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FUTON NO HÔ GA SUKI DESU
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 Sakura
FUTON TO BEDDO TO

TAI

Giữa đệm futon và giường, em thích
cái nào hơn?


DOCHIRA GA SUKI?
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जोगूؚउृघाऩऔः؛
 ॔থॼ

Em thích đệm futon hơn.
Đệm futon này mềm hơn giường.
Thế chị nhé! Chúc chị ngủ ngon.
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KONO FUTON WA BEDDO YORI
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YAWARAKAI DESU.

TARI SHIMASHITA


ҩҩSOREJA, OYASUMINASAI.
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OYASUMI.
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Chúc ngủ ngon.
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DEKITE,
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  Danh từ $72Danh từ %72'2&+,5$*$Tínhtừ'(68.$

A

 (Cái nào thì _ hơn, A hay B?)
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
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卲 Khi muốn hỏi để so sánh đặc tính của A và B, dùng A 72 B 72'2&+,5$*$, sau đó đến một tính từ,

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


rồi cuối cùng là '(68.$.
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O NOMIMASU
ҩҩҩҩҩ
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Ví dụ: )872172%(''272'2&+,5$*$68.,'(68.$.


(Giữa đệm futon và giường,
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
49bạn thích cái nào hơn?)


KOTO GA
 DEKITE
⋈
Danh từ $12HÔ*$Danh từ %<25,Tínhtừ
ừ '(68 (A  تhơn B)
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ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
卲 Khi so sánh các đặc tính của A và B, dùng$12+¹*$%<25,sau đó đến tính từ, rồi


cùng là'(68
UME DESU cuốiҩҩҩҩҩҩҩҩ
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  Ví dụ:7$,12+¹*$1,+21<25,$768,'(68 Thái Lan nóng hơn Nhật Bản. 

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
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卲 Cũng có thể dùng A :$ B <25, (' ت68.

Ví dụ:7$,:$1,+21<25,$768,'(68 (Thái Lan nóng hơn Nhật Bản.)
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        Từ tượng thanh và
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
54 tượng hình
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Tại nơi mua
 sắm và quán ăn

Văn hóa Nhật Bản




Các dịp đặc biệt



Từ miêu tả cái gì đó mềm, nhẹ và phồng

Từ miêu tả cái gì đó mềm, phồng và đàn hồi
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