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Арабська мова тема - транспорт

Вчити слова тема - транспорт на арабській
мові. Переклад слів - транспорт арабською.
Арабська мова тема - транспорт. Вчити перелік слів -
транспорт арабською.

№ Перелік слів - транспорт на арабській мові

1 نقل

2 طائرة

3 سيارة إسعاف

4 حافلة

5 سيارة

6 شاحنة

7 سيارة المطافئ

8 هليكوبتر

9 دراجة نارية

10 انتقال

11 سيارة شرطة

12 طريق

13 سمكة الزعنفة الشراعية

14 سفينة

15 شارع

16 غواصة

17 المترو

18 جرارة

19 أضواء

20 قطار

21 معبر

22 شاحنة صغيرة

Матеріали по темі:

Арабська - природа
Арабська - фігури
Арабська - школа
Арабська - домашні тварини

https://alfavit-online.in.ua/uk/priroda-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/figuri-arabska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/shkola-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/domashni-tvaryny-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-arabskoyu.html
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Арабська - час доби
Арабська - емоції
Арабська - місяці року
Арабська - алфавіт
Арабська - пори року
Арабська - фрукти
Арабська - дні тижня
Арабська - частини тіла
Арабська - цифри
Арабська - їжа
Арабська - кольори
Арабська - лісові тварини
Арабська - ванна
Арабська - зовнішність
Арабська - столовий посуд
Арабська - овочі
Арабська - ягоди
Арабська - одяг
Арабська - кухня
Арабська - сім'я
Арабська - будинок
Матеріали по темі:

Другие темы

Алфавіти
Цифри
Кольори
Фігури
Час доби
Дні тижня
Місяці року
Пори року
Одяг
Сім'я
Будинок
Транспорт
Овочі
Ягоди
Фрукти
Ванна
Кухня
Зовнішність
Природа
Частини тіла
Їжа
Лісові тварини
Домашні тварини
Школа
Емоції
Столовий посуд

https://alfavit-online.in.ua/uk/chas-dobi-arabska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/emotsii-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/misyatsi-roku-arabska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/arabskij-alfavit.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/pori-roku-arabska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/frukti-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/dni-tizhnya-arabska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chastyny-tila-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/tsifri-arabski.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/produkty-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kolori-arabska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/lisovi-tvaryny-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/vanna-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/zovnishnist-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhonnij-posud-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/ovochi-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yagodi-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/odyag-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhnya-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/rodina-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/budinok-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/
https://alfavit-online.in.ua/uk/tsifri.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kolori.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/figuri.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chas-dobi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/dni-tizhnya.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/misyatsi-roku.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/pori-roku.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/odyag.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/sim-ya.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/budinok.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-ukr.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/ovochi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yagodi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/frukti.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/vanna.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhnya.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/zovnishnist.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/priroda.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chastyny-tila.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yizha.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/lisovi-tvaryny.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/domashni-tvaryny.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/shkola.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/emotsii.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/stolovyi-posud.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-arabskoyu.html
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Програмування для дітей
Казки

https://alfavit-online.in.ua/uk/programuvannya-dlya-ditej.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kazki-dlya-ditej.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-arabskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-arabskoyu.html

