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... de shíhou när ... 229
ài  �. älskar 2. är benägen att, 
  har lätt för att 67
àihàozhĕ		 amatör; fantast 395
àirén  maka, make 333
àishang   blir förälskad i 373

bă	 	 funktionsord	354
bă	 	 måttsord	(saker	med	handtag)	155	
ba	 	 partikel,	f.a.	inhämta	samtycke	
	 	 		eller	medhåll	196
bàba  pappa �35
báijiŭ	 	 brännvin 355
báitiān	 	 på dagen �97
báizì  felskrivet tecken	405
bàn  halv �67
bāng	 	 hjälper	406
bāngzhu		 hjälp, hjälper	406
bào  kramar; håller i famnen 3�6
băo	 	 mätt	303
bèi  gånger 323
bĕi	 	 norr	270
bĕifāng	 	 norr, norra delarna	290
bĕijīng	 	 Peking	144
bēizi	 	 glas, kopp �78
bĕnlái	 	 egentligen; från början	394
bĕnzi	 	 anteckningsbok 229
bĭ	 	 jämfört med 255 
biànfàn	 	 husmanskost, enkel mat �97
biānpào	 	 smällare	354
bù	guāng	 inte bara 355
bú	kèqi	 	 ingen orsak; var inte artig	107
bù xíng  inte bra; kass; går inte	394
bù	zhīdào	 vet inte	(i	den	nekade	formen	får	
    dào	ton)	94
bù  nej, inte	94
bùhăoyìsī	 generad, blyg 373

cái	 	 först efter det att 238
cài	 	 maträtt; grönsak �97
càidān	 	 meny	303
càixīn	 	 kinesisk grönsak	303	
cānchē	 	 restaurangvagn	290
cáng	 	 gömmer, gömmer sig �96
chà	de	yuăn	 inte alls, långt därifrån	416
chà	 	 dålig	374
chà	 	 saknas �67

chá	 	 te �55
chábēi	 	 tekopp �97
chābié	 	 skillnad 324
chàbuduō	 nästan	421
chángjiāng	 Långa floden	324
chángqī	 	 långtids, lång period	416
chángshí		 allmänbildning 355
chăo	cài		 laga mat	303
chāo	 	 skriver av, kopierar 393
chăomiàn	 stekta nudlar	303
cháshuĭ	 	 te; tevatten �97
chēbă	 	 styre 373
chēlún	 	 hjul (fordon) 373
chéng	 	 blir 421
chéngshì		 stad	290
chéngtiān	 hela dagen	406
chéngyŭ		 aforism, kort kärnfullt ordspråk	394
chènshān	 skjorta 229
chētiáo	 	 eker 373
chēzuò	 	 säte, sadel 373
chī	de	 	 mat, saker att äta �67
chī	 	 äter ��8
chīfàn	 	 äter �67
chóngzi	 	 insekter	407
chū	chāi		 åker på tjänsteresa	290
chū	shēng	 ger ett ljud ifrån sig, yttrar något 355
chū	wènti	 blir problem 373
chuān	 	 har på sig, tar på sig 255
chuáng	 	 säng �28
chúfáng	 	 kök �96
chūlai	 	 kommer ut �96
chúle	...	yĭwài	 utom, förutom 333
chūnjié	 	 det kinesiska nyåret	354
chūnlián		 vers till våren	354
chūntiān		 vår	324
chūqu	 	 går ut, åker ut �96
cì	 	 gång 229
cì	 	 måttsord	f.	tågavgångar	229
cídiăn	 	 lexikon 393
cóng	xiăo	 sen man var liten	406
cóng	 	 från	270
cónglái	 	 alltid (dåtid)	406
cóngqián	 det var en gång 358
cūnzi	 	  by	290
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dă	diànhuà	 ringer, telefonerar	94	
dà	hòutiān	 dagen efter i övermorgon 2�5
dă	qì	 	 pumpar upp 373
dà	shēng		 högt, ljudligt 373
dă	 	 slår 94
dà  stor 94
dàduōshù	 de flesta; det stora flertalet 238
dàfang	 	 frikostig, generös, frimodig	416
dài  tar med, bär med 373
dàifu	 	 läkare	314
dàjiā	 	 alla, allesammans	303
dăkāi	 	 öppnar 355
dàmĭ	 	 ris (som	spannmål)	118
dànshi  men 323
dào  gata	270
dāo	 	 kniv �97
dào  till	270
dăsi	 	 slår ihjäl, dödar 355
dàxué  universitet �35
dàxuéshēng	 universitetsstuderande, student �35
de	 	 underordn.	partikel	107
de.2	 	 underordn.	partikel	359
de.3	 	 underordn.	partikel	360
dĕi	 	 måste	270
dēng	 	 lampa �28
dĕng	 	 väntar 229
dì	 	 partikel,	anger	ordningstal	229
diăn	cài	 	 beställer	(restaurang)	303
diànhuà  telefon	94
diăntoú	 	 nickar	416
dìdao  ren; äkta, typisk 393
dìdi  lillebror 333
dìfang	 	 plats, ställe �55
dìng  beställer 2�5
dìng  beställer 229
dìtú	 	 karta	324
dŏng	shì		 förståndig 356
dŏng	 		 förstår	290
dōng	 	 öster	270
dōngguā		 vintermelon 238
dōngtiān		 vinter	324
dōngxi	 	 sak, grejor 229
dōu	 	 båda, alla, allt, alltihop ��8
duăn	 	 kort 255
duìbuqĭ	 	 ursäkta 2�5
duō	xiè	 	 stort tack	374
duō	 	 många, mycket	107
duōshăo		 hur mycket?, hur många?	144
duōshù	 		 flertal, majoritet 238
dùzi  mage	 	314

è  hungrig �97
érzi  son 3�6

fā	lĕng		 	 känner sig frusen	314
fā	rè		 	 är varm	314
fā	yīn	 	 uttal 393
făguó	 	 Frankrike 393
fàndiàn	 	 hotell	290
fàng	biānpào	 smälla smällare	354
fàng	xīn		 ta det lugnt, var lugn för det	416
fāng	 	 Fang	(familjenamn)	155
fàng	 	 släpper 336
fàng	 	 sätter, ställer, lägger	354
fāngbiàn		 bekväm, praktisk �28
fāngfă	 	 metod, sätt	394
fángjiān		 rum	107
fànguăn	 	 restaurang	270
fángzi	 	 hus	107
fāxiàn	 	 upptäcker	416
făyŭ	 	 franska 393
fēi	 	 flyger 338
fēi	 	 inte, nej	(end.	klass.	kinesiska)	393
fēicháng		 väldigt, utomordentligt 393
fēn	 	 minut �67
fēn	 	 måttsord	f.	pengar,	”öre” 2�5
fēng	 	 vind	324
fúzhuāng	 kläder, konfektion 255

gāi	sĭ	 	 förbannad, förbannat	406
gāi	 	 är skyldig	374
gān	bēi!	 	 skål! 355
gān	 	 torr	324
gāngbĭ	 	 reservoarpenna 395
gāo	 	 hög; lång på höjden 66
gāoxìng	 	 glad 66
gāozhōng		 gymnasist �35
		xuéshēng
gāozhōng	 gymnasiet �35
ge	 	 universalmåttsord	155
gēge	 	 storebror 333
gĕi	 	 ger �55
gĕi	 	 åt, till, för	214
gēn	...	yíyàng	 likadan som, samma 255
gēn	 	 med ��8
gèng  ännu (mer, bättre etc.)	303
gōngchăng	 fabrik �35
gōngfēn		 centimeter 255
gōnggòng		 busshållplats	270
		qìchē	zhàn
gōnggòng	qìchē	 buss	270
gōnglĭ	 	 kilometer	270
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gōngrén		 arbetare �35
gōngyuán	 park 238
gōngzuò		 arbetar, arbete �35
guā	fēng		 blåser (vind)	324
guăi	 	 svänger, tar av	270
guān	mén	 stänger 229
guăn	 	 bryr sig om, tar notis om	405
guăn	 	 funktionsord	354
guān	 	 stänger in, låser in 355
guāng	 	 bara 355
guāngmíng	 ljus	303
guānshang	 stänger 355
guānxi	 	 sammanhang, förbindelse �28
guì  dyr 255
guìzi  skåp �28
guò	jĭ	tiān	 om några dagar 229
guò	jié	 	 firar en högtid	354
guò	 	 passerar, går igenom 229
guòfen	 		 för mycket, utan rim och reson 373
guójiā	 	 land �55
guòlai	 	 kommer hit 355
guòqu	 	 förr i tiden 395
guòshí	 	 omodern 255
guówáng	 kung �28

hái	kĕyi	 	 det går an, åjovars 393
hái	yào	bié		 får det lov att vara något mer? 2�5
		de	ma?	
hăi	 	 hav 323
hái  ännu, ytterligare; fortfarande 2�5 
hăibàng	 	 mussla 336
hăiguān	 	 tull 229
háishi  eller 333
háishi  är ändå	421
háizi  barn	94
hànruì	cídiăn	 kinesisk-svensk ordbok	394
hànyŭ	 	 kinesiska	394
hànzì  tecken	394
hào	kè	 	 gästfri �55
hào xué  tycker om att studera, flitig 393
hăo	 	 bra 67
hăo	 	 mycket 
	 	 		(Jmf	svenskan	t	ex	bra långt.)	255
hàomă	 	 nummer	144
hàoqí	 	 nyfiken 395
hăowán	 	 skoj, kul	303
hăoxiàng	 det verkar som; det ser ut som	314
hăozài	 	 som tur är 421
hē	 	 dricker �55
hé  och; med �55
hēi	 	 1.	svart 2. mörk	290

hĕn	 	 i hög grad, mycket 66
héqi	 	 snäll, stillsam	406
hóng	bāo	 rött kuvert med pengar (till nyår) 355
hóng	lóu	mèng	 Drömmar om röda gemak,	
	 	 		berömd	roman	215
hóng	 	 röd	107
hóngchá		 svart te �55
hónglǜdēng	 trafikljus	270
hòuguŏ	 	 konsekvens 355
hòunián	 	 nästnästa år 229
hòutiān	 	 i övermorgon �78
huā(r)	 	 blomma	324
huài	dōngxi	 skurk, avskum 355
huài  dålig; trasig 355
huán  lämnar tillbaka; återvänder 355
huángguā	 gurka 238
huánghé  Gula floden	324
huānyíng	 välkommen	94
huí	jiā	 	 återvänder hem	270
huì  kan 67
huídá  svarar	290
huílai	 	 kommer tillbaka �96
huíqu	 	 går tillbaka, åker tillbaka �96
huŏchē	piào	 tågbiljett 2�5
		(yì	zhāng)	
huŏchē	zhàn	 järnvägsstation	214
huŏchē	 	 tåg	214
huòzhĕ	 	 eller 333

jĭ	 	 1.	hur många? 2. några �55
jiā		 	 måttsord	f.	affärer	och	firmor	229
jiā	 	 familj �55
jiàn	 	 måttsord	f.	bl	a	skjortor	229
jiàndao  träffar, möter 77
jiànkāng		 frisk	421
jiànmiàn		 träffas, ses	354
jiào  �. kallar, kallas 2. ropar, skriker	107
jiào  kallar på;	här:	väcker �67
jiaō	 	 lära, lära ut 395
jiăozi	 	 fyllda pastaknyten	354
jiē	 	 gata	354
jiĕjie	 	 storasyster 333
jiérì  helg, högtid	354
jìn  närbelägen	270
jīn	 	 viktmått;	½ kilo 238
jīngcháng	 ofta	290
jìnlai	 	 kommer in �96
jìnliàng	 	 så ... som möjligt	416
jīnnián	 	 i år 229
jìnqu	 	 går in, åker in �96
jīntiān	 	 idag �78
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jiù  just �97
jiŭ	 	 vin, öl, alkoholhaltiga drycker	303
jiŭjiā	 	 restaurang	303
jiùshi  just, det är just 77
juéde  känner; känner sig	303
jùzi  en mening 373

kaī	(yaò)		 skriver ut (medicin)	314
kāi	chē	 	 köra bil	374
kāi	huār	 	 slå ut	(blommor)	324
kāi	huŏ	 	 öppnar eld 355
kāibukāi		 kan inte öppna	405
kāimén	 	 öppnar 229
kāishĭ	 	 börjar 357
kāiwánxiào	 skämtar 373
kāixīn	 	 glad, glatt	406
kàn	bìng		 går till doktorn; 
    låter sig undersökas	314
kàn	yí	xià	 tar sig en titt	303
kàn	 	 1.	ser, tittar 2. träffar ��8
kànbujiàn	 kan inte se 357
kàndechulái	 det syns	394
kànfă	 	    	394
kànjian	 	 ser 357
kè	 	 kvart �67
kè	 	 lektion 229
ké	 	 skal 336
kĕ	 	 törstig �55
kĕài	 	 söt	290
kĕpà	 		 förfärligt, förskräckligt 355
kèqi	 	 artig	107
kĕqì	 	 förargligt	405
kèrén	 	 gäst, besökare	144
kĕshì		 	 men �28
kètīng	 	 vardagsrum, sal	407
kĕxī	 	 tyvärr; det är synd om	407
kĕyĭ	 	 OK, det går bra att ��8
kŏu	 	 måttsord	155
kŏuqì	 	 tonläge; attityd (i	tal)	356
kŏuyīn	 	 accent, brytning 393
kŏuyŭ	 	 muntligt språk 393
kuài	 	 måttsord	f.	pengar,	”krona” 2�5
kuài	 	 snart 229
kuài	 	 vass �97
kuàizi	 	 ätpinne �55
kùzi	 	 byxor 255

là	 	 kryddstark	303
lái	diànhuà	 ringer (upp) 2�5
lái	 	 kommer �55
láihuípiào	 tur-och-retur-biljett 2�5

lánzi	 	 korg 336
lăo		 	 gammal �28
lăo	 	 jämt, alltid �97
lăonián	rén	 äldre människor 238
lăoshī	 	 lärare �35
le.1	 	 partikel,	avslutad	handling	290
le.2	 	 partikel,	förändring	290
lèi	 	 trött 66
lĕng		 	 kall	314
lĭ	 	 bryr sig om	416
lí	 	 från	(om	avstånd)	270
lĭ	 	 inuti �96
lĭ	 	 kinesisk	li,	ung.	en	halv	km	270
liă	 	 två (personer) 229
lián	...	doū	 till och med 405
liăn	 	 ansikte	303
lián	 	 ens	405
liàn	 	 tränar 238
liàng	 	 lyser 373
liàng	 	 måttsord	f.	fordon	373
liăng	 	 viktmått;	50 g 238
liăo	 	 ordnar, fixar, gör i ordning 393
língjiàn	 	 reservdelar 373
língqián		 småpengar, växel 229
liú	 		 flyter	324
liù	 	 sex	107
lóng	 	 drake 395
lǜ	 	 grön �55
lù	 	 måttsord	f.	bussar	270
lù	 	 väg	270
lǜchá	 	 grönt te �55 
lúnzi	 	 hjul 373

ma	 	 frågepartikel	77
măi	 	 köper ��8
mài	 	 säljer 2�5
măimài	 	 affärer 255
māma	 	 mamma �35
màn	 	 långsamt	416
máo	 	 måttsord	f.	pengar,	”tio öre” 2�5
máobĭ	 	 skrivpensel 395
máoyī	 	 kofta, (ylle)tröja 256
méi	fă	 	 går inte, kan inte	394
méi	făr	bĭ	 går inte att jämföra	416
méi	guānxi	 1.	det spelar ingen roll 
  2. ingen orsak �28
méi	wán		 oändligt mycket eller många	406	
		méi	liăo
méi	 	 finns inte, har inte �28
mĕi	 	 vacker 67
mĕi	 	 varje 238
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mĕiguó	rén	 amerikan 67
mĕiguó	 	 Amerika 67
mèimei	 	 lillasyster 333
mén	 	 måttsord	393	 	
mĭ	 	 meter	270
miàn	 	 nudlar, pasta	354
miànji	 	 yta 323
mĭfàn	 	 ris	(kokt,	som	mat)	118
míng	jiā		 berömd konstnär eller kalligraf 394
míngbai		 förstår	270
míngnián	 nästa år 229
míngtiān		 imorgon �78
míngzi?	 	 egennamn	107

nă	li	 	 var? �97
nà  det där 67
ná  tar �97
nă	 	 vilken?, vilka? �55
nàli	 	 där �96
nàme	 	 så, så där �67
nán	pengyou	 pojkvän 333
nán  svår 393
nán  söder	270
nánfāng	 	 söder, södra delarna	290
nánháizi/nánháir gossebarn 333
nàr  där �96
năr	 	 var? �97
ne	 	 frågepartikel	214
nèikù	 	 kalsonger, trosor 255
néng  kan, har möjlighet att 255
nĭ	hăo	ma	 hur står det till? �78
nĭ	hăo	 	 hej, god dag 77
nĭ	zăo!	 	 godmorgon! �67
nĭ	 	 du 66
nián  år �28
niánqīng		 ung 238
niăo	 		 fågel 336
nĭmen	 	 ni	94
nín	guìxìng?	 vad heter du i efternamn? 255
nín	hăo	 	 god dag 77
nín	 	 artigare	form	för	du 77
nòng	huài	 har sönder 373
nòng	 	 gör 373
nóngcūn		 landsbygden	290
nóngmín		 bonde	290
nǚháizi/	nǚháir	 flickebarn 333

pà  rädd 355
péngyou		 vän	303
piányi	 	 billig 255
piàoliang	 vacker, snygg 255

píjiŭ	 	 öl	303
píngfāng	gōnglĭ	 kvadratkilometer 323
píngfāng		 kvadrat 323
píngzi  flaska 229

qĭ	chuáng	 stiger upp (ur sängen) �67
qĭ	míngzi	 hittar på ett namn	394
qí	 	 rider 373
qián	 	 pengar �67
qiánbāo	 	 plånbok 355
qiánlún	 		 framhjul 373
qiánnián		 i förrfjol 229
qiántiān	 	 i förrgår �78
qiānwàn		 absolut �67
qìchē	 	 bil ��8
qíguài	 	 underlig	290
qìhou	 	 klimat	290
qĭmă	 	 åtminstone 373
qìmén	 	 ventil 373
qĭng	 	 bjuder 357
qĭng	 	 var snäll att	214
qìshuĭ	 	 läsk	303
qīutiān	 	 höst	324
qĭzi	 	 öppnare 303
qù	 	 åker ��8
qùnián	 	 i fjol 229
ràng  låter, tillåter 373
ràngbù  ger efter 336

rè   varm	314
rénkŏu	 	 befolkning	144
rénmín	 	 folket	290
rènshi  känner till	270
rènwéi	 	 anser, tycker	394
rènzhēn	 	 noggrann, noggrant	394
rìbĕn	 	 Japan 393
rìcháng	yòngyŭ	 vardagsspråk 393
rìyŭ	 	 japanska 393
ròu	 	 kött	303
rúguŏ	 	 om, ifall 333
ruìdiăn	huà	 svenska 67
ruìdiăn	rén	 svensk/svenska 66
ruìdiăn	wén	 svenska	94
ruìdiăn	yŭ	 svenska	94
ruìdiăn	 	 Sverige 66

shān	 	 berg 323
shàng dàxué läser på universitetet 393
shàng	gāozhōng	 går i gymnasiet 393
shàng xué studerar; går i skolan �55
shàng  förra 229
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shāngdiàn	 affär 229
shànghăi		 Shanghai 2�5
shànglai		 kommer upp �96
shàngqu		 går upp, åker upp �96
shàngwŭ		 förmiddag, på förmiddagen �67
shéi  vem?	107
shēng	bìng		 blir sjuk	314
shēng	cí		 nya ord, glosor	94
shēng	qì		 blir arg ��8
shēng	zì		 nya tecken, glostecken	94
shēng	 	 föds, född �78
shēngyīn	 ljud 373
shénme	shì?	 vad är det (som händer)? �67
shénme?		 vad?	(uttal:	shémme)	107
shēntĭ	 	 kropp 421
shì  provar, prövar 255
shì  är 66
shìbushi?	 eller hur? �28   
shífēn	 	 väldigt, oerhört	394
shíhou  tidpunkt �67
shíjiān	 	 tid �28
shìjiè  världen 323
shìshi  prövar, försöker 255
shízi	lùkŏu	 gatukorsning	270
shìzi  persimon 238
shŏudū	 	 huvudstad	324
shŭ	shù	 	 räkna	(som	oberoende	ord)	178
shŭ	yī	shŭ	 räkna efter lite �78
shù  antal; siffra �78
shū	 	 bok	214
shŭ	 	 räkna	(i	sammansättningar)	178
shuāng	 	 par	(om	saker)	255
shŭdaò	 	 räkna till �78
shūdiàn	 	 bokhandel 2�5
shūfă	 	 kalligrafi, skönskrift	394
shūfăjiā	 	 kalligraf	394
shūfu	 	 bekväm; behaglig	314
shuì	wŭjiào	 sover middag �67
shuĭ	 	 vatten �97
shuĭguŏ	 	 frukt	416
shuìjiào  sover ��8
shuìyī	 	 pyjamas 256
shūmiàn		 skriftlig	394
shùnlì	 	 lyckosam 421
shuō	(rén)	 grälar (på någon), bannar (någon) 229
shuō	huà		 pratar 67
shuō	 	 pratar, talar 67
shuōfú	 	 övertalar	405
shūshu	 	 farbror �97
sĭ	 	 död, dör	303
sìshēng	 	 de fyra tonerna 393

sòng	 	 följer 238
sòng	 	 följer på vägen; eskorterar �35
sòng	 	 skänker, ger bort	214
suì  år	Eg.	klass.	tecknet	för	år,	
	 	 		anv.	om	ålder.	107
suīrán	…	dànshi	 fastän 333
suīrán	…	kĕshì	 fastän 333
suìshu  ålder �78
sūnzi	 	 sonson eller dotterson 3�6
suŏ	 	 måttsord	(byggnader)	155
suŏyŏude	rén	 alla (människor) 333
suŏyŏude	 allt, alla 333

tā	 	 den, det 67
tā	 	 han 66
tā	 	 hon 66
tài	 	 alltför	107
tàijíquán		 skuggboxning 238
tàitai	 	 fru	94
tāmen	 	 de	(djur)	94
tāmen	 	 de	(kvinnor)	94
tāmen	 	 de	(manspersoner	och	grupper	
	 	 		av	blandat	kön)	94
téng	 	 värker; gör ont	314
tì	 	 åt; i någons ställe	314
tiān	 	 himlen	290
tiāntiān	 	 varje dag, dagligen �78
tiáo	 	 måttsord	f.	byxor,	vägar,	vissa	djur	255
tiáo	 	 remsa	354
tiáojiàn	 	 villkor 355
tīng	huà	 	 lyder 355
tīng	qi	lai	 låter som	290
tīng	 	 lyssnar, hör	290
tīngshuō		 hör talas om	354
tōu	 	 stjäl 356

wàiguó	rén	 utlänning	107
wàiguó	 	 utlandet	107
wăn	diăn	 försenad	290
wàn	shì	rú	yì	 allt går väl; all lycka	421
wăn	 	 sen �28
wăn	 	 skål �55
wăncān	 	 middag 355
wáng	èr	 	 Wang Er	(personnamn)	358
wàng	 	 i riktning mot, åt	270
wáng	 	 Wang	(familjenamn)	77
wángguó	 monarki �28
wánghòu	 drottning �28
wánr	 	 har skoj, leker 355
wănshàng	 kväll, på kvällen �67
wàzi	 	 strumpa, sock 255



7

wèi	 	 artigt	måttsord	f.	människor	416
wéi	 	 hallå 2�5
wèile	 	 för att, i syfte att	354
wèishénme?	 varför? �67
wèn	 	 frågar �35
wénhuà	 	 kultur	421
wènti	 	 problem; fråga 373
wénxué	 	 litteratur	394
wŏ	 	 jag 66
wŏmen	 	 vi 94
wŭjiào	 	 siesta �67

xī	 	 väster	270
xià	yŭ	 	 regnar	324
xià  nästa 229
xiàlai	 	 kommer ner �96
xiān	 	 först �97
xiăng	 	 1.	tänker; tror 2. har lust med, vill ��8
xiàng  åt; mot; i riktning mot	421
xiāngzi	 	 resväska 229
xiānsheng	 1.	herre 2. man, make 77
xiànzài  nu �67
xiăo	 	 liten	94
xiào  skrattar 373
xiăochī	diàn	 litet matställe, café	270
xiăojiĕ	 	 fröken; servitris	303
xiăoshí	 	 timme �67
xiăoshuō	 roman 2�5
xiăoxīn	 	 försiktig	354
xiăoxué	 	 småskolan �35 
	 	 		(1:a	till	6:e	årskursen)	135
xiăozi	 	 (tillrättavisande)”min unge man” 356
xiàqu	 	 går ner, åker ner �96
xiàtiān	 	 sommar	324
xiàwŭ	 	 eftermiddag, på eftermiddagen �67
xīcān	 	 västerländsk cuisine	290
xiē	 	 några	(måttsord	flertal)	155
xiĕ	 	 skriver 333
xièxie  tack	94
xiĕzuò	 	 skriftlig framställning	394
xīfú	 	 kavaj 255
xīguā	 	 vattenmelon 238
xīhóngshì	 tomater 238
xĭhuān	 	 tycker om	94
xìn  brev	354
xīn	 	 ny 373
xìng  �. familjenamn 
  2. heter i familjenamn 77
xíng  det går bra att 229
xíng  funkar, OK 374
xīngqī	 	 vecka �78 

xíngshū	 	 kinesisk skrivstil 416
xīngxing		 stjärna	290
xiò	 	 skrattar 373
xiū	chē	de	 cykelreparatör 373
xiū	 	 reparerar, lagar 373
xīwàng	 	 hoppas	421
xīyào	 	 västerländsk medicin	314
xué	dào	jiā	 blir duktig på, lär sig ordentligt	394
xué  studerar, lär sig �35
xuéshēng	 elev �35
xuéwèn	(yì	mén)	 en vetenskap, en specialité	394
xuéxiào  skola �35

yàngzi	 	 modell 255
yào		 	 medicin	314
yào	 	 1.	vill 2. ska ��8
yàoburán	 annars	394
yàoshi	 	 om, ifall 333
yàrèdài	 	 subtropisk zon	324
yàzhōu	 	 Asien 323
yĕ	jìushi	shuō	 vilket innebär ..., 
    man skulle också kunna säga... 255
yĕ	 	 också 77
yĭ	bĕi	 	 norr om	324
yì	bĭ	yì	bĭ	 ett streck i taget, med tryckstil 393
yí	xià	 	 litet; en stund, 
	 	 		måttsord	f.	handlingar	303
yì	zhŏng		 ett slags 238
yìdiăn	 	 lite, litegrann 77
yìdiăndian	 en aning, en smula 355
yídìng	 	 säkert �97
yīfu	(yí	jiàn)	 kläder 255
yígòng	 	 sammanlagt 256
yĭhòu	 	 efter �67
yìhuír	 	 en stund 229
yĭjīng	 	 redan �67
yíkuàir	 	 tillsammans, ihop 355
yīn	wei	…	suŏyĭ	 eftersom 333
yīnggāi	 	 bör, borde	314
yīngguó	huà	 engelska 77
yīngguó	rén	 engelsman/engelskvinna 77
yīngguó		 England 77
yīngwén		 engelska	94
yīngyŭ	 	 engelska	94
yīnyuè	 	 musik 338
yìqĭ	 	 tillsammans, ihop 355
yĭqián	 	 före �67
yĭwéi	 	 (felaktigt) tror 355
yíyàng	 	 likadan 255
yìzhí	 	 1.	rakt fram	270,	
  2. hela tiden, jämt	324	
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yĭzi	 	 stol ��8
yòng	xīn		 flitigt; koncentrerat	394
yòng	 	 använder, behöver �55
yòu	...	yòu	 både ... och	303
yŏu	de	shíhou	 ibland 229
yŏu	míng	 berömd	394
yŏu	 	 finns, har �28
yòu	 	 höger	270
yòu	 	 än en gång, åter	290
yŏuyìsi	 	 intressant 395
yú	 	 fisk	303
yú	 	 preposition; vid, till	421
yuăn	 	 avlägsen	270
yuè	...	yuè	 ju ... desto	416
yuèbĭng	 	 månkakor 354
yuèliang		 månen	290
yúmín	 		 fiskare 336
yŭyán	 	 språk 393
yŭzìtóu	 	 regnradikalen, en teckendel 395

zài shàng gammalt tilltal till kejsare 355
zài  befinner sig �96
zài  håller på att 229
zài  åter, igen, än en gång 2�5
zàijiàn  adjö; på återseende �35
zàiyì	 	 bryr sig om, tar illa upp	405	
zăo	 	 tidig �67
zăodiăn	 	 frukost �67
zăofàn	 	 frukost �67
zăoshàng	 morgon, på morgonen �67
zăowăn	 		 förr eller senare	394
zĕnme	huí	shì	 vad är det?	406
zĕnmeyàng	 hurdan?, vad sägs? 229
zhăng	dà		 växer upp	290
zhăng	 	 växer	290
zhāng	 	 Zhang	(familjenamn)	94
zhàngfu	 	 äkta man �78
zhāngkāi	 öppna (på vid gavel) 336
zhànzhu!	 halt! 355
zhăo	 	 ger växel 2�5
zhăo	 	 söker 77
zhăodào		 hittar 255
zhè	yìdiăn	 detta	394
zhè  det här 66
zhèli	 	 här �96
zhème	 	 så, så här �67
zhēn	 	 verklig, verkligen 255
zhĕnsuŏ			 klinik	314
zhèr  här �96
zhèyang		 så, så här, på detta sätt 3�6

zhī	 	 måttsord	f.	fågel	336
zhī	 	 måttsord	f.	pensel	395
zhĭ	 	 papper	354
zhī	 	 partikel,	bl	a	motsv.	tā,	
     den, det,	i	klass.	kinesiska	394
zhīdao	 	 vet (dào	saknar	här	ton)	94
zhōng	 	 klocka �67
zhōngcān	 kinesisk cuisine	290
zhōngguó	huà	 kinesiska 67
zhōngguó	rén	 kines/kinesiska 66
zhōngguó	 Kina 66
zhōngjiā		 mitt i, mitt på, i mitten av �97
zhōngqiūjié	 månfest	354
zhōngshān	 Sun Yat-sen	374
zhōngwén	 kinesiska	94
zhōngwŭ	 middag, klockan tolv �67
zhōngxīn	 centrum, medelpunkt	290
zhōngxué	 mellanskolan �35
zhōngxuéshēng	 student i mellanskolan �35
zhōngyào		 kinesisk trad. medicin	314
zhù  bor	270
zhù  äter hål på (om	insekter)	407
zhù  önskar	421
zhuōzi	 	 bord �28
zhŭrén	 	 värd 357
zhŭyào	 	 viktig	354
zìdiăn	 	 lexikon 393
zìjĭ	 	 själv 338
zìxíngchē	 cykel 373
zŏu	lù	 	 går (till	fots)	270
zŏu	qì	 	 läcker, pyser luft 373
zŏu	 	 går, åker sin väg �78
zū	 	 hyr ��8
zuì  allra mest 303
zuĭ	 	 mun	(här:	näbb)	336
zuò	guài		 gör ofog, gör hyss 356
zuò	măimài	 göra affärer 255
zuò	 	 1.	sitter 2. åker	214
zuò	 	 gör �35
zuŏ	 	 vänster	270
zuótiān	 	 igår �78
zuŏyòu	 	 omkring; cirka 395


