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Minecraft indir özgür görgülü

WordReference İngilizce-İspanyolca Sözlük © 2020:Principal Çeviriler diz nf kadınsı adı: Kadınlar için cinsiyete özgü nod, makaleler veya bir avuç taşıyan ve katlar veya bir. Örnek: masa, bir masa. (vücudun bir parçası) (yüzey) diz nnoun: Insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb anlamına gelir.  Dizlerimi tıraş ettim. Kadın nfname diz: Kadın nonies cinsiyet sadece,
makaleler veya birkaç taşıyan ve sayıca veya sayıca. Örnek: masa, bir masa. (telaffuz) (resmi değil) diz nnoun: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (artikülasyon) diz eklemleri nnoun anlamına gelir: Insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb o bir diz yaralanması nedeniyle futbol oynayamaz anlamına gelir.  Dizinden sakatlandığı için futbol oynayamıyor.   Fark eder mi?
Bir hata bildirin veya iyileştirmeler önerin. Ek diz çevirileri nf kadınsı adı: Özel kadın cinsiyet nod kelime, hangi makaleler veya birkaç taşıyan, ve çok veya bir. Örnek: masa, bir masa. (hayvan eklemleri) (ayak bileği et) hock eklem nnoun: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (dört kez) diz, boğucu nnoun atıfta: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb atıfta kayınvalidem
et suyu içine bir diz kemiği koydu.  Kayınvalidem et suyuna bir esrar koydu.   Fark eder mi? Bir hata bildirin veya iyileştirmeler önerin. WordReference İngilizce-İspanyolca Sözlük © 2020:Principal Translations diz nnoun: Kişi, yer, şey, kalite, vb (vücut) diz kadın adı anlamına gelir: Cinsiyet isim sadece kadın, hangi makaleler ibareleri taşır veya tekil bir, ve
olanlar veya çoğul olanlar. Örnek: masa, bir masa.  Harold'ın dizinde ağrı vardı ve bir doktora gitmek zorunda kaldı.  Harold'ın dizi ağrıyordu ve doktora gitmek zorunda kaldı. diz nnoun: kişi, yer, şey, kalite, vb (pantolon) diz nf kadınsı adı anlamına gelir: Özel kadın cinsiyet nod kelime, hangi makale veya birkaç taşır, ve çok veya bir. Örnek: masa, bir masa.
 Brad pantolonunun dizinde bir delik açtı.  Brad pantolonunun dizinde bir delik açtı. diz [sb/sth]⇒ vtrtransitive eylem: Kelime doğrudan bir nesne alır -örneğin, bir şey söylüyor. Kediyi buldu. (diz ile basarak)sözel bir verblocution loc diz için: V'den birim v istikrarlı kelimelerden bir fiil (zayıflık çekiş, alma suçlaması) olarak işlev iki veya daha fazla kelime oluşan.
 Shaun dizlerinin üzerine çöktü ve çantayı yumrukladı.  Shaun çantaya diz çöktü.   Fark eder mi? Bir hata bildirin veya iyileştirmeler önerin. Ek çeviri diz nnoun: Insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (hayvanlar) diz kadın isimleri anlamına gelir: Kadın nod isimleri sadece cinsiyet, rulman bir ya da birkaç biri, ve çok. Örnek: masa, bir masa.  Atın dizi kırılmıştı.  Atın
dizi kırılmıştı. diz nnoun: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (üst bacaklar) kadın nfname etekler anlamına gelir: Kadınsı nonounlar seks anlamına gelir, makaleler taşımak veya birkaç biri, ve sayı çok veya birolanlar. Örnek: masa, bir masa.   (resmi) erkek nmname halka: cinsiyet için erkek nod kelime, tek yazı taşıyan ve katları veya katları. Örnek: TV, bir daire.
 Bebek annesinin dizine oturdu.  Annesinin kucağına oturdu. diz nnoun: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (bir boru bükme) erkek dirsek nmname anlamına gelir: Seks sadece erkek nodüler, hangi makaleler veya birkaç taşır, ve çok veya bir. Örnek: TV, bir daire.  Tesisatçılar gidip banyo için boru montajını tamamlamak için bir diz kapmak gerekir.  Tesisatçılar
duş tüpü kurulumunu tamamlamak için dirsek almak zorunda kaldılar.   Fark eder mi? Bir hata bildirin veya iyileştirmeler önerin. WordReference İngilizce-İspanyolca Sözlük © 2020:Bileşik Formlar: dizinizde zıplama [sb] v exprverbal ifade: Fiil olarak işleyen özel anlamı olan ifade-örneğin, kafalarını bir araya getirin, sona erer. (bebek, çocuk: züpmbül) sözel
verblocution de diz tekmeler: Kararlı kraliyet kelime birimleri bir fiil olarak işlev iki veya daha fazla kelime formu (zayıflık kuvvetçizim, alma suçlama). breech, diz breeches nplplural nod kelime: Hayır nplplural nodies her zaman birden fazla sayı şeklinde kullanılır -örneğin, kot pantolon, makas. (binicilik pantolon)pant bombacho nm + adj mnitches sayısı birçok
erkek isimleri: Erkek nonen isimleri sadece makaleler veya olanlar ile, birçok arasında kullanılır. Örneğin, maritates, bazı bakkallar.   (ES) korsan pantolon nm + adj Jockeys genellikle sürme breeches giymek.  Yoldan geçenler genellikle sürüş yaparken gevşek oturan pantolon giyerler. hizmetçi diz (patoloji) diz sıvısı loc nom fpllocución sayısı birçok kadın
belirtilir: kelime v istikrarlı kelimelerin birimi kadın nod sayısı çok (kaplıcalar, ihtişam cenaze) olarak işlev iki veya daha fazla kelime oluşur. diz parantez nnoun: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (inşaat) (inşaat) kadın nfnoun diz parantez anlamına gelir: Özel kadın cinsiyet nomoun, hangi makaleler la o una en şarkı birkaç taşır, ve las o unas birçok arasında.
Örnek: masa, bir masa. nnoun diz parantez: Insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (dizde forjured destek) kadın diz parantez anlamına gelir: Tek illerde makaleler taşıyan özel kadın cinsiyet nod kelime, ve çok veya bir. Örnek: masa, bir masa. diz parantez nnoun: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb anlamına gelir diz yaralanmaları önlemek için) kadın diz parantez:
Kadın başını sataşan sadece seks, makaleler veya birkaç taşıyan, ve çok veya bir. Örnek: masa, bir masa. diz breeches (giyim) (giyim) erkek nmname: Özel erkek cinsiyet nodcase, hangi makaleler veya birkaç taşır, ve çok veya bir. Örnek: TV, bir daire. diz sarsıntılı nnoun: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (bacaklar refleks hareketi) erkek nmname refleksleri
anlamına gelir: Özel erkek cinsiyet nodcase, hangi makaleler veya birkaç taşır, ve çok veya bir. Örnek: TV, bir daire.  Doktorlar diz çökmesine sebep olmak için dizine tokmakla vurdular.   (tıp) patellar refleks loc nom nom isim mlocution: Erkek nosi (boğa gözü, kötü su) işlevi iki veya daha fazla kelime oluşan v kelime v kelime birimini stabilize edin.  Doktor diz
kapağı kemik refleksneden bir martillito ile diz bastırır. diz-jerk, ayrıca İngiltere: kneejerk sıfat: Bir nod kelime veya sıfat açıklayın -örneğin, uzun boylu, kız, ilginç bir kitap, büyük bir ev. (alışılmış, unthued) içgüdü / bir antholycy: Nod kelime açıklayın. Bu sahip, rakamlar, kanıt (ev [b] büyük [/b], kadın [b]yüksek [/b]) olabilir.   addjlocution almity locoth yansıtarak:
andex (kullanımı kolay, arka ışık, yasal) gibi iki veya daha fazla fonksiyondan oluşan v kelimev birim stabilize.  Mike'ın kardeşinin gösterdiği her şeye karşı diz çökmesine karşı çıkmasından bıktım. nnoun diz eklemleri: Kişi atıfta, yer, şey, kalite, vb (bacak eklemi) diz eklemi nf + loc adj Artrit diz eklemi artık kayak onu engelledi.  Artrit diz ekleminde ağrıya
neden oluyor. dizlik, dizlik nnoun: Insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (spor: koruyucu kapakları) kadın diz parantez anlamına gelir: Özel kadın cinsiyet nod kelime, hangi tek ilolarak makaleler taşır, ve çok veya bir. Örnek: masa, bir masa.  Hokey oynarken dizlik giymeyi unutma.  (i) Bu cümle orijinalin çevirisi değildir. Dizlikler paten yaparken dizüflemeye karşı
korur. nnoun diz çorap: insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (diz yüksek çorap) yüksek çorap nmpl + adj çorap kadar nmpl + loc adj atıfta bu şort ve diz çorap şık bakabilirsiniz olanlar değildir.  Herkes yüksek çorap ile şık şort giyebilir.   çorap üç çeyrek nfpl + loc adj diz derin itiraf: Bir nod kelime veya adnity açıklayın - örneğin, uzun boylu, kız, ilginç bir kitap,
büyük bir ev. (diz-yüksek)diz loc adjlocution adjlocution kadar: iki veya daha fazla kelime oluşumundan v v birim stabilize hangi kelime (kullanımı kolay, arka ışık, yasal). Havuzdaki su diz boyu. diz derin bir kelime: Bir nod kelime veya ao daim kelime -örneğin, uzun bir kız, ilginç bir kitap, büyük bir ev tanımlayın. (dize batık)diz loc almity addjlocution kadar: Bir
appnation (kullanımı kolay, arka ışık, okunaklı) olarak işlev iki veya daha fazla kelime oluşan v kelime v birim stabilize. Bir daha baktığımda kızım çamurun derinliklerindeydi. Diz-yüksek antholy: Bir nod kelime veya ao daim kelime açıklayın -örneğin, uzun bir kız, ilginç bir kitap, büyük bir ev. (diz yüksekliğine ulaşan)diz loc sayısı addjlocution kadar: Bir appn
kelime olarak işlev iki veya daha fazla kelime oluşan v kelime v birim stabilize (kullanımı kolay, arka ışık, okunaklı). Diz reaksiyonu, nnoun diz çökme reaksiyonu: Insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (düşüncesiz reaksiyonlar) exabrupto nmnombre erkek anlamına gelir: Makaleler veya birkaç taşıyan erkek özel seks, noctic ve ya da bunların çoğu. Örnek: TV, bir
daire. Tepkimin diz çökme tepkisi olduğunu kabul ediyorum; Daha sonra düşününce keşke hiç söylemesem diyorum. Ben benim yanıt bir outburr olduğunu itiraf etmeliyim; Daha sonra düşününce bunu söylememem gerektiğini fark ettim. diz boyu bir kelime: Bir nod kelime veya ao daim kelime açıklayın -örneğin, uzun boylu bir kız, ilginç bir kitap, büyük bir ev.
(diz aşağı)diz loc adjlocution adjlocution: Bir admation (kullanımı kolay, arka ışık, okunaklı) olarak işlev iki veya daha fazla kelime oluşumundan v gelen birimleri stabilize eder. (boot)high-top loc adjlocution adjlocution: Bir itiraf olarak işlev iki veya daha fazla kelime oluşan v kelime v kelime den birimleri stabilize eder (kullanımı kolay, arka ışık, okunaklı).
Marco'nun düğününde diz boyu bir elbise giymiştim. kneecap nnoun: Insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (patella, diz kemikleri) kadın nfnoun patella anlamına gelir: Kadın nod kelimeler sadece seks, hangi makaleler veya birkaç taşır, ve olanlar çok veya bir numara. Örnek: masa, bir masa. John doktora gitti çünkü diz kapağında bir tümör buldum. John doktora
gitti çünkü diz kapağında bir tümör buldu. diz büküm exprexpression: İfadeler, ifadeler, ya da diğer ifadeler veya ifadeler -örneğin, kez arkasında, kendi başına. (bir bacak üzerinde diz çökme)toprak üzerinde diz ler zarfial advlocution loc: Zarf olarak işlev iki veya daha fazla kelime oluşan v kelime v kelime den birim stabilize (vilo, genellikle, boş nokta
aralığında). sözel bir verblocution loc diz içine şişme: Kararlı v kelime birimi bir fiil olarak işlev iki veya daha fazla kelime oluşur (zayıflık kuvvetçizim, iddiaları aldı). (anormal) yarım diz loc averbial advlocution: v gelen birim stabilize olarak işlev gören iki veya daha fazla sözcükten oluşan (vilo, genellikle, nokta boşlukları).  Dizlerini bükmüş bir şekilde evlenme
teklif etti.  Dizlerini yere yatırdı.  Ona evlenme teklif etmek için dizlerinin üzerine çöktü. diz büküm exprexpression: İfadeler, ifadeler, ya da diğer ifadeler veya ifadeler -örneğin, kez arkasında, kendi başına. sembolik (kibar, un mütevazı) (sembolik) diz loc adverbial advlocution: Zarf (vilo, sonra, yakmak için) işlevi iki veya daha fazla kelime oluşturan v kelime v
kelime birim stabilize.   (figürlü) diz çöktürülme antholy: Başını salar. Bu sahip, rakamlar, kanıt (ev [b] büyük [/b], kadın [b]yüksek [/b]) olabilir.  Neden diz bükmede özür dilemem gerektiğini düşünüyorsun?  Özür dilemek için neden dizlerimin üstüne çökmem gerektiğini düşünüyorsun? koşucu diz nnoun: kişi, yer, şey, kalite, vb (spor: diz ağrısı) koşucu diz nf +
loc adj taş kıvırcık, kalın diz nnoun: kişi, yer, şey, kalite, vb (kuş) erkek nmnamed carar anlamına gelir: Cinsiyet isim sadece erkek, hangi makaleler veya tekil ve bir çoğul taşır. Örnek: TV, bir daire.   Burinido erkek adı: Özel erkek cinsiyet nod kelime, hangi makaleler veya birkaç taşır, ve ya da bunların çoğu. Örnek: TV, bir daire. Yaralı Diz Katliamı nnoun:
insanlar, yerler, şeyler, kalite, vb (tarihsel olaylar) Yaralı Dizler n kendi erkek isimleri anlamına gelir: Halk isimleri, yerler, gruplar, olaylar, nesneler veya fikirler, erkek cinsiyet (Alejandro, Colegio Monterroso, Real Madrid). Her zaman büyük harflerle başlar ve genellikle bir makale olmadan bulunur, ancak bunu taktığınız zaman, bir erkek makalesi olmalıdır (the,
a).   Fark eder mi? Bir hata bildirin veya iyileştirmeler önerin. Geliştirmek.
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