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Тайська мова тема - зовнішність і характер

Зовнішність та характер на тайській мові.
Переклад слів про характер та зовнішність
людини тайською мовою.
Тайська мова тема - зовнішність і характер. Вчити список
слів - характер і зовнішність людини на тайській.

№ Характер та зовнішність людини тайською

1 การปรากฏ

2 บาง

3 หนา

4 สูง

5 สั้น

6 อ่อนแอ

7 เข้มแข็ง

8 น่ารัก

9 สวยงาม

10 ตัวละคร

11 เก่า

12 หนุ่ม

13 ลําบาก

14 เหม่ง

15 ตัวละคร

16 สมาร์ท

17 มีความสามารถ

18 โง่

19 รู้จักกาลเทศะ

20 โหดร้าย

21 โหดร้าย

22 สุภาพ

23 หยาบ

24 ดี

25 ใจกว้าง
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№ Характер та зовнішність людини тайською

26 โลภ

Матеріали по темі:

Тайська - фігури
Тайська - фігури
Тайська - час доби
Тайська - час доби
Тайська - місяці року
Тайська - місяці року
Тайська - пори року
Тайська - пори року
Тайська - алфавіт
Тайська - дні тижня
Тайська - дні тижня
Тайська - цифри
Тайська - кольори
Тайська - кольори
Тайська - овочі
Тайська - ягоди
Тайська - одяг
Тайська - кухня
Тайська - сім'я
Тайська - будинок
Тайська - транспорт
Тайська - ванна
Тайська - овочі
Тайська - ягоди
Тайська - одяг
Тайська - кухня
Тайська - сім'я
Тайська - будинок
Тайська - транспорт
Тайська - ванна
Матеріали по темі:

Другие темы

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