 在中国古典著名小说《三国演义》中，刘备       请出诸葛亮帮助自己。 

A. 草船借箭            B. 三顾茅庐            C. 桃园结义 



 19 

答案：B 

 

9. 中国现代文学史上的第一部白话小说是       。 

A. 《狂人日记》          B. 《骆驼祥子》          C. 《红楼梦》 

答案：A 

 

10. 中国古代主张与自然和谐相处的是       思想。 

A．法家          B. 道家           C. 墨家 

答案：B 

 

11. 中国著名文言短篇小说集《聊斋志异》的作者是       。 

 

A. 施耐庵           B. 蒲松龄          C.冯梦龙  

答案：B 

 

12. 下图中的建筑是中国       民居的代表。 

 

A. 安徽           B. 福建             C. 内蒙古 

答案：A 

 

13. “横看成岭侧成峰，远近高低各不同”表达的是       。 
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A. 立场不同，看法不同 

B. 爬山要尽量爬到高处 

C. 做事要不怕困难 

答案：A 

 

14. 被誉为“天下第一行书”《兰亭序》的作者是       。 

 

A.王羲之          B.颜真卿          C.柳公权 

答案：A 

 

15. 云南是中国主要的产茶区之一，主要出产       。 

A. 龙井           B. 铁观音          C. 普洱茶 

答案：C 

 

16. 《雷雨》是一部中国现代       。 

A. 话剧            B. 诗歌           C. 小说 

答案：A 

 

17. 下面三个菜，属于闽菜的是       。 
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A. 西湖醋鱼               B. 文昌鸡              C. 佛跳墙 

答案：C 

 

18. 俗称“千佛洞”的莫高窟位于       省。 

 

A. 甘肃          B. 青海          C. 陕西 

答案：A 

 

19. 下列选项中，       体现了孔子教育公平的思想。 

A. 有教无类          B. 因材施教          C. 诲人不倦 

答案：A 

 

20. 下列图片中，古筝是       。 

  A.    B.   C.                       

答案：B 

 

21. 2015 年，中国药学家       获得诺贝尔生理学或医学奖。 

A. 屠呦呦           B. 袁隆平           C. 沈家祥 

答案：A 

 

22.下列选项中，不属于．．．“五岳”的是       。 
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A. 山东泰山           B. 安徽黄山            C. 陕西华山 

答案：B 

 

23. 中国历史上第一位统一全国文字和货币的皇帝是       。 

A. 秦始皇           B. 汉武帝           C. 唐太宗 

答案：A 

 

24. 下列湖泊中，不属于云南省的是       。 

         

A. 抚仙湖             B. 西湖             C. 洱海 

答案：B 

 

25. “兴尽晚回舟，误入藕花深处”中的“藕花”指的是       。 

          

A. 桂花                B. 荷花              C. 桃花 

答案：B 

 

26. “轻轻地我走了，正如我轻轻地来”是《再别康桥》中的著名诗句，它的作

者是中国现代白话诗人       。 

A. 徐志摩           B. 郭沫若           C. 鲁迅 

答案：A 
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27. 中国探月工程以中国古代神话人物       命名。 

A. 嫦娥           B. 后羿           C. 女娲 

答案：A 

 

 

28. 我们可以称       为“嫂子”。 

A. 弟弟的妻子 

B. 爸爸的弟弟的妻子 

C. 哥哥的妻子 

答案：C 

 

29.        是云南省独有的少数民族。 

     

A. 维吾尔族            B. 傣族               C. 藏族 

答案：B 

 

30. 中国清代著名小说《红楼梦》的作者是       。 

 

A. 施耐庵        B. 曹雪芹        C. 罗贯中 

答案：B 

 

31. 赛龙舟，吃粽子是       的风俗习惯。 
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A.元宵节           B. 中秋节           C. 端午节 

答案：C 

 

32. 子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎。”这里的“子”指的是       。 

A. 孔子          B. 孟子           C. 庄子 

答案：A 

 

33. 下图所表现的是中国民间传统艺术      。 

 

A. 剪纸           B. 泥塑           C. 木偶 

答案：C 

 

34. 重阳节表现了中国人        的传统。 

A. 爱幼           B. 尊师          C. 敬老 

答案：C 

 

35. 下图表现的是中国民间传统艺术       。 

 

A. 捏糖人           B. 剪窗花           C. 皮影戏 

答案：C 

 

36. 在中国古代神话中，衔木填海的是       。 

A. 夸父          B. 后羿          C. 精卫 
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答案：C 

 

37. 我们在很多中国传统年画中都会看到“        ”，它代表生活富足，每年

都有很多余粮和财富。 

A. 龙            B. 鱼            C. 乌龟 

答案：B 

 

38. 在《西游记》中，大闹天宫的是       。 

A. 沙和尚          B. 孙悟空          C.猪八戒  

答案：B 

 

39. 下列诗句中，和 “到处都有朋友，即使远在天边，心也依然在一起”的意

思相近的诗句是       。 

A．桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。 

B．海内存知己，天涯若比邻。 

C．洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。 

答案：B 

 

40. 中国古代神话故事       讲的是人与灾难作斗争并最终战胜了洪水。 

A. 背水一战           B. 杯水车薪           C. 大禹治水 

答案：C 


