
1 
 

 
 
 



2 
 

 
 
 
    
უაკ (UDC) 81’374.82=3531=512.162=19=161.1 
ქ–279 
 
 
          Составители: Гарольд Шмальцель и Гиви Нозадзе 

 
 

Научный редактор: Мелита Кобаладзе - доцент кафедры новогрузинского 
языка  Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили 
 
Переводчики: Сулейман Сулейманов и Насиб Насибов,                                                                 
                        Юрий Погосян,                                                                                                                          
                        Натела Надибаидзе 
 
Рецензент: зам. Директора по научной работе Института новогрузинского 
языка, проф. Автандил Арабули           
 
Выполнено при финансировании Европейского центра по делам меньшинств.   
Представитель на Кавказе: г-жа Ева Чилински 
 

                    Выполнено по проекту: Разработка электронной версии грузинско-
азербайджанско- армянско-русского частотного словаря  
 
Руководитель проекта - Гарольд Шмальцель,  
 президент Чешского землячества в Грузии "Злата Прага" 

 
 
 
      ISBN  978-9941-0-5084-8 
 
 
 

      © Гарольд Шмальцель, Гиви Нозадзе  2012  
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 

წინასიტყვაობა 
 

 
 სარეცენზიო ლექსიკონი საყურადღებო სიახლეს გვთავაზობს რამდენიმე 
ასპექტით: 
 1. ეს არის პირველი სიხშირული ლექსიკონი ქართული ენისათვის; მასში 
ქართული ბეჭდვითი მასმედიისა, ოფიციალური დოკუმენტებისა და 
საყოფაცხოვრებო სიტყვების საფუძველზე დადგენილია 2400 აქტიური ლექსიკური 
ერთეულის სიხშირული სტატისტიკა (ეს ციფრები ყოველ სიტყვას წინ უძღვის). 
უფრო ფართო ტექსტების კორპუსის დამუშავება, ცხადია, ამ მონაცემებს შეცვლის, 
მაგრამ ამ ეტაპისათვის ლექსიკონის შესადგენად წარმოდგენილ მასალებზე 
დაყრდნობა გამართლებულია. 
 2. ეს არის პირველი თარგმნითი ლექსიკონი ოთხი ენის მონაწილეობით 
(ქართული, აზერბაიჯანული, სომხური და რუსული). 
 3. ამ ლექსიკონში ძირითადად შესულია ქართული მკვიდრი ლექსიკა; ე. წ. 
”ინტერნაციონალური” ლექსიკა უპირატესად გამორიცხულია იმ მოსაზრებით, რომ 
ეს ერთეულები ერთმანეთს ემთხვევა. 
 ამრიგად, სარეცენზიო ლექსიკონის სახით ჩვენ წინაშეა ორიგინალური, 
პრაქტიკული დანიშნულების ლექსიკონი, რომელიც მხოლოდ პირველ საფეხურად 
უნდა მივიჩნიოთ ამგვარი ლექსიკონის სრულყოფილი რედაქციის შექმნის გზაზე. 
აქედან გამომდინარე, ზოგიერთი რამის გათვალისწინებაა სასურველი:  
ჯერ კიდევ არ ჩანს გარკვეული ზმნებისათვის ძირითადი სალექსიკონო ფორმის 
არჩევის საკითხი. შდრ. ადგენს: არ არის მასთან დაკავშირებული - დაადგენს, 
შეადგენს; მაგრამ არის: დადგენა, შედგენა. ზოგი ზმნა აწმყოს ფორმით არის 
შეტანილი, ზოგი საწყისის, ზოგიც ორივეთი. ამდენად კვალიფიციური პრინციპი 
ჯერ კიდევ გასაკეთებელია.                                            
 

                                                                       ავთანდილ   არაბული 
 
 
 
 

От составителей 
 
 

Считается, что общий объем современного грузинского языка насчитывает 
около 55-60 тысяч слов. Но практика показывает, что словарный запас про-
блемно-ориентированного подъязыка наиболее высокого уровня обычно со-
ставляет всего около 3% от общего словарного запаса языка, а другие подъя-
зыки составляют еще меньшую долю.  
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Например, если словарный запас современного немецкого языка составляет 
около 450 тыс. слов, то частотный словарь по общественно-политической 
лексике содержит около 1500 наиболее часто употребляемых слов и словосо-
четаний. 
Выявить эти нужные слова и расположить их в порядке убывания частоты 
повторения помогает создание частотных словарей на основе достижений 
компьютерной морфологии. 
Ясно, что пользование частотным словарем при чтении текстов и для изуче-
ния языка дает существенные преимущества,  и оптимизирует процесс изу-
чения, так как появляется возможность начинать изучение языка с изучения 
наиболее часто повторяющихся слов, что сразу дает учащемуся практический 
результат. Считается, что объясняться на иностранном языке можно, зная 
около 300 слов и словосочетаний. 
Это одна сторона вопроса. Но дело еще в том, что компьютерная морфология 
открывает большие возможности для выявления потенциальных возможно-
стей языка и, как следствие, его развития. Кроме того, частотные словари мо-
гут оказывать решающую и неоценимую помощь при осуществлении автома-
тических компьютерных переводов.  
Существует еще много полезных аспектов, связанных с анализом результатов 
разработки частотных словарей. Эта часть языкознания всегда должна быть в 
поле зрения лингвистов.  
Перед нами была поставлена задача: впервые создать частотный словарь 
наиболее употребляемых слов всего грузинского языка. То есть имелось в 
виду не создание подъязыка в какой-нибудь области знаний, а сразу частот-
ного словаря по всему языку в целом. 
Для выполнения этой работы нами были подобраны тексты, общий объем ко-
торых составил около 1 миллиона слов. Семантический анализ этих текстов 
дал возможность сократить объем выборки до 520 тысяч слов. В этот объем 
вошли: 
Конституция Грузии 
Закон о бюджете  
Закон о страховании 
Закон о защите окружающей среды 
Закон о правах и обязанностях граждан 
Закон о приватизации 
Закон о референдуме 
Налоговый Кодекс 
Гражданский Кодекс 
Общий Административный Кодекс 
Газета «Ахали таоба» - 6 номеров 
Газета «Резонанси» - 6 номеров 
Газета «Сакартвелос республика» - 6 номеров 
Тексты на бытовые темы – всего 3800 слов 
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Как видно из перечня, словарь содержит тексты по законодательству, обще-
ственно-политической и бытовой лексике, что охватывает основные темы со-
временного грузинского языка.  
Разработанный словарь содержит около 2400 грузинских слов, расположен-
ных в алфавитном порядке, то есть алфавитно-частотный словарь с указани-
ем частоты повторения каждого слова и переводом на азербайджанский, ар-
мянский и русский языки. Кроме того, он содержит  собственно частотный 
словарь, в котором слова расположены в порядке убывания частоты повторе-
ния из вышеуказанных текстов. 
Первая часть словаря помогает при чтении текстов и переводе встречающих-
ся слов, а вторая часть (частотная) помогает изучать в первую очередь наи-
более часто употребляемые слова, что оптимизирует процесс изучения языка. 
Из статистических соображений словарный запас разработанного словаря 
должен обеспечить покрытие 90-95% текстов. 
В словарь не вошли интернациональные слова, собственные имена или на-
именования, числительные, названия дней недели и месяцев. 
В заключение хотим выразить глубокую благодарность сотруднику Админи-
страции Президента Грузии г-ну Мангули Хубуа за внимательное отношение 
и помощь, сотруднику Европейского цента по делам меньшинств г-ну Геор-
гию Пасурашвили за повседневное внимание. И, особенно, руководителю 
Представительства Европейского центра по делам меньшинств на Кавказе г-
ну Тому Триеру за его нестандартный и доброжелательный подход при по-
становке, проведении и финансировании этой работы. Г-н Том Триер очень 
тонко оценил ситуацию и важность проведения настоящей работы. 
Благодарим также всех участников и соучастников нашей общей работы. Хо-
тим надеяться, что в ней не очень много неточностей, за указание которых 
будем очень благодарны. 
 

 
Гарольд Шмальцель,  Гиви Нозадзе 

 
 

Предисловие ко второму изданию 
 

Во втором электронном издании исправлены замеченные ошибки первого 
печатного издания, на 1128 слов увеличены грузинский частотный словарь и 
соответственно алфавитно-частотный словарь. Всего в словаре стало 3525 
слов. Сделаны переводы добавленных слов и отредактирован заново преж-
ний перевод. Переход на размер страницы А4 позволил предоставить пользо-
вателям больше свободного места для записей при работе с частотным сло-
варем грузинских слов для выделения неизвестных пользователю слов для 
отдельного изучения. Словарь стал более удобным для пользователя. Он, 
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также, представлен в расширениях .docx; .doc; .pdf, что учитывает возможно-
сти программного обеспечения пользователей.  
Считается, что общий объем современного грузинского языка насчитывает 
около 55-60 тысяч слов. Но практика показывает, что словарный запас про-
блемно-ориентированного подъязыка наиболее высокого уровня обычно со-
ставляет всего около 3% от общего словарного запаса языка, а другие подъя-
зыки составляют еще меньшую долю. Наличие в словаре 3525 слов составля-
ет более 6% от количества слов в языке. Считается также, что знание 300 
слов и некоторых словосочетаний уже позволяет объясняться на чужом язы-
ке.  
По статистическим оценкам словарный запас разработанного словаря обес-
печивает покрытие до 95% текстов.  
Изучение словарного запаса, состоящего из наиболее часто повторяющихся 
слов, значительно сокращает время и затраты на обучение. 
Замечания и пожелания направляйте по адресу: garold32@yahoo.com 
 

Гарольд Шмальцель 
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Звуки грузинского алфавита 
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Алфавитно-частотный грузинско-армянско-русский словарь 
 
აბა Ñ³å³  ну, а        
აბაზანა ÉáÕ³ñ³Ý  ванная                                                                                
აბანო µ³ÕÝÇù баня  
აბარებს  Ñ³ÝÓÝáõÙ ¿  сдает 
აბჯარი ½ñ³Ñ доспехи         
აგება Ï³éáõóáõÙ   воздвигать, сооружать, строить 
აგრეთვე  ÝáõÛÝå»ë  тоже, также 
აგროვებს  Ñ³í³ùáõÙ ¿ собирает         
აგრძელებს  ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ продолжает 
ადამიანი  Ù³ñ¹ человек 
ადანაშაულებს  Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ обвиняет 
ადასტურებს  Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ утверждает, подтверждает 
ადგენს  Ï³½ÙáõÙ  ¿ составляет, устанавливает 
ადგილი  ï»Õ,  í³Ûñ  место 
ადგილმდებარეობა  ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝ  местонахождение 
ადგილმონაცვლე  ï»ÕÁ ÷áËáÕ меняющий место        
ადგილობრივი  ï»Õ³Ï³Ý  местный 
ადგილსამყოფელი  ·ïÝí»Éáõ  ï»Õ  местоположение 
ადევნებს (თვალს) Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿  следит 
ადრე  í³Õ  рано, раньше 
ადრინდელი  Ý³ËÏÇÝ  ранний 
ავადმყოფი  ÑÇí³Ý¹ больной 
ავალდებულებს  å³ñ³ï³¹ñáõÙ ¿  обязывает         
ავალებს  Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿ поручает         
ავეჯი Ï³ÑáõÛù  мебель         
ავიღო  í»ñóÝ»Ù«  í»ñóÝ»É возьму, взять       
ავლენს µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿  выявляет         
ავრცელებს  ï³ñ³ÍáõÙ ¿ распространяет         
ავსებს  ÉóÝáõÙ ¿  наполняет, заполняет 
ავტომოტოდაზღვევა ³íïáÙáïá ³å³Ñáí³·ñáõÙ автомотострахование         
ავტოქარხანა  ³íïá·áñÍ³ñ³Ý автозавод         
აზრი  Ï³ñÍÇù смысл, мысль  
ათვისება  Ûáõñ³óÝ»É освоение 
ათვლა  Ñ³ßíáõÙ отсчёт 
ათწლიანი  ï³ëÝ³ÙÛ³  десятилетний         
აი  ³Û  вот 
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აირი ·³½« û¹  газ 
აისი  ³Û·³µ³ó  рассвет 
აკავებს  Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¿  останавливает         
აკეთებს  ßÇÝáõÙ ¿  делает 
აკლია  å³Ï³ë  не хватает 
აკმაყოფილებს  µ³í³ñ³ñáõÙ ¿  удовлетворяет 
აკონტროლებს  í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿  контролирует 
აკრძალვა  ³ñ·»Éù  запрет 
ალბათ  »ñ¨Ç« Ñ³í³Ý³µ³ñ  наверно, вероятно  
ამ - იხ. ეს  ³Ûë,  ³Û¹« ¹³ этого/этой/этому, это/этот/эта 
ამავდროულად  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  в тоже время       
ამავე  ÝáõÛÝ  того же  
ამარა ÙÇ³ÛÝ  лишь         
ამართლებს  ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ¿ оправдывает         
ამასობაში ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ  в это время       
ამაღლება  µ³ñÓñ³óáõÙ возвышение 
ამაყი  Ñå³ñï гордый         
ამახვილებს  »õ»éáõÙ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ заостряет внимание        
ამბავი  Éáõñ« å³ïÙáõÃÛáõÝ  повесть, рассказ, история  
ამბობს  ³ëáõÙ ¿ говорит 
ამბოხება  ËéáíáõÃÛáõÝ« ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝ  бунт, восстание,  мятеж 
ამგვარი  ³ÛëåÇëÇ« ÝÙ³Ý  такой же, подобный 
ამდენი  ³Ûëù³Ý , ÝáõÛÝù³Ý  столько 
ამზადებს  å³ïñ³ëïáõÙ ¿  готовит, подготавливает 
ამიერიდან  ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÇó ëÏë³Í  с этих пор       
ამობეჭდვა  ïå³·ñí³Í выпечатка         
ამომრჩეველი  ÁÝïñáÕ избиратель 
ამონაგები  »Ï³Ùáõï  прибыль        
ამონაწერი ù³Õí³Íù  выписка         
ამოსავალი Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï»ï  точка отсчета        
ამოქმედება  ·áñÍÇ ·ó»É  задействование 
ამოღება  ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, µéÝ³·ñ³íáõÙ  вынимать, доставать 
ამოცანა  ËÝ¹Çñ  задача 
ამოძრავება  ï»Õ³ß³ñÅ»É« ·áñÍÇ ¹Ý»É двинуть, привести в движение      
ამოწურვა  ëå³éáõÙ  исчерпать 
ამჟამად  ³Ûë å³ÑÇÝ  на сегодня, на этот момент, сейчас 
ამრიგად  ³ÛëåÇëáí  таким образом        
ამსახველი  ³ñï³óáÉáÕ  отображающий 
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ამტკიცებს  Ñ³ëï³ïá ¿ « ³å³óáõóáõÙ ¿  удостоверяет, подтверждает  
ამუშავება  ·áñÍÇ  ·ó»É , ³ßË³ï»óÝ»É  заставить работать, заработать 
ამყარებს Ñ³ëï³ïáõÙ ¿  устанавливает         
ამცირებს  Ýí³½»óÝáõÙ ¿ сокращает         
ამხანაგობა  ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ  дружба 
ამხელა ³Û¹ ã³÷»ñÇ  такого размера, объема       
ამჯობინებს ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿  предпочитает         
ან  Ï³Ù ³Ûá, Ï³Ù áã или 
ანაბარი  Ñ³ßíÇ счет         
ანაზღაურება  ÷áËÑ³ïáõóáõÙ,  í³ñÓ³ïñáõÙ оплата, компенсация 
ანარიცხები  å³ÑáõÙÝ»ñ  отчисления 
ანაწილებს  µ³ßËáõÙ ¿ распределяет 
ანგარიში  Ñ³ßÇí  счет, отчет,   доклад 
ანგრევს  ³í»ñáõÙ ¿ разрушает         
ანდა   Ã»Ïáõ½¨  или 
ანდერძი  Ïï³Ï  завещание 
ანთება  µáñµáùáõÙ зажигать, воспаление 
ანიჭებს  ßÝáñÑáõÙ  ¿  присуждает, присваивает, предоставляет 
ანტირუსული Ñ³Ï³éáõë³Ï³Ý  антирусский         
ანტიქართული  Ñ³Ï³íñ³ó³Ï³Ý антигрузинский         
ანუ   Ï³Ù,  то есть  
ანძა  ³ßï³ñ³Ï вышка         
აპირებს  Ùï³¹Çñ ¿  собирается 
არ   ë³ ÇÙ ·áñÍÁ ã¿  не, нисколько не 
არა  áã, нет 
არაადამიანური ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ  бесчеловечный         
არააღიარებული  ã×³Ý³ãí³Í  непризнанный 
არადა   Ã» ã¿, Ã»Ïáõ½  хотя 
არადამაკმაყოფილებელი  ³Ýµ³í³ñ³ñ  неудовлетворительный         
არადროული  ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï  несвоевременный         
არაეკონომიკური áã ïÝï»ë³Ï³Ý  неэкономический         
არაერთგზის  µ³½Ù³ÏÇ  неоднократно         
არაერთი  áã  Ù»Ï  ни один 
არაერთხელ  µ³½ÙÇóë  ни один раз 
არავითარი  áã  ÙÇ ¹»åùáõÙ  никакой 
არავინ  áã áù  никто  
არავის  áã Ù»ÏÇÝ  никому, никого 
არათუ  áã Ã»  не то, что 
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არაკაცური ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ  бесчеловечный         
არაკეთილსინდისიერი  ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× недобросовестный  
არამართლზომიერი  ³ÝÇñ³í³Ï³Ý  неправомерный         
არამარტო  áã ÙÇ³ÛÝ  не только        
არამატერიალური  áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý нематериальный 
არამედ  ³ÛÉ¨  но, а, однако 
არამიზნობრივი ³ÝÝå³ï³Ï³ÛÇÝ  нецелевой         
არანაირი  áã ÙÇ ï»ë³Ï  никакой 
არანაკლები  áã å³Ï³ë не менее 
არაპირდაპირი  áã áõÕÇÕ« ß»Õ  непрямой, уклончивый, косвенный 
არარსებული  ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ  несуществующий 
არასაბიუჯეტო  áã µÛáõç»ï³ÛÇÝ  небюджетный         
არასაგადასახადო  áã Ñ³ñÏ³ÛÇÝ  неналоговый 
არასათანადო  ³Ýå³ïß³× несоответствующий 
არასაკანონმდებლო  ³Ýûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý незаконодательный         
არასაკმარისი  ³Ýµ³í³ñ³ñ недостаточный 
არასამეწარმეო  áã ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý непромышленный 
არასამთავრობო  áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý  неправительственный 
არასამუშაო  ³Ý³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  нерабочий         
არასაპატიო  ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ  неуважительный         
არასასამართლო  ³Ý³ñ¹³ñ³óÇ несудебный         
არასასიამოვნო  ³ÝÑ³×á  неприятный         
არასასურველი  ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ  нежеланный, нежелательный 
არასაცხოვრებელი  áãµÝ³Ï»ÉÇ  нежилой 
არასახელმწიფო  áã å»ï³Ï³Ý негосударственный 
არასახელშეკრულებო  áã å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ  не относящийся к договору 
არასოდეს  »ñµ»ù  никогда 
არასრული  áã ÉñÇí, Ã»ñÇ« ÏÇë³ï  неполный 
არასრულწლოვანი  ³Ýã³÷³Ñ³ë несовершеннолетний 
არასწორი  áã ×Çßï, ëË³É  неправильный 
არაუგვიანესი áã áõß  не позднее        
არაუფლებამოსილი  ³ÝÇñ³í³ëáõ неуполномоченный 
არაფერი  áãÇÝã ничего 
არაფულადი  áã ¹ñ³Ù³Ï³Ý  неденежный         
არაქართველი  áã íñ³óÇ  негрузин         
არაქართულენოვანი  áã íñ³ó³É»½áõ  негрузиноязычный         
არაქმედითუნარიანი  ³Ý·áñÍáõÝÛ³   недееспособный 
არაქონებრივი  áã ·áõÛù³ÛÇÝ  неимущественный 
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არაჩვეულებრივი  ³Ýëáíáñ необыкновенный         
არაცნობიერი  ³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ бессознательный         
არახელსაყრელი  ³ÝÝå³ëï« ³Ýû·áõï невыгодный, неблагоприятный        
არაჯეროვანი  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý несоответствующий 
არგანახლება  ãÝáñ³óí³Í необоновлять         
არდადეგები  ³ñÓ³Ïáõñ¹  каникулы         
არეალი  ï³ñ³ÍÙ³Ý  ï»ñÇïáñÇ³ ареал 
არეგულირებს  Ï³ñ·³íáñáõÙ  ¿  регулирует 
არეულობა  Çñ³ñ³ÝóáõÙ беспорядки, волнения 
ართმევს  ËÉáõÙ ¿  отбирает,  отнимает 
ართულებს µ³ñ¹³óÝáõÙ ¿  усложняет         
არიან  ·ïÝíáõÙ »Ý  являются 
არიდება   Ëáõë³÷»É  избежать, спастись; избавиться 
არის  Ï³ есть 
არკვევს å³ñ½³µ³ÝáõÙ ¿  выясняет         
არმქონე  ãáõÝ»óáÕ  неимущий,  не имеющий 
არმყოფი µ³ó³Ï³ÛáÕ  не присутствующий        
არნახული  ãï»ëÝí³Í невиданый         
არსად  áã ÙÇ ï»Õ  нигде 
არსებითი  ¿³Ï³Ý  существенный 
არსებობა  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý³É    существование  
არსებული  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ существующий 
არსი  ¿áõÃÛáõÝ суть, сущность 
არღვევს  Ë³ËïáõÙ  ¿  нарушает  
არყოფნა  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ отсутствие         
არჩატარება  ã³ÝóÏ³óáõÙ  не проводить        
არჩევა  ÁÝïñ»É  подбор 
არჩევანი  ÁÝïñáõÃÛáõÝ  выбор 
არჩევნები ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ  выборы 
არჩენს  ÷ñÏáõÙ ¿ содержит 
არჩეული ÁÝïñí³Í  выбранный, избранный 
არცერთი  áã Ù»ÏÁ  ни один 
არხეინად  ³ÝÑá·³µ³ñ  безалаберно, преспокойно        
არხი  çñ³Ýóù канал 
ასათვისებელი Ûáõñ³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³  подлежащий освоению        
ასაკი  ï³ñÇù  возраст 
ასამაღლებელი µ³ñÓñ³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³  требующий повышения        
ასანაზღაურებელი  í×³ñ»ÉÇù  подлежащий выплате/компенсации 
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ასარჩევი  ÁÝïñ»ÉÇù  подлежащий выбору 
ასაფეთქებელი å³ÛÃáõóÇÏ  взрывчатый         
ასაყვანი  í»ñóÝ»Éáõ  поднимаемый,  принимаемый 
ასაცილებელი   ×³Ý³å³ñÑ»Éáõ  подлежащий уклонению/избеганию  
ასახელებს  ³Ýí³ÝáõÙ ¿  прославляет,  называет 
ასახვა  å³ïÏ»ñ»É  изображение 
ასე  ³Ûëå»ë так 
ასლი  å³ï×»Ý  копия 
ასმაგი  Ñ³ñÛáõñ³å³ïÇÏ стократный         
ასრულებს  Ï³ï³ñáõÙ ¿  исполняет, выполняет 
ასწავლოს áõëáõó³Ý»É« ëáíáñ»óÝ»É  научить, обучить        
ასჯერ  Ñ³ñÛáõñ ³Ý·³Ù« Ñ³ñÛáõñ³å³ïÇÏ  сто раз        
ატაროს, ატარებს  ³ÝóÏ³óÝ»É  водить, водит, проводить 
ატეხვა Ññ³Ññ»É  подбить         
ატყდა µéÝÏí»É  подняться, вспыхнуть, завязаться       
ატყობინებს  ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿  сообщает 
აუარესებს  í³ïÃ³ñ³óÝáõÙ ¿ ухудшает         
აუზი  ³í³½³Ý  бассейн 
აუნაზღაურებს  Ïí×³ñÇ  возместит 
აურზაური Çñ³ñ³ÝóáõÙ  переполох         
აუქმებს  í»ñ³óÝáõÙ ¿,  отменяет 
აუღებელი  ãí»ñóí³Í« ãëï³óí³Í не взятый, не полученный      
აუცილებლობა  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ необходимость 
აფასებს  ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿  оценивает 
აფეთქება  å³ÛÃÛáõÝ  взрыв 
აფილირებული  ³ýÇÉ³óí³Í  аффилированный         
აფინანსებს   ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ  ¿ финансирует 
აფორმებს  Ó¨³Ï»ñåáõÙ ¿  оформляет 
აქ  ³Ûëï»Õ  тут, здесь 
აქაოდა ÁÝ¹ áñáõÙ  при этом        
აქაური  ï»Õ³óÇ здешний         
აქედან  ³Ûëï»ÕÇó  отсюда 
აქვე  ³Ûëï»Õ ¨»Ã  здесь же 
აქვეყნებს  Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ публикует 
აქვს áõÝÇ  имеет 
აქცევენ  í»ñ »Ý ³ÍáõÙ обращают         
აღარ  ã¿ не 
აღდგენა  í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ  восстанавливать, восстановление 
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აღდგომა ¼³ïÇÏ  Пасха         
აღება í»ñóÝ»É  брать 
აღემატება  fhnshvfu ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿  превышает 
აღზრდა  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ  воспитание 
აღიარება  ×³Ý³ãáõÙ  признание 
აღიძრა  Ñ³ñáõóáõÙ  возбуждено         
აღკვეთა  Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ  запрет 
აღმავალი  µ³ñÓñ³óáÕ  восходящий 
აღმართვა  µ³ñÓñ³óÝ»É  воздвигать         
აღმართი  í»ñ»Éù  подъем         
აღმასრულებელი  ·áñÍ³¹Çñ исполнительный 
აღმნიშვენელი  Ýß³Ý³ÏáÕ обозначающий         
აღმოსავლეთი  ³ñ¨»Éù восток 
აღმოფხვრა  ³ñÙ³ï³ËÇÉ  ³Ý»É  искоренение 
აღმოჩენა  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ открывать, обнаружение 
აღმსარებლობა  Ñ³í³ï« ÏñáÝ вероисповедание         
აღმსრულებელი  Ï³ï³ñáÕ  исполнитель 
აღმძვრელი  ·ñ·éáÕ возбуждающий         
აღნაგობა  Ï³éáõóí³Íù  телосложение 
აღნიშვნა  ÝßáõÙ  заметка, отметка 
აღორძინება í»ñ³ÍÝáõÝ¹  возрождение         
აღრიცხვა  Ñ³ßí³ñÏ  учет 
აღსავსე  Ñ³·»óí³Í преисполненный         
აღსაზრდელი  ë³Ý  воспитанник 
აღსრულება  Çñ³Ï³Ý³óáõÙ  осуществление 
აღურიცხავი  ³ÝÑ³ßÇí неисчисленный, неисчислимый        
აღქმა  ÁÝÏ³ÉáõÙ  восприятие 
აღშფოთება  ½³ÛñáõÛÃ  негодование, возмущение 
აღძვრა  Ñ³ñáõó»É  возбуждать дело 
აღწარმოება  í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ воспроизводство 
აღწერა  ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ  опись,  перепись  
აღჭურვა   ½ÇÝáõÙ« ëå³é³½ÇÝáõÙ снаряжать, оснащать, снабжать  
აღჭურვილობა   ë³ñù³íáñáõÙ  оснащение,  снаряжение 
აყალმაყალი  Çñ³ñ³ÝóáõÙ  переполох         
აყენებს ï»Õ³¹ñáõÙ ¿  ставит,  устанавливает 
აყვანა  í»ñóÝ»É, áñ¹»·ñ»É  поднимать,  нанимать 
აყოვნებს  Ï³É³ÝáõÙ  задерживает         
აყოლა  Ñ»ï»õ»É  следовать         



16 
 

აშენება  Ï³éáõóáõÙ  строить 
აშკარა  ³ÏÝÑ³Ûï  явный 
აჩერებს Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¿  останавливает         
აჩვენა óáõÛó ïí»ó  показал 
აჩქარებს  ³ñ³·³óÝáõÙ ¿  ускоряет         
აცვია  Ñ³·³Í одет         
აცილება  µ³Å³Ý»É, íñÇå»É   отвращать, предотвращать  
აცნობა  Í³ÝáÃ³óñ»ó  оповестил 
აცხადებს  Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ объявляет 
აცხობს  ÃËáõÙ ¿ печет         
აძლევს  ï³ÉÇë  ¿  даёт 
აძლიერებს  áõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿  усиливает         
აწარმოებს  ³ñï³¹ñáõÙ ¿  производит 
აწერს  Ù³Ï³·ñáõÙ  ¿  подписывается 
აწესებს  ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿  устанавливает 
აწესრიგებს  Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿  приводит в порядок 
აწვდის  Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ¿  даёт, подает 
აწუხებს  ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ  ¿   беспокоит 
აწყობს  Ó»éÝïáõ ¿  устраивает 
აჭარბებს  ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ преувеличивает         
ახალგაზრდა  »ñÇï³ë³ñ¹  молодой 
ახალი  Ýáñ  новый 
ახალშობილი  Ýáñ³ÍÇÝ  новорожденный         
ახასიათებს  µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿  характеризует         
ახდევინებს  í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ требует оплаты        
ახდენს  ·áñÍáõÙ ¿, Ï³ï³ñáõÙ ¿  производит (впечатление) 
ახერხებს  Ñ³ñÙ³ñ»óÝáõÙ ¿   ему/ей  удается 
ახლა  ³ÛÅÙ, ÑÇÙ³  сейчас 
ახლადარჩეული  ÝáñÁÝïÇñ  новоизбранный 
ახლადარჩეული  ÝáñÁÝïÇñ новоизбранный         
ახლავე  Ñ»Ýó  ÑÇÙ³  сейчас же        
ახლავს  Ñ»ïÝ ¿, Ïóí³Í ¿  сопутствует 
ახლანდელი  ³ÛÅÙÛ³Ý теперешний, нынешний 
ახლახან  í»ñç»ñë  недавно         
ახლებური  ÝáñáíÇ  по-новому         
ახლო  Ùáï  близко 
ახლობელი  Ù»ñÓ³íáñ  близкий 
ახმოვანებს  Ó³ÛÝ³ÏóáõÙ ¿  озвучивает         
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ახორციელებს  Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿  осуществляет 
ახსენებს  ÑÇß»óÝáõÙ ¿  напоминает, упоминает 
ახსნა  µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ  пояснение, разъяснение 
ახსნა-განმარტება  µ³ó³ïñ³·Çñ объяснительная, объснять 
ახსოვს  ÑÇßáõÙ ¿  помнит 
ბადებს  ½³é³ÝóáõÙ ¿ порождает         
ბადრაგი  å³Ñ³Ï³ËáõÙµ  конвой         
ბავშვი  »ñ»Ë³ ребёнок 
ბათილი  ã»ÕÛ³É  аннулированный, отмененный 
ბანაობა ÉáÕ³Ý³É  купание         
ბანკთაშორისი  ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ межбанковский         
ბაჟი  Ù³ùë пошлина 
ბარათი  ·ñáõÃÛáõÝ  записка 
ბარი  ó³Íñ³í³Ûñ« µ³ñ  заступ, низина, бар       
ბატონი  å³ñáÝ  господин 
ბაღი  ³Û·Ç  сад 
ბეგარა  Ñ³ñÏ« Ñ³ñÏ³¹ñáõÙ  налог, повинность        
ბედი  µ³Ëï, ×³Ï³ï³·Çñ  судьба 
ბედნიერი  »ñç³ÝÇÏ  счастливый 
ბევრი  ß³ï  много, множество 
ბენზინგასამართი  µ»Ý½ÇÝ³ÉóÙ³Ý   бензо-заправочный         
ბერკეტი  ÉÍ³Ï  рычаг         
ბეჭდვითი  ïå³·Çñ  печатный 
ბეჭედი  ÏÝÇù  перстень, печать 
ბიბლიოთეკა  ·ñ³¹³ñ³Ý  библиотека 
ბიზნეს-გეგმა   µÇ½Ý»ëåÉ³Ý бизнес-план         
ბინა  µÝ³Ï³ñ³Ý  квартира 
ბიომრავალფეროვნება  Ï»Ýë³µ³½Ù»ñ³Ý· биоразнообразие 
ბირთვული  ÙÇçáõÏ³ÛÇÝ  ядерный 
ბიჭი  ïÕ³  мальчик 
ბოდიში  Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ  простите, извините 
ბოთლი  ßÇß бутылка         
ბოლო  í»ñçÇÝ последний 
ბოლოდროინდელი  í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ  недавний         
ბოჭკო  Ã»ÉÇÏ« Ù³½³Ã»É волокно         
ბრალდება  bnnb]fv Ù»Õ³¹ñ³Ýù  обвинение 
ბრალი  Ñ³Ýó³Ýù  вина 
ბრალმდებელი  Ù»Õ³¹ñáÕ обвинитель 
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ბრმა  ÏáõÛñ слепой         
ბრუნვა  lqdhbmm+ åïáõÛï подеж, вращение, верчение 
ბრძანება Ññ³Ù³Ý приказ 
ბრძანებულება  Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝ  постановление, указ 
ბრძოლა  å³Ûù³ñ« ×³Ï³ï³Ù³ñï  битва, сражение, бой 
ბრწყინვალე  ×³ÛÉáõÝ« å³ÛÍ³é  блестящий         
ბუნდოვანი ³Õáï  расплывчатый, туманный, мутный 
ბუნება  µÝáõÃÛáõÝ  природа 
ბუნებათსარგებლობა  µÝáõÃÛáõÝÇó û·ïí»É  природопользование 
ბუნებრივი  µÝ³Ï³Ý  природный, естественный 
ბურთი  ·Ý¹³Ï мяч         
გააზრება  ·Çï³Ïó»É« ÁÝÏ³É»É осознавать, осознание        
გაანალიზება  í»ñÉáõÍ»É анализировать         
გაანგარიშება  Ñ³ßí³ñÏáõÙ  Ï³ï³ñ»É  рассчет, подсчет 
გააქტიურება  ³ÏïÇí³óáõÙ активировать 
გააჩნია  áõÝÇ  имеет, смотря  
გაახალგაზრდავება  »ñÇï³ë³ñ¹³óÝ»É омолаживать, омоложение        
გაბათილება  í»ñ³óÝ»É« ³Ýí³í»ñ ×³Ý³ã»É аннулировать        
გაბედვა  Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ решимость 
გაბინძურება  Ï»Õïáï»É, ³å³Ï³Ý»É  загрязнение 
გაგება  ÇÙ³Ý³É, Ñ³ëÏ³Ý³É  понимать, понимание 
გაგზავნა  áõÕ³ñÏ»É послать 
გაგრძელება  ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ продолжение 
გადაადგილება  ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ  перемещение 
გადაანგარიშება  í»ñ³Ñ³ßíáõÙ  пересчет  
გადაგდება  ¹áõñë ·ó»É« ßåñï»É выбросить         
გადაგზავნა  áõÕ³ñÏ»É, ³é³ù»É  пересылка 
გადადგმა  ï»ÕÁ ÷áË»É  переставлять 
გადადგომა  å³ßïáÝ³ÝÏ, Ññ³Å³ñ³Ï³Ý сложить полномочия, 
отставка 
გადადება  »ñÏ³ñ³Ó·»É  откладывать 
გადავადება   í³ñ³Ïí»É  отсрочка 
გადაზიდვა   ÷áË³¹ñáõÙ  перевозка, транспортировка 
გადაზღვევა   í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ перестраховка 
გადაკეთება   í»ñ³÷áËáõÙ  переделка 
გადაკეტვა  Í³ÍÏ»É  перекрыть         
გადაკვეთა   Ïïñ»É¬³ÝóÝ»É  пересечение 
გადაკისრება  ¹Ý»É« Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É переложить (ответственность)        
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გადალახვა  Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É« ³ÝóÝ»É  перебороть, перейти        
გადამეტება  ³í»É³óáõÙ  превышать,  преувеличить 
გადამზადება  í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ  переподготовка 
გადამოწმება   í»ñëïáõ·áõÙ перепроверка 
გადამუშავება  í»ñ³Ùß³ÏáõÙ  переработка 
გადამხდელი   í×³ñáÕ  плательщик 
გადანაცვლება  ï»Õ³÷áË»É« ï»Õ³ß³ñÅ»É переставить, перестановка        
გადანაწილება   í»ñ³µ³Å³ÝáõÙ перераспределение  
გადარეკვა   í»ñ³½³Ý·»É перезвонить, перегнать стадо       
გადარიცხვა  ÷áË³ÝóáõÙ перечисление 
გადარჩენა   ÷ñÏáõÙ  спасать, спасение 
გადასაზიდი   í»ñ³µ»éÝ³íáñáõÙ подлежащий перевозке 
გადასახადი  Ñ³ñÏ  налог, пошлина 
გადასახდელი  Ñ³ñÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³  подлежащий оплате  
გადასახური  Í³ÍÏ  покрытие         
გადასვლა  ³ÝóáõÙ  переход, переходить 
გადასინჯვა   í»ñ³Ý³ÛáõÙ пересмотр 
გადატანა   ÷áË³¹ñáõÙ  перенос,  переносить 
გადატვირთული  µ»éÝ³íáñí³Í, перегруженный 
გადაფარვა  Í³ÍÏ  перекрытие, покрытие        
გადაქცევა  í»ñ³÷áËáõÙ  преобразование, переливание  
გადაღება  ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ снимать, фотографировать 
გადაყენება  å³ßïáÝ³ÝÏ ³Ý»É  отставка 
გადაყვანა   ï»Õ³÷áË»É  переводить, перевод 
გადაშენება  µÝ³çÝç»É  вымирать,  перестраивать 
გადაცემა  Ñ³Õáñ¹áõÙ  передавать, передача 
გადაცილება  Å³ÙÏ»ïÁ  ³ÝóÝ»É  просрочка 
გადაწყვეტა  áñáß»É, í×é»É  решать 
გადაწყვეტილება  áñáßáõÙ  решение 
გადაჭარბება  ã³÷³½³Ýó»É  превышение 
გადაჭრა  Ïïñ»É перерезать,  решать (проблему) 
გადახდა  ÙáõÍ»É, í×³ñ»É  платить 
გადახდისუნარიანი  í×³ñáõÝ³Ï платежеспособный         
გადახვევა  ß»Õí»É« ÷³Ã³Ã»É отклоняться, перевязать        
გადახრილი  ß»Õí³Í отклоненный         
გადაჯიშება  í»ñ³ÍÝí»É переродиться         
გადის   ¹áõñë ¿ ·ÝáõÙ выходит 
გადმოტანა   ï»Õ³÷áË»É« ÷áË³¹ñ»É перенести, перенос        
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გადმოყვანა  ÷áË³Ýó»É« ÷áË³ÝóáõÙ  переводить, перевод        
გადმოცემა  ß³ñ³¹ñ³Ýù  передача 
გაერთიანება  ÙÇ³íáñáõÙ  объединение 
გავლა  ³ÝóÝ»É  пройти, проехать 
გავლენა  ³½¹»óáõÃÛáõÝ  влияние 
გავრცელება  mfmvfu ï³ñ³ÍáõÙ  распространение 
გაზეთი  Ã»ñÃ газета 
გაზი  ·³½ газ 
გაზიარება  µ³Å³Ý»É, ÏÇë»É поделиться (мыслями) 
გაზომვა  ã³÷»É  измерить         
გაზრდა  Ù»Í³Ý³É  вырастить,  увеличить 
გაზსადენი  ·³½³ÙáõÕ  газопровод 
გათავისუფლება  ³½³ï³·ñáõÙ освобождение 
გათამაშება  Ë³Õ³ñÏáõÙ« Ë³Õ³ñÏ»É  разыграть, розыгрыш        
გათანაბრება  Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ  приравнивание 
გათბობა  ç»ñÙáõÃÛáõÝ  отопление 
გათეთრება  Ù³ùñáõÙ (÷áÕ»ñÇ¤« ëåÇï³Ï»óáõÙ обелить, отмывание        
გათენება  Éáõë³íáñáõÙ рассветать         
გათვალისწინება  Ñ³ßíÇ ³éÝ»É  предусмотреть 
გათვლა  Ñ³ßí»É  расчет 
გაისმა  Éëí»ó раздался, послышался        
გაკეთება  ë³ñù»É  делать 
გაკვეთილი  ¹³ë  урок         
გაკვირვება  ½³ñÙ³Ýù удивление 
გაკვრა  Ïó»É« ëáëÝÓ»É приклеить         
გაკონტროლება   í»ñ³ÑëÏáõÙ контролировать 
გაკოტრება ëÝ³ÝÏ³Ý³É  разорение 
გაკრიტიკება  ùÝÝ³¹³ï»É критиковать         
გამართვა  Ï³½Ù³Ï»ñå»É  выпрямить, устроить 
გამართლება  ³ñ¹³ñ³óáõÙ  оправдание, везение 
გამარტივება  å³ñ½»óÝ»É« ¹Ûáõñ³óÝ»É  упрощать         
გამარჯვება  Ñ³ÕÃ³Ý³Ï победа, побеждать 
გამარჯობა  µ³ñ»õ здравствуй         
გამახვილება  ëñ»É« µ»õ»é»É  обострить, обратить внимание       
გამგებელი  ·³Ù·»µ»ÉÇ,  Ï³é³í³ñÇã  управляющий 
გამგებლობა  í³ñãáõÃÛáõÝ  управление, управлять 
გამგეობა  í³ñãáõÃÛáõÝ  управление 
გამგზავრება  áõÕ¨áñáõÃÛáõÝ  отправление 
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გამდიდრება  Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ  разбогатеть 
გამეორება  ÏñÏÝ»É« ÏñÏÝáõÃÛáõÝ повторение,  повторять       
გამზადება  Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É« Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ подготовка         
გამიზვნა  Ýß³Ý³éáõÃÛ³Ý  ï³Ï  ³éÝ»É намереваться 
გამიჯვნა  ë³ÑÙ³Ý³½³ïáõÙ  разделять,  размежевать 
გამოანგარიშება   í»ñ³Ñ³ßíáõÙ высчитывать 
გამოგზავნა  áõÕ³ñÏ»É  присылать 
გამოგონება  ·Ûáõï  выдумывать, изобретать, изобретение 
გამოდგომა  å»ïù Ï·³« Ïû·ï³·áñÍíÇ пригодиться, погнаться        
გამოვლენა  »ñ¨áõÛÃ выявление, выявлять 
გამოთვლა   Ñ³Ý»É Ñ³ßíÇó подсчет 
გამოთქმა  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ  высказывание 
გამოთხოვა  ËÝ¹ñ³Ýùáí ëï³Ý³É отозвать 
გამოკვეთა  å³ïí»ñ  выделение 
გამოკვლევა  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ  исследование 
გამოკვრა  ÷³ÏóÝ»É  вывешивать 
გამოკითხვა  Ñ³ñóáõÙ  опрос 
გამოკლება  Ñ³ÝáõÙ  вычитание 
გამომდინარე   ¹ñ³ÝÇó »ÉÝ»Éáí  исходя/следуя   из 
გამომუშავება  í»ñ³Ùß³ÏáõÙ выработка 
გამომცემელი  Ññ³ï³ñ³ÏÇã издатель 
გამომძიებელი  ùÝÝÇã следователь         
გამომწვევი  ³é³ç³óÝáÕ вызывающий 
გამონაბოლქვი  ³ñ³ï³Å³ÛÃùáõÙ  выхлоп         
გამონათქვამები  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ высказывания         
გამონაკლისი  µ³ó³éáõÃÛáõÝ исключение 
გამონაფრქვევი  ³ñï³Ý»ïáõÙ  выброс         
გამორთმევა  í»ñóÝ»É« ËÉ»É  забирать         
გამორიცხვა  µ³ó³é»É  исключать 
გამორკვევა  å³ñ½³µ³Ý»É  выяснять         
გამორჩევა  ÁÝïñ»É  отобрать, выбрать, отбор 
გამოსავალი »Éù  выход         
გამოსასყიდი  ÷ñÏ³·ÇÝ  выкуп 
გამოსახულება  ÝÏ³ñ³·Çñ  изображение 
გამოსვლა  »ÉáõÛÃ  выйти, выехать, выступление 
გამოსყიდვა  ÷ñÏ³·ÇÝ í×³ñ»É    выкупить 
გამოსწორება  áõÕÕ»É  исправить, выправить 
გამოტანა  ¹áõñë µ»ñ»É  выносить 
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გამოუსადეგარი  ³Ýû·áõï непригодный         
გამოუყენებელი   ãû·ï³·áñÍí³Í неиспользованный 
გამოუცდელი  ³Ý÷áñÓ  неопытный         
გამოუცხადებლობა  ãÝ»ñÏ³Û³Ý³É неявка 
გამოფენა  óáõó³Ñ³Ý¹»ë выставка,  вывешивать 
გამოქვეყნება  Ññ³å³ñ³Ï»É  издавать, опубликовать 
გამოქვითვა  ¹áõñë ·ñ»É  вычитать 
გამოღება  Ñ³Ý»É , ¹áõñë ßåéï»É  вынимать 
გამოყენება  û·ï³·áñÍ»É использовать 
გამოყვანა  ¹áõñë µ»ñ»É  выводить 
გამოყოფა µ³Å³Ý»É  выделять 
გამოშვება  ÃáÕ³ñÏáõÙ  выпуск, выпускать 
გამოჩენა  Ñ³ÛïÝí»É  появление, проявить, показать 
გამოცდა  ùÝÝáõÃÛáõÝ  экзамен, исследовать 
გამოცდებგავლილი  ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³Í  прошедший экзамены        
გამოცდილება  ÷áñÓ (жизненный) опыт 
გამოცდილი  ÷áñÓ³éáõ« áñ³ÏÛ³É опытный, квалифицированный        
გამოცემა  Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ  издание, публикация 
გამოცვლა  ÷áË»É  менять 
გამოცოცხლება  Ï»Ý¹³Ý³óáõÙ« ³ßËáõÅ³óáõÙ оживление         
გამოცხადება  Ý»ñÏ³Û³Ý³É  провозгласить;  объявить 
გამოძალვა  ËÉ»É« í»ñóÝ»É  отбирать         
გამოძიება  Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ расследование,  следствие 
გამოწერა  ¹áõñë ·ñ»É  выписать         
გამოწვევა  Ï³Ýã»É , ¹áõñë Ññ³íÇñ»É вызов 
გამოხატვა  å³ïÏ»ñáõÙ выражать 
გამოხმაურება  ³ñÓ³·³Ýù»É  отзыв 
გამოხმობა  Ï³Ýã вызов, вызыать        
გამჟღავნება  Ñ³Ûï³ñ³ñ»É  роявить, разглашение, выдача 
გამრავლება  µ³½Ù³óÝ»É  умножение,  размножение 
გამსვლელი  ÙÇç³ÝóÇÏ проходной         
გამსხვილება  Ëáßáñ³óÝ»É увеличение, укрупнение 
გამტყუნება  Ù»Õ³¹ñ»É обвинить 
გამქირავებელი  í³ñÓ³Ï³ÉáÕ  сдающий внаем 
გამწვავება  ßÇÏ³óáõÙ, É³ñáõÙ обострение 
გამჭირვალობა  Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ прозрачность 
განათება  Éáõë³íáñ»É« Éáõë³µ³Ý»É освещение, освещать        
განათლება  Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ  образование 
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განათხოვრება  ÷áË ï³É одалживать 
განაშენიანება  µ³ñ»ßÇÝáõÙ, µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ стройка 
განაჩენი ¹³ï³í×Çé  приговор 
განაცხადი  Ñ³Ûï  заявка 
განაწილება  распределение, распределять        
განვადება  »ñÏ³ñ³Ó·»É  рассрочка 
განვითარება byrbifa ½³ñ·³óáõÙ  развитие 
განზოგადება  обобщать, обобщение        
განზრახვა  Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ намереваться    
განთავისუფლება  ³½³ïáõÃÛáõÝ освобождать, освобождение 
განთავსება  Ñ³Ù³ï»Õ»É  помещать,  размещать, размещение 
განკარგვა  Ï³ñ·³¹ñ»É продавать, давать в пользование 
განკარგულება Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝ приказ, распоряжение 
განკუთვნება  fblbmmfn å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝ  принадлежность 
განლაგება  »Õ³¹ñáõÙ  размещение, расположение 
განმავლობაში  ÁÝÃ³óùáõÙ  в течение 
განმარტება  å³ñ½³µ³ÝáõÙ объяснение, определение 
განმეორება  ÏñÏÝáõÃÛáõÝ повторяться, овторение 
განმსაზღვრელი  ë³ÑÙ³Ýí³Í определяющий 
განმტკიცება   Ñ³ëï³ïáõÙ  упрочить, укрепить 
განმცხადებელი  Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í  заявитель 
განპირობება  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  обусловить 
განრიგი  Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  распорядок, расписание 
განსაზღვრა  áñáßáõÙ  определять 
განსაზღვრება  áñáßÇã определение 
განსაკუთრება  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ  особенность 
განსახლება  íï³ñáõÙ  расселение 
განსხვავება  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ разница, различать(ся), отличаться 
განსჯა  ËáñÑáõÙ раздумывать,  размышлять,  обсуждать         
განუმარტა  å³ñ½³µ³Ý»ó  объяснил 
განურჩეველი  ³é³Ýó  ÁÝïñáõÃÛ³Ý неразличимый, безразличный 
განუსაზღვრელი  ³Ýáñáß  неопределенный, неограниченный 
განუყოფელი  ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ  неделимый 
განუცხადა  Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó объявил, заявил 
განუხრელი  ³Ýµ³Å³Ý  стойкий 
განქორწინება  ³å³Ñ³ñ½³Ý  развод 
განყოფილება  µ³Å³ÝÙáõÝù  отделение 
განცალკევება  отделять         
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განცდა  ³åñáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³É  переживание 
განცხადება  Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ объявление 
განძი  сокровище         
განწყობა  ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ настрой, настроение 
განხილვა  ùÝÝ³ñÏáõÙ  обсудить; рассмотреть 
განხორციელება  Çñ³Ï³Ý³óáõÙ осуществить  
გაპროტესტება  опротестовать         
გაჟონვა  протекать, просачивание        
გარდა  µ³óÇ  кроме, помимо 
გარდამავალი  ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ  переходной 
გარდაქმნა  í»ñ³Ï³éáõóáõÙ  преобразование 
გარდაცვალება  Ù³Ñ« í³Ë×³Ý кончина,  смерть 
გარეგნული  ³ñï³ùÇÝ  внешний 
გარევა  ÙÇ³Ë³éÝ»É  вмешательство 
გარეთ  ¹áõñë   снаружи 
გარემო  ßñç³Ï³  среда 
გარემოება  ÙÇç³í³Ûñ  обстоятельство 
გარემონტება  í»ñ³Ýáñá·»É ремонтировать         
გარეშე   µ³óÇ  без 
გართობა  Å³Ù³Ýó« ½í³ñ×³Ýù развлечение         
გართულება  µ³ñ¹³óáõÙ  осложнение         
გარიგება  ·áñÍ³éù сделка 
გარკვევა  å³ñ½³µ³ÝáõÙ выяснение 
გარშემო  ßñç³å³ï, ÙÇç³í³Ûñ  вокруг, кругом  
გარჩევა å³ñ½³µ³ÝáõÙ различать, разбирать 
გარწმუნებთ  íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ýù  уверяем         
გასავალი  »Éù  расход 
გასამართლება  ¹³ï³å³ñïáõÙ осуждение         
გასამრჯელო  í³ñÓ³Ñ³ïáõóáõÙ вознаграждение 
გასამხედროება  é³½Ù³Ï³Ý³óáõÙ становится военным 
გასაუბრება ½ñáõóáõÙ  собеседование         
გასაჩივრება  µáÕáù³ñÏáõÙ  подавать жалобу, обжаловать                                                                     
გასვლა  »Éù  выходить, выход 
გასეირნება  ½µáë³Ýù прогулка         
გასვლა-შემოსვლა »Éù¬Ùáõïù  выходить-заходить, выход-вход 
გასმა  ÁÝ¹·Í»É подчеркнуть, проводить (линию)       
გასროლა  Ïñ³Ïáó выстрел         
გასტუმრება Ñ³ßÇíÁ Ù³ñ»É« í×³é»É отправить, расплатиться, отправка,       
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გასცა Ñ³ÝÓÝ»É« ï³É  выдал, предал        
გასცა dthlb ³ñÓ³Ï»É  отдал, выдал 
გასცდა  ³Ýó³í прошел, проехал        
გასწვრივ  »ñÏ³ÛÝùáí вдоль         
გასწორება  áõÕÕ»É« ßïÏ»É выправить, поправить, выровнять       
გასწრება ßñç³Ýó»É обогнать, перегнать        
გასხვისება áõñÇßÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³É отчуждение, в чужое владение  
გატანა  ¹áõñë ï³Ý»É  вынос, вывоз 
გატარება  ³ÝóÏ³óÝ»É  провести, проводить 
გატაცება  ÷³ËóÝ»É  похищение, увлечение, мания              
გაუარესება  í³ïÃ³ñ³óáõÙ ухудшение 
გაუგებრობა  ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛáõÝ непонимание, недоразумение 
გაუმჯობესება  µ³ñ»É³íáõÙ  улучшение 
გაუფრთხილებლობა ³Ý½·áõßáõÃÛáõÝ  неосторожность, пренебрежение 
გაუქმება  í»ñ³óÝ»É  отменять 
გაუცემლობა  ãí×³ñ»É  невыдача 
გაფართოება  ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙ  расширение 
გაფორმება  Ó»õ³Ï»ñåáõÙ  оформлять, оформление 
გაფრთხილება  Ý³Ë³½·áõß³óáõÙ  предостерегать, беречься 
გაფრქვევა   ÷áßÇ³óáõÙ распылять 
გაფუჭება  ÷ã³óÝ»É  портить 
გაქვითვა  µéÝáõÙ  засчитать 
გაქირავება   í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ  сдать внаем 
გაქრობა  ³ÝÑ»ï³Ý³É исчезновение         
გაქცევა  ufxvfu ÷³Ëáõëï  бегство 
გაღება  µ³óáõÙ  открывать 
გაღვიძება  ³ñÃÝ³Ý³É просыпаться         
გაღიზიანება  µáñµáù»É раздражать 
გაყალბება  Ï»ÕÍ»É подделывать         
გაყვანა  ¹áõñë µ»ñáõÙ  выводить, вывод 
გაყიდვა  í³×³éù  продавать 
გაყინვა  ë³é»óáõÙ  заморозить 
გაყოფა  µ³Å³Ý»É  делить, деление 
გაშენება  ujmvfu Ï³éáõóáõÙ  строить 
გაშვება  µ³ó ÃáÕÝ»É« ·áñÍ³ñÏ»É   отпускать, запускать 
გაშვილება  áñ¹»·ñáõÙ усыновление 
გაჩაღებული  µáñµáùí³Í« É³ñí³Í  разожженный, разгоревшийся        
გაჩენა  ÍÝáõÝ¹,  ³é³ç³óÝ»É родить, создать, появление 
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გაჩერება Ï³Ý·³é останавливаться, остановка 
გაჩუქება  ÝíÇñáõÙ  дарить 
გაჩხრეკა   Ëáõ½³ñÏáõÙ обыск, обыскивать 
გაცემა  Ñ³ÝÓÝáõÙ  отдавать, выдавать 
გაცვლა  ÷áË³Ý³ÏáõÙ  обмен, обменять 
გაციება  Ùñë»Éß Ùñë³ÍáõÃÛáõÝ  простудиться, простуда        
გაცილებით  Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ  весьма, намного 
გაცნობა  Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ  знакомство 
გაცხადება Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³ñ»É   объявление 
გაძახება  Ï³Ýã« Ï³Ýã»É  вызвать, вызов        
გაძევება  ³ñï³ùëáõÙ  высылать, изгонять, ссылать 
გაძვირება  Ã³ÝÏ³óáõÙ подорожание,  поднимать цены 
გაძლება  ïáÏ³É, ¹ÇÙ³Ý³É  выдерживать 
გაძლიერება  áõÅ»Õ³óáõÙ  усилить, усиление 
გაძღოლა ³é³çÝáñ¹»É предводительствовать 
გაწევა ï³Ý»É  отодвигать 
გაწევრიანება  ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ вступить в членство 
გაწერა  ¹áõñë ·ñí»É выписаться         
გაწმენდა  ½ïáõÙ  чистить 
გაჭიანურება  Ó·Ó·áõÙ затягивание         
გაჭირვება  Ï³ñÇù  бедствовать 
გახარება  áõñ³Ë³Ý³É« ½í³ñ×³Ý³É радовать         
გახდა  Ñ³Ýí»É  раздеваться, похудел 
გახდომა  ÝÇÑ³ñáõÙ« ÝÇÑ³ñ»É похудеть, похудение        
გახმაურება  ï³ñ³Í»É  оглашать 
გახსენება  ÑÇß»óáõÙ вспоминать, воспоминание 
გახსნა  µ³óáõÙ  открывать, открытие 
გახშირება  ntp-ntp Ñ³×³Ë³óáõÙ  учащение 
გაჯანსაღება  ³éáÕç³Ý³É выздоравливать         
გაჯერება  Ñ³·»Ý³É  насыщать         
გეგმა åÉ³Ý  план 
გვარი ³½·³ÝáõÝ  фамилия 
გვაროვნული  ïáÑÙ³Ï³Ý фамильный, родовой 
გვაჩვენებს  óáõÛó ¿ ï³ÉÇë показывает         
გვაძლევს ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë« ï³ÉÇë ¿ дает         
გვეგონა Ï³ñÍáõÙ ¿ÇÝù  мы думали        
გვერდი  ¿ç страница, бок 
გვითხრა  Ù»½  ³ë³ó  сказал нам 
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გვიშლის  Ë³Ý·³ñáõÙ ¿ мешает         
გვქონდა  áõÝ»ÇÝù  мы имели 
გზა  ×³Ý³å³ñÑ  дорога 
გზავნილი  áõÕ³ñÏí³Í  послание 
გირავნობა  ·ñ³í закладывать 
გირავნობა-იპოთეკა  ·ñ³í ¬ÇåáÃ»Ï закладывать-ипотека 
გირაო  ·ñ³í³¹ñáõÃÛáõÝ  заклад 
გისურვებთ  ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù« Ù³ÕÃáõÙ »Ýù желаем         
გმირი  Ñ»ñáë герой         
გნებავთ  ó³ÝÏ³ÝáõÙ »ù желаете         
გოგონა  ³ÕçÇÏ  девочка 
გონება  µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  разум 
გონი  µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ разум         
გრამი ·ñ³Ù  грамм         
გრაფიკი  ·ñ³  ýÇÏ  график 
გროვება  собирать         
გრძელი  »ñÏ³ñ  длинный 
გრძნობა  ½·³óáõÙ  чувство 
გრძნობს  ½·áõÙ ¿  чувствует         
გულახდილი  ³ÝÏ»ÕÍ  откровенный         
გულისტკივილი  Ý»Õ³Ý³É« íÇñ³íáñí»É огорчение         
გულისხმიერება  ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ« µ³ñ»ëñïáõÃÛáõÝ  отзывчивость         
გულისხმობს  »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝ    подразумевает 
გულსისხლძარღვი   ëñï³ÝáÃ³ÛÇÝ сердечно-сосудистый         
გულშემატკივარი ½·³ÛáõÝ µ³ñ»ëÇñï »ñÏñå³·áõотзывчивый болельщ.       
გულწრფელი  ³ÝÏ»ÕÍ  чистосердечный 
გუნდი  ·áõÝ¹« ÃÇÙ команда, хор 
გუშინ  »ñ»Ï  вчера         
და  ùáõÛñ,  ¨  сестра 
დაავადება  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ  болезнь, заболевание 
დაანგარიშება  Ñ³ßí³ñÏ  подсчет 
დაარსება  ÑÇÙÝ³¹ñ»É  учредить, учреждение  
დაახლოება  Ù»ñÓ»Ý³É  сближение 
დაბა  ³í³Ý низина, поселок 
დაბადება  ÍÝáõÝ¹ рождение 
დაბალანსება  Ñ³í³ë³ñ³Ïßé»É балансировка, балансировать        
დაბალი  ó³Íñ низкий 
დაბეგვრა  Ñ³ñÏáõÙ  облагать налогом 
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დაბერება  Í»ñ³óáõÙ  старение         
დაბინძურება  Ï»Õïáï»É  загрязнять 
დაბლა  Ý»ñù»õ« ó³Íñ вниз, внизу, ниже       
დაბომბვა   éÙµ³ÏáÍáõÙ  бомбить 
დაბრკოლება  ³ñ·»É³Ï»É  препятствие 
დაბრუნება  í»ñ³¹³ñÓÝ»É  возвращение 
დაგეგმვა åÉ³Ý³íáñáõÙ  планировать 
დაგეგმისშემდგომი  Íñ³·ñáõÙÇó Ñ»ïá  после планирования        
დაგვიანება  áõß³óáõÙ  опоздать, опоздание 
დაგირავება  í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ  заложить, заклад 
დაგროვება ÅáÕáíáõÙ« Ïáõï³ÏáõÙ  собирать, копить 
დადანაშაულება  Ù»Õ³¹ñ³Ýù« Ù»Õ³¹ñáõÙ обвинение, обвинять        
დადასტურება  Ñ³ëï³ïáõÙ удостоверять, подтвердить 
დადგენა  ë³ÑÙ³ÝáõÙ определить, установить 
დადგენილება  áñáßáõÙ  постановление 
დადგმა  Ý»ñÏ³Û³óáõÙ  постановка, установка 
დადგომა  Ï³Ý· ³éÝ»É  остановиться 
დადება  ¹Ý»É  класть 
დადებითი  ¹ñ³Ï³Ý  положительный 
დადის  ù³ÛÉáõÙ ¿  ходит 
დადუღება  »é³ÏóáõÙ  сварка         
დავა  í»× спор, разногласия 
დავალება  Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ  задание 
დავიწყება  Ùáé³óáõÙ  забыть 
დაზარალება  íÝ³ë Ïñ»É, ïáõÅí»É  понести убытки 
დაზვერვა  Ñ»ï³Ëáõ½»É« Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝ разведать, разведка        
დაზიანება  íÝ³ëí³Íù  повредить, испортить 
დაზოგვა  ËÝ³Û»É  сберечь, пощадить 
დაზუსტება  ×ßï»É уточнение, уточнять        
დაზღვევა  ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ  страховка, застраховать 
დათანხმება  Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ  соглашаться 
დათვალიერება  ¹ÇïáõÙ  осмотреть, осмотр 
დათვლა Ñ³ßí»É  считать 
დათმობა  ½ÇçáõÙ  уступать, уступка 
დათქმა  ï³ñ³Í»É, Ññ³å³ñ³Ï»É  оговорка 
დათხოვნა  ³½³ï»É , ³ñÓ³Ï»É  увольнять, отпускать, устранять  
დაინტერესება  Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ  заинтересовать 
დაინფიცირება  í³ñ³ÏáõÙ инфицирование         
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დაკავება  Ó»ñµ³Ï³ÉáõÙ  задерживать  
დაკავშირება  Ï³åí»É  соединить, связать 
დაკარგვა  Ïáñáõëï  потерять 
დაკვეთა  å³ïí»ñ  заказ, заказать 
დაკვირვება  ½³ñÙ³Ýù  наблюдать, наблюдение 
დაკვრა  играть         
დაკითხვა Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝ допрашивать, допрос 
დაკისრება ëï³ÝÓÝáõÙ  поручение 
დაკლება  å³Ï³ë убавить, убыль 
დაკმაყოფილება  µ³í³ñ³ñáõÙ удовлетворение, удовлетворить 
დაკრძალვა  ÑáõÕ³Ï³íáñáõÃÛáõÝ« Ã³ÕáõÙ похороны         
დალაგება  Ñ³ñ¹³ñáõÙ« Ù³ùñáõÙ убирать         
დალევა  ËÙ»É« ÁÙå»É выпивать, пить        
დალუქვა  ÏÝÇùáõÙ опечатать 
დამაგრება  ³Ùñ³óáõÙ прикрепление         
დამალვა  Ã³ùóÝ»É  скрывать, прятать 
დამართება  å³ï³ÑáõÙ ¿ случаться         
დამარცხება  å³ñïáõÃÛáõÝ поражение, неудача 
დამარხვა  Ã³ÕáõÙ« ÑáÕ³íáñáõÙ погребение         
დამატება  ³í»É³óáõÙ« Ñ³í»ÉáõÙ добавление, дополнение, приложение  
დამზადება  å³ïñ³ëïáõÙ  приготовить, заготовка 
დამთავრება  ³í³ñïáõÙ завершение, закончить, окончание 
დამთხვევა  Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ  совпадение         
დამკვიდრება  ³Ùñ³åÝ¹»É  укорениться, упрочить (за собой) 
დამნაშავეობა  Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝ виновность, преступность  
დამოკიდებულება  Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ, зависимость, отношение 
დამორჩილება  ÑÝ³½³Ý¹áõÃÛáõÝ подчинить, подчинение  
დამოუკიდებლობა  ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ  независимость, самостоятельность 
დამოწმება  íÏ³Û³Ïáã»É  подтвердить, заверить 
დამსახურება  í³ëï³Ï, Í³é³ÛáõÃÛáõÝ заслужить, заслуга 
დამტკიცება Ñ³ëï³ïáõÙ  утверждение         
დამტკიცება  Ñ³ëï³ïáõÙ доказать, утвердить, доказательство 
დამუქრება  ëå³éÝ³É угрожать         
დამუშავება  Ùß³ÏáõÙ  обработка, разработка 
დამყარება  Ñ³ëï³ïáõÙ  установить 
დამძიმება  µ³ñ¹³óÝ»É« Í³Ýñ³óÝ»É осложнять, осложнение        
დამწერლობა ·Çñ письменность         
დამხობა  ï³å³É»É« ·ó»É опрокинуть, свергнуть        
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დანა  ¹³Ý³Ï нож         
დანაგვიანება  Ï»ÕïáïáõÙ  загрязнить 
დანადგარი  ë³ñù« ë³ñù³íáñáõÙ  устройство, установка        
დანაშაული  Ñ³Ýó³Ýù  вина, нарушение, преступление 
დანაწილება  Ù³ëÝ³ïáõÙ« µ³Å³Ý»É Ù³ë»ñÇ распределение, деление       
დანახვა  ï»ëÝ»É  видеть 
დანგრევა  ³í»ñ»É,  ù³Ý¹»É  разрушить, снести 
დანდობა  Ù»Õù³É« Ý»ñ»É пощадить         
დანებება  Ñ³ÝÓÝáõÙ  сдаваться 
დანერგვა  ïÝÏ»É, ó³Ý»É  внедрение, внедрить 
დანიშვნა  Ýß³Ý³ÏáõÙ  назначить, помолвка 
დანიშნულება  Ýß³Ý³ÏáõÙ  назначение 
დაპატიმრება  Ó»ñµ³Ï³ÉáõÙ  арестовать, арест 
დაპირება  ËáëïáõÙ  обещание, обещать 
დაპროექტება  Ý³Ë³·ÍáõÙ  проектирование 
დაჟეჟილობა  Ñ³ñí»É« ÷³÷Ï³Ý³É побитость, смятость        
დაჟინება  åÝ¹»É« Ñ³Ù³é»É настаивать         
დარბაზი  ¹³ÑÉÇ× зал, холл 
დარბევა  ³í»ñáõÙ« ÏáñÍ³ÝáõÙ  разгромить, погром        
დარგი  µÝ³·³í³é  отрасль 
დარგობრივი  ×ÛáõÕ³ÛÇÝ  отраслевой 
დარეკვა  ½³Ý·»É звонить         
დართვა  ÃáõÛÉ³ïñ»É  приложить, разрешить 
დარიგება  ËáñÑáõñ¹  наставить, раздать 
დარიცხვა  ÷áË³ÝóáõÙ  начислить, начисление 
დარტყმა  Ñ³ñí³Í  удар 
დარქმევა ³Ýí³Ý»É  называть         
დარღვევა  Ë³ËïáõÙ нарушить, расторгнуть 
დარჩენა  ÙÝ³É  остаться 
დარწმუნება  Ñ³í³ëïÇ³óÝ»É уверять, убеждать 
დასაბუთება  ÑÇÙÝ³íáñ»É доказать, документирование 
დასავლეთი  ³ñ¨Ùáõïù  запад 
დასაქმება  ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñáõÙ  дать работу 
დასაჩუქრება ÝíÇñ³µ»ñ»É« ßÝáñÑ»É  одаривание         
დასახელება  ³Ýí³ÝáõÙ  название, наименование 
დასახვა Ýå³ï³Ï³¹ñí»É  ставить перед собой цель 
დასახიჩრება  íÝ³ë Ñ³ëóÝ»É« íÝ³ë»É наносить увечья        
დასახლება  µÝ³Ï»óÝ»É  населять, заселять, заселить, поселение 
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დასვენება  Ñ³Ý·Çëï  покой, отдых, перемена 
დასკვნა  Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ  заключение, вывод 
დასმა  Ýëï»óÝ»É« ¹Ý»É ÏÝÇù сажать, ставить вопрос 
დასმენა Ù³ïÝáõÃÛáõÝ  доносить         
დასრულება  ³í³ñï»É  завершить, закончить 
დასტა  Ï³åáõÏ  кипа         
დასტური  Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ  согласие 
დასძინა  ³í»É³óÝ»É  добавил,  
დასწრება  Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝ присутствовать, присутствие 
დასჯა  å³ïÇÅ»É  наказывать 
დატბორვა  Ñ»Õ»Õ»É, çñáí Í³ÍÏ»É   затопить 
დატვირთვა  µ»éÝ³íáñáõÙ  нагрузка, загрузка 
დატოვება ÉùáõÙ  оставить, покинуть 
დატრიალება  åïï»É  крутить, вертеть        
დატყვევება  ·»ñ»É пленение         
დაუფლება  ïÇñ»É« ½³íÃ»É овладеть         
დაფარვა  í×³ñ»É  скрыть 
დაფინასება   ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ  финансировать 
დაფრინავს ÃéãáõÙ ¿  летает         
დაფუძნება  ÑÇÙÝ³¹ñáõÙ  основать, основание 
დაფუძნება  ÑÇÙÝ³¹ñáõÙ  основать, учредить 
დაქვეითება  Çç»óáõÙ« Ýí³½»óáõÙ понижение         
დაქვემდებარება  »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ подчинение 
დაქვითვა  Ñ³ßÇíÁ ÷³Ï»É« Ñ³ßí³ñÏ»É  вычитать, вычет        
დაქირავება  í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ  нанять, взять внаем 
დაქორწინება  ³ÙáõëÝ³Ý³É  женить, выдать замуж 
დაღმავალი                                                                        ó³Íñ³óáÕ« 
Ýí³½áÕ  нисходящий         
დაღმართი  í³Ûñ¿çù спуск         
დაღონებული  íßï³ó³Í« ïËáõñ  огорченный, грустный        
დაღუპვა  ½áÑí»É погибнуть, погубить 
დაყადაღება  ³ñ·»Éù ¹Ý»É« ³ñ·»É»É  наложить арест, запретить       
დაყენება  Ï³Ý·Ý»óÝ»É  ставить (вопрос) 
დაყოვნება  áõß³óÝ»É задержать, замедлить, запаздывать 
დაყოფა  µ³Å³Ý»É  деление, разделение 
დაყრდნობა  Ñ»Ýí»É  полагаться, опираться 
დაშავება  ëË³É ·áñÍ»É« ëË³Éí»É  провиниться         
დაშვება  ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ  допустить,  допущение 
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დაშინება  í³Ë»óÝ»É устрашение                                                                                                                             
დაშლა  óñáõÙ  запретить, разобрать, разложить 
დაშრეტა  Ñ³Ý·óÝ»É , Ù³ñ»É  исчерпываться, иссякать 
დაჩქარება  ³ñ³·³óáõÙ  ускорить 
დაცვა  å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ оборона, защита, предохранить 
დაცურება  ë³Ñ»É  соскользнуться         
დაძაბვა  É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ  напрягать 
დაძლევა  Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ  преодолеть 
დაწერა  ·ñ»É  написать 
დაწესება  Ñ³ëï³ïáõÙ  установить 
დაწესებულება  Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ  учреждение 
დაწვრილება  Ù³Ýñ³óÝ»É« Ù³ëÝ³ï»É размельчать, размельчение        
დაწინაურება  ³é³çË³Õ³óáõÙ« å³ßïáÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ  продвинуть        
დაწუნება  Ëáï³Ý»É забраковать         
დაწყება   ëÏëáõÙ  начать, начало, почин 
დაჭერა  µéÝ»É  поимка, захват, арестовать 
დაჭირვება  Ï³ñÇù  нужда, необходимость 
დაჭრა  Ïïñ»É« Ñ³ï»É  нарезать, резать, ранил       
დახარჯვა  Í³Ëë»É  тратить 
დახასიათება  µÝáõÃ³·Çñ  описание, характеристика 
დახევა  åáÏ»É« »ï ù³ßí»É порвать, отходить        
დახვედრება   ¹ÇÙ³íáñ»É встречать         
დახვეწა  Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É  усовершенствовать         
დახმარება  û·ÝáõÃÛáõÝ  помощь 
დახურვა  ÷³Ï»É  закрыть, закрытие 
დაჯარიმება  ïáõ·³ÝáõÙ  оштрафовать 
დაჯგუფება  ËÙµ³íáñáõÙ  группировка 
დაჯდომა  Ýëï»É  сесть 
დაჯერება  Ñ³í³ï³óÝ»É  убеждать, уверять, верить 
დაჯილდოება  å³ñ·¨³ïñ»É  награждать 
დგას  Ï³Ý·Ý³Í ¿ стоит         
დგება Ï³Ý·ÝáõÙ ¿  встает         
დგომა  Ï³Ý·Ý» É  стоять 
დებულება  ¹ñáõÛÃ  положение, устав 
დევნა  Ñ»ï³åÝ¹áõÙ  преследовать 
დევნილი  ³ñï³ùëí³Í  беженец, беглец 
დენი  ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù  электрический ток 
დიასახლისი  ï³Ý ïÝï»ëáõÑÇ домохозяйка         
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დიახ   ³Ûá  да 
დიდთვალება   Ëáßáñ³ãÛ³  большеглазый         
დიდი  Ù»Í  большой, крупный 
დიდი ხანი  »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï  давно, много времени 
დილა  ³é³íáï  утро 
დინება Ñáë³Ýù  течение         
დონე  Ù³Ï³ñ¹³Ï  уровень 
დრო  Å³Ù³Ý³Ï  время 
დუმილი ÉéáõÃÛáõÝ  молчание 
დღე  ûñ  день 
დღესასწაული  ïáÝ  торжество, праздник 
ებრაელი  åñ»³  еврей         
ებრძვის  å³Ûù³ñáõÙ ¿  воюет         
ეგ  ¹³  тот 
ეგებ ·áõó»  может         
ეგზავნება  áõÕ³ñÏíáõÙ  ¿  посылается 
ედავება  íÇ×»É спорит         
ედება ¹ñíáõÙ  ¿  накладывается 
ევალება å³ñï³íáñ ¿  поручается 
ევარაუდა  »ÝÃ³¹ñ»ó предположил         
ეზო µ³Ï  двор 
ეზღუდება  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿  ограничивается         
ეთანხმება  Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿  соглашается 
ეთერი  »Ã»ñ  эфир 
ეთმობა   ½Çç»É  уступать, уделять        
ეკავა  µéÝ»É ¿ñ держал/держала 
ეკითხება Ñ³ñó³¹ñáõÙ ¿  справшивает         
ეკისრება å³ñï³íáñ ¿  поручается 
ეკლესია  »Ï»Õ»óÇ  церковь 
ეკრძალება  ³ñ·»ÉíáõÙ  ¿  запрещается 
ეკუთვნის  å³ïÏ³ÝáõÙ ¿  принадлежит 
ელექტროგადამცემი  ¿É»Ïïñ³÷áË³ÝóáÕ ë³ñù электропередающее 
устройство        
ელის  ëå³ëáõÙ ¿  ждет 
ელოდება  ëå³ëáõÙ ¿  ожидает 
ელჩი  ¹»ëå³Ý  посол 
ემატება  ³í»É³ÝáõÙ ¿  прибавляется 
ემზადება  å³ïñ³ëïíáõÙ ¿  готовится 
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ემთხვევა  Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿  совпадает 
ემიგრაცია  ³ñï³Ñáëù  эмиграция 
ემიჯნება  µ³Å³ÝáõÙ« ³Ýç³ïáõÙ размежовывает         
ემორჩილება  »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ подчиняется         
ემსახურება  Í³é³ÛáõÙ ¿  служит 
ემუქრება  ëå³éÝáõÙ ¿  угрожает 
ემყარება  Ñ»ÝíáõÙ  ¿  основывается 
ემხრობა  å³ßïå³ÝáõÙ ¿« Ñ³ñÙ³ñíáõÙ ¿ поддерживает, примыкает        
ენა  É»½áõ  язык 
ენდობა  íëï³ÑáõÙ ¿  доверяет 
ენერგოზედამხედველობა  ¿Ý»ñ·áí»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ энергонадзор         
ენერგომატარებებლი  ¿Ý»ñ·áï³ñ  энергоноситель         
ენიშნება  Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿  назначается 
ენიჭება  ßÝáñÑíáõÙ ¿  предоставляется 
ეპირება  Ùï³¹ñíáõÙ ¿  намеревается         
ერევა  ÙÇç³ÙïáõÙ ¿ вмешивается         
ერთად   ÙÇ³ëÇÝ  вместе 
ერთადერთი  ÙÇ³Ï  единственный 
ერთბაშად ³ÝÙÇç³å»ë  сразу         
ერთგვარი  ÙÇ³Ýß³Ý³Ï однообразный 
ერთგული  ëñï³ÏÇó  верный, преданный 
ერთდროულად  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï одновременно 
ერთ-ერთი  Ù»ÏÁ  один из них  
ერთეული  ÙÇ³íáñ единица 
ერთვის  ÙÇ³ÝáõÙ ¿  прилагается 
ერთთვიანი Ù»Ï³ÙëÛ³  одномесячный         
ერთი  Ù»Ï  один, некий 
ერთიანი  ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý единый 
ერთიანობა  ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ  единство 
ერთმანეთი  ÙÇÙÛ³Ýó  друг друга 
ერთმევა  ËíÉáõÙ ¿ отнимается         
ერთმნიშვნელოვანი ÙÇ³Ýß³Ý³Ï  однозначный         
ერთნაირი  ÙÇ³ï»ë³Ï  равный, одинаковый 
ერთობა  ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ, ½µ³ÕÙáõÝù  единство, развлекается 
ერთობლივი  Ñ³Ù³ï»Õ, ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý совместный 
ერთობლიობა  ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  совокупность 
ერთპიროვნული  ÙÇ³ÝÓÝ³µ³ñ  единоличный 
ერთსაფეხურიანი ÙÇ³ëïÇ×³Ý  одноступенчатый         
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ერთსულოვანი ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý единодушный         
ერთწლიანი ÙÇ³ÙÛ³  однолетний         
ერთხელ  Ù»Ï ³Ý·³Ù  один раз, однажды 
ერი  ³½· народ, нация 
ერიდება Ëáõë³÷áõÙ ¿« ù³ßíáõÙ ¿  стесняется, избегает        
ერიცხება  ÷áË³ÝóíáõÙ ¿  числится 
ეროვნული  ³½·³ÛÇÝ национальный 
ერქვა ÏáãíáõÙ ¿ñ  назывался         
ერჯერადი  ÙÇ³Ý·³ÙÛ³ одноразовый 
ეს ,e ³Ûë, ë³ этот/это/эта 
ესაზღვრება  ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó граничит         
ესაუბრა Ëáë»ó« ½ñáõó»ó  побеседовал, поговорил        
ესაუბრა  Ëáë»ó  поговорил, побеседовал 
ესაჭიროება  å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿  необходимо, требуется 
ესენი  ëñ³Ýù  эти 
ესმის  ÉëáõÙ  ¿, Ñ³ëÏ³ÝáõÙ  ¿  слышит 
ესროლა  Ïñ³Ï»ó выстрелил         
ესწრება  Ý»ñÏ³  ¿  присутствует 
ეტყვის Ï³ëÇ  скажет         
ეტყობა  ÝÏ³ïíáõÙ ¿  по-видимому, заметно 
ეუბნება  ³ëáõÙ ¿  говорит 
ეუთო  º²ÐÎ  ОБСЕ 
ეფუძნება  ÑÇÙÝíáõÙ  ¿  основывается 
ექვემდებარება  »ÝÃ³ñÏíáõÙ  ¿  подчиняется 
ექიმი   µÅÇßÏ  доктор, врач  
ექმნება  ëï»ÕÍíáõÙ ¿ (Ï³ñÍÇù¤ создается  (впечатление)       
ექნება  ÏÉÇÝÇ  будет иметь 
ექცევა  í³ñù« í³ñí»É áñáß³ÏÇáñ»Ý вести себя с кем-либо     
ეყოლება  ÏáõÝ»Ý³ будет иметь        
ეყრდნობა  Ñ»Ýí»É опирается         
ეყრება  µ³Å³Ýí»É разводится, насыпается        
ეშინია  í³Ë»ÝáõÙ ¿  боится 
ეცდება  Ï÷áñÓÇ постарается         
ეცნობა Í³ÝáÃ³Ý³É« ï»Õ»Ï³Ý³É  знакомится, было сообщено       
ეცნობა  ×³Ý³ãáõÙ ¿  знакомится 
ეძახის Ï³ÝãáõÙ ¿  зовет         
ეძებს  áñáÝáõÙ  ¿  ищет 
ეძლევა  ïñíáõÙ  ¿    дается 
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ეწევა   ÍËáõÙ ¿  курит 
ეწინააღმდეგება  Ñ³Ï³×³éáõÙ ¿  сопротивляется 
ეწოდა  ÏáãíáõÙ ¿  было названо 
ეწყობა ï»Õ³íáñíáõÙ ¿« Ñ³ñÙ³ñíáõÙ ¿  устраивается         
ეჭვი  Ï³ëÏ³Í  сомнение, подозрение 
ეჭვმიტანილი  Ï³ëÏ³ÍÛ³É  подозреваемый 
ეხება  í»ñ³µ»ñáõÙ  ¿  касается 
ეხლა ÑÇÙ³  сейчас         
ეხმარება  ûÅ³Ý¹³ÏáõÙ ¿  помогает 
ვაგრძელებთ    ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ýù продолжаем       
ვადა  Å³ÙÏ»ï  срок 
ვადაგადაცილებული  Å³ÙÏ»ï³Ýó  просроченный 
ვაკეთებ  ³ÝáõÙ »Ù« Ï³ï³ñáõÙ »Ù  делаю        
ვალდებულება  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ  обязанность 
ვალდებული  å³ñï³íáñ  обязанный 
ვალი  å³ñïù  долг 
ვამბობ  ³ëáõÙ »Ù, ³ëáõÙ ¿ говорю  
ვაპირებ  Ùï³¹Çñ »Ù, Ùï³¹Çñ ¿ собираюсь, собирается 
ვაჟი, ვაჟიშვილი  ïÕ³, ïÕ³¬áñ¹Ç  сын 
ვაჟკაცობა  ³ñÇáõÃÛáõÝ мужество         
ვარ, ვართ  »Ù, »Ýù,  Ï³  (я/мы)  есть 
ვარაუდი  »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝ  предположение 
ვარგისი  åÇï³ÝÇ  годный  
ვარდი  í³ñ¹ роза 
ვაშენებთ   Ï³éáõóáõÙ »Ýù строим        
ვაცხადებ   å³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ù объявляю        
ვაძლევთ  ³Ñ³ÉÇë »Ýù« Ñ³ÝÓÝáõÙ »Ýù отдаем         
ვაჭრობა  ³é¨ïáõñ  торговля 
ვახშამი ÁÝÃñÇù  ужин         
ველი    ÑáíÇï,    поле 
ვენახი  Ë³ÕáÕÇ  ³Û·Ç  виноградник 
ვერა áã, ã»Ù Ï³ñáÕ³Ý³ отрицательная частица 
ვერავინ  áãáù никто         
ვერანაირი  áã  ÙÇ  ï»ë³Ï  никакой 
ვერასოდეს  »ñµ»ù  никогда 
ვერაფერი  áãÇÝã ничего 
ვერცერთი  áã Ù»ÏÁ  никто, ни один 
ვერცხლი  ³ñÍ³Ã  серебро 
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ვეღარ  ã¿, ã»Ù  Ï³ñáÕ  не  
ვთვლი, თვლის  Ñ³ßíáõÙ »Ù, Ñ³ßíáõÙ  ¿ считаю, считает 
ვთქვათ  ³ë»Ýù  скажем, допустим  
ვიდრე  ù³Ý Ã» до того, как  
ვითარდება  ½³ñ·³ÝáõÙ ¿  развивается 
ვითარება  Çñ³íÇ×³Ï  обстоятельство 
ვითომ  Çµñ Ã» как будто 
ვინ, ვის  áí, áõÙ кто, кому 
ვინაიდან  ù³ÝÇ áñ,  ù³Ý½Ç  так как 
ვინაობა  áí ÉÇÝ»ÉÁ  личность 
ვინმე  áÙÝ  кто-то, кто-нибудь 
ვისი áõÙÝ ¿ чей         
ვიღაც  ÇÝã¬áñ Ù»ÏÁ  кто-то 
ვიცოდით  ·Çï»ÇÝù  знали 
ვიწრო Ý»Õ  узкий         
ვნახოთ  ï»ëÝ»Ýù  посмотрим 
ვნება  íÝ³ë  страсть 
ვრჩებით  остаемся, кончаем        
ვრცელდება  ï³ñ³ÍíáõÙ ¿   распространяется 
ვფიქრობ  Ï³ñÍáõÙ »Ù думаю 
ზამთარი  ÓÙ»é  зима 
ზარალი  íÝ³ë убыток 
ზარი  ½³Ý· звонок         
ზაფხული  ³Ù³é лето 
ზე   íñ³ на 
ზეგ  í³ÕÁ ã¿ ÙÛáõë ûñÁ послезавтра         
ზეგავლენა  ³½¹»óáõÃÛáõÝ  влияние 
ზედამხედველობა  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ  надзор   
ზედაპირული  Ù³Ï»ñ»ë поверхностный 
ზედიზედ  Çñ³ñ »ï¨Çó подряд 
ზედმეტი  ³í»Éáñ¹  лишний 
ზედნადები  ³åñ³Ýù³·Çñ  накладная 
ზეზე Ï³Ý·Ý³Í стоя, встань        
ზეთი  Ó»Ã масло         
ზეიმი  Ñ³Ý¹»ë праздник, торжество 
ზემდგომი  í»ñ³¹³ë вышестоящий 
ზემოთ,  ზევიდან, ზემოდან  í»ñ¨áõÙ , í»ñ¨, í»ñ¨Çó   наверх, сверху 
ზემოთაღნიშნული  í»ñáÝßÛ³É, í»ñáÑÇßÛ³É  вышеуказанный  
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ზემოქმედება  Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ  воздействие 
ზეპირი  µ³Ý³íáñ  устный 
ზეწოლა  ×ÝßáõÙ  нажим 
ზიანი  íÝ³ë вред 
ზის  Ýëï³Í ¿  сидит 
ზნეობრივი  µ³ñáÛ³Ï³Ý нравственный 
ზოგადი  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  общий 
ზოგადსაგანმანათლებლო  Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý  общеобразовательный 
ზოგი, ზოგიერთი   áñáß,  áÙ³Ýù  некоторый, кое-кто 
ზოლი  ·ÇÍ  линия 
ზომა  ã³÷ë размер 
ზონა  ·áïÇ  зона 
ზრდა  ³× расти, увеличить 
ზრუნვა  Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ  забота, уход 
ზურგი Ù»çù« ÃÇÏáõÝù  спина         
ზუსტი  ×Çßï« ëïáõÛ·  точный 
ზღვა  Íáí море 
ზღვარი  ë³ÑÙ³Ý  предел 
ზღვრული  ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ  предельный 
ზღუდავს  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿  ограничивает 
თადარიგი Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ  предварительное подготовление        
თავად   ³ÝÓ³Ùµ сам 
თავდაპირველი  Ý³Ë ¨ ³é³ç   первоначальный 
თავდასხმა    Ñ³ñÓ³ÏáõÙ, Ñ³ñÓ³ÏíáÕ  нападение 
თავდაცვა  å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ оборона, защита 
თავდები  »ñ³ßË³íáñ  гарантия 
თავი  ·ÉáõË  голова, глава 
თავიდან   ëÏ½µÇó  с начала 
თავისი   Çñ Ñ³Ù³ñ свой 
თავისუფლება  ³½³ïáõÃÛáõÝ  свобода 
თავმოყრა Ñ³í³ù  сбор, собираться        
თავმჯდომარე  Ý³Ë³·³Ñ  председатель 
თავფურცელი ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇÏ титульный лист        
თავშესაფარი  ³å³ëï³Ý пристанище, убежище, приют 
თავშეყრა  ³ÙµáË« Ñ³í³ù сборище         
თამამი  Ñ³Ù³ñÓ³Ï смелый         
თამაში  Ë³Õ  игра 
თამბაქო  ÍË³Ëáï  табак 
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თან  Ñ»ï с, у, и 
თანაავტორი  Ñ³Ù³Ñ»ÕÇÝ³Ï  соавтор 
თანაბარი  Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ  равный, равномерный 
თანაგუნდელი  Ñ³Ù³ËáÑ  член команды 
თანადგომა  ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ поддержка         
თანაზომიერი  Ñ³í³ë³ñ³ã³÷  равномерный         
თანათავმჯდომარე  Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ сопредседатель         
თანამდებობა  å³ßïáÝ  должность 
თანამეგობრობა  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ содружество 
თანამედროვე  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  современный 
თანამემკვიდრე   Å³é³Ý·áñ¹  сонаследник 
თანამესაკუთრე  Ñ³Ù³ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ  совладелец         
თანამზრახველი  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏÇó  сообщник         
თანამიმდევრობა  Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  последовательность 
თანამოაზრე  Ñ³Ù³ËáÑ единомышленник         
თანამშრომელი  ³ßË³ï³ÏÇó сотрудник 
თანამშრომლობა  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ  сотрудничество 
თანასაკუთრება  Ñ³Ù³ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ пай (часть)  собственности 
თანასწორი  Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ  равный 
თანაფარდობა  Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ соотношение 
თანაც  ÁÝ¹ëÙÇÝ, µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó вместе с тем 
თანახმად  Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ  согласно 
თანდათან   Ñ»ï½Ñ»ï» постепенно 
თანდართული  ÏóíáÕ  прилагаемый,  
თანდასწრება   Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ соприсутствие 
თანრიგი  Ï³ñ·« ³ëïÇ×³Ý разряд         
თანხა   ·áõÙ³ñ  денежная сумма 
თანხლება  áõÕ»ÏóáõÙ  сопровождение 
თანხმობა  Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ  согласие 
თაობა  ë»ñáõÝ¹ поколение 
თარგმნა Ã³ñ·Ù³Ý»É« Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ  перевод, переводить        
თარიღი  ³Ùë³ÃÇí дата, число 
თბილი  ç»ñÙ тёплый 
თბილისი  ÂµÇÉÇëÇ Тбилиси 
თბოენერგია  ç»ñÙ³¬¿Ý»ñ·Ç³ теплоэнергия 
თევზი  ÓáõÏ  рыба 
თევზსამეურნეო  ÓÏÝïÝï»ë³Ï³Ý рыбохозяйственный         
თევზჭერა  ÓÏÝáñëáõÃÛáõÝ  рыболовство 
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თეთრეული  ëåÇï³Ï»Õ»Ý белье         
თეთრი  ëåÇï³Ï белый 
თემა  Ã»Ù³ тема 
თემი  Ã»Ù обшина 
თვალთმაქცი ³ãù³Ï³å« Ï»ÕÍ³íáñ  притворщик         
თვალი  ³ãù  глаз 
თვალსაზრისი  Ï³ñÍÇù позиция, точка зрения 
თვალსაჩინო   ³ÏÝ³éáõ  наглядный, выдающийся, видный 
თვალყური  Ñ»ï»õáõÙ слежка         
თვე   ³ÙÇë месяц 
თვით  ÇÝùÝ сам, сама, само 
თვითაღიარებული ÇÝùÝ³Ñéã³Ï  самопровозглашенный         
თვითგამოცხადებული ÇÝùÝ³Ñéã³Ï  самообъявленный         
თვითდამზღვევი  ÇÝùÝ³å³Ñáí самостраховщик 
თვითდახმარება  ÇÝùÝû·ÝáõÃÛáõÝ самопомощь         
თვითმმართველობა  ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙ  самоуправление 
თვითმონიტორინგი  ÇÝùÝ³í»ñ³ÑëÏáõÙ самомониторинг         
თვითმფრინავი  ÇÝùÝ³ÃÇé самолёт 
თვითმხილველი ³Ï³Ý³ï»ë  очевидец         
თვითნებური  ÇÝùÝ³Ï³Ù самовольный 
თვითონ  ÇÝùÁ  сам 
თვისება  ëáíáñáõÃÛáõÝ  свойство 
თვლა  Ñ³ßíáõÙ счёт 
თითი  Ù³ï  палец 
თითო  ³Ù»Ý  Ù»ÏÁ  по одному 
თითოეული  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ  каждый,  
თითქმის  Ñ³Ù³ñÛ³ почти 
თითქოს   Çµñ Ã» как будто 
თმა  Ù³½ волос         
თმენა  Ñ³Ùµ»ñ»É терпеть         
თმობა ½Çç»É  уступать         
თოვლი  ÓÛáõÝ  снег 
თორემ  Ã» ã¿ а то, иначе 
თუ  »Ã» если 
თუკი  »Ã»  если 
თუმცა  Ã»ñ¨ë хотя, впрочем 
თურმე  Çµñ Ã» оказывается 
თქვენ  ¹áõù  вы 
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თქმა  ³ë»É  говорить 
თხევადი  Ñ»ÕáõÏ жидкий         
თხელი  µ³ñ³Ï  тонкий 
თხილი  Ï³ÕÇÝ  фундук 
თხოვება  ËÝ¹ñ»É« ½Çç»É одалживать         
თხოვნა  ËÝ¹ñ³Ýù  просьба 
იარაღი  ½»Ýù  оружие 
იარსებებს  ·áÛáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ будет существовать 
იატაკი Ñ³ï³Ï  пол         
იაფი ¿Å³Ý  дешевый         
იბარებს  Ùáï Ï³Ýã»É вызывает к себе       
იბეგრება  Ñ³ñÏ³·³ÝÓíáõÙ ¿  облагается налогом 
იბეჭდავს  ïåáõÙ ¿ печатает (для себя)       
იბრუნებს  í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ Çñ»Ý возвращает себе        
იბრძვის å³Ûù³ñáõÙ ¿« ÏéíáõÙ ¿  воюет         
იბრძვის  fgfhsh å³Ûù³ñáõÙ ¿  борется 
იგებს  Ñ³ÕÃáõÙ ¿ выигрывает         
იგეგმება   åÉ³Ý³íáñíáõÙ ¿  планируется 
იგზავნება ³é³ùí»áõÙ ¿  посылается         
იგი  Ý³ он 
იგივე   ÝáõÛÝ  тот же, такой же 
იგრძნობს  ½·áõÙ ¿  почувствует 
იგულისხმება  Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿  подразумевается 
იდგა  Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ  стоял 
იდევნება Ñ³É³ÍíáõÙ ¿  подвергается гонению        
ივარაუდა  »ÝÃ³¹ñ»ó  предположил 
ივსება Éñ³óíáõÙ ¿« Ñ³·»óíáõÙ ¿  заполняется, наполняется        
იზიარებს   µ³Å³ÝáõÙ ¿, ÏÇëáõÙ ¿  сочувствует, разделяет (мнение)  
იზრდება   Ù»Í³ÝáõÙ ¿  растёт 
იზრუნებს   ÏÑá·³ будет заботится 
იზღუდება  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ ограничивается         
ითამაშებს  Ï³Ë³Õ³  будет играть        
ითვალისწინებს  Ñ³ßíÇ Ï³éÝÇ  учитывает, предусмотривает 
ითვლება  Ñ³ßííáõÙ ¿  считается 
ითვლის  Ñ³ßíáõÙ ¿  считает 
ითქვა  ³ëí»ó  было сказано 
ითხოვს  å³Ñ³ÝçáõÙ ¿  требует, просит 
ითხოვს  å³Ñ³ÝçáõÙ ¿  просит 
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იკავებს  Ó»éÝå³Ñ ¿ ÙÝáõÙ воздерживается         
იკავებს  ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿  занимает, держит 
იკვეთება Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿«Ë³ãíáõÙ »Ý(áõÕÇÝ»ñÁ¤ выявляется, пересекается        
იკვრება Ï³åíáõÙ ¿  связывается         
იკითხა Ñ³ñóñ»ó  спросил         
იკისრა  ëï³ÝÓÝ»ó  взял на себя 
იკრიბება  Ñ³í³ùíáõÙ  ¿ собирается 
იკრძალება  ³ñ·»ÉíáõÙ ¿  запрещается 
ილაპარაკა   Ëáë»ó поговорил        
ილახება í³ñÏ³µ»Ï»É  компроментировать         
ილუქება ÏÝùí»ó  запечатывается         
იმ   ³ÛÝ  той, тому, тем 
იმავდროულად  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï тем временем, одновременно 
იმავე  ÝáõÛÝ  тот же 
იმაზე  ³ÛÝ Ù³ëÇÝ  о том  
იმალება  Ã³ùÝíáõÙ ¿ прячется         
იმართება  Ï³Û³ÝáõÙ ¿  проводится, распрямляется 
იმატა ³í»É³ó³í« µ³½Ù³å³ïÏí»ó  прибавил, увеличился        
იმაში  Ýñ³ÝáõÙ  в том 
იმგვარი  ³ÛÝåÇëÇ  такой же 
იმედი  ÑáõÛë надежда 
იმედოვნებს  Ñáõëáí ¿ надеется         
იმეორებს  ÏñÏÝáõÙ ¿  повторяет 
იმთავითვე Ñ»Ýó ëÏ½µÇó« Ç ëÏ½µ³Ý»  с самого начала       
იმიტომ   áñáíÑ»ï¨  потому 
იმუქრება ëå³éÝáõÙ ¿  угрожает         
იმყოფება  ·ïÝíáõÙ  ¿  находится 
ინარჩუნებს  Ïå³Ñå³ÝÇ  сохраняет 
ინახავს  å³ÑáõÙ ¿  хранит 
ინებეთ ËÝ¹ñ»Ù  извольте, пожалуйста        
ინიშნება   Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿  назначается 
იოლი ¹ÛáõñÇÝ« å³ñ½  простой, легкий        
იპოვის Ï·ïÝÇ  найдет         
ირგვლივ   ßáõñçµáÉáñ  вокруг 
ირემი  »ÕÝÇÏ  олень         
ირიბი ß»Õ« Ã»ù  косвенный, кривой        
ირიცხება  Ñ³ßííáõÙ ¿ числится         
ირკვევა  å³ñ½íáõÙ ¿  выясняется 
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ირღვევა   Ë³ËïíáõõÙ ¿  нарушаются 
ირჩევა  ÁÝïñíáõÙ ¿  избирается, разбирается 
ირწმუნება  Ñ³í³ëïÇ³óÝáõÙ  ¿  уверяет 
ის  Ý³ он, она, оно, тот, та, то 
ის, იმან, იმას, იმით, იმის Ý³, Ýñ³Ý, Ýñ³Ýáí,Ýñ³ Ñ³Ù³ñ он, ему, им, 
его 
ისადილეს  ³×³ß»óÇÝ пообедали         
ისარგებლა  û·ïí»ó  воспользовался 
ისარი  Ý»ï стрела         
ისაუბრა   Ëáë»ó  поговорил, побеседовал 
ისაუზმეს  Ý³Ë³×³ß»óÇÝ позавтракали         
ისახავს  Ýå³ï³Ï³¹ñíáõÙ ¿  ставит (целью) 
ისე   ³ÛÝå»ë так 
ისეთი  ³ÛÝåÇëÇ  такой 
ისვენებს Ñ³Ý·ëï³ÝáõÙ ¿  отдыхает         
ისიც   Ý³ ¿É  и он, она, оно 
ისმენს  ÉëáõÙ  ¿  слушает 
ისმის  ÉëíáõÙ ¿  слышно 
ისპობა áãÝã³óíáõÙ ¿  уничтожается         
ისურვა  ó³ÝÏ³ó³í пожелал         
ისურვებს  Ïó³ÝÏ³Ý³ пожелает         
ისწავლის   ÏëáíáñÇ  будет учится, научится 
ისჯება   å³ïÅíáõÙ ¿  наказывается 
იტოვებს  ÃáÕÝáõÙ ¿  оставляет себе/за собой 
იტყვის  Ï³ëÇ  скажет 
იფარება ùáÕ³ñÏíáõÙ ¿« Ã³ùÝíáõÙ ¿  скрывается, покрывается        
იფიქრა  Ùï³Í»ó  подумал 
იქ jhflf ³ÛÝï»Õ  там 
იქამდე ÙÇÝã ³Û¹  до того        
იქიდან  ³ÛÝï»ÕÇó  оттуда 
იქმნება  ëï»ÕÍíáõÙ  ¿  создаётся 
იქნა  ³ñ»ó  был, было, была 
იქნება  ÏÉÇÝÇ будет 
იქონიებს  ÏáõÝ»Ý³ будет иметь 
იქცა  ¹³ñÓ³í, í³ñí»ó  превратилось 
იღებს  ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿  берет 
იყავი ÙÝ³  останься         
იყენებს  û·ï³·áñÍáõÙ ¿  использует 
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იყიდოს  ·ÝÇ  купит 
იყო dfh  ¿ñ, »Õ³í был 
იყოფა   ÏÇë»ó  делится 
იყრის   участвует в жеребьевке      
იშვიათი  Ñ³½í³¹»å  редкий 
იშიმშილოს  ëáí»É« ÙÝ³É ù³Õó³Í голодать         
იშლება çÝçíáõÙ ¿  стирается         
იცავს  å³ßïå³ÝáõÙ ¿  охраняет, защищает 
იცვლება  ÷áËíáõÙ ¿  меняется 
იცი, იცის  ·Çï»ë, ·ÇïÇ  знаешь, знает 
იცინის  ÍÇÍ³ÕáõÙ ¿ смеется         
იცლის  Å³Ù³Ý³Ï ¿ ·ïÝáõÙ  находит время        
იცნობს  ×³Ý³ãáõÙ ¿    знаком  
იცხოვრებს  Ï³åñÇ будет жить 
იძაბება  É³ñí»É напрагается         
იძახის  ³ëáõÙ  ¿  говорит, зове  
იძებნება  Ñ»ï³Ëáõ½íáõÙ ¿« ÷ÝïñáõÝùÇ Ù»ç ¿ розыскивается         
იძენს  áñáÝáõÙ ¿, приобретает 
იძიებს  Ñ»ï³ùÝÝáõÙ ¿  исследует, расследует 
იძლევა  ïñíáõÙ  ¿  даёт 
იძულება  Ñ³ñÏ³¹ñáõÙ  принуждение 
იწვევს  ³é³ç³óÝáõÙ ¿  вызывает 
იწოდება  ÏáãíáõÙ ¿ называется         
იწონებს ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë  нравится         
იწურება  ëå³éí»É иссякать         
იწყებს  ëÏëáõÙ ¿  начинает 
იჭერს µéÝáõÙ ¿  ловит         
იჭრება  ÏïñíáõÙ ¿ режется, решается, врывается 
იხარჯება  Í³ËëíáõÙ ¿ рассходуется         
იხდის  í×³ñáõÙ  ¿  справляет, платит, раздевается 
იხილავს  Ïï»ëÝÇ, Ï¹ÇïÇ  рассматривает, увидит 
იხსენებს  ÏÑÇßÇ  вспоминает 
იხურება ÷³ÏíáõÙ ¿  закрывается         
იჯარა  í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ  подряд 
კავშირი  Ï³å  союз 
კავშირურთიერთობა  ÷áËÏ³å³ÏóáõÃÛáõÝ взаимосвязь         
კალაპოტი ÑáõÝ« Ï³Õ³å³ñ  русло, колодка        
კანონდარღვევ  ûñ»ÝùÇ  Ë³ËïáõÙ« ûñÇÝ³Ë³ËïáõÙ  нарушение закона 
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კანონი  ûñ»Ýù  закон 
კანონიერი  ûñÇÝ³Ï³Ý законный 
კანონმდებლობა  ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ законодательство 
კანონპროექტი  ûñÇÝ³·ÇÍ  законопроект 
კანონსაწინააღმდეგო   ûñ»ÝùÇÝ ¹»Ù противозаконный 
კანონქვემდებარე   ûñ»ÝùÇ »ÝÃ³Ï³ подзаконный 
კარგი  É³í хороший 
კარი  ¹áõé двери  
კაცი  Ù³ñ¹« ïÕ³Ù³ñ¹  человек, мужчина 
კაცობრიობა  Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ  человечество 
კედელი  å³ï  стена 
კეთილდღეობა  µ³ñûñáõÃÛáõÝ благополучие, благосостояние 
კეთილი  µ³ñÇ  добрый 
კეთილმოწყობა µ³ñ»Ï»óÇÏ  благоустройство         
კეთილსინდისიერი   µ³ñ»ËÇÕ× добросовестный 
კენჭი  ùí»« ù³ñ  галька, камешек 
კენჭისყრა  ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ баллотировка, жеребьевка, голосование 
კერძო  Ù³ëÝ³íáñ  частный; личный,  персональный 
კერძოდ  Ù³ëÝ³íáñ³å»ë в частности 
კერძოსამართლებრივი  Ù³ëÝ³íáñ Çñ³íáõÝù  частное право        
კვება  ëÝáõÝ¹ питание, кормление 
კვირა  ÏÇñ³ÏÇ,  ß³µ³Ã  неделя, воскресение 
კვლავ  ÏñÏÇÝ  снова, опять 
კვლავწარმოება í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ  воспроизводство         
კვლევა  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ  исследование 
კი  ÇëÏ  да 
კიდევ   í»ñëïÇÝ  ещё 
კითხვა  Ñ³ñó читать, вопрос  
კითხულობს   Ï³ñ¹áõÙ  ¿  читает, спрашивает 
კინაღამ   ÙÇ ÷áùñ« ÷áùñÇß³ï» чуть, чуть-чуть        
კისრულობს   ëï³ÝÓÝáõÙ  ¿  берёт на себя 
კლავს  ëå³ÝáõÙ ¿ убивает         
კლება Ýí³½»óáõÙ« å³Ï³ëáõÙ  уменьшение, снижение        
კმარა µ³í³Ï³Ý ¿  хватит         
კმაყოფილი  ·áÑ  довольный 
კოვზი  ·¹³É ложка         
კოლხური ÏáÉË³Ï³Ý  колхский         
კრება  ÅáÕáí собрание 
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კრებული  ÅáÕáí³Íáõ  сборник 
კრძალავს  ³ñ·»ÉáõÙ ¿ запрещает         
კუთვნილი  å³ïÏ³ÝáÕ  принадлежащий 
კუთხე   ³ÝÏÛáõÝ угол 
კულტურულ-საგანმანათლებლო Ùß³ÏáõÃ³¬Éáõë³íáñã³Ï³Ý культурно-
просветительский 
ლაზი  É»½·ÇÝ лаз 
ლათინური  É³ïÇÝ³Ï³Ý латинский         
ლამაზი ·»Õ»óÇÏ  красивый         
ლამის  ·ñ»Ã» почти         
ლაპარაკი  ½ñáõÛó разговор,  разговаривать 
ლაპარაკობს  ½ñáõóáõÙ ¿ « ËáëáõÙ ¿ беседует, говорит        
ლარი  É³ñÇ  лари 
ლაშქაი  ½áñù« µ³Ý³Ï  войско         
ლახავს  ³ÝóÝáõÙ ¿« Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ ¿ переступает, переходит        
ლითონი  Ù»ï³Õ  металл 
ლოდინი ëå³ëáõÙ  ожидание         
ლოზუნგი Ï³ñ·³Ëáë« Éá½áõÝ·  лозунг         
ლტოლვილი  ÷³Ëëï³Ï³Ý  беженец 
ლუდი ·³ñ»çáõñ  пиво         
ლუქი  ½Ùáõéë люк, сургуч 
მაგალითი   ûñÇÝ³Ï  пример 
მაგიდა  ë»Õ³Ý  стол 
მაგივრად   ÷áË³ñ»Ý  вместо 
მაგრამ  ë³Ï³ÛÝ, µ³Ûó  но 
მადლი  »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝ  милость, милосердие, благодать 
მავნე  íÝ³ë³Ï³ñ, вредный 
მათი  Ýñ³Ýó их 
მათხოვარი  Ùáõñ³óÏ³Ý нищий         
მაინტერესებს  Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿ интересует меня        
მაინც  ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí всё равно 
მაისი  Ù³ÛÇë май 
მაისური Ý»ñùÝ³ß³åÇÏ« Ù³ÛÏ³  майка         
მაკონტროლებელი í»ñ³ÑëÏÇã  контролирующий         
მალავს  Ã³ùóÝáõÙ ¿  прячет 
მალე  ßáõïáí  скоро 
მალფუჭებადი  ßáõï ÷ã³óáÕ  скоропортящийся 
მამა fnf Ñ³Ûñ  отец 
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მამინაცვალი  Ñ³Ûñ³óáõ« ËáñÃ Ñ³Ûñ отчим         
მამკვიდრებელი  ÑÇÙÝ³¹ñáÕ, Ïï³ÏáÕ завещатель 
მან  Ý³ он 
მანამ  ÙÇÝã¨  пока, покамест 
მანდილოსანი å³ïí³íáñ ïÇÏÇÝ  почтенная женщина        
მანძილი  ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ  расстояние 
მაპატიეთ  Ý»ñ»ó»ù простите, извините меня       
მარაგი  å³ß³ñ запас 
მართავს  í³ñáõÙ  ¿ управляет, руководит 
მართალი  ×ßÙ³ñÇï  правдивый 
მართვა  Ï³é³í³ñáõÙ   управлять, руководить  
მართლა  ÇëÏ³å»ë  по правде 
მართლზომიერი  Ñ³í³ë³ñ³ã³÷, Ñ³Ù³ã³÷ правомерный 
მართლმადიდებელი  áõÕÕ³÷³é  православный 
მართლმსაჯულება  ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ правосудие  
მართლსაწინააღმდეგო   Çñ³í³Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ« Ñ³Ï³ûñÇÝ³Ï³Ý 
противозаконный 
მარილი  ³Õ соль         
მარტივი  å³ñ½ простой 
მარტო  Ù»Ý³Ï, ÙÇ³ÛÝ  только, одиноко 
მარტოხელა ÙÇ³ÛÝ³Ï  одинокий         
მარჩენალი  ËÝ³Ù³Ï³É содержатель 
მარცხენა  Ó³Ë левый         
მარწმუნებელი  Çñ³í³½áñáÕ утверждающий, убеждающий 
მარჯვენა ³ç  правый         
მას  Ýñ³Ý  ему, ей, его, её 
მასალა  ÝÛáõÃ  материал 
მასობრივი  ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ  массовый 
მასპინძელი  ï³Ýï»ñ  хозяин 
მასრა å³ñÏáõ×  гильза         
მასწავლებელი  áõëáõóÇã учитель 
მატარებელი ufnfh ·Ý³óù  поезд, носитель 
მატება  ³í»É³óáõÙ  прибавление, прибыль 
მატიანე  ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ« Ù³ïÛ³Ý летопись         
მატყუარა ëï³Ëáë« Ë³µ»µ³  лжец, обманщик        
მაუწყებლობა  Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ вещание 
მაქვს háõÝ»Ù имею 
მაღაზია   Ë³ÝáõÃ  магазин 



48 
 

მაღალი  µ³ñÓñ высокий 
მაღალმთიანი  µ³ñÓñ³É»é высокогорный 
მაღალჩინოსანი  µ³ñÓñ å³ßïáÝÛ³ должностное лицо; чиновник 
მაღლა í»ñ»õ« í»ñ»õáõÙ  наверху, выше        
მაყურებელი  зритель         
მაშინ   ³ÛÝ  Å³Ù³Ý³Ï  тогда 
მაჩვენებელი  óáõó³ÝÇß  показатель 
მაძიებელი  áñáÝáÕ  соискатель 
მახასიათებელი  µÝáõÃ³·ñÇã признак, характеризующий 
მახლობელი  Ù»ñÓ³íáñ близкий         
მახსენდება  ÑÇßáõÙ »Ù вспоминаю         
მახსოვს  ÑÇßáõÙ »Ù помню 
მგზავრი   áõÕ¨áñ  пассажир, путник 
მგზავრობა  ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ путешествие         
მგონია  Ï³ñÍáõÙ »Ù мне кажется 
მდგარი Ï³Ý·Ý»óí³Í  стоящий         
მდგომარეობა  Çñ³íÇ×³Ï положение, место; позиция 
მდგომი  Ï³Ý·Ý³Í стоящий         
მდგრადი  Ï³ÛáõÝ  стойкий 
მდებარე  ï»Õ³¹ñí³Í  расположенный 
მდიდარი  Ñ³ñáõëï  богатый 
მდივანი  ù³ñïáõÕ³ñ  секретарь 
მდინარე  ·»ï  река 
მდუმარე  Éñ³ÏÛ³ó молчаливый, безмолвный        
მე  »ë я 
მეამბოხე  Ëñáí³ñ³ñ бунтарь         
მეანაბრე  ³í³Ý¹³ïáõ  инвестор, вкладчик 
მებაჟე  Ù³ùë³ÛÇÝ  таможенник         
მებაღე  ³Û·»å³Ý садовник         
მებრძოლი Ù³ñïÇÏ« ½ÇÝíáñ  воин, боец        
მეგობარი  ÁÝÏ»ñ, µ³ñ»Ï³Ù друг 
მეგობრობა  µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ  дружба 
მედიცინა µÅßÏáõÃÛáõÝ  медициа         
მეზობელი  Ñ³ñ¨³Ý  сосед 
მეთაური  Ññ³Ù³Ý³ï³ñ руководитель, глава, командир 
მეთევზეობა ÓÏÝáñëáõÃÛáõÝ  рыболовство         
მეთვალყურე   í»ñ³ÑëÏÇã надсмотрщик 
მეიჯარე   í³ñÓ³Ï³É  арендатор 
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მეკვლე  ³Ù³ÝáñÇÝ ³é³çÇÝÁ  »ÏáÕ  первый заходящий в дом после 
новогодней ночи 
მემარცხენე Ó³Ë (ù³Õ¤  левый (полит.)        
მემარჯვენე   ³ç  (ù³Õ¤  правый (полит.) 
მემარჯვენეცენტრისტული ³çÏ»ÝïñáÝ³Ï³Ý  право-центристский         
მემკვიდრე  Å³é³Ý·áñ¹ наследник 
მემკვიდრეობა  Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ  наследство 
მენარდე   Ý³ñ¹Çáí  Ë³Õ³óáÕ подрядчик 
მეოთხედი  ù³éáñ¹ четверть 
მეორადი »ñÏñáñ¹³Ï³Ý  вторичный         
მეორე  »ñÏñáñ¹ второй 
მეორეხარისხოვანი »ñÏñáñ¹³Ï³Ý  второстепенный         
მეპარება ëáÕáëÏáõÙ ¿« Ï³ëÏ³Í ¿ Ñ³ñáõóáõÙ  подкрадывается, вызывает 
сомнение       
მეპატრონე  ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ владелец 
მერე  Ñ»ïá потом, далее 
მერი  ù³Õ³ù³å»ï  мэр 
მერქანი  ÷³Ûï³ÝÛáõÃ  древесина 
მერყევი  ï³ï³ÝíáÕ колеблющийся         
მერცხალი ÍÇÍ»éÝ³Ï  ласточка         
მესაკუთრე  ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ  собственник 
მესამედი  Ù»Ï »ññáñ¹ треть 
მესვეური  å³ñ³·ÉáõË« Õ»Ï³í³ñ  руководител         
მესიანისტური  Ù»ëëÇ³Ý³Ï³Ý мессианистский         
მესმის  ÉëáõÙ »Ù, Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ù  понимаю, слышу 
მეტად ³í»ÉÇ  более         
მეტი  ³í»ÉÇ  больше 
მეტ-ნაკლებად   ³í»É¬å³Ï³ë более или менее 
მეტოქე  Ùñó³ÏÇó  соперник 
მეტყველება ×³é³µ³ÝáõÙ  речь         
მეტყველი  ËáëáÕ  говорящий 
მეუბნება  ³ëáõÙ ¿  говорит 
მეურვე  ËÝ³Ù³Ï³É  опекун, попечитель 
მეურვეობა  ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÛáõÝ опекунство 
მეურნეობა  ïÝï»ëáõÃÛáõÝ хозяйство 
მეუღლე   ³ÙáõëÇÝ супруг 
მეფე   ³ñù³, Ã³·³íáñ  король 
მეფოლადე åáÕå³ï³ÓáõÉ  сталевар         
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მექნება  ÏáõÝ»Ý³Ù будет (у меня)       
მექრთამე  Ï³ß³é³Ï»ñ взяточник         
მეშვეობით   ÙÇçáóáí посредством 
მეჩეთი  Ù½ÏÇÃ мечеть         
მეცადინეობა  å³ñ³å»É« ½µ³Õí»É  заниматься, занятие        
მეცნიერება  ·ÇïáõÃÛáõÝ  наука 
მეცნიერი  ·ÇïÝ³Ï³Ý  учёный 
მეცნიერ-მუშაკი ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ  научный работник        
მეცხვარე  ãáµ³Ý овцевод (постух)        
მეცხოველეობა  ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛáõÝ  животноводство 
მეწარმე  ³ñï³¹ñáÕ  производитель 
მეწილე   µ³ÅÝ»ï»ñ  совладелец, пайщик, акционер 
მეწყერი ëáÕ³Ýù  оползень         
მეხუთედი ÑÇÝ·»ñáñ¹ Ù³ëÁ  пятая часть        
მზა  å³ïñ³ëïÇ  готовый 
მზადება  å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ  подготовка 
მზადყოფნა  å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ готовность         
მზარდი  ³×áÕ  растущий 
მზე ³ñ»õ  солнце         
მზიური  ³ñ»õáï солнечный         
მზრუნველობა  Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ  забота 
მზღვეველი  ³å³Ñáí³·ñáÕ  страховщик 
მთავარი   ·ÉË³íáñ  главный 
მთავარსარდალი ·ÉË³íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ  главнокомандующий         
მთავრდება  ³í³ñïíáõÙ  ¿  кончается 
მთავრობა  Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ  правительство 
მთარმნელი  Ã³ñ·Ù³ÝÇã переводчик         
მთელი  ³ÙµáÕç полный, весь, целый 
მთვარე  ÉáõëÇÝ  луна 
მთვლელი  Ñ³ßíáÕ  счетчик 
მთლიანი  ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ полный, весь, целый 
მიაგნო  Ñ³ë³í« ·ï³í  нашел, добрался        
მიადგა  Ó»éÝ³ÙáõË »Õ³í подступил 
მიანდო  íëï³Ñ»ó  доверился, доверил 
მიანიშნა óáõó³Ý»ó« Ýß»ó  указал         
მიანიჭა  ßÝáñÑ»ó   присудил, присвоил, даровал 
მიაღებინა ëïÇå»ë Ñ³ëÏ³Ý³É« Ñ³ëÏ³óñ»ó заставил принять        
მიაღწია   Ñ³ë³í достиг 
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მიაყენა  å³ï×³é»ó  приставил 
მიაჩნია  ·ïÝáõÙ ¿  считает 
მიაწოდა   ³é³ç³ñÏáõÙ ¿  подал 
მიახლოება   Ùáï»Ý³É  приближение 
მიბარება   Ñ³ÝÓÝ»É  передача 
მიბმული  Ï³åí³Í« ßÕÃ³Ûí³Í привызанный         
მიბმული ßÕÃ³Ûí³Í  привязанный         
მიგვანიშნა Ýß»ó  указал         
მიგვაქვს  µ»ñáõÙ »Ýù несем         
მიგნება ·ïÝ»É« Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  найти, напасть на след      
მიდგომა  Ùáï»óáõÙ  подход 
მიდის  ·ÝáõÙ  ¿  идёт 
მიდრეკილება  Ñ³ÏáõÙ склонность         
მიეთითა   Ù³ïÝ³Ýßí»ó  указали, предписали 
მიეკუთვნება  å³ïÏ³ÝáõÙ ¿  принадлежит 
მიემგზავრება  áõÕ¨áñíáõÙ ¿  отравляется 
მიენიჭა  ßÝáñÑí»ó  присудить 
მიერ   ÏáÕÙÇó от, с 
მიერთებული  ÙÇ³óí³Í, Ïóí³Í подсоединённый 
მიესალმა  áÕçáõÝ»ó  приветствовал 
მიექცა   ¹³ñÓí»ó  было обращено (внимание) 
მიეცა  ïñí»ó  было дано 
მიეწოდა  ÷áË³Ýóí»ó  был передан, передали 
მივაღწიე Ñ³ë³« Ýí³×»óÇ  достиг         
მივაყენე Ïó»óÇ  приставил         
მივდივარ ·ÝáõÙ »Ù  ухожу         
მივესალმები  áÕçáõÝáõÙ »Ù приветствую         
მივიდა  Ñ³ë³í пришел 
მივიღე   ëï³ó³  я получил 
მივიჩნიოთ Ñ³ßí»Ý« Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù  будем считать        
მივლინება  ·áñÍáõÕÕáõÙ командировка         
მივმართე   ¹ÇÙ»óÇ  я обратился 
მივუმატე  ³í»É³óñÇ  прибавил         
მივცეთ  ï³Ýù  дадим 
მივწერე  ·ñ»óÇ  написал         
მიზანი   Ýå³ï³Ï  цель 
მიზანმიმართული  Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í целенаправленный 
მიზანშეწონილი  Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ целесообразный 
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მიზეზი  å³ï×³é  причина 
მიზნობრივი   Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  целевой 
მითითება  Ù³ïÝ³ÝßáõÙ  указание 
მითხრა   ³ë³ó ÇÝÓ сказал мне 
მიირთვით ÑÛáõñ³ëÇñí»ù угощайтесь         
მიიჩნევა  Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿  считается 
მიკვირს  ½³ñÙ³ÝáõÙ »Ù удивляюсь         
მიკრობული  Ù³Ýñ¿Ý³ÛÇÝ  микробный 
მიკუთვნება  å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝ  принадлежность 
მილი  ËáÕáí³Ï труба, миля 
მილსადენი  ËáÕáí³Ï³ß³ñ  трубопровод 
მიმაგრებული  ³Ùñ³óí³Í« Ïóí³Í прикрепленный         
მიმავალი ÁÝÃ³óáÕ« ß³ñÅíáÕ  идущий, направляющийся        
მიმალვა  Ã³ùÝí»É« ùáÕ³ñÏí»É скрываться         
მიმართ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ к, по отношению 
მიმართება  ¹ÇÙáõÙ отношение 
მიმართვა  ¹ÇÙáõÙ обращение 
მიმართულება  áõÕÕáõÃÛáõÝ  направление 
მიმართული  áõÕÕí³Í  направленный 
მიმბარებელი  ÇÝÓ Ñ³ÝÓÝáÕ вверяющий, отдающий на хранение 
მიმდებარე   Ù»ñÓ³Ï³ предлежащий, близлежащий 
მიმდევარი Ñ»ï»õáñ¹  последователь         
მიმდინარეობა   ÁÝÃ³óù  направление 
მიმზიდველი ·ñ³íÇã« Ññ³åáõñÇã  привлекательный, притягательный        
მიმნდობი Ñ³í³ï³óáÕ« íëï³ÑáÕ  доверчивый         
მიმნიჭებელი  ßÝáñÑí³Í присуждающий         
მიმოსვლა  Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ, Ï³å движение, сообщение 
მიმოქცევა  ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ  оборот 
მიმოხილვა ï»ëáõÃÛáõÝ  обзор         
მიმღები  ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý принимающий 
მიმყენებელი  íÝ³ëáÕ  причиняющий (вред)        
მიმცემი  ïíáÕ, Ñ³ÝÓÝáÕ  отдающий 
მიმწოდებელი  Ù³ï³Ï³ñ³ñ поставщик         
მინდა  áõ½áõÙ »Ù, ó³ÝÏ³ÝáõÙ  »Ù хочу 
მინდობა  íëï³Ñ»É  доверять 
მინდობილობა  ÉÇ³½áñ³·Çñ  доверенность 
მინერალური  Ñ³Ýù³ÛÇÝ  минеральный 
მინიშნება  óáõóáõÙ указание         



53 
 

მინიჭება  ßÝáñÑáõÙ присуждение (награды, премии) 
მის  Ýñ³ его, её 
მისაბმელი Ïó³ë³ÛÉ« ÏóÇã  прицеп         
მისადაგება  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ« Ñ³ñÙ³ñ³óáõÙ приведение в 
соответствие       
მისადგომი  Ùáï»óáõÙ подход, подъезд        
მისამართი  Ñ³ëó» адрес; место жительства 
მისასვლელი  obhbi mjke ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑ  подход 
მისაღები  ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý  приемлемый, приёмная 
მისაღწევი  Ñ³ëÝ»ÉÇù  достигаемый 
მისდევს Ñ»ï»õáõÙ ¿« Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿  преследует, следует        
მისვლა  ·Ý³É  ³ÛÝï»Õ  приход 
მისი  Ýñ³  его, её 
მისია  ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ  миссия 
მისცა  ïí»ó отдал 
მიტანა  ï³Ý»É, Ñ³ëóÝ»É  приносить, относить 
მიტაცება  Ûáõñ³óÝ»É присвоить         
მიტოვება  ÃáÕÝ»É оставлять         
მიუახლოვა Ùáï»Ý³É  приблизился         
მიუთითა  Ù³ïÝ³Ýß»ó  отметил, указал, сослался 
მიუკერძოება   ãÙ³ëÝ³íáñ»óí³Í объективность, непредвзятость 
მიულოცა  ßÝáñÑ³íáñ»ó  поздравил 
მიუმატა  ³í»É³óñ»ó прибавил         
მიუღებელი  ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ  неприемлемый 
მიუღწეველი ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ  недосягаемый         
მიუძღვის  ÝíÇñíáõÙ  ¿  предводительствовать, вести за собой 
მიფრინავს  ÃéãáõÙ ¿ летит         
მიქცევა  í»ñ³µ»ñÙáõÝù обращение         
მიღება  ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ  прием, принимать 
მიღმა  »ï¨áõÙ« ë³ÑÙ³ÝÝÝ»ñÇó ¹áõñë  за пределами 
მიღწევა  Ñ³ëÝ»É  достигать 
მიყენება   Ñ³ëóÝ»É, å³ï×³é»É  причинять 
მიყვანა  Ñ³ëóÝ»É приводить         
მიყვარს  ëÇñáõÙ »Ù люблю         
მიყიდვა  í³×³é»É  продавать 
მიჩნევა  tnv+r Ñ³Ù³ñ»É  считать 
მიცემა  ï³É, Ù³ïáõó»É  отдавать 
მიწა  ÑáÕ  земля 
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მიწათმოწყობა  ÑáÕû·ï³·áñÍáõÙ  землепользование         
მიწერა  ·ñ³ÝóáõÙ приписать         
მიწისქვეშა  ëïáñ»ñÏñÛ³,  ·»ïÝÇ ï³Ï подземный 
მიწისძვრა  »ñÏñ³ß³ñÅ землетрясение 
მიწოდება  Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ предложить, подать 
მიწურული ë³ÑÙ³Ý³·ÍáõÙ  на исходе        
მიხედვით  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  по, согласно 
მიხვდა  Ñ³ëÏ³ó³í« ·ÉËÇ ÁÝÏ³í  догадался, понял        
მიჯნა  ë³ÑÙ³Ý граница, межа        
მიჰყვება, მიჰყავს ÏóíáõÙ  ¿ , Ñ»ïÁ  ï³ÝáõÙ  ¿  следует, ведёт 
მიჰყიდის  Ïí³×³éÇ« Ï¹³í³×³ÝÇ  продаст         
მკაფიო Ñëï³Ï  четкий         
მკაცრი  ËÇëï  строгий 
მკვდარი Ù³Ñ³ó³Í« Ñ³Ý·áõóÛ³É  мертвый         
მკვეთრი  ß»ßï³ÏÇ  резкий, яркий, четкий 
მკვიდრი  µÝÇÏ коренной житель, абориген 
მკვლელობა  ëå³ÝáõÃÛáõÝ убийство         
მკითხველი  ÁÝÃ»ñóáÕ  читатель 
მკურნალობა  µáõÅáõÙ лечение 
მმართველი  Ï³é³í³ñáÕ  правитель 
მნიშვენელობა  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  значение 
მოაგვარა Ï³ñ·³íáñ»ó  уладил         
მოაგროვა  Ñ³í³ù»ó собрал         
მოადგილე   ï»Õ³Ï³É  заместитель 
მოაზროვნე ÇÙ³ëïáõÝ  мыслитель         
მოამზადა  å³ïñ³ëï»ó  приготовил, подготовил 
მოანდერძე  Ïï³ÏáÕ  завещатель 
მოასწრო  Ñ³ëóñ»ó  успел 
მოაქვს µ»ñáõÙ ¿  несет         
მოაწერა  ëïáñ³·ñ»ó  подписал 
მოაწესრიგა Ï³ñ·Ç µ»ñ»ó« Ï³ñ·³íáñ»ó  привел в порядок, упорядочил      
მოაწყო  Ï³ñ·³íáñ»ó  устроил 
მოახდინა  Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ  произвёл 
მოახერხა  Ï³ñáÕ³ó³í смог, сумел 
მობილური  ß³ñÅáõÝ,  µçÇç³ÛÇÝ  мобильный 
მობინადრე  Ï»Ýíáñ« µÝ³ÏÇã  жилец, квартирант        
მოგახსენეთ  ï»Õ»Ï³óÝáõÙ »Ù« ½»ÏáõóáõÙ »Ù сообщаю, докладываю        
მოგება  ß³ÑáõÛÃ  прибыль 
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მოგეხსენება  ÇÝãå»ë  Ñ³ÛïÝÇ ¿ как известно 
მოგვარება  ¹³ë³íáñáõÙ  наладить, налаживание 
მოგვიანებით    ³í»ÉÇ áõß позже, позднее 
მოგვცა  ÇÝÓ ï³ÛÇñ  дал 
მოგზაურობა  áõÕ¨áñáõÃÛáõÝ  путешествие 
მოგირავნე  ·ñ³í ¹ÝáÕ  залогодержатель 
მოდგმა  ïáÑÙ« ó»Õ род, племя        
მოდის   ·³ÉÇë ¿  идёт 
მოდული Ùá¹áõÉ  модуль         
მოედანი  Ññ³å³ñ³Ï  площадь 
მოეთხოვა  Ïå³Ñ³ÝçíÇ потребовалось 
მოემატა  ³í»É³ó³í добавилось         
მოეპოვება Ó»éù Ïµ»ñíÇ  имеет         
მოექცა  í»ñ³µ»ñí»ó повел себя с кем-то      
მოეწერა  ëïáñ³·ñí»ó  было подписано 
მოეწყო  ÁÝ¹áõÝí»ó  устроился 
მოეხსნა  Ñ³Ýí»ó снято         
მოვალე  å³ñï³ï»ñ  должник 
მოვალეობა  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ  обязанность 
მოვამზადეთ  Ý³Ë³å³ïñ³ëï»óÇÝ подготовили         
მოვაჭრე ³é»õïñ³Ï³Ý  торговец         
მოვახდენთ ÏÏ³ï³ñ»Ýù« Ïå³ïñ³ëï»Ýù  сделаем, произведем        
მოვახერხეთ  Ï³ñáÕ³ó³Ýù сумели, смогли        
მოვიგეთ  Ñ³ÕÃ»óÇÝù,  ß³Ñ»óÇÝù  выиграли 
მოვიდა  »Ï³í пришел 
მოვითხოვთ  å³Ñ³ÝçáõÙ »Ýù  требуем 
მოვიპოვეთ  ·ï³Ýù« ëï³ó³Ýù получили, нашли        
მოვიყვანეთ  µ»ñ»óÇÝù привели         
მოვლა  ÏËÝ³ÙÇ  забота, заботиться  
მოვლა-პატრონობა  ËÝ³Ùù уход         
მოვლენა  »ñ¨áõÛÃ  событие 
მოზიდული  µ»ñí³Í притяженный, аккумулированный 
მოთავსება  ï»Õ³íáñ»É« ½»ï»Õ»É поместить         
მოთავსებული  ½»ï»Õí³Í  помещенный 
მოთამაშე   Ë³Õ³óáÕ  игрок 
მოთმინება Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ  терпение         
მოთხოვნა  å³Ñ³Ýç требование, спрос 
მოიგო Ñ³ÕÃ»ó« ß³Ñ»ó  победил, выиграл        



56 
 

მოითხოვა  å³Ñ³Ýç»ó  потребовал 
მოიმატა  ·Çñ³ó»É  ¿  прибавил   
მოინდომა  ó³ÝÏ³ó³í захотел         
მოიპოვა  Ó»éù ¿ µ»ñ»É  приобрёл 
მოისმინა  Éë»ó  прослушал 
მოიტანა  µ»ñ»ó  принёс 
მოიქცა  í³ñí»ó  поступил 
მოიყვანა  µ»ñ»ó  привёл 
მოიშალა   ï³å³Éí»ó, ÷Éáõ½í»ó отказал, вышел из строя 
მოიცავს   å³ñáõÝ³ÏáõÙ  ¿  содержит 
მოიძებნა  ·ïÝí»ó« Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»ó  нашлось         
მოიწვია  Ññ³íÇñ»É ¿  пригласил 
მოიწონა  Ñ³í³Ý»É ¿  одобрил 
მოიხსნა  Ñ³Ý»ó снял         
მოიჯარე  í³ñÓ³Ï³É  арендатор, съемщик 
მოკვდაობა  Ù³ÑÏ³Ý³óáõ  смертность 
მოკვლევა  Ñ»ï³ùÝÝ»É  исследование, расследование 
მოკლა  ëå³Ý»ó  убил 
მოკლე  Ï³ñ× короткий 
მოკლებული  ½ñÏí³Í недостаточный 
მოკლედ  Ñ³Ù³éáï  коротко, короче 
მოკლევადიანი  Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï  краткосрочный 
მოლაპარაკება  µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝ  переговоры 
მოლოდინი  ëå³ëáõÙ ожидание         
მომავალი  ³å³·³ будущее 
მომაკვდავი  Ù»éÝáÕ умирающий         
მომარაგება  Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É снабдить, снабжение 
მომართვა  ¹ÇÙáõÙ обращение         
მომატება ³í»É³óáõÙ« µ³½Ù³óáõÙ  прирост         
მომგებიანი  ß³Ñ³í»ï  прибыльный 
მომდევნო  Ñ³çáñ¹ следующий 
მომდინარეობს  ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ притекает, происходит        
მომეტებული ³í»É³óí³Í« ·»ñ³½³Ýóí³Í  превышенный         
მომზადება  å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ  готовить, подготовка 
მომიტინგე  óáõó³ñ³ñ митингующий         
მომიჯნავე  ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó   граничащий, соседний 
მომლოდინე ëå³ëáÕ  ожидающий         
მომრავლება  µ³½Ù³å³ïÏáõÙ приумножение         
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მომსახურება  Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ëå³ë³ñÏáõÙ услуги, обслуживание 
მომტანი  µ»ñáÕ« Ù³ïáõóáÕ податель, подносчик, приносящий       
მომუშავე  ³ßË³ïáÕ  работающий 
მომჩივანი  µáÕáùáÕ  истец 
მომწესრიგებელი  Ï³ñ·³íáñáÕ« Ñ³ñÃ»óÝáÕ регулирующий, 
улаживающий        
მომწონს ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë  нравится (мне)        
მომწყობი  Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ  устроитель 
მომხდარი  Ï³ï³ñí³Í  случившийся 
მომხმარებელი  ëå³éáÕ  пользователь 
მომხრე  ³ç³ÏÇó« ÏáÕÙÝ³ÏÇó  сторонник 
მონათხოვრე   ËÝ¹ñáÕ проситель 
მონაკვეთი  Ñ³ïí³Í  отрезок 
მონაცემი  ïíÛ³É  данные 
მონაწილე  Ù³ëÝ³ÏÇó  участник 
მონდომება  ó³ÝÏ³É« Ó·ï»É захотеть, постараться        
მონეტა  Ù»ï³Õ³¹ñ³Ù монета 
მონიშნა  Ýß»É отметить, пометить        
მონკავშირი  áñëáñ¹Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ союз охотников        
მოპასუხე  å³ï³ëË³ÝáÕ ответчик         
მოპოვება  Ñ³ÛÃ³ÛÃáõÙ  приобретение 
მოპყრობა  í»ñ³µ»ñÙáõÝù  обращение 
მორთული  ½³ñ¹³ñí³Í« Ñ³ñ¹³ñí³Í нарядный, наряженный, 
укращенный, обставленный      
მორიგე  Ñ»ñÃ³å³Ñ  дежурный         
მორიგება ·áñÍ³éù  сделка         
მორიგი  Ñ»ñÃ³Ï³Ý  очередной 
მოსაგვარებელი  ³ñ·³íáñí»ÉÇù требует улаживания 
მოსავალი  µ»ñù урожай 
მოსაზრება  Ï³ñÍÇù  точка зрения 
მოსაკლავი  ëå³ÝíáÕ« ëå³Ýí»ÉáõÝ »ÝÃ³Ï³ убиваемый, подлежащий 
убийству       
მოსაკრებელი  ÅáÕáíí»ÉÇ шкала ставок, шкала сборов, тариф сборов, 
сбор ставок 
მოსალაპარაკებელი  обсуждаемый, подлежащий  
მოსალოდნელი  ëå³ëíáÕ  вероятный, ожидаемый  
მოსამართლე  ¹³ï³íáñ  судья 
მოსამზადებელი  Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý подготовительный 
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მოსამსახურე  ³Õ³ËÇÝ  слуга, служитель, служащий 
მოსაპოვებელი  áñáÝíáÕ  искомый 
მოსარგებლე   û·ïíáÕ  пользователь 
მოსაჩვენებელი  Ó»õ³Ï³Ý  притворный         
მოსაწესრიგებელი  Ï³ñ·³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³  подлежащий 
упорядочению        
მოსაწყობი ë³ñù³íáñáõÙ  подлежащий устройству        
მოსახლეობა  µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ население, жители, популяция 
მოსვლა  ·³Éáõëï  подходить, приходить,   приезжать, приехать 
მოსთხოვა  å³Ñ³Ýç»ó  потребовал 
მოსმენა  Éë»É  слушать; прослушивать, слушание 
მოსპობა  í»ñ³óáõÙ« ÏáñÍ³ÝáõÙ  разрушение; уничтожение, 
ликвидирование 
მოსწავლე   ³ß³Ï»ñï« ë³Ý  ученик; воспитанник 
მოსწერა  ·ñ»É  написал 
მოსწონს  Ñ³í³ÝáõÙ ¿  нравится 
მოტომსროლელი ÙáïáÑñ³ÓÇ·  мотострелок         
მოტყუება  Ë³µ»áõÃÛáõÝ  обман, ложь 
მოულოდნელი  ³Ýëå³ë»ÉÇ  внезапный, неожиданный  
მოუსმინა  Éë»ó выслушал         
მოუტანა  Ý³ µ»ñ»ó Ýñ³ Ñ³Ù³ñ принёс  ему/ей, привез ему/ей 
მოუწევს  Ñ³ñÏ ÏÉÇÝÇ  вынужден 
მოუწერია  ëïáñ³·ñ»ó  подписал         
მოუწოდა  Ïáã ³ñ»ó  призвал 
მოუწყვია  ³ÝóÏ³óñ»ó  устроил         
მოუხდენია  Ï³ï³ñ»ó« ³ñ»ó сделал         
მოქალაქე   ù³Õ³ù³óÇ гражданин, гражданка 
მოქმედება  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ   действие 
მოქმედი  ·áñÍáÕ  действующий, активный 
მოქცევა  í³ñù« í»ñ³µ»ñÙáõÝù  поведение, прилив        
მოღვაწე  ·áñÍÇã деятель 
მოყვანილი  µ»ñí³Í  стройный, приведенный 
მოყვარული ëÇñáÕ  любитель         
მოყოლილი  å³ïÙ³Í рассказанный         
მოშიმშილე  ù³Õó³Í  голодающий         
მოშლა  Ë³÷³ÝáõÙ  портить 
მოშორება Ñ»é³óÝ»É  удалить         
მოჩანს  »ñ»õáõÙ ¿ виден         
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მოჩვენებითი  óáõó³¹ñ³Ï³Ý«»ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý показной, кажущийся        
მოცემული  ïíÛ³É  данный 
მოძებნა  áñáÝáõÙ« ÷ÝïñáõÙ  поиск, поискать        
მოძრავი  ß³ñÅ³Ï³Ý  движимый, подвижный 
მოძრავ-მექანიკური  ß³ñÅ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  движимый  
механически 
მოძრაობა  ß³ñÅáõÙ  движение, перемещение 
მოწესრიგება  Ï³ñ·³íáñáõÙ  улаживать, устраивать, приводить в 
порядок, регулировать 
მოწვევა  Ññ³íÇñ»É  приглашение 
მოწინააღმდეგე  Ñ³Ï³é³Ïáñ¹« Ñ³Ï³¹Çñ противник, противоположный        
მოწინავე  ³é³ç³íáñ передовой         
მოწმდება  ëïáõ·íáõÙ  ¿ осматривается, проверяется 
მოწმე  íÏ³« ³Ï³Ý³ï»ë   свидетель, очевидец 
მოწმობა  íÏ³Û³·Çñ удостоверение, свидетельство  
მოწოდება  Ïáã призвание, призвать 
მოწონება  ¹áõñ Ï·³« Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ Ïï³ понравиться, одобрить, одоб-
рение       
მოწყობა  ¹³ë³íáñáõÙ  устраивать, налаживать 
მოწყობილობა  uehekei ë³ñù³íáñ³Ýù устройство 
მოწყობილობა- დანადგარები ë³ñù³íáñáõÙ  устройства-оборудование        
მოჭრა  Ïïñ»É  резать, срезать 
მოხდა  å³ï³Ñ»ó  случилось 
მოხდის  µ³óáõÙ ¿« Ñ³ÝáõÙ ¿ откроет, снимет        
მოხელე  ³ëïÇ×³Ý³íáñ« Í³é³ÛáÕ чиновник, служащий 
მოხერხდა  Ñ³çáÕí»ó  получилось 
მოხვედრა  Ñ³ëÝ»É, ÁÝÏÝ»É  попадание 
მოხიბლული  ÑÇ³ó³Í ¿ очарован         
მოხმარდა  Í³Ëëí»ó  применилось 
მოხმარება  û·ÝáõÃÛáõÝ помогать, применение, использование  
მოხსენება  ½»ÏáõóáõÙ  отчет, доклад, рапорт 
მოხსენიება  ÑÇß»É« ÑÇß³ï³Ï»É вспоминать, упоминать        
მოხსნა  ³ñÓ³Ï»É  снять, освободить 
მოხუცებული  Í»ñ³ó³Í  старый, пожилой 
მოჰკიდა ·ÇÝáí³ó³Í  навесил         
მოჰპარა  ·áÕ³ó³í украл         
მოჰყვა  otnlb Ñ»ï¨»ó рассказал, последовал 
მრავალათასიანი  µ³½Ù³Ñ³½³ñ многотысячный         
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მრავალბინიანი  µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý многоквартирный         
მრავალი  µ³½Ù³ÃÇí  много, множество, масса 
მრავალმანდატიანი µ³½Ù³Ù³Ý¹³ï  многомандатный         
მრავალმნიშვნელოვანი µ³½Ù³Ýß³Ý³Ï  многозначительный         
მრავალმხრივი µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ  многосторонний, многогранный, 
разносторонний 
მრავალფეროვანი µ³½Ù»ñ³Ý·« µ³½Ù³µÕ»ï  многообразный, 
разнообразный, разноцветный 
მრავალშვილიანი µ³½Ù³½³í³Ï  многодетный         
მრავალწლიანი  µ³½Ù³ÙÛ³ многолетний, давнишний 
მრავაჯერადი  µ³½Ù³ÏÇ  многоразовый 
მრგვალი ÏÉáñ  круглый         
მრეწველობა  ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ индустрия, промышленность, 
производство 
მრიცხველი  Ñ³ßíÇã  счетчик  
მრჩეველი  ËáñÑñ¹³Ï³Ý советник         
მრწამსი Ñ³í³ï  вера         
მსახიობი  ¹»ñ³ë³Ý  артист, актёр 
მსახურობს  Í³é³ÛáõÙ ¿ служит         
მსგავსი  ÝÙ³Ý подобный, похожий, сходный 
მსესხებელი  í³ñÏ³ïáõ отдалживатель, дающий в долг 
მსვლელობა ÁÝÃ³óù« »ñÃ  ведение, ход, шествие       
მსოფლიო  ³ßË³ñÑ« Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ мир, всемирный, мировой 
მსუბუქი  Ã»Ã¨  лёгкий 
მსურველი  ó³ÝÏ³óáÕ  желающий 
მსხვერპლი  ½áÑ  жертва 
მსხვილი  Ëáßáñ  плотный, толстый 
მსჯავრდებული  ¹³ï³å³ñïÛ³É подсудимый, осужденный 
მსჯელობა  ùÝÝ³ñÏáõÙ  обсуждение 
მტერი  ÃßÝ³ÙÇ  враг 
მტკივნეული ó³í³ÉÇ« ó³í³·ÇÝ  болезненный, наболевший        
მტკიცება  ³å³óáõÛó  доказательство, доказывать 
მტკიცებულება  ³å³óáõÛó  доказательство 
მუდამ  ÙÇßï, ß³ñáõÝ³Ï всегда, постоянно 
მუდმივი  Ùßï³Ï³Ý  постоянный, неизменный 
მუდმივმოქმედი  Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ постоянно действующий        
მუზეუმი  Ã³Ý·³ñ³Ý музей         
მუსიკალური  »ñ³Åßï³Ï³Ý  музыкальный 
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მუქარა  ëå³éÝ³ÉÇù  угроза 
მუშავდება  Ùß³ÏíáõÙ ¿ разрабатывается         
მუშაკი  ³ßË³ïáÕ    работник 
მუშაობა  ³ßË³ï³Ýù  труд, работа 
მუშახელი  ³ßË³ïáõÅ рабочая сила        
მუშტი  µéáõÝóù кулак         
მუხლი  Ñá¹í³Í  колено, статья, раздел, пункт 
მუხტი ÉÇóù  заряд         
მფარველი Ñáí³Ý³íáñ, Ñáí³Ý³íáñáõÙ  покровитель 
მფლობელი  ï»ñ, ïÇñ³Ï³É владелец 
მფრინავი  û¹³ãáõ« ÃéãáÕ летчик, летающий        
მქონე  áõÝ»óáÕ  обладатель 
მყავს áõÝ»Ù  имею         
მყარი  åÇÝ¹, Ñ³ëï³ïáõÝ   постоянный, устойчивый, прочный, стойкий 
მყიდველი  ·Ýáñ¹  покупатель 
მყოფი  ·ïÝíáÕ  находящийся 
მშენებელი  ßÇÝ³ñ³ñ строитель         
მშენებლობა  ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ  строительство, стройка 
მშვენიერი  ÑÇ³Ý³ÉÇ  прекрасный, замечательный, прекрасный 
მშვიდი  Ñ³Ý·Çëï  спокойный, невозмутимый 
მშვიდობა  Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ  мир 
მშვილებელი áñ¹»·Çñ  усыновитель 
მშობელი  ÍÝáÕ  родитель 
მშობიარობა  ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛáõÝ  роды 
მშრალი ãáñ  сухой         
მჩუქებელი  ÝíÇñáÕ  даритель 
მცდარი ëË³É« ÃÛáõñ  ошибочный         
მცდელობა  ÷áñÓ попытка 
მცენარე  µáõÛë растение 
მცველი å³Ñ³å³Ý  охранник         
მცირე   ÷áùñ  малый 
მცირეწლოვანი ³Ýã³÷³Ñ³ë  малолетний         
მცურავი ÉáÕáñ¹« ÉáÕ³óáÕ  пловец, плывущий, змея       
მცხოვრები  µÝ³ÏíáÕ« µÝ³ÏÇã  житель 
მძევალი  å³ï³Ý¹ заложник         
მძიმე   Í³Ýñ  тяжелый 
მძღოლი í³ñáñ¹  шофер         
მწარე  ÏÍáõ горький         
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მწარმოებელი  ³ñï³¹ñáÕ  производитель 
მწერალი  ·ñáÕ  писатель 
მწვავე  ËÇëï  острый, резкий 
მწვანე  Ï³Ý³ã зелёный 
მწვრთნელი  Ù³ñ½Çã тренер 
მწითური ß»Ï« ßÇÏ³Ï³ñÙÇñ  рыжий         
მჭიდრო  ë»ñï« ËÇï  плотный, тесный 
მჭლე ÝÇÑ³ñ« ÉÕ³ñ  худой, тощий        
მხარდაჭერა  ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ  поддержка 
მხარე  »ñÏñ³Ù³ë, ÏáÕÙ сторона 
მხარი  áõë плечо 
მხარჯავი  Í³ËëáÕ  тот, кто тратит 
მხატვარი  ÝÏ³ñÇã художник 
მხედველობა  ï»ëáÕáõÃÛáõÝ  зрение 
მხილებული  Ù»ñÏ³óí³Í« ¹ÇÙ³Ï³½»ñÍí³Í изобличенный         
მხოლოდ  ÙÇ³ÛÝ  только 
მხრივ   Çñ Ñ»ñÃÇÝ  со стороны 
მჯერა  Ñ³í³ïáõÙ »Ù верю 
ნაანდერძები  Ïï³Ïí³Í завещаемый,   завещенный      
ნაბიჯი  ù³ÛÉ  шаг 
ნაბიჯ-ნაბიჯ ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ  шан за шагом       
ნაგავსაყრელი ³Õµ³ï»ÕÇ  мусоросвалка         
ნაგებობა  Ï³éáõÛó строение 
ნადირობა  áñëáñ¹áõÃÛáõÝ  охота 
ნაერთი ÙÇ³óáõÙ  соединение         
ნავთობი  Ý³íÃ³ÙÃ»ñù  нефть 
ნავსადგური (ნავმისადგომი)  Ý³í³Ï³Û³Ý гавань, порт 
ნათელი   å³ÛÍ³é яркий, светлый 
ნათესავი  ³½·³Ï³Ý  родственник 
ნათესაური  ³½·³Ïó³Ï³Ý  родственный 
ნათლად å³ñ½  ясно         
ნათქვამი  ³ëí³Í сказанный 
ნათხოვარი  áõñÇßÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  ÷áË ³é³Í одолженый 
ნაკადი  Ñ»Õ»Õ поток 
ნაკეთობა  å³ïñ³ëï³Í  изделие 
ნაკვეთი  ÑáÕ³Ïïáñ  участок (земельный) 
ნაკისრი  ëï³ÝÓÝ³Í взятый на себя 
ნაკლები  å³Ï³ë менее, меньше 
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ნაკლი  Ã»ñáõÃÛáõÝ  недостаток 
ნაკრები  Ñ³í³ù³Ï³Ý  сборная 
ნაკრძალი  ³ñ·»É³Ýáó  заповедник 
ნალექი  ï»ÕáõÙÝ»ñ  осадок         
ნამდვილი  ÇëÏ³Ï³Ý  настоящий 
ნამეტი  ³í»É припуск 
ნამსახურები  í³ëï³Ï  отслуживший 
ნამუშევარი  ³ßË³ï³ÝùÇ  ³ñ¹ÛáõÝù  работа, отработанный 
ნანგრევები  ³í»ñ³ÏÝ»ñ руины         
ნაოსნობა  Ý³í³·Ý³óáõÃÛáõÝ  мореходство 
ნაპირი ³÷« Íáí³÷ берег, побережье, край       
ნაპოვნი  ·ïÝí³Í , ·Ûáõï  найденный 
ნარინჯისფერი  Ý³ñÝç³·áõÛÝ  померанцевый         
ნარჩენი  ÙÝ³óáñ¹ остаток, отбросы, отходы 
ნასამართლევი ¹³ïí³Í  судимый         
ნასყიდობა  ·ÝáõÙ  купля-продажа, продажа 
ნატურა  µÝ³ÙÃ»ñù« µÝ³Ï³Ý  натура 
ნაღდი  ÇëÏ³Ï³Ý  реальный, несомненный 
ნაღველი  Ù³ÕÓ« É»ÕÇ желчь         
ნაყარი  ÑáÕ³ÃáõÙµ« ÉóáÝ насыпь, насыпной        
ნაყიდი  ·Ýí³Í купленный         
ნაყინი  å³Õå³Õ³Ï  мороженое         
ნაყოფი  åïáõÕ  плод 
ნაყოფიერად  åïÕ³µ»ñ плодотворно         
ნაშვილები  áñ¹»·Çñ  усыновленный 
ნაშთი  ÙÝ³óáñ¹ остаток 
ნაშრომი  ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ  результат труда,  (труд)      
ნაცემი  Í»Íí³Í избитый         
ნაცვალგება ÷áË³ñÇÝáõÙ  замещение         
ნაცვლად  ÷áË³ñ»Ý  вместо 
ნაცმოძრაობა ³½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙ  национальное движение        
ნაცნობი Í³ÝáÃ  знакомый         
ნაძვი  »Õ¨ÝÇ  ель 
ნაწარმი  ³ñï³¹ñ³Ýù  продукт,  изделие 
ნაწარმოები  ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ роизведение, изготовленный 
ნაწილი  Ù³ë, µ³Å³Ý  часть, раздел 
ნაწილ-ნაწილ  Ù³ë¬Ù³ë по частям 
ნაწყვეტი  Ñ³ïí³Í  отрывок 
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ნახევარი  ÏÇëáí половина 
ნახევარკუნძული Ã»ñ³ÏÕ½Ç  полуостров         
ნახვა  ï»ëÝ»É  посещение, видеть, находить  
ნახშირჟანგი  ³ÍË³ÃÃáõ углерод         
ნგრევა  ÷Éáõ½í»É  разрушение 
ნდობა  íëï³ÑáõÃÛáõÝ  доверие  
ნება  Ï³Ùù  желание 
ნებართვა    ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝ  позволение, разрешение 
ნება-სურვილი  Ï³Ùù »õ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ  воля и желание       
ნებაყოფლობით  Ï³Ù³íáñ  добровольно 
ნებისმიერი  ó³ÝÏ³ó³Í любой, каждый 
ნედლეული  ÑáõÙù  сырье 
ნედლი  ÑáõÙ« Ã³ñÙ  сырой, свежий        
ნიადაგი  ÑÇÙù  почва, основание  
ნივთი  Çñ  предмет, вещь 
ნივთიერება  ÝÛáõÃ  вещество, субстанция 
ნიმუში  ÝÙáõß  образец, пример 
ნიღაბი ¹ÇÙ³Ï  маска         
ნიშანი  Ýß³Ý  метка, знак, отметка 
ნიშნავს  Ýß³Ý³ÏáõÙ  ¿  означает 
ნიჭი  ÓÇñù, ï³Õ³Ý¹ способность, умение, дар,талант 
ნიხრი ë³Ï³·ÇÝ  такса         
ნორჩი  å³ï³ÝÇ  молодой 
ნუ  ÙÇ ³ñ³ не 
ნუთუ  ÙÇÃ»  неужели         
ნუსხა  óáõó³Ï  список, перечень 
ოდენობა  ã³÷ количество 
ოთახი  ë»ÝÛ³Ï  комната 
ოკენარიუმი  ûÏ»³Ý³ñÇáõÙ  океанариум         
ოლქი  Ù³ñ½ округ 
ომი  å³ï»ñ³½Ù война 
ოპიზა  ûåÇ½³ Опиза (геогр.) 
ორგანიზაცია   Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ организация 
ორგანო  Ù³ñÙÇÝ  орган 
ორგანული  ûñ·³Ý³Ï³Ý  органический 
ორი  »ñÏáõ  два 
ორმაგი  »ñÏ³ÏÇ двойной 
ორმოცდაათი  ÑÇëáõÝ  пятьдесят 



65 
 

ორმხრივი  »ñÏÏáÕÙ двухсторонний 
ორსული  ÑÕÇ беременная 
ოფერტი  û ýáñï  оферта 
ოქმი  ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ  протокол 
ოქრო  áëÏÇ  золото 
ოღონდ  ÙÇ³ÛÝ  Ã» только 
ოჯახი  ûç³Ë, ÁÝï³ÝÇù  семья 
პაი  ÷³Û« µ³ÅÇÝ  пай         
პაპა  å³å дед 
პასუხი  å³ï³ëË³Ý  ответ 
პასუხისგება  å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»É привлечение к 
ответственности 
პასუხისმგებელი  å³ï³ëË³Ý³ïáõ  ответственный 
პასუხისმგებლობა  å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ответственность 
პასუხობს  å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ отвечает         
პატარა  ÷áùñ  маленький 
პატივი  å³ïÇí, Ñ³ñ·³Ýù  честь, почет 
პატივისცემა  Ñ³ñ·»É, å³ïí»É  почесть 
პატივსადები  å³ïí³ñÅ³Ý  почетный, почитаемый 
პატივსაცემი  Ñ³ñ·³ñÅ³Ý  почетный, почитаемый 
პატიმარი  µ³Ýï³ñÏÛ³É  узник, заключенный 
პატიმრობა  µ³Ýï³ñÏáõÃÛáõÝ  заключение 
პატიოსანი  ³½ÝÇí честный 
პირადი  ³ÝÓÝ³Ï³Ý  личный 
პირადობის   ÇÝùÝáõÃÛ³Ý  личностный 
პირას  ß»ÙÇÝ« »½ñ³·ÍÇÝ  у края        
პირგასამტეხლო   ·ÉáõËÏáïñáõÏ налоговый штраф 
პირდაპირი  áõÕÇÕ  прямой 
პირდაპირპროპორციული áõÕÇÕÑ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý  прямо-
пропорциональный         
პირვანდელი bkrby Ý³ËÝ³Ï³Ý  первичный 
პირველი  ³é³çÇÝ  первый 
პირი   ¹»Ùù, µ»ñ³Ý  рот 
პირიქით  ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ  наоборот 
პირნათლად  ³½Ýíáñ»Ý  честно         
პირობა  å³ÛÙ³Ý, ËáëïáõÙ  условие 
პირობითი  å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý  условный 
პიროვნება  ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝ  личность 
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პიროვნული  ³ÝÓÝ³Ï³Ý  личный 
პოსტსაბჭოთა  »ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ  постсоветский 
პროგრამულ-მიზნობრივი  Íñ³·ñ³ÛÇÝÝå³ï³Ï³ÛÇÝ программно-
целевой         
პრორუსული  éáõë³Ù»ï прорусский         
პროფკავშირი  bnnbafus ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝ  профсоюз 
პროქართველი  íñ³ó³Ù»ï прогрузин         
პური  Ñ³ó  хлеб 
ჟამი  Å³Ù³Ý³Ï« å³Ñ время, час        
რა  ÇÝã что 
რადიოგადამცემი  é³¹ÇáÑ³Õáñ¹Çã  радиопередатчик         
რაზე  ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ  на  чем, о  чем 
რაზმი  çáÏ³ï  отряд 
რათა  áñå»ë½Ç, ¿É ÇÝã чтобы 
რაიმე   áñ¨¿ ,  ÇÝã¬áñ  что-нибудь 
რამაც  ÇÝãÁ  что 
რამდენი  ù³ÝÇ, áñù³Ý  сколько 
რამე  ÙÇ µ³Ý  что-то 
რაოდენ  áñù³Ý  настолько 
რაოდენობა  ù³Ý³Ï, ÃÇí количество 
რას  ÇÝã чего, что 
რასაკვირველია  ÇÑ³ñÏ»  конечно 
რატომ  ÇÝãáõ  почему 
რაღაც  ÇÝã¬áñ µ³Ý  что-нибудь, что-то 
რაში  ÇÝãáõ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ  в чем, лошадь 
რაც  áñù³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ßáõï что 
რბილი  ÷³÷áõÏ мягкий         
რგოლი  ûÕ³Ï« ßñç³Ý звено, круг        
რეწვა  Ó»éùµ»ñáõÙ  промысел 
რთვა ·áñÍ»É« ½³ñ¹³ñ»É  прясть, украшать        
რთული  µ³ñ¹ сложный 
რიგი  Ñ»ñÃ  ряд 
რით  ÇÝã чем 
რისი  ÇÝãÇ  чего 
რისხვა ½³ÛñáõÛÃ  гнев         
რიყე  ·»ïÇ ù³ñù³ñáï ³÷  каменистый берег реки       
რიცხვი  ÃÇí число 
რიცხული  Ãí³ÛÇÝ  численный 
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რკინა  »ñÏ³Ã  железо         
რკინიგზა  »ñÏ³Ã·ÇÍ  железная  дорога 
როგორ  ÇÝãå»ë как 
როდესაც  »ñµ когда         
როდი  »ñµ не, а разве 
რომ, რომც  »Ã», áñå»ë½Ç  если, если бы 
რომელი  áñÁ  который 
როცა  »ñµ когда 
რუკა  ù³ñï»½ карта         
რუსული  éáõë»ñ»Ý  русский 
რღვევა  ù³Ý¹»É« ³í»ñ»É рушить, пороть, разрушение, разруха      
რჩება  ÙÝáõÙ  ¿  остается 
რჩენა uehnfhvf å³Ñ»É, Ï»ñ³Ïñ»É  содержать 
რჩეული ÁÝïñÛ³É  избранный         
რძე  Ï³Ã молоко         
რწმენა Ñ³í³ï  вера 
რწმუნდება Ñ³Ùá½íáõÙ ¿  убеждается         
რწმუნებული  ñ ÉÇ³½áñ  уполномоченный 
სააგიტაციო   ³·Çï³óÇáÝ  агитационный 
საადგილმამულო  ÑáÕ³ïÇñ³Ï³Ý земельный, поземельный 
საავადმყოფო  ÑÇí³Ý¹³Ýáó  больница 
საათი  Å³Ù³óáõÛó  часы 
საამისო  ¹ñ³Ý   Ñ³ñÙ³ñ  для   этого 
საანგარიშო  Ñ³ßí»ïáõ  отчетный, счетный 
საანგარიშსწორებო   í×³ñÙ³Ý  расчетный 
საანდერძო  Ïï³ÏÇ »ÝÃ³Ï³ завещательный 
საარსებო  ·áÛáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ  прожиточный 
სააუზო  ÉáÕ³í³½³ÝÇ Ñ³Ù³ñ бассейный 
სააღმზრდელო  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ воспитательный 
სააღრიცხვო  ·áõÛù³·ñÙ³Ý  »ÝÃ³Ï³ учетный 
საახალწლო  ³Ù³ÝáñÛ³, ³Ù³ÝáñÇ  новогодний 
საბაბი  å³ï×³é повод 
საბადო  Ñ³Ýù³í³Ûñ  месторождение 
საბავშვო  Ù³ÝÏ³Ï³Ý детский 
საბაზო  µ³½³ÛÇÝ  базовый 
საბაზრო  ßáõÏ³Û³Ï³Ý  рыночный 
საბაჟო  Ù³ùë³ÛÇÝ  таможня, таможенный 
საბედნიეროდ  µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ к счастью        
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საბერძნეთი  ÐáõÝ³ëï³Ý  Греция         
საბითუმო   Ù»Í³Í³Ë  оптовый 
საბინადრო   µÝ³Ïí»Éáõ, Ñ³ëï³ïí»Éáõ  ï»Õ жилищный 
საბინაო  µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ  квартирный 
საბოლოო  í»ñçÝ³Ï³Ý  окончательный 
საბუთი  ÷³ëï³ÃáõÕÃ  документ 
საბუნებისმეტყველო  естествоведческий         
საბურავი  ¹áÕ шина         
საბჭო  ËáñÑáõñ¹ совет 
საგადამხდელო Ñ³ñÏ³ÛÇÝ  налоговый         
საგადასახადო  Ñ³ñÏ³ÛÇÝ  налоговая 
საგაზაფხულო ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ весенний         
საგამოცდო  ùÝÝáÕ  экзаменационный 
საგამოძიებო  Ñ»ï³ùÝÝ³Ï³Ý  следственный 
საგანგაშო  ï³·Ý³å³ÉÇ  тревожный 
საგანი  ³é³ñÏ³ предмет 
საგანმანათლებლო   Éáõë³íáñã³Ï³Ý образовательный 
საგარეო  ³ñï³ùÇÝ  внешний 
საგარეო-ეკონომიკური  ³ñï³ùÇÝ¬ïÝï»ë³Ï³Ý внешне-экономический 
საგვარეულო  ïáÑÙ³Ï³Ý  родовой, фамильный        
საგზაო   ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ  дорожный 
საგზაო-სტრანსპორტო ×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ  дорожно-
транспортный         
საგირავნო  ·ñ³í³ïáõÝ  залоговый 
საგრძნობლად  ½·³ÉÇáñ»Ý  ощутимо 
საგულისხმო  áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ  примечательный, важный 
სად  áñï»Õ  где 
სადავო  íÇ×»ÉÇ  спорный 
სადაზღვევო  ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý  страховое 
სადამკვირვებლო  ¹Çïáñ¹³Ï³Ý наблюдательный         
სადამრიგებლო ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý  воспитательный         
სადამფუძენებლო  ÑÇÙÝ³¹Çñ учредительный 
სადგომი  Ï³ó³ñ³Ý,  Ï³Û³Ý  стоянка 
სადგური   Ï³Û³ñ³Ý  вокзал 
სადილი  ×³ß  обед         
სადისერტაციო   ¹Çë»ñï³óÇáÝ« ³ï»Ý³Ëáë³ÛÇÝ диссертационный 
სადისციპლინო   ¹ÇëóÇåÉÇÝ³ÛÇÝ« Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý дисциплинарный 
სადმე  áõñáñ  где-нибудь, куда-нибудь        
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სადრენაჟო ¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ  дренажный         
სადღეგრძელო  Ï»Ý³ó тост         
სადღეისოდ  ³é ³Ûëûñ на сегодня        
სადღესასწაულო   Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛ³Ý, ïáÝ³Ï³Ý  праздничный 
საეკლესიო  »Ï»Õ»ó³Ï³Ý  церковный         
საელჩო   ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝ  посольство 
საემისო   ¿ÙÇëÇáÝ  эмиссионный 
საერთაშორისო  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  международный 
საერთო  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  общий 
საერთოსახალხო  Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý  общенародный         
საერთო-სახელმწიფოებრივი  Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý  обще-государственная 
საერო  ³ßË³ñÑÇÏ светский         
საეჭვო  Ï³ëÏ³Í»ÉÇ  подозрительный 
სავალი  Ñ³ñÙ³ñ  ³ÝóÝ»ÉÇù  ходовой 
სავალუტო  ï³ñ³¹ñ³Ù³ÛÇÝ, ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ валютный 
სავარაუდო  »ÝÃ³¹ñ»ÉÇù вероятный,   предположительный 
სავარგულები  Ùß³ÏáíÇ  ÑáÕ³Ñ³Ý¹³ÏÝ»ñ  сельско-хозяйственные 
угодья 
სავარძელი µ³½Ï³³Ãáé  кресло         
სავაჭრო  ³é¨ïñ³Ï³Ý  торговый 
სავსე  ÉÇ полный 
სავსებით   ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ, µáÉáñáíÇÝ вполне, полностью 
საზამთრო  ÓÙ»é³ÛÇÝ« ÓÙ»ñáõÏ  зимний, арбуз        
საზეიმო  ïáÝ³Ï³Ý праздничный 
საზიანო  íÝ³ë³Ï³ñ  ущербный 
საზიარო   ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  общий 
საზოგადო  Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  общественный, общий 
საზოგადოება  Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ  общество 
საზოგადოებრივ- პოლიტიკური  Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³Ý  
общественно-политический        
საზოგადოებრივი  Ñ³Ýñ³ÛÇÝ  общественный 
საზღაური  ÷áËÑ³ïáõóáõÙ  компенсация 
საზღვაო  Íáí³ÛÇÝ  морской 
საზღვარგარეთი  ³ñï³ë³ÑÙ³Ý  заграница 
საზღვარი  ë³ÑÙ³Ý  граница 
საზღვრისპირა  ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ пограничный         
სათადარიგო  å³Ñ»ëï³ÛÇÝ  запасной 
სათავე  ³ÏáõÝù, Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝ исток, верховье, заглавие, начало 
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სათათბირო  ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý« ÅáÕáí³ñ³Ý  совещательный, дума        
სათამაშო  Ë³Õ³Éáõ, Ë³Õ³ÉÇù игрушка 
სათანადო  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  соответствующий 
სათბობ-ენერგეტიკა  í³é»ÉÇù³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý  топливно-
энергетический         
სათბობი  í³é»ÉÇù топливо         
სათბური  ç»ñÙáó парник         
სათიბი  ËáïÑ³ñù покос, сенокос        
სათითაო  ³é³ÝÓÇÝ« Ù»ÏÙ»Ï  по-одному         
სათქმელი  ³ë»ÉÇù  то, что нужно высказать 
საიდან  áñï»ÕÇó  откуда 
საიდუმლო  ·³ÕïÝÇ таинственный 
საიმედო  Ñáõë³ÉÇ  надежный 
საიმისო  Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿  предназначенный для чего/кого-то       
საიტი  Ï³Ûù  сайт         
საკათედრო  Ù³Ûñ ï³×³ñ  кафедральный         
საკანი  Ëáõó (µ³Ýï³ÛÇÝ¤  камера (тюремная)        
საკანონმდებლო  ûñ»Ýë¹Çñ законодательный 
საკარმიდამო  ïÝ³Ù»ñÓ  приусадебный         
საკვები  ëÝáõÝ¹ пища 
საკითხავი  ÁÝÃ»ñó³ñ³Ý  чтиво         
საკითხი  Ñ³ñó вопрос 
საკმაო  µ³í³ñ³ñ достаточный 
საკმარისი  µ³í³Ï³Ý достаточный 
საკნები  µ³Ýï³Ëó»ñ камеры 
საკომლო  ÍË³Ï³Ý  по-дворовий         
საკონტროლო  ëïáõ·Çã контрольный 
საკონტროლო-სალარო  ëïáõ·Çã¬¹ñ³Ù³ñÏÕ контрольно-кассовый 
საკრებულო   ë³Ïñ»µáõÉáõ орган избирательного самоуправления 
საკუთარი   ë»÷³Ï³Ý  собственный 
საკუთრება  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ собственность 
სალარო  ¹ñ³Ù³ñÏÕ касса 
სალდო  ë³É¹á  сальдо         
სამაგიერო   ÷áË³ñ»Ý отплата 
სამარე  ·»ñ»½Ù³Ý« ßÇñÇÙ могила         
სამართავი Ï³é³í³ñíáÕ управляемый         
სამართალდამცველი  Çñ³í³å³ßïå³Ý  правозащитник 
სამართალდარღვევა  Çñ³í³Ë³ËïáõÙ нарушение  правопорядка 
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სამართალი   Çñ³íáõÝù  правосудие 
სამართალმემკვიდრე  Çñ³í³Å³é³Ý·áñ¹ право-преемник 
სამართალწარმოება  Çñ³í³³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ  судопроизводство 
სამართლებრივი  Çñ³í³Ï³Ý  правовой 
სამართლიანი  ³ñ¹³ñ, ³ñ¹³ñ³ÙÇï  справедливый 
სამართლიანობა  ³ñ¹³ñ³óÇáõÃÛáõÝ справедливость 
სამარცხვინო  ³ÙáÃ³ÉÇ постыдный         
სამგზავრო  áõÕ»õáñ³Ï³Ý пассажирский         
სამგლოვიარო  ë·á траурный         
სამედიცინო   µÅßÏ³Ï³Ý  медицинский 
სამედიცინო-სოციალური   µÅßÏ³Ï³ÝëáóÇ³É³Ï³Ý медицинско-
социальный         
სამეთვალყურეო  ëÏáÕáõÃÛáõÝ, ¹Çïáñ¹Ý»ñ наблюдательный 
სამემკვიდრეო  Å³é³Ý·³Ï³Ý наследственный         
სამენეჯმენტო  Ù»Ý»çÙ»Ýï³ÛÇÝ, Ï³é³í³ñÙ³Ý менеджментный 
სამეურნეო  ïÝï»ë³Ï³Ý  хозяйственный 
სამეფო  Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ« Ã³·³íáñ³Ï³Ý королевство, королевский        
სამეცნიერო  ·Çï³Ï³Ý  научный 
სამეცნიერო-კვლევითი  ·Çï³¬Ñ»ï³½áï³Ï³Ý  научно-
исследовательский 
სამეცნიერო-ტექნიკური  ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý научно-технический         
სამეწარმეო  Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý  промышленный 
სამზადისი  Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ  подготовка         
სამზარეულო  ËáÑ³Ýáó  кухня 
სამთავრობათშორისო  ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý  межправительственный         
სამთავრობო  Ï³é³í³ñ³Ï³Ý  правительственный 
სამთვიანი  »é³ÙëÛ³ трехмесячный 
სამთო   É»éÝ³ÛÇÝ  горный 
სამივლინებო  ·áñÍáõÕÕáÙõÙÝ³ÛÇÝ командировочный         
სამისდღეშიო   Ýñ³  Ë³ãÁ,  Ýñ³ µ³ËïÁ всегдашний 
სამკვიდრო   ³ÝÓÝ³Ï³Ý   личностный 
სამკურნალო  µáõÅ³Ï³Ý  лечебный 
სამმართველო  í³ñãáõÃÛáõÝ  управление 
სამომავლო  ³å³·³ будущий 
სამონადირეო  áñëáñ¹³Ï³Ý  охотничий 
სამოქალაქო  ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý   гражданский 
სამოქალაქო-სამართლებრივი  ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý¬Çñ³í³Ï³Ý  правовой 
სამოქმედო  ·áñÍáÕ  относящийся к действиям 
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სამოყვარულო  ëÇñáÕ³Ï³Ý  любительский 
სამოციქულო  ³é³ù»É³Ï³Ý  апостольский 
სამრეწველო   ³ñï³¹ñ³Ï³Ý  промышленный 
სამსახურეობრივი  Í³é³Û³Ï³Ý,  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ служебный 
სამსახური  ³ßË³ï³Ýù служба 
სამუდამო  Ùßï³Ï³Ý  вечный 
სამუშაო  ³ßË³ï³Ýù  работа 
სამყარო  ³ßË³ñÑ вселенная 
სამშაბათი  »ñ»ùß³µÃÇ  вторник 
სამშენებლო  ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  строительный 
სამშვიდობო   Ë³Õ³Õ³ñ³ñ  миротворческий 
სამშობიარო  ÍÝÝ¹³ïáõÝ роддом, родильный        
სამშობლო  Ñ³Ûñ»ÝÇù  родина, отчизна 
სამძებრო  Ñ»ï³ùÝÝã³Ï³Ý следственный         
სამწლიანი  »é³ÙÛ³ трехлетний 
სამწუხარო  ó³í³ÉÇ огорчительный 
სამხარეო  »ñÏñ³Ù³ë³ÛÇÝ краевой         
სამხატვრო  ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý художественный         
სამხედრო  ½ÇÝíáñ³Ï³Ý, é³½Ù³Ï³Ý  военный 
სამხრეთი   Ñ³ñ³í юг 
სანამ  ÙÇÝã¨  пока, до того 
სანაოსნო  Ý³í³·Ý³óáõÃÛáõÝ   мореходство 
სანაპირო  Íáí³÷ÝÛ³, ³é³÷ÝÛ³ набережная, береговая (линия)  
სანაცვლო  ÷áË³ñ»Ý  взамен 
სანაძლეო  Ù³ñç  пари         
სანახავი  ¹Çï³ñÏ»ÉÇ  осматриваемый         
სანდო   íëï³Ñ»ÉÇ« Ñáõë³ÉÇ заслуживающий доверия, надежный, вер-
ный      
სანერგე   ïÝÏ³ñ³Ý рассадник, питомник        
სანთელი  ÙáÙ  свеча         
სანივთო  ³åñ³Ýù³ÛÇÝ  вещественный 
საოლქო  Ù³ñ½³ÛÇÝ  окружной 
საომარი  Ù³ñïÇÏ военное 
საოცარი  ÑÇ³Ý³ÉÇ« ½³ñÙ³Ý³ÉÇ« Ññ³ß³ÉÇ  изумительный, странный, 
удивительный       
საოჯახო  ÁÝï³Ý»Ï³Ý  семейный 
საპასუხო   å³ï³ëË³Ý  ответный 
საპატიმრო   µ³Ýï, Ï³É³Ý³í³Ûñ  тюрьма 
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საპატიო   å³ïí³íáñ  почетный 
საპატრიარქო   å³ïñÇ³ñù³ñ³Ý  патриархия 
საპირისპირო   ¹»Ù ³é ¹»Ù противоположный 
საპყრობილე   Ù»Ïáõë³ñ³Ý  тюрьма 
სარგებელი  û·ï³í»ï, ß³Ñ³í»ï  выгода, польза 
სარგებლობა  û·áõï  пользование 
სარგო  ¹ñáõÛù оклад         
სარდალი Ññ³Ù³Ý³ï³ñ  командующий         
სარდაფი  ÝÏáõÕ подвал         
სარეწი  ½µ³ÕÙáõÝù  промысел, промысловый 
სართული   Ñ³ñÏ этаж 
სარკინიგზო   »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ  железнодорожный 
სარტყელი  ·áïÇ  пояс, зона 
სარჩელი  Ñ³Ûó  жалоба 
სარჩო  Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃÛáõÝ  содержание 
სარწმუნო  ëïáõÛ·, ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï достоверный, надежный, верный 
სასადილო   ×³ß³ñ³Ý  столовая 
სასაზღვრო  ë³ÑÙ³Ý³å³Ñ  пограничный 
სასამართლო  ¹³ï³ñ³Ý  суд 
სასარგებლო  û·ï³í»ï  полезный 
სასარჩელო  Ñ³ÛóáíÇ исковый         
სასაქონლო  ³åñ³Ýù³ÛÇÝ  товарный 
სასაქონლო-მატერიალური  ³åñ³Ýù³¬ÝÛáõÃ³Ï³Ý  товарно-
материальное 
სასაცილო  ÍÇÍ³Õ»ÉÇ  смешной 
სასაწყობო  å³Ñ»ëï³ÛÇÝ  складской 
სასახლე  å³É³ï  дворец         
სასიამოვნო  Ñ³×»ÉÇ  приятный 
სასიცოცხლო  Ï»Ýë³Ï³Ý  жизненный         
სასკოლო   ¹åñáó³Ï³Ý  школьный 
სასმელი  ËÙÇãù  питье, напиток 
სასოფლო-სამეურნეო  ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  сельско-хозяйственный 
სასტიკი   ËÇëï  жестокий 
სასტუმრო  ÑÛáõñ³Ýáó  гостиница 
სასურველი  ó³ÝÏ³ÉÇ  желаемый 
სასუქი  å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ  удобрение 
სასწავლებელი   áõëáõÙÝ³ñ³Ý учебное  заведение, училище 
სასწავლო   áõëáõÙÝ³Ï³Ý  учебный 
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სასწავლო- საგანმანათლებლო  áõëáõÙÝ³Éáõë³íáñã³Ï³Ý  учебно-
просветительский        
სასწავლო-სამეცნიერო  áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý учебно-научный         
სასწავლო-საწარმოო  áõëáõÙÝ³³ñï³¹ñ³Ï³Ý учебно-
производственный         
სასწორი Ïß»éù  весы         
სასწრაფო  ßï³å  скорый 
სასჯელაღსრულებითი  å³ïÅÇã¬Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý  
судебноисполнительный 
სასჯელი  å³ïÇÅ наказание 
სატვირთო  µ»éÝ³ï³ñ грузовой         
სატვირთო-საბაჟო  µ»éÝ³ï³ñÙ³ùë³ÛÇÝ  грузо-таможня         
სატკივარი  ó³í« ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ  боль, болезнь        
სატყეო vti+ ³Ýï³é³ÛÇÝ  лесное 
სატყეო-სამეურნეო  ³Ýï³é³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ  лесо-хозяйственный         
საუბარი  ½ñáõÛó   беседа, разговор 
საუბრობს  ½ñáõóáõÙ ¿, беседует, разговаривает 
საუზმე Ý³Ë³×³ß  завтрак         
საუკეთესო  É³í³·áõÛÝ  наилучший 
საუკუნე  ¹³ñ  век 
საურავი  ïáõÛÅ, ïáõ·³Ýù  пеня 
საუწყებათშორისო   ÙÇç·»ñ³ï»ëã³ÛÇÝ межотраслевое 
საუწყებო  ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ведомственный         
საფარი  Í³ÍÏ« Í³ÍÏáó  покрытие 
საფასური  ·ÇÝ  стоимость, цена 
საფეხბურთო  ýáõïµáÉ³ÛÇÝ футбольный         
საფეხური  ³ëïÇ×³Ý  ступень 
საფინანსო   ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý финансовый 
საფინანსო-საბიუჯეტო   ýÇÝ³Ýë³¬µÛáõç»ï³ÛÇÝ  финансово-бюджетный 
საფოსტო   ÷áëï³ÛÇÝ  почтовый 
საფრთხე   íï³Ý·, ëå³éÝ³ÉÇù  опасность 
საფრთხეშემცველი  íï³Ý·³íáñ  опасный         
საფუძველი  ÑÇÙù  основа 
საქაერონავიგაცია  ìñ³ó³¿ñáÝáíÇ·³óÇ³ Грузаэронавигация 
საქალაქთაშორისო  ÙÇçù³Õ³ù³ÛÇÝ междугородний         
საქალაქო   ù³Õ³ù³ÛÇÝ  городской 
საქართველო  ìñ³ëï³Ý  Грузия         
საქველმოქმედო   µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý  благотворительный 
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საქვეუწყებო  »ÝÃ³·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý  подведомственный         
საქვეყნო   Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ всемирный         
საქმე   ·áñÍ дело, занятие 
საქმიანი  ·áñÍÝ³Ï³Ý  деловой 
საქმიანობა  ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ деятельность 
საქონელი  ³åñ³Ýù  товар 
საქონელმომსახურება  ³åñ³Ýù³¬Í³é³ÛáõÃÛáõÝ товарообслуживание 
საქონლის გაწეული  dthbkvbi ·áõÃ³Ý товарный  
საქორწინო   Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý  свадебный 
საქციელი  ³ñ³ñÙáõÝù, í³ñÙáõÝù поведение,  поступок 
საღამო  »ñ»Ïá  вечер 
საღვთისმსახურო  »Ï»Õ»ó³Ï³Ý  церковный         
საღი  ³éáÕç здоровый         
საყვარელი  ëÇñ»óÛ³É« ëÇñáõÑÇ (ëÇñ»Ï³Ý¤  любимый, любовник(ца)        
საყვედური  ÝÏ³ïáÕáõÃÛáõÝ  выговор         
საყიდელი  ·ÝáõÙÝ»ñ  покупки 
საყმაწვილო  å³ï³Ý»Ï³Ý  юношеский         
საყოველთაო  Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ всеобщий 
საყოფაცხოვრებო  Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ  бытовой 
საყრდენი  Ñ»Ý³ñ³Ý« Ñ»Ý³Ï  опора, опорный        
საყურადღებო  Ï³ñ»õáñ« áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ  важный, требующий 
внимания       
საყურე   ³Ï³ÝçûÕ серьга         
საშემოსავლო  »Ï³Ùï³ÛÇÝ  подоходный 
საშემსრულებლო  Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý  исполнительный 
საშველი  û·ÝáõÃÛáõÝ помощь         
საშინაო  ïÝ³ÛÇÝ, ÁÝï³ÝÇ домашний 
საშინელი   ë³ñë³÷»ÉÇ  ужасный 
საშიში  íï³Ý·³íáñ  страшный 
საშიშროება  ëå³éÝ³ÉÇù опасность 
საშობაო  ÍÝÝ¹Û³Ý (ïáÝ¤ рождественский         
საშუალება   ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  возможность 
საშუალო   ÙÇçÝ³Ï³ñ· средний 
საშუალოვადიანი   ÙÇçÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ среднесрочный 
საშუამავლო   ÙÇçÝáñ¹³Ï³Ý  посреднический 
საჩივარი  µáÕáù  жалоба 
საჩუქარი  Ýí»ñ  подарок 
საცალო  Ñ³ï³í³×³é  розничный 
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საცდელი  ÷áñÓ³éáõ  опытный         
საცდელ-საკონსტრუქტორო  ÷áñÓ³¬ÏáÝëïñáõÏïáñ³Ï³Ý 
испытательно-конструкторское 
საცეკვაო  å³ñ³ÛÇÝ  танцевальный         
საცივი  ë³óÇíÇ сациви         
საცილო   íÇ×³µ³ÝáõÃÛõáÝ спорный 
საცხოვრებელი  µÝ³Ï»ÉÇ  жилой 
საძოვარი  ³ñáï³í³Ûñ пастбище         
საწარმო  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ  производство 
საწარმომადგენლო  Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý  представительский 
საწესდებო   Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý  уставной 
საწვავი  í³é»É³ÝÛáõÃ горючее 
საწინააღმეგო  Ñ³Ï³¹Çñ  противоположный 
საწოლი  Ù³Ñ³×³Ï³É  кровать         
საწყისი  Ý³ËÝ³Ï³Ý начало, начальный 
საწყობი  å³Ñ»ëï  склад 
საჭირო   ³ÝÑñ³Å»ßï  нужный 
საჭიროება  Ï³ñÇù« ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ нужда, надобность 
სახაზინო  ·³ÝÓ³ñ³Ý³ÛÇÝ  казначейский 
სახალხო  ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý  народный 
სახანძრო  Ññß»ç пожарный         
სახე  ¹»Ùù  лицо 
სახელდობრ  Ñ»Ýó« Ñ³ïÏ³å»ë  именно         
სახელი  ³ÝáõÝ  имя 
სახელისუფლო  ÇßË³Ý³Ï³Ý  государстенный 
სახელმძღვანელო  Ó»éÝ³ñÏ  учебник 
სახელმწიფო   å»ïáõÃÛáõÝ  государство 
სახელობის   ³Ýí³Ý  именной 
სახელობო  å³ßïáÝ ремесленный 
სახელოვანი  именитый, знаменитый        
სახელოვნებო byz+c+y+n ³ñí»ëï³µ³ÝáõÃÛáõÝ художественный 
სახელფასო  ³ßË³ï³í³ñÓ³ÛÇÝ относящийся к зарплате       
სახელწოდება  ³Ýí³ÝáõÙ название 
სახეობა  ï»ë³Ï  вид 
სახეშეცვლილი  ï»ë³÷áËí³Í видоизмененный         
სახვითი  ÏÇñ³é³Ï³Ý  изобразительный         
სახიფათო  íï³Ý·³íáñ  опасный 
სახლი  ïáõÝ  дом 
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სახმელეთო  ó³Ù³ù³ÛÇÝ  сухопутный 
სახსრები  ÙÇçáóÝ»ñ, Ñá¹ средства, суставы 
სახურავი  ï³ÝÇù крыша         
საჯარიმო  ïáõ·³Ý³ÛÇÝ штрафной         
საჯარისო  ½ÇÝíáñ³Ï³Ý« é³½Ù³Ï³Ý воинский         
საჯარო  Ñ³Ýñ³ÛÇÝ,  Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý  публичный 
საჯაროდ  Ññ³å³ñ³Ï³í публично 
საჰაერო  û¹³ÛÇÝ  воздушный 
სდევს  Ñ»ï»õáõÙ ¿ следует         
სეგმენტი ë»·Ù»Ýï  сегмент         
სესხი  ÷áË³é, ÷áË³éáõÃÛáõÝ  заем 
სვამს  ËÙáõÙ ¿, ¹ÝáõÙ  ¿  пьет 
სველი  Ã³ó мокрый         
სთავაზობს  ³é³ç³ñÏáõÙ ¿   предлагает 
სთხოვა  ËÝ¹ñ»ó  попросил 
სიახლე  ÝáñáõÃÛáõÝ  новинка 
სიახლოვე  Ùáï³Ï³  близость         
სიბერე  Í»ñáõÃÛáõÝ старость         
სიბინძურე  ó»Ë  грязь         
სიბრძნე  ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ  мудрость         
სიგარა  ëÇ·³ñ сигара         
სიგარეტი  ÍË³Ëáï  сигареты 
სიდიდე   Ù»ÍáõÃÛáõÝ, Í³í³É величина 
სივრცე  ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ  пространство 
სითბო  ç»ñÙáõÃÛáõÝ  тепло         
სიკეთე  µ³ñÇù,  µ³ñÇ ·áñÍ доброта 
სიკვდილი  Ù³Ñ  смерть 
სიმართლე  ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ правда 
სიმაღლე  Ñ³ë³Ï высота 
სიმბოლო  ËáñÑñ¹³ÝÇß символ         
სიმდიდრე   Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ  богатство         
სიმრავლე   µ³½Ù³ÏÇ« ß³ï  множество         
სიმღერა  »ñ· песня 
სიმყარე  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ  устойчивость         
სიმშვიდე  Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ спокойствие         
სიმძლავრე  Ñ½áñáõÃÛáõÝ мощность         
სინამდვილე   ÇëÏáõÃÛáõÝ   действительность 
სინდისი  ËÇÕ×  совесть         
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სინოდი  ëÇÝá¹  синод         
სირცხვილი  ³ÙáÃ  стыд         
სისრულე   ÉñÇíáõÃÛáõÝ полнота         
სისტემა  Ñ³Ù³Ï³ñ· система 
სისულელე  ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ  глупость 
სისწორე  áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ правильность 
სისხლი  ³ñÛáõÝ  кровь 
სიტყვა  µ³é слово 
სიღარიბე  ³Õù³ïáõÃÛáõÝ  бедность 
სიღატაკე  ³Õù³ïáõÃÛáõÝ нищета         
სიყვარული  ë»ñ  любовь 
სიცოცხლე   ÏÛ³Ýù  жизнь 
სიცრუე  Ï»ÕÍÇù ложь         
სიწმინდე   ëñµáõÃÛáõÝ« Ù³ùñáõÃÛáõÝ  святость, чистота        
სიხარული  áõñ³ËáõÃÛáõÝ  радость         
სიხშირე   Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ частота         
სკამი  ³Ãáé стул         
სკანდალი  ëÏ³Ý¹³É  скандал 
სკოლა   ¹åñáó  школа 
სკოლამდელი  Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý  дошкольный 
სმენია Éë»É ¿  слышал         
სოფელი  ·ÛáõÕ  деревня,  село 
სოციალურ-ეკონომიური  ëáóÇ³É¬ïÝï»ë³Ï³Ý  социально-
экономический 
სოციალური  ëáóÇ³É³Ï³Ý  социальный 
სპეცდანიშნულება  Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÙÏ³ÙÝ  спецназначение         
სპეცრაზმი  Ñ³ïáõÏ çáÏ³ï спецотряд         
სპეცსამსახური Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ  спецслужба         
სპილენძი  ÑÕÇÝÓ медь         
სპილო  ÷ÇÕ слон         
სრიალი  ë³Ñ»É скользить         
სროლა  Ïñ³Ïáó  стрельба 
სრულდება  Éñ³ÝáõÙ ¿  выполняется 
სრული  ÉñÇí, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ  полный 
სრულუფლებიანი  ÉÇ³½áñ  полномочный         
სრულფასოვანი  ÉÇ³ñÅ»ù  полноценный 
სრულყოფა  ÉñÇíáõÃÛ³Ùµ усовершенствование 
სრულწლოვანი   ã³÷³Ñ³ë совершеннолетний 
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სტუდკავშირი  áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ  студенческий  союз 
სტუმართმოყვარე  ÑÛáõñÁÝÏ³É гостеприимный         
სტუმარი  ÑÛáõñ  гость 
სუბიექტი  ëáõµÛ»Ïï  субъект 
სულ   µáÉáñ  всё, итого, совсем 
სული   ³Ý¹³Ù, á·Ç дух, душа 
სულიერი  Ñá·»Ï³Ý  духовный 
სულისკვეთება  µéÝÏáõÙ« µ»ÏáõÙ  порыв         
სუნი  Ñáï  запах         
სურათი  ÝÏ³ñ, å³ïÏ»ñ  картина 
სურვილი  ó³ÝÏáõÃÛáõÝ  желание 
სურსათი  å³ñ»Ý  продукты 
სუსტი  ÃáõÛÉ  слабый 
სუფთა  Ù³ùáõñ  чистый 
სუფრა  ë÷éáó, ×³ßÏ»ñáõÛÃ  скатерть 
სქესი  ë»é  пол 
სყიდვა  ·ÝáõÙ закупка         
სჩვევია  ëáíáñáõÃÛáõÝ имеет привычку        
სცადა  ÷áñÓ»ó  постарался 
სცალია  ³½³ï ¿ свободен         
სცემა  Í»Í»ó избил  
სცენა  µ»Ù сцена         
სცენარი ëó»Ý³ñ  сценарий         
სცოდნოდა  ·Çï»ÉÇù, ÏñÃáõÃÛáõÝ   если  бы  знать 
სძინავს  ùÝ³Í ¿ спит         
სწავლა  áõëáõÙ учёба 
სწავლება  áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ  обучение 
სწორი   ×Çßï  правильный, прямой, ровный 
სწრაფი  ³ñ³· скорый 
სჭირდება  ³ÝÑñ³Å»ßï ¿  (ему/ей/им) необходимо        
სჭირდება  å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ нуждается 
სხდომა  ÝÇëï  заседание 
სხეული   Ù³ñÙÇÝ  тело, плоть 
სხვა   ³ÛÉ, áõñÇß другой, иной 
სხვადასხვა  ï³ñµ»ñ  разные 
სხვადასხვაგვარი  ï³ñµ»ñ различный, всякий        
სჯერა  Ñ³í³ï³ó  верит, уверен 
სჯობია  ³í»ÉÇ É³í ¿ лучше 
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ტანსაცმელი  Ñ³·áõëï  одежда 
ტარდება   ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ  проводится 
ტარიფი  ë³Ï³·ÇÝ  тариф 
ტაქსი  ï³ùëÇ  такси         
ტაძარი  ï³×³ñ храм 
ტბა ÉÇ×  озеро         
ტევადობა ï³ñáÕáõÍÛáõÝ  емкость         
ტელეარხი  Ñ»éáõëï³³ÉÇù  телеканал         
ტერიტორია  ï³ñ³Íù  территория 
ტვინი  áõÕ»Õ мозг 
ტვირთამწეობა   µ»éÝ³ï³ñáÕáõÃÛáõÝ грузоподъемность         
ტვირთი  µ»é груз 
ტკბილეული  ù³Õóñ³í»ÝÇù сладости         
ტოვებს  ÃáÕÝáõÙ  ¿  оставляет 
ტოლი  Ñ³ë³Ï³ÏÇó  ровесник, сверстник, ровня 
ტოლფასი  Ñ³Ù³ñÅ»ù равноценный         
ტრანსკავკასიური  ïñ³ÝëÏáíÏ³ëÛ³Ý транскавказский         
ტრანსსასაზრღვრო  ïñ³Ýë¬ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ  трансграничный 
ტყე  ³Ýï³é  лес 
ტყვეობა  ·»ñáõÃÛáõÝ, å³ï³Ý¹ плен 
ტყვია  ·Ý¹³Ï, ³ñ×Ç×, Ï³å³ñ пуля 
ტყუილი  ëáõï  ложь 
უადგილო   ³Ýï»ÕÇÝ не к месту       
უამისოდ  ³é³Ýó ëñ³ без  кого/чего либо 
უამრავი  µ³½Ù³ÃÇí бесчисленный 
უარესი  í³ïÃ³ñ худший 
უარი  Ù»ñÅáõÙ отказ 
უარყოფა  Ñ»ñùáõÙ отрицание 
უაღრესად  ÑáõÛÅ Ï³ñ¨áñ  безмерно 
უახლესი  Ýáñ³·áõÛÝ  новейший 
უახლოესი  ³Ù»Ý³Ùáï ближайший 
უახლოვდება  подходит, приближается        
უბანი  Ã³Õ³Ù³ë участок 
უბედურება  ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ несчастье 
უბედური  ¹Åµ³Ëï несчастный 
უბიძგა   ËÃ³Ý»É« ³½¹³Ï Ñ³Õáñ¹»É давать толчок, стимулировать       
უბრალო  å³ñ½, Ñ³ë³ñ³Ï  простой, обыкновенный, невинный 
უბრუნდება  Ýñ³Ý ¿  í»ñ³¹³éÝáõÙ возвращаться 
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უბრუნებს  í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ  ¿  возвращает 
უბრძანა  Ññ³Ù³Û»ó приказал         
უგვიანესი  ³Ù»Ý³áõßÁ  позднейший 
უგზავნის  Ýñ³Ý ¿ áõÕ³ñÏáõÙ  посылает 
უგზოუკვლოდ  ³ÝÑ»ï бесследно 
უგულებელყოფა  ³Ýï»ë»É  игнорировать         
უდავო  ³ÝíÇ×»ÉÇ, ³ÝíÇ×³ñÏ»ÉÇ  бесспорный 
უდანაშაულო  ³ÝÙ»Õ  безвинный 
უდგას  Ï³Ý·Ý³Í ¿« ¹ñí³Í ¿ стоит         
უდევს  å³éÏ³Í ¿  лежит         
უდიდესი  Ù»Í³·áõÛÝ  величайший 
უდრის  Ñ³í³ë³ñ ¿ равно         
უვადო  ³ÝÅ³ÙÏ»ï  бессрочный 
უვარგისი  ³Ýå»ïù« áã åÇï³ÝÇ негодный         
უვნებელი  ³ÝíÝ³ë невредимый         
უზარმაზარი  Ëáßáñ, Ñ½áñ  громадный, огромный 
უზენაესი  ·»ñ³·áõÛÝ  верховный 
უზრუნველყოფა  ³å³ÑáíáõÙ  обеспечение 
უზუსტობა  ëË³É« áã ëïáõÛ· неточность         
უთმობს  ½ÇçáõÙ ¿ уступает         
უთქვამს  Ý³ ³ë»É ¿  сказал 
უთხრა  ³ë³ó  сказал 
უიმედო  ³ÝÑáõÛë безнадежный 
უკავია  µéÝ»É ¿« ½µ³Õ»óñ»É ¿ имеет, держит        
უკავშირდება   Ï³åíáõÙ ¿  связывается 
უკავშირებს  Ï³åáõÙ ¿« Ï³å ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ связывает         
უკან  »ï« »ï»õÇó  сзади 
უკანასკნელი  í»ñçÇÝ  последний 
უკანვე  ¹»åÇ »ï  обратно 
უკანონო  ³Ýûñ»Ý  незаконный 
უკაცრავად  Ý»ñ»ÕáõÃÛáõÝ« Ý»ñ»ó»ù извините         
უკეთ  ³Ù»ÝÇó É³í лучше 
უკეთებს  ³ÝáõÙ ¿ ÇÝãáñ Ù»ÏÇ Ñ³Ù³ñ делает для кому-то       
უკეთესი  ³í»ÉÇ É³í лучший 
უკვე   ³ñ¹»Ý  уже 
უკვეთავს  å³ïíÇñáõÙ ¿ заказывает         
უკიდურესი  Í³Ûñ³Ñ»Õ  крайний 
უკმაყოფილება  ¹Å·áÑáõÃÛáõÝ  недовольство 
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უკმაყოფილო  ¹Å·áÑ  недовольный 
უკრძალავს  ³ñ·»ÉáõÙ ¿  запрещает         
უკუმოთხოვნა  »ïå³Ñ³Ýç обратная просьба/затребование 
უკუქცევა  Ý³Ñ³Ýç« ÷³Ëáõëï отступление, отбить, отразить, обратить  
в бегство   
ულოცავს  ßÝáñÑ³íáñáõÙ ¿  поздравляет         
უმარტივესი  å³ñ½³·áõÛÝ прстейший         
უმაღლესი  µ³ñÓñ³·áõÛÝ  высший 
უმაღლესისშემდგომი µ³ñÓñ³·áõÛÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ  после  высшего 
უმეტესი  ÙÍ Ù³ëÁ  большая  часть 
უმეტესობა  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ  большинство 
უმთავრესი  ·ÉË³íáñ главнейший 
უმკაცრესი Ëëï³·áõÛÝ  строжайший         
უმკვიდრო ³ÝïáÑ  безродный         
უმნიშვნელო  ³ÝÝß³Ý  незначительный 
უმნიშვნელოვანესი  Ýß³Ý³Ï³ÉÇó значительный, важнейший 
უმოკლესი  ³Ù»Ý³Ï³ñ×  кратчайший         
უმრავლესობა  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ  большинство 
უმსხვილესი Ëáßáñ³·áõÛÝ  крупнейший         
უმუშევარი  ·áñÍ³½áõñÏ  безработный 
უმუშევრობა  ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝ  безработица 
უმცირდება  Ýí³½áõÙ ¿ сокращается         
უმცირესი  Ýí³½³·áõÛÝ наименьший         
უმცირესობა  ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ  меньшинство 
უმჯობესი  É³í³·áõÛÝ лучший         
უნაზღაურებს  ÏÑ³ïáõóÇ  возмещает         
უნაკლო  ³é³Ýó å³Ï³ëÇ« Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝ не имеющий недостатков, 
совершенный 
უნარი  ßÝáñÑ, áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ  способность 
უნარჩვევები  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ навыки 
უნარჩუნდება  å³Ñå³ÝíáõÙ  ¿ сохраняется 
უნაღდო  áã Ï³ÝËÇÏ« ³å³éÇÏ безналичный         
უნდა  áõ½áõÙ ¿  хочет 
უნდობლობა tnbvflcspksu ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ  недоверие; подозрение; 
сомнение 
უნებართვო  ³é³Ýó ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý  без разрешения        
უნიკალური  Ñ³½í³·Ûáõï уникальный 
უპარტიო  ³ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý  беспартийный 
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უპასუხა  å³ï³ëË³Ý»ó  ответил 
უპატრონო  ³Ýï»ñ  беспризорный, бесхозный 
უპირატესი  ³é³çÝ³ÛÇÝ  превосходный 
უპირატესობა  ³é³çÝáõÃÛáõÝ превосходство, преимущество, 
предпочтение 
უპირველესი  Ý³Ë ¨ ³é³ç самый первый, первичный, важнейший 
უპირისპირდება  Ñ³Ï³¹ñáõÙ ¿ (Çñ»Ý¤ противопоставляет (себя)        
უპირობო  ³é³Ýó áñ¨¿ å³ÛÙ³ÝÇ  безусловный 
უპოვარი  ³Õù³ï бедняк         
უპოვიათ  ·ï³Ý  нашли         
უპრეცედენტო  ³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó  беспрецедентный         
უპრინციპო  ³ÝëÏ½µáõÝù  беспринципный         
ურბანი  ù³Õ³ù³ÛÇÝ  городской         
ურთიერთგაგება  ÷áËÁÝÏ³ÉáõÙ  взаимопонимание         
ურთიერთდამოკიდებულება  ÷áË³¹³ñÓ  í»ñ³µ»ñÙáõÝù  
взаимоотношение 
ურთიერთმოქმედება  ÷áË·áñÍáÕáõÃÛáõÝ взаимодействие         
ურთიერთობა   ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ общение 
ურთიერთშეთანხმება  ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ  взаимосоглашение 
ურიგო  ³ÝÏ³ñ· непорядочный         
ურჩევნია  ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ предпочитает         
ურჩევს  ËáñÑáõñ¹ ¿ ï³ÉÇë советует         
ურჩია  ËáñÑáõñ¹ ïí»ó посоветовал         
უსამართლობა  ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ несправедливость 
უსამართლოდ  ³Ý³ñ¹³ñ³óÇ несправедливо 
უსარგებლო  ³Ýû·áõï  бесполезный         
უსასრულოდ  ³Ýí»ñç« ³Ýë³ÑÙ³Ý бесконечно         
უსასყიდლოდ  ³é³Ýó ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý  безвозмездно, даром 
უსაფრთხო  ³Ýíï³Ý· безопасный 
უსაფრთხოება  ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ безопасность 
უსინდისო  ³ÝËÇÕ× бессовестный         
უსიტყვოდ  ³ÝËáë бес слов        
უსურვებს  ó³ÝÏ³ÝáõÙ  ¿  желает 
უსწრებს  ßñç³ÝóáõÙ ¿« ³ÝóÝáõÙ ¿  обгоняет         
უტყუარი  ³½ÝÇí,  ×Çßï  достоверный 
უფასო   ³Ýí×³ñ, ÓñÇ  бесплатный 
უფლება  Çñ³íáõÝù  право 
უფლებამოვალეობა  Çñ³í³ëáõ права и обязанности 
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უფლებაუნარიანობა  ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ правомерность         
უფლებაჩამორთმეული  Çñ³í³½áõñÏ  лишенный прав 
უფლებრივი  Çñ³í³Ï³Ý  правовой 
უფრო  ³í»ÉÇ  более 
უფროსი  å»ï  старший, главный 
უქმდება  í»ñ³óíáõÙ ¿, ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ отменяется 
უქმე  ³½³ï ûñ  выходной         
უქმნის  ëï»ÕÍáõÙ ¿  создаёт 
უქონლობა  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ неимение, отсутствие        
უღარიბესი  ãù³íáñáõÃÛáõÝ  беднейший         
უღირსი  ³Ý³ñÅ³Ý  недостойный 
უყარა  ·ó»ó (íÇ×³Ï¤ бросил (жребий)        
უყენებს ³é³ç³¹ñáõÙ ¿  предъявляет, ставит        
უყვარს  ëÇñáõÙ ¿  любит 
უყურადღებოდ  ³Ýáõß³¹Çñ  невнимательно         
უყურებს   Ý³ÛáõÙ ¿« ¹ÇïáõÙ ¿  смотрит         
უყურებს   Ý³ÛáõÙ ¿« ¹ÇïáõÙ ¿ смотрит         
უშედეგო y  ³Ý³ñ¹ÛáõÝù  безрезультатный 
უშვებს  ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë допускает, позволяет        
უშიშროება  ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ  безопасность 
უშლის   Ë³Ý·³ñáõÙ  ¿  мешает 
უშუალო  ³ÝÙÇç³Ï³Ý  непосредственный 
უშუალოდ  ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý  непосредственно 
უცებ  Ñ³ÝÏ³ñÓ вдруг         
უცვლელი  ³Ý÷á÷áË незаменимый 
უცილოდ  ³ÝíÇ×»ÉÇ  бесспорно         
უცნაური  ï³ñûñÇÝ³Ï  странный 
უცნობი  ³ÝÍ³ÝáÃ  незнакомый 
უცხო  ûï³ñ чужой, иностранный, заграничный 
უცხოეთი  ³ñï³ë³ÑÙ³Ý  заграница 
უცხოელი  ûï³ñ»ñÏñ³óÇ иностранец 
უცხოვრია  ³åñ»É ¿ жил(а)         
უცხოური  ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý   иностранный 
უძველესი ÑÝ³·áõÛÝ  древнейший         
უძრავი  ³Ýß³ñÅ недвижимый 
უძღვება  ÝíÇñíáõÙ  ¿   предшествует, ведет 
უძღვის  ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿« Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿  предшествует, предводительст-
вует        
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უწევს  Ñ³ßíÇ  ¿ ³éÝáõÙ  приходится 
უწინარეს  Ý³Ë ¨  ³é³ç в первую очередь, впервые 
უწოდებს  Ïáã ¿ ³ÝáõÙ  называет 
უწყდება ¹³¹³ñ»óíáõÙ ¿  прекращается         
უწყება  ï»Õ»Ï³óÝ»É  ведомство, департамент 
უწყვეტი  ãÁÝ¹Ñ³ïíáÕ  непрерывный 
უწყობს  Ýå³ëïáõÙ  ¿  устраивает 
უჭერს  ë»ÕÙáõÙ ¿« ×ÝßáõÙ ¿  зажимает, давит 
უჭირავს  µéÝ»É ¿ держит         
უჭირს  Ï³ñÇù³íáñ ¿ нуждается         
უხარია  áõñ³Ë³ÝáõÙ ¿ радуется         
უხარისხო  ³Ýáñ³Ï  некачественный 
უხდის  í×³ñáõÙ ¿  платит 
უხელმძღვანელებს  ÏÕ»Ï³í³ñÇ  будет руководить        
უხერხემლო   ³ÝáÕÝ³ß³ñ бесхребетный 
უხეში  ÏáåÇï  грубый 
ფანჯარა å³ïáõÑ³Ý  окно         
ფარავს   Ã³ùóÝáõÙ  ¿  укрывает, прикрывает 
ფარგლები  ßñç³Ý³ÏÝ»ñ пределы 
ფართი  ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ   площадь 
ფართო  É³ÛÝ  широкий 
ფართობი  ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ   площадь 
ფართომასშტაბიანი  É³ÛÝ³Ù³ëßï³µ широкомасштабный         
ფარი  í³Ñ³Ý щит         
ფარული  ·³ÕïÝÇ,  скрытый 
ფასეულობა  ³ñÅ»ùÝ»ñ ценность 
ფასი  ·ÇÝ цена 
ფენა  ß»ñï  слой 
ფერადი  ·áõÝ³íáñ  цветной 
ფერი  ·áõÛÝ  цвет 
ფეხი  áïù  нога 
ფიქრი  ÙÇïù мысль, размышление 
ფიქრობს  Ùï³ÍáõÙ ¿  думает, размышляет 
ფლობა  ïÇñáõÙ ¿, áõÝÇ  владеть; иметь 
ფლორა  ýÉáñ³  флора         
ფლოტი  ïáñÙÇÕ флот         
ფორთოხალი  Ý³ñÇÝç  апельсин         
ფოსტა  ÷áëï  почта 
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ფოტოგადაღება   Éáõë³ÝÏ³ñáõÙ  фотосъемка 
ფოტოსურათი  Éáõë³ÝÏ³ñ фотокарточка 
ფრენა  ÃéÇãù полет, летать        
ფრთხილად  ½·áõÛß  осторожно         
ფრიადოსანი  ·»ñ³½³ÝóÇÏ  отличник         
ფრინველი  ÃéãáõÝ  птица 
ფსკერი  Ñ³ï³Ï  дно         
ფულად-საკრედიტო  ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ денежно-кредитный         
ფული  ¹ñ³Ù деньги 
ფუნქცია  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, ·áñÍ³éáõÛÃ функция 
ფუნქციონირება  ·áñÍáõÙ  ¿  функционирование 
ფურცელი  Ã»ñÃ  лист 
ქალაქი  ù³Õ³ù  город 
ქალბატონი  ïÇÏÇÝ  госпожа 
ქალი  ÏÇÝ  женщина 
ქარავანი  ù³ñ³í³Ý  караван         
ქართველი  íñ³óÇ грузин         
ქართიზაცია  íñ³ó³Ï³Ý³óáõÙ  грузинизация         
ქართლი  ø³ñÃÉÇ Картли (часть Грузии) 
ქართულად  íñ³ó»ñ»Ý по-грузински         
ქართული  íñ³ó³Ï³Ý  грузинский         
ქარი  ù³ÙÇ ветер         
ქარიშხალი  ÷áÃáñÇÏ  ураган         
ქარტია   Ë³ñïÇ³  хартия         
ქარწყლდება   Ñû¹ë ¿  óÝ¹áõÙ, í»ñ³ÝáõÙ  ¿, ãÇ  Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ пропадает, 
теряет смысл 
ქარხანა  ·áñÍ³ñ³Ý  завод 
ქაღალდი  ÃáõÕÃ  бумага 
ქვანახშირი  ù³ñ³ÍáõË  каменный уголь        
ქვეანგარიში  »ÝÃ³Ñ³ßÇí подсчет 
ქვედანაყოფი  ëïáñ³µ³ÅÇÝ  подразделение 
ქვეითი  Ñ»ï¨³Ï  пешеходный, пеший 
ქვეკლასი  »ÝÃ³¹³ë³ñ³Ý подкласс 
ქველმოქმედი  µ³ñ»·áñÍ благотворитель         
ქვემდგომი  ëïáñ³¹³ë нижестоящий         
ქვემდებარე  ëïáñ»õ  подлежащий         
ქვემო  ëïáñÇÝ  нижний 
ქვეპუნქტი  »ÝÃ³Ï»ï подпункт 
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ქვექირავნობა  »ÝÃ³í³ñÓ поднаем         
ქვეყანა  »ñÏÇñ  страна 
ქვეყნდება  Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ  ¿  опубликовывается 
ქვეშ  Ý»ñù¨áõÙ  под, внизу 
ქვეცნობიერი  »ÝÃ³·Çï³Ïó³Ï³Ý подсознательный         
ქვეწარმავალი  ëáÕáõÝ пресмыкающееся         
ქვითარი  ù³ñï квитанция 
ქიმბოჭკო  ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ã»É химволокно         
ქირა   í³ñÓ    плата (за наем) 
ქირავდება  ïñíáõÙ ¿ í³ñÓáí  сдается в наем       
ქირავნობა  í³ñÓ³Ï³Ý, í³ñÓáõ  сдать в наем 
ქლიავი  ë³Éáñ  слива         
ქმარი  ³ÙáõëÇÝ муж, супруг        
ქმედება  ³ñ³ñù  действие 
ქმედითი  áñÍáÕ  действенный         
ქმედითუნარიანი  ·áñÍáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ  дееспособный 
ქმედითუუნარო  ³Ý·áñÍáõÝ³Ï недееспособный 
ქმნის  ëï»ÕÍáõÙ  ¿  создает 
ქნა  ³ñ»ó  сделал 
ქონება  áõÝ»óí³Íù  состояние 
ქონებრივი  ·áõÛù³ÛÇÝ  состоятельный 
ქონი  ×³ñå  жир         
ქორდა  É³ñ хорда         
ქორწინება  ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝ  брак, супружество 
ქორწინებამდელი  ³ÙáõëÝ³Ï³Ý добрачный         
ქორწინებისგარეშე   ³é³Ýó ³ÙáõëÝ³Ý³Éáõ  вне брака, внебрачный 
ქრთამი  Ï³ß³éù  взятка         
ქრისტიანული  ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý  христианский         
ქსელი  ó³Ýó  сеть 
ქულა  ÙÇ³íáñ очко 
ქურდი  ·áÕ  вор 
ქურდობა  ·áÕáõÃÛáõÝ  кража         
ქურდული  ·áÕ³Ï³Ý  воровской 
ქუჩა  ÷áÕáó улица 
ღამე  ·Çß»ñ  ночь 
ღარიბი   ³Õù³ï  бедный, бедняк 
ღატაკი  Í³Ûñ³Ñ»Õ ³Õù³ï  неимущий 
ღებულობს  ëï³ÝáõÙ ¿  принимает 
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ღერი   ëéÝÇ  стебель, стержень 
ღვაწლმოსილი  í³ëï³Ï³Í заслуженный 
ღვინო  ·ÇÝÇ вино 
ღვიძლი  ÉÛ³ñ¹ печень 
ღია  µ³ó открытый 
ღირებულება  ³ñÅ»ù  стоимость 
ღირს  ·ÇÝÁ« ³ñÅ»ùÁ стоит         
ღირსება  ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝ  достоинство 
ღმერთი  ³ëïí³Í  Бог 
ღონისძიება   ÙÇçáó³éáõÙ мероприятие 
ღორი  Ëá½ свинья 
ღრმა  ËáñÁ  глубокий 
ღრუბელი  ³Ùå  облако         
ყადაღა  ³ñ·»Éù, Ï³É³Ýù  запрет 
ყალბი  Ï»ÕÍ фальшивый 
ყალიბდება  Ó»õ³íáñíáõÙ ¿  формируется         
ყაჩაღობა  ÏáÕáåáõï  грабеж         
ყელი  ÏáÏáñ¹ горло, перешеек 
ყვავილი, ყვავილობა   цветок, цветение       
ყველა  µáÉáñÁ  все 
ყველანაირი  ³Ù»Ý ï»ë³Ï  всякий, всевозможный 
ყველაფერი  ³Ù»Ý ÇÝã все 
ყველგან   ³Ù»Ýáõñ»ù  везде 
ყიდვა  ·ÝáõÙ купить 
ყინვა   ë³éÝ³Ù³ÝÇù мороз         
ყინული  ë³éáõÛó  лед         
ყოველგვარი  ³Ù»Ý ï»ë³Ï  всякий 
ყოველდღე  ³Ù»Ý ûñ« ³éûñÛ³ ежедневно         
ყოველთვის  ÙÇßï всегда         
ყოველთვიური  ³Ù»Ý ³ÙëÛ³ ежемесячный 
ყოველი  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ каждый 
ყოველმხრივი  µ³½Ù³ÏáÕÙ всесторонний         
ყოველწლიური  ³Ù»Ý³ÙÛ³ ежегодный 
ყოვლად  ÉñÇíáõÃÛ³Ùµ  совсем, полностью        
ყოვლისმომცველი  Ñ³ÙÁÝ¹·ñÏáõÝ всеобъемлющий         
ყოლა  áõÝ»Ý³É иметь         
ყოფნა  ÉÇÝ»É, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É быть 
ყრუ-მუნჯი  ËáõÉ áõ Ñ³Ùñ  глухо-немой         
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ყუთი  ³ÏÕ ящик 
ყურძენი  Ë³ÕáÕ  виноград 
შაბათი  ß³µ³Ã суббота         
შადრევანი  ß³ïñí³Ý  фонтан 
შავი  ë¨  черный 
შარშან   ³ÝóÛ³É ï³ñÇ  в прошлом году 
შეგზავნა  áõÕ³ñÏ»É« ³é³ù»É подослать         
შეგნება  ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ сознать, понять, сознание 
შეგროვება  Ñ³í³ùáõÙ  собрать, набрать 
შეგუება   Ñ³ñÙ³ñí»É  приспособиться 
შედავება   í»× поспорить 
შედარება  Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ  сравнение 
შედგა  Ï³Û³ó³í состоялось 
შედგენა  Ï³Û³óáõÙ, Ï³½ÙáõÙ  составить, составление 
შედგომა  Ñ³çáñ¹³Ï³Ý состояться 
შედეგი   ³ñ¹ÛáõÝù результат, итог, следствие 
შედის   ÙïÝáõÙ ¿  входит 
შეერთება   ÙÇ³óáõÙ  объединить, слить 
შევსება  Ñ³·»óáõÙ  пополнение, пополнить 
შეზღუდვა  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ  ограничивать, ограничение 
შეთავაზება  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ предлагать, предложение  
შეთანხმება  Ñ³Ù³Ó ³ÛÝáõÃÛáõÝ  соглашение 
შეიარაღებული  ½ÇÝí³Í  вооруженный 
შეიკავა  Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³ó  сдержал 
შეიკრიბა  Ñ³í³ù»ó  собрался 
შეიცავს  å³ñáõÝ³ÏáõÙ  ¿  содержит 
შეიძლება  Ï³ñ»ÉÇ ¿, ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  может быть, возможно 
შეკავშირება  ÙÇ³óáõÙ« ÙÇ³óÝ»É соединять, соединение        
შეკეთება  í»ñ³Ýáñá·áõÙ  ремонт         
შეკვრა  Ï³åáó  связать, связка 
შეკითხვა  Ñ³ñóáõÙ  спросить, вопрос 
შეკრება  Ñ³í³ù  собрать, сбор, набор  
შელახვა   í³ñÏ³µ»Ï»É  посягнуть, опорочить 
შელფი  ß»É ý шельф 
შემადგენელი  µ³ÕÏ³óáõóÇã составной, составляющий 
შემავალი   ÙïÝáÕ, ³ÝóÝáÕ  входящий 
შემაშფოთებელი  ½³Ûñ³óáõóÇã тревожащий, возмущающий 
შემაჯამებელი  Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñáÕ  суммирующий, итоговый 
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შემდგარი  µ³ÕÏ³ó³Í состоящий         
შემდგენი  Ï³½ÙáÕ  составитель         
შემდგომი  »ï³¹ñáõÃÛáõÝ  последующий 
შემდეგ   Ñ»ïá  после 
შემდეგნაირად  Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå следующим образом 
შემთავაზებელი  ³é³ç³ñÏáÕ  предлагающий 
შემთხვევა   ¹»åù  случай 
შემკვეთი  å³ïíÇñáÕ  заказчик 
შემლახველი  í³ñÏ³µ»ÏÇã порочащий         
შემნახველი  ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý сберегательный   
შემოდგომა ³ßáõÝ  осень         
შემოვიდა   Ùáõïù ·áñÍ»ó  зашел, пришел 
შემოთავაზება  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ  предложить, предложение 
შემოსავალი  »Ï³Ùáõï,  ß³ÑáõÛÃ доход 
შემოსასვლელი  Ý³Ë³Ùáõïù  вход 
შემოსული   Ùáõïù ·áñÍ³Í  входящий 
შემოტანა  Ý»ñë µ»ñí³Í  вносить, ввозить 
შემოფარგვლა  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ  ограничивать         
შემოქმედი  ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ  творец 
შემოღება  ÁÝ¹áõÝ»É  внести, ввод в действие 
შემოყვანა  Ý»ñë  µ»ñ»É  ввести 
შემოწირული   ½áÑ³µ»ñí³Í пожертвованный 
შემოწმება  ëïáõ·áõÙ проверить, испытать, проверка, испытание 
შემოხაზვა  ÁÝ¹·ÍáõÙ очертить         
შემსრულებელი  Ï³ï³ñáÕ исполнитель, исполняющий 
შემსწავლელი  ëáíáñ»óÝáÕ  обучающий         
შემტანი  Ý»ñë ï³ÝáÕ, ÙïóÝáÕ  вкладчик, вносящий 
შემუშავება  Ùß³ÏáõÙ выработать,выработка 
შემცველი  ÷áË³ñÇÝáÕ содержащий 
შემცვლელი  ÷áË³ñÇÝáÕ  заменяющий 
შემცირება  Ïñ×³ïáõÙ  сокращение 
შემძენი  ß³Ñ³éáõ, ëï³óáÕ закупщик, покупатель 
შემწეობა  Ó»éÝ³ñÏ пособие         
შენ  ùá Ù³ëÇÝ  ты 
შენარჩუნება  å³ßïå³Ý»É, ³å³Ñáí»É сохранение 
შენატანი  í×³ñ вклад 
შენახვა  å³Ñ»É  хранить 
შენი  ùá твой 
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შენიშვნა  ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ  замечание, примечание 
შენობა  ß»Ýù  здание 
შენობა-ნაგებობა  Ï³éáõÛó сооружение 
შეპირება   å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ  обещать 
შერევა  Ë³éÝáõñ¹ смешать 
შერყევა  óÝó»É потрясти         
შერჩევა  ÁÝïñ»É, çáÏ»É  подобрать, подбор, отбор 
შერწყმა  Ý»ñÓáõÉáõÙ слияние         
შესაბამისი  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  соответствующий 
შესაბამისობა   Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ соответствие 
შესაგებელი   å³ï³ëË³Ý Ëáëù ответ, ответное слово   
შესავსები  Éñ³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ подлежащий заполнению        
შესამოწმებელი  ëïáõ·Ù³Ý »ÝÃ³Ï³ проверяемый, требующий провер-
ки       
შესამჩნევი  ÝÏ³ï»ÉÇ заметный         
შესამცირებელი  Ïñ×³ïÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ сокращаемый, подлежащий со-
кращению       
შესანახი  å³Ñ»ëï³ñ³Ý  хранилище, склад 
შესანიშნავი  ÑÇ³Ý³ÉÇ  замечательный 
შესასრულებელი  Ï³ï³ñí»ÉÇù  исполняемый 
შესასყიდი  ·Ýí»ÉÇù закупаемый         
შესატანი  Ùïóí»É  Çù  взнос 
შესატყვისი  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ  соответствие, соответствующий 
შესაფუთი  упаковочный, подлежащий упаковке       
შესაქმნელი   ëï»ÕÍí»ÉÇù  создаваемый 
შესაცვლელი  ÷á÷áË»ÉÇ  изменяемый         
შესაძენი  ×³ñ»Éáõ, Ó»éù µ»ñ»Éáõ  закупочный 
შესაძლებლობა  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ   возможность 
შესაძლო   ÑÝ³ñ³íáñ  возможный 
შესახებ  ³Û¹ Ù³ëÇÝ  об 
შესვლა  Ùáõïù  войти 
შესთავაზა  ³é³ç³ñÏ»ó  предложил 
შესრულება   Ï³ï³ñáõÙ  выполнение, исполнение 
შესყიდვა   Ù»Í³ù³Ý³Ï ·ÝáõÙ  закупка 
შესწავლა   áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ изучение 
შესწორება   áõÕÕáõÙ поправка 
შეტაკება  ÁÝ¹Ñ³ñáõÙ« ÁÝ¹Ñ³ñ»É  столкнуть, столкновение        
შეტანა   ÙïóÝáõÙ  вносить 
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შეტევა   ×ÝßáõÙ« Ñ³ñÓ³ÏáõÙ  натиск, атака        
შეტყობა  ÇÙ³Ý³É, ÝßÙ³ñ»É  узнать, заметить 
შეტყობინება  Í³ÝáõóáõÙ  известить, уведомить 
შეუზღუდავი  ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í  неограниченный         
შეუთანხმებელი  ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í несогласованный         
შეულახავი  ³Ýµ³ëÇñ  непорочный         
შეურაცხყოფა  ³Ýå³ïíáõÃÛáõÝ оскорбить, оскорбление 
შეუსაბამობა  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ  несоответствие 
შეუსრულებლობა   ãÏ³ï³ñáõÙ  невыполнение 
შეუფასებელი   ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ неоценимый 
შეუფერხებელი  ã³ñ·»É³Ïí³Í  бесперебойный 
შეუქცევადი   ³Ýßñç³¹³ñÓ необратимый 
შეუშალოს   Ë³Ý·³ñ»É  помешать 
შეუძლებელი  ³ÝÑÝ³ñ невозможный 
შეფარდება  ë³ÑÙ³Ý»É  соотношение 
შეფასება   ·Ý³Ñ³ïáõÙ  оценить, оценка  
შეფერხება  ³ñ·»É³ÏáõÙ« Ë³Ý·³ñáõÙ  задержка         
შეფუთვა  Íñ³ñ»É, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ  упаковывать 
შექმნა  ëï»ÕÍáõÙ  создать 
შეღავათი  ³ñïáÝáõÃÛáõÝ  льгота 
შეყვანა  ÙïóÝáõÙ  ввести 
შეშინება   í³Ë»óÝ»É,   напугать, запугать 
შეშლა  Ë»É³·³ñí»É, Ë»É³·³ñ»óÝ»É мешать 
შეშფოთება   íñ¹áí»É, Ï³ï³Õ»É  тревожить  
შეჩერება   ¹³¹³ñ»óÝ»É, Ï³ë»óÝ»É остановить, остановится 
შეცდომა  ëË³É  ошибка 
შეცვლა  ÷áË³ñÇÝ»É  менять, изменять 
შეცილება  Çñ³ñ ãÑ³Ý¹Çå»É« íÇ×³ñÏ»É  оспаривать 
შეძენა  Ó»éù µ»ñ»É  приобрести 
შეძლება  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  возможность, мочь 
შეძლებისდაგვარად  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ по возможности 
შეწევა  ³é³ç³ñáõÙ« ³é³ç ÙÕáõÙ вдвинуть, задвинуть        
შეწირულობა  ½áÑ³µ»ñáõÃÛáõÝ  пожертвование 
შეწყალება   Ý»ñáõÙ  помиловать, помилование 
შეწყვეტა  ¹³¹³ñ»óáõÙ, Ï³ë»óáõÙ  прекратить, прекращение 
შეწყობა  Ýå³ëïáõÙ  вложить 
შეჭმა  áõï»É съесть         
შეხება  í»ñ³µ»ñáõÙ  коснуться, затронуть, касание, прикосновение 
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შეხედვა  Ñ³Û³óù  взглянуть 
შეხედულება  Ñ³Û³óù  взгляд, воззрение 
შეხვედრა  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  встреча 
შეხსენება  ÑÇß»óáõÙ  напоминание 
შეჯამება  Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñ, Ç ÙÇ µ»ñ»É  суммировать, подытожить 
შეჯიბრი  ÙñóáõÙ« ÙñóáõÛÃ соревнование, состязание        
შვებულება  ³ñÓ³Ïáõñ¹ отпуск         
შვილი  ½³í³Ï  сын, дочь, ребенок 
შვილიშვილი  Ãáé внук, внучка 
შიგ   Ý»ñëáõÙ  внутри, вовнутрь 
შიდა   Ý»ñùÇÝ  внутренний 
შიდასახელმწიფოებრივი  Ý»ñå»ï³Ï³Ý  внутригосударственный         
შიდსი  ÒÆ²Ð СПИД 
შიმშილი  ëáí, ù³Õó,  голод 
შინ  Ý»ñë домой 
შინაარსი  µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ  содержание 
შინაგანაწესი  Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ  внутренний распорядок 
შინაგანი  Ý»ñùÇÝ  внутренний 
შინაური  ïÝ³ÛÇÝ домашний         
შიში  í³Ë страх 
შობა  ÌÝáõÝ¹  Рождество 
შობადობა  ÍÝ»ÉÇáõÃÛáõÝ  рождаемость 
შობილი  ÍÝí³Í  рожденный         
შოვნა  Ó»éù µ»ñ»É  достать         
შორეული  Ñ»é³íáñ  далекий         
შორი   Ñ»éáõ  далекий 
შორის   ÙÇç¨  между 
შპს   êäÀ (ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ¤   ООО 
(общество с ограниченной ответственностью) 
შრე  ß»ñï  слой 
შრომა   ³ßË³ï³Ýù  труд 
შრომისუნარიანი  ³ßË³ïáõÝ³Ï  трудоспособный 
შრომისუუნარო   ³Ý³ßË³ïáõÝ³Ï нетрудоспособный 
შსს   Ü¶Ü (Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ¤  МВД 
შტო   ×ÛáõÕ ветвь, отросток        
შუა   Ù»çï»Õ средний 
შუალედი  ³½³ï ÙÇçáó  промежуток 
შუამავალი   ÙÇçÝáñ¹ посредник 
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შუამდგომლობა   ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ посредничество, ходатайство 
შუღლი  å³é³ÏïáõÙ« ÃßÝ³Ù³Ýù  вражда, междоусобица        
შხამქიმიკატები  ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ï ядохимикаты 
ჩაბარება   Ñ³ÝÓÝáõÙ  сдать 
ჩაგდება   ï³å³ÉáõÙ , Ë³÷³ÝáõÙ кинуть ( мяч.),  провалить 
(мероприятие) 
ჩადება   Ù»çÁ  ¹Ý»É  положить 
ჩადინება  ·áñÍ»É  втекать, впадать 
ჩავარდნა  ³ÝÏáõÙ упасть, провалиться 
ჩავლა   ³ÝóÝ»É (ßñç³Ýó»É¤ проходить (мимо)        
ჩათვლა ëïáõ·³ñù  зачесть, зачет 
ჩაკეტვა  ÷³Ï»É закрывать, запирать        
ჩამოგდება   ·ó»É сбросить         
ჩამოვარდნა  í³Ûñ ÁÝÏÝ»É  упасть 
ჩამოთვლა  Ñ³ßí»É  перечислить 
ჩამონათვალი  óáõó³Ï  перечень 
ჩამორთმევა  ËÉáõÙ, µéÝ³·ñ³íáõÙ  отобрать 
ჩამოსასხმელი  ÉóÝáíÇ разливной         
ჩამოსვლა  Å³Ù³ÝáõÙ сойти 
ჩამოსხმა  ÉóÝáõÙ разлить, налить, розлив, литье 
ჩამოყალიბება   Ó¨³íáñáõÙ формирование 
ჩამოწერა  ¹áõñë ·ñáõÙ  списать 
ჩამოჭრა  Ïïñ»É« Ñ³ï»É срезать, урезать        
ჩამოხსნა   Ñ³Ý»É  снять         
ჩამწერი  ·ñ³ÝóáÕ записывающий         
ჩანაცვლება  ÷áË³ñÇÝáõÙ  замена, заменить, подменить 
ჩანაწერი  Ó³ÛÝ³·ñáõÃÛáõÝ  запись 
ჩანს  »ñ¨áõÙ ¿  видно 
ჩარევა   ÙÇç³ÙïáõÙ  вмешать, вмешаться 
ჩართვა   ÙÇ³óáõÙ  включить 
ჩარიცხვა   ·ñ³Ýó»É, Ñ³ßí»·ñ»É  зачесть, зачислить 
ჩასვლა  Å³Ù³Ý»É, ÇçÝ»É, Ù»ÏÝ»É спуститься 
ჩატარება  ³ÝóÏ³óáõÙ, ï³Ý»É  провести, проводить 
ჩაშვება  Çç»óáõÙ спустить, опустить 
ჩაშლა  ï³å³É»É« ù³Ý¹»É« Ë½»É  сорвать, провалить (дело), расстро-
ить,  разладить, срыв   
ჩაწერა  Ó³ÛÝ³·ñáõÙ  записать 
ჩაწყობა  ¹³ñë»É« ¹³ë³íáñ»É  складывать, укладывать        



95 
 

ჩაჭრა  Ïïñ»É  обрезать         
ჩემი  ÇÙ мой 
ჩვენ  Ù»Ýù  мы 
ჩვენება  Ù»ñáÝù  показать, показ, показание 
ჩვეულებრივი  ëáíáñ³Ï³Ý  обыкновенный         
ჩვეული  ëáíáñ³Ï³Ý  привычный 
ჩვიდმეტი  ï³ëÝÛáÃсемнадцать         
ჩიხი  ÷³ÏáõÕÇ тупик         
ჩრდილოატლანტიკური ÑÛáõëÇë³ÝïÉ³ÝïÛ³Ý  северо-атлантический         
ჩრდილოეთი  ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ  север 
ჩუმად  Ï³Ù³ó тихо         
ჩუქება   ÝíÇñáõÙ  дарить, подарить 
ჩხირი  ÷³ÛïÇÏ« ×³Õ спица, палочка        
ჩხრეკა  Ëáõ½³ñÏáõÃÛáõÝ обыск         
ჩხუბი   ÏéÇí драка 
ცა   »ñÏÇÝù небо         
ცალი  Ñ³ï штука 
ცალკე  ³é³ÝÓÇÝ   отдельно, отдельный 
ცალმხრივი  ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ односторонний 
ცალობრივი  ³é³ÝÓÇÝ« Ù³Ýñ³Í³Ë розничный         
ცალსახად  ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ  однозначно 
ცალ-ცალკე  ³é³ÝÓÇÝ¬³é³ÝÓÇÝ  отдельно 
ცარიელი  ¹³ï³ñÏ  пустой         
ცდა   ÷áñÓ опыт, попытка, ждать 
ცდება  ëË³ÉíáõÙ ¿ ошибается         
ცდილობს   ÷áñÓáõÙ  ¿  пытается 
ცეკვა  å³ñ танец 
ცემა  Í»Í избиение 
ცეცხლი  Ïñ³Ï  огонь 
ცეცხლსასროლი Ññ³½»Ý  огнестрельное         
ცვალებადი  ÷á÷áË³Ï³Ý« ³ÝÑ³ëï³ï  изменчивый, переменный        
ცვეთა  Ù³ßí³Í« Ù³ßáõÙ  изнашивать, изнашивание, износ       
ცვლა  ÷áË³Ý³ÏáõÙ  смена 
ცივი  ë³é холодный 
ციფრი  Ãí³Ýß³Ý  цифра       
ციხე   µ³Ýï  тюрьма 
ციხე-კოლონია  µ³Ýï·³ÕáõÃ тюрьма-колония         
ცნება   µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  понятие 
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ცნობა  ï»Õ»Ï³·Çñ  справка 
ცნობიერება  ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ сознание 
ცნობილი  Ñ³ÛïÝÇ  известный 
ცოდნა  ·Çï»ÉÇù  знание 
ცოლი  ÏÇÝ жена, супруга        
ცოტა  ÙÇ ÷áùñ, ùÇã мало 
ცოცხალი  Ï»Ý¹³ÝÇ« áÕç  живой 
ცრუ  Ï»ÕÍ« ëï³Ëáë  ложный, лжец        
ცუდი   í³ï  плохой 
ცურვა  ÉáÕ³É  плавать, плавание        
ცხადი   Ñ³ÛïÝÇ  явный 
ცხედარი   ¹Ç³Ï  труп 
ცხელი  ï³ù  горячий 
ცხოველი   Ï»Ý¹³ÝÇ  животное 
ცხოვრება  ÏÛ³Ýù  жизнь 
ცხრილი  ³ÕÛáõë³Ï  таблица 
ძალა  áõÅ сила 
ძალადაკარგული  áõÅ³ëå³é потерявший силу, недействительный 
ძალადობა  µéÝáõÃÛáõÝ  насилие 
ძალაუფლება  áõÅÇ Çñ³íáõÝù  власть 
ძალზე  áõÅÇó í»ñ  очень 
ძალიან   ß³ï  очень 
ძალისმიერი  áõÅ³ÛÇÝ  силовой         
ძალისხმევა  ç³Ýù ·áñÍ³¹ñ»É усилие 
ძალოვანი  áõÅ³ÛÇÝ  силовой 
ძარცვა  ÏáÕáåáõï« Ã³É³ÝáõÙ  грабить, грабеж        
ძაღლი  ßáõÝ  собака 
ძებნა  áñáÝáõÙ  поиск 
ძეგლი  ³ñÓ³Ý  памятник 
ძვალი  áëÏáñ кость         
ძველ  ÑÇÝ старый 
ძვირადღირებული  Ã³ÝÏ³ñÅ»ù дорогостоящий         
ძვირდება  Ã³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ дорожает         
ძვირი  Ã³ÝÏ  дорогой         
ძვირფასი  Ã³ÝÏ³·ÇÝ  дорогой, дорогостоящий 
ძირითადი   ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ основной 
ძირს  Ý»ñù»õ« Ý»ñù»õáõÙ  вниз, внизу        
ძლიერ   áõÅ»Õ  сильно 
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ძლივს  Ñ³½Çí еле-еле         
ძმა   »Õµ³Ûñ брат 
ძნელი  ¹Åí³ñ  трудный 
ძრავი  ß³ñÅÇã мотор 
ძუძუმწოვარი  Ï³ÃÝ³ëáõÝ  млекопитающее         
წაგება  å³ñïáõÃÛáõÝ  проигрыш         
წავიდეთ, წავა  ·Ý³Ýù, Ï·Ý³ пошли, пойдет 
წავიყვანთ  Ïï³Ý»Ýù  уведем, увезем        
წაკითხვა  Ï³ñ¹³É, ÁÝÃ»ñó»É  читать, чтение 
წაკითხული  Ï³ñ¹³óí³Í  прочитанный         
წამება   ï³Ýç³Ñ³ñ»É  пытать, пытка, терзать, мука 
წამი   í³ÛñÏÛ³Ý  секунда 
წამოაყენა   Ý»ñÏ³Û³óñ»ó видвинуть, поставить, поднять, поднял 
წამოიწყო  ëÏÇ½µ  начал         
წამოიჭრა   Ñ³ñáõóáõÙ возник         
წამოსვლა  ÇÙ ·³ÉÁ  пойти 
წამოჭრა  ³é³ç³¹ñ»É (Ñ³ñó¤  ставить (вопрос)       
წამსვლელი ³ÝóÝáÕ  уходящий         
წამყვანი  Ñ³Õáñ¹³í³ñ  ведущий 
წამხალისებელი  Ëñ³ËáõëáÕ поощряющий         
წარადგინა, წარმოადგენს Ý»ñÏ³Û³óñ»ó , Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  ¿  представил, 
представляет 
წარდგენა  Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  представить 
წარდგინება  Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  представление, репрезентация 
წართმევა  ËÉ»É, ½ñÏ»É  отнять, лишить 
წართმეული  ËÉí³Í  отнятый         
წარმართვა  Õ»Ï³í³ñ»É, Ï³é³í³ñ»É направлять 
წარმატებული  Ñ³çáÕ успешный 
წარმდგენი  ÇÝÓ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ представляющий 
წარმოდგენა Ý»ñÏ³Û³óáõÙ,  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ представить, представление 
წარმოება bcnt]cfk ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝ производство 
წარმოიდგინა  Ý»ñÏ³Û³óñ»ó  представил         
წარმოიქმნება  ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ произойдет         
წარმოიშვა  ëï»ÕÍí»ó возник, произошел 
წარმომადგენელი  Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã представитель 
წარმომდგენი  Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ представляющий         
წარმონაქმნი  ëï»ÕÍ³Í  образованный, возникший 
წარმოუდგენელი  ³Ý»ñ»õ³Ï³Û»ÉÇ невообразимый         
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წარმოუდგენია, წარმოიდგენს   ³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇ« представил, представит 
წარმოქმნა  Í³·áõÙÁ происходить, происхождение        
წარმოქმნილი  ëï»Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ  возникший 
წარმოშობა  Í³·áõÙ происхождение 
წარსადგენი  Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý   »ÝÃ³Ï³  ¿  представляемый 
წარსული  ³ÝóÛ³É  прошедший 
წარუდგინა  Ýñ³Ý  Ý»ñÏ³Û³óñ»ó  представил 
წარწერა  Ù³Ï³·ñáõÃÛáõÝ , Ù³Ï³·Çñ  надпись 
წასვლა  ·Ý³É, Ñ»é³Ý³É  уйти, уход 
წასწრება  ³é³ç ³ÝóÝ»É застичь 
წაუკითხეს   Ï³ñ¹³óÇÝ прочитали        
წაუყენეს, წაყენება  Ýñ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí»ó, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  предъявить, 
предъявлять 
წაღება  ï³Ý»É , ³ÝßáõÝã  ³é³ñÏ³ унести 
წაყენება  ³é³ç³¹ñ»É  предъявлять         
წაყენებული   ³é³ç³¹ñí³Í предъявленный         
წაყვანა, წაიყვანს  ï³Ý»É,  ï³ñ³Ý увел, увести 
წახალისება, წავახალისოთ  Ëñ³Ëáõë³Ýù, Ëñ³Ëáõë»Ýù поощрять 
წევრი  ³Ý¹³Ù член 
წელი (წელიწადი)  ï³ñÇ,  ï³ñí³  »Õ³Ý³Ï  год 
წერა  ·ñ»É, í³Û»Éã³·ñáõÃÛáõÝ  писать 
წერა-კითხვა  Ï³ñ¹³É·ñ»É« ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝ  чтение-письмо, грамотность        
წერილი  Ý³Ù³Ï  письмо 
წერს  ·ñáõÙ ¿ пишет         
წერტილი  Ï»ï точка 
წესდება   Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝ  устав 
წესი  Ï³ñ· правило 
წესიერი  å³ïß³×« Ï³ñ·ÇÝ« ×Çßï приличный, порядочный, правиль-
ный       
წესრიგი  Ï³ñ·áõÏ³ÝáÝ  порядок 
წეს-ჩვეულებები  ëáíáñáõÃÛáõÝÍÇë³Ï³ñ·  обряды         
წვევამდელი   ½áñ³ÏáãÇÏ призывник 
წვლილი  µ³ÅÇÝ, Ý»ñ¹ñáõÙ  вклад 
წვრილმანი  Ù³Ýñáõù  мелочь         
წიაღი   ÁÝ¹»ñù  недра 
წიაღისეული  ÁÝ¹»ñù³ÛÇÝ  ископаемое 
წიგნაკი  ·ñùáõÛÏ« íÏ³Û³Ï³Ý  книжка, удостоверение        
წიგნი  ·Çñù  книга 
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წითელი  Ï³ñÙÇñ  красный 
წილისყრა   íÇ×³Ï³Ñ³ÝáõÃÛáõÝ  жеребьевка 
წილობრივი  µ³ÅÇÝ, ÷³Û, Ù³ë долевой 
წინ  ³é³ç вперед 
წინააღმდეგი  ¹»Ù, Ñ³Ï³é³Ï  против 
წინააღმდეგობა  ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ  сопротивление 
წინადადება  Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ предложение 
წინათ   Ý³ËÏÇÝáõÙ в прошлом 
წინანდელი  ³é³çí³, Ý³ËÏÇÝ  прошлый 
წინაპირობა  Ý³Ë³¹ñÛ³É« å³ÛÙ³Ý  предпосылка, условие        
წინასაარჩევნო   Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý  предвыборный 
წინასაახალწლო  Ý³Ë³³Ù³ÝáñÛ³ предновогодний 
წინასწარი  Ý³ËÝ³Ï³Ý предварительный 
წინაშე   ³éç¨  перед 
წინსვლა  ³é³çÁÝÃ³ó  идти вперед, прогресс       
წიწვოვანი   ÷ß³ï»ñ»õ хвойный         
წლევანდელი  ÁÝÃ³óÇÏ  нынешний         
წლეულს   ³Ûë ï³ñÇ, ÁÝÃ³óÇÏ  ï³ñÇ   в этом году 
წლისთავი  ï³ñ»ÉÇó  годовщина         
წლიური  ï³ñ»Ï³Ý  годовой 
წმენდა  Ù³ùñáõÙ, ½ïáõÙ  чистить, чистка 
წმინდა   ëáõñµ,  Ù³ùáõñ чистый, святой (рел.) 
წნევა  ×ÝßáõÙ  давление         
წოდება  ³ÝáõÝ, ÏáãáõÙ звание, титул  
წოდებული  Ïáãí³Í (³Ûëå»ë¤ называемый         
წონა   ÏßÇé вес 
წრე  ßñç³Ý,  ÙÇç³í³Ûñ  круг 
წრიპა   Ù³Ýñ  малюсенький 
წუთი   ñáå» минута 
წუილი  ï½½áó  писк, жужжание        
წუხელ   ³ÝóÛ³É ·Çß»ñ  прошлой ночью        
წყალდაცვითი   çñ³å³ßïå³Ý   водозащитный 
წყალდიდობა   çñÑ»Õ»Õ наводнение 
წყალი  çáõñ  вода 
წყალმომარაგება  çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ  водоснабжение 
წყალმოსარგებლე   çñ³û·ï³·áñÍÙ³Ý  водопользователь 
წყალობით  ßÝáñÑÇí« ÙÇçáóáí  по милости        
წყალსადენი  çñÙáõÕ  водопровод 
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წყალსავალი  çñ³Ñáë  водосточный         
წყალსამეურნეო  çñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ  водохозяйственный 
წყალსარგებლობა   çñ³û·ï³·áñÍÙ³Ý  водопользование 
წყალსატევი  çñ³Ùµ³ñ  водоем 
წყალსაცავი  ³Ùµ³ñï³Ï , çñ³Ùµ³ñ водохранилище 
წყალქვეშა  ëïáñçñÛ³ подводный 
წყარო   ³ÕµÛáõñ, ³ÏáõÝù  родник 
წყდება  áñáßíáõÙ  ¿  прекращается,  обрывается 
წყენა  íÇñ³íáñ³Ýù обида         
წყვეტენ   ÉáõÍáõÙ »Ý  прекращают 
წყობილება  Ï³ñ·, Ñ³ë³ñ³Ï³ñ· строй (общественный) 
ჭა  çñÑáñ колодец         
ჭაბურღილი  Ñáñ³ï³Ýóù  скважина         
ჭამა  áõï»É есть, кушать        
ჭერი  ³é³ëï³Õ потолок         
ჭეშმარიტი   ×ßÙ³ñÇï, ÇëÏ³Ï³Ý настоящий,  подлинный, истинный 
ჭინჭარი  »ÕÇÝç  крапива         
ჭირი  Å³Ýï³Ëï чума, мор, беда       
ჭიქა  µ³³Å³Ï  стакан         
ჭკვიანი  Ë»É³óÇ  умный 
ჭკუასუსტობა  ÃáõÉ³ÙÇï« ïÏ³ñ³ÙÇï слабоумие         
ჭორი  µ³Ùµ³ë³Ýù сплетня         
ჭრა  ÏïñáõÙ, Ñ³ïáõÙ  резать, резание 
ჭრელი  Ë³Ûï³µÕ»ï разноцветный         
ჭურჭელი  ëå³ëù« ³Ù³Ý посуда         
ხაზგასმით  ÁÝ¹·Íí³Í подчеркнуто         
ხაზი  ·ÇÍ линия 
ხაზინა  ·³ÝÓ³ñ³Ý  казна 
ხალხი  ÅáÕáíáõñ¹, Ù³ñ¹ÇÏ народ 
ხალხური  ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý  народный         
ხან   Ù»ñÃ  иногда 
ხანა   Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý период, эпоха 
ხანგრძლივი  ï¨³Ï³Ý, ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý долгий, долговременный 
ხანდაზმულობა  í³Õ»ÙáõÃÛáõÝ давность, пожилой возраст 
ხანდახან  »ñµ»ÙÝ иногда         
ხანი  Å³Ù, å³Ñ, Å³Ù³Ý³Ï  время, пора, возраст 
ხანმოკლე   Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï  кратковременный         
ხანძარი  Ññ¹»Ñ  пожар 



101 
 

ხარ, არის   ¹áõ »ë,  Ï³ есть 
ხარვეზი  å³Ï³ëáõÃÛáõÝ,  ß»ÕáõÙ  помеха, недостаток 
ხარისხი  áñ³Ï  качество, степень 
ხარისხობრივი  áñ³Ï³Ï³Ý, áñ³ÏÛ³É  качественный 
ხარჯთაღრიცხვა f Ý³Ë³Ñ³ßÇí смета 
ხარჯი  Í³Ëë, Í³ËëáõÙ расход, затрата 
ხასიათი  µÝ³íáñáõÃÛáõÝ  характер 
ხატი  ëñµ³å³ïÏ»ñ икона, образ, изображение 
ხდება  ¹³éÝáõÙ ¿, å³ï³ÑáõÙ ¿  случается 
ხე   Í³é дерево 
ხედავს  ï»ëÝáõÙ ¿  видит 
ხედვა  ï»ë³¹³ßï  видение 
ხელახლა  ÝáñÇó, ÏñÏÇÝ снова, вновь 
ხელი   Ó»éù  рука 
ხელისუფალი  ÇßË³Ý³íáñ  правитель 
ხელისუფლება  ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ власть         
ხელმეორედ  »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù вторично 
ხელმისაწვდომი  Ù³ïã»ÉÇ  доступный 
ხელმოწერა  ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ  подпись 
ხელმძღვანელი  Õ»Ï³í³ñ, Ó»éÝ³ñÏ  руководитель 
ხელმძღვანელობა  Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝ« Õ»Ï³í³ñáõÙ руководство, руково-
дить        
ხელოვნება  ³ñí»ëï  искусство 
ხელოვნური  ³ñÑ»ëï³Ï³Ý  искусственный 
ხელსაყრელი  Ýå³ëï³íáñ« Ñ³ñÙ³ñ выгодный, благоприятный        
ხელფასი  ³ßË³ï³í³ñÓ зарплата 
ხელყოფა  áïÝÓ·áõÃÛáõÝ посягательство, посягнуть 
ხელშეკრულება   å³ÛÙ³Ý³·Çñ  договор 
ხელშემწყობი  ûÅ³Ý¹³ÏáÕ способствующий 
ხელშეუვალი  ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ« ³ÝíÇ×»ÉÇ неприкосновенный, неоспори-
мый        
ხელშეუხებელი  ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ  неприкасаемый  
ხელშეშლა   Ë³Ý·³ñ»É, Ë³Ý·³ñÇã  мешать 
ხელჩართული Ó»éÝ³Ù³ñï  рукопашный         
ხეობა  ÏÇñ× ущелье 
ხერხდება  ëï³óíáõÙ ¿« Ñ³çáÕíáõÙ ¿ получается, удается        
ხერხებით  ÑÝ³ñÇ ßÝáñÑÇí« ÙÇçáóáí при помощи приема       
ხერხემალი  áÕÝ³ß³ñ позвоночник         
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ხეტყე   ³Ýï³é³ÝÛáõÃ  лес, лесоматериал 
ხვალ   í³ÕÁ завтра         
ხვდება  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿« ·ÉËÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ встречается, попадает, понимает       
ხვდება   ·ÉËÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ  попадает, понимает 
ხვედრი   µ³Ëï, ×³Ï³ï³·Çñ доля, удел 
ხიდი  Ï³Ùáõñç мост 
ხილი   ÙÇñ· фрукты 
ხმა  Ó³ÛÝ  голос 
ხმალი  ëáõñ сабля         
ხმამაღლა  µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ  громко 
ხმარდება  û·ï³·áñÍíáõÙ ¿, Í³ËëíáõÙ  ¿ используется 
ხმარობს  û·ï³·áñÍáõÙ ¿ использует         
ხმაური  ³ÕÙáõÏ  шум 
ხმელეთი  ó³Ù³ù  суша 
ხნის   ³Ûëù³Ý Å³Ù³Ý³Ïí³ времени 
ხოლმე    Ù³ëÝÇÏ, ÏñÏÝí³ÍáõÃÛáõÝ иногда, временами 
ხოლო   ÇëÏ  а, но, однако 
ხომ   ³ñ¹Ûáù, ã¿ áñ  да, ли, ведь, же 
ხომალდი   Ý³í корабль 
ხორბალი  пшеница         
ხორცი  ÙÇë мясо 
ხორციელდება  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿  осуществляется 
ხსენებული ÑÇß³ï³Ïí³Í« Ýßí³Í  указанный, названный        
ხსნის  Ñ³ÝáõÙ  ¿  объясняет 
ხსოვნა  ÑÇß³ï³Ï память         
ხუთეული   ÑÝ·³Ýáó (·»ñ³½³Ýó¤  пятерка         
ხუთი  ÑÇÝ· пять 
ხუთშაბათი  ÑÇÝ·ß³µÃÇ  четверг 
ხუმრობით  Ï³ï³Ïáí шутя, в шутку       
ხურდა  Ù³Ýñ (¹ñ³Ù¤ мелочь, сдача        
ხშირი   Ñ³×³Ë³ÏÇ  частый 
ჯამი  ·áõÙ³ñ сумма, итог 
ჯანდაცვა  ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ  здравоохранение 
ჯანმრთელობა  ³éáÕçáõÃÛáõÝ  здоровье 
ჯანსაღი  ³éáÕç  здоровый         
ჯართი  Ù»ï³Õ» Ã³÷áÝ металлолом         
ჯარი  µ³Ý³Ï войска 
ჯარიმა   ïáõ·³Ýù  штраф 
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ჯარისკაცი  ½ÇÝíáñ  солдат 
ჯაჭვები ßÕÃ³  цепи         
ჯგუფი  ËáõÙµ группа 
ჯდომა  Ýëï»É  сидеть 
ჯერ   Ý³Ë« Ý³Ë ¨ ³é³ç,  »ñÏáõ ³Ý·³Ù пока 
ჯეროვანი  å³ïß³×, Ñ³ñÏ  »Õ³Í  соответсвующий 
ჯერჯერობით  ¹»é¨ë пока 
ჯიბე  ·ñå³Ý  карман 
ჯილდო  å³ñ·¨  награда 
ჯიში  ï»ë³Ï« ó»Õ  род         
ჯიხური  Ïñå³Ï будка         
ჯობნა  ·»ñ³½³Ýó»É превосходить         
ჰაერი  û¹ воздух 
ჰგავს  ÝÙ³Ý ¿  похожа                                                                                                                             
ჰგონია  ÃíáõÙ ¿« Ï³ñÍáõÙ ¿ ему (ей) кажется, думается      
 
 

Частотный словарь грузинских слов 
 

 
14957 და 
4843 ამ, ეს 
4476 მუხლი 
4186 რომელი 
3845 არ 
3549 ან 
3035 თუ 
2835 პირი 
2794 რომ, რომც 
2458 სახელმწიფო 
2380 სხვა 
2198 წელი (წელიწადი) 
2138 შესახებ 
1908 კანონი 
1848 უნდა 
1801 დაცვა 
1795 მათი 
1738 ეს 
1665 წესი 
1649 მიერ 
1528 შემთხვევა 
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1526 სადაზღვევო 
1470 შესაბამისი 
1465 იმ 
1439 დაზღვევა 
1372 არის 
1359 ვადა 
1353 ხელშეკრულება 
1334 მისი 
1325 საგადასახადო 
1303 მიღება 
1293 უფლება 
1281 დღე 
1252 დადგენა 
1228 ორგანო 
1174 შეიძლება 
1153 გაგრძელება 
1143 გათვალისწინება 
1111 დაწესებულება 
1100 იყო 
1090 გადასახადი 
1086 ასე 
1065 წყალი 
1055 აქვს 
1052 მოთხოვნა 
1023 დრო 
1021 შემდეგ 
998 გამოყენება 
967 როგორ 
933 შესრულება 
929 საგანმანათლებლო 
909 საქმიანობა 
894 ნაწილი 
873 განსაზღვრა 
870 ქონება 
868 სასამართლო 
851 ვალდებულება 
851 მას 
849 ხელისუფალი 
843 ცხოველი 
833 თავის 
829 წევრი 
821 კანონმდებლობა 
816 არა 
805 ყველა 
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802 მხოლოდ 
785 საფუძველი 
770 გაცემა 
765 კი 
761 შეძლება 
760 ის 
758 აღნიშვნა 
751 მოქალაქე 
743 ტერიტორია 
735 მაშინ 
731 ჩვენ 
730 თანხა 
725 გარემო 
724 გადაწყვეტილება 
717 დაკავშირება 
713 მიზანი 
701 წარმომადგენელი 
700 პირველი 
700 საკითხი 
697 მაგრამ 
694 გადაცემა 
688 შედეგი 
674 პირობა 
666 უზრუნველყოფა 
663 მონაწილე 
661 ერთი 
661 მის 
655 განათლება 
641 თავი 
640 ვალდებული 
636 გადამხდელი 
632 ადგილი 
623 რაც 
621 სამყარო 
620 როცა 
618 ქვეყანა 
608 ითვლება 
607 სარგებლობა 
605 შორის 
598 უმაღლესი 
583 მიხედვით 
582 განცხადება 
577 მოქმედება 
565 იგი 
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556 გაფორმება 
555 განხორციელება 
547 ორგანიზაცია 
541 თქმა 
538 ხარჯი 
536 ანაზღაურება 
535 მდგომარეობა 
524 არჩევნები 
519 საქმე 
515 აგრეთვე 
514 დაწყება 
507 ადამიანი 
504 ანგარიში 
503 ახალი 
495 ზიანი 
494 იქნება 
488 შექმნა 
479 დაშვება 
474 სოციალური 
472 შეტანა 
469 გადახდა 
468 გარდა 
468 ნივთი 
463 შეთანხმება 
460 თავმჯდომარე 
457 სისტემა 
453 ხოლო 
452 არსებობა 
451 ადგილობრივი 
447 საბჭო 
441 ბუნებრივი 
438 ვერა 
438 ის, იმან, იმას, იმით, იმის 
438 მზღვეველი 
437 თაობა 
436 მიწა 
436 სახეობა 
428 შეცვლა 
424 საშუალება 
423 შემოსავალი 
421 დებულება 
418 დადება 
414 უარი 
410 მთავრობა 
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409 ოდენობა 
406 განმავლობა 
406 ორი 
404 საერთაშორისო 
401 საერთო 
398 არიან 
398 საკუთრება 
395 რამდენი 
394 ფარგლები 
393 წარდგენა 
390 თვე 
387 განხილვა 
386 დამტკიცება 
386 დარღვევა 
386 შეწყვეტა 
385 იქნა 
385 მეორე 
383 მეტი 
383 რაოდენობა 
380 გასვლა 
378 ხელი 
377 აუცილებლობა 
375 განსაზღვრება 
375 თანამდებობა 
371 ძალა 
368 კენჭისყრა 
368 ჩათვლა 
365 მიმართ 
365 მნიშვენელობა 
365 მოვალე 
363 საწარმო 
362 რა 
361 ძირითადი 
357 ისიც 
357 მყოფი 
356 მთელი 
355 ჩატარება 
354 მხარე 
352 თუმცა 
348 აღრიცხვა 
348 საუბარი 
345 არცერთი 
344 მონაცემი 
342 გარეშე 
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342 ისე 
342 ლარი 
341 მოვალეობა 
341 ურთიერთობა 
341 ცვლა 
340 მფლობელი 
340 წინაშე 
332 დაბრუნება 
332 ჰაერი 
331 პასუხისმგებლობა 
330 დამატება 
328 საფრთხე 
327 შვილი 
327 ხდება 
326 მოსამართლე 
325 საქონელი 
325 სახე 
324 მემკვიდრე 
324 ღონისძიება 
322 სამკვიდრო 
321 ხელმძღვანელი 
319 სამსახური 
317 განსაკუთრება 
315 უფრო 
313 ბავშვი 
311 ამომრჩეველი 
311 არსებული 
310 ყოველი 
308 სამუშაო 
308 წარმოება 
307 წარმოდგენა, წარმოიდგენს 
300 ნაწარმოები 
300 ჯგუფი 
299 ბოლო 
299 ეროვნული 
299 თბილისი 
298 თავისუფლება 
296 ფული 
296 ღირებულება 
295 შრომა 
294 მითითება 
294 მშობელი 
294 ყოფნა 
292 ერთ-ერთი 
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292 მართვა 
291 საჯარო 
289 განვითარება 
285 დაბინძურება 
285 ნივთიერება 
283 ერთად 
281 უკვე 
281 ფასი 
280 მოითხოვა 
279 თანხმობა 
277 მიმდინარეობა 
276 მავნე 
275 სამართალი 
274 ისეთი 
271 მოხდა 
270 ბრძანება 
268 სად 
266 მუშაობა 
261 კიდევ 
259 გზა 
259 მესაკუთრე 
259 მომსახურება 
258 მქონე 
255 დიდი 
252 შესაძლებლობა 
251 გაყიდვა 
249 გაუქმება 
249 შემადგენელი 
245 თვითმმართველობა 
245 იღებს 
243 მეუღლე 
242 დაბეგვრა 
242 საჭირო 
241 გარევა 
241 შესატანი 
239 დადასტურება 
239 დანიშვნა 
238 პირადი 
238 წარუდგინა 
237 შეზღუდვა 
236 დარჩენა 
236 ცნობა 
236 წერილი 
235 მან 
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234 გარიგება 
233 ბათილი 
232 კავშირი 
232 მოსახლეობა 
232 ნებისმიერი 
231 ძალიან 
230 გაკეთება 
230 საგანი 
229 გეგმა 
229 წინ 
228 დავა 
228 ხორციელდება 
227 სხდომა 
227 შენობა 
226 ამტკიცებს 
226 კარგი 
226 მე 
226 სახელი 
225 კანონიერი 
225 შემუშავება 
223 ამოქმედება 
223 დაფუძნება 
222 იცი, იცის 
221 რათა, რად 
221 ტვირთი 
220 საზოგადოება 
220 წყარო 
219 აცხადებს 
219 სრული 
218 ანდერძი 
218 ახორციელებს 
217 მმართველი 
216 დამოუკიდებლობა 
216 შედგა 
214 რამაც 
212 გაწევა 
210 საკუთარი 
209 გარდაცვალება 
209 დანიშნულება 
208 თითოეული 
207 დაკარგვა 
207 სამართლებრივი 
207 შეხვედრა 
203 ერთობლივი 
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202 ნუსხა 
200 ასაკი 
200 მეურნეობა 
200 მკითხველი 
200 ოჯახი 
200 უგვიანესი 
198 გახდა 
195 გადაშენება 
195 საოლქო 
195 ხარისხი 
194 ქვეპუნქტი 
194 ხმა 
193 ჯანმრთელობა 
192 ერთიანი 
192 ნაკვეთი 
192 პასუხი 
192 ცალკე 
191 გამოწვევა 
191 მოცემული 
191 მოწმობა 
190 აღდგენა 
190 გამომდინარე 
190 სწორი 
190 შემოწმება 
188 მაინც 
188 მომავალი 
187 აკრძალვა 
186 მიწოდება 
184 დახმარება 
184 რიგი 
183 ამოღება 
182 თქვენ 
180 მომზადება 
180 სუბიექტი 
179 მუდმივი 
179 ცხოვრება 
178 ჩემი 
178 წარმოშობა 
177 გაფრთხილება 
177 სასწავლო 
176 ნიშნავს 
176 სამხედრო 
176 უცხოელი 
174 უმრავლესობა 
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173 შემცირება 
172 დასახელება 
172 მიმართვა 
171 სათანადო 
171 სამოქალაქო 
171 ცნობილი 
171 წინააღმდეგი 
170 დაფინასება 
170 ხალხი 
168 გადაწყვეტა 
167 გაერთიანება 
167 გაზრდა 
166 ზედამხედველობა 
166 ხელფასი 
165 ახლა 
165 დასკვნა 
165 მიზეზი 
165 ოლქი 
165 წყალსარგებლობა 
164 გავრცელება 
164 გახსნა 
164 ყველაფერი 
163 ვინ 
162 მხრივ 
162 წესდება 
161 დგომა 
160 აზრი 
159 ზოგადი 
158 აღიარება 
158 რას 
158 წიგნი 
157 მთავარი 
157 მოადგილე 
157 სახსრები 
156 გარკვევა 
156 იქ 
156 მხარი 
156 პირდაპირი 
155 ადრე 
155 აღარ 
155 თუკი 
154 გამართვა 
154 შეძენა 
153 ადგენს 
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152 ზონა 
151 გაფრქვევა 
151 მზრუნველობა 
150 ბინა 
150 პატიმარი 
149 ბევრი 
149 დაკისრება 
149 სასაქონლო 
149 ქალაქი 
148 არაფერი 
148 არჩევა 
148 დაქირავება 
148 მიმღები 
147 დაკავება 
147 დონე 
146 გამოქვეყნება 
145 მისაღები 
145 შენახვა 
144 დასაქმება 
144 მიყენება 
144 მოპოვება 
144 უწყება 
144 წინასწარი 
144 ხელმოწერა 
143 ამბობს 
143 დაფუძნება 
143 მეცნიერი 
143 სამედიცინო 
143 სკოლა 
143 შეხება 
142 სიტყვა 
141 დაკმაყოფილება 
141 სოფელი 
141 სურვილი 
140 ნამდვილი 
139 აღმოჩენა 
139 გამოყოფა 
139 მეცნიერება 
138 კანონპროექტი 
138 წარდგინება 
138 ჯერ 
137 ოქმი 
136 მცენარე 
136 სამეურნეო 
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135 სასარგებლო 
134 საკრებულო 
133 გამოცხადება 
133 საათი 
132 იჯარა 
132 შეტყობინება 
131 გადამზადება 
131 დადგენილება 
131 დავალება 
131 შემდგომი 
130 აყვანა 
130 გაზი 
129 ანუ 
129 გამოსვლა 
129 საბოლოო 
128 გასაჩივრება 
128 ენა 
128 ითვალისწინებს 
128 სამეცნიერო 
127 რატომ 
127 ფუნქცია 
127 შეფასება 
126 უზენაესი 
125 მსოფლიო 
124 დაყოვნება 
124 თანახმა 
124 თარიღი 
124 კვირა 
124 მიიჩნევა 
124 რისი 
123 აღება 
123 ერთმანეთი 
123 თანამშრომელი 
123 მასალა 
123 მისცა 
123 სამშვიდობო 
123 უკანონო 
123 შემოსული 
122 დარიცხვა 
122 ნაკლები 
122 საკანონმდებლო 
122 უფროსი 
121 გადასახდელი 
121 სаგარეო 
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120 კარი 
120 წლიური 
119 გატარება 
119 იწვევს 
119 ჩამოყალიბება 
118 აღემატება 
118 გაგზავნა 
118 გადადება 
118 დაინტერესება 
118 ვარ, ვართ, არის 
118 მცხოვრები 
118 შენარჩუნება 
118 შეუძლებელი 
116 ვიდრე 
116 რაიმე 
116 ფიქრობს 
115 გვარი 
115 ვალი 
115 თავისი 
114 არანაკლები 
114 ველი 
114 მოიცავს 
114 ნაგებობა 
114 უკან 
113 დათვალიერება 
113 იგივე 
113 იმავე 
112 დაბადება 
112 ექვემდებარება 
112 ქორწინება 
112 ცნება 
111 განთავისუფლება 
111 ძველი 
110 დამთავრება 
110 თავიდან 
110 სისხლი 
110 შესვლა 
109 ხანდაზმულობა 
109 ხომ 
108 განსხვავება 
108 ვრცელდება 
108 მაღალი 
108 საშუალო 
108 შემსრულებელი 
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107 მემკვიდრეობა 
107 საანგარიშო 
107 საჭიროება 
106 გათავისუფლება 
106 დასრულება 
106 ეკისრება 
106 იმედი 
106 მეშვეობით 
106 სასოფლო-სამეურნეო 
106 შინაარსი 
105 თანაბარი 
105 მოგება 
105 საკმაო 
105 უძრავი 
104 არამედ 
104 აქ 
104 მერი 
104 საბუთი 
104 საზღვარი 
104 შეჩერება 
103 ასრულებს 
103 კაცი 
103 სარჩელი 
103 ქურდი 
103 შედის 
102 ადგილსამყოფელი 
102 გადასვლა 
102 ზემოქმედება 
102 ითხოვს 
102 იმყოფება 
102 მინიჭება 
101 სულ 
101 ჩვეული 
100 გამოცემა 
100 დაგეგმვა 
100 მყიდველი 
100 სახლი 
100 შედგენა 
99 განკარგულება 
99 ერთეული 
99 იძულება 
99 საბაჟო 
99 სწავლება 
99 შესაძლო 
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99 შინაგანი 
98 აგება 
98 ბატონი 
98 დაკვირვება 
98 ვინ, ვის 
98 მოვლენა 
98 ჩამორთმევა 
97 ამგვარი 
97 მსგავსი 
97 საზოგადოებრივი 
96 არჩეული 
96 უსაფრთხოება 
96 წარადგინა, წარმოადგენს 
96 ხასიათი 
95 ამავე 
95 გარემოება 
95 უბანი 
95 ჩამონათვალი 
95 ციხე 
94 ზღვრული 
94 ითქვა 
93 ალბათ 
93 მაგალითი 
93 მცირე 
93 სამხრეთი 
93 უმეტესი 
92 ზოგი, ზოგიერთი 
92 იმიტომ 
92 ნიშანი 
92 ღია 
91 დაფარვა 
91 რუსული 
90 ანდა 
90 აცნობა 
90 განმარტება 
90 მისამართი 
90 ნაკლი 
89 განკუთვნება 
89 მძიმე 
89 ნახევარი 
89 უკანასკნელი 
89 ფიქრი 
89 ძმა 
88 გამორიცხვა 
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88 ზომა 
88 უცხოური 
87 ახალგაზრდა 
87 დამოკიდებულება 
87 დაპირება 
87 თავად 
87 კერძო 
87 მდივანი 
87 მეთაური 
87 მთლიანი 
87 მიცემა 
87 მოშლა 
86 მოჰყვა 
86 ნება 
85 გარეთ 
85 რიცხვი 
84 გამოცდა 
84 დაზიანება 
84 დატოვება 
84 საქონელ/მომსახურება 
83 დანაშაული 
83 დაქვემდებარება 
83 ზღვა 
83 მოძრაობა 
83 ქონებრივი 
82 გამოტანა 
82 მომდევნო 
81 ამჟამად 
80 გავლა 
80 განკარგვა 
80 იქმნება 
80 კითხვა 
80 ომი 
80 საბინადრო 
79 განთავსება 
79 გაყოფა 
79 გირავნობა 
79 ხელახლა 
78 ერთხელ 
78 ვითარება 
78 თვით 
78 მეურვეობა 
78 მიღწევა 
78 რაღაც 
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78 სესხი 
78 სიცოცხლე 
78 სწავლა 
77 განზრახვა 
77 დაწესება 
77 მოსწავლე 
77 მოწყობა 
77 უცხო 
77 ჯარი 
76 არმქონე 
76 თვითონ 
76 იტყვის 
76 მასობრივი 
76 მხარდაჭერა 
76 სახალხო 
76 უშუალოდ 
76 შესასრულებელი 
75 ბრალი 
75 დაზარალება 
75 მიუთითა 
75 შეიცავს 
74 არასრულწლოვანი 
74 გამგებელი 
74 თავდაცვა 
74 მანძილი 
74 მოსარგებლე 
74 მოსთხოვა 
74 მშენებლობა 
74 ქაღალდი 
74 ყური, ყურადღება, ყურება, ყურადსაღები 
74 შეუსრულებლობა 
73 აძლევს 
73 მიეცა 
73 მოგვარება 
73 საჩივარი 
73 შემკვეთი 
73 ჩანაწერი 
72 ბრძანებულება 
72 გამოვლენა 
72 კერძოდ 
72 მამკვიდრებელი 
72 მოსალოდნელი 
72 ტარდება 
72 ჩართვა 
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72 ცოტა 
72 ხანგრძლივი 
71 გამოთქმა 
71 გასხვისება 
71 დამზადება 
71 იხდის 
71 მოახდინა 
71 სასმელი 
71 უარყოფა 
71 ქმედება 
71 წარმოიშვა 
71 წესრიგი 
70 აღძვრა 
70 აშკარა 
70 ბრძოლა 
70 განუცხადა 
70 მიუღებელი 
69 აპირებს 
69 ბარათი 
69 მეურვე 
69 პასუხისმგებელი 
69 სამონადირეო 
69 საწარმო/ორგანიზაცია 
69 შესაბამისობა 
68 არასახელმწიფო 
68 არასახელშეკრულებო 
68 გავლენა 
68 დასმა 
68 დაღუპვა 
68 მდგრადი 
68 ყუთი 
68 ხშირი 
67 გამოქვითვა 
67 გარდამავალი 
67 დამოწმება 
67 ქუჩა 
67 ჩანს 
66 აღმასრულებელი 
66 ექნება 
66 საზღვარგარეთი 
65 ადასტურებს 
65 ახდენს 
65 ეწინააღმდეგება 
65 იწყებს 
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65 მართალი 
65 სამწუხარო 
64 არსებითი 
64 აწარმოებს 
64 განქორწინება 
64 თვალსაზრისი 
64 იმაზე 
64 სჭირდება 
64 ქირავნობა 
64 შუამდგომლობა 
63 დადებითი 
63 ზუსტი 
63 საბაზრო 
63 სავარაუდო 
63 საქონლის/გაწეული 
63 ფლობა 
63 წინადადება 
62 აღზრდა 
62 თავდები 
62 მიწისქვეშა 
62 შესაგებელი 
62 შეცდომა 
61 გააჩნია 
61 დამსახურება 
61 დატვირთვა 
61 ცდილობს 
60 ასახვა 
60 აქედან 
60 გამოხატვა 
60 კვლავ 
60 მარჩენალი 
60 მუშაკი 
60 ორგანული 
60 შედარება 
60 წყდება 
59 არასწორი 
59 გაანგარიშება 
59 გაგება 
59 გადაზიდვა 
59 გადატანა 
59 გადაყენება 
59 დაქორწინება 
59 მართლა 
59 ნაბიჯი 
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59 სასჯელაღსრულებითი 
59 ქალი 
59 ჯარიმა 
58 ატაროს, ატარებს 
58 ეუთო 
58 ზედაპირული 
58 მიმართულება 
58 ნებაყოფლობით 
58 პიროვნება 
57 არავის 
57 აცილება 
57 გაუმჯობესება 
57 გაყვანა 
57 ირჩევა 
57 მზა 
57 მიეკუთვნება 
57 რჩება 
57 სახელწოდება 
57 ყადაღა 
57 შემოღება 
57 ჯამი 
56 ეკუთვნის 
56 ზედმეტი 
56 ზრდა 
56 სამეწარმეო 
56 ყოველწლიური 
55 ვფიქრობ 
55 მარტო 
55 მოიჯარე 
55 მოწყობილობა 
55 საანდერძო 
55 საკონტროლო 
55 სამართალდარღვევა 
55 უშიშროება 
55 ქულა 
55 შეწყობა 
55 ცუდი 
55 ხნის 
54 ასლი 
54 აღკვეთა 
54 გამარჯვება 
54 დევნილი 
54 ვაჭრობა 
54 თანამშრომლობა 
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54 ისარგებლა 
54 იქცა 
54 კუთვნილი 
54 მაჩვენებელი 
54 მიაჩნია 
54 სარგებელი 
54 ტყე 
54 შეღავათი 
53 გადაყვანა 
53 გამრავლება 
53 გაცნობა 
53 გულისხმობა 
53 დარწმუნება 
53 ვთქვათ 
53 თამაში 
53 თანამეგობრობა 
53 მდებარე 
53 მინდა 
53 ნათესავი 
53 რწმუნებული 
53 საუკეთესო 
53 ქმედითუნარიანი 
53 ჩარიცხვა 
52 დასაბუთება 
52 ეწევა 
52 მოანდერძე 
52 საახალწლო 
52 უხეში 
52 ქმედითუუნარო 
52 შევსება 
52 შეიარაღებული 
52 ჩაბარება 
52 ჩადება 
51 ამოცანა 
51 ბრალდება 
51 თან 
51 მოწვევა 
51 ნაცვლად 
51 საწინააღმეგო 
51 შენ 
51 ჩაწერა 
50 აღმოფხვრა 
50 აწერს 
50 გადაცილება 
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50 განლაგება 
50 განმეორება 
50 დაახლოება 
50 კრება 
50 მასწავლებელი 
50 მოხელე 
50 მშვილებელი 
50 საფასური 
50 შემნახველი 
50 ჩრდილოეთი 
50 ხანი 
50 ჯერჯერობით 
49 ამდენი 
49 ერი 
49 ეხება 
49 მეზობელი 
49 ნავთობი 
49 საკმარისი 
49 საჯაროდ 
49 ყოველგვარი 
49 შესყიდვა 
49 წყალმოსარგებლე 
49 წყვეტენ 
48 ემიგრაცია 
48 ეძლევა 
48 ზეწოლა 
48 კანონქვემდებარე 
48 მომხდარი 
48 მონაკვეთი 
48 მოძრავი 
48 სასწავლებელი 
48 ქურდული 
48 ღირსება 
48 წარმატებული 
47 აკეთებს 
47 არეალი 
47 აუნაზღაურებს 
47 ბიბლიოთეკა 
47 გადარჩენა 
47 ეჭვი 
47 სამსახურეობრივი 
47 სარჩო 
47 უცხოეთი 
47 ჩამოსვლა 
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47 ძალადაკარგული 
46 არავინ 
46 აღსრულება 
46 გამოთვლა 
46 გუნდი 
46 დართვა 
46 მოგზაურობა 
46 სავაჭრო 
46 საზღაური 
46 სამართალდამცველი 
46 სახელობის 
46 სიკვდილი 
46 ქმნის 
46 შენატანი 
46 შიდა 
45 აღწერა 
45 გრძელი 
45 დაჭერა 
45 ზედნადები 
45 მიკუთვნება 
45 მტკიცება 
45 ოპიზა 
45 პირადობის 
45 რამე 
45 სამეცნიერო-კვლევითი 
45 ცოცხალი 
44 გამოანგარიშება 
44 დათმობა 
44 დევნა 
44 ვინაობა 
44 თემა 
44 თითქმის 
44 თხოვნა 
44 იარაღი 
44 კეთილსინდისიერი 
44 კვლევა 
44 მანამ 
44 მაუწყებლობა 
44 მოსაკრებელი 
44 საიდუმლო 
44 საპყრობილე 
44 საურავი 
44 საჩუქარი 
44 საწყისი 
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44 უახლოესი 
44 უპირატესი 
44 ჩადინება 
44 ხომალდი 
43 გატაცება 
43 ვინმე 
43 მამა 
43 მერე 
43 მიდის 
43 მოაწერა 
43 მოუწოდა 
43 მოწესრიგება 
43 პატარა 
43 საომარი 
43 საყოველთაო 
43 უქმდება 
43 ფუნქციონირება 
43 ცხადი 
43 წავიდეთ, წავა 
42 აღწარმოება 
42 გამოძიება 
42 განმცხადებელი 
42 გაუარესება 
42 დაკვეთა 
42 ერთადერთი 
42 ზემოთაღნიშნული, ზემოხსენებული 
42 მაქვს 
42 მემარჯვენე 
42 მოგირავნე 
42 მოდის 
42 მოლაპარაკება 
42 სამართლიანი 
42 საფეხური 
42 საჰაერო 
42 უფლებამოვალეობა 
42 უწევს 
42 უწოდებს 
42 შენიშვნა 
41 ამხანაგობა 
41 გაზეთი 
41 გასამრჯელო 
41 დასტური 
41 დასწრება 
41 ზარალი 
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41 ნათქვამი 
41 უთხრა 
41 უსასყიდლოდ 
41 ფართობი 
41 ფურცელი 
41 შრომისუუნარო 
40 ამაღლება 
40 არარსებული 
40 ბუნება 
40 დაპატიმრება 
40 ეცნობა 
40 ვერცერთი 
40 მენარდე 
40 მიაწოდა 
40 მიმართული 
40 მკაცრი 
40 მოხსნა 
40 მწერალი 
40 უპასუხა 
40 ფასეულობა 
40 შავი 
40 შემძენი 
40 ხელოვნება 
40 ხუთი 
39 აკონტროლებს 
39 აქვეყნებს 
39 გამოკითხვა 
39 გაუფრთხილებლობა 
39 დაგირავება 
39 ვარდი 
39 თითქოს 
39 სამრეწველო 
39 საქველმოქმედო 
39 საყოფაცხოვრებო 
39 ფარული 
38 ავადმყოფი 
38 განყოფილება 
38 გატანა 
38 გაქირავება 
38 გაჩენა 
38 გაცილებით 
38 თავდაპირველი 
38 იბეგრება 
38 იძენს 
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38 მიბარება 
38 მინერალური 
38 მშვიდობა 
38 რით 
38 საავადმყოფო 
38 საუწყებათშორისო 
38 ტარიფი 
38 უბრალო 
38 ცოდნა 
38 წინასაარჩევნო 
37 გათანაბრება 
37 დაავადება 
37 ზემოთ, ზევით, ზევიდან, ზემოდან 
37 თითო 
37 იყენებს 
37 იძლევა 
37 მიაღწია 
37 სააღრიცხვო 
37 სამმართველო 
37 სანამ 
37 საუკუნე 
37 საქორწინო 
37 უბედურება 
37 უკეთესი 
37 უფასო 
37 ქალბატონი 
36 აკმაყოფილებს 
36 არანაირი 
36 ახლო 
36 გაბინძურება 
36 გამოჩენა 
36 დახარჯვა 
36 ეუბნება 
36 იცავს 
36 მაისი 
36 მხარჯავი 
36 ნდობა 
36 პატივი 
36 საბაზო 
36 საფინანსო 
36 სრულწლოვანი 
36 შემავალი 
36 შემაჯამებელი 
36 შეყვანა 
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36 ჩაშვება 
36 ხაზინა 
36 ხე 
36 ხელმისაწვდომი 
35 გამგეობა 
35 დასავლეთი 
35 დაჯარიმება 
35 ოქრო 
35 სამკურნალო 
35 უგზოუკვლოდ 
35 შემცველი 
35 შერჩევა 
35 ცალ-ცალკე 
35 წითელი 
35 წუთი 
35 ჯანდაცვა 
34 აირი 
34 აღნაგობა 
34 დაბალი 
34 მართავს 
34 მეგობარი 
34 მიჩნევა 
34 მოიპოვა 
34 მწარმოებელი 
34 ნადირობა 
34 ნიმუში 
34 სასკოლო 
34 ქირა 
34 ცალი 
33 არღვევს 
33 გადის 
33 გამოცდილება 
33 ერთდროულად 
33 ერჯერადი 
33 ზეგავლენა 
33 ზოლი 
33 თანასწორის 
33 მარწმუნებელი 
33 მეწარმე 
33 მომიჯნავე 
33 მოღვაწე 
33 მოწმე 
33 მოხვედრა 
33 ნაკრები 
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33 პატიმრობა 
33 საშემოსავლო 
33 საშიში 
33 შეერთება 
33 შენობა-ნაგებობა 
33 შესანახი 
33 ძლიერ 
32 ამოწურვა 
32 გადამუშავება 
32 გამონაკლისი 
32 დასახლება 
32 ეკლესია 
32 ზოგადსაგანმანათლებლო 
32 მალე 
32 მართლზომიერი 
32 მხედველობა 
32 ნახვა 
32 სადავო 
32 საზიარო 
32 სანაცვლო 
32 საწესდებო 
32 სურსათი 
32 უმუშევარი 
32 უმუშევრობა 
32 უცნობი 
32 ქვეშ 
31 არასამთავრობო 
31 აფეთქება 
31 გადაანგარიშება 
31 გამართლება 
31 დამნაშავეობა 
31 ლაპარაკი 
31 მართლმსაჯულება 
31 მეანაბრე 
31 მიაყენა 
31 მომუშავე 
31 ნაკისრი 
31 ნაშვილები 
31 ოღონდ 
31 რაზე 
31 საარსებო 
31 სადგომი 
31 საელჩო 
31 ღამე 
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31 ძნელი 
31 წინათ 
30 არიდება 
30 გადაზღვევა 
30 გამოკლება 
30 გირაო 
30 თვლა 
30 იგეგმება 
30 კისრულობს 
30 კმაყოფილი 
30 მდინარე 
30 მიმართება 
30 ნაყოფი 
30 შეგროვება 
30 შეჯამება 
30 შიში 
30 ძეგლი 
30 წარმართვა 
30 ხედვა 
29 გადადგმა 
29 დახურვა 
29 ელჩი 
29 კუთხე 
29 მივიღე 
29 მისვლა 
29 მომწყობი 
29 მორიგი 
29 მსუბუქი 
29 მცდელობა 
29 ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 
29 ორმხრივი 
29 სამზარეულო 
29 სასჯელი 
29 სახელობო 
29 შეკრება 
29 შემოტანა 
29 შიმშილი 
29 ხაზი 
29 ხელყოფა 
29 ხმაური 
28 არხი 
28 დაგვიანება 
28 დარგი 
28 დაშლა 
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28 ეთანხმება 
28 ენიჭება 
28 ერთობლიობა 
28 ესწრება 
28 ვინაიდან 
28 თვითდამზღვევი 
28 მეიჯარე 
28 მიყიდვა 
28 მოსამსახურე 
28 მრეწველობა 
28 რკინიგზა 
28 სატყეო 
28 სთხოვა 
28 უნარი 
28 უპირატესობა 
28 ქართლი 
28 შემოქმედი 
28 შსს 
28 ჩამოთვლა 
28 წინააღმდეგობა 
28 ხელშემწყობი 
28 ჯარისკაცი 
27 აი 
27 ამბავი 
27 არამატერიალური 
27 აწესრიგებს 
27 გირავნობა-იპოთეკა 
27 დამუშავება 
27 დასჯა 
27 ვარაუდი 
27 ვიღაც 
27 თევზი 
27 იყიდოს 
27 იცნობს 
27 იხილავს 
27 მიმოქცევა 
27 ნედლეული 
27 საბადო 
27 საგამომძიებო 
27 სავალი 
27 სამაგიერო 
27 სასაწყობო 
27 უკიდურესი 
27 შესთავაზა 
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27 ძალოვანი 
27 წიაღი 
27 წყალდიდობა 
27 წყალმომარაგება 
27 ხარისხობრივი 
27 ხელოვნური 
26 ბეჭედი 
26 გზავნილი 
26 დაჩქარება 
26 იმავდროულად 
26 მტერი 
26 მყარი 
26 ნაძვი 
26 რაში 
26 რთული 
26 სამოქმედო 
26 საქალაქო 
26 სივრცე 
26 სრულყოფა 
26 უამრავი 
26 ყიდვა 
26 შარშან 
26 შვილიშვილი 
26 ცეცხლი 
26 ძალზე 
25 ამზადებს 
25 არასრული 
25 ასაცილებელი 
25 აღმსრულებელი 
25 გაკოტრება 
25 გაქვითვა 
25 გაშვილება 
25 გონება 
25 დათქმა 
25 თოვლი 
25 მესამედი 
25 მოსაზრება 
25 მოსპობა 
25 მოყვანილი 
25 ნუ 
25 ოთახი 
25 საეჭვო 
25 საზღვაო 
25 სათამაშო 
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25 საოჯახო 
25 საწვავი 
25 სიდიდე 
25 სჯობია 
25 შეკითხვა 
25 წიაღისეული 
25 ჯილდო 
24 ადანაშაულებს 
24 არაპირდაპირი 
24 აფასებს 
24 ბრუნვა 
24 გადაადგილება 
24 განაჩენი 
24 გვერდი 
24 დარგობრივი 
24 ელოდება 
24 თანამიმდევრობა 
24 თვისება 
24 ინახავს 
24 მეწილე 
24 მიეთითა 
24 მიზნობრივი 
24 მინდობა 
24 მისია 
24 მოვლის 
24 მოსვლა 
24 მოქმედი 
24 მრავალი 
24 მრავალფეროვანი 
24 მტკიცებულება 
24 ნასყიდობა 
24 როდი 
24 საპატიო 
24 სასტუმრო 
24 საქმიანი 
24 უბრუნდება 
24 უჭერს 
24 ყალბი 
24 შიდსი 
24 ჩამოწერა 
24 ჩუქება 
24 წმინდა 
24 წონა 
23 ახლობელი 
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23 ბედი 
23 გამგებლობა 
23 გამჭირვალობა 
23 განაცხადი 
23 გასამხედროება 
23 გაშვება 
23 გაძღოლა 
23 დაბრკოლება 
23 დამკვიდრება 
23 დაწერა 
23 დაჯგუფება 
23 ესაუბრა 
23 თანამედროვე 
23 იმართება 
23 ინიშნება 
23 მართლსაწინააღმდეგო 
23 მიადგა 
23 მიენიჭა 
23 მიმცემი 
23 მიტანა 
23 მკვეთრი 
23 მოსმენა 
23 მწვრთნელი 
23 ნავსადგური (ნავმისადგომი) 
23 ნაკეთობა 
23 რჩენა 
23 სასაზღვრო 
23 სიახლე 
23 სწრაფი 
23 უფლებრივი 
23 ქვემო 
23 შემტანი 
23 შესწავლა 
23 წყალსამეურნეო 
23 ხარ, არის 
23 ხარვეზი 
22 არსი 
22 ბირთვული 
22 გამოთხოვა 
22 გამომცემელი 
22 დუმილი 
22 ერთვის 
22 ვეღარ 
22 ზის 
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22 თანასაკუთრება 
22 თანაც 
22 თვითნებური 
22 იკავებს 
22 მატარებელი 
22 მივიდა 
22 მოახერხა 
22 მოხმარება 
22 ნათელი 
22 პასუხისგება 
22 პირობითი 
22 საიდან 
22 სამეთვალყურეო 
22 სიკეთე 
22 უკავშირდება 
22 ფოტოგადაღება 
22 შერევა 
22 შეხედულება 
22 შუამავალი 
22 ჩვენება 
22 წარსული 
22 წერა 
22 წყალდაცვითი 
21 არაერთხელ 
21 არავითარი 
21 არაქონებრივი 
21 აქვე 
21 გადადგომა 
21 გადარიცხვა 
21 გაზსადენი 
21 გამოსწორება 
21 გამოუყენებელი 
21 დათვლა 
21 ევალება 
21 ეთერი 
21 ერთგული 
21 ვადაგადაცილებული 
21 თანამემკვიდრე 
21 თევზჭერა 
21 იმგვარი 
21 მარტივი 
21 მგზავრი 
21 მგონია 
21 მეტყველი 
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21 მოგვიანებით 
21 მსხვერპლი 
21 ნებართვა 
21 პირიქით 
21 სამთავრობო 
21 სასურველი 
21 სინამდვილე 
21 სტუმარი 
21 უნაკლო 
21 ფეხი 
21 ქვეყნდება 
21 შელფი 
21 შეხსენება 
21 შპს 
21 ჩხუბი 
21 ძაღლი 
21 წყალსაცავი 
20 ათვლა 
20 არადა 
20 აღმოსავლეთი 
20 აშენება 
20 გადაგზავნა 
20 განურჩეველი 
20 გაღება 
20 გაწევრიანება 
20 დათანხმება 
20 ემთხვევა 
20 ენდობა 
20 ერისიონი 
20 ვარგისი 
20 ვერაფერი 
20 თანდართული 
20 თეთრი 
20 თურმე 
20 იზრდება 
20 ინარჩუნებს 
20 იშვიათი 
20 მიზანშეწონილი 
20 მიმბარებელი 
20 მოხსენება 
20 მხატვარი 
20 ნაწილ-ნაწილ 
20 ორმაგი 
20 სადისციპლინო 
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20 სკოლამდელი 
20 სული 
20 უსაფრთხო 
20 უშუალო 
20 ღებულობს 
20 ღვინო 
20 შესაქმნელი 
20 შობადობა 
20 წაუყენეს, წაყენება 
20 ხვდება 
19 აღშფოთება 
19 ახსნა 
19 გამგზავრება 
19 განწყობა 
19 გასავალი 
19 გაუგებრობა 
19 გახსენება 
19 დათხოვნა 
19 დასვენება 
19 ეკრძალება 
19 ეჭვმიტანილი 
19 თორემ 
19 იდგა 
19 იცვლება 
19 მარაგი 
19 მთავრდება 
19 მკურნალობა 
19 მოკლე 
19 მუქარა 
19 ნარჩენი 
19 ნაღდი 
19 სააღმზრდელო 
19 სამშობლო 
19 საფინანსო-საბიუჯეტო 
19 უშედეგო 
19 უშლის 
19 უხარისხო 
19 ყოველთვიური 
19 შვიდი 
19 წარმოქმნილი 
19 წარწერა 
19 წერტილი 
19 წილისყრა 
19 წრე 
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18 აუქმებს 
18 აღჭურვა 
18 ბიჭი 
18 გათბობა 
18 გამსხვილება 
18 განცდა 
18 გასცა 
18 გაფართოება 
18 გაფუჭება 
18 გაჩერება 
18 გრაფიკი 
18 დავიწყება 
18 დაკითხვა 
18 დაყრდნობა 
18 ემუქრება 
18 ვაჟი, ვაჟიშვილი 
18 ზღუდავს 
18 თავშესაფარი 
18 თამბაქო 
18 იზრუნებს 
18 ისაუბრა 
18 ისახავს 
18 მიუძღვის 
18 მომხმარებელი 
18 მსურველი 
18 პაპა 
18 საგარეო-ეკონომიკური 
18 სამომავლო 
18 სასაქონლო-მატერიალური 
18 საფარი 
18 საწყობი 
18 სიმართლე 
18 სიმაღლე 
18 უდიდესი 
18 ფართი 
18 ფართო 
18 შეგნება 
18 შესწორება 
18 შეტყობა 
18 ძალაუფლება 
18 ხანა 
18 ხსნის 
18 ჯდომა 
17 არასამეწარმეო 
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17 გამოკვლევა 
17 გამოსყიდვა 
17 გაცვლა 
17 გაძვირება 
17 გაჭირვება 
17 გვითხრა 
17 გვქონდა 
17 დადგმა 
17 დანაგვიანება 
17 დილა 
17 თანაგუნდელი 
17 თანდასწრება 
17 თემი 
17 იქიდან 
17 კითხულობს 
17 მატება 
17 მიმდებარე 
17 მობილური 
17 მოგეხსენება 
17 მოედანი 
17 მოვიდა 
17 მოტყუება 
17 მოხერხდა 
17 მსხვილი 
17 მსჯელობა 
17 მშვიდი 
17 ნამეტი 
17 პატივსადები 
17 საამისო 
17 სამენეჯმენტო 
17 სამშენებლო 
17 სასწრაფო 
17 საყიდელი 
17 საცხოვრებელი 
17 სახელოვნებო 
17 სოციალურ-ეკონომიური 
17 სურათი 
17 სხეული 
17 ტოლი 
17 უკმაყოფილება 
17 უქმნის 
17 ქვედანაყოფი 
17 ქსელი 
17 შეუსაბამობა 
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17 შეუშალოს 
17 შუა 
17 ჩარევა 
17 წამება 
17 წასვლა 
17 წინასაახალწლო 
17 ხანძარი 
16 არაჯეროვანი 
16 არეგულირებს 
16 არჩევანი 
16 გამიჯვნა 
16 გაუცემლობა 
16 გაძლიერება 
16 დაბა 
16 დასძინა 
16 დაყენება 
16 დაძლევა 
16 ეგზავნება 
16 ესმის 
16 თავდასხმა, თავდამსხმელი 
16 ივარაუდა 
16 იხსენებს 
16 ლტოლვილი 
16 მადლი 
16 მაღალჩინოსანი 
16 მითხრა 
16 მილი 
16 მიმოსვლა 
16 მიღმა 
16 მოიწვია 
16 მოძრავ-მექანიკური 
16 პატივისცემა 
16 საზიანო 
16 სარკინიგზო 
16 საფოსტო 
16 საშინაო 
16 სრულდება 
16 ტყვეობა 
16 უმნიშვნელოვანესი 
16 ურთიერთდამოკიდებულება 
16 შემოთავაზება 
16 შენი 
16 შეპირება 
16 შეფუთვა 
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16 შეცილება 
16 შიგა 
16 ჩასვლა 
16 ცხელი 
16 ძალადობა 
16 წახალისება, წავახალისოთ 
16 წყალსატევი 
16 ხელშეუხებელი 
15 არასოდეს 
15 აყენებს 
15 ახერხებს 
15 გადანაწილება 
15 გადაჭრა 
15 გამოსახულება 
15 დაკლება 
15 დანერგვა 
15 დენი 
15 ემატება 
15 ემსახურება 
15 ერთგვარი 
15 ერთიანობა 
15 ეძებს 
15 ვერცხლი 
15 ზრუნვა 
15 იმეორებს 
15 კრებული 
15 მაგიდა 
15 მეფე 
15 მზარდი 
15 მილსადენი 
15 მისასვლელი 
15 მომხრე 
15 მოწერა 
15 მოწოდება 
15 მუსიკალური 
15 მწვავე 
15 ნატურა 
15 რასაკვირველია 
15 საბაბი 
15 სავარგულები 
15 სამართლიანობა 
15 სამუდამო 
15 საპასუხო 
15 საშიშროება 
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15 სისწორე 
15 სრულფასოვანი 
15 სუფრა 
15 ტრანსსასაზრღვრო 
15 უდანაშაულო 
15 უნდობლობა 
15 ურთიერთშეთანხმება 
15 ფოსტა 
15 ქვეკლასი 
15 შეთავაზება 
15 შემოწირული 
15 შეფარდება 
15 შრომისუნარიანი 
15 ცდა 
14 ავსებს 
14 ათვისება 
14 ამბოხება 
14 ანიჭებს 
14 არაერთი 
14 არასაცხოვრებელი 
14 ბეჭდვითი 
14 გადაკვეთა 
14 გამომწვევი 
14 განაშენიანება 
14 განსახლება 
14 გაძევება 
14 დანახვა 
14 დახასიათება 
14 ენიშნება 
14 ერთობა 
14 ეფუძნება 
14 ეშინია 
14 ზამთარი 
14 თვითმფრინავი 
14 იგულისხმება 
14 ითხოვს 
14 იკრძალება 
14 ირკვევა 
14 ისჯება 
14 იყოფა 
14 კენჭი 
14 კვება 
14 მეგობრობა 
14 მიესალმა 
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14 მსჯავრდებული 
14 მწვანე 
14 ნაკრძალი 
14 ოფერტი 
14 რეწვა 
14 საბითუმო 
14 სადგური 
14 სალარო 
14 სამისდღეშიო 
14 საღამო 
14 სახელისუფლო 
14 სულიერი 
14 სუფთა 
14 სცემა 
14 უარესი 
14 უპირველესი 
14 უწყვეტი 
14 ღრმა 
14 შედგომა 
14 შემთავაზებელი 
14 ჩამოვარდნა 
14 ცეკვა 
14 ცემა 
14 ცივი 
14 ძვირფასი 
14 ძრავი 
14 წამოაყენა 
14 წარმდგენი 
14 ხეობა 
14 ხიდი 
14 ხმამაღლა 
13 ადგილმდებარეობა 
13 აწესებს 
13 აწყობს 
13 გათვლა 
13 განუმარტა 
13 გარეგნული 
13 გაწმენდა 
13 დადის 
13 დაყოფა 
13 დაჭირვება 
13 დიახ 
13 ეკავა 
13 ელის 
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13 ესენი 
13 ეხმარება 
13 თანხლება 
13 მაღაზია 
13 მაღალმთიანი 
13 მაძიებელი 
13 მისაღწევი 
13 მომჩივანი 
13 მოულოდნელი 
13 მშვენიერი 
13 ნაწარმი 
13 პროფესორ-მასწავლებლები 
13 სათავე 
13 სასადილო 
13 სასტიკი 
13 სიმღერა 
13 სცოდნოდა 
13 სხვადასხვა 
13 უბრუნებს 
13 უვადო 
13 უმთავრესი 
13 უნარჩვევები 
13 უყვარს 
13 უხდის 
13 ღვიძლი 
13 ღმერთი 
13 ყველგან 
13 შეკვრა 
13 შესატყვისი 
13 შინაგანაწესი 
13 ცხედარი 
13 წოდება 
13 წყალსადენი 
13 ხედავს 
13 ხოლმე 
12 აბა 
12 აბანო 
12 არსად 
12 აწვდის 
12 ბაჟი 
12 ბედნიერი 
12 გადაჭარბება 
12 გამოხმაურება 
12 განუსაზღვრელი 
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12 დამალვა 
12 დამყარება 
12 ეზო 
12 ერთნაირი 
12 ვამბობ, ამბობს 
12 ვნახოთ 
12 ზაფხული 
12 ზედიზედ 
12 ზნეობრივი 
12 ზღვარი 
12 თვალი 
12 იკისრა 
12 იმაში 
12 ისმენს 
12 იქონიებს 
12 კეთილი 
12 მალფუჭებადი 
12 მახასიათებელი 
12 მეკვლე 
12 მესმის 
12 მეტ-ნაკლებად 
12 მთვლელი 
12 მივმართე 
12 მინდობილობა 
12 მოეწყო 
12 მოვითხოვთ 
12 მოთავსებული 
12 მოიტანა 
12 მოკლედ 
12 მოკლევადიანი 
12 მოსაგვარებელი 
12 ნიადაგი 
12 პირგასამტეხლო 
12 პოსტსაბჭოთა 
12 საბავშვო 
12 სადისერტაციო 
12 სავსებით 
12 სათქმელი 
12 საკვები 
12 სამშაბათი 
12 საპატრიარქო 
12 სართული 
12 საშინელი 
12 სიღარიბე 
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12 სიყვარული 
12 სკანდალი 
12 ტყუილი 
12 უბედური 
12 უიმედო 
12 უკმაყოფილო 
12 უსამართლობა 
12 უსურვებს 
12 უღირსი 
12 ღვაწლმოსილი 
12 ღორი 
12 შეიკრიბა 
12 ცალმხრივი 
12 ციფრი 
12 წარმოეშვა 
12 წმენდა 
12 ხეტყე 
12 ჯიბე 
11 ადრინდელი 
11 არაქმედითუნარიანი 
11 არჩენს 
11 ასარჩევი 
11 ასახელებს 
11 აღმავალი 
11 ახსნა-განმარტება 
11 ახსოვს 
11 გაბედვა 
11 გადავადება 
11 გადამეტება 
11 გაკვირვება 
11 განუყოფელი 
11 გრძნობა 
11 დამორჩილება 
11 დანგრევა 
11 ემზადება 
11 ემყარება 
11 ერიცხება 
11 ექიმი 
11 ზე 
11 ზეიმი 
11 თანაავტორი 
11 თვალსაჩინო 
11 იზიარებს 
11 კედელი 
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11 მაგივრად 
11 მართლმადიდებელი 
11 მიემგზავრება 
11 მოაწყო 
11 მოგვცა 
11 მოზიდული 
11 მოიქცა 
11 მოკლა 
11 მოპყრობა 
11 მოუწევს 
11 სააგიტაციო 
11 საბინაო 
11 საერთო-სახელმწიფოებრივი 
11 სავალუტო 
11 სამართალწარმოება 
11 სანაპირო 
11 სანივთო 
11 სარტყელი 
11 საწარმომადგენლო 
11 სიგარეტი 
11 სქესი 
11 სჯერა 
11 ტანსაცმელი 
11 უგზავნის 
11 უნიკალური 
11 უპარტიო 
11 უსამართლოდ 
11 უძღვება 
11 ფარავს 
11 ქარხანა 
11 ღატაკი 
11 შემცვლელი 
11 შეუფასებელი 
11 შეშფოთება 
11 შრე 
11 ძებნა 
11 წაკითხვა 
11 წამი 
11 წამოსვლა 
11 წარმონაქმნი 
11 ხარჯთაღრიცხვა 
11 ხვედრი 
11 ხილი 
10 აკლია 
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10 ანთება 
10 არათუ 
10 არასასურველი 
10 არაუფლებამოსილი 
10 არეულობა 
10 ართმევს 
10 აღჭურვილობა 
10 ახლავს 
10 ახლანდელი 
10 გადასინჯვა 
10 გადატვირთული 
10 გადაქცევა 
10 გადაღება 
10 გაზიარება 
10 გამდიდრება 
10 გამიზვნა 
10 გამოკვეთა 
10 გამოშვება 
10 გამტყუნება 
10 განპირობება 
10 განრიგი 
10 განუხრელი 
10 გარდაქმნა 
10 გარჩევა 
10 გაღიზიანება 
10 გაშენება 
10 გახმაურება 
10 დაგროვება 
10 დალუქვა 
10 დამარცხება 
10 დარბაზი 
10 დატბორვა 
10 დაშრეტა 
10 დაძაბვა 
10 დაჯერება 
10 ვერანაირი 
10 ვთვლი, თვლის 
10 ვითარდება 
10 თანაფარდობა 
10 ირწმუნება 
10 ისმის 
10 იძიებს 
10 კანონდარღვევა 
10 კანონსაწინააღმდეგო 
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10 კულტურულ-საგანმანათლებლო 
10 ლითონი 
10 მეცხოველეობა 
10 მთვარე 
10 მოიმატა 
10 მოისმინა 
10 მოიყვანა 
10 მოიწონა 
10 მოსწონს 
10 მოხუცებული 
10 მჯერა 
10 ნამუშევარი 
10 ორმოცდაათი 
10 პროფკავშირი 
10 რიცხული 
10 საგრძნობლად 
10 სანაოსნო 
10 საპირისპირო 
10 სასაცილო 
10 სასუქი 
10 საუბრობს 
10 საშუალოვადიანი 
10 საშუამავლო 
10 სახიფათო 
10 სტუდკავშირი 
10 ტაძარი 
10 უნარჩუნდება 
10 ქვეანგარიში 
10 ყურძენი 
10 შადრევანი 
10 შეგუება 
10 შესანიშნავი 
10 შეშლა 
10 შეძლებისდაგვარად 
10 შუალედი 
10 ცალსახად 
10 ცესკო 
10 წამყვანი 
10 წლეულს 
10 ჭრა 
10 ხან 
10 ხელშეშლა 
10 ხორცი 
9 ადევნებს 
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9 ამსახველი 
9 ამუშავება 
9 არააღიარებული 
9 არასაგადასახადო 
9 აღსაზრდელი 
9 აჩვენა 
9 აწუხებს 
9 ახსენებს 
9 ბოდიში 
9 ბუნდოვანი 
9 გადაკეთება 
9 გადმოცემა 
9 გამორჩევა 
9 გამწვავება 
9 განმსაზღვრელი 
9 განმტკიცება 
9 გაჩუქება 
9 გაძლება 
9 გვაროვნული 
9 გულწრფელი 
9 დანებება 
9 დაპროექტება 
9 დიდიხანი 
9 დღესასწაული 
9 ვაპირებ, აპირებს 
9 ვერასოდეს 
9 ზეპირი 
9 თბილი 
9 ირგვლივ 
9 იძახის 
9 ლუქი 
9 მალავს 
9 მეთვალყურე 
9 მეოთხედი 
9 მეპატრონე 
9 მზადება 
9 მიეწოდა 
9 მიულოცა 
9 მიწისძვრა 
9 მოსავალი 
9 მოსაპოვებელი 
9 მოჭრა 
9 მოხმარდა 
9 მშობიარობა 
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9 ნამსახურები 
9 პატიოსანი 
9 პირვანდელი 
9 პური 
9 საადგილმამულო 
9 საგამოცდო 
9 საგანგაშო 
9 სადღესასწაულო 
9 საიმედო 
9 საკონტროლო-სალარო 
9 საპატიმრო 
9 სარწმუნო 
9 სასიამოვნო 
9 საცილო 
9 სახაზინო 
9 სვამს 
9 ტოვებს 
9 უამისოდ 
9 უახლესი 
9 უთქვამს 
9 უპირობო 
9 უცნაური 
9 უხერხემლო 
9 ფენა 
9 ფერადი 
9 ფერი 
9 ფოტოსურათი 
9 ფრინველი 
9 შელახვა 
9 შემოვიდა 
9 შემოყვანა 
9 შეწყალება 
9 შორი 
9 ჩაგდება 
9 ჩამოსხმა 
9 ცხრილი 
9 წარსადგენი 
9 წრიპა 
9 წყობილება 
9 ჭკვიანი 
9 ხელმეორედ 
9 ხმელეთი 
9 ჰგავს 
8 აგრძელებს 
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8 ანარიცხები 
8 არასათანადო 
8 ატყობინებს 
8 აფინანსებს 
8 აფორმებს 
8 აღქმა 
8 ბუნებათსარგებლობა 
8 გადამოწმება 
8 გადასაზიდი 
8 გაკონტროლება 
8 გამოკვრა 
8 გამოყვანა 
8 გამოცვლა 
8 გამქირავებელი 
8 განვადება 
8 გარშემო 
8 გასვლა-შემოსვლა 
8 გაქცევა 
8 გაყინვა 
8 გაცხადება 
8 გოგონა 
8 დაანგარიშება 
8 დაბომბვა 
8 დარტყმა 
8 დაჯდომა 
8 ეგ 
8 ეტყობა 
8 ეწოდა 
8 ვითომ 
8 ზემდგომი 
8 თანდათან 
8 თითი 
8 იგრძნობს 
8 ითვლის 
8 იკრიბება 
8 ისწავლის 
8 იცხოვრებს 
8 იჭრება 
8 ლაზი 
8 მასპინძელი 
8 მახსოვს 
8 მიახლოება 
8 მიდგომა 
8 მიექცა 
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8 მივცეთ 
8 მიზანმიმართული 
8 მოამზადა 
8 მოასწრო 
8 მოიშალა 
8 მოკვდაობა 
8 მოკვლევა 
8 მოკლებული 
8 მომგებიანი 
8 მონეტა 
8 მოუტანა 
8 მრიცხველები 
8 მსესხებელი 
8 მფარველი, მფარველობს 
8 მჩუქებელი 
8 ნათესაური 
8 ნათხოვარი 
8 ნაოსნობა 
8 ნაპოვნი 
8 ორსული 
8 პიროვნული 
8 რაზმი 
8 რაოდენ 
8 სადამფუძენებლო 
8 საზეიმო 
8 საკნები 
8 სამოქალაქო- 
  სამართლებრივი 
8 სამოყვარულო 
8 სამოციქულო 
8 სარეწი 
8 საქაერონავიგაცია 
8 საქციელი 
8 საშემსრულებლო 
8 სახელმძღვანელო 
8 სახმელეთო 
8 სთავაზობს 
8 სროლა 
8 სუსტი 
8 ტყვია 
8 უაღრესად 
8 უდავო 
8 უზარმაზარი 
8 უმეტესობა 
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8 უპატრონო 
8 ქარწყლდება 
8 ქნა 
8 ქორწინებისგარეშე 
8 ღარიბი 
8 შემოსასვლელი 
8 შესაძენი 
8 შეურაცხყოფა 
8 შეშინება 
8 შეწირულობა 
8 ჩავარდნა 
8 ცნობიერება 
8 ძალისხმევა 
8 წართმევა 
8 წაყვანა, წაიყვანს 
8 წვლილი 
8 ხატი 
7 აბარებს 
7 აისი 
7 ანაწილებს 
7 არაკეთილსინდისიერი 
7 არასაკმარისი 
7 ასანაზღაურებელი 
7 ასაყვანი 
7 აუზი 
7 ახლადარჩეული 
7 ბაღი 
7 ბიომრავალფეროვნება 
7 ბრალმდებელი 
7 გააქტიურება 
7 გამოგზავნა 
7 გამოგონება 
7 გამომუშავება 
7 გამოსასყიდი 
7 გამოუცხადებლობა 
7 გამოფენა 
7 გამოღება 
7 გამჟღავნება 
7 განათხოვრება 
7 განსჯა 
7 გაჩხრეკა 
7 გახშირება 
7 დაარსება 
7 დადგომა 
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7 დაზოგვა 
7 დარიგება 
7 დასახვა 
7 დაჯილდოება 
7 ედება 
7 ერთპიროვნული 
7 ესაჭიროება 
7 ვენახი 
7 ვიცოდით 
7 ვნება 
7 თბოენერგია 
7 თხელი 
7 თხილი 
7 იარსებებს 
7 იბრძვის 
7 ირღვევა 
7 იტოვებს 
7 იფიქრა 
7 კაცობრიობა 
7 კეთილდღეობა 
7 მდიდარი 
7 მერქანი 
7 მეტოქე 
7 მეუბნება 
7 მიანდო 
7 მიანიჭა 
7 მიერთებული 
7 მიკრობული 
7 მიუკერძოება 
7 მიჰყვება, მიჰყავს 
7 მკვიდრი 
7 მოეთხოვა 
7 მოეწერა 
7 მოვიგეთ 
7 მოთამაშე 
7 მომარაგება 
7 მონათხოვრე 
7 მოსამზადებელი 
7 მოწმდება 
7 მრავალმხრივი 
7 მრავალწლიანი 
7 მრავაჯერადი 
7 მსახიობი 
7 მუდამ 
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7 მჭიდრო 
7 ნაკადი 
7 ნაშთი 
7 ნაწყვეტი 
7 ნგრევა 
7 ნიჭი 
7 ნორჩი 
7 პატივსაცემი 
7 რწმენა 
7 საანგარიშსწორებო 
7 სააუზო 
7 საგზაო 
7 საგირავნო 
7 საგულისხმო 
7 საემისო 
7 სავსე 
7 საზოგადო 
7 სათადარიგო 
7 სამართალმემკვიდრე 
7 სამთვიანი 
7 სამთო 
7 სამწლიანი 
7 საცალო 
7 საცდელ- 
  საკონსტრუქტორო 
7 სისულელე 
7 სცადა 
7 ტვინი 
7 უკანვე 
7 უკეთ 
7 უკუმოთხოვნა 
7 უმაღლესისშემდგომი 
7 უმნიშვნელო 
7 უმცირესობა 
7 უტყუარი 
7 უფლებაჩამორთმეული 
7 უცვლელი 
7 უწინარეს 
7 უწყობს 
7 ქვეითი 
7 ქვითარი 
7 ღერი 
7 ყელი 
7 ყველანაირი 
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7 შედავება 
7 შეიკავა 
7 შემაშფოთებელი 
7 შემდეგნაირად 
7 შეუფერხებელი 
7 შეუქცევადი 
7 შეხედვა 
7 შინ 
7 შობა 
7 შხამქიმიკატები 
7 ჩანაცვლება 
7 წარმოუდგენია, 
7 წარმოიდგენს 
7 წასწრება 
7 წაღება  
7 წვევამდელი 
7 წილობრივი 
7 წინანდელი 
7 წყალქვეშა 
7 ჭეშმარიტი 
7 ხმარდება 
7 ხუთშაბათი 
7 ჯეროვანი 
6 ხანდახან           
6 ჭურჭელი           
6 ჭრელი           
6 ჭამა  
6 ჭაბურღილი           
6 წყალობით           
6 წიწვოვანი           
6 წიგნაკი  
6 წაყენებული           
6 წამხალისებელი           
6 ცრუ  
6 ცოლი  
6 ცეცხლსასროლი           
6 ჩაშლა     
6 შტო  
6 შინაური           
6 შეტევა  
6 შესამცირებელი  
6 შემწეობა           
6 შემოფარგვლა           
6 შაბათი           
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6 ყოლა           
6 ყვავილი ყვავილობა           
6 ქორწინებამდელი           
6 ქვექირავნობა           
6 ფსკერი           
6 ფლორა           
6 უჭირს           
6 უჭირავს           
6 უცხოვრია           
6 უცებ           
6 უყენებს  
6 უფლებაუნარიანობა           
6 უსიტყვოდ           
6 ურჩევნია           
6 უნებართვო           
6 უნაღდო           
6 უმჯობესი           
6 უკეთებს           
6 უკაცრავად           
6 უვარგისი           
6 ტრანსკავკასიური           
6 სჭირდება           
6 სპეცდანიშნულება           
6 სკამი           
6 სიხარული           
6 სინდისი           
6 სიმდიდრე           
6 სიგარა           
6 საჯარიმო           
6 სახვითი           
6 სახეშეცვლილი           
6 სახელფასო           
6 საძოვარი           
6 საშობაო           
6 საქვეუწყებო           
6 სატვირთო           
6 სასიცოცხლო           
6 სარდაფი           
6 სარდალი           
6 სარგო           
6 სანდო           
6 სამშობიარო  
6 სამეცნიერო-ტექნიკური          
6 სამეფო  
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6 სამედიცინო-სოციალური          
6 საკანი           
6 საკათედრო           
6 რკინა           
6 ნედლი  
6 ნაცმოძრაობა           
6 ნაყინი           
6 ნაყიდი           
6 ნანგრევები           
6 ნათლად           
6 მცირეწლოვანი           
6 მუშავდება           
6 მსვლელობა           
6 მსახურობს           
6 მოყოლილი           
6 მოქცევა  
6 მოუსმინა           
6 მოსაწყობი           
6 მორიგება           
6 მოპასუხე           
6 მომრავლება           
6 მომატება           
6 მოიგო  
6 მოვაჭრე           
6 მოაწესრიგა           
6 მიყვანა           
6 მიუღწეველი           
6 მიმწოდებელი           
6 მიმყენებელი           
6 მიმავალი  
6 მივესალმები           
6 მეხუთედი           
6 მექნება    
6 მებაჟე           
6 მეამბოხე           
6 მდგომი           
6 მაღლა  
6 მარჯვენა           
6 ლუდი           
6 კალაპოტი  
6 იხურება           
6 იპოვის           
6 იოლი  
6 იმატა  
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6 ილუქება           
6 ილაპარაკა           
6 იკითხა           
6 იკვრება           
6 იზღუდება           
6 თვითგამოცხადებული           
6 თვალყური           
6 თანრიგი           
6 თანაზომიერი           
6 ზარი           
6 ვაცხადებ           
6 ექცევა          
6 ელექტროგადამცემი           
6 ებრძვის           
6 დახვეწა           
6 დახევა  
6 დაცურება           
6 დაშინება           
6 დასაჩუქრება           
6 დამტკიცება           
6 დამართება           
6 დამაგრება           
6 დადანაშაულება  
6 დაბერება           
6 გისურვებთ           
6 გახარება           
6 გაჭიანურება           
6 გაყალბება           
6 გასაუბრება           
6 გართობა           
6 გარემონტება           
6 გამსვლელი           
6 გამოწერა           
6 გამოსავალი           
6 გაკრიტიკება           
6 გაკვრა           
6 გადახვევა  
6 გადახდისუნარიანი           
6 გადასახური           
6 გადაკისრება           
6 გაბათილება  
6 ბოლოდროინდელი           
6 ბოთლი           
6 ბარი           
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6 ახლახან           
6 აჩერებს           
6 აღმძვრელი           
6 აქცევენ           
6 აუარესებს           
6 არასასოფლოსამეურნეო           
6 არამართლზომიერი           
6 ანტიქართული           
6 ამცირებს           
6 ამოსავალი           
6 ამართლებს           
6 ამავდროულად           
6 ავრცელებს           
5 ხვდება           
5 ხერხდება  
5 ჭკუასუსტობა           
5 ჭირი           
5 წინაპირობა  
5 წესიერი           
5 წარმოუდგენელი           
5 წარმომდგენი           
5 წარმოიდგინა           
5 წამსვლელი           
5 ძუძუმწოვარი           
5 ძვირი           
5 ძვირადღირებული           
5 ცურვა  
5 ცვეთა           
5 ცვალებადი  
5 ცდება           
5 ცა           
5 ჩხრეკა           
5 ჩუმად           
5 ჩავლა           
5 შოვნა           
5 შიდასახელმწიფოებრივი           
5 შვებულება           
5 შეფერხება           
5 შეუთანხმებელი           
5 შეუზღუდავი           
5 შესაცვლელი           
5 შესამოწმებელი  
5 შერწყმა           
5 შემოდგომა           
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5 ყოვლად  
5 ყოველმხრივი           
5 ყინვა           
5 ყაჩაღობა           
5 ქურდობა           
5 ქონი           
5 ქმარი  
5 ფლოტი           
5 ფარი           
5 უხელმძღვანელებს           
5 უხარია           
5 უყარა           
5 უქმე           
5 ურთიერთმოქმედება           
5უნაზღაურებს           
5 უმცირდება           
5 უმოკლესი           
5 ულოცავს           
5 უთმობს           
5 უზუსტობა           
5 ტოლფასი           
5 ტკბილეული           
5 ტბა           
5 ტაქსი           
5 სცენარი           
5 სჩვევია           
5 სულისკვეთება           
5 სპეცსამსახური           
5 სიღატაკე           
5 სინოდი           
5 სახელდობრ           
5 საცივი           
5 საყვარელი   
5 საუზმე           
5 სატყეო-სამეურნეო          
5 საოცარი           
5 სამხატვრო           
5 სათიბი  
5 სადრენაჟო           
5 სადმე         
5 სადილი           
5 საგზაო-სტრანსპორტო          
5 რძე           
5 რუკა           
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5 რბილი           
5 რასა           
5პირას           
5 ნაშრომი         
5 ნაყარი  
5 ნაპირი           
5 მძევალი           
5 მცველი           
5 მყავს           
5 მუშტი           
5 მუშახელი           
5 მრჩეველი           
5 მრავალმანდატიანი           
5 მოწონება           
5 მორთული      
5 მომეტებული           
5 მომდინარეობს  
5 მოლოდინი           
5 მოვახერხეთ  
5 მოექცა          
5 მოგახსენეთ  
5 მობინადრე  
5 მიხვდა  
5 მისდევს  
5 მიმნდობი           
5 მიმდევარი           
5 მივლინება           
5 მივდივარ           
5 მიდრეკილება           
5 მზიური           
5 მეპარება  
5 მდუმარე  
5 მაყურებელი           
5 მაინტერესებს           
5 ლამაზი           
5 ლათინური           
5 იწონებს           
5 იფარება  
5 იმალება           
5 იდევნება           
5 იბეჭდავს          
5 იაფი           
5 იატაკი           
5 თვითმხილველი           
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5 თვითმონიტორინგი           
5 თარგმნა  
5 თანამოაზრე           
5 თანამესაკუთრე           
5 თანადგომა           
5 თამამი           
5 ვაჟკაცობა           
5 ვაკეთებ           
5 ეწყობა           
5 ეყრდნობა           
5 ეყოლება           
5 ექმნება           
5 ესაუბრა  
5 ერთთვიანი           
5 დინება           
5 დაწინაურება           
5 დაწვრილება  
5 დატყვევება           
5 დარქმევა           
5 დაჟეჟილობა  
5 დანადგარი  
5 დამხობა  
5 დამარხვა           
5 დაკრძალვა           
5 დაინფიცირება           
5 დაზუსტება  
5 დაგეგმისშემდგომი           
5 გუშინ           
5 გულისხმიერება           
5 გრძნობს           
5 გრამი           
5 გახდომა  
5 გაწერა           
5 გაციება  
5 გასწრება  
5 გასმა           
5 გაჟონვა  
5 განზოგადება  
5 განაწილება  
5 განათება  
5 გამოცდილი  
5 გამოუსადეგარი           
5 გამონაფრქვევი           
5 გამონაბოლქვი           
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5 გამომძიებელი           
5 გამოდგომა  
5 გამახვილება  
5 გაისმა  
5 გათეთრება           
5 გადმოყვანა  
5 გადაგდება           
5 ბრმა           
5 ბერკეტი           
5 ბადრაგი           
5 ახლადარჩეული           
5 აჭარბებს           
5 აცვია           
5 აყოვნებს           
5 აღორძინება           
5 აღმსარებლობა           
5 აღმნიშვენელი           
5 აღმართვა           
5 აფილირებული           
5 ატეხვა           
5 ასწავლოს  
5 არდადეგები           
5 არაქართველი           
5 არასამუშაო           
5 არადამაკმაყოფილებელი           
5 ანაბარი           
5 ამონაგები           
5 ამიერიდან           
5 ამაყი           
5 ამასობაში           
5 ავალებს           
5 აბაზანა           
4 ჯიხური           
4 ჯართი           
4 ხსენებული  
4 ხელსაყრელი  
4 ხანმოკლე           
4 ხალხური           
4 ხაზგასმით           
4 ჭიქა           
4 ჭერი           
4 ჭა           
4 წყალსავალი           
4 წუილი  
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4 წოდებული           
4 წნევა           
4 წლისთავი           
4 წლევანდელი           
4 წინსვლა           
4 წვრილმანი           
4 წერა-კითხვა          
4 წაუკითხეს           
4 წართმეული           
4 წამოჭრა           
4 წამოიჭრა           
4 წამოიწყო           
4 წაგება           
4 ძლივს          
4 ძირს  
4 ძვირდება           
4 ცარიელი           
4 ცალობრივი           
4 ჩრდილოატლანტიკური          
4 ჩაჭრა           
4 ჩამოხსნა           
4 ჩამოჭრა  
4 შორეული           
4 შობილი           
4 შეჭმა           
4 შესასყიდი           
4 შესავსები           
4 შემდგენი           
4 შემდგარი           
4 შეკეთება           
4 ყრუ-მუნჯი          
4 ყალიბდება           
4 ღრუბელი           
4 ღირს           
4 ქრისტიანული           
4 ქორდა           
4 ქიმბოჭკო           
4 ქვემდგომი           
4 ქველმოქმედი           
4 ქარი           
4 ქარავანი           
4 ფრიადოსანი           
4 ფრენა  
4 ფანჯარა           
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4 უძღვის  
4 უშვებს  
4 უყურებს           
4 უყურადღებოდ           
4 უქონლობა  
4 უსწრებს           
4 ურჩია           
4 ურჩევს           
4 უპრინციპო           
4 უპრეცედენტო           
4 უმცირესი           
4 უმსხვილესი           
4 უმკვიდრო           
4 უკუქცევა           
4 უკრძალავს           
4 უგულებელყოფა           
4 უბიძგა           
4 ტვირთამწეობა           
4 ტევადობა           
4 სხვადასხვაგვარი  
4 სძინავს           
4 სცენა           
4 სყიდვა           
4 სუნი           
4 სრულუფლებიანი           
4 სრიალი           
4 სპილენძი           
4 სპეცრაზმი           
4 სიხშირე           
4 სიმძლავრე           
4 სითბო           
4 სიბრძნე           
4 სეგმენტი           
4 სდევს           
4 სახურავი           
4 საწოლი           
4 საშველი           
4 საყურადღებო  
4 საყრდენი  
4 საღი           
4 საფრთხეშემცველი           
4 საფეხბურთო           
4 საუწყებო           
4 სასწორი           
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4 სასწავლო-საგანმანათლებლო          
4 სასახლე           
4 სასარჩელო           
4 სანახავი           
4 სანაძლეო           
4 სამხარეო           
4 სამძებრო           
4 სამთავრობათშორისო           
4 სამარე           
4 საკითხავი           
4 საკარმიდამო           
4 საიტი           
4 საიმისო          
4 სათბური           
4 სათბობი           
4 საეკლესიო           
4 სადღეისოდ           
4 საგვარეულო  
4 საგაზაფხულო           
4 საბედნიეროდ           
4 რჩეული           
4 რისხვა           
4 ნიღაბი           
4 ნება-სურვილი           
4 ნახშირჟანგი           
4 ნახევარკუნძული           
4 ნაცემი           
4 ნასამართლევი           
4 ნაერთი           
4 ნაბიჯ-ნაბიჯ           
4 მხილებული           
4 მჭლე  
4 მწარე           
4 მძღოლი           
4 მცდარი           
4 მშრალი           
4 მუხტი           
4 მუზეუმი           
4 მრგვალი           
4 მრავალშვილიანი           
4 მოხდის  
4 მოწინააღმდეგე  
4 მოძებნა  
4 მოტომსროლელი           
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4 მოსაჩვენებელი           
4 მორიგე           
4 მომწესრიგებელი  
4 მომლოდინე           
4 მომართვა           
4 მოვლა-პატრონობა           
4 მოეპოვება           
4 მოემატა           
4 მოდული           
4 მოაქვს           
4 მოაზროვნე           
4 მოაგროვა           
4 მოაგვარა           
4 მკვლელობა           
4 მკაფიო           
4 მიჰყიდის           
4 მიწურული           
4 მიწერა           
4 მიწათმოწყობა           
4 მიქცევა           
4 მიუმატა           
4 მისაბმელი           
4 მინიშნება           
4 მიმოხილვა           
4 მიკვირს           
4 მივაღწიე           
4 მიბმული           
4 მთარმნელი           
4 მთავარსარდალი           
4 მზე           
4 მზადყოფნა           
4 მეცადინეობა  
4 მეჩეთი           
4 მერცხალი           
4 მედიცინა           
4 მებრძოლი  
4 მახსენდება           
4 მახლობელი           
4 მასრა           
4 მარტოხელა           
4 მაკონტროლებელი           
4 ლოზუნგი           
4 ლაშქარი           
4 ლაპარაკობს  
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4 ლამის           
4 კრძალავს           
4 კოლხური           
4 კვლავწარმოება           
4 იჭერს           
4 იწურება           
4 იძებნება           
4 იძაბება           
4 იცინის           
4 იშლება           
4 იშიმშილოს           
4 ისურვებს           
4 ისპობა           
4 ისვენებს           
4 ირიცხება           
4 ინებეთ  
4 იმუქრება           
4 იმთავითვე           
4 იმედოვნებს           
4 ილახება           
4 ითამაშებს           
4 იბარებს           
4 თხოვება           
4 თმენა           
4 თმა           
4 თვითდახმარება           
4 თვითაღიარებული           
4 თეთრეული           
4 თანამზრახველი           
4 თავმოყრა  
4 ზურგი           
4 ზეთი           
4 ზეზე  
4 ვრჩებით  
4 ვიწრო           
4 ვახშამი           
4 ეცდება           
4 ეტყვის           
4 ესროლა           
4 ერქვა           
4 ერიდება  
4 ერთწლიანი           
4 ერთსულოვანი           
4 ერთმევა           
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4 ერთბაშად           
4 ეპირება           
4 ენერგომატარებებლი           
4 ემორჩილება           
4 ეთმობა  
4 ედავება           
4 დაწუნება           
4 დაყადაღება           
4 დაღმავალი           
4 დაქვითვა  
4 დაქვეითება           
4 დაუფლება           
4 დატრიალება  
4 დარეკვა           
4 დანაწილება  
4 დამძიმება  
4 დამუქრება           
4 დაზვერვა  
4 დაბლა           
4 დაბალანსება  
4 გულშემატკივარი           
4 გმირი           
4 გვეგონა           
4 გვაძლევს           
4 გაძახება  
4 გაქრობა           
4 გასწორება           
4 გასცდა  
4 გასცა  
4 გასტუმრება           
4 გასეირნება           
4 გაპროტესტება           
4 გამოცოცხლება           
4 გამოცდებგავლილი           
4 გამოუცდელი           
4 გამონათქვამები           
4 გამზადება  
4 გაკვეთილი           
4 გაზომვა           
4 გადახრილი           
4 გადარეკვა  
4 გადაკეტვა           
4 გაახალგაზრდავება  
4 გაანალიზება           
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4 გააზრება  
4 ბიზნეს-გეგმა          
4 ბენზინგასამართი          
4 ბანკთაშორისი           
4 ბადებს           
4 ახდევინებს           
4 აცხობს           
4 აღურიცხავი  
4 აღსავსე           
4 აუღებელი           
4 ასაფეთქებელი           
4 ასამაღლებელი           
4 არმყოფი           
4 არაქართულენოვანი           
4 არაუგვიანესი           
4 არასაპატიო           
4 არასაბიუჯეტო           
4 არამიზნობრივი           
4 არაერთგზის           
4 არადროული           
4 ამყარებს           
4 ამონაწერი           
4 ამარა           
4 ათწლიანი           
4 ავტომოტოდაზღვევა         
4 ავალდებულებს           
4 ადგილმონაცვლე           
4 აბჯარი           
3 ჰგონია   
3 ჯობნა           
3 ჯიში           
3 ჯანსაღი           
3 ხურდა  
3 ხუმრობით  
3 ხუთეული           
3 ხმარობს           
3 ხერხემალი           
3 ხერხებით           
3 ხელშეუვალი  
3 ხელმძღვანელობა  
3 ჭორი           
3 ჭინჭარი           
3 წყენა           
3 წუხელ           
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3 წერს           
3 წაყენება           
3 წარმოქმნა  
3 წაკითხული           
3 ძვალი           
3 ძარცვა  
3 ძალისმიერი           
3 ციხე-კოლონია          
3 ჩაწყობა  
3 ჩამწერი           
3 ჩამოსასხმელი           
3 ჩაკეტვა  
3 შუღლი  
3 შეჯიბრი  
3 შეწევა  
3 შეულახავი           
3 შეტაკება  
3 შესაფუთი  
3 შერყევა           
3 შემოხაზვა           
3 შემლახველი           
3 შეგზავნა           
3 ქრთამი           
3 ქვეწარმავალი           
3 ქვემდებარე           
3 ქვანახშირი           
3 ქარტია           
3 ქარიშხალი           
3 ქართიზაცია           
3 ფულად-საკრედიტო          
3 ფრთხილად           
3 ფართომასშტაბიანი           
3 უწყდება           
3 უძველესი           
3 უცილოდ           
3 უყურებს           
3 უღარიბესი           
3 უსინდისო           
3 უსასრულოდ           
3 უსარგებლო           
3 ურიგო           
3 ურთიერთგაგება           
3 ურბანი           
3 უპირისპირდება   
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3 უმკაცრესი           
3 უმარტივესი           
3 უკვეთავს           
3 უკავშირებს           
3 უკავია  
3 უვნებელი           
3 უდრის           
3 უდევს           
3 უბრძანა           
3 უახლოვდება  
3 უადგილო           
3 ტელეარხი           
3 სმენია           
3 სიცრუე           
3 სისრულე           
3 სირცხვილი           
3 სიმშვიდე           
3 სიმყარე           
3 სიმბოლო           
3 სიბინძურე           
3 სიბერე           
3 სიახლოვე           
3 სველი           
3 საჯარისო           
3 სახელოვანი  
3 სახანძრო           
3 საცდელი           
3 საყვედური           
3 საღვთისმსახურო           
3 საქვეყნო           
3 სატვირთო-საბაჟო          
3 სასწავლო-საწარმოო          
3 სასწავლო-სამეცნიერო          
3 სანთელი           
3 სანერგე  
3 სამივლინებო           
3 სამზადისი           
3 სამემკვიდრეო           
3 სამგლოვიარო           
3 სამგზავრო           
3 სამარცხვინო           
3 სალდო           
3 საკომლო          
3 სათითაო          
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3 სათბობ-ენერგეტიკა          
3 სათათბირო  
3 საზღვრისპირა           
3 საზამთრო  
3 სავარძელი           
3 საერო           
3 საერთოსახალხო           
3 საგადამხდელო           
3 საბუნებისმეტყველო           
3 რწმუნდება           
3 რიყე           
3 რგოლი  
3 რადიოგადამცემი           
3 პრორუსული           
3 ნუთუ           
3 ნაცნობი           
3 ნარინჯისფერი           
3 ნაგავსაყრელი           
3 ნაანდერძები  
3 მწითური           
3 მცურავი           
3 მშენებელი           
3 მფრინავი  
3 მრავალბინიანი           
3 მოხსენიება  
3 მოწინავე           
3 მოჩანს           
3 მოშორება           
3 მოუწერია           
3 მოსაწესრიგებელი           
3 მოსალაპარაკებელი     
3 მოსაკლავი  
3 მომწონს   
3 მომტანი           
3 მომიტინგე           
3 მომაკვდავი           
3 მოიხსნა           
3 მოინდომა           
3 მოთავსება           
3 მოვიპოვეთ  
3 მოვამზადეთ           
3 მოდგმა  
3 მკვდარი           
3 მიჯნა  
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3 მიუახლოვა           
3 მიტოვება           
3 მისადგომი  
3 მისადაგება           
3 მიმნიჭებელი           
3 მიმზიდველი  
3 მიმაგრებული           
3 მიირთვით           
3 მივუმატე           
3 მივაყენე           
3 მიგვანიშნა           
3 მიბმული           
3 მიაღებინა           
3 მიაგნო  
3 მეცხვარე   
3 მესვეური           
3 მეორადი           
3 მემარცხენე         
3 მებაღე           
3 მდგარი           
3 მგზავრობა           
3 მატყუარა  
3 მანდილოსანი           
3 მამინაცვალი           
3 მაისური           
3 ლოდინი           
3 ლახავს  
3 კმარა           
3 კლება  
3 კლავს           
3 კინაღამ          
3 კერძო-სამართლებრივი           
3 კეთილმოწყობა           
3 იხარჯება           
3 იწოდება           
3 იყრის           
3 იყავი           
3 იქამდე           
3 ისურვა           
3 იკვეთება  
3 იკავებს           
3 ივსება  
3 იგზავნება           
3 იგებს           
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3 იბრძვის           
3 იბრუნებს           
3 თხევადი           
3 თმობა           
3 თვალთმაქცი           
3 თევზსამეურნეო           
3 თანათავმჯდომარე           
3 თავფურცელი           
3 თადარიგი           
3 ვერავინ           
3 ვაძლევთ           
3 ვაშენებთ           
3 ვაგრძელებთ           
3 ეხლა           
3 ეძახის           
3 ეყრება  
3 ერთსაფეხურიანი           
3 ერთმნიშვნელოვანი           
3 ერევა           
3 ენერგოზედამხედველობა           
3 ეკითხება           
3 ეზღუდება           
3 ევარაუდა           
3 ეგებ           
3 ებრაელი           
3 დიდთვალება           
3 დიასახლისი           
3 დახვედრება           
3 დაჭრა           
3 დაშავება           
3 დასტა           
3 დასმენა           
3 დასახიჩრება           
3 დარბევა  
3 დაჟინება           
3 დანდობა           
3 დანა           
3 დამთხვევა           
3 დალევა  
3 დალაგება           
3 დაკვრა           
3 დადუღება           
3 გულსისხლძარღვი          
3 გულისტკივილი           
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3 გროვება           
3 გონი           
3 გნებავთ           
3 გვიშლის           
3 გაჯერება           
3 გაჯანსაღება           
3 გაღვიძება           
3 გასწვრივ           
3 გასროლა           
3 გარწმუნებთ           
3 განძი           
3 განცალკევება           
3 განსჯა           
3 გამოხმობა  
3 გამოძალვა           
3 გამორკვევა           
3 გამორთმევა           
3 გამეორება  
3 გამარტივება           
3 გათენება           
3 გათამაშება  
3 გადმოტანა  
3 გადაჯიშება           
3 გადანაცვლება  
3 გადალახვა  
3 ბურთი           
3 ბრწყინვალე           
3 ბოჭკო           
3 ბეგარა  
3 ბანაობა           
3 ახმოვანებს           
3 ახლავე           
3 ახალშობილი           
3 აძლიერებს           
3 აჩქარებს           
3 აღიძრა           
3 აქაური           
3 აქაოდა           
3 აურზაური           
3 ატყდა           
3 ასჯერ           
3 ასმაგი           
3 ასათვისებელი           
3 არხეინად  
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3 არჩატარება           
3 არყოფნა           
3 არნახული           
3 ართულებს           
3 არგანახლება           
3 არახელსაყრელი  
3 არაცნობიერი           
3 არაფულადი           
3 არასასამართლო           
3 არასაკანონმდებლო           
3 არამარტო           
3 არაეკონომიკური           
3 არაადამიანური           
3 ანძა           
3 ანტირუსული           
3 ანგრევს           
3 ამხელა           
3 ამრიგად           
3 ამოძრავება  
3 ავტოქარხანა           
3 ავლენს           
3 ავიღო           
3 ავეჯი           
3 აგროვებს           
2 ჯაჭვები           
2 ხსოვნა           
2 ხვალ           
2 ხელჩართული           
2 ხელისუფლება           
2 წეს-ჩვეულებები           
2 წარმოიქმნება           
2 წავიყვანთ  
2 ჩხირი  
2 ჩიხი           
2 ჩვიდმეტი           
2 ჩამოგდება           
2 შესამჩნევი           
2 შემსწავლელი           
2 შეკავშირება  
2 ყოვლისმომცველი           
2 ყინული           
2 ქმედითი           
2 ქლიავი           
2 ქვეცნობიერი           
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2 ქართული           
2 ქართულად          
2 ქართველი           
2 ფორთოხალი           
2 უპოვიათ           
2 უპოვარი           
2 უდგას           
2 სიწმინდე  
2 სიმრავლე           
2 საყურე           
2 საყმაწვილო           
2 საქართველო           
2 საქალაქთაშორისო           
2 სატკივარი  
2 სამართავი           
2 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური         
2 სადამრიგებლო           
2 სადამკვირვებლო           
2 რღვევა           
2 როდესაც           
2 რთვა  
2 ჟამი  
2 პროქართველი           
2 პროგრამულ-მიზნობრივი          
2 პირნათლად           
2 პირდაპირ-პროპორციული          
2 პასუხობს           
2 პაი           
2 ოკენარიუმი           
2 ნიხრი           
2 ნაცვალგება           
2 ნალექი           
2 მუდმივმოქმედი           
2 მტკივნეული  
2 მრწამსი           
2 მრავალმნიშვნელოვანი           
2 მრავალათასიანი           
2 მოჰპარა           
2 მოჰკიდა           
2 მოხიბლული           
2 მოწყობილობა დანადგარები    
2 მოჩვენებითი  
2 მოშიმშილე           
2 მოყვარული           
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2 მოუხდენია           
2 მოუწყვია           
2 მონკავშირი           
2 მონიშნა  
2 მონდომება  
2 მოიძებნა           
2 მოთმინება           
2 მოვიყვანეთ           
2 მოვახდენთ  
2 მოეხსნა           
2 მიყვარს           
2 მიფრინავს           
2 მიტაცება           
2 მიმალვა           
2 მივიჩნიოთ           
2 მიგნება  
2 მიგვაქვს           
2 მიანიშნა           
2 მეწყერი           
2 მეცნიერ-მუშაკი           
2 მექრთამე           
2 მეტყველება           
2 მესიანისტური           
2 მერყევი           
2 მეორეხარისხოვანი           
2 მემარჯვენე-ცენტრისტული          
2 მეთევზეობა           
2 მატიანე           
2 მარცხენა           
2 მარილი           
2 მათხოვარი           
2 კოვზი           
2 კავშირურთიერთობა           
2 იცლის           
2 ირიბი  
2 ირემი           
2 თავშეყრა           
2 ზეგ           
2 ვისი           
2 ეცნობა  
2 ესაზღვრება           
2 ემხრობა  
2 ემიჯნება           
2 დაფრინავს           
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2 დამწერლობა           
2 გულახდილი           
2 გვაჩვენებს           
2 გაჩაღებული  
2 გასამართლება           
2 გართულება           
2 გამარჯობა           
2 გადაფარვა  
2 ახლებური          
2 ახასიათებს           
2 აყოლა           
2 აყალმაყალი           
2 აღდგომა           
2 არკვევს           
2 არაჩვეულებრივი           
2 არასასიამოვნო           
2 არაკაცური           
2 ამობეჭდვა           
2 ამახვილებს           
2 აკავებს           
1 ხორბალი           
1 ხმალი           
1 ჩვეულებრივი           
1 ყოველთვის           
1 ყოველდღე           
1 ქირავდება           
1 სცალია           
1 სტუმართმოყვარე           
1 სპილო           
1 საცეკვაო           
1 სადღეგრძელო           
1 საბურავი           
1 საბერძნეთი           
1 ნაყოფიერად           
1 ნაღველი           
1 მივწერე           
1 მეფოლადე           
1 მეტად           
1 მაპატიეთ  
1 ისაუზმეს           
1 ისარი           
1 ისადილეს           
1 დგება           
1 დგას           
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1 დაღონებული  
1 დაღმართი           
1 აღმართი           
1 ამჯობინებს         
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