1
前额 / 额头
(qián'é / é tou, เฉียน เออ / เออ โถว)

身体 (shēn tǐ, เซิน ถี่)

หนาผาก

5
睫毛
(jié máo, เจี๋ย เหมา)

1 头 (tóu, โถว)

ขนตา

2 眉毛 (méi máo, เหมย เหมา)

6
鼻子
(bí zi, ป จึ)

คิ้ว

3 眼睛 (yǎn jīng, เหยี่ยน จิง) ตา

จมูก

4 耳朵 (ěr dou, เออร ตัว) หู

7 牙齿
(yá chǐ, หยา ฉื่อ)

ฟน

9 下巴 (xià ba, เซี่ย ปา)

10 手臂 (shǒu bì, โสว ป)

14 手掌
(shǒu zhǎng, โสว จาง)

คาง

ฝามือ

แขน

8 舌头
(shé tou, เสอ โถว)

2 头发 (tóu fa, โถว ฝา)

3 脸 (liǎn, เหลี่ยน)

15 肚脐 (dù qí, ตู ฉี) สะดือ

13

ปาก

6
脖子/ 颈
(bó zi / jǐng, ปว จึ / จิ่ง)

11
手腕子
(shǒu wàn zi, โสว วาน จึ)

20 前小腿

คอ
8 肩膀 (jiān bǎng, เจียน ปาง)

หนาอก

12 手指 (shǒu zhǐ, โสว จื่อ)

手指甲 (shǒu zhǐ jia, โสว จื่อ เจีย) เล็บมือ

4
脸颊 / 腮帮子
(liǎn jiá / sāi bāng zi,
เหลี่ยน เจี๋ย / ไซ ปาง จึ) แกม

5
嘴/口 (zuǐ / kǒu, จุย / โขว)

ลิ้น

11 肚子 (dù zi, ตู จึ) ทอง
12 腰 (yāo, เยา) เอว

ผม

ใบหนา

7 胸部 (xiōng bù, ซียง ปู)

10 肘

หัวเขา

สนเทา

นิ้วมือ

13 屁股 (pì gu, พี่ กุ)

15 腿 (tuǐ, ถุย)

19
脚踝 (jiǎo huái, เจี่ยว ไฮว)

ขอเทา

16 脚 (jiǎo, เจี่ยว)

เทา

她有一双蓝色的眼睛。

他看着我的脸。

波的头发是黑的。

医生正在看我的舌头。

马有四条腿。

Xiǎo nánhái qí zài wǒ de bèi shàng.

Tā yǒu yì shuāng lánsè de yǎnjīng.

Tā kàn zhe wǒ de liǎn.

Bō de tóufa shì hēi de.

Yīshēng zhèngzài kàn wǒ de shétou.

Mǎ yǒu sì tiáo tuǐ.

เสี่ยว หนานไห ฉี ไจ หวอ เตอะ เปย ซั่ง.

ทา โหยว อี้ ซวง หลานเซอ เตอะ เหยี่ยนจิง.

ทา คั่น เจอ หวอ เตอะ เหลี่ยน.

ปว เตอะ โถวฝา ซื่อ เฮย เตอะ.

อีเซิง เจิ้งไจ คั่น หวอ เตอะ เสอโถว.

หมา โหยว ซื่อ เถียว ถุย.

หลอนมีตาสีฟา

เขามองหนาฉัน

บ็อบมีผมสีดำ

สะโพก

ขา

小男孩骑在我的背上。

เด็กผูชายขี่บนหลังของฉัน

กน

14 臀部 (tún bù, ถุน ปู)

17 脚趾 (jiǎo zhǐ, เจี๋ยว จื่อ) นิ้วเทา

1

หลัง
(zhǒu, โจว) ขอศอก

ขอมือ

หนาแขง

18
膝盖 (xī gài, ซี ไก)

ไหล

9 背 (bèi, เปย)

(qián xiǎo tuǐ, เฉียน เสียว ถุย)

16 脚后跟
(jiǎo hòu gen, เจี่ยว โฮว เกิน)

หัว

หมอกำลังดูที่ลิ้นของผม

มามี 4 ขา

2

