
abbed აბატი, მამათა მონასტრის
წინამძღვარი

abbedi კათოლიკური მონასტერი,
სააბატო

abbedisse დედათა მონასტრის
წინამძღვარი, აბატისა

abbreviation შემოკლება, აბრევიატურა
abbreviatur შემოკლება, აბრევიატურა
abbreviere შემოკლება
abcbog ანაბანა
abdicere ტახტიდან გადადგომა
abdikation ტახტიდან გადადგომა
abe მაიმუნი
abebrødtræ ბაობაბი
abebur სამაიმუნე
abegrotte სამაიმუნე
abekat მაიმუნი
abekattestreg ცელქობა, მაიმუნობა
abelignende მაიმუნისმაგვარი, მაიმუნური
abelsk აბელური
aberration აბერაცია
abessinier აბისინიელი
abessinsk აბისინიური
abetræ არაუკარია
abeørn მაიმუნჭამია
abiturient აბიტურიენტი
abkhaser აფხაზი
abkhasisk აფხაზური
abnorm ანომალური, არანორმალური
abnormitet ანომალია
abonnement აბონემენტი, გამოწერა
abonnementsafgift აბონემენტის საფასური
abonnementspris აბონემენტის საფასური
abonnent აბონენტი, გამომწერი
abonnere გამოწერა
abonnering გამოწერა
aborigin აბორიგენი, აბორიგენული
aboriginer აბორიგენი
aborre ქორჭილა
abort აბორტი, მუცლის მოშლა
abortmodstander აბორტების მოწინააღმდეგე
abracadabra აბრაკადაბრა
abrikos გარგარი, ჭერამი
abrikosagtig გარგარისებრი
abrikostræ გარგარი, ჭერამი
abrupt მკვეთრი
absces ჩირქგროვა
abscisse აბსცისა
abscisseakse აბსცისის ღერძი
absolut აბსოლუტურად, უდავოდ

აბსოლუტური, უპირობო
absolutisme აბსოლუტიზმი
absorbere შეწოვა, შთანთქმა, აბსორბირება

absorberende მშთანთქავი
absorbering შეწოვა, შთანთქმა, აბსორბირება
absorberingsevne შთანთქმის უნარი
absorption შეწოვა, შთანთქმა, აბსორბცია
absorptionsevne შთანთქმის უნარი
abstinens თავშეკავება, თავდაჭერილობა
abstrahere აბსტრაგირება, განყენება
abstrahering აბსტრაგირება, განყენება
abstrakt აბსტრაქტული, განყენებული
abstraktion აბსტრაქცია, განყენებულობა
abstraktionsevne აბსტრაქციის უნარი
abstraktionsniveau აბსტრაქციის ხარისხი,

აბსტრაქციის საფეხური
absurd აბსურდული, სულელური,

უაზრო
absurditet აბსურდი, სისულელე, უაზრობა
acceleration აჩქარება
accelerator ამაჩქარებელი
accelerere აჩქარება
accent აქცენტი

კილო
მახვილი

accentfri უაქცენტო
accentuere გამახვილება, ხაზგასმა
accept დადასტურება, მიღება
acceptabel ასატანი, მისაღები
acceptere დადასტურება, მიღება, მოწონება
acceptor აქცეპტორი
acces დაშვება
accise აქციზი
accisefri უაქციზო
acetone აცეტონი
acetylen აცეტილენი
acre აკრი
actinid აქტინიდი
actinium აქტინიუმი
adamskostume ადამის სამოსი
adaptation ადაპტაცია, მორგება
adapter ადაპტერი
adaptere ადაპტირება, მორგება
adapteret ადაპტირებული
adaptiv შემგუებელი, შემწყობი
adaptor ადაპტერი
addend შესაკრები
addere მიმატება
addition მიმატება, დამატება
additionstegn პლუსი, მიმატების ნიშანი
additiv ადიტიური, შეჯამებადი
additivitet შეჯამებადობა
adel თავადაზნაურობა
adelig თავადაზნაურული
adelsdame თავადის ქალი
adelsfolk თავადაზნაურობა
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adelsfrøken თავადის ქალი
adelskab თავადაზნაურობა
adelsmand აზნაური
adenovirus ადენოვირუსი
adfærd ქცევა, ყოფაქცევა
adfærdsmæssig ქცევითი
adfærdsnorm ქცევის ნორმა
adgang მისასვლელი, მისადგომი

მიწვდომა
adgangskode პაროლი
adgangskort საშვი
adgangstegn საშვი
adiabat ადიაბატა
adiabatisk ადიაბატური
adjarer აჭარელი
adjarisk აჭარული
adjektiv ზედსართავი სახელი
adjunkt ადიუნქტის პედაგოგიური

ხარისხი
adjø ნახვამდის
adkomst მისასვლელი
adlyde მორჩილება, მოსმენა, დაჯერება
administration ადმინისტრაცია
administrationsapparat ადმინისტრაციული აპარატი
administrationsbygning ადმინისტრაციული შენობა
administrationsgebyr ადმინისტრაციული გადასახადი
administrationsomkostningადმინისტრაციული ხარჯი
administrationsudgift ადმინისტრაციული ხარჯი
administrativ ადმინისტრაციული
administrator ადმინისტრატორი
administrere ადმინისტრირება
administreret ადმინისტრირებული
administrering ადმინისტრირება
admiral ადმირალი
admiralitet ადმირალიტეტი
admiralsuniform ადმირალის ფორმა
adonis ადონისი, ცხვირისატეხელა
adoptere შვილად აყვანა, შვილება
adoptering შვილად აყვანა, შვილება
adoption შვილად აყვანა, შვილება
adoptivbarn ნაშვილები
adoptivdatter ნაშვილები გოგო
adoptivfar მამობილი
adoptivmor დედობილი
adoptivsøn ნაშვილები ბიჭი
adrenalin ადრენალინი
adressat ადრესატი, მიმღები
adresse მისამართი
adressebog სამისმართო ცნობარი
adressefelt სამისამართო სტრიქონი
adresseforandring მისამართის შეცვლა
adresseløs უმისამართო
adressere გაგზავნა, მიმართვა

adresseregister სამისამართო რეესტრი
adresseændring მისამართის შეცვლა
adskille გამიჯვნა, გამოყოფა

გარჩევა, გამორჩევა, განსხვავება,
განცალება, განცალკევება

adskillelig განცალებადი
adskillelighet განცალებადობა
adskilt გამოყოფილი
adsplitte დაშორება, განცალება
adsplittelse დაშორება, განცალება
adsprede გართობა, გახალისება
adspredelse გართობა, დროს ტარება
advare გაფრთხილება
advarende გამაფრთხილებელი
advarsel გაფრთხილება
advarselsskilt გამაფრთხილებელი ნიშანი
advent ადვენტი, ოთხკვირიანი პერიოდი

შობის წინ
adverbial წინადადების გარემოებითი

წევრი
adverbium ზმნიზედა
advokat ადვოკატი, ვექილი
adækvat შესატყვისი, ადექვატური
aerobic აერობიკა
aerodrom აეროდრომი
aerodynamik აეროდინამიკა
aerodynamisk აეროდინამიკური
aerologi აეროლოგია
aerologisk აეროლოგიური
aeronaut აერონავტი, ჰაერნაოსანი
aeronautik აერონავტიკა, ჰაერნაოსნობა
aeronautisk ჰაერსანაოსნო
aeroplan აეროპლანი, თვითმფრინავი
aerosol აეროზოლი
aerostatik აეროსტატიკა
aerostatisk აეროსტატიკური
af -გან, -დან
afart ქვესახეობა
afbenyttelse სარგებლობა
afbestille ჯავშნის მოხსნა
afbestilling ჯავშნის მოხსნა
afbetale სრულად დაფარვა, ბოლომდე

გადახდა
afbilde ასახვა
afbildning გამოსახულება
afbryde შეჩერება, შეწყვეტა, გაწყვეტა
afbrydelse შეჩერება, შეწყვეტა, გაწყვეტა
afbryder ჩამრთველი, გამომრთველი
afbrydning შეჩერება, შეწყვეტა, გაწყვეტა
afbrænding წვა
afbud უარი
afbøde შემსუბუქება
afdanket გადამდგარი

adelsfrøken afdanket
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afdeling განყოფილება
afdelingsbestyrer განყოფილების გამგე
afdelingschef განყოფილების გამგე, უფროსი
afdelingsformand განყოფილების გამგე, უფროსი
afdelingssygeplejerske უფროსი ექთანი
afdrag შენატანი
afdække გამოაშკარავება
afdækket გამოაშკარავებული,

გამომზეურებული
afdækning გამოაშკარავება
afdød გარდაცვლილი, მიცვალებული
affald ნაგავი, ნარჩენები
affaldsbehandling ნარჩენების გადამუშავება
affaldsbøtte ნაგვის ყუთი
affaldscontainer ნაგვის კონტეინერი
affaldsdynge ნაგავსაყარი
affaldsforbrænding ნაგვის დაწვა
affaldskurv ნაგვის ყუთი
affaldsplads ნაგავსაყარი
affaldsskakt ნაგავსატარი
affaldssortering ნაგვის დახარისხება
affaldsspand ნაგვის ყუთი
affarve გაფერმკრთალება, გაუფერულება
affarvning გაუფერულება
affekt ძლიერი აღშფოთება, ღელვა,

აგზნება
affektation თავის მოჩვენება, თავის

მოკატუნება
affekteret მოჩვენებითი, ყალბი,

ხელოვნური
affektert მოჩვენებითი, ყალბი,

ხელოვნური
affiks აფიქსი
affiliere ფილიალის სახით მიერთება
affin აფინური
affirmation დადასტურება
affirmativ დამადასტურებელი
affyre სროლა, გასროლა
affyret გასროლილი
affære საქმე

ამბავი
რომანი

afføring განავალი
afgang გამგზავრება, გასვლა
afgangen გარდაცვლილი
afgangseksamen გამოსაშვები გამოცდა
afgangshal გამგზავრების დარბაზი,

გაფრენის დარბაზი
afgangsprøve გამოსაშვები გამოცდა
afgangstid გამოსვლის დრო
afgangstidspunkt გამოსვლის დრო
afgas გამონაბოლქვი
afgasning გამონაბოლქვი

afghaner ავღანელი
afghansk ავღანური
afgift გადასახადი, მოსაკრებელი
afgiftsforhøjelse მოსაკრებლის გაზრდა
afgiftslettelse მოსაკრებლის შემცირება
afgiftsnedsættelse მოსაკრებლის შემცირება
afgjort გადაწყვეტილი, გადაჭრილი
afgrund უფსკრული, ხრამი
afgrundsdyb უფსკრული, ხრამი
afgrænse შემოსაზღვრა, შემოფარგვლა
afgrænsning შემოსაზღვრა, შემოფარგვლა

საზღვრების დაწესება,
დემარკაცია

afgud კერპი
afgudsdyrkelse კერპთაყვანისმცემლობა
afgøre გადაწყვეტა
afgørelse გადაწყვეტილება
afgørende გადამწყვეტი
afgå წასვლა
afhandling დისერტაცია
afhude გატყავება
afhænde გაყიდვა, გასხვისება
afhænge დამოკიდებულება
afhængig დამოკიდებული
afhængighed დამოკიდებულება
afhængighedsforhold დამოკიდებულება
afhøre დაკითხვა
afhøring დაკითხვა
afhøringsteknik დაკითხვის ტექნიკა
afinstallere გადაყენება
afinstallering გადაყენება
afise განყინვა
afisning განყინვა
afkald გამოხმობა
afkast მოგება, შემოსავალი
afkastning მოგება, შემოსავალი
afklare გარკვევა, ნათელყოფა
afklæde გახდა, გაშიშვლება
afklædning გახდა
afklædt გახდილი, გაშიშვლებული,

ტიტველი, შიშველი
afkoble გამორთვა, გათიშვა
afkobling გამორთვა, გათიშვა
afkog ნახარში
afkom შთამომავლობა
afkorte შემოკლება, დამოკლება
afkortning შემოკლება, დამოკლება
afkriminalisere დეკრიმინალიზაცია
afkriminalisering დეკრიმინალიზაცია
afkrog მიყრუებული ადგილი
afkræfte დასუსტება
afkræftelse დასუსტება
afkøle გაცივება, გაგრილება

afdeling afkøle
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afkølende გამაგრილებელი
afkøling გაცივება, გაგრილება
aflad ინდულგენცია
afladsbrev ინდულგენცია
afladshandel ინდულგენციებით ვაჭრობა
aflaste შემსუბუქება, განტვირთვა
aflastet განტვირთული
aflastning შემსუბუქება, განტვირთვა
aflejre დალექვა, დაგროვება
aflejring დანალექი
aflevere მიტანა, მიწოდება, მოწოდება,

ჩაბარება, გადაცემა
aflevering მიტანა, მიწოდება
aflive მოკვლა, დაკვლა
aflyse ანულირება, გაუქმება
aflysning ანულირება, გაუქმება
aflytning დასმენა
aflytte საიდუმლოდ მოსმენა, დასმენა
aflæse წაკითხვა

ანათვლის აღება
afløb ჩასადენი
afløbskanal ჩასადენი არხი
afløbsledning კანალიზაცია
afløbsrør ჩასადენი მილი
afløbsvand ჩამდინარე წყალი
afmåle მოზომვა, გაზომვა, აზომვა
afmåling მოზომვა, გაზომვა, აზომვა
afmålt მოზომილი, თავშეკავებული
aforisme აფორიზმი
afpresning გამოძალვა
afpresse გამოძალვა
afrejse გამგზავრება
afrejsedag გამგზავრების დღე
afrejsedato გამგზავრების თარიღი
afrikaans აფრიკაანსი
afrikaner აფრიკელი
afrikansk აფრიკული
afrivningskalender ჩამოსახევი კალენდარი
afroamerikaner აფროამერიკელი
afroamerikansk აფროამერიკული
afroasiat აფროაზიელი
afroasiatisk აფროაზიური
afrunde დამრგვალება, მომრგვალება
afrunding დამრგვალება, მომრგვალება
afruste განიარაღება
afsende გაგზავნა
afsender გამგზავნი
afsenderadresse გამგზავნის მისამართი
afsides შორეული
afsidesliggende შორეული
afskaffe გაუქმება
afsked გადადგომა

დამშვიდობება

afskedige გადაყენება, დათხოვნა, გაგდება
afskedskys გამოსამშვიდობებელი კოცნა
afskrift ასლი
afskrivning ჩამოწერა
afskrækkende შემაშინებელი
afskum ნაძირალა
afsky ანტიპათია, ზიზღი
afskyelig საზიზღარი, საძაგელი,

ამაზრზენი
afskære მოჭრა
afslag უარი
afslapning განტვირთვა, დასვენება,

მოდუნება
afslappet მოდუნებული
afslutning დასრულება, დამთავრება,

დაბოლოება, დახურვა
afslutningsceremoni დახურვის ცერემონია
afslutningsfase ბოლო ფაზა, დამასრულებელი

ფაზა
afslutningstale დასკვნითი გამოსვლა,

შემაჯამებელი სიტყვა
afslutte დასრულება, დამთავრება,

ბოლომდე მიყვანა
afsluttende დამასრულებელი,

დამამთავრებელი
afsluttet დასრულებული
afsløre ახდა, გამოაშკარავება,

გამოვლინება, მხილება
afslørende მამხილებელი
afsløret გამოაშკარავებული,

გამომზეურებული
afsløring ახდა, გამოაშკარავება, მხილება
afslå უარის თქმა
afsnit ნაწილი

პარაგრაფი, აბზაცი
afspejle არეკვლა, ასახვა
afspejlet არეკლილი
afspille დაკვრა
afspore ლიანდაგიდან გადასვლა
afspærre გადაკეტვა, ბლოკირება
afspærret ბლოკირებული
afstamning წარმოშობა, წარმომავლობა
afstand დაშორება, მანძილი, ინტერვალი
afstandsmåler მანძილის საზომი
afstedkomme გამოწვევა
afstemning კენჭისყრა
afstemningsresultat კენჭისყრის შედეგი
afstigning ჩასვლა

ჩასასვლელი
afstå თავის შეკავება
afsætte გასაღება
aftage კლება, შემცირება
aftagende კლებადი, დაღმავალი

afkølende aftagende

Dansk-georgisk ordbog 4



aftale გარიგება, შეთანხმება,
ხელშეკრულება

aftalevilkår შეთანხმების პირობები
aftalt შეთანხმებული
aften საღამო
aftenandagt საღამოს ლოცვა
aftenavis საღამოს გაზეთი
aftenbøn საღამოს ლოცვა
aftengudstjeneste საღამოს ღვთისმსახურება
aftenhimmel საღამოს ცა
aftenkjole საწვეულებო კაბა
aftenkoncert საღამოს კონცერტი
aftenrøde დაისი
aftenskole საღამოს სკოლა
aftenskumring ბინდი
aftensmad ვახშამი
aftensmåltid ვახშამი
aftenstid საღამოს ჟამი
aftentur საღამოს გასეირნება
aftryk ანაბეჭდი

ამონაბეჭდი
aftrækker ჩახმახი, სასხლეტი
afveje აწონა, შეფასება
afvejet აწონილი
afvekslende მონაცვლეობითი
afveksling ცვლილება
afvende აცილება, არიდება
afvente ლოდინი, მოლოდინი
afvig გადახრა
afvigelse გადახრა
afvigende განსხვავებული
afviger სხვაგვარად მოაზროვნე
afvise არმოწონება, უკუგდება
afvisning უარი
afvist უარყოფილი
afvæbne განიარაღება
afvæbning განიარაღება
afvænne გადაჩვევა
afværge აცილება, არიდება
afværget მოგერიებული
agat აქატი
agatfarvet აქატისფერი
agave აგავა
agenda დღის წესრიგი
agent აგენტი

წარმომადგენელი
agentur სააგენტო, წარმომადგენლობა
ager ყანა
agerbrug მიწათმოქმედება,

მიწათსარგებლობა
agere მოქმედება
agerhøne გნოლი
agermåne ბირკავა

agern რკო
agglomerat აგლომერატი
agglomeration აგლომერაცია
agglutination აგლუტინაცია
aggregat აგრეგატი, შედგენილი ნაწილი
aggression აგრესია
aggressiv აგრესიული
aggressivitet აგრესიულობა
aggressor აგრესორი
agitation აგიტაცია
agitationsarbejde სააგიტაციო სამუშაო
agitator აგიტატორი
agitatorisk აგიტაციური
agitere აგიტირება
agn სატყუარა
agnosticisme აგნოსტიციზმი
agnostiker აგნოსტიკოსი
agnostisk აგნოსტიკური
agoni აგონია
agorafobi აგორაფობია
agrarisk აგრარული
agrarpolitik აგრარული პოლიტიკა
agrikultur აგრიკულტურა
agronom აგრონომი
agronomi აგრონომია
agronomisk აგრონომიული
agt განზრახვა

პატივისცემა
agte პატივისცემა
agtelse პატივისცემა
agtet პატივსაცემი, პატივცემული
agtpågivende ყურადღებიანი
agtsom ფრთხილი
agtsomhed სიფრთხილე
agtværdig პატივსაცემი, პატივცემული
agurk კიტრი
ahorn ნეკერჩხალი
aids შიდსი
aikido აიკიდო
airbag დამცავი ბალიში
airconditionanlæg კონდიციონერი
akacie აკაცია
akademi აკადემია
akademiker უმაღლესდამთავრებული
akademimedlem აკადემიკოსი
akademisk აკადემიური
akantus აკანთო
akilleshæl აქილესის ქუსლი
akillessene აქილესის მყესი
akklimatisation აკლიმატიზაცია
akklimatisere აკლიმატიზება
akklimatisering აკლიმატიზაცია
akkommodation მორგება

aftale akkommodation
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akkompagnere აკომპანირება
akkord აკორდი

გარიგება
akkreditere აკრედიტება
akkrediteret აკრედიტებული
akkreditering აკრედიტება
akkumulation დაგროვება, აკუმულაცია
akkumulator აკუმულატორი
akkumulere დაგროვება, აკუმულირება
akkumuleret აკუმულირებული,

დაგროვებული
akkumulering დაგროვება, აკუმულაცია
akkurat ზუსტი

ზუსტად
akne მუწუკი
akrobat აკრობატი
akrobatik აკრობატიკა
akrobatisk აკრობატული
akromasi აქრომატიზმი
akromatisk აქრომატული
akromatisme აქრომატიზმი
akronym აკრონიმი, შემოკლება
akryl აკრილის ქსოვილი
aks თავთავი
akse ღერძი
aksel ღერძი
akselafstand ღერძთაშორისი მანძილი
akseltryk ღერძზე მოსული დატვირთვა
aksial აქსიალური, ღერძის გასწვრივ

მიმართული
aksiom აქსიომა
aksiomatisk აქსიომატური
akt აქტი

ოქმი
ქმედება

aktie აქცია
aktiebørs ბირჟა
aktieejer აქციათა მფლობელი, აქციონერი
aktiehandel ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა
aktiekurs აქციების კურსი
aktiekøb აქციების ყიდვა
aktiemarked ფასიანი ქაღალდების ბაზარი
aktiesalg აქციების გაყიდვა
aktieselskab სააქციო საზოგადოება, კომპანია
aktieværdi აქციების ღირებულება
aktion ქმედება, მოქმედება
aktionere აქციის გამართვა
aktionsradius მოქმედების რადიუსი
aktionær აქციების მფლობელი, აქციონერი
aktionærforsamling აქციონერთა კრება
aktiv აქტიური, მოქმედი
aktivere გააქტიურება
aktivering გააქტიურება

aktivisere გააქტიურება
aktivisering გააქტიურება
aktivist აქტივისტი
aktivitet აქტიურობა

მოქმედება, მოღვაწეობა,
საქმიანობა
ღონისძიება

aktivt აქტიურად
aktor ბრალმდებელი, პროკურორი
aktorat ბრალდების მხარე
aktrice მსახიობი ქალი
aktualisere აქტუალიზაცია
aktualisering აქტუალიზება
aktualitet აქტუალურობა
aktuel აქტუალური
aktør მსახიობი
akupunktur აკუპუნქტურა
akustik აკუსტიკა
akustisk აკუსტიკური
akut მწვავე

სასწრაფო
akutafdeling რეანიმაციის განყოფილება
akvamarin აკვამარინი, მომწვანო ლურჯი

ფერი
akvarel აკვარელი, წყალსაღებავი
akvarelfarve წყალსაღებავი
akvariefisk აკვარიუმის თევზი
akvarieplante აკვარიუმის მცენარე, აკვარიუმის

წყალმცენარე
akvarium აკვარიუმი
akvavit აკვავიტე
akvædukt წყალსადენი
al ყოველი

ყველა
ყველაფერი
მთელი

alarm განგაში
alarmanlæg სიგნალიზაცია
alarmberedskab საგანგებო მზადყოფნა
alarmerende საგანგაშო
alarmklokke მაღვიძარა
alarmsignal განგაში
alarmsystem სიგნალიზაცია
alarmtilstand საგანგაშო მდგომარეობა
albaner ალბანელი
albansk ალბანური
albatros ალბატროსი
albino ალბინოსი
albue იდაყვი
album ალბომი
aldeles სრულად, მთლიანად, საერთოდ
alder ასაკი, წლოვანება
alderdom სიბერე

akkompagnere alderdom
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alderdomsforskning გერონტოლოგია
aldersfordeling ასაკობრივი განაწილება
aldersforskel ასაკობრივი სხვაობა
aldersgruppe ასაკობრივი ჯგუფი
aldersgrænse ასაკობრივი შეზღუდვა
aldersklasse ასაკობრივი ჯგუფი
aldersmæssig ასაკობრივი
alderspension ასაკობრივი პენსია
aldrig არასოდეს, ვერასოდეს
aldring მოძველება

დაბერება
aldringsproces დაბერების პროცესი
alene ერთადერთი, მარტო, მარტოხელა

მხოლოდ
alenemor მარტოხელა დედა
alenepige გაუთხოვარი გოგო
alf ელფი
alfa ალფა
alfabet ანბანი
alfabetisere ანბანის მიხედვით დალაგება
alfabetisering ანბანის მიხედვით დალაგება
alfabetisk ანბანური
alfapartikel ალფა-ნაწილაკი
alfastråle ალფა-სხივი
alfons სუტინიორი
alge წყალმცენარე
algebra ალგებრა
algebraisk ალგებრული
algerier ალჟირელი
algerisk ალჟირული
algoritme ალგორითმი
algoritmisk ალგორითმული
alibi ალიბი
alien უცხოპლანეტელი
alienation გაუცხოება
alk ალკა
alkali ტუტე
alkaloid ალკალოიდი
alkanna ალკანა
alkefugl ალკა
alkemi ალქიმია
alkohol ალკოჰოლი
alkoholforbrug ალკოჰოლის მოხმარება
alkoholfri უალკოჰოლო
alkoholholdig ალკოჰოლური
alkoholiker ლოთი
alkoholindhold ალკოჰოლის შემცველობა
alkoholisk ალკოჰოლური
alkoholisme ალკოჰოლიზმი
alkoholproblem ალკოჰოლის პრობლემა
alkoholreklame ალკოჰოლის რეკლამა
alkoholrus სიმთვრალე
alkymi ალქიმია

alkymist ალქიმიკოსი
alle ყველა

ყველაფერი
ხეივანი

allegori ალეგორია
allehånde ყველანაირი

ბაჰარი
allemandseje საერთო საკუთრება

საყოველთაო ავლადიდება
allemandspige მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი
aller ყველაზე
allerbedst საუკეთესო
allerbilligst უიაფესი
allerede უკვე

ჯერ, ჯერ კიდევ
allerflest უმრავლესობა
allerforrest მოწინავე
allerførst უპირველესი
allergi ალერგია
allergifremkaldende ალერგიის გამომწვევი
allergisk ალერგიული
allergolog ალერგოლოგი
allergologi ალერგოლოგია
allerhelligst უწმინდესი
allerhøjest უმაღლესი
allerkærest უსაყვარლესი
allermest ყველაზე უფრო
allermindst უმცირესი
allernederst უდაბლესი
allernyest უახლესი
allernærmest უახლოესი
allernødvendigst ყველაზე აუცილებელი
allersenest უგვიანესი
allersidst ყველაზე ბოლო
allerstørst უდიდესი
allerværst ყველაზე უარესი
alleryderst უკიდურესი, განაპირა
allesteds ყველგან
allestedsnærværende ყველგან მსუფევი, ყველგან

მყოფი
alliance ალიანსი, კავშირი
alliancefri ნეიტრალური
alliancefrihed ნეიტრალურობა
alliancepartner მოკავშირე
alliere გაერთიანება, კავშირში შესვლა
alligator ალიგატორი
alligevel არა ნაკლებად, თუმცა
allike ჭკა
allokation გამოყოფა
allokere გამოყოფა
alluvial ალუვიური
alluvium ალუვიონი
almagt ძლევამოსილება

alderdomsforskning almagt
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almanak ალმანახი
almen ზოგადი, საზოგადო
almendannelse ზოგადი განათლება
almendannende ზოგადსაგანმანათლებლო
almengyldig უნივერსალური, საზოგადოდ

აღიარებული
almenhed საზოგადოება
almenkendt საყოვლთაოდ ცნობილი
almenkristelig ზოგადქრისტიანული
almenmenneskelig ზოგადსაკაცობრიო,

ზოგადადამიანური
almenteoretisk ზოგადთეორიული
almentilstand ზოგადი მდგომარეობა
almenvidenskabelig ზოგადსამეცნიერო
almindelig ზოგადი, საზოგადო

საყოველთაო, უნივერსალური
უბრალო, ჩვეულებრივი

almisse მოწყალება
almue ხალხი

მრევლი
almueskole დაწყებითი სკოლა
almægtig ძლევამოსილი, ყოვლისშემძლე
almægtighed ძლევამოსილება
aloe ალოე
alpaka ალპაკა
alpehue ბერეტი
alpelandskab ალპური ლანდშაფტი
alperose როდოდენდრონი
alpeviol ციკლამენი
alpin ალპური
alpinisme ალპინიზმი, მთამსვლელობა
alpinist მთამსვლელი, ალპინისტი

სამთო მოთხილამურე
alsidig ყოველმხრივი, მრავალმხრივი
alsikekløver შვედური სამყურა
alskens ყოველნაირი, ყველანაირი
alt ყველაფერი

ალტი
altabsorberende ყოვლისშთანმთქმელი
altafgørende საბედისწერო
altan აივანი

ტერასა
alter საკურთხეველი
alternation შენაცვლება
alternativ ალტერნატივა

ალტერნატიული
alternerende ცვლადი, შენაცვლებადი,

მონაცვლეობითი
altfor ძალიან

ნამეტანი
altgennemtrængende ყოვლისგამჭოლი,

ყველაფრისგამჭოლი
altid მუდამ, მუდმივად, ყოველთვის

alting ყველაფერი
altmuligmand ხელმარჯვე ოსტატი
altomfattende ყოვლისმომცველი
altomspændende ყოვლისმომცველი
altruisme ალტრუიზმი
altruist ალტრუისტი
altruistisk ალტრუისტული
altså მაშასადამე

შესაბამისად
altædende ყველაფრის მჭამელი
altødelæggende დამანგრეველი
aluminium ალუმინი
aluminiumsfolie ალუმინის ფოლგა
alveole ნუნა
alverden სამყარო
alvidende ყოვლისმცოდნე
alvor სერიოზულობა
alvorlig სერიოზული
alvorlighed სერიოზულობა
alvorligt სერიოზულად
alvorsfuld სერიოზული
amalgam ამალგამა
amalgamering ამალგამაცია
amaryllis ამარილისი
amatør მოყვარული
amatøragtig სამოყვარულო
amatørcyklist ველომოყვარული
amatørfotograf ფოტომოყვარული
ambassade საელჩო
ambassadepersonale საელჩოს პერსონალი
ambassadør ელჩი
ambition ამბიცია
ambitionsniveau ამბიციურობა
ambitiøs ამბიციური
ambivalent ამბივალენტური
ambrosia ამბროზია
ambulance სასწრაფო, სასწრაფო დახმარების

მანქანა
ambulancechauffør სასწრაფო დახმარების მძღოლი
ambulancetjeneste სასწრაფო დახმარების სამსახური
ambulatorisk ამბულატორიული
amerikaner ამერიკელი
amerikanisere გაამერიკელება
amerikanisering გაამერიკელება
amerikansk ამერიკული
amfetamin ამფეტამინი
amfibie წყალხმელეთა
amfibiekøretøj მანქანა-ამფიბია
amfibium ამფიბია, წყალხმელეთა ცხოველი
amfiteater ამფითეატრი
amfora ამფორა
aminosyre ამინმჟავა
aminosyrer ამინმჟავა

almanak aminosyrer
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amme ძიძა
ძუძუთი კვება

ammoniak ამიაკი
ammonium ამონიუმი
ammoniumsalt ამონიუმის მარილი
ammunition ამუნიცია, საბრძოლო მასალა
ammunitionsdepot საბრძოლო მასალის საწყობი
amnesti ამნისტია, შეწყალება
amning ძუძუთი კვება
amok სიშმაგე
amoralitet უზნეობა, ამორალურობა
amoralsk უზნეო, ამორალური
amorf ამორფული
amourøs სასიყვარულო
ampel ჩამოსაკიდი ლარნაკი
ampelplante ამპელური მცენარე
ampere ამპერი
amperemeter ამპერმეტრი
amperetime ამპერსაათი
amplitude ამპლიტუდა
amplitudemodulation ამპლიტუდური მოდულაცია
ampul ამპულა
amputation ამპუტაცია
amputere ამპუტირება
amputering ამპუტირება
amt ოლქი
amulet ამულეტი
amurhjerpe გნოლქათამა
amøbe ამება
anabol ანაბოლური
anabolisk ანაბოლური
anabolisme ანაბოლიზმი
anabolsk ანაბოლური
anaerob ანაერობი
anakonda ანაკონდა
anakronisme ანაქრონიზმი
anal ანალური
analfabet უწიგნური, წერა-კითხვის

უცოდინარი
analfabetisme უწიგნურობა
analog ანალოგიური

ანალოგური
analogi ანალოგია
analogsignal ანალოგური სიგნალი
analsex ანალური სექსი
analysabel გაანალიზებადი
analyse ანალიზი
analyserbar გაანალიზებადი
analysere გაანალიზება
analyseret გაანალიზებული
analysering გაანალიზება
analytiker ანალიტიკოსი
analytisk ანალიტიკური

ananas ანანასი
ananaskirsebær ონტკოფა, დუდღობო
anarki ანარქია
anarkisme ანარქიზმი
anarkist ანარქისტი
anarkistisk ანარქისტული
anatom ანატომი
anatomi ანატომია
anatomisk ანატომიური
anbefale რჩევა
anbefalelsesværdig რეკომენდირებული
anbefaling რჩევა, რეკომენდაცია
anbefalingsbrev სარეკომენდაციო წერილი
anbringe მოთავსება
anciennitet ნამსახურობა, სტაჟი
and იხვი
andagt ლოცვა
andebryst იხვის მკერდი
andedun იხვის ბუმბული
andefugl იხვი
andel წილი
andelshaver მეწილე
anden მეორე, სხვა
andendag მეორე დღე
andengenerations მეორე თაობის
andengenerationsindvandrerმეორე თაობის იმიგრანტი
andengradsligning კვადრატული განტოლება
andenplads მეორე ადგილი
andenudgave მეორე გამოცემა
andenviolin მეორე ვიოლინო
anderledes სხვანაირად, სხვაგვარად, სხვა

გზით
anderledestænkende სხვაგვარად მოაზროვნე
andet მეორე, სხვა
andetsprog მეორე ენა
andetsteds სხვაგან
andetstedsfra სხვა მხრიდან
andre სხვა, სხვები
andrik მამალი იხვი
ane წინათგრძნობა

წინაპარი
anekdote ანეკდოტი
anekdotisk ანეკდოტური
anelse მცირეოდენი
anemometer ანემომეტრი
anerkende აღიარება
anerkendelse აღიარება, ცნობა
anerkendelsesværdig აღიარების ღირსი
anerkendt აღიარებული
aneroidbarometer ანეროიდი
anetavle საგვარეულო ცხრილი
anfald შეტევა
anførelsestegn ბრჭყალი

amme anførelsestegn
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anførselstegn ბრჭყალი
angel ნემსკავი
anger სინანული
angerfuld სინანულით აღსავსე
angina ანგინა
angive გაცემა

მითითება, ჩვენება
angivelig რამდენადაც ცნობილია
angivelse ჩვენება
angiver გამცემი
angle ანკესით თევზაობა
angorakanin ანგორის ბოცვერი
angorakat ანგორის კატა
angorauld ანგორის მატყლი
angre მონანიება
angreb თავდასხმა, შეტევა
angrebsfly მოიერიშე თვითმფრინავი
angrebsivrig აგრესიული
angrebskrig თავდასხმითი ომი, აგრესია
angrebslyst აგრესიულობა
angrebslysten აგრესიული
angrebsmæssig თავდასხმითი
angrebsmål თავდასხმის ობიექტი
angrebsvåben თავდასხმითი იარაღი
angribe თავდასხმა, შეტევა
angribende თავდასხმითი
angriber აგრესორი, თავდამსხმელი
angst შიში, შფოთვა
angstfremkaldende შემაშფოთებელი,

შემაძრწუნებელი
angstfuld შეშფოთებული
angå შეხება, კავშირის ქონა
angående დაკავშირებით
anhænger მისაბმელი, ავტომისაბმელი
animation ანიმაცია
animere გაცოცხლება, გამხნევება

ამოძრავება
anion ანიონი
anjon ანიონი
anke გასაჩივრება, გაპროტესტება,

აპელირება
ankefrist გასაჩივრების ბოლო ვადა
ankel კოჭი
ankelsok წინდა
ankelstrømpe წინდა
anker ღუზა
ankermand ესტაფეტის დამასრულებელი
anket გასაჩივრებული
anklage ბრალდება, დაბრალება,

დადანაშაულება
anklagebænk ბრალდებულთა სკამი,

მსჯავრდებულთა სკამი
anklagende ბრალდებითი

anklager ბრალმდებელი, პროკურორი
anklaget ბრალდებული,

დადანაშაულებული
განსასჯელი

ankomme მოსვლა, ჩამოსვლა, ჩასვლა
ankommen ჩამოსული
ankomst ჩამოსვლა
ankomstdag ჩამოსვლის დღე
ankomstdato ჩამოსვლის თარიღი
ankomsthal ჩამოსვლის დარბაზი,

ჩამოფრენის დარბაზი
ankomsttid ჩამოსვლის დრო
ankre ღუზის ჩაშვება
ankring ღუზის ჩაშვება
anledning საფუძველი, საბაბი
anliggende საკითხი, საქმე
anlæg ნაგებობა

კონსტრუქცია
დანადგარი

anlægge შენება
აგება

anmelde შეტყობინება
anmeldelse რეცენზია
anmode თხოვნა, მოწოდება
anmodning თხოვნა, მოწოდება
anmærke აღნიშვნა, შენიშვნა
anmærkning შენიშვნა

კომენტარი
anneksion ანექსია
annihilation ანიჰილაცია
annonce ანონსი, განცხადება, რეკლამა
annoncere გამოცხადება
annullation ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
annullere ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
annulleret ანულირებული
annullering ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
anode ანოდი
anomal ანომალიური
anomali ანომალია, გადახრა
anonym ანონიმური
anonymitet ანონიმურობა
anormal არანორმალური
anrette მიყენება
ansamle შეგროვება, შეკრება
ansat თანამშრომელი, დაქირავებული
anse ჩათვლა, მიჩნევა
ansigt სახე
ansigtsdækket სახედაფარული
ansigtsfarve სახის ფერი
ansigtsløftning სახის პლასტიკური ოპერაცია

anførselstegn ansigtsløftning
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ansigtsløs უსახური
ansigtsmassage სახის მასაჟი
ansigtspudder პუდრი
ansigtstræk სახის ნაკვთი
ansigtsudtryk სახის გამომეტყველება
ansigtsvakker პირმშვენიერი
anskaffe შეძენა
anskaffelse შენაძენი, მონაპოვარი
anskaffet შეძენილი
anskue ხედვა, აღქმა
anskuelig თვალსაჩინო
anskueliggøre ნათელყოფა
anskuelighed თვალსაჩინოება
anskuelse ხედვა, აღქმა
anslag დარტყმა
anslå შეფასება
anspænd დაძაბული
anspænde დაძაბვა
anstalt დაწესებულება
anstifte გაჩაღება
anstifter გამჩაღებელი, წამკიდებელი
anstrenge დაძაბვა
anstrengelse დაძაბულობა

ძალისხმევა
anstrengende დამქანცველი
anstrøg ელფერი
anstændig წესიერი
anstændighed წესიერება

ღირსება
anstændighedsfølelse ღირსების გრძნობა
anstændigvis წესიერად

ღირსეულად
ansvar პასუხისმგებლობა
ansvarhavende პასუხისმგებელი
ansvarlig პასუხისმგებელი,

პასუხისმგებლობით აღსავსე
ansvarliggøre პასუხისმგებლობის დაკისრება
ansvarlighed პასუხისმგებლობა
ansvarsbevidst პასუხისმგებლობით აღსავსე
ansvarsbevidsthed პასუხისმგებლობის შეგრძნება
ansvarsfordeling პასუხისმგებლობის განაწილება
ansvarsfri პასუხისმგებლობისგან

განთავისუფლებული
ansvarsfrihed თავისუფლება

პასუხისმგებლობისგან
ansvarsfuld პასუხისმგებლობით აღსავსე
ansvarsfølelse პასუხისმგებლობის შეგრძნება
ansvarshavende პასუხისმგებელი
ansvarsløs უპასუხისმგებლო
ansvarsløshed უპასუხისმგებლობა
ansvarsområde პასუხისმგებლობის არე
ansvarsspørgsmål პასუხისმგებლობის საკითხი

ansætte თანამშრომლად აყვანა,
დაქირავება

ansættelse თანამშრომლად აყვანა,
დაქირავება

ansættelsespraksis დაქირავების პრაქტიკა
ansøger მაძიებელი
ansøgning განცხადება
antage მიჩნევა

დაშვება, ვარაუდი
მიღება

antagelig სავარაუდოდ
მისაღები

antageligvis სავარაუდოდ
antagelse მიღება

დაშვება
ვარაუდი

antagonisme ანტაგონიზმი
antagonist ანტაგონისტი
antagonistisk ანტაგონისტური
antal ოდენობა, რაოდენობა
antarktisk ანტარქტიკული
antegne ჩანიშვნა, ჩაწერა
antegnelse ჩანაწერი, შენიშვნა
antenne ანტენა
antiamerikansk ანტიამერიკული
antibakteriel ბაქტერიების საწინააღმდეგო,

ანტიბაქტერიული
antiballistisk ანტიბალისტიკური
antibiotikakur ანტიბიოტიკებით მკურნალობა
antibiotikum ანტიბიოტიკი
antibureaukratisk ანტიბიუროკრატული
anticyklon მაღალი წნევის არე
antidansk ანტიდანიური
antidemokrat ანტიდემოკრატი
antidemokratisk ანტიდემოკრატიული
antidepressiv ანტიდეპრესიული, დეპრესიის

საწინააღმდეგო
antidot შხამსაწინააღმდეგო
antifascisme ანტიფაშიზმი
antifascist ანტიფაშისტი
antifascistisk ანტიფაშისტური
antifeminisme ანტიფემინიზმი
antifeminist ანტიფემინისტი
antifransk ანტიფრანგული
antiføderalist ანტიფედერალისტი
antihelt ანტიგმირი
antiimperialisme ანტიიმპერიალიზმი
antiimperialist ანტიიმპერიალისტი
antiimperialistisk ანტიიმპერიალისტური
antijødisk ანტისემიტური
antik ანტიკური, ანტიკვარული
antikolonialistisk ანტიკოლონიალისტური
antikommunisme ანტიკომუნიზმი

ansigtsløs antikommunisme
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antikommunist ანტიკომუნისტი
antikommunistisk ანტიკომუნისტური
antikonceptionel პრევენციული

ჩასახვის საწინააღმდეგო
antikonceptionsmiddel ჩასახვის საწინააღმდეგო

საშუალება
antikvar ბუკინისტი
antikvarboghandel ბუკინისტი
antikvarisk ანტიკვარული
antikvark ანტიკვარკი
antikvitet ანტიკვარიატი
antikvitetsforretning ანტიკვარიატის მაღაზია
antilogaritme ანტილოგარითმი
antilope ანტილოპა
antimenneskelig ანტიადამიანური
antimilitarisme ანტიმილიტარიზმი
antimilitarist ანტიმილიტარისტი
antimilitaristisk ანტიმილიტარისტული
antinazist ანტინაცისტი
antinazistisk ანტინაცისტური
antineutrino ანტინეიტრინო
antinomi ანტინომია
antioxidant ანტიოქსიდანტი
antipartikel ანტინაწილაკი
antipassat ანტიპასატი
antipati ანტიპათია
antipode ანტიპოდი
antiproton ანტიპროტონი
antiracisme ანტირასიზმი
antiracist ანტირასისტი
antiracistisk ანტირასისტული
antiraketvåben რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვა
antirussisk ანტირუსული
antisemit ანტისემიტი
antisemitisk ანტისემიტური
antisemitisme ანტისემიტიზმი
antisexistisk ანტისექსისტური
antistatisk ანტისტატიკური
antistof ანტინივთიერება

ანტისხეული
antityrkisk ანტითურქული
antivirus ანტივირუსი
antivirusprogram ანტივირუსი
antizionisme ანტისიონიზმი
antologi ანთოლოგია
antonym ანტონიმი
antracit ანტრაციტი
antracitkul ანტრაციტი
antropolog ანთროპოლოგი
antropologi ანთროპოლოგია
antropologisk ანთროპოლოგიური
antræk ჩაცმულობა
antyde მინიშნება

antydning მინიშნება
antydningsvis მინიშნებით
antænde ანთება
antændelig აალებადი
antændelighed აალებადობა
antændelse აალება
antændt ანთებული, ცეცხლწაკიდებული
anvende გამოყენება, სარგებლობა,

მოხმარება
anvendelig მოხერხებული
anvendelighed მოხერხებულობა
anvendelse მოხმარება, გამოყენება
anvendelsesmulighed გამოყენების შესაძლებლობა
anvendelsesområde გამოყენების არე
anvisning ინსტრუქცია
anæmi ანემია
anæstesi ანესთეზია, ნარკოზი
anæstesiolog ანესთეზიოლოგი, ექიმი-

ანესთეზიოლოგი
anæstesiologi ანესთეზიოლოგია
aorta აორტა
apartheid აპართეიდი
apartheidmodstander აპართეიდის მოწინააღმდეგე
apartheidpolitik აპართეიდის პოლიტიკა
apati აპათია
apatisk აპათიური
aperiodisk არაპერიოდული
apokalypse აპოკალიფსი
apokalyptisk აპოკალიფსური
apostel მოციქული
apostrof აპოსტროფი
apotek აფთიაქი
apoteker ფარმაცევტი, მეაფთიაქე
apparat აპარატი, დანადგარი
apparatur აპარატურა
appel გასაჩივრება, გაპროტესტება,

აპელაცია
appellere გასაჩივრება, გაპროტესტება,

აპელირება
appelsin ფორთოხალი
appelsinhud ფორთოხლის კანი
appelsinlignende ფორთოხლისმაგვარი
appelsinsaft ფორთოხლის წვენი
appelsinskal ფორთოხლის კანი
appelsinsmag ფორთოხლის გემო
appendicit აპენდიციტი
appendiks დამატება

ბრმა ნაწლავი
appetit მადა
appetitlig მადისაღმძვრელი,

მადისმომგვრელი
appetitløs უმადო, მადადაკარგული
appetitløshed უმადობა

antikommunist appetitløshed
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appetitvækkende მადისაღმძვრელი,
მადისმომგვრელი

applaudere ტაშის დაკვრა
applaus ტაში
applikation განცხადება

გამოყენება
approbation აპრობაცია
approksimation აპროქსიმაცია, მიახლოება
approksimativ მიახლოებითი
aprikosfarvet გარგარისფერი
april აპრილი
aprildag აპრილის დღე
aprilmorgen აპრილის დილა
apriorisk აპრიორული
apropos ამასთანავე, სხვათა შორის
ar ნაიარევი
araber არაბი
arabertal არაბული ციფრი
arabisk არაბული
arabisksproget არაბულენოვანი
arbejde შრომა, მუშაობა

სამსახური, სამუშაო
ნამუშევარი

arbejdende მომუშავე
arbejder მუშა, მშრომელი
arbejderbefolkning მშრომელი მოსახლეობა
arbejderklasse მუშათა კლასი
arbejderkvarter მუშათა კვარტალი
arbejderkvinde მშრომელი ქალი
arbejderparti მშრომელთა პარტია
arbejdsaftale შრომითი ხელშეკრულება
arbejdsbeskrivelse სამუშაოს აღწერა
arbejdsbetingelse სამუშაო პირობები
arbejdsdag სამუშაო დღე
arbejdsdeling სამუშაოს განაწილება
arbejdsdisciplin სამსახურებრივი დისციპლინა
arbejdsdygtig შრომისუნარიანი
arbejdserfaring მუშაობის გამოცდილება
arbejdsevne შრომისუნარიანობა
arbejdsfolk მშრომელი ხალხი
arbejdsfri უმუშევარი
arbejdsfrihed უმუშევრობა
arbejdsfælle კოლეგა, თანამშრომელი
arbejdsgiver დამქირავებელი
arbejdsgiverinteresse დამქირავებლის ინტერესი
arbejdsgruppe სამუშაო ჯგუფი
arbejdsintensiv შრომატევადი
arbejdsiver შრომისმოყვარეობა
arbejdsivrig მშრომელი, შრომისმოყვარე
arbejdskammerat კოლეგა, თანამშრომელი
arbejdsklima სამუშაო გარემო
arbejdskollega კოლეგა, თანამშრომელი
arbejdskollektiv სამუშაო კოლექტივი

arbejdskonflikt სამსახურებრივი კონფლიქტი
arbejdskraft მუშა ხელი
arbejdskraftintensiv შრომატევადი
arbejdskraftmangel მუშა ხელის ნაკლებობა
arbejdskrævende შრომატევადი
arbejdsledig უმუშევარი
arbejdslyst შრომისმოყვარეობა
arbejdsløn ხელფასი, გასამრჯელო
arbejdsløs დაუსაქმებელი, უმუშევარი
arbejdsløshed უმუშევრობა
arbejdsløshedstal უმუშევართა რიცხვი
arbejdsmand მუშა
arbejdsmarked შრომის ბაზარი
arbejdsmiljø სამუშაო გარემო
arbejdsmoral სამსახურებრივი ეთიკა
arbejdsmæssig სამსახურეობრივი
arbejdsmåde მუშაობის სტილი
arbejdsnarkoman ნამეტანი შრომისმოყვარე
arbejdsom მშრომელი, შრომისმოყვარე
arbejdsomhed შრომისმოყვარეობა
arbejdsopgave სამუშაო დავალება
arbejdsplads სამუშაო ადგილი
arbejdsplan სამუშაო გეგმა
arbejdsproces მუშაობის პროცესი
arbejdsresultat მუშაობის შედეგი
arbejdsret შრომის კანონი
arbejdsrytme მუშაობის რითმი
arbejdssky მოზარმაცო, ზარმაცი
arbejdssprog სამუშაო ენა
arbejdssted სამუშაო ადგილი
arbejdsstyrke მუშახელი
arbejdssøgende სამუშაოს მაძიებელი
arbejdstager თანამშრომელი, მუშაკი
arbejdstempo მუშაობის ტემპი
arbejdstid სამუშაო საათები
arbejdstidsnedsættelse სამუშაო საათების შემცირება
arbejdstilbud სამსახურის შეთავაზება
arbejdstilladelse მუშაობის ნებართვა
arbejdstime მუშაობის საათი
arbejdstitel თანამდებობა
arbejdsudygtig შრომისუუნარო
arbejdsudygtighed შრომისუუნარობა
arbejdsuge სამუშაო კვირა
arbejdsuniform სამუშაო ფორმა
arbejdsvilkår სამუშაო პირობები
arbejdsværelse სამუშაო კაბინეტი
arbitrær ნებისმიერი
arboret დენდრარიუმი
areal არე, არეალი
arena არენა

ასპარეზი, საასპარეზო, სარბიელი
argentiner არგენტინელი
argentinsk არგენტინული

appetitvækkende argentinsk

Dansk-georgisk ordbog 13



argon არგონი
argonaut არგონავტი
argument არგუმენტი
argumentation არგუმენტაცია
argumenteret არგუმენტირებული
ariadnetråd არიადნეს ძაფი
arie არია
aristokrat არისტოკრატი
aristokrati არისტოკრატია
aristokratisk არისტოკრატული
aritmetik არითმეტიკა
ark ფურცელი

კიდობანი
arkaisk არქაული
arkaisme არქაიზმი
arkipelag არქიპელაგი
arkitekt არქიტექტორი, ხუროთმოძღვარი
arkitektur არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება
arkitekturhistorie არქიტექტურის ისტორია
arkiv არქივი
arkivere დაარქივება
arkiveret დაარქივებული
arkivering დაარქივება
arkivmateriale არქივის მასალა, საარქივო მასალა
arktisk არქტიკული
arkæolog არქეოლოგი
arkæologi არქეოლოგია
arkæologisk არქეოლოგიური
arm ხელი, მკლავი
armbrøst არბალეტი
armbrøstskytte მეარბალეტე
armbånd სამაჯური
armbåndsur მაჯის საათი
arme ჯარი
armenier სომეხი
armenisk სომხური
armensk სომხური
armere შეიარაღება, აღჭურვა
armhule იღლია
armlægning მკლავჭიდი
armstol სავარძელი
arne კერა
arnested კერა

ბუხარი
aroma სურნელი
aromaterapi არომათერაპია
aromatisk სურნელოვანი
arrangement ღონისძიება
arrangere მოწყობა, ჩატარება, ორგანიზება
arrangør ორგანიზატორი
arrest დაპატიმრება
arrestant დაპატიმრებული
arrestere დაპატიმრება

arrestordre დაპატიმრების ორდერი
arrig გაბრაზებული
arrigskab ბრაზი
arrogance ქედმაღლობა
arrogant ქედმაღალი
arsen დარიშხანი
arsenal არსენალი
arsenik დარიშხანი
art სახეობა, ტიპი
arterie არტერია
arteriel არტერიული
arteriosklerose არტერიოსკლეროზი
artificiel ხელოვნური
artig დამჯერი

კარგი, წესიერი
artikel არტიკლი

ნაკეთობა
სტატია

artikelserie სტატიების სერია
artikulation არტიკულაცია
artilleri არტილერია
artilleriangreb საარტილერიო იერიში
artilleriild საარტილერიო ცეცხლი
artist არტისტი, მსახიობი
artium გამოსაშვები გამოცდა
arv მემკვიდრეობა
arve მემკვიდრეობით მიღება
arvefjende მოსისხლე მტერი
arvefølger მემკვიდრე
arvegods მემკვიდრეობა
arvelig მემკვიდრეობითი
arvelighed მემკვიდრეობითობა
arvelighedslære გენეტიკა
arvemæssig მემკვიდრეობითი
arving მემკვიდრე
arvtager მემკვიდრე
arytmi არითმია
aræometer არეომეტრი
asbest აზბესტი, ქანსელი
aserbajdsjaner აზერბაიჯანელი
aserbajdsjansk აზერბაიჯანული
asfalt ასფალტი
asfaltere ასფალტის დაგება
asfalteret ასფალტირებული,

ასფალტდაგებული
asiat აზიელი
asiatisk აზიური
ask იფანი
aske ნაცარი

ფერფლი
askeagtig ნაცრისებრი
askebæger საფერფლე
askefarvet ნაცრისფერი

argon askefarvet
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askegrå ნაცრისფერი
askeholdig ფერფლიანი
askepot კონკია
askese ასკეტიზმი
asketisk ასკეტური
asketræ იფანი
askorbinsyre ასკორბინმჟავა
asocial ასოციალური
asp ვერხვი, ჭერეხი
asparges სატაცური
aspargeskål ბროკოლი, სატაცუროვანი

კომბოსტო
aspargeslignende სატაცუროვანი
aspekt ასპექტი
aspelund ვერხვნარი
aspeskov ვერხვნარი
aspirant სტაჟიორი

მაძიებელი
aspiration მისწრაფება, მიდრეკილება,

ლტოლვა
aspirin ასპირინი
assimilation ასიმილაცია
assimilere ასიმილირება
assistance დახმარება, მხარდაჭერა
assistent ასისტენტი, დამხმარე
association ასოციაცია
associativ ასოციაციური, ჯგუფდებადი
assortiment ასორტიმენტი
assurance დაზღვევა
assuranceselskab სადაზღვევო კომპანია
assurandør დამზღვევი
assurere დაზღვევა
assyrer ასირიელი, ასურელი
assyrisk ასურული
asteroide ასტეროიდი
asters ასტრა
astigmatiker ასტიგმატიკი
astigmatisk ასტიგმატური
astigmatisme ასტიგმატიზმი
astma ასთმა
astmaanfald ასთმის შეტევა
astrobiologi ასტრობიოლოგია
astrofotografi ასტროფოტოგრაფია
astrofotometri ასტროფოტომეტრია
astrofysik ასტროფიზიკა
astrofysiker ასტროფიზიკოსი
astrofysisk ასტროფიზიკური
astrolabium ასტროლაბი
astrolog ასტროლოგი
astrologi ასტროლოგია
astrologisk ასტროლოგიური
astrometri ასტრომეტრია
astronaut ასტრონავტი

astronautik ასტრონავტიკა
astronom ასტრონომი
astronomi ასტრონომია
astronomisk ასტრონომიული
asyl თავშესაფარი
asylansøger თავშესაფრის მაძიებელი
asylsøgende თავშესაფრის მაძიებელი
asylsøger თავშესაფრის მაძიებელი
asymmetri ასიმეტრია
asymmetrisk ასიმეტრიული
asymptote ასიმპტოტა
asymptotisk ასიმპტოტური
asynkron ასინქრონული
at რომ
ateisme ათეიზმი
ateist ათეისტი
ateistisk ათეისტური
atelier ატელიე
atlas ატლასი
atlet ათლეტი, სპორტსმენი
atletik მძლეოსნობა
atletikudøver მძლეოსანი
atletisk ათლეტური
atlingand იხვინჯა
atmosfære ატმოსფერო
atmosfæretryk ატმოსფერული წნევა
atmosfærisk ატმოსფერული
atol ატოლი
atom ატომი
atomaffald ატომური ნარჩენები
atomalder ატომის ხანა
atomangreb ატომური თავდასხმა
atombombe ატომური ბომბი
atombrændsel ბირთვული საწვავი
atomdrevet ატომური
atomenergi ატომური ენერგია
atomforskning ბირთვული კვლევები
atomfysik ატომური ფიზიკა
atomfysiker ატომური ფიზიკის სპეციალისტი
atomisk ატომური
atomkerne ატომის ბირთვი
atomkraft ბირთვული ენერგია
atomkraftulykke ავარია ატომურ

ელექტროსადგურზე
atomkraftværk ატომური ელექტროსადგური
atomkrig ატომური ომი
atommagt ატომური იარაღის მქონე

სახელმწიფო
atommasse ატომური წონა
atomprogram ატომური პროგრამა
atomprøvesprængning ბირთვული გამოცდა
atomreaktor ატომური რეაქტორი
atomsikkerhed რადიაციული უსაფრთხოება

askegrå atomsikkerhed
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atomspaltning ატომის დაშლა
atomsprængning ბირთვული აფეთქება
atomubåd ატომური წყალქვეშა ნავი
atomur ატომური საათი
atomvægt ატომური წონა
atomvåben ატომური იარაღი
atomvåbenfri ატომური იარაღისგან

თავისუფალი
atomvåbenprogram ატომური იარაღის პროგრამა
atrofi ატროფია
atropin ატროპინი
attache ატაშე
attak შეტევა, თავდასხმა
attakere შეტევა, თავდასხმა
atten თვრამეტი
attende მეთვრამეტე
attendedel მეთვრამეტედი
attenhundredetallet მეცხრამეტე საუკუნე
attentat თავდასხმა, მკვლელობის

მცდელობა, ხელის აღმართვა
attentatforsøg მკვლელობის მცდელობა

თავდასხმა, ხელის აღმართვა
attenårs თვრამეტი წლის
atter კვლავ, ისევ, თავიდან
attest ატესტატი, მოწმობა, ცნობა
attitude პოზიცია
attraktion ატრაქციონი

მიმზიდველობა
attraktiv მომხიბვლელი, მიმზიდველი
attribuere მიწერა, მიკუთვნება
attribut ატრიბუტი
attrå ლტოლვა, წადილი
atypisk ატიპიური
aubergine ბადრიჯანი
audiens აუდიენცია
audiologi აუდიოლოგია
audiometer აუდიომეტრი
audiovisuel აუდიოვიზუალური
auditorium აუდიტორია
august აგვისტო
auktion აუქციონი
aula სააქტო დარბაზი
aura აურა
aurora განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
auspicier მფარველობა
australier ავსტრალიელი
australsk ავსტრალიური
autentisk დედანის შესატყვისი, ნამდვილი
autisme აუტიზმი
autist აუტისტი
autistisk აუტისტური
autobiografi ავტობიოგრაფია

autobiografisk ავტობიოგრაფიული
autograf ავტოგრაფი
autografi ავტოგრაფია
autokrat ავტოკრატი
autokrati ავტოკრატია
autokratisk ავტოკრატიული
automat ავტომატი
automatgear ავტომატური სიჩქარეთა კოლოფი
automatgevær ავტომატური იარაღი
automation ავტომატიზება
automatisk ავტომატური
automatvåben ავტომატური იარაღი
automobil მანქანა, ავტომანქანა,

ავტომობილი
automorfi ავტომორფიზმი
autonomi ავტონომია
autonomisk ავტონომიური
autopilot ავტოპილოტი
autor ავტორი
autorisation ავტორიზაცია, ნებართვის გაცემა
autoriseret ავტორიზებული
autoritet ავტორიტეტი
autoritær ავტორიტარული
autoværn დამცავი ჯებირი გზის გასწვრივ
avantgarde ავანგარდი
avantgardist ავანგარდისტი
avenue პროსპექტი, გამზირი
avers წინა მხარე
aversion ანტიპათია, არაკეთილგანწყობა
avertere გამოცხადება, განცხადება
avertissement განცხადება
avind შური
avindsyg შურიანი
avindsyge შური
avis გაზეთი
avisand ჭორი
avisannonce საგაზეთო რეკლამა
avisartikel საგაზეთო სტატია
avisbud კურიერი
aviskiosk გაზეთების ჯიხური
aviskritik გაზეთის კრიტიკა
avisoplag გაზეთის ტირაჟი
avispapir გაზეთის ქაღალდი
avissælger გაზეთების გამყიდველი
avisudklip ამონაჭერი გაზეთიდან
avl გაზრდა, გამრავლება,

კულტივირება, მოშენება,
სელექცია

avle გაზრდა, გამრავლება,
კულტივირება

avling გამრავლება, სელექცია
გაზრდა, კულტივირება
მოსავალი

atomspaltning avling
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avnbøg რცხილა
avocado ავოკადო
avocadotræ ავოკადო
avokado ავოკადო
ayatollah აიათოლა
azalea იელი
azeri აზერბაიჯანული
azimut აზიმუტი
azur ლაჟვარდი
azurblå ლაჟვარდისფერი
baby ახალშობილი, ბავშვი, ჩვილი
babysitter ბავშვის მომვლელი
bachelor ბაკალავრი
bachelorgrad ბაკალავრის ხარისხი
bacille ბაცილა
backgammon ნარდი
bacon ბეკონი
bad აბაზანა, აბანო

ბანაობა
bade ბანაობა, დაბანა
badeanstalt წყლისპირა კურორტი
badebukser საბანაო ტრუსი
badeby ზღვისპირა ტურისტული ქალაქი
badedragt საცურაო კოსტუმი
badeforhæng აბაზანის ან შხაპის ფარდა
badehotel წყლისპირა სასტუმრო
badehus გამოსაცვლელი ადგილი
badehætte საცურაო ქუდი
badekar აბაზანა
bademulighed ბანაობის შესაძლებლობა
badende მობანავე
badeområde საბანაო ადგილი
baderum აბაზანა
badested პლაჟი, საცურაო ადგილი
badestrand პლაჟი
badesvamp ნეჭა
badesæson საცურაო სეზონი
badetøj საცურაო კოსტუმი
badevand საბანაო წყალი
badeværelse აბაზანა
badminton ბადმინტონი
badmintonspiller ბადმინტონის მოთამაშე
badning ბანაობა
badstue აბანო

საუნა
bag უკან
bagage ბარგი
bagagerum საბარგული
bagaksel უკანა ღერძი
bagatel წვრილმანი
bagatelagtig წვრილმანი, უმნიშვნელო
bagatellisere მნიშვნელობის დაკნინება,

უმნიშვნელოდ მიჩნევა

bagatellisering მნიშვნელობის დაკნინება,
უმნიშვნელოდ მიჩნევა

bagben უკანა თათი
bagbinde ხელების ზურგს უკან შეკვრა
bagdel უკანა ნაწილი
bagdæk უკანა საბურავი
bagdør უკანა კარი
bage გამოცხობა
bagefter მერე

კვალდაკვალ
bagende უკანა ბოლო
bager მცხობელი
bagerbutik საკონდიტრო, თონე
bagerforretning თონე, საცხობი, საკონდიტრო
bageri თონე, საცხობი, საკონდიტრო
bagerst უკანა
bagest უკანა
bagfra უკნიდან, უკანა მხრიდან
baggrund საფუძველი

უკანა პლანი
ფონი

baggrundsfarve ფონის ფერი
baggrundsstråling ფონური გამოსხივება
baggård უკანა ეზო
baghjul უკანა ბორბალი
baghjulsophæng უკანა საკიდარი
baghold საფარი
bagholdsangreb საფარიდან თავდასხმა
baglomme უკანა ჯიბე
baglys უკანა ფარები
baglæns უკუღმა
baglås ჩიხი
bagning ცხობა
bagom უკნიდან
bagover უკან
bagpå ზურგზე

უკან
bagrude უკანა მინა
bagrus ნაბახუსები
bagside უკანა მხარე
bagspejl სარკე უკანა ხედით
bagsæde უკანა ადგილი
bagtale ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
bagtalelse ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
bagtaler ცილისმწამებელი
bagtanke შეფარული ზრახვა
bagvaske ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
bagvaskelse ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
bagvasker ცილისმწამებელი

avnbøg bagvasker
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bagved უკან
bagvendt უკუღმა
bajer ლუდი
bajonet ხიშტი
bajonetangreb ხიშტებით შეტევა
bajonetlignende ხიშტისმაგვარი
bakke აღმართი

ბორცვი
უკან დახევა, უკუსვლა

bakkenbart ბაკენბარდები
bakkestjerne ცხენისკუდა
bakketidsel ნარისჯაგა
bakpå პირაღმა

ზურგზე
bakspejl სარკე უკანა ხედით
baktericid ბაქტერიციდი
bakterie ბაქტერია
bakteriedræbende ბაქტერიციდი
bakteriedræber ბაქტერიციდი
bakteriefri ბაქტერიებისგან თავისუფალი
bakteriekultur ბაქტერიული კულტურა
bakteriel ბაქტერიული
bakteriestamme ბაქტერიის შტამი
bakterievækst ბაქტერიების ზრდა
bakteriofag ბაქტერიოფაგი
bakteriolog ბაქტერიოლოგი
bakteriologi ბაქტერიოლოგია
bakteriologisk ბაქტერიოლოგიური
bal ქულა

მეჯლისი
balance ბალანსი, წონასწორობა
balancegang ბალანსირება
balancekunst ბალანსირების ხელოვნება,

ეკვილიბრისტიკა
balancekunstner ეკვილიბრისტი
balancere გაწონასწორება, ბალანსირება
balanceret დაბალანსებული
balancering გაწონასწორება, ბალანსირება
balde დუნდული
baldrian ვალერიანა, კატაბალახა
balkjole სამეჯლისო კაბა
balkon აივანი
ballade ბალადა
ballast ბალასტი
balle შეკვრა, ფუთა

დუნდული
ballerina ბალერინა
ballet ბალეტი
balletanmelder ბალეტის კრიტიკოსი
balletdanserinde ბალერინა
balletskole ბალეტის სკოლა
ballistik ბალისტიკა
ballistisk ბალისტიკური

ballon ბუშტი
აეროსტატი, საჰაერო ბუშტი
ბალონი

ballonformet ბუშტისებრი
balneolog ბალნეოლოგი
balneologi ბალნეოლოგია
balneologisk ბალნეოლოგიური
balsal საცეკვაო დარბაზი
balsam ბალზამი
balsamere ბალზამირება
balsamering ბალზამირება
balsamin ბაღის ინა
balsatræ ბალსა
baltisk ბალტიის, ბალტიკური
bambus ბამბუკი
bambusmøbel ბამბუკის ავეჯი
bamse დათვი, დათუნია
banal ბანალური
banan ბანანი
bananplantage ბანანის პლანტაცია
bananrepublik ბანანის რესპუბლიკა
bananskal ბანანის ნაჭუჭი
band ჯგუფი
bandage ბინტი

სახვევი
bande ბანდა
bandeord სალანძღავი სიტყვა
bandit ბანდიტი, ყაჩაღი
banditagtig ბანდიტური
bandlyse განკვეთა, აკრძალვა
bandlysning აკრძალვა
bandy ჰოკეი ბურთით
bane მოედანი

გზა
ტრაექტორია
ორბიტა

banebrydende ნოვატორული, რევოლუციური
banebryder ნოვატორი
banegård სადგური
banesår სასიკვდილო ჭრილობა
bange მშიშარა
bangebuks მშიშარა, ლაჩარი
banjo ბანჯო
bank ბანკი

ბრახუნი, კაკუნი
bankafdeling ბანკის განყოფილება
bankansat ბანკის თანამშრომელი
bankchef ბანკის უფროსი
banke ბრახუნი, კაკუნი, დაკაკუნება
bankerot ბანკროტი
banket ბანკეტი
bankfilial ბანკის ფილიალი
bankgaranti საბანკო გარანტია

bagved bankgaranti
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bankier ბანკირი
bankkonto საბანკო ანგარიში
bankkrise საბანკო კრიზისი
bankkunde ბანკის კლიენტი
banklån სესხი
bankmæssig საბანკო
bankrøver ბანკის მძარცველი
bankrøveri ბანკის ძარცვა
banksektor საბანკო სექტორი
banksystem საბანკო სისტემა
bankvæsen საბანკო სექტორი
banner დროშა
bannerfører მედროშე
baobab ბაობაბი
baobabtræ ბაობაბი
baptist ბაპტისტი
bar ბარი

ტიტველი, შიშველი
barbar ბარბაროსი
barbarisk ბარბაროსული
barbarisme ბარბაროსობა
barbenet ფეხშიშველი
barber დალაქი, პარიკმახერი
barberblad სამართებელი
barbere პარსვა, გაპარსვა
barberet გაპარსული
barbering პარსვა, გაპარსვა
barberkniv სამართებელი
barbermaskine საპარსი, ელექტროსაპარსი
barbrystet მკერდშიშველი
barde ვეშაპის ულვაში
bardehval უკბილო ვეშაპი
bare მარტო, მხოლოდ

ოღონდ
უბრალოდ

baret ბერეტი
barfodet ფეხშიშველი
baritone ბარიტონი
barium ბარიუმი
bark ქერქი
barm მკერდი
barmfager ლამაზმკერდა, მკერდმშვენიერი
barmhjertig გულმოწყალე, შემბრალებელი,

ლმობიერი
barmhjertighed გულმოწყალება
barn ბავშვი

შვილი
barnagtig ბავშვური
barndom ბავშვობა
barndomserindringer ბავშვობის მოგონებები
barndomshjem ბავშვობის სახლი
barndomsminder ბავშვობის მოგონებები
barndomsven ბავშვობის მეგობარი

barndomsår ბავშვობის წლები
barneansigt ბავშვური სახე
barnebarn შვილიშვილი
barnebillet საბავშვო ბილეთი
barnecykel საბავშვო ველოსიპედი
barnedåb ბავშვის ნათლობა
barnefar ბავშვის მამა
barnefødsel ბავშვის გაჩენა
barnekammer საბავშვო ოთახი
barnemad ბავშთა კვება
barnemor ბავშვის დედა
barnepige ბავშვის მომვლელი
barneplejerske ბავშვის მომვლელი
barneseng ბავშვის საწოლი
barnesko ბავშვის ფეხსაცმელი
barneskole დაწყებითი სკოლა
barnestol საბავშვო სკამი
barnevogn ბავშვის ეტლი
barneværelse საბავშვო ოთახი
barnløs უშვილო
barnløshed უშვილობა
barometer ბარომეტრი
barometerstand ბარომეტრის ჩვენება
barometrisk ბარომეტრული
baron ბარონი
baronesse ბარონესა
barracuda ბარაკუდა, ზღვის ვეფხვი
barriere ბარიერი, ჯებირი
barrikade ბარიკადა
barsel მშობიარობა
barselskvinde მშობიარე
barsk მკაცრი, უხეში
baryon ბარიონი
baryton ბარიტონი
bas ბანი
basal საბაზისო
basalt ბაზალტი
basar ბაზარი
base ბაზა, ბაზისი, საფუძველი, ფუძე
baseball ბეისბოლი
basere დაფუძნება, დაყრდნობა
basilika ბაზილიკა
basilikum რეჰანი
basis ბაზისი, საფუძველი, ფუძე
basisfag ძირითადი საგანი
basisk საბაზო
basker ბასკი
baskerhue ბერეტი
basketball კალათბურთი
basketballspiller კალათბურთელი
baskisk ბასკური
bassin აუზი
basstemme ბანი

bankier basstemme
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bast ლაფანი
basta მორჩა, კმარა
bastard ნაჯვარი, ჰიბრიდი

უკანონო შვილი, ნაბუშვარი
bastardisere შეჯვარება
bastion ბასტიონი
basun ტრომბონი
batalje ბრძოლა, ბატალია, შერკინება
bataljon ბატალიონი
bataljonschef ბატალიონის მეთაური
batteri ბატარეა
batteridreven ელემენტებზე მომუშავე
batteridrevet ელემენტებზე მომუშავე
batterioplader დამტენი
bauxit ბოქსიტი
bauxitforekomst ბოქსიტის საბადო
bavian ბაბუინი
bayersk ბავარიული
bazooka ბაზუკა
beagle ბიგლი
bearbejde დამუშავება
bearbejdelse დამუშავება
bearbejdet დამუშავებული
bearbejdning დამუშავება
bebo ბინადრობა, ცხოვრება
beboelig საცხოვრებლად ვარგისი
beboelse ბინადრობა, ცხოვრება

საცხოვრებელი ადგილი
beboelsesbygning საცხოვრებელი სახლი
beboelseshus საცხოვრებელი სახლი
beboelsesrum საცხოვრებელი ოთახი
beboer მცხოვრები, ბინადარი
bebrejde საყვედური
bebrejdelse საყვედური
bebrillet სათვალიანი
bebygge განაშენიანება
bebyggelse განაშენიანება
bebyrde დამძიმება
becquerel ბეკერელი
bed კლუმბი, ყვავილნარი, კვალი
bede ვედრება, თხოვნა

ლოცვა
ჭარხალი

bedehus სამლოცველო
bedrag თაღლითობა, ღალატი
bedrage თაღლითობა

მოტყუება
ღალატი

bedrager თაღლითი, მატყუარა
bedrageri თაღლითობა
bedragerisk თაღლითური

bedre უკეთ
უკეთესი
გაუმჯობესება

bedrevidende ჭკუის დამრიგებელი
bedrift მიღწევა, გმირობა

კომპანია, საწარმო
bedring გაუმჯობესება
bedrive ჩადენა
bedrøve დასევდიანება, დანაღვლიანება,

დამწუხრება
bedrøvelig სევდიანი, ნაღვლიანი,

ნაღვლისმომგვრელი,
სევდისმომგვრელი

bedst საუკეთესო
bedstefader ბაბუა, პაპა
bedstefar ბაბუა, პაპა
bedsteforældre ბებია და ბაბუა
bedstemoder ბებია
bedstemor ბებია
bedsteven საუკეთესო მეგობარი
bedsteveninde საუკეთესო დაქალი
beduin ბედუინი
beduinstamme ბედუინთა ტომი
bedække დაფარვა
bedærvet გაფუჭებული
bedømme აწონ-დაწონა, შეფასება

გაანალიზება
bedømmelse შეფასება
bedømmende შეფასებითი
bedøve გაყუჩება
bedøvelse ნარკოზი, ანესთეზია
bedøvelsesmiddel ანესთეტიკი, გამაყუჩებელი
bedøvende გამაყუჩებელი
bedåre მოხიბვლა, მოჯადოება
bedårende მომხიბვლელი, მომაჯადოებელი
bedåret მოხიბლული, მოჯადოებული
beedige ფიცება
befale ბრძანება
befalende ბრძანებითი
befaling ბრძანება

მბრძანებლობა
befalingsmand მეთაური
befaren გამოცდილი, გამოვლილი
befinde ყოფნა
befolke დასახლება
befolket დასახლებული
befolkning მოსახლეობა
befolkningsflertal მოსახლეობის უმრავლესობა
befolkningsgruppe მოსახლეობის ჯგუფი
befolkningssammensætningმოსახლეობის შემადგენლობა
befolkningstal მოსახლეობის რაოდენობა
befolkningstilvækst მოსახლეობის ნაზარდი
befolkningstæthed მოსახლეობის სიმჭიდროვე

bast befolkningstæthed
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befordring გადაადგილება
befordringsmiddel სატრანსპორტო საშუალება
befri განთავისუფლება
befrielse განთავისუფლება
befrielsesbevægelse განმათავისუფლებელი მოძრაობა
befrielsesdag განთავისუფლების დღე
befrielseskamp განმათავისუფლებელი ბრძოლა
befrielseskrig განმათავისუფლებელი ომი
befriende განმათავისუფლებელი
befrugtbar განაყოფიერებადი
befrugte განაყოფიერება
befrugtelig განაყოფიერებადი
befrugtning განაყოფიერება
befrugtningsdygtig ნაყოფიერი,

განაყოფიერებისუნარიანი
befrugtningsdygtighed განაყოფიერებისუნარიანობა
befrugtningsevne განაყოფიერებისუნარიანობა
befrugtningstidspunkt განაყოფიერების მომენტი
befæste გამაგრება, გამყარება
befæstning გამაგრება
beføjelse უფლებამოსილება
beføle შეხება, ხელების ფათური
beføling შეხება, ხელების ფათური
begave დაჯილდოება
begavelse ნიჭი, უნარი
begavet ნიჭიერი
begejstre შთაგონება, აღტაცება,

აღფრთოვანება
begejstrende აღმაფრთოვანებელი
begejstret შთაგონებული, აღტაცებული,

აღფრთოვანებული
begejstring აღტაცება
begejstringsbølge აღტაცების ტალღა
begejstringsrus აღტაცება

ეიფორია
begge ორივე
begivenhed მოვლენა, შემთხვევა, ხდომილება
begivenhedsløs ერთფეროვანი, უინტერესო
begivenhedsrig მრავალფეროვანი, ცოცხალი,

მოვლენებით სავსე
begonia ბეგონია
begrave დაკრძალვა, დამარხვა,

დასაფლავება
begravelse დაკრძალვა, დამარხვა,

დასაფლავება
begravelsesceremoni დაკრძალვის ცერემონია
begravelsesplads დაკრძალვის ადგილი
begravet დაკრძალული, დამარხული,

დასაფლავებული
begreb ცნება, წარმოდგენა
begrebsdannelse ცნების წარმოქმნა
begribe გააზრება, გაგება, მიხვედრა,

შემეცნება

begribelig შემეცნებადი, გასაგები
begribeligvis გასაგებად
begrunde დასაბუთება
begrundelse საფუძველი
begrundet საფუძვლიანი, დასაბუთებული
begræde დატირება
begrænse შეზღუდვა, შემოსაზღვრა,

შემოფარგვლა
begrænsende შემზღუდავი
begrænset შემოსაზღვრული, შეზღუდული
begrænsning შეზღუდვა, შემოსაზღვრა,

შემოფარგვლა
begunstige ხელშეწყობა
begynde დაწყება
begyndelse დასაწყისი
begyndelsesfase საწყისი ფაზა
begynder დამწყები
begær ლტოლვა, სურვილი
begære სურვილი, წყურვილი

ლტოლვა
მოთხოვნა

begærlig ხარბი, გაუმაძღარი
begå ჩადენა
begået ჩადენილი
behag სიამოვნება
behagelig საამო, სასიამოვნო
behagelighed სიამოვნება
behandle მკურნალობა, განკურნება

განხილვა
დამუშავება
მოპყრობა

behandling მკურნალობა
თერაპია
განხილვა
დამუშავება
მოპყრობა

behandlingsbehov მკურნალობის საჭიროება
behandlingsform მკურნალობის ფორმა
behandlingsmetode მკურნალობის მეთოდი
behandlingsmåde მკურნალობის ტიპი
behandlingstid მკურნალობის ხანგრძლივობა
beherske დაუფლება
beherskelse თავშეკავებულობა,

თავდაჭერილობა
behersket თავშეკავებული,

გაწონასწორებული
beholde შენარჩუნება
beholder კონტეინერი

რეზერვუარი
საცავი
ჭურჭელი

beholdning მარაგი
behov მოთხოვნილება

befordring behov

Dansk-georgisk ordbog 21



behovstilfredsstillelse მოთხოვნილების
დაკმაყოფილება

behovsvurdering მოთხოვნილების შეფასება
behændig მოსახერხებელი
behøve მოთხოვნა
behåret ბანჯგვლიანი
beige ბეჟი, ჩალისფერი
beigefarvet ჩალისფერი, ბეჟი
bekende აღიარება, აღსარება
bekendelse აღიარება
bekendt ნაცნობი
bekendtgøre განცხადება, გაჟღერება,

გამოქვეყნება
bekendtgørelse განცხადება, გაჟღერება,

გამოქვეყნება
bekendtskab ნაცნობობა
bekendtskabskreds მეგობართა წრე, სამეგობრო,

სანაცნობო
bekkasin ჩიბუხა
beklage მწუხარების გამოთქმა, სინანული
beklagelig სამწუხარო, გულდასაწყვეტი
beklageligvis სამწუხაროდ
beklemmende დამთრგუნველი
beklædning სამოსი, ტანისამოსი, ტანსაცმელი
bekostning ხარჯი
bekranse ყვავილებით შემკობა
bekransning ყვავილებით შემკობა
bekræfte დადასტურება
bekræftelse დადასტურება, დამოწმება

დასტური
bekræftende დამადასტურებელი
bekræftet დადასტურებული,

დამოწმებული
bekvem მოსახერხებელი, მოხერხებული

მყუდრო
bekvemmelighed კომფორტი, მოხერხებულობა
bekymre აღელვება, შეშფოთება, შეწუხება
bekymret აღელვებული, შეშფოთებული,

შეწუხებული
bekymring წუხილი, შეშფოთება
bekymringsværdig სადარდელი, სადარდებელი
bekæmpe ბრძოლა
bekæmpelse ბრძოლა
bekæmper მებრძოლი
belaste დატვირთვა

დამძიმება
belastet დატვირთული
belastning დატვირთვა
belejlig ხელსაყრელი
belejre ალყაში მოქცევა
belejret ალყაშემორტყმული
belejring ალყა
belgier ბელგიელი

belgisk ბელგიური
beliggende მდებარე
beliggenhed მდებარეობა
beliggenhedsenergi პოტენციალური ენერგია
belladonna ბელადონა
belyse განათება, გაშუქება

ინფორმირება, ნათლის მოფენა,
სიცხადის შეტანა

belysning განათება
ნათელყოფა

belysningsmåler ექსპონომეტრი
belægge დაფარვა, მოფენა
belægning ნადები
belære სწავლება, დარიგება
belæring სწავლება, დარიგება
belæst ნაკითხი
beløb თანხა
belønne დაჯილდოება, დასაჩუქრება
belønning ანაზღაურება, გასამრჯელო,

ჯილდო
bemande ეკიპაჟის დაკომპლექტება
bemanding ეკიპაჟი
bemidlet უზრუნველყოფილი
bemærke აღნიშვნა, შენიშვნა
bemærkelsesværdig აღსანიშნავი, საუცხოო,

ღირსშესანიშნავი
bemærkning აღნიშვნა

შენიშვნა
ben ფეხი

ძვალი
benfri ძვლების გარეშე
bengaler ბენგალელი
bengalsk ბენგალური
benklæder შარვალი
benløs ფეხმოკვეთილი

ძვლების გარეშე
benved ჭანჭყატი
benytte გამოყენება
benyttelse სარგებლობა
benzen ბენზოლი
benzin ბენზინი
benzindamp ბენზინის ორთქლი
benzindreven ბენზინზე მომუშავე
benzindrevet ბენზინზე მომუშავე
benzinforbrug ბენზინის ხარჯი
benzinkvalitet ბენზინის ხარისხი
benzinpris ბენზინის ფასი
benzinstation ბენზოგასამართი სადგური
benzintank ბენზინის ავზი
benzol ბენზოლი
benægte უარყოფა
benægtelse უარყოფა
benævnelse დასახელება, სახელწოდება

behovstilfredsstillelse benævnelse
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benåde დანდობა, შეწყალება
benådning დანდობა, შეწყალება
beordre ბრძანება, განკარგულება
beordring ბრძანება, ბრძანებულება,

განკარგულება
beplante გამწვანება, მცენარეების დარგვა
beplantning გამწვანება, მცენარეების დარგვა
berberis კოწახური
beredskab მზადყოფნა
beredskabsplan მზადყოფნის გეგმა
beredt მზად მყოფი, მომზადებული
beredvillig დაუზარებელი
beregne ანგარიში, თვლა, დათვლა
beregnet დათვლილი, გაანგარიშებული,

გამოანგარიშებული
beregning ანგარიში, თვლა, დათვლა
beregningsmetode დათვლის მეთოდი, გამოთვლის

მეთოდი
berejst გამოვლილი, ნამგზავრი
beret ბერეტი
beretning მოთხრობა
berige გამდიდრება
berigelse გამდიდრება
beriget გამდიდრებული
berigtige შესწორება
berigtigelse შესწორება
berliner ბერლინელი
berlinsk ბერლინური
berolige დამშვიდება, დაშოშმინება,

დაწყნარება
beroligelse დაწყნარება, დამშვიდება
beroligende დამაწყნარებელი
bersærk გაცოფებული, გაშმაგებული
beruse დათრობა
beruselse სიმთვრალე
beruset გაბრუებული
berygtet განთქმული
beryllium ბერილიუმი
berømme ქება, დიდება
berømt გამოჩენილი, განთქმული,

ცნობილი
berømthed დიდება
berøre შეხება
berøring შეხება
berøringsflade შეხების ზედაპირი
berøringspunkt შეხების წერტილი
besat დაკავებული
besejre დამარცხება, დაძლევა
besidde ფლობა
besiddelse მფლობელობა
besidder მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე
beskadige დაზიანება, დაშავება

beskatning გადასახადის დაკისრება
beskatningsform დაბეგვრის ფორმა
beskatningssystem საგადასახადო სისტემა
beskatte გადასახადის დაკისრება
besked შეტყობინება
beskeden მოკრძალებული, მორიდებული,

მორცხვი
beskedenhed მოკრძალება
beskidt ბინძური, გასვრილი
beskrive აღწერა, დახასიათება
beskrivelse აღწერა

აღწერილობა
beskrivende აღწერითი
beskue დათვალიერება
beskuer მაყურებელი
beskyde სროლა, ტყვიების დაშენა
beskylde დაბრალება
beskyldning დაბრალება
beskytte დაცვა

შეფარება
beskyttelse დაცვა
beskyttelsesbriller დამცავი სათვალე
beskyttelsesdragt დამცავი კოსტიუმი
beskyttende დამცავი, დამცველი
beskytter დამცველი
beskyttet დაცული
beskæftigelse დაკავება
beskæmme შერცხვენა
beskæmmelse შერცხვენა
beskæmmende სამარცხვინო
beskæmmet შერცხვენილი
beskæring შემცირება
beslag ჩამორთმევა
beslaglægge ჩამორთმევა
beslaglæggelse ჩამორთმევა
beslutning გადაწყვეტილება

დადგენილება
beslutningsdygtig უფლებამოსილი
beslutningsevne უფლებამოსილება
beslutningsgrundlag გადაწყვეტილების საფუძველი
beslutningsproces გადაწყვეტილების მიღების

პროცესი
beslutningstager გადაწყვეტილების მიმღები
beslutningstagning გადაწყვეტილების მიღება
beslutsom გამბედავი
beslutsomhed გამბედაობა
beslutte გადაწყვეტა, გადაწყვეტილების

მიღება
დადგენა

beslægtet ნათესაური, მონათესავე, მსგავსი
besnære მოჯადოება, მოხიბვლა
besnærelse მოჯადოება, მოხიბვლა
besnærende მომაჯადოებელი, მომხიბვლელი

benåde besnærende
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besparelse ეკონომია, მომჭირნეობა
besparende ეკონომიური, მომჭირნე
bespise ჭმევა, დაპურება
bespisning ჭმევა, დაპურება
bespotte გამასხარავება
bespottelse გამასხარავება
bestand პოპულაცია
bestandig მყარი, მტკიცე, გამძლე, უდრეკი,

ურყევი
bestandighed მდგრადობა
bestemme გადაწყვეტილების მიღება

დადგენა
bestemmelse გადაწყვეტილება

დადგენილება
bestemmelsessted დანიშნულების ადგილი
bestemmende განმსაზღვრელი, გადამწყვეტი
bestemt გარკვეული, განსაზღვრული

გადაწყვეტილი
გარკვევით, ცალსახად

bestemthed გარკვეულობა
bestialitet ვერაგობა, მხეცობა
bestialsk ვერაგული, მხეცური
bestige ასვლა
bestigelse ასვლა
bestigning ასვლა
bestik დანა-ჩანგალი
bestikke მოქრთამვა
bestikkelig მექრთამე, გამყიდველი
bestikkelighed მექრთამეობა
bestikkelse ქრთამი

მოქრთამვა
bestikkelsesforsøg მოქრთამვის მცდელობა
bestille შეკვეთა
bestiller შემკვეთი, დამკვეთი
bestilling შეკვეთა
bestillingsnummer შეკვეთის ნომერი
bestilt შეკვეთილი
bestjæle გაძარცვა, გაქურდვა
bestorme შეტევა, დასევა
bestride შედავება
bestridt სადაო
bestræbe სწრაფვა
bestræbelse ძალისხმევა
bestrø მოყრა
bestråle დასხივება
bestråling დასხივება
bestseller ბესტსელერი
bestyre განკარგვა
bestyrelse მართვა

ხელმძღვანელობა
bestyrer უფროსი, გამგებელი
bestyrerinde მმართველი, გამგე
bestyrke გაძლიერება

bestyrkelse გაძლიერება
bestøve დამტვერვა
bestøvning დამტვერვა
bestå გადატანა

გადარჩენა
besvangre დაფეხმძიმება
besvangring დაფეხმძიმება
besvare პასუხის გაცემა
besvime გულის წასვლა, გონების

დაკარგვა, უგონოდ ჩავარდნა
besvimelse გულის წასვლა, გონების

დაკარგვა, უგონოდ ჩავარდნა
besvimelsesanfald გულის წასვლა, გონების

დაკარგვა, უგონოდ ჩავარდნა
besvær სირთულე, გართულება
besværge შელოცვა
besværgelse შელოცვა
besværlig რთული
besynge ქება-დიდების შესხმა
besyngelse ქება-დიდება
besætning გუნდი, ეკიპაჟი, შემადგენლობა
besætningsmedlem ეკიპაჟის წევრი
besætte დაკავება, დაპყრობა
besættelse დაკავება, დაპყრობა, ოკუპაცია
besættelseshær ოკუპაციური ჯარი
besøg ვიზიტი, მონახულება
besøge მონახულება, სტუმრობა
besøgende სტუმარი, მნახველი
besøgt მონახულებული
betage მოხიბვლა, დატყვევება,

მოჯადოება
betagende წარმტაცი, თვალწარმტაცი,

მომაჯადოებელი, მომხიბვლელი
betale გადახდა
betalende გადამხდელი
betaler გადამხდელი
betaling გადახდა
betalingsbetingelse გადახდის პირობები
betalingsdag გადახდის დღე
betalingsdato გადახდის თარიღი
betalingsdygtig გადახდის უნარიანი
betalingsdygtighed გადახდისუნარიანობა
betalingsevne გადახდისუნარიანობა
betalingsform გადახდის ფორმა
betalingsfrist გადახდის ბოლო ვადა
betalingskort საბანკო ბარათი
betalingsmiddel ფული
betalingsmåde გადახდის მეთოდი
betalingsudygtig გადახდისუუნარო
betalingsudygtighed გადახდისუუნარობა
betalingsvilkår გადახდის პირობები
betalt ფასიანი
betapartikel ბეტა-ნაწილაკი

besparelse betapartikel
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betastråle ბეტა-სხივი
betastråling ბეტა-გამოსხივება
betaudgave ბეტა-ვერსია, საცდელი ვერსია
betaversion ბეტა-ვერსია, საცდელი ვერსია
betegne აღწერა, დახასიათება
betegnelse აღნიშვნა
betimelig დროული
betingelse პირობა, წინაპირობა
betingelsesløs უპირობო
betinget პირობითი
betjene მომსახურება
betjening მომსახურება, სერვისი
betjent თანამშრომელი
beton ბეტონი
betonblandemaskine ბეტონმზიდი
betonblander ბეტონის შემრევი
betone ხაზგასმა, გამახვილება
betoning ხაზგასმა, გამახვილება
betonmur ბეტონის კედელი
betonvæg ბეტონის კედელი
betragte დათვალიერება, დაკვირვება,

ცქერა
betragtelig არსებითი, შესამჩნევი
betragter დამკვირვებელი
betragtning დაკვირვება
betragtningsmåde მიდგომა, ხედვა, თვალსაზრისი
betro ნდობა, განდობა, რწმუნება
betroelse ნდობა, განდობა
betrygge დაწყნარება, დამშვიდება

უზრუნველყოფა
betryggelse დაწყნარება, დამშვიდება

უზრუნველყოფა
betryggende დამამშვიდებელი
betræk გადასაკრავი
betyde აღნიშვნა, მნიშვნელობის ტარება
betydelig მნიშვნელოვანი, არსებითი
betydning მნიშვნელობა

არსი
betydningsbærende შინაარსიანი

მნიშვნელოვანი, არსებითი
betydningsfuld შინაარსიანი

მნიშვნელოვანი, არსებითი
betydningsfuldhed არსებითობა
betydningsladet შინაარსიანი

მნიშვნელოვანი, არსებითი
betydningslære სემანტიკა
betydningsløs უმნიშვნელო
betynget დამძიმებული
betændelse ანთება
betændelseshæmmende ანთების საწინააღმდეგო
betænke გააზრება
betænkelig დამაფიქრებელი
betænksom ყურადღებიანი

beundre თაყვანება, თაყვანისცემა,
ტრფიალი

beundrer თაყვანისმცემელი
beundrerinde თაყვანისმცემელი
beundring თაყვანება, თაყვანისცემა,

ტრფიალი
beundringsværdig სათაყვანო, სათაყვანებელი
bevare შენახვა
bevaring შენახვა

დაცვა
bevidne დამოწმება, დადასტურება
bevidnelse დამოწმება
bevidst შეგნებული, ცნობიერი,

გამიზნული
bevidsthed შეგნება, ცნობიერება
bevidstløs გონებადაკარგული,

გრძნობადაკარგული, უგონო
bevilge გამოყოფა
bevilget გამოყოფილი
bevilling გამოყოფა
bevinget ფრთოსანი, ფრთებშესხმული,

ფრთიანი
bevirke გამოწვევა
bevis დამადასტურებელი საბუთი,

მტკიცებულება
bevise დამტკიცება
beviselig დამტკიცებადი
beviselighed დამტკიცებადობა
bevisende დამამტკიცებელი
bevisgenstand ნივთმტკიცება
bevismateriale დამადასტურებელი მასალა,

მტკიცებულებები
bevogte დაცვა
bevogtning დაცვა
bevæbne შეიარაღება
bevæbnet შეიარაღებული
bevæbning შეიარაღება
bevæge განძრევა
bevægelig მოძრავი
bevægelse მოძრაობა
bevægelsesenergi კინეტიკური ენერგია
bevægelsesfrihed გადაადგილების თავისუფლება
bevægelseshæmmet მოძრაობაშეზღუდული
bevægelseslære დინამიკა
bevægelsesmængde იმპულსი, მოძრაობის რაოდენობა
bevægelsesretning მოძრაობის მიმართულება
bevægende მოძრავი
bevæggrund მოტივი
beværte გამასპინძლება
beværtning გამასპინძლება
beånde შთაგონება
beåndet შთაგონებული
bh ლიფი

betastråle bh
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bhløs ულიფო
bi ფუტკარი
biavl მეფუტკრეობა
biavler მეფუტკრე
bibel ბიბლია
bibelfortolkning ბიბლიის ინტერპრეტაცია
bibeloversættelse ბიბლიის თარგმანი
bibelsk ბიბლიური
bibliograf ბიბლიოგრაფი
bibliografi ბიბლიოგრაფია
bibliografisk ბიბლიოგრაფიული
bibliotek ბიბლიოთეკა
bibliotekar ბიბლიოთეკარი
biceps ბიცეფსი
bid ნაკუწი, ნაწილი

ნაკბენი
bide კბენა
bidrag წვლილი
bidrage წვლილის შეტანა, ხელის შეწყობა,

ხელშეწყობა
bidronning დედა ფუტკარი
bidsel აღვირი
biennal ორწლიანი განმეორებადობის

მქონე
bifald ტაში
biflod მდინარის შენაკადი
bifurkation ბიფურკაცია
bigami ბიგამია, ორცოლიანობა
bihule სინუსი, პარანაზალური ღრუ,

პარანაზალური წიაღი
bihulebetændelse სინუსიტი, პარანაზალური

წიაღების ანთება
biindtægt დამატებითი შემოსავალი
bijektion ბიექცია
bijektiv იზომორფული,

ურთიერთცალსახა
bikage ფიჭა
bikini ბიკინი
bikonkav ორმხრივჩაზნექილი
bikonveks ორმხრივამოზნექილი
bikube სკა
bil მანქანა, ავტომანქანა
bilag დანართი
bilateral ორმხრივი
bildende სახვითი
bildæk საბურავი
bildør მანქანის კარები
bilejer ავტომფლობელი
bilfabrik ავტოქარხანა
bilfolk ავტომფლობელები
bilforsikring ავტოდაზღვევა
bilfærge ავტობორანი
bilgarage ავტოფარეხი

bilhandler მანქანებით მოვაჭრე
bilindustri ავტომრეწველობა
bilineær ორადწრფივი
bilist ავტომფლობელი, მძღოლი
bilkirkegård მანქანების სასაფლაო
bilklub ავტოკლუბი
bilkø საგზაო საცობი
bilkørsel მანქანის ტარება
billak ავტოემალი
billard ბილიარდი
bille ხოჭო
billedblad ჟურნალი
billedbog ილუსტრირებული წიგნი
billedbånd დიაფილმი
billeddiagnostik რადიოლოგია
billede სურათი
billedgalleri სურათების გალერეა
billedhugger მოქანდაკე
billedhuggerværkstedet მოქანდაკის სახელოსნო
billedkunst სახვითი ხელოვნება
billedkunstner მხატვარი

ხელოვანი
billedramme ჩარჩო
billet ბილეთი
billetkontrol ბილეთების შემოწმება
billetkontrollør ბილეთების კონტროლიორი
billetkøb ბილეთის ყიდვა
billetløs უბილეთო
billetpris ბილეთის ფასი
billetsalg ბილეთების გაყიდვა
billettør კონდუქტორი
billiard კვადრილიონი
billig იაფი
billigbog იაფფასიანი წიგნი
billigudgave იაფასიანი გამოცემა
billion ტრილიონი
billygte ფარა
billys მანქანის ფარა
bilmodel მანქანის მოდელი
bilmærke ავტომარკა
bilpark მანქანების სადგომი
bilproducent მანქანის მწარმოებელი
bilproduktion მანქანების წარმოება
bilradio მანქანის რადიო
bilsalg მანქანების გაყიდვა
bilspor მანქანის კვალი
bilsport ავტოსპორტი
biltrafik მოძრაობა
biltyv მანქანის გამტაცებელი
biltyveri მანქანის გატაცება
biludstilling ავტოგამოფენა
bilulykke ავტოავარია, ავტოკატასტროფა
bilvask მანქანის რეცხვა

bhløs bilvask
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bilværksted ავტოსახელოსნო
bind ტომი

ყდა
binde მიბმა, გადაბმა
bindehinde კონიუნქტივი
bindehindebetændelse კონიუნქტივიტი
bindende სავალდებულო
bindeord კავშირი
bindestreg დეფისი
bindevæv შემაერთებელი ქსოვილი
binding ბმა

დამოკიდებულება
bindingsenergi ბმის ენერგია
bindsel ბინტი
binom ორწევრი
binomial ბინომიალური
binomialformel ბინომიალური გაშლის ფორმულა
binomialkoefficient ბინომიალური კოეფიციენტი
binyre თირკმელზედა ჯირკვალი
binær ბინარული, ორობითი
bioastronomi ასტრობიოლოგია
biobrændsel ბიოსაწვავი
biocid ბიოციდი
biodiesel ბიოდიზელი
biodiversitet ბიომრავალფეროვნება,

ბიომრავალსახეობა
bioenergetik ბიოენერგეტიკა
bioethanol ბიოეთანოლი
biofysik ბიოფიზიკა
biofysiker ბიოფიზიკოსი
biofysisk ბიოფიზიკური
biogas ბიოგაზი
biograf კინო, კინოთეატრი
biografi ბიოგრაფია
biografisk ბიოგრაფიული
biokatalysator ბიოკატალიზატორი
biokemi ბიოქიმია
biokemiker ბიოქიმიკოსი
biokemisk ბიოქიმიური
biolog ბიოლოგი
biologi ბიოლოგია
biologisk ბიოლოგიური
biomasse ბიომასა
biomassebrændstof ბიოსაწვავი
biometri ბიომეტრია
biometrisk ბიომეტრიული
biord ზმნიზედა
biorytme ბიორითმი
biosfære ბიოსფერო
biosyntese ბიოსინთეზი
bioteknolog ბიოტექნოლოგი
bioteknologi ბიოტექნოლოგია
bioteknologisk ბიოტექნოლოგიური

biotop ბიოტოპი
bioætanol ბიოეთანოლი
biplan ბიპლანი
birk არყი, არყის ხე
birkelund არყნარი
birkeskov არყნარი
birketræ არყის ხე
birolle მეორეხარისხოვანი როლი
bisam ონდატრა
bisampels ონდატრას ბეწვი
bisamrotte ონდატრა
biseksualitet ბისექსუალობა
biskop ეპისკოპოსი
biskuit ნამცხვარი
bismag გემო, ელფერი
bismer სასწორი
bismervægt სასწორი
bismuth ბისმუთი
bison ბიზონი
bisonokse ბიზონი
bispedømme ეპარქია, საეპისკოპო
bistade სკა
bistand თანადგომა
bistandsmodtager დახმარების მიმღები
bistik ფუტკრის ნაკბენი
bistå თანადგომა, დახმარება
bisværm ფუტკრის ნაყარი
bisyllabisk ორმარცვლიანი
bit ბიტი
bittelille პაწაწინა, პაწია
bitter მწარე
bitteragtig მომწარო
bitterhed სიმწარე
bittersød მომწარო-მოტკბო
bittert მწარედ
bivalent ორვალენტიანი
bivirkning გვერდითი ეფექტი
bivogn მისაბმელი
bjerg მთა
bjergand ზღვის ყვინთია
bjergart მთის ქანი
bjergboer მთიელი
bjergknold გორაკი
bjergkæde მთაგრეხილი, ქედი
bjergpas ზეკარი, უღელტეხილი
bjergrig მთიანი
bjergvipstjert ბზეწვია
bjæf ყეფა
bjæffe ყეფა
bjælde ზარი
bjælke ძელი

ფიცარი
დირე

bilværksted bjælke
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bjørn დათვი
bjørneagtig დათვური
bjørnebær მაყვალი
bjørnejagt დათვზე ნადირობა
bjørneskind დათვის ტყავი
bjørnespinder დათუნელა
bjørnetjeneste დათვური სამსახური
bjørneunge ბელი
blad ფოთოლი

ფურცელი
პერიოდული გამოცემა, ჟურნალი
დანის პირი

blade გადაფურცლა
bladformet ფოთლისმაგვარი
bladgrønt ქლოროფილი
bladlus მცენარის ტილი
bladløs ფოთლებდაყრილი
bladmand ჟურნალისტი
bladre გადაფურცლა
bladrullere მილხვევია
bladselleri ნიახური
blande ათქვეფა, არევა, შერევა
blandet შერეული
blanding ნარევი, ნაჯვარი

არევა, შერევა
blandingsskov შერეული ტყე
blandingsøkonomi შერეული ეკონომიკა
blandskov შერეული ტყე
blandt შორის
blank კრიალა, პრიალა

ცარიელი
blanke გაპრიალება
blanket ბლანკი
blasfemi მკრეხელობა
ble საფენი
bleg მკრთალი
blegagtig მომკრთალო
blegansigt მკრთალი სახე
blege გათეთრება
blegemiddel მათეთრებელი
bleghudet მკრთალკანიანი
blegne გამკრთალება
blegrød მკრთალი წითელი
blende ათქვეფა
blender შემრევი, მიქსერი
blid რბილი
blik მზერა
blikkenslager მეწყალსადენე, სანტექნიკოსი
blind ბრმა, უსინათლო
blinddør ყრუ კარები
blinde დაბრმავება
blindeskrift ბრაილი
blindgade ჩიხი

blindhed სიბრმავე
blindspor ჩიხი
blindtarm ბრმა ნაწლავი
blindtarmsbetændelse აპენდიციტი
blindtarmsoperation ბრმა ნაწლავის ოპერაცია
blindvej ჩიხი
blink ციმციმა
blinke ციმციმი, ელვარება
blinkende მოციმციმე
blinklys ციმციმა
blitzkrig სწრაფი შეტევა, ბლიცკრიგი
blive გადაქცევა, გახდომა
blod სისხლი
blodbad სისხლისღვრა
blodbank სისხლის ბანკი
blodbroder ძმობილი
blodcirkulation სისხლის მიმოქცევა
bloddonor დონორი
bloddråbe სისხლის წვეტი
blodfarvestof ჰემოგლობინი
blodfattig სისხლნაკლები
blodforgiftning სისხლის მოწამლვა
blodhund მეძებარი
blodig სისხლიანი, დასისხლიანებული
blodigle წურბელა
blodkar სისხლძარღვი
blodkredsløb სისხლის მიმოქცევა
blodkræft ლეიკემია, სისხლის გათეთრება
blodlegeme სისხლის უჯრედი
blodløs სისხლნაკლები
blodmangel სისხლნაკლებობა
blodomløb სისხლის მიმოქცევა
blodplade თრომბოციტი
blodplasma სისხლის პლაზმა
blodprop თრომბი
blodprøve სისხლის ანალიზი
blodrød მუქი წითელი, მეწამული,

სისხლისფერი
blodsbroder ძმობილი
blodsdråbe სისხლის წვეტი
blodspor სისხლის კვალი
blodsugende სისხლისმსმელი,

სისხლისმწოველი
blodsuger სისხლისმწოველი,

სისხლისმსმელი, ვამპირი
blodsukker შაქარი
blodtab სისხლის დანაკარგი
blodtilførsel სისხლის მიწოდება
blodtransfusion სისხლის გადასხმა
blodtryk წნევა
blodtryksmedicin წნევის წამალი
blodtype სისხლის ჯგუფი
blodtypebestemmelse სისხლის ჯგუფის დადგენა

bjørn blodtypebestemmelse
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blodtørst სისხლის წყურვილი
blodtørstig სისხლმოწყურებული
blodåre სისხლძარღვი
blog ბლოგი
blok ბლოკი
blokade ბლოკადა
blokere ბლოკირება
blokering ბლოკირება
blomkål ყვავილოვანი კომბოსტო
blomkålssky გროვა ღრუბელი
blomme ქლიავი
blommefarvet ქლიავისფერი
blommelignende ქლიავისებრი
blommetræ ქლიავი, ქლიავის ხე
blomst ყვავილი
blomsteragtig ყვავილოვანი
blomsterbed კლუმბი, ყვავილნარი
blomsterbuket თაიგული
blomsterbutik ყვავილების მაღაზია
blomsterduft სურნელი
blomsterdyrker მეყვავილე
blomsterdyrkning მეყვავილეობა
blomsterforretning ყვავილების მაღაზია
blomsterguirlande ყვავილწნული
blomsterhandel ყვავილებით ვაჭრობა
blomsterhav ყვავილების ზღვა
blomsterjøde ტრადესკანცია
blomsterknop კოკორი
blomsterrig ყვავილებიანი

ყვავილოვანი
blomsterrige ყვავილების სამეფო
blomsterstand ყვავილედი
blomstre ყვავილობა
blomstrende აყვავებული
blomstring ყვავილობა
blomstringstid ყვავილობის პერიოდი
blond ქერა, ქერათმიანი
blonde მაქმანი, არშია
blondine ქერათმიანი ქალი
blot ახდილი
blotlægge გაშიშვლება
blotlæggelse გაშიშვლება
blotte გახდა, გაშიშვლება
blotter ექსჰიბიციონისტი
blues ბლუზი
bluff ბლეფი
blunde თვლემა
blus ალი, ცეცხლი
bluse ბლუზი
blusel სირცხვილი

სიშიშვლე
blusse გაწითლება

ანთება

bly მორცხვი
ტყვია

blyant ფანქარი
blyantspidser ფანქრის სათლელი
blyantstift ფანქრის ღერო, გრიფელი
blyfarvet ტყვიისფერი
blyfri ტყვიის გარეშე
blyholdig ტყვიის შემცველი
blyindhold ტყვიის შემცველობა
blymalm ტყვიის მადანი
blytung ტყვიასავით მძიმე
blæk მელანი
blækfarvet მელნისფერი
blækhus სამელნე
blæksprutte რვაფეხა
blænde დაბრმავება
blænder დიაფრაგმა
blændværk ილუზია, მოჩვენება
blære ბუშტი
blærebetændelse ცისტიტი
blærehalskirtel პროსტატის ჯირკვალი
blæse ბერვა, დაბერვა, ქროლა
blød ნაზი, რბილი
blødagtig განაზებული
bløddyr მოლუსკი
blødersygdom ჰემოფილია
blødgøre შერბილება
blødgørende შემარბილებელი
blødhjertet გულთბილი
blødning სისხლდენა
bløgøre შერბილება
blå ლურჯი, ცისფერი
blåagtig მოლურჯო
blåbær მოცვი
blåbærbusk მოცვის ბუჩქი
blågrøn ლურჯ-მწვანე
blågrønalger ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე
blåhval ლურჯი ვეშაპი
blåklokke მაჩიტა
blålys ლურჯი ციმციმა
blåmusling მიდია
blåræv ცისფერი ყარსაღი
blårød შინდისფერი
blåsten სპილენძის სულფატი
blåstribet ლურჯზოლებიანი
blåsyre ციანმჟავა, ციანწყალბადი
blåøjet ცისფერთვალება
bo ცხოვრება, ბინადრობა

საცხოვრებელი
ბუდე

boa მახრჩობელა გველი
boardingkort ჩასხდომის ბარათი
boble ბუშტი

blodtørst boble
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boblebad ჟაკუზი
bobslæde ბობსლეი
bod ჯიხური

ჯარიმა
bodybuilder კულტურისტი
bodybuilding კულტურიზმი
bofast მუდმივად მცხოვრები,

დამკვიდრებული
bog წიგნი
boganmelder კრიტიკოსი
bogbind წიგნის ყდა
bogbus მოძრავი ბიბლიოთეკა
bogfinke ნიბლია, სკვინჩა
bogforlag გამომცემლობა
bogformat წიგნის ფორმატი
bogføre რეგისტრირება

აღრიცხვა
აღნუსხვა

bogføring აღრიცხვა
bogført აღნუსხული, აღრიცხული
boghandel წიგნის მაღაზია
bogholder ბუღალტერი
bogholderi აღრიცხვა

ანგარიშსწორება
boghvede წიწიბურა
boghvedegrød წიწიბურის ფაფა
boghylde წიგნების თარო
bogie ურიკა
bogkøb წიგნის ყიდვა
boglager წიგნთსაცავი
boglærd ნაკითხი, წიგნიერი
boglærdom წიგნიერება
bogmærke სანიშნი
bogorm წიგნის ჭია, კითხვით

გატაცებული ადამიანი
bogreol თაროედი
bogskab წიგნის კარადა
bogsprog ლიტერატურული ენა
bogstav ასო, ასონიშანი
bogstavelig სიტყვასიტყვითი
bogstavere ასო-ასო გამოთქმა
bogstavkombination ასოების კომბინაცია
bogstavregning ალგებრა
bogtryk ტიპოგრაფიული ბეჭდვა
bogtrykker ტიპოგრაფი
bogtrykkeri სტამბა, ტიპოგრაფია
bogverden წიგნების სამყარო
bohemagtig ბოჰემისეული
boheme ბოჰემა
bohemisk ბოჰემური
boks ყუთი
bokser მოკრივე
boksetalent კრივის ნიჭი

boksning კრივი
bold ბურთი
boldformet ბურთისებრი
boldtræ კეტი
bolig ბინა, საცხოვრებელი
boligbebyggelse განაშენიანება
boligblok საცხოვრებელი სახლი
boligbytte ბინის გაცვლა
boligforhold საცხოვრებელი პირობები
bolighaj უძრავი ქონების გადამყიდველი,

უძრავი ქონებით სპეკულანტი
bolighus საცხოვრებელი სახლი
boligjagt ბინის ძებნა
boligkøb ბინის ყიდვა
boliglån ბინის შესაძენად აღებული სესხი
boligmangel ბინების სიმცირე
boligmarked უძრავი ქონების ბაზარი
boligpris ბინის ფასი, სახლის ფასი
boligsalg ბინის გაყიდვა
boligskat უძრავი ქონების გადასახადი
bolle თასი, ფიალა

ფუნთუშა
bolsje კარამელი
bolt ჭანჭიკი
bom შლაგბაუმი
bombardement დაბომბვა
bombardere დაბომბვა
bombardering დაბომბვა
bombe ბომბი

დაბომბვა
bombeangreb დაბომბვა, საჰაერო თავდასხმა
bombeeksplosion ბომბის აფეთქება
bombefly ბომბდამშენი
bombekrater ბომბის კრატერი
bombemål ბომბის მიზანი
bombeoffer დაბომბვის მსხვერპლი
bombesikker ბომბგაუმტარი

ბოლომდე დარწმუნებული
bombetrussel დაბომბვის საფრთხე

დაბომბვის მუქარა
bomlærke მეფეტვია
bommert შეცდომა

აცილება
bomuld ბამბა
bomuldsagtig ბამბისებური
bomuldskjole ბამბის კაბა
bomuldsskjorte ბამბის მაისური
bomæssig საბინაო
bonbon კამფეტი
bonde გლეხი

ფერმერი
პაიკი

bondeaktig გლეხური

boblebad bondeaktig
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bondefanger თაღლითი
bondegård მამული
bondekone გლეხი ქალი
bondepige გლეხი გოგო
bonderose ტყის ყაყაჩო, პეონი
bondsk გლეხური
bone გაპრიალება
bonemaskine იატაკსაპრიალებელი
bongotromme დაფდაფი
bonus პრემია, ბონუსი
booke დაჯავშნა, შეკვეთა
boolsk ბულის
boom ბუმი
boomerang ბუმერანგი
bopæl საცხოვრებელი ადგილი
bor ბორი

ბურღი
bord მაგიდა
bordben მაგიდის ფეხი
bordbestilling მაგიდის დაჯავშნა
borddame თანამოსაუზმე ქალი
borddug სუფრა
bordeauxfarvet ბორდოსფერი
bordel საროსკიპო
bordelværtinde საროსკიპოს მეპატრონე ქალი
bordkalender სამაგიდო კალენდარი
bordkavaler თანამოსაუზმე
bordkniv სუფრის დანა
bordlampe მაგიდის ლამპა
bordtennis პინგ-პონგი
bordtennisspiller პინგ-პონგის მოთამაშე
bordtæppe სუფრა
bore ბურღვა
borehul ჭაბურღილი
borg კოშკი, ციხე-სიმაგრე
borger მოსახლე, ბინადარი

მოქალაქე
borgerkrig სამოქალაქო ომი
borgerkrigslignende სამოქალაქო ომის მაგვარი
borgerlig სამოქალაქო
borgerretsforkæmper სამოქალაქო უფლებებისთვის

მებრძოლი
borgerrettighed სამოქალაქო უფლებები
borgerskab მოქალაქეობა

ბურჟუაზია
borgmester მერი
borgruin ციხე-სიმაგრის ნანგრევები
boring ბურღვა
borsjtj ბორში
borsyre ბორმჟავა
bort შორს
borte მოშორებით, შორს
bortfald ამოვარდნა

bortføre გატაცება
bortførelse მოტაცება, გატაცება
bortfører გამტაცებელი
bortføring მოტაცება, გატაცება
bortførsel გატაცება
bortført გატაცებული
bortgang გარდაცვალება
bortgemt მიმალული

მივიწყებული
bortkastet ამაო, ფუჭი, გაფლანგული
bortkommen დაკარგული
bortkommet დაკარგული
bortløben გაქცეული
bortrejse გამგზავრება
bortrejst გამგზავრებული
bortset გარდა
bortvise განდევნა, გაგდება
bortvisning განდევნა, გაგდება
bosat დასახლებული
bosnier ბოსნიელი
bosnisk ბოსნიური
boss ბოსი, შეფი
bosted საცხოვრებელი
bosætning დასახლება
bosætte დასახლება
bosættelse დასახლება
bosætter მოსახლე
botanik ბოტანიკა
botaniker ბოტანიკოსი
botanisk ბოტანიკური
botulisme ბოტულიზმი
bouillon ბულიონი
bowling ბოულინგი
boykot ბოიკოტი
boykotning ბოიკოტირება
boykotte ბოიკოტირება
braille ბრაილი
brakvand მარილიანი და მტკნარი წყლის

ნაზავი
branche განხრა, დარგი
brand ხანძარი
brandalarm სახანძრო სიგნალიზაცია
brandbar აალებადი
brandbil სახანძრო მანქანა
brandbæger თავყვითელა, ხბოშუბლა
branddør სათადარიგო გასასვლელი
brandfare ცეცხლსაშიშროება,

ხანძარსაშიშროება
brandfarlig აალებადი
brandfolk მეხანძრეები
brandforsikring სახანძრო დაზღვევა
brandhæmmende ცეცხლის შემაკავებელი
brandinspektør სახანძრო ინსპექტორი

bondefanger brandinspektør
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brandkatastrofe დიდი ხანძარი
brandmand მეხანძრე
brandrisiko ხანძარსაშიშროება
brandrød ალისფერი, ცეცხლისფერი
brandsikker ცეცხლგამძლე
brandsikkerhed სახანძრო უსაფრთხოება
brandsikre ხანძრისგან დაცვა
brandsikret ცეცხლგამძლე
brandsikring სახანძრო უსაფრთხოება
brandskade ხანძრით მიყენებული ზარალი
brandslange სახანძრო შლანგი
brandslukker ცეცხლსაქრობი
brandstation სახანძრო ნაწილი
brandstiftelse ცეცხლის წაკიდება
brandstifter გამჩაღებელი
brandsår დამწვრობა
brandværn სახანძრო უსაფრთხოება
brandvæsen სახანძრო სამსახური
brasen კაპარჭინა
brasilianer ბრაზილიელი
brasiliansk ბრაზილიური
brat მოულოდნელი, უეცარი
breche რღვეული, შენანგრევი
bred განიერი

ვრცელი, ფართო
bredbånd მაღალგამტარიანი ქსელი, ფართო

დიაპაზონი
bredbåndsforbindelse მაღალგამტარიანი კავშირი
bredbåndskapacitet ქსელის გამტარუნარიანობა
bredbåndsnet მაღალგამტარიანი ქსელი
bredde განედი

სიგანე
breddegrad განედის გრადუსი
breddekreds პარალელი
breddeminut განედის წუთი
breddesekund განედის წამი
bredfuld კიდემდე ავსებული
brednæb რქანისკარტა
bredpande მსხვილთავა
bredstribet ფართოზოლებიანი
bregne გვიმრა
bremse მუხრუჭი

დამუხრუჭება
bremsning დამუხრუჭება
brev წერილი
brevdue საფოსტო მტრედი
brevkasse საფოსტო ყუთი
brevkort ღია ბარათი
brevveksling კორესპონდენცია, მიმოწერა
bridge ბრიჯი
briefing ბრიფინგი
brigade ბრიგადა
brillant ბრწყინვალე

brille სათვალე
brillefutteral სათვალის ჩასადები
brilleglas სათვალის ლინზები
briller სათვალე
brilleslange კობრა
brillestel სათვალის ჩარჩო
bringe მოტანა, ჩამოტანა
brint წყალბადი
brintatom წყალბადის ატომი
brintbombe წყალბადის ბომბი
brintion წყალბადის იონი
brintsulfid გოგირდწყალბადი
brise ბრიზი
brisling ქარსალა, შპროტი
brist ნაკლი
briste გახეთქვა
bristefærdig ზღვარზე მისული
bristepunkt ზღვრული წერტილი
brite ბრიტანელი
britisk ბრიტანული
bro ხიდი
brobygger ხიდის მშენებელი

შუამავალი, მომრიგებელი,
დამაკავშირებელი

broccoli ბროკოლი, სატაცუროვანი
კომბოსტო

broche ბროში
brochure ბროშურა
brod ნესტარი
broder ძმა
broderdatter ძმიშვილი
brodere ქარგვა
broderfolk მოძმე ერი
broderi ქარგვა
broderland მოძმე ქვეყანა
broderlig ძმური
brodermorder ძმათამკვლელი
broderskab ძმობა
brodersøn ძმიშვილი
brogede ჭრელი
brok თიაქარი
brom ბრომი
bronkial ბრონქული
bronkie ბრონქი
bronkit ბრონქიტი
bronkitis ბრონქიტი
bronkoskop ბრონქოსკოპი
bronkoskopi ბრონქოსკოპია
brontosaurus ბრონტოზავრი
bronze ბრინჯაო
bronzealder ბრინჯაოს ხანა
bronzefarvet ბრინჯაოსფერი
bronzemedalje ბრინჯაოს მედალი

brandkatastrofe bronzemedalje
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bronzeskulptur ბრინჯაოს ქანდაკება
bronzestatue ბრინჯაოს ქანდაკება
bronzevinder ბრინჯაოს მედალოსანი
bror ძმა
brordatter ძმიშვილი
brorsøn ძმიშვილი
brosten რიყის ქვა
brostensvej ქვაფენილი
browser ქსელმავალი, ბრაუზერი
brud მოტეხილობა

პატარძალი
brudebuket საქორწილო თაიგული
brudekjole საქორწინო კაბა
brudelys ჩალაყვავილა
brudenat ქორწინების პირველი ღამე
brudepar ნეფე-პატარძალი
brudepige მეჯვარე
brudeslør ფატა
brudgom საქმრო
brudstykke ნამსხვრევი, ნატეხი
brug სარგებლობა, გამოყენება, ხმარება
brugbar ვარგისი, გამოსადეგი
brugbarhed ვარგისიანობა
bruge სარგებლობა, გამოყენება, ხმარება
brugelig ვარგისი, გამოსადეგი
bruger მომხმარებელი
brugergruppe მომხმარებელთა ჯგუფი
brugervejledning მოხმარების ინსტრუქცია
brugervenlig მომხმარებლისთვის

მოსახერხებელი
brugskunst გამოყენებითი ხელოვნება
brugt ნახმარი, გამოყენებული,

დახარჯული
brugtbil ნახმარი მანქანა
brugtbåd ნახმარი ნავი
brumme ღრენა
brun ყავისფერი
brunagtig მოყავისფრო
brunalge წაბლა წყალმცენარე
brunelle გობისცხვირა
brunette შავგრემანი
brunflagermus მეღამურა
brunkul მურა ნახშირი
brunnakke თეთრშუბლა იხვი
brunst ხურაობა, მძუნაობა, შეჯვარების

პერიოდი
brunsttid ხურაობა, მძუნაობა, შეჯვარების

პერიოდი
brunøjet წაბლისფერთვალება
brus ლიმონათი
brusebad შხაპი
brusk ხრტილი
brutal სასტიკი

brutalisere გასასტიკება
brutalisering გასასტიკება
brutalitet სისასტიკე
brutto ბრუტო
bruttonationalprodukt მთლიანი შიდა პროდუქტი
bruttovægt სრული წონა
bryde გარღვევა

გატეხვა
დარღვევა
შეწუხება

brydekamp შეჯიბრი, ტურნირი
bryder მოჭიდავე
bryderi შეწუხება
brydning ჭიდაობა

გარდატეხა
brydningslov გარდატეხის კანონი
brydningstid გარდატეხის ჟამი
brydningsvinkel გარდატეხის კუთხე
brygge ლუდის დუღება
bryggeri ლუდსახარში, ლუდსახდელი
bryggeriarbejder ლუდსახარშის თანამშრომელი
bryllup ქორწილი
bryllupsbillede ქორწილის სურათი
bryllupsceremoni ქორწინების ცერემონია
bryllupsdag ქორწილის დღე
bryllupsgave საქორწინო საჩუქარი
bryllupskjole საქორწინო კაბა
bryllupsmiddag საქორწინო სუფრა
bryllupsnat ქორწინების პირველი ღამე
bryllupsrejse საქორწინო მოგზაურობა
bryn წარბი
brysk უხეში, მკვეთრი
bryst მკერდი
brystbarn ჩვილი
brystfager ლამაზმკერდა, მკერდმშვენიერი
brystfinne წინა ფარფლი
brysthinde პლევრა
brysthindebetændelse პლევრიტი
brystholder ლიფი
brystkirtel სარძევე ჯირკვალი
brystkræft მკერდის კიბო
brystlomme მკერდის ჯიბე
brystmælk დედის რძე
brystmål მკერდის ზომა
brystvorte ძუძუს თავი
bræ მყინვარი
brækjern ძალაყინი
brække გატეხვა
brændbar აალებადი
brænde წვა
brændemærke დაღი

bronzeskulptur brændemærke
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brændende ცეცხლმოდებული,
ცეცხლმოკიდებული,
ცეცხლწაკიდებული

brændenælde ჭინჭარი
brænder სანთურა
brændevin არაყი
brændglas შემკრები ლინზა
brændpunkt ფოკუსი, ფოკალური წერტილი
brændsel საწვავი
brændselselement საწვავი ელემენტი
brændselsforbrug საწვავის ხარჯი
brændstof საწვავი
brændstofforbrug საწვავის ხარჯი
brændstoftank საწვავის ავზი
brændvidde ფოკალური მანძილი
bræt ფიცარი

დაფა
brætte მოკეცვა
brød პური
brødbakke საპურე
brødfabrik პურის ქარხანა
brødfrugt პურის ხის ნაყოფი
brødfrugttræ პურის ხე
brødkasse საპურე
brødkniv პურის საჭრელი დანა
brødkurv საპურე
brødløs უხეირო
brøk წილადი
brøkdel წილადი, ნაწილი
brøkstreg წილადის ხაზი
brøl ღრიალი
brøle ღრიალი
brøleabe ღრიალა მაიმუნი
brønd ჭა
brøndboring ჭაბურღილის ბურღვა
brøndsel ორკბილა
bud შეტყობინება

კურიერი
მაცნე, წარგზავნილი, მაუწყებელი

budbringer მაცნე, წარგზავნილი, მაუწყებელი
buddha ბუდა
buddhisme ბუდიზმი
buddhist ბუდისტი
buddhistisk ბუდისტური
buddisme ბუდიზმი
budget ბიუჯეტი
budgetforslag ბიუჯეტის პროექტი
budgetmæssig საბიუჯეტო
budskab ამბავი
budt დაპატიჟებული
bue რკალი

თაღი

bueformet რკალოვანი, რკალისებრი
თაღოვანი, თაღისებრი

bueskydning მშვილდით სროლა
bueskytte მშვილდოსანი
buffer ბუფერი
bufferzone ბუფერული ზონა
buffet ბუფეტი
bug მუცელი
bugfinne უკანა ფარფლი
bughinde მუცლის აპკი
bughindebetændelse მუცლის აპკის ანთება,

პერიტონიტი
bugserbåd ბუქსირი
bugspytkirtel კუჭქვეშა ჯირკვალი
bugspytkirtelbetændelse პანკრეატიტი
bugt უბე, ყურე
bugtaler მუცელმოგვი, მუცლით

მეტყველი
buk მამალი თხა

თაყვანი
buket თაიგული
bukkeblad წყლის სამყურა
bukkehorn ულუმბო
bukketorn თეთრეკალა
buksbom ბზა
bukselomme შარვლის ჯიბე
bukser შარვალი
buksestrømper კოლგოტი
buldog ბულდოგი
bule კოპი
bulgarer ბულგარელი
bulgarsk ბულგარული
bulldozer ბულდოზერი
bulmeurt ლენცოფა
bulne გასივება
bums მუწუკი
bund ფსკერი
bunden დაბმული, მიბმული
bundfald დანალექი
bundfarve ფონი

ფონის ფერი
bundfældning დალექვა
bundløs უსაზღვრო
bundt დასტა, შეკვრა
bunke გროვა, დასტა
bunker ბუნკერი
bunkevis დასტა-დასტა
bur გალია
burde საჭიროება
bure გალიაში ჩასმა
bureau სააგენტო

ბიურო
bureaukrat ბიუროკრატი

brændende bureaukrat

Dansk-georgisk ordbog 34



bureaukrati ბიუროკრატია
bureaukratiseret ბიუროკრატიზებული
bureaukratisering ბიუროკრატიზაცია
bureaukratisk ბიუროკრატული
burre ოროვანდი
bus ავტობუსი
busbillet ავტობუსის ბილეთი
buschauffør ავტობუსის მძღოლი
busk ბუჩქი
buskagtig ბუჩქისებრი
buskbevokset ბუჩქიანი
buskmand ბუშმენი
buslinje ავტობუსის ხაზი
buspassager ავტობუსის მგზავრი
busrejse ავტობუსით მგზავრობა
busrute ავტობუსის სვლაგეზი
busstation ავტოსადგური
busstop ავტობუსის გაჩერება
buste ბიუსტი
busteholder ლიფი
busterminal ავტოსადგური
bustransport ავტოტრანსპორტი
butan ბუტანი
butik მაღაზია
butikvindue ვიტრინა
by ქალაქი
bybebyggelse ქალაქის განაშენიანება
bybefolkning ქალაქის მოსახლეობა
bybo ქალაქის მოსახლე, ქალაქელი
byboer ქალაქის მოსახლე, ქალაქელი
bybus ქალაქის ავტობუსი
bycenter ქალაქის ცენტრი
bycentrum ქალაქის ცენტრი
bycykel ქალაქის ველოსიპედი
byde მოწვევა, დაპატიჟება

ბრძანება
bydel უბანი, რაიონი
bydende ბრძანებითი
byfolk ქალაქელები
byfornyelse ქალაქის განახლება
byg ქერი
bygade ქალაქის ქუჩა
bygd დასახლება
byge თავსხმა წვიმა
bygge შენება
byggearbejder მშენებელი
byggebranche მშენებლობა
byggefirma სამშენებლო კომპანია
byggemateriale საშენი მასალა
byggeplan მშენებლობის გეგმა
byggeprojekt სამშენებლო პროექტი
bygger მშენებელი
byggeri შენება

byggeselskab სამშენებლო კომპანია
byggestil მშენებლობის სტილი
bygget აგებული
byggetilladelse აშენების ნებართვა
bygning შენობა, ნაგებობა

მშენებლობა
bygningsarbejde სამშენებლო სამუშაო
bygningsarbejder მშენებელი
bygningsfundament საძირკველი, ფუნდამენტი
bygningsteknik მშენებლობის ტექნიკა
bygrænse ქალაქის საზღვარი
bykerne ქალაქის ცენტრი
bylandskab ქალაქის ლანდშაფტი
byld ჩირქგროვა
byldepest შავი ჭირი
byliv ქალაქური ცხოვრება
bymand ქალაქელი
bymenneske ქალაქელი
bymiljø ქალაქური გარემო
bymur ქალაქის გალავანი
bymæssig საქალაქო

ქალაქისებრი
bynavn ქალაქის სახელი
bynke აბზინდა
bypark სკვერი
byplanlægning ქალაქგეგმარება
byport ქალაქის კარიბჭე
byrde ტვირთი, სიმძიმე
byrdefuld დამამძიმებელი
byråd ქალაქის საბჭო, საკრებულო
byrådsmedlem საკრებულოს წევრი
byrådsmøde საკრებულოს სხდომა
byste ბიუსტი
bysteholder ლიფი
bystyre საკრებულო
bysvale ქალაქის მერცხალი
byte ბაიტი
bytte შეცვლა, გაცვლა

ნადავლი
byttehandel ბარტერი
byudvikling ქალაქგანვითარება
byudviklingsplan ქალაქის გავითარების გეგმა
byvåben ქალაქის გერბი
byzantiner ბიზანტიელი
byzantinsk ბიზანტიური
bæger ბოკალი, ჭიქა
bægerblad ყვავილის ფურცელი
bægersvinger მოქეიფე
bæk ნაკადული, რუ
bækken მენჯი
bælg პარკი
bælgfrugt პარკოსანი მცენარე
bælgmørke წყვდიადი

bureaukrati bælgmørke
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bælgplante პარკოსანი მცენარე
bælte ზონა

ქამარი, ღვედი
bæltedrevet მუხლუხმავალი, მუხლუხიანი,

მუხლუხა
bæltedyr ჯავშნოსანი
bæltekøretøj მუხლუხმავალი მანქანა
bælteøgle ზონარკუდა
bændelorm თასმისებური ჭია
bænk სკამი

მერხი
bænke დასხდომა, დაჯდომა
bænkebider მრავალფეხა, ნამისჭია
bænkerad რიგი
bænkpres აჭიმვა, წოლჭიმი
bær კენკრა
bærbar პორტატიული, გადასატანი
bære ტარება
bærebølge მატარებელი სიგნალი
bæredygtig სიცოცხლის უნარიანი
bæredygtighed სიცოცხლისუნარიანობა
bærefrekvens მატარებელი სიხშირე
bærekraftig სიცოცხლის უნარიანი
bærende მატარებელი, წამყვანი
bærepose პარკი
bæve თრთოლა, ჟრჟოლა, კანკალი,

ცახცახი, ძაგძაგი
bæver თახვი
bæverrotte ნუტრია
bævre თრთოლა, ჟრჟოლა, კანკალი,

ცახცახი, ძაგძაგი
bøddel ჯალათი
bøde ჯარიმა
bødker მეკასრე
bøffel კამეჩი
bøg წიფელი
bøgeblad წიფლის ფოთოლი
bøgeskov წიფლის ტყე
bøgetræ წიფელი
bøje დახრა, მოხრა

ღუნვა
ტივტივა

bøjelig დრეკადი
bøjet დახრილი
bøjle ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი
bøjning მოხრა, მოგრეხა, მოკეცვა

უღლება
bølge ტალღა
bølgebevægelse ტალღისებური მოძრაობა,

ტალღური მოძრაობა
bølgeformet ტალღისებრი, ტალღოვანი
bølgegang ღელვა
bølgelinje კლაკნილი ხაზი

bølgelængde ტალღის სიგრძე
bølle ყაჩაღი, ავაზაკი
bøn თხოვნა

ლოცვა
bønfalde ვედრება
bønfaldelse ვედრება, მუდარა
bønne ლობიო
bønskrift პეტიცია
børn ბავშვები
børneafdeling ბავშთა განყოფილება
børnebibliotek საბავშვო ბიბლიოთეკა
børnebidrag ალიმენტი
børnebillet საბავშვო ბილეთი
børneblad საბავშვო ჟურნალი
børnebog საბავშვო წიგნი
børnecykel საბავშვო ველოსიპედი
børnedødelighed ბავშთა სიკვდილიანობა
børneeventyr საბავშვო ზღაპარი
børnefamilie ბავშვიანი ოჯახი
børnefilm საბავშვო ფილმი
børneflok ბავშთა ჯგუფი
børnehave საბავშვო ბაღი
børnehavebarn საბავშვო ბაღის ბავშვი
børnehjem ინტერნატი
børnehjemsbarn ინტერნატის ბავშვი
børnehospital ბავშთა საავადმყოფო
børneidræt საბავშვო სპორტი
børnekonvention ბავშთა კონვენცია
børnelitteratur საბავშვო ლიტერატურა
børnelæge პედიატრი
børnemad ბავშთა კვება
børneopdragelse ბავშთა აღზრდა
børnepasser ბავშვის მომვლელი
børneprostitution ბავშთა პროსტიტუცია
børnepsykiater ბავშთა ფსიქიატრი
børnepsykiatri ბავშთა ფსიქიატრია
børnepsykolog ბავშთა ფსიქოლოგი
børnepsykologi ბავშთა ფსიქოლოგია
børneradio საბავშვო რადიო
børnerum საბავშვო ოთახი
børnesang საბავშვო სიმღერა
børnesko ბავშვის ფეხსაცმელი
børneskole დაწყებითი სკოლა
børnesygdom ბავშთა დაავადება
børneteater საბავშვო თეატრი
børnevenlig საბავშვო
børneværelse საბავშვო ოთახი
børneværn ბავშთა დაცვის უწყება
børs ბირჟა
børsbygning ბირჟის შენობა
børshaj საბირჟო სპეკულანტი
børsspekulant საბირჟო სპეკულანტი
børsspekulation საბირჟო სპეკულაცია

bælgplante børsspekulation
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børste ჯაგრისი
børstepindsvin ტანრეკი
børsværdi საბირჟო ღირებულება
bøsse თოფი
bøssebærer ყულაბოსანი
båd გემი, ნავი
både ორივე
bådejer გემის მეპატრონე
bådeværft გემსაშენი
bådfører მესაჭე
bådlængde ნავის სიგრძე
bådmotor ნავის ძრავა
bådværft გემსაშენი
bål კოცონი
bålfærd კოცონზე დაწვა
bånd ზონარი

დიაპაზონი
båndbredde გამტარუნარიანობა

სიხშირეთა დიაპაზონის სიგანე
båndmål სანტიმეტრი, საზომი
båndoptag ჩანაწერი
båndoptager მაგნიტოფონი
båndspiller მაგნიტოფონი
båre საკაცე

კუბო
cabriolet კაბრიოლეტი
cadmium კადმიუმი
cafe ყავახანა
cafeteria სასადილო
calcium კალციუმი
calciumklorid კალციუმის ქლორიდი
calciumnitrat კალციუმის ნიტრატი
camel აქლემი
camelia კამელია
camille გვირილა
camouflage კამუფლაჟი
camouflere შენიღბვა
canadier კანადელი
canadisk კანადური
cancer კიბო
cannabis კანაფი
canyon კანიონი
carbid კარბიდი
carbon ნახშირბადი
carbondioxid ნახშირორჟანგი
caries კარიესი
cartesiansk კარტეზიული
casino სამორინე, კაზინო
catalansk კატალანური
catalog კატალოგი
catalonier კატალონიელი
ceder კედარი
cedertræ კედარი

celeber ცნობილი, სახელგანთქმული
celebrere ზეიმი, აღნიშვნა
celle უჯრედი

საკანი
cellekerne უჯრედის ბირთვი
cellemembran უჯრედის მემბრანა
cello ჩელო
cellulose ცელულოზა
celluloselignende ცელულოზისებრი
celsius ცელსიუსი
cement ცემენტი
cementblander ცემენტის შემრევი
cementfabrik ცემენტის ქარხანა
cementproducent ცემენტის მწარმოებელი
cementproduktion ცემენტის წარმოება
censor ცენზორი
censur ცენზურა
cent ცენტი
center ცენტრი
centimeter სანტიმეტრი
centner ცენტნერი
centnertung ცენტნერიანი
central ცენტრალური
centralbank ცენტრალური ბანკი
centralbibliotek ცენტრალური ბიბლიოთეკა
centraleuropæisk ცენტრალურევროპული
centralisation ცენტრალიზაცია
centralisere ცენტრალიზება
centraliseret ცენტრალიზებული
centralisering ცენტრალიზაცია
centralkomite ცენტრალური კომიტეტი
centralnervesystem ცენტრალური ნერვული სისტემა
centralorganisation ცენტრალური ორგანიზაცია
centralstation ცენტრალური სადგური
centralsygehus ცენტრალური საავადმყოფო
centralvarme ცენტრალური გათბობა
centrere ცენტრირება
centrifugal ცენტრიდანული
centrifugalkraft ცენტრიდანული ძალა
centrifuge ცენტრიფუგა
centripetal ცენტრისკენული
centripetalkraft ცენტრისკენული ძალა
centrisme ცენტრიზმი
centrum ცენტრი
cerebral ცერებრალური
cerebrospinal ცერებროსპინალური
ceremoni ცერემონია
cerium ცერიუმი
certificere სერტიფიცირება
certificeret სერტიფიცირებული
certificering სერტიფიცირება
certifikat სერტიფიკატი
certifikation სერტიფიკაცია

børste certifikation
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champagne შამპანური
champignon ქამასოკო
chance შანსი
chanceløs უშანსო, შანსის არმქონე
chanson შანსონი
chaos არეულობა, ქაოსი
charlatan შარლატანი
charmant ეშხიანი, მომხიბვლელი,

მომაჯადოებელი
charme ეშხი, ხიბლი, მომხიბვლელობა
charmere მოხიბვლა, მოჯადოება
charmerende ეშხიანი, მომხიბვლელი,

მომაჯადოებელი, თვალწარმტაცი
charmeret მოხიბლული, მოჯადოებული
charsamår ხარზა
charter ქარტია
chassis შასი
chauffør მძღოლი
chauvinisme შოვინიზმი
chauvinist შოვინისტი
chauvinistisk შოვინისტური
check ქვითარი, ჩეკი
chef უფროსი
chefanalytiker უფროსი ანალიტიკოსი
chefkonsulent უფროსი კონსულტანტი
cheflæge მთავარი ექიმი
chefredaktør მთავარი რედაქტორი
chefstilling უფროსის თანამდებობა
chefstol უფროსის სკამი
chiffer შიფრი
chimpanse შიმპანზე
chip ჩიპი
chok შოკი
chokere შოკირება, თავზარდაცემა
chokerende შოკისმომგვრელი, გამაოგნებელი
chokeret გაოგნებული, თავზარდაცემული,

შოკირებული
choknederlag გამაოგნებელი მარცხი
chokolade შოკოლადი
chokoladebrun შოკოლადისფერი
chokoladefabrik შოკოლადის ქარხანა
chokoladefarvet შოკოლადისფერი
chokoladeis შოკოლადის ნაყინი
chokpris გამაოგნებელი ფასი
choktilstand შოკური მდგომარეობა
ciffer ციფრი
cigar სიგარა
cigaret სიგარეტი
cigaretfabrik სიგარეტის ქარხანა
cigaretfilter სიგარეტის ფილტრი
cigaretpapir სიგარეტის ქაღალდი
cigaretrøg სიგარეტის ბოლი
cigarettænder სანთებელა

cigaretæske სიგარეტის კოლოფი
cigaræske სიგარების კოლოფი
cikorie ვარდკაჭაჭა
cirka დაახლოებით
cirkapris სავარაუდო ფასი
cirkatal სავარაუდო რიცხვი,

მიახლოებითი რიცხვი
cirkel წრე

წრეწირი
cirkelbue რკალი
cirkelformet წრიული, წრის ფორმის
cirkelvis წრიულად
cirkulation ცირკულაცია
cirkulere ცირკულირება
cirkulær ცირკულარული
cirkus ცირკი
cirkusagtig ცირკისებური
cirkusartist ცირკის მსახიობი
cirkusforestilling საცირკო წარმოდგენა
cirkushest ცირკის ცხენი
cirkuslignende ცირკისებური
cirkusmanege ცირკის მანეჟი
cirrussky ფრთისებრი ღრუბელი
cisterne ცისტერნა
citadel ციტადელი
citat ციტატა
citationstegn ბრჭყალი
citere ციტირება
citeret ციტირებული
citron ლიმონი
citrongul ლიმონისფერი
citronsaft ლიმნის წვენი
citronsyre ლიმონმჟავა
citrontræ ლიმნის ხე
citrus ციტრუსი
citrusfrugt ციტრუსი
civil სამოქალაქო
civilbefolkning მშვიდობიანი მოსახლეობა
civilforsvar სამოქალაქო თავდაცვა
civilisation ცივილიზაცია
civilisationskritik ცივილიზაციის კრიტიკა
civiliseret ცივილიზებული
civilret სამოქალაქო სამართალი
civilretslig სამოქალაქო სამართლის
civilsamfund სამოქალაქო საზოგადოება
civilstand ოჯახური მდგომარეობა
clairvoyance ნათელხილვა,

ნათელმხილველობა
clavicula ლავიწი
clips სამაგრი
cobra კობრა
cognac კონიაკი
collage კოლაჟი

champagne collage
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college კოლეჯი
coma კომა
computer კომპიუტერი
computerbaseret კომპიუტერული
computergrafik კომპიუტერული გრაფიკა
computervirus კომპიუტერული ვირუსი
congoål ამფიუმა
container კონტეინერი
cosinus კოსინუსი
cotangens კოტანგენსი
coulomb კულონი
cowboybukser ჯინსის შარვალი
credo კრედო
creme ნაღები

კრემი
cubaner კუბელი
cubansk კუბის
cyan ციანი
cyanid ციანიდი
cyclamen ციკლამენი
cykel ველოსიპედი
cykelbane ველოტრეკი
cykelbutik ველომაღაზია
cykelcross ველოკროსი
cykelhjul ველოსიპედის ბორბალი
cykelkæde ველოსიპედის ჯაჭვი
cykellås ველოსიპედის საკეტი
cykelsport ველოსპორტი
cykelsti ველობილიკი
cykeltyveri ველოსიპედის ქურდობა
cykelværksted ველოსახელოსნო
cyklamen ციკლამენი
cyklisk ციკლური
cyklist ველოსიპედისტი
cyklon ციკლონი
cyklus ციკლი
cylinder ცილინდრი
cylinderformet ცილინდრული
cylindrisk ცილინდრული
cypres კვიპაროსი
cystoskop ცისტოსკოპი
cystoskopi ცისტოსკოპია
cytogenetik ციტოგენეტიკა
cytologi ციტოლოგია
cytologisk ციტოლოგიური
cytoplasma ციტოპლაზმა
cæsium ცეზიუმი
cølibat ცელიბატი
da მაშინ

როცა, როდესაც
daddel ფინიკი
daddelpalme ფინიკის პალმა
dadelblomme ხურმა

dafne მაჯაღვერი
dag დღე
dagblad ყოველდღიური გამოცემა
dagbog დღიური
dagdriver უსაქმური
dagdriveri უსაქმურობა
dagdrøm ოცნება
dagdrømme ოცნება
dagdrømmer მეოცნებე, ფანტაზიორი
dagdrømmeri ოცნება
daggert ხანჯალი
daggry განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
daghjem მოხუცებულთა სახლი
daginstitution ბაგაბაღი

საბავშვო ბაღი
daglig ყოველდღიური
dagligdag ყოველდღიურობა
dagligdags ყოველდღიური
dagligliv ყოველდღიური ცხოვრება
dagligsprog ყოველდღიური ენა
dagligstue სასტუმრო ოთახი
dagligvare ყოველდღიური მოხმარების

საქონელი, სურსათი
dagligvarebutik სურსათის მაღაზია
dagligvarer ყოველდღიური მოხმარების

საქონელი, სურსათი
dagløn დღიური ჯამაგირი
dagplejemor გადია
dagsaktuel საჭირბოროტო
dagslys დღის სინათლე
dagslyspære დღის სინათლის ნათურა
dagsorden დღის წესრიგი
dagsration დღის რაციონი
dagtemperatur ტემპერატურა დღისით
dagtid დღე, დღისით
dahlia გეორგინა, დალია
dal ხეობა
dale დაშვება
dalevende მაშინდელი, იმდროინდელი,

იმჟამინდელი
dalstrøg ხეობა
dam შაში

ტბორი
dambræt შაშის დაფა
dame ქალი, მანდილოსანი
dameblad ქალთა ჟურნალი
damecykel ქალის ველოსიპედი
damefrisør ქალთა დალაქი
damefrisørinde ქალთა დალაქი
damehåndbold ქალთა ხელბურთი
damejeanne ბოცა
damemenneske დედაკაცი

college damemenneske
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damesko ქალის ფეხსაცმელი
damestemme ქალის ხმა
dametaske ქალის ჩანთა
dametennis ქალთა ჩოგბურთი
dametoilet ქალთა საპირფარეშო
dametøj ქალის ტანსაცმელი
dameundertøj ქალის ქვედა საცვალი
dameur ქალის საათი
damp ორთქლი
dampbad საუნა
dampdreven ორთქლმავალი
dampdrevet ორთქლმავალი
dampe ორთქლის გამოშვება

ორთქლით დამუშავება
damper ორთქლმავალი გემი
dampkogt ორთქლზე მოხარშული
damplokomotiv ორთქლმავალი
dampmaskine ორთქლის მანქანა
dampskib ორთქლმავალი გემი
dampstrygejern ორთქლის უთო
damptromle გზის სატკეპნი
damptryk ორთქლის წნევა
damspil შაში
damspiller მოშაშე
danne შექმნა, წარმოქმნა, ფორმირება,

დაფუძნება
dannebrog დანიის თეთრჯვრიანი დროშა
dannelse შექმნა, წარმოქმნა, ფორმირება,

დაფუძნება
განათლება, კულტურა

dannet განათლებული
dans ცეკვა
dansbar საცეკვაო
danse ცეკვა
dansegulv საცეკვაო მოედანი
dansemusik საცეკვაო მუსიკა
dansende მოცეკვავე
dansenummer საცეკვაო ნომერი
danser მოცეკვავე
danserinde მოცეკვავე ქალი

ბალერინა
dansevise საცეკვაო სიმღერა
dansk დანიური, დანიის

დანიელი
dansker დანიელი
danskfødt დანიაში დაბადებული
danskkundskab დანიურის ცოდნა
danskproduceret დანიაში დამზადებული
dansksproget დანიურენოვანი
dansktalende დანიურად მოლაპარაკე
danskundervisning დანიურის სწავლება
danskvenlig პროდანიური
darwinisme დარვინიზმი

data მონაცემები
database მონაცემთა ბაზა
databaseadministrator მონაცემთა ბაზის

ადმინისტრატორი
databehandle მონაცემთა დამუშავება
databehandling მონაცემთა დამუშავება
datacenter მონაცემთა ცენტრი
datakriminalitet კიბერდამნაშავეობა
datalogi ინფორმატიკა
datalære ინფორმატიკა
datamaskine კომპიუტერი
datamat კომპიუტერი
datamatik ინფორმატიკა
datamængde მონაცემთა ოდენობა
datanet კომპიუტერული ქსელი
datapakke მონაცემთა პაკეტი
datasprog პროგრამირების ენა
datatjeneste საინფორმაციო უზრუნველყოფა
datere დათარიღება
dateret დათარიღებული
datering დათარიღება
datid მაშინდელი დრო

წარსული დრო
datidig მაშინდელი, იმდროინდელი,

იმჟამინდელი
dativ მიცემითი
dato თარიღი
datostempel შტამპი თარიღის მითითებით
datter ქალიშვილი, შვილი
datterdatter შვილიშვილი, გოგოს გოგო
datterselskab შვილობილი კომპანია
dattersøn შვილიშვილი, გოგოს ბიჭი
daværende მაშინდელი, იმდროინდელი,

იმჟამინდელი
de ისინი
debat დებატი
debatemne დებატის თემა
debet დებიტი
debil დებილი
debitor მევალე
debut დებიუტი
debutalbum სადებიუტო ალბომი
debutant დებიუტანტი
debutfilm სადებიუტო ფილმი
december დეკემბერი
decennium ათწლეული
decentralisere დეცენტრალიზება
decentralisering დეცენტრალიზაცია,

დეცენტრალიზება
decentraliseringspolitik დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა
decibel დეციბელი
decimal ათობითი
decimalbrøk ათობითი წილადი

damesko decimalbrøk
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decimaltal ათობითი რიცხვი
decimeter დეციმეტრი
decision გადაწყვეტილება
dedikation მიძღვნა
dedikere მიძღვნა
deduktion დედუქცია
deduktiv დედუქციური
defekt ხარვეზი, დეფექტი

ნაკლოვანი
defensiv თავდაცვა

თავდაცვითი
defensor დამცველი
deficit დეფიციტი, დანაკლისი
definerbar განმარტებადი, განსაზღვრებადი
definere განმარტება, განსაზღვრა
defineret განმარტებული
definition განმარტება, განსაზღვრება
definitiv საბოლოო
deflation დეფლაცია
defloration დეფლორაცია
deformation დეფორმაცია

დეფორმირება
deformere დეფორმირება
deformeret დეფორმირებული
degeneration დეგენერაცია
degradation დეგრადაცია
degraderet დეგრადირებული
degradering ჩამოქვეითება
degression დეგრესია
degressiv დეგრესიული
degustation დეგუსტაცია
dej ცომი
dejlig ბრწყინვალე, კარგი, შესანიშნავი
dekade დეკადა
dekan დეკანი
dekanat დეკანატი
deklaration დეკლარაცია
deklarere დეკლარირება
deklarering დეკლარირება
deklination უღლება
dekode გაშიფრვა, დეკოდირება
dekomponere დაშლა
dekompression დეკომპრესია
dekor ორნამენტი, მოხაზულობა
dekoration დეკორაცია

მორთულობა
dekorativ დეკორაციული
dekorere გალამაზება, მორთვა, გაფორმება
dekret დეკრეტი
dekryptere განშიფრა
dekryptering განშიფრა
del ნაწილი
delalgebra ქვეალგებრა

delbar გაყოფადი
dele გაყოფა

დაყოფა, განაწილება
delegat დელეგატი
delegation დელეგაცია
delegationsleder დელეგაციის ხელმძღვანელი
delegeret წარგზავნილი, წარმომადგენელი,

დელეგატი
delejer თანამფლობელი, წილის

მფლობელი
delelig გაყოფადი
delfin დელფინი
delfinarium დელფინარიუმი
delikat დელიკატური
delikatesse დელიკატესი
deling გაყოფა

დაყოფა
delirium ბოდვა
delkapitel ქვეთავი
delmængde ქვესიმრავლე
dels ნაწილობრივ
delstat შტატი
deltage მონაწილეობა
deltagelse მონაწილეობა
deltagende მონაწილე
deltager მონაწილე
deltagerantal მონაწილეთა რაოდენობა
deltid არასრულ შტატში
deltidsansat თანამშრომელი არასრულ

შტატში
deltidsansættelse არასრულ შტატში დასაქმება
deltidsarbejde სამუშაო არასრულ შტატში
deltidsarbejder თანამშრომელი არასრულ

შტატში
delvis ნაწილობრივ
dem მათ
demagog დემაგოგი
demagogi დემაგოგია
demagogisk დემაგოგიური
demarkation დემარკაცია, საზღვრების

დადგენა
demarkationslinje სადემარკაციო ხაზი
demaskere ნიღბის ახდა, გამოაშკარავება
demijohn ბოცა
demo საჩვენებელი ეგზემპლარი

ჩვენება
demobilisation დემობილიზაცია
demobilisere დემობილიზება
demobilisering დემობილიზაცია
demografi დემოგრაფია
demografisk დემოგრაფიული
demokrat დემოკრატი
demokrati დემოკრატია

decimaltal demokrati
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demokratifremmende დემოკრატიის წამახალისებელი
demokratisering დემოკრატიზაცია
demokratiseringsproces დემოკრატიზაციის პროცესი
demokratisk დემოკრატიული
demonstrant დემონსტრანტი
demonstration დემონსტრაცია

მანიფესტაცია
ჩვენება

demonstrationstog მიტინგი
demonstrere დემონსტრირება

ჩვენება
demontere დემონტირება, დაშლა
demontering დემონტირება, დაშლა
demoralisere დემორალიზება
demoralisering დემორალიზება
demotivation დემოტივაცია
den ის, ეს
dendrokronologi დენდროქრონოლოგია
dendrokronologisk დენდროქრონოლოგიური
dendrolog დენდროლოგი
dendrologi დენდროლოგია
dendrologisk დენდროლოგიური
dengang მაშინ, იმ დროს
denim ჯინსის ქსოვილი
denimbukser ჯინსის შარვალი
denne ეს
dennesidig მიწიერი
denotere აღნიშვნა
dens მისი
densitet სიმკვრივე
dental კბილის
deodorant დეზოდორანტი
departement დეპარტამენტი
depeche დეპეშა
deportation დეპორტაცია
depositum ანაბარი
depot საწყობი
depression დეპრესია
depressionsperiode დეპრესიის პერიოდი
depressiv დეპრესიული
deprimeret დეპრესიაში მყოფი
der იქ, მანდ

რომელიც
deraf იქიდან
derboende იქაური
derby დოღი
derefter ამის მერე, მერე, შემდეგ
deres თქვენი, თქვენები

მათი
derfor ამიტომ
derfra იქიდან
derhen იქ, იქეთ
deri ამაში, იმაში

deriblandt მათ შორის
derigennem ამრიგად
derimellem მათ შორის
derimod თუმცა, მეორეს მხრივ, მაშინ

როცა
derivat წარმოებული
deriverbar წარმოებადი, დიფერენცირებადი
deriverbarhed წარმოებადობა
dermatolog დერმატოლოგი
dermatologi დერმატოლოგია
dermatologisk დერმატოლოგიური
dermed ამით
dernæst მერე, შემდეგ
derom ამაზე, ამის შესახებ
deromkring მახლობლობაში, სიახლოვეში,

მიდამოებში
derpå შემდეგ
dersom თუ
dertil ამასთან ერთად

იქეთ, მანდ
derunder ქვეშ
derved ამრიგად
derværende ადგილობრივი, იქაური
desarmere განიარაღება
desarmering განიარაღება
descendent შთამომავალი
desertør დეზერტირი
design დიზაინი
designe გაფორმება
designer დიზაინერი
desinfektion დეზინფექცია
desinfektionsmiddel სადეზინფექციო საშუალება
desinficere დეზინფიცირება
desinformation დეზინფორმაცია
deskription აღწერა
deskriptiv აღწერითი, სახვითი
desman მთიხვი
desmerurt ადოქსა
desorientere დეზორიენტირება
desperat სასოწარკვეთილი
desperation ამაოება, უიმედობა,

სასოწარკვეთა, გულგატეხილობა
despot დესპოტი
dessert დესერტი
dessertske სადესერტო კოვზი
destillation დისტილირება
destillering დისტილირება
destination დანიშნულების ადგილი
destinationssted დანიშნულების ადგილი
desto მით უფრო
destroyer ესკადრის ნაღმოსანი
destruere განადგურება
destruering განადგურება

demokratifremmende destruering
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destruktion განადგურება, ნგრევა
destruktiv დესტრუქციული,

გამანადგურებელი
desuden ასევე, გარდა, გარდა ამისა, თანაც
desværre სამწუხაროდ
det ის, ეს
detalje დეტალი
detektiv დეტექტივი
detektor დეტექტორი
determinant დეტერმინანტი
determination დადგენა, განსაზღვრა
determinere დადგენა, განსაზღვრა
determineret დეტერმინირებული
determinisme დეტერმინიზმი
determinist დეტერმინისტი
deterministisk დეტერმინისტული
detonation დეტონაცია
detonere დეტონირება, აფეთქება
dets თავისი, მისი
dette ეს
deuterium მძიმე წყალბადი, დეიტერიუმი
devaluere გაუფასურება
devaluering გაუფასურება
devonisk დევონური
diabetes დიაბეტი
diabolsk ეშმაკისეული
diagnose დიაგნოზი
diagnosticeret დიაგნოზდასმული
diagnostik დიაგნოსტიკა
diagonal დიაგონალი

დიაგონალური
diagonaliserbar დიაგონალიზებადი
diagram დიაგრამა
dialekt დიალექტი
dialektolog დიალექტოლოგი
dialektologi დიალექტოლოგია
dialektologisk დიალექტოლოგიური
dialog დიალოგი
dialyse დიალიზი
dialyseapparat დიალიზის აპარატი
diamagnetisk დიამაგნიტური
diamagnetisme დიამაგნეტიზმი
diamant ალმასი, ბრილიანტი
diamantbryllup ალმასის ქორწილი, ქორწილის

მესამოცე წლისთავი
diamantlignende ალმასისებრი
diamantring ბრილიანტის ბეჭედი
diameter დიამეტრი
diametral დიამეტრალური
diapositiv დიაპოზიტივი
diarre კუჭის აშლილობა, ფაღარათი
diaskop დიასკოპი, პროექტორი
diaspora დიასპორა

did იქეთ, მანდ
didaktik დიდაქტიკა
diebarn ჩვილი
dielektrikum დიელექტრიკი
diesel დიზელი
dieselbil მანქანა დიზელის ძრავით
dieseldreven დიზელზე მომუშავე
dieselelektrisk დიზელელექტრო
diesellokomotiv თბომავალი
dieselmotor დიზელის ძრავა
dieselolie დიზელი, დიზელის საწვავი
dieselpris დიზელის ფასი
differenciel დიფერენციალური
differens სხვაობა
differensrække არითმეტიკული პროგრესია
differentiale დიფერენციალი
differentialgeometri დიფგეომეტრია
differentialligning დიფგანტოლება
differentialregning დიფერენციალური აღრიცხვა
differentiel დიფერენციალური
differentierbar დიფერენცირებადი
differentierbarhed დიფერენცირებადობა
differentiere დიფერენცირება
differentiering გაწარმოება, დიფერენცირება
diffraktion დიფრაქცია
diffus მიმოფანტული, გაბნეული
diffusion დიფუზია, გაბნევა, გაფანტვა
difteri დიფტერია
diftong დიფთონგი
dig შენ
dige დამბა
diger უზარმაზარი, უშველებელი
digital ციფრული
digitalkamera ციფრული კამერა
digitalur ციფრული საათი
digt ლექსი
digte დაწერა, შეთხზვა, გამოგონება
digtekunst პოეზია
digter პოეტი
digterevne პოეტური ნიჭი
digterinde პოეტესა
digtning პოეზია
digtsamling ლექსების კრებული
diktafon დიქტოფონი
diktat კარნახი
diktator დიქტატორი
diktatorisk დიქტატორული
diktatur დიქტატურა
diktere კარნახი
diktion დიქცია
dilatation დილატაცია, წაგრძელება
dild კამა
dilemma დილემა

destruktion dilemma
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dilettant დილეტანტი
dilettantisk დილეტანტური
dimension განზომილება

ზომა
dimensionsløs უგანზომილებო
diminutiv კნინობითი
diminutivendelse კნინობითი ბოლოსართი
din შენი
dinar დინარი
dine შენი, შენები
dingo დინგო
dinosaur დინოზავრი
dinosaurus დინოზავრი
diode დიოდი
dioptri დიოპტრია
dioxid ორჟანგი
dioxin დიოქსინი
diplom დიპლომი

სიგელი
diplomat დიპლომატი
diplomati დიპლომატია
diplomatisk დიპლომატიური
diplomatpas დიპლომატის პასპორტი
dipol დიპოლი
dipolantenne დიპოლური ანტენა
direkte პირდაპირი, უშუალო
direktion დირექცია
direktiv დირექტივა, განკარგულება
direktorat სამმართველო
direktør დირექტორი
dirigent დირიჟორი
dirigentstok სადირიჟორო ჯოხი
dirre თრთოლა, კანკალი, ცახცახი
dis ბურუსი, ნისლი
discipel მიმდევარი, მოწაფე
disciplin დისციპლინა

საგანი
disciplineret დისციპლინირებული
disciplinløs უდისციპლინო
disciplinløshed უდისციპლინობა
disciplinmangel უდისციპლინობა
disciplinær დისციპლინარული
diset ბურუსით მოცული

ნისლიანი
disharmoni დისჰარმონია
disk დახლი

დისკი
diskette დისკეტი
diskografi დისკოგრაფია
diskontinuerlig წყვეტილი
diskontinuitet წყვეტა
diskontinuitetspunkt წყვეტის წერტილი
diskos დისკი

diskoskaster დისკოს მსროლელი
diskotek დისკოთეკა
diskreditere დისკრედიტირება
diskreditering დისკრედიტირება
diskrepans შეუსაბამობა
diskret ფრთხილი, თავდაჭერილი

დისკრეტული
diskrimination დისკრიმინაცია
diskriminere დისკრიმინირება
diskriminering დისკრიმინაცია
diskussion დისკუსია
diskussionsemne დისკუსიის საგანი
diskussionsforum სადისკუსიო ფორუმი
diskussionsgruppe სადისკუსიო ჯგუფი
diskutabel სადაო
diskuterbar სადაო
diskutere განხილვა, მსჯელობა
diskvalifikation დისკვალიფიკაცია
dispersion დისპერსია
disponere განკარგვა
disponering განკარგვა
disponibel მისაწვდომი, ხელთ არსებული
disproportion დისპროპორცია
disproportional დისპროპორციული
disproportioneret დისპროპორციული
disput კამათი
disse ესენი
dissekere გაკვეთა
dissens უთანხმოება
dissident დისიდენტი
dissociation დისოციაცია
dissonans დისონანსი
distance მანძილი

სიშორე
distingvere გარჩევა, განსხვავების ხაზგასმა
distinkt მკაფიო
distinktion განსხვავება
distrahere ყურადღების გაფანტვა, ხელის

შეშლა
distraktion უყურადღებობა, დაბნეულობა
distribuere განაწილება
distribuering დისტრიბუცია, განაწილება
distribution გავრცელება

დისტრიბუცია
განაწილება

distributionskanal სადისტრიბუციო არხი
distributionsnet სადისტრიბუციო ქსელი
distributør დისტრიბუტორი
distrikt უბანი, რაიონი
distriktsbetjent უბნის ინსპექტორი
distriktslæge უბნის ექიმი
dit შენი
ditto იგივე, ასევე

dilettant ditto
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diva ვარსკვლავი, ცნობილი მსახიობი
თუ მომღერალი

divan დივანი, ტახტი
divergens განშლადობა, დივერგენცია
divergent განშლადი
diverse სხვა, სხვანაირი, სხვადასხვა
diversificere გამრავალფეროვნება,

დივერსიფიცირება
diversifikation გამრავალფეროვნება,

დივერსიფიკაცია
diversitet მრავალსახეობა, მრავალნაირობა
dividend გასაყოფი
dividere გაყოფა
division გაყოფა

დაყოფა
divisionstegn გაყოფის ნიშანი
divisor გამყოფი
diæt დიეტა
diætetik დიეტოლოგია
diætetiker დიეტოლოგი
diætetisk დიეტური
diætist დიეტოლოგი
djævel ეშმაკი
djævelsk ეშმაკისეული
djævleuddrivelse ეშმაკის განდევნა
djævleunge ეშმაკუნა
dobbelt ორმაგი, გაორკეცებული,

გაორმაგებული
dobbeltagent ორმაგი აგენტი
dobbeltarbejde ორმაგი სამუშაო
dobbeltbeskatning ორმაგი დაბეგვრა
dobbeltbetydning ორმაგი მნიშვნელობა
dobbeltbinding ორვალენტიანი ბმა
dobbeltbrydning ორმაგი გარდატეხა
dobbeltbundet ორმაგძირიანი
dobbeltdrab ორმაგი მკვლელობა
dobbeltdækker ბიპლანი

ორსართულიანი ავტობუსი
dobbeltdækkerbus ორსართულიანი ავტობუსი
dobbeltdør ორმაგი კარები
dobbeltgænger ორეული
dobbelthed ორადობა
dobbeltklik ორმაგი დაწკაპუნება
dobbeltklikke ორმაგი დაწკაპუნება
dobbeltliv ორმაგი ცხოვრება
dobbeltmoral ორმაგი მორალი
dobbeltrolle ორმაგი როლი
dobbeltseng ორმაგი საწოლი
dobbeltsidet ორმხრივი
dobbeltsidig ორმხრივი
dobbeltspil ორმაგი თამაში
dobbeltsporet ორლიანდაგიანი
dobbeltstjerne ორმაგი ვარსკვლავი

dobbelttydig ორაზროვანი
dobbelttydighed ორაზროვნება
dobbeltværelse ორადგილიანი ნომერი
dobermann დობერმანი, დობერმან-პინჩერი
dobermannpincher დობერმანი, დობერმან-პინჩერი
doble გაორმაგება, გაორკეცება
doblet ორმაგი, გაორმაგებული,

გაორკეცებული
docent დოცენტი
dog თუმცა
dogge დოგი
dogmatik დოგმატიკა
dogmatiker დოგმატიკოსი
dogme დოგმა
dok დოკი
doktor ექიმი

მეცნიერებათა დოქტორი
doktorafhandling სადოქტორო დისერტაცია
doktorand ასპირანტი
doktorgrad დოქტორის ხარისხი
doktorgradsprogram ასპირანტურა, დოქტორანტურა
doktrin დოქტრინა
dokument დოკუმენტი, საბუთი
dokumentarfilm დოკუმენტალური ფილმი
dokumentarisk დოკუმენტალური
dokumentation დოკუმენტაცია
dokumentbehandling საბუთების განხილვა
dokumenterbar დასაბუთებადი,

დოკუმენტირებადი
dokumentere დასაბუთება, დოკუმენტირება
dokumenteret დოკუმენტირებული
dokumentering დასაბუთება, დოკუმენტირება
dolk ხანჯალი
dolke ხანჯლის დარტყმა
dolkelignende ხანჯლისებრი
dolkestød ხანჯლის დარტყმა
dolkhale ხმალკუდა
dollar დოლარი
dollarkurs დოლარის კურსი
dom განაჩენი, განჩინება
domesticere მოშინაურება
domesticering მოშინაურება
dominans ბატონობა
dominant გაბატონებული, დომინირებული
dominerende დომინირებადი
domino დომინო
domkirke კათედრალი, საკათედრო ტაძარი
dommedag განკითხვის დღე
dommer მოსამართლე

მსაჯი
dompap სტვენია

ბრიყვი, სულელი
domsafsigelse განაჩენის გამოტანა

diva domsafsigelse
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domstol სასამართლო, ტრიბუნალი
domstolsafgørelse სასამართლოს გადაწყვეტილება
domæne სფერო, დარგი, არე
domænenavn დომენური სახელი
donation შეწირულობა
donere შეწირვა, ჩუქება
donkraft დომკრატი
donor დონორი
doping დოპინგი
dopingfri უდოპინგო
dopingkontrol დოპინგ-კონტროლი
dopingmiddel დოპინგი
dopingpræparat დოპინგი
dorsk ზლაზნია, უხალისო
dos სულელი
dosering დოზირება
dosis დოზა
dossier დოსიე, საქმე
doven ზარმაცი
dovendyr ზარმაცა
dovenskab სიზარმაცე
downloade ჩამოტვირთვა
drab მკვლელობა
drabsforsøg მკვლელობის მცდელობა
drabsmand მკვლელი
drabsmistænkt მკვლელობაში ეჭვმიტანილი
drabsoffer მოკლული, მკვლელობის

მსხვერპლი
drabssigtet მკვლელობაში ეჭვმიტანილი
drag ნაკვთი
drage დრაკონი

ფრანი
თრევა
გაშურება
დრაჟე

drageblodstræ დრაცენა
dragehoved გველთავა
dragt კოსტიუმი, სამოსი
drakme დრაქმა
drakonisk დრაკონული
drama დრამა
dramatiker დრამატურგი
dramatisere დრამატიზება
dramatisering დრამატიზება
dramatisk დრამატული
dramaturg ხელოვნებათმცოდნე

თეატრალური განხრით
სამხატვრო ხელმძღვანელი

dramaturgi დრამატურგია
dranker ლოთი
drap მკვლელობა
drastisk მკვეთრი
dreje ბრუნვა, მობრუნება, მოტრიალება

drejende მბრუნავი
drejning ბრუნვა
drejningsakse ბრუნვის ღერძი
drejningsmoment ბრუნვის მომენტი, მომენტი
dreng ბიჭი
drengeagtig ბიჭური
drengebarn ბიჭუნა
dress სამოსი, კოსტიუმი
dressere გაწვრთნა
dressur წვრთნა
drift წარმოება

ლტოლვა
drik სასმელი

სმა
drikke დალევა, სმა
drikkehorn ყანწი
drikkevand სასმელი წყალი
drikkevandsforsyning წყალმომარაგება, სასმელი

წყალის მიწოდება
drikkevare სასმელი
drilbor სახვრეტელა, დრელი
drink სასმელი
driste გაბედვა
dristig გაბედული, უშიშარი, მამაცი
dristighed გამბედაობა, მამაცობა
drivaksel წამყვანი ღერძი
drive დევნა

ამოძრავება
მართვა

drivende მამოძრავებელი
driver დრაივერი
drivhjul წამყვანი ბორბალი
drivhus სათბური
drivhuseffekt სათბურის ეფექტი
drivhusgas სათბურის ეფექტის ხელშემწყობი

აირი
drivhusplante სათბურის მცენარე
drivkraft მამოძრავებელი ძალა
drivmiddel საწვავი
dromedar ერთკუზიანი აქლემი
dronning დედოფალი

ლაზიერი
dronninglignende დედოფლისებური
drosche ტაქსი
droschechauffør ტაქსის მძღოლი
droske ტაქსი
droskechauffør ტაქსის მძღოლი
drossel შაშვი
drue ყურძენი
drueagurk პატარა კიტრი
druebrændevin ჭაჭა
drueklase ყურძნის მტევანი
druesaft ბადაგი

domstol druesaft
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druesort ყურძნის ჯიში
druesukker გლუკოზა
drukken მთვრალი, ნასვამი
drukkenbolt ლოთი
drukkenskab სიმთვრალე

ლოთობა
drukne ჩაძირვა

დახრჩობა
druknet დამხრჩვალი
drukning ჩაძირვა, დახრჩობა
dryppe წვეთა, ჩაწვეთება
drypsten სტალაქტიტი, სტალაგმიტი
drypstenshule სტალაქტიტ-სტალაგმიტებიანი

გამოქვაბული
drysse მოყრა, ჩაყრა
dræbe კვლა, მოკვლა
dræbende სასიკვდილო
dræbt მოკლული
drægtig მაკე
drægtighed მაკეობა
drægtighedstid მაკეობის პერიოდი
dræning დრენაჟი
drøfte განხილვა, მსჯელობა
drøftelse დისკუსია, თათბირი
drøm სიზმარი

ოცნება
drømme სიზმრების ნახვა

ოცნება
drømmeagtig სიზმრისეული
drømmeland ოცნების ქვეყანა
drømmemand ოცნების მამაკაცი
drømmer მეოცნებე, ფანტაზიორი
drømmeri ოცნებები
drømmeslot ქვიშის კოშკი
drømmesyn სიზმარი
drømmetyder სიზმრების ამხსნელი
drømmetydning სიზმრების ახსნა
drøvel ნაქი
drøvtygge ღეჭვა

გაჭიანურება
dråbe წვეთი
dråbevis წვეთ-წვეთად
du შენ
dualisme დუალიზმი
dualitet დუალობა
dubiøs საეჭვო, არასანდო
dublant დუბლიორი, მონაცვლე
dubleant დუბლიორი, მონაცვლე
dublere დუბლირება
due მტრედი
dueblå ნაცარა
duel დუელი
dueslag სამტრედე

duet დუეტი
dueurt წყალნაწყენი
duft სუნი, არომატი
dufte სუნის დენა
duftende სურნელოვანი
duftløs უსუნო
dug ნამი, ცვარი
dugfuld ნამიანი, ცვრიანი
dugnad შაბათობა
dugpunkt ნამის წერტილი
dugvædet ნამიანი, ცვრიანი
dugvåd ნამიანი, ცვრიანი
dukke თოჯინა
dukkelignende თოჯინისებური
dukketeater თოჯინების თეატრი
dum ჩლუნგი, ბრიყვი
dumhed სისულელე
dumper სატვირთო მანქანა
dumping დემპინგი
dumrian ბრიყვი, შტერი
dun ბუმბული
dundyne ბუმბულის საბანი
dunet ბუმბულიანი
dunk კანისტრა
dunkel ბნელი

პირქუში
dunklædt ბუმბულიანი
dunst სუნი, სიმყრალე
duplikere გაორმაგება, გაორკეცება

გამრავლება
durra სორგო
dusin დუჟინი, თორმეტი ცალი
dusk ფოჩი
dvale ზამთრის ძილი

ღრმა ძილი
dværg გნომი, ჯუჯა
dværgagtig ჯუჯა
dværghjort ირმულა, კანჩილი
dværgtræ ჯუჯა ხე
dyb სიღრმე

ღრმა ადგილი, ღრმული
ღრმა

dybblå მუქი ლურჯი
dybbrun მუქი ყავისფერი
dybde სიღრმე
dybdemåler სიღრმის საზომი
dybdemåling სიღრმის გაზომვა
dyberegående სიღრმისეული
dybereliggende ღრმა, სიღრმისეული
dybfrossen მაგრად გაყინული
dybfryse მაგრად გაყინვა
dybfryser საყინულე
dybgrøn მუქი მწვანე

druesort dybgrøn
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dybgående სიღრმისეული
dybrød მეწამული
dybt ღრმად
dybtgående სიღრმისეული
dybtliggende ღრმა, სიღრმისეული
dybvandskultur ჰიდროპონიკა
dygtig მარჯვე, უნარიანი,

ქმედითუნარიანი, შემძლე
dygtighed უნარიანობა
dykand ყვინთია
dykke ყვინთვა
dykker მყვინთავი
dykkerdragt მყვინთავის კოსტიუმი
dykning ყვინთვა
dynamik დინამიკა
dynamisk დინამიური
dynamit დინამიტი
dynamo დინამო
dynamometer დინამომეტრი
dynasti დინასტია
dyne საბანი
dynebetræk საბნის გამოსაკრავი, საბნის

შალითა
dyneløfteri პირად საქმეებში ცხვირის ჩაყოფა
dynevår საბნის გამოსაკრავი, საბნის

შალითა
dynge ხროვა
dyngevis დასტა-დასტა
dyr ცხოველი, მხეცი, პირუტყვი

ძვირი, ძვირფასი
dyreart ცხოველის სახეობა
dyreavl გამრავლება, მოშენება, სელექცია
dyrebar ძვირფასი
dyrebeskyttelse ცხოველთა დაცვა
dyrebestand პოპულაცია
dyregødning ნეხვი
dyrehandel ზოომაღაზია
dyrehave ზოოპარკი
dyrehold მეცხოველეობა
dyrehår ჯაგარი
dyrekreds ზოდიაქო
dyreliv ფაუნა, ცხოველთა სამყარო
dyremad ცხოველთა საკვები
dyrepark ზოოპარკი
dyrepasser ცხოველთა მომვლელი
dyreplankton ზოოპლანქტონი
dyrerige ფაუნა, ცხოველთა სამყარო
dyrespor ცხოველის კვალი
dyresygdom ცხოველთა დაავადება
dyretæmmer ცხოველთა მომთვინიერებელი
dyreunge ნაშიერი
dyreven ცხოველთა დამცველი
dyreverden ფაუნა, ცხოველთა სამყარო

dyreværn ცხოველთა დაცვა
dyreværnsforening ცხოველთა დაცვის საზოგადოება
dyrisk ცხოველური
dyrkbar კულტივირებადი
dyrke გაზრდა, მოყვანა, კულტივირება

დამუშავება
dyrkelig კულტივირებადი
dyrkelse თაყვანისცემა
dyrker თაყვანისმცემელი
dyrket კულტივირებული
dyrkning გაზრდა, მოყვანა, კულტივირება
dyrlæge ვეტერინარი
dyrskue ცხოველთა გამოფენა
dyrskueplads ცხოველთა გამოფენა
dyse ფრქვევანა
dysenteri დიზენტერია
dysleksi დისლექსია
dysse დაძინება, მიძინება
dyster პირქუში, უღიმღამო
dæk გემბანი

საბურავი
dækadresse ფიქტიური მისამართი
dække დაფარვა

საფარი, ფენა
dækket დაფარული
dækning დაფარვა
dækningsgrad დაფარვის ხარისხი
dækningsområde დაფარვის ზონა
dæksel ხუპი, თავსახური
dæmme გადაკეტვა
dæmning დამბა, კაშხალი
dæmon დემონი
dæmpe დახშობა, ჩახშობა
dæmper სახშობი
dæmring განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
dø მოკვდომა, გარდაცვალება
døbe მონათვლა

დარქმევა
død მკვდარი

სიკვდილი
dødbringende სასიკვდილო, მომაკვდინებელი
døddrukken ძალიან მთვრალი
dødelig სასიკვდილო

მოკვდავი
dødelighed სიკვდილიანობა
dødelighedsstatistik სიკვდილიანობის სტატისტიკა
dødfarlig ძალიან საშიში
dødfødt მკვდრადშობილი
dødkedelig ძალიან მოსაწყენი
dødløft ამოწევა
dødning აჩრდილი, მოჩვენება
dødningenhovedaba მკვდართავა

dybgående dødningenhovedaba
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dødpunkt მკვდარი წერტილი
dødsattest გარდაცვალების მოწმობა
dødsdag გარდაცვალების დღე
dødsdom სასიკვდილო განაჩენი
dødsdømt სიკვდილმისჯილი
dødsensfarlig ძალიან საშიში
dødsenskedsommelig ძალიან მოსაწყენი
dødsenstrist ძალიან სამწუხარო
dødsfald სიკვდილი
dødsfjende მოსისხლე მტერი
dødskamp აგონია
dødsmesse პანაშვიდი
dødsrige საიქიო
dødsstilhed სამარისებური სიწყნარე
dødsstraf სიკვდილით დასჯა
dødsstød სასიკვდილო დარტყმა
dødssynd დიდი ცოდვა
dødstille სამარისებური სიწყნარე
dødsulykke უბედური შემთხვევა
dødsår გარდაცვალების წელი
dødsårsag სიკვდილის მიზეზი
dødtrist ძალიან სამწუხარო
døende მომაკვდავი
døgn დღე-ღამე
døgnaktuel საჭირბოროტო
døgnberedskab სადღეღამისო მზადყოფნა
døgnåben სადღეღამისო
dømme გასამართლება

განსჯა
dømmekraft განსჯის უნარი
dømmesyg კრიტიკის მოყვარული
dømt გასამართლებული,

სასჯელმისჯილი
dør კარი, კარები
dørhængsel ანჯამა
dørhåndtag კარის სახელური
dørkarm კარის ჩარჩო
dørklokke ზარი
dørmand შვეიცარი
dørmåtte ფეხსაწმენდი
dørsalg კარდაკარ გაყიდვა
dørskilt წარწერა
dørtrin ზღურბლი
dørtærskel ზღურბლი
dørvogter შვეიცარი, მეკარე
døse თვლემა
døsig მთვლემარე
døsighed ძილიანობა
døv ყრუ
døve დაყრუება
døvstum ყრუ-მუნჯი
dåb ნათლობა

მონათვლა

dåbsattest ნათლობის მოწმობა
dåbsbarn მოსანათლი
dåbsdag ნათლობის დღე
dåbsvidne ნათლია
dåd გმირობა
dådyr ირემლაღი
dårlig უვარგისი, ცუდი
dårligt ცუდად
dåse ქილა
dåseoplukker კონსერვების გასახსნელი
dåseøl ლუდი ქილებში
ebbe წყლის მიქცევა
ed ფიცი
edderdun სუსხურის ბუმბული
edderfugl სუსხური
edderkop ობობა
edderkoplignende ობობისებრი
eddike ძმარი
eddikesyre ძმარმჟავა
edelweiss ედელვაისი
eden ედემი
edition გამოცემა
edsaflæggelse ფიცის დადება
edsvoren ნაფიცი
efemer ეფემერული
efemerisk ეფემერული
efeu სურო, ფატალო
effekt ეფექტი
effektfuld ეფექტური
effektiv ეფექტიური
effektivitet ეფექტურობა
efter შემდეგ, მერე
efterabe მიბაძვა
efteraber მიმბაძველი
efterforske გამოძიება
efterforsker გამომძიებელი
efterforskning გამოკვლევა, შემოწმება, გასინჯვა

გამოძიება
efterforskningsgruppe საგამოძიებო ჯგუფი
efterforskningsmæssig საგამომძიებლო, საგამოძიებო
efterfølger მიმდევარი
eftergive დათმობა
eftergivelig დამთმობი
eftergivelse დათმობა
eftergivende დამთმობი
eftergivenhedspolitik დათმობების პოლიტიკა
eftergøre მიბაძვა

გაყალბება
efterhånden ეტაპობრივად, თანდათან
efterklang გამოძახილი, გამოხმაურება
efterkommer შთამომავალი
efterkrigstid ომის შემდგომი პერიოდი
efterlade დატოვება, მიტოვება

dødpunkt efterlade
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efterladenskab დანატოვარი, მემკვიდრეობა
efterligne იმიტირება, მიბაძვა
efterligning იმიტაცია, მიბაძვა
efterlyse ძებნა, ძიება
efterlysning ძებნა, ძიება
eftermiddag დღის მეორე ნახევარი
efternavn გვარი
efterord ბოლოსიტყვაობა, ბოლოთქმა
efterprøve გადამოწმება
efterprøvet გადამოწმებული, შემოწმებული
efterprøvning გადამოწმება
efterret დესერტი
efterretning შეტყობინება, ინფორმაცია

დაზვერვა
efterretningsagent მზვერავი, ჯაშუში
efterretningsaktivitet დაზვერვა, სადაზვერვო

საქმიანობა
efterretningschef დაზვერვის უფროსი
efterretningsfolk მზვერავები
efterretningsmand მზვერავი, ჯაშუში
efterretningsmæssig სადაზვერვო
efterretningsorganisationდაზვერვა
efterretningstjeneste დაზვერვა, სადაზვერვო

სამსახური
efterretningsvæsen დაზვერვა
efterse შემოწმება, დათვალიერება,

დაკვირვება
eftersende გადაგზავნა
eftersending გადაგზავნა
efterslæb ჩამორჩენა
efterslægt შთამომავლობა
eftersom ვინაიდან
efterspore გამოძიება, გამოთხრა, მიგნება
efterspurgt სანატრელი, სასურველი
efterspørgsel მოთხოვნილება
efterstræbe სწრაფვა
eftersyn დათვალიერება, შემოწმება
eftersøge ძებნა, ძიება
eftersøgning ძებნა, ძიება
eftertanke განსჯა
eftertid მომავალი
efteruddanne გადამზადება
efteruddannelse გადამზადება
efteruddannelseskurs გადამზადების კურსი
eftervirkning შედეგი
efterår შემოდგომა
eg მუხა
ege მანა
egeløv მუხის ფოთლები
egen საკუთარი

თავისი
egenart თავისებურება
egenartet თავისებური

egenbehandling თვითმკურნალობა
egenfinansiering თვითდაფინანსება
egenfrekvens საკუთარი სიხშირე
egenhændig საკუთარი ხელით გაკეთებული
egeninteresse საკუთარი ინტერესი
egenkapital საკუთარი კაპიტალი
egenkærlig თავმოყვარე
egenkærlighed თავმოყვარეობა
egenmægtig თვითნებური
egennavn საკუთარი სახელი
egennytte ანგარება
egennyttig ანგარებიანი
egenproduktion საკუთარი წარმოება
egenreklame თვითრეკლამა
egenrum საკუთარი სივრცე
egenrådig თვითნებური
egenrådighed თვითნებურობა
egenskab თვისება, მახასიათებელი
egentlig საკუთრივ, კერძოდ

რეალურად, სინამდვილეში
რეალური, ნამდვილი

egenudvikling თვითგანვითარება
egenvektor საკუთარი ვექტორი
egenvilje საკუთარი სურვილი
egenvurdering თვითშეფასება
egenvægt ხვედრითი წონა
egenværdi საკუთარი მნიშვნელობა
egeparket მუხის პარკეტი
egern ციყვი
egernabe საიმირი
egernunge დღნაჩვი
egeskov მუხნარი
egetræ მუხა
egetræsmøbel მუხის ავეჯი
eghjort ირემახოჭო
egn ადგილი, კუთხე
egne გამოდგომა
egnet ვარგისი, შესაფერისი,

გამოსადეგი
egnethed უნარიანობა, ვარგისიანობა
ego ეგო
egocentricitet ეგოცენტრიზმი
egocentriker ეგოცენტრისტი
egocentrisk ეგოცენტრული
egoisme ეგოიზმი
egoist ეგოისტი
egoistbil ორადგილიანი მანქანა
egoistisk ეგოისტური
egypter ეგვიპტელი
egyptisk ეგვიპტური
ej არა
eje საკუთრება

ფლობა

efterladenskab eje
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ejendel საკუთრება
ejendom საკუთრება, ქონება
ejendommelig უცნაური
ejendomshandel უძრავი ქონებით ვაჭრობა
ejendomsmarked უძრავი ქონების ბაზარი
ejendomsmægler მაკლერი, შუამავალი
ejendomsret საკუთრების უფლება
ejendomsrettighed საკუთრების უფლება
ejendomssalg უძრავი ქონების გაყიდვა
ejendomsselskab უძრავი ქონების სააგენტო
ejendomsskat ქონებრივი გადასახადი
ejer მეპატრონე, მესაკუთრე,

მფლობელი, პატრონი
ejerinde მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე, პატრონი
ejerløs უპატრონო
ejermand მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე, პატრონი
ekg ელექტროკარდიოგრამა
ekko ექო
eklipse დაბნელება
ekliptika ეკლიპტიკა
eksakt ზუსტი
eksakthed სიზუსტე
eksaltation ეგზალტაცია
eksamen გამოცდა
eksamensfri უგამოცდო
eksamensopgave საგამოცდო ამოცანა
eksamensresultat გამოცდის შედეგი
eksaminator გამომცდელი
eksegese ეგზეგეზა
eksekution სიკვდილით დასჯა

აღსრულება
eksekutiv აღმასრულებელი
eksekutor შემსრულებელი, აღმსრულებელი
eksekvere შესრულება, აღსრულება
eksekvering შესრულება, აღსრულება
eksem ეგზემა
eksempel მაგალითი
eksempelløs შეუდარებელი, უბადლო,

უმაგალითო
eksempelsamling მაგალითების კრებული
eksempelvis მაგალითად, მაგალითის სახით
eksemplar ეგზემპლარი
eksemplarisk სამაგალითო, სანიმუშო
ekshibitionisme ექსჰიბიციონიზმი
ekshibitionist ექსჰიბიციონისტი
ekshibitionistisk ექსჰიბიციონისტური
eksil განდევნა, გადასახლება
eksistens არსებობა
eksistensminimum საარსებო მინიმუმი
eksistentialisme ეგზისტენციალიზმი
eksistentialist ეგზისტენციალისტი

eksistentialistisk ეგზისტენციალისტური
eksistere არსებობა
eksisterende არსებული
ekskludere გარიცხვა

გამორიცხვა
ekskludering გარიცხვა

გამორიცხვა
eksklusion გარიცხვა

გამორიცხვა
eksklusiv გამორჩეული

ექსკლუზიური
ekskone ყოფილი ცოლი
ekskonge ყოფილი მეფე
ekskrement ექსკრემენტი
ekskursion ექსკურსია
ekskursionsleder ექსკურსიამძღოლი
ekskæreste ყოფილი საყვარელი
ekslibris ექსლიბრისი
eksmand ყოფილი ქმარი
eksobiologi ასტრობიოლოგია
eksoterisk ეგზოტერიკული
eksotisk ეგზოტიკური
ekspandere გაფართოება
ekspansion გავრცელება, გაფართოება
ekspansionisme ექსპანსიონიზმი
ekspansiv გაფართოებადი
ekspatriere ექსპატრიაცია
ekspedere გაგზავნა

მომსახურება, გამასპინძლება
ekspedient გამყიდველი, მოვაჭრე
ekspedit სწრაფი
ekspedition გაგზავნა

მომსახურება
ექსპედიცია

ekspeditionsdeltager ექსპედიციის მონაწილე
ekspeditionsgebyr მომსახურების საფასური
ekspeditrice გამყიდველი, მოვაჭრე
ekspeditør გამყიდველი, მოვაჭრე
eksperiment ცდა, ექსპერიმენტი
eksperimental ექსპერიმენტული
eksperimentalbil საცდელი მანქანა
eksperimentalfysik ექსპერიმენტული ფიზიკა
eksperimentalfysiker ფიზიკოსი-ექსპერიმენტატორი
eksperimentalpsykologi ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია
eksperimentator ექსპერიმენტატორი
eksperimentel ექსპერიმენტული
ekspert ექსპერტი, სპეციალისტი
ekspertgruppe ექსპერტთა ჯგუფი
ekspertise ექსპერტიზა
eksplicit ცხადი, მკაფიო, აშკარა
eksplicitere ცხადყოფა, ცხადი სახით

წარმოდგენა
eksplodere აფეთქება

ejendel eksplodere
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eksplodering აფეთქება
eksplosion აფეთქება
eksplosionsfare ფეთქებადსაშიშროება
eksplosionsrisiko ფეთქებადსაშიშროება
eksplosiv ასაფეთქებელი

ფეთქებადი
eksponat ექსპონატი
eksponent წარმომადგენელი

ხარისხის მაჩვენებელი
eksponentialfunktion ექსპონენტი, მაჩვენებლიანი

ფუნქცია
eksponentiel ექსპონენტური
eksponere გამოფენა, გაშუქება
eksponering ექსპოზიცია
eksponeringsmåler ექსპონომეტრი
eksponeringstid გაშუქების დრო
eksport ექსპორტი
eksportandel ექსპორტის წილი
eksportartikel საექსპორტო საქონელი
eksportere ექსპორტირება
eksportforbud ექსპორტის აკრძალვა
eksportfremmende ექსპორტის ხელშემწყობი
eksporthandel ექსპორტი
eksporthandler ექსპორტერი
eksportmæssig საექსპორტო
eksportorienteret ექსპორტზე ორიენტირებული
eksportvarer საექსპორტო საქონელი
eksportør ექსპორტერი
eksposition ექსპოზიცია
ekspres ექსპრესი
ekspresbus ავტოექსპრესი
ekspressionisme ექსპრესიონიზმი
ekspressionist ექსპრესიონისტი
eksprestog ექსპრეს-მატარებელი
ekspropriation ექსპროპრიაცია
ekspræsident ექსპრეზიდენტი
ekstensiv ვრცელი, ფართო
eksteriør ექსტერიერი, გარე ხედი,

გარეგნობა
ekstern გარე
ekstra დამატებით

დამატებითი
ekstraarbejde დამატებითი სამუშაო
ekstraindtægt დამატებითი შემოსავალი
ekstrajob მეორე სამსახური
ekstrakt ექსტრაქტი
ekstraomkostning დამატებითი ხარჯი
ekstraopgave დამატებითი სავარჯიშო
ekstraordinær ექსტრაორდინარული
ekstrapolation ექსტრაპოლაცია
ekstrapolere ექსტრაპოლირება
ekstraudgave დამატებითი გამოცემა
ekstraudgift დამატებითი ხარჯი

ekstraudstyr დამატებითი აღჭურვილობა
ekstravagant ექსტრავაგანტური
ekstrem უკიდურესობა

უკიდურესი, ექსტრემალური
ekstremisme ექსტრემიზმი
ekstremist ექსტრემისტი
ekstremistgruppe ექსტრემისტთა ჯგუფი,

ექსტრემისტული დაჯგუფება
ekstremistisk ექსტრემისტული
ekstremitet ექსტრემალურობა

კიდური
ekstremt უკიდურესად
ekvilibrist ეკვილიბრისტი
ekvilibrium წონასწორობა
ekvipage ეკიპაჟი, შემადგენლობა
ekvipere აღჭურვა
ekvipering აღჭურვა
el თხმელა, მურყანი
eland კანა
elasticitet დრეკადობა, ელასტიკურობა,

მოქნილობა
elastisk ელასტიური, დრეკადი
elbesparelse ელექტროენერგიის დაზოგვა
elbil ელექტრომანქანა,

ელექტრომობილი
elbus ელექტრობუსი
eldreven ელექტრული
eldrevet ელექტრული
elefant სპილო
elefantsnabel სპილოს ხორთუმი
elefantunge სპილოს შვილი
elegance ელეგანტურობა, სიკოხტავე
elegant ელეგანტური, კოხტა
elektricitet ელექტრობა
elektricitetsforsyning ელმომარაგება,

ელექტრომომარაგება,
ელექტროენერგიის მიწოდება

elektricitetsnet ელექტროქსელი
elektricitetsproduktion ელექტროგენერაცია,

ელექტროენერგიის გენერაცია
elektrificere ელექტრიფიკაცია
elektrificering ელექტრიფიკაცია
elektriker ელექტრიკოსი
elektrisk ელექტრული
elektrobil ელექტრომობილი
elektrochok ელექტროშოკი
elektrode ელექტროდი
elektrodesvejsning ელექტროშედუღება
elektrodynamik ელექტროდინამიკა
elektrodynamisk ელექტროდინამიკური
elektroencefalografi ელექტროენცეფალოგრაფია
elektroencefalogram ელექტროენცეფალოგრამა
elektroingeniør ელექტროინჟინერი

eksplodering elektroingeniør
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elektrokardiogram ელექტროკარდიოგრამა
elektrokemi ელექტროქიმია
elektrokemisk ელექტროქიმიური
elektrolyse ელექტროლიზი
elektrolyt ელექტროლიტი
elektromagnet ელექტრომაგნიტი
elektromagnetisk ელექტრომაგნიტური
elektromagnetisme ელექტრომაგნეტიზმი
elektromotor ელექტროძრავა
elektromotorisk ელექტრომამოძრავებელი
elektron ელექტრონი
elektronik ელექტრონიკა
elektronisk ელექტრონული
elektronmikroskop ელექტრონული მიკროსკოპი
elektronrør ელექტრონული მილაკი
elektronvolt ელექტრონვოლტი
elektrostatik ელექტროსტატიკა
elektrostatisk ელექტროსტატიკური
elektroteknik ელექტროტექნიკა
elektroteknisk ელექტროტექნიკური
element ელემენტი
elementarpartikel ელემენტარული ნაწილაკი
elementær ელემენტარული
elendig უვარგისი, საცოდავი, უბადრუკი,

საშინელი
elendighed საცოდაობა, უბადრუკობა
elev მოსწავლე
elevator ლიფტი
elevatorfører მელიფტე
elevgruppe მოსწავლეთა ჯგუფი
elevtal მოსწავლეთა რაოდენობა
elfenben სპილოს ძვალი
elfenbensfarvet სპილოს ძვლის ფერის
elfenbenshvid სპილოს ძვლის ფერის
elforbrug ელექტროენერგიის მოხმარება
elforbruger ელექტროენერგიის

მომხმარებელი
elforsyning ელმომარაგება,

ელექტრომომარაგება,
ელექტროენერგიის მიწოდება

elg ცხენ-ირემი, ლოსი
elguitar ელექტროგიტარა
elimination გამორიცხვა, მოშორება,

მოცილება
eliminere გამორიცხვა

მოშორება, მოცილება
ამოძირკვა, აღმოფხვრა

eliminering გამორიცხვა, მოშორება,
მოცილება

elingeniør ელექტროინჟინერი
elinstallatør ელექტრიკოსი
elite ელიტა
eliteenhed ელიტარული ქვედანაყოფი

elitær ელიტარული
elkabel ელექტროკაბელი
elkraft ელექტროენერგია
elkøretøj ელექტრომანქანა
eller ან

თუ
ellers სხვა მხრივ

ან
elletræ მურყანი, თხმელა
elleve თერთმეტი
ellevetimers თერთმეტსაათიანი
elleveårig თერთმეტწლიანი
elleveårs თერთმეტი წლის
ellevte მეთერთმეტე
ellipse ელიფსი
ellipseformet ელიფსური
ellipsoide ელიფსოიდი
ellipsoidisk ელიფსოიდალური
elliptisk ელიფსური
ellokomotiv ელმავალი
elm თელა, თელამუში
elmast ელექტროანძა
elmotor ელექტროძრავა
elmåler ელექტრომრიცხველი
elpære ნათურა
elsdyr ცხენ-ირემი, ლოსი
elsdyrantilope კანა
elsikkerhed ელექტროუსაფრთხოება
elske სიყვარული
elskelig საყვარელი, ალერსიანი
elsker საყვარელი
elskerinde საყვარელი
elskov სიყვარული
elskovsfuld სასიყვარულო
elskværdig საამო, სასიამოვნო
eltog ელექტრომატარებელი
elv მდინარე
elverfolk ელფები
elværk ელექტროსადგური
em ორთქლი
emalje მინანქარი, ემალი
emancipation განთავისუფლება, ემანსიპაცია
emballage ტარა, საფუთავი
emballere შეფუთვა
emballering შეფუთვა
embargo ემბარგო
embede თანამდებობა
embedemand მოხელე
embedsmand მოხელე
embedsmisbrug თანამდებობის ბოროტად

გამოყენება
embedsmæssig თანამდებობრივი
emblem ემბლემა

elektrokardiogram emblem

Dansk-georgisk ordbog 53



embryo ჩანასახი, ემბრიონი
embryolog ემბრიოლოგი
embryologi ემბრიოლოგია
embryologisk ემბრიოლოგიური
embryon ჩანასახი, ემბრიონი
embryonal ემბრიონული
embryonisk ემბრიონული
emigrant ემიგრანტი
emigration ემიგრაცია
emigrere ემიგრირება
emigrering ემიგრირება
eminent გამოჩენილი, გამორჩეული
emir ემირი
emirat ემირატი
emission ემისია, გამოსხივება,

გამოტყორცნა
emissionsspektrum გამოსხივების სპექტრი
emittere გამოსხივება
emne თემა
emotion ემოცია
emotionel ემოციური
empirisk ემპირიული
emu ემუ
emulator ემულატორი
emulsion ემულსია
en ერთი
enakter ერთაქტიანი
enarmet ცალხელა
enatomig ერთატომიანი
enbenet ცალფეხა
encefalografi ენცეფალოგრაფია
encefalogram ენცეფალოგრამა
encellet ერთუჯრედიანი
encifret ერთციფრიანი
encyklopædi ენციკლოპედია
encyklopædisk ენციკლოპედიური
end ვიდრე
endags ერთდღიანი
ende ბოლო, დასასრული
endegyldig საბოლოო
endelig საბოლოო

საბოლოოდ, ბოლოს და ბოლოს
endeligt აღსასრული
endelse დაბოლოება
endeløs უსასრულო
endemisk ენდემური
endemål საბოლოო მიზანი
endepunkt ბოლო წერტილი
endestation ბოლო გაჩერება
endetarm სწორი ნაწლავი
endevende ამოტრიალება
endimensional ერთგანზომილებიანი
endnu აქამდე, დღემდე, ჯერ, ჯერ კიდევ

endokrin ენდოკრინული
endokrinolog ენდოკრინოლოგი
endokrinologi ენდოკრინოლოგია
endokrinologisk ენდოკრინოლოგიური
endrægtig ერთსულოვანი
endrægtighed ერთსულოვნება
endvidere შემდეგომ
ene ღვია
enearving ერთადერთი მემკვიდრე
enebarn დედისერთა
eneboer განდეგილი, მარტოდ მცხოვრები
enebær ღვია
enebærbusk ღვია
eneherredømme ერთმართველობა
enehersker ავტოკრატი
ener ერთიანი

ერთეული
eneret ექსკლუზიოური უფლება
energetik ენერგეტიკა
energetisk ენერგეტიკული
energi ენერგია
energibalance ენერგობალანსი
energibehov ენერგომოთხოვნა
energibesparelse ენერგიის დაზოგვა
energibesparende ენერგოდამზოგავი
energibærer ენერგომატარებელი
energieffektiv ენერგოეფექტური
energieffektivitet ენერგოეფექტურობა
energieksport ენერგოექსპორტი
energieksportør ენერგოექსპორტერი
energiforbrug ენერგომოხმარება
energiforbruger ენერგომომხმარებელი
energiforsyning ენერგომომარაგება,

ენერგომიწოდება,
ენერგომოწოდება

energigivende ენერგიის მომცემი
energiintensiv ენერგოტევადი
energikilde ენერგიის წყარო
energikrise ენერგოკრიზისი
energikrævende ენერგოტევადი
energileverandør ენერგომომწოდებელი
energiminister ენერგეტიკის მინისტრი
energipolitik ენერგოპოლიტიკა
energiprojekt ენერგოპროექტი
energiressource ენერგორესურსი
energisektor ენერგოსექტორი
energisk ენერგიული
energisystem ენერგოსისტემა
energitab ენერგოდანაკარგი
energiudvikling ენერგოგანვითარება
enerådig ერთპიროვნული
eneste ერთადერთი

embryo eneste
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enestående ერთადერთი, გამორჩეული,
შეუდარებელი

enetages ერთსართულიანი
enetale მონოლოგი
enevælde ავტოკრატია
enfamiliehus საკუთარი სახლი
enfaset ერთფაზიანი
enfoldig უბრალო, ალალი,

გულუბრყვილო
eng მდელო
engagere დაქირავება, მოწვევა, ჩართვა,

დაინტერესება
engang ერთხელ

ოდესღაც
engangs ერთჯერადი
engangsafgift ერთჯერადი გადასახადი
engangssprøjte ერთჯერადი შპრიცი
engangsstøtte ერთჯერადი დახმარება
engblomme უძოვარა
engel ანგელოზი
engelsk ინგლისური
engelskmand ინგლისელი
engelsktalende ინგლისურენოვანი
engelsød კილამურა
engleagtig ანგელოზური
englevinge ანგელოზის ფრთა
englænder ინგლისელი
englænderinde ინგლისელი
engros საბითუმო
engroshandel საბითუმო ვაჭრობა
engrospris საბითუმო ფასი
engrossalg საბითუმო ვაჭრობა
enhed ერთეული

ერთიანობა, ერთსულოვნება
enhjulet ერთბორბლიანი
enhjørning მითიური ცალრქა ცხენისმაგვარი

ცხოველი
enhver ყოველი, თითოეული
enig თანახმა
enighed ერთსულოვნება, თანხმობა
enke ქვრივი
enkefrue ქვრივი
enkel მარტივი

ადვილი, იოლი
enkelhed სიმარტივე
enkelt ერთეული, ცალკეული
enkeltbekkasin ჭყინპო
enkeltbillet ცალმხრივი ბილეთი, ბილეთი

ერთი მიმართულებით
enkelthed დეტალი
enkeltiagttagelse ერთჯერადი დაკვირვება
enkeltindivid ცალკეული ინდივიდი
enkeltmand ცალკეული ადამიანი

enkeltord ცალკეული სიტყვა
enkeltperson ცალკეული ადამიანი
enkeltstående ცალკეული
enkelttilfælde ცალკეული შემთხვევა
enkeltværelse ერთადგილიანი ნომერი
enkemand ქვრივი
enklave ანკლავი
enlig მარტო, მარტოხელა
enliters ლიტრიანი
enmands ერთადგილიანი, ერთკაციანი
enmastet ერთანძიანი
enmotors ერთძრავიანი
enorm უზარმაზარი, უშველებელი
enpolet ერთპოლუსიანი,

ერთპოლარული,
მონოპოლარული

enpuklet ცალკუზა, ერთკუზიანი
enquete ანკეტა

გამოკითხვა
ens ერთნაირი, ტოლფასი
ensartet ერთნაირი, ერთგვაროვანი
ensartethed ერთგვაროვნება
ensbetydende ტოლფასი
ensemble ანსამბლი
ensfarvet ერთი ფერის, ერთფეროვანი
ensformig ერთფეროვანი
ensidet ერთმხრივი
ensidig ცალმხრივი
ensidigt ცალმხრივად
enslydende იდენტური
ensom მარტო, მარტოხელა
ensomhed მარტოობა
ensomhedsfølelse მარტოობის შეგრძნება
enspaltet ერთსვეტიანი
ensporet ერთლიანდაგიანი
ensproglig ერთენოვანი
enstavelses ერთმარცვლიანი
enstavelsesord ერთმარცვლიანი სიტყვა
enstemmig ერთხმოვანი
enstemmighed ერთსულოვნება
enstjernes ერთვარსკვლავიანი
enstonig მონოტონური
enstrenget ერთსიმიანი
ental მხოლობითი
entalpi ენტალპია
entalsform მხოლობითი ფორმა
enten ან
enterovirus ენტეროვირუსი
entommes ერთდიუიმიანი
entomolog ენტომოლოგი, ინსექტოლოგი
entomologi ენტომოლოგია, ინსექტოლოგია
entomologisk ენტომოლოგიური
entre შესასვლელი

enestående entre
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entredør შესასვლელის კარი
entreprenør მენარდე
entropi ენტროპია
entusiasme ენთუზიაზმი
entusiast ენთუზიასტი
entydig ერთმნიშვნელოვანი
entydighed ერთმნიშვნელოვნება
envejs ცალმხრივი
envejskommunikation ცალმხრივი კავშირი
enægget ერთკვერცხისეული
enøjet ცალთვალა
enøret ცალყურა
eocæn ეოცენი
epicenter ეპიცენტრი
epicentrum ეპიცენტრი
epidemi ეპიდემია
epidemilignende ეპიდემიისებური
epidemiolog ეპიდემიოლოგი
epidemiologi ეპიდემიოლოგია
epidemiologisk ეპიდემიოლოგიური
epidemisk ეპიდემიური
epigraf ეპიგრაფი
epilepsi ეპილეფსია
epileptisk ეპილეფსიური
epilering ეპილაცია
episode ეპიზოდი
episodisk ეპიზოდური
epitet ეპითეტი
epoke ეპოქა, ჟამი, ხანა
epokegørende ეპოქალური
epokeskabende ეპოქალური
epost ელფოსტა
erektion ერექცია
erfare შემეცნება

განცდა
erfaren გამოცდილი
erfaring გამოცდილება
erfaringsbaseret გამოცდილებაზე დაფუძნებული
erfaringsmæssig გამოცდილებისეული
erfaringsudveksling გამოცდილების გაცვლა
erfaringsvidenskab ემპირიული მეცნიერება
ergonomi ერგონომიკა
erhverv სპეციალობა, პროფესია
erhvervelse შენაძენი, მონაპოვარი
erhvervsaktivitet ბიზნესი
erhvervsdrivende ბიზნესმენი
erhvervsliv მეწარმეობა
erhvervsmand ბიზნესმენი
erhvervspartner ბიზნესპარტნიორი
erindre ხსოვნა, გახსენება
erindring ხსოვნა

მოგონება
სახსოვარი

erindringsbog მოგონებათა წიგნი, მემუარი
erkende აღიარება
erkendelig შემეცნებადი
erkendelse შემეცნება
erkendelsesmæssig შემეცნებითი
erklære გამოცხადება, განცხადება
erklæret გამოცხადებული
erklæring გამოცხადება, განცხადება
ernære კვება
ernæring კვება
erobre დაპყრობა
erobrende დაპყრობითი
erobrer დამპყრობელი
erobret დაპყრობილი
erobring დაპყრობა
erobringskrig დაპყრობითი ომი
erobringstogt დაპყრობითი ლაშქრობა
erogen ეროგენული
erosion ეროზია
erotik ეროტიკა
erotisk ეროტიკული
erratum შეცდომა
erstatning შენაცვლება

კომპენსაცია, ანაზღაურება
erstatningsbeløb კომპენსაციის ოდენობა
erstatningsregel ანაზღაურების წესი
erstatningsspørgsmål კომპენსაციის საკითხი
erstatte შენაცვლება

კომპენსირება, ანაზღაურება
erstattelig კომპენსირებადი,

ანაზღაურებადი
erstattelighed ანაზღაურებადობა
erts მადანი
eruption ამოფრქვევა
erysipeloid ერიზიპელოიდი
erytrocyt ერითროციტი
es ტუზი
eskadron ესკადრონი
eskalation ესკალაცია
eskalere ესკალირება
eskalering ესკალაცია
eskapade ესკაპადა
eskimo ესკიმოსი
eskorte ესკორტი
eskortere ესკორტირება
esperanto ესპერანტო
essens რაობა, დედაარსი
essentiel არსებითი, საკვანძო
ester ესტონელი
estimat შეფასება
estimere შეფასება
estisk ესტონური
estlænder ესტონელი

entredør estlænder
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estragon ტარხუნა
et ერთი
etablere დაარსება
etablering დაარსება

დამკვიდრება
etage სართული
etape ეტაპი
etapevis ეტაპობრივად
etat უწყება, დეპარტამენტი
etbinds ერთტომიანი
etbindsværk ერთტომეული
etcetera და ასე შემდეგ
eternit შიფერი
ethanol ეთანოლი
ethjulet ცალბორბლიანი
etik ეთიკა
etikette ეტიკეტი
etioper ეთიოპიელი
etiopier ეთიოპიელი
etiopisk ეთიოპიური
etisk ეთიკური
etnisk ეთნიკური
etnograf ეთნოგრაფი
etnografi ეთნოგრაფია
etnografisk ეთნოგრაფიული
etnohistorisk ეთნოისტორიული
etnolog ეთნოლოგი
etnologi ეთნოლოგია
etnologisk ეთნოლოგიური
etpartistyre ერთპარტიული მმართველობა
etpartisystem ერთპარტიული სისტემა
ettal ერთიანი
etter ერთიანი
ettrins ერთსაფეხურიანი
etværelses ერთოთახიანი
etymologi ეტიმოლოგია
etymologisk ეტიმოლოგიური
etårig ერთწლიანი
etårs ერთი წლის
eufori ეიფორია
euforisk ეიფორიული
eukalyptus ევკალიპტი
eukalyptusolie ევკალიპტის ზეთი
eukalyptustræ ევკალიპტი
euklidisk ევკლიდური
eunuk საჭურისი
eurasier ევრაზიელი
eurasisk ევრაზიული
euro ევრო
euroatlantisk ევროატლანტიკური
eurocentrisk ევროცენტრული
euroområde ევროზონა
europamester ევროპის ჩემპიონი

europamesterskab ევროპის ჩემპიონატი
europaparlament ევროპარლამენტი
europaråd ევროსაბჭო
europæer ევროპელი
europæiseret გაევროპელებული
europæisering გაევროპელება
europæisk ევროპული
eurosamarbejde ევროთანამშრომლობა
euroskeptiker ევროსკეპტიკოსი
eurozone ევროზონა
evadatter ქალი
evakuere ევაკუირება
evakuering ევაკუაცია
evakueringsplan ევაკუაციის გეგმა
evaluere შეფასება
evaluering შეფასება
evaporation აორთქლება, ააირება
evaporere აორთქლება
evaporering აორთქლება
eventuel შესაძლო
eventyr ზღაპარი

თავგადასავალი
eventyrer თავგადასავლების მაძიებელი

ავანტიურისტი
eventyrerske თავგადასავლების მაძიებელი

ავანტიურისტი ქალი
eventyrland ზღაპრული ქვეყანა
eventyrlig სათავგადასავლო
eventyrlysten თავგადასავლების მაძიებელი
evident აშკარა
evig მარადიული
eviggyldig სამუდამო
eviggøre უკვდავყოფა
evighed მარადიულობა
evighedsblomst უკვდავა, ნეგო
evigtgyldig მარადიული
evigung უბერებელი
evindelig მარადიული
evindelighed მარადიულობა
evne უნარი, უნარიანობა
evnerig უნარიანი, საზრიანი
evolution განვითარება, ევოლუცია
evolutionistisk ევოლუციონისტური
evolutionær ევოლუციური
excentriker ექსცენტრიკი
excentrisk ექსცენტრული
exceptionel განსაკუთრებული
exosfære ეგზოსფერო
fabel ზღაპარი, იგავი
fabelagtig ზღაპრული
fabeldigter მეზღაპრე
fabeldyr მითიური ცხოველი
fable გამოგონება, ფანტაზიორობა

estragon fable
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fabrik ქარხანა
fabrikant მწარმოებელი
fabrikat ნაწარმი
fabrikation წარმოება
fabrikere გამოშვება, წარმოება
fabriksmæssig ქარხნული
fabulere გამოგონება, ფანტაზიორობა
facade ფასადი
facit პასუხი, ამოხსნა
fad თეფში, ჯამი

კასრი
fadder ნათლია
fader მამა
faderlig მამობრივი, მამისეული, მამური
faderløs უმამო
fadermorder მამისმკვლელი
faderskab მამობა
fadøl კასრის ლუდი
fag დარგი, საგანი, სპეციალობა
fagbevægelse პროფკავშირული მოძრაობა
fagbog სახელმძღვანელო
fager ლამაზი
fagfolk სპეციალისტები
fagforbund პროფკავშირი
fagforening პროფკავშირი
fagfælle კოლეგა
fagkyndig კვალიფიცირებული
faglig პროფესიული
faglitteratur სპეციალური ლიტერატურა
faglærer საგნის მასწავლებელი
faglært კვალიფიცირებული
fagmand სპეციალისტი
fagminister დარგობრივი მინისტრი
fagmæssig პროფესიული
fagocyt ფაგოციტი
fagområde დარგი
fagord ტერმინი
fagskole სასწავლებელი
fagsprog ტერმინოლოგია
faguddannet სპეციალისტი
fagudtryk ტერმინი
fahrenheit ფარენჰეიტი
fajance ქაშანური
fakkel ჩირაღდანი
fakkelbærer ჩირაღდნოსანი
faktisk ფაქტიური

ფაქტიურად
faktor ფაქტორი

თანამამრავლი
faktorisere ფაქტორიზაცია
faktorisering ფაქტორიზაცია
faktum ფაქტი
faktura ფაქტურა

fakultativ ფაკულტატიური, არჩევითი
fakultet ფაკულტეტი

ფაქტორიალი
fald დაღმასვლა, ვარდნა, ჩავარდნა,

უკუსვლა
შემთხვევა

falde დაღმასვლა, ვარდნა, ჩავარდნა,
უკუსვლა, ჩამონგრევა, ჩამოქცევა

falden დავარდნილი, დაღუპული
faldhøjde ვარდნის სიმაღლე
faldskærm პარაშუტი
faldskærmstropper საპარაშუტო დესანტი
faldskærmsudspring პარაშუტით გადახტომა
faldskærmsudspringer პარაშუტისტი
falk შევარდენი
fallent გაკოტრებული, ბანკროტი
fallit გაკოტრება

გაკოტრებული
fallos ფალოსი
falme ფერის დაკარგვა, გამკრთალება
falsificerbar გაყალბებადი
falsificere გაყალბება
falsificering ფალსიფიკაცია, გაყალბება
falsifikation ფალსიფიკაცია, გაყალბება
falsk ყალბი, ცრუ
falskhed სიყალბე
falskner გამყალბებელი
familie ოჯახი
familiedrama ოჯახური დრამა
familiefader ოჯახის უფროსი
familiefar ოჯახის მეთაური
familieforsørger ოჯახის მარჩენალი
familieforøgelse ოჯახის შევსება
familiegenforening ოჯახის გაერთიანება
familiehistorie ოჯახის ისტორია
familieidyl ოჯახური იდილია
familieliv ოჯახური ცხოვრება
familiemedlem ოჯახის წევრი
familiemenneske მეოჯახე
familiemæssig ოჯახური, საოჯახო
familienavn გვარი
familieoverhoved ოჯახის მეთაური
familietradition ოჯახური ტრადიცია
familietragedie ოჯახური ტრაგედია
famøs ცნობილი, განთქმული
fan თაყვანისმცემელი, ქომაგი
fanatiker ფანატიკოსი
fanatisk ფანატიკური
fanatisme ფანატიზმი
fanden ეშმაკი, სატანა
fandenivoldsk თავზე ხელაღებული
fane დროშა
fanebærer მედროშე

fabrik fanebærer
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faneflugt ღალატი
fangarm საცეცი
fange ტყვე

პატიმარი
დაჭერა, შეპყრობა, დატყვევება

fangelejr ტყვეთა ბანაკი
fangen დატყვევებული, ტყვედაყვანილი,

ტყვედჩავარდნილი
fangenskab ტყვეობა
fangst ჭერა
fantasere ფანტაზიორობა
fantasi ფანტაზია
fantasifoster ფანტაზიის ნაყოფი
fantasifuld ფანტაზიით სავსე
fantasiløs ფანტაზიას მოკლებული,

უფანტაზიო
fantasirig ფანტაზიით სავსე
fantast ფანტაზიორი, მეოცნებე
fantastik ფანტასტიკა
fantastisk ფანტასტიკური
fantom აჩრდილი
far მამა
farao ფარაონი
farbror ბიძა
farce ფარსი
fare საფრთხე, საშიშროება
farefri უსაფრთხო, უხიფათო
farefuld საშიში
faregruppe რისკის ჯგუფი
faresignal განგაში
faretruende საშიში
farezone საშიში ზონა
farfader ბაბუა, პაპა, მამის მამა
farfar ბაბუა, პაპა
farin შაქარი
farlig საშიში, სახიფათო
farm ფერმა
farmaceut ფარმაცევტი
farmaceutik ფარმაცევტიკა
farmaceutisk ფარმაცევტული
farmaci ფარმაცია
farmakolog ფარმაკოლოგი
farmakologi ფარმაკოლოგია
farmakologisk ფარმაკოლოგიური
farmer ფერმერი
farmoder ბებია, დიდედა, მამის დედა
farmor ბებია, დიდედა, მამის დედა
fars ფარსი

ფარში
farsi სპარსული
fart სიჩქარე, სისწრაფე

ტემპი
fartbegrænsning სიჩქარის ლიმიტი

fartgal სწრაფი ტარების მოყვარული,
სიჩქარის გიჟი

fartmåler სპიდომეტრი
fartøj გემი, ნავი, ხომალდი
farvand ფარვატერი
farve ფერი

საღებავი
ღებვა, შეღებვა

farveblind დალტონიკი
farveblyant ფერადი ფანქარი
farvefilm ფერადი ფილმი, ფერადი ფირი
farvefjernsyn ფერადი ტელევიზია
farvefotografi ფერადი ფოტოგრაფია
farveglad ფერად-ფერადი
farvehandel საღებავის მაღაზია
farvekombination ფერთა კომბინაცია
farvel მშვიდობით, ნახვამდის
farvelægge გაფერადება
farvelægning ღებვა, შეღებვა
farveløs უფერული, ფერდაკარგული
farveløshed უფერულობა
farverig მრავალფეროვანი
farvestof საღებავი
farvet ფერადი
farvetone ელფერი
farvetryk ფერადი ბეჭდვა
farvevalg ფერის შერჩევა
fasan ხოხობი
fasaneri სახოხობე, ხოხობის საშენი
fasankylling ლაპრი
fascinere მოჯადოება, მოხიბვლა
fascisme ფაშიზმი
fascist ფაშისტი
fascistisk ფაშისტური
fase ფაზა
fashionabel ფეშენებელური
fast მყარი, მტკიცე

ფიქსირებული, სტაციონარული
მუდმივი

fastboende მუდმივად მცხოვრები
faste მარხვა
fastedag მარხვის დღე
faster მამიდა
fastfrosset გაყინული
fasthed სიმტკიცე
fastholde შენარჩუნება, მიდევნა
fastklemt გაჭედილი
fastland კონტინენტი
fastlandsklima კონტინენტალური ჰავა
fastlægge ფიქსირება, დაზუსტება,

განსაზღვრა
fastlæggelse ფიქსირება, დაზუსტება,

განსაზღვრა

faneflugt fastlæggelse
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fastlæggende განმსაზღვრელი
fastlåse შეჩერება, გაყინვა
fastpris ფიქსირებული ფასი
fastsat განსაზღვრული, დანიშნული
fastslå დადგენა
faststoffysik მყარი სხეულის ფიზიკა
fastsætte დადგენა
fastsættelse განსაზღვრა, დანიშვნა, დადგენა
fastsættende განმსაზღვრელი
fatal საბედისწერო
fatalisme ფატალიზმი
fatalist ფატალისტი
fatalistisk ფატალისტური
fatalitet ფატალურობა
fatning გაწონასწორებულობა
fatte გაგება, ჩაწვდომა
fatteevne გაგების უნარი
fattelig გასაგები
fattig ღარიბი
fattigdom სიღარიბე
fattigdomsbekæmpelse სიღარიბესთან ბრძოლა
fattigdomsproblem სიღარიბის პრობლემა
fattigmand ღარიბი
fauna ფაუნა
favne შემოვლება
favorabel ხელსაყრელი
favorisere ხელის შეწყობა
favorit ამოჩემებული, ფავორიტი
favoritforfatter საყვარელი მწერალი
favoritmad საყვარელი საჭმელი
favoritrolle საყვარელი როლი
favør კეთილგანწყობა
fax ფაქსი
faxe ფაქსის გაგზავნა
fe ფერია
feber სიცხე
febernedsættende სიცხის დამწევი
feberstillende სიცხის დამწევი
februar თებერვალი
fed მსუქანი, სქელი
federation ფედერაცია
fedme სიმსუქნე
fedt ქონი, ცხიმი
fedtfri ცხიმის გარეშე, უცხიმო
fedtfugl გუახარო
fedtholdig ცხიმის შემცველი
fedtindhold ცხიმის შემცველობა
fedtlag ქონი
fedtrig ცხიმიანი, ქონიანი
fedtstof ცხიმი
feedback გამოხმაურება
fejde შუღლი
feje მოხვეტა

fejeblad აქანდაზი
fejekost ცოცხი
fejespån აქანდაზი
fejghed ლაჩრობა
fejl შეცდომა

ხარვეზი, ნაკლი, სიმცირე
მცდარი, არასწორი

fejlagtig მცდარი
fejlagtighed მცდარობა
fejlberegning შეცდომით დათვლა
fejldiagnose არასწორი დიაგნოზი
fejle შეცდომის დაშვება
fejlernæring არასწორი კვება
fejlfri უშეცდომო
fejlfuld შეცდომებით სავსე
fejlinformation ცრუინფორმაცია
fejlkilde შეცდომის წყარო
fejlmargin ცდომილება
fejlreaktion მცდარი რეაქცია
fejlslagen წარუმატებელი, უიღბლო
fejlslutning მცდარი დასკვნა
fejltagelse შეცდომა, შეცდომის დაშვება
fejltolkning არასწორი ინტერპრეტაცია
fejltrin არასწორი ნაბიჯი
fejlvurdere არასწორი შეფასება
fejre ზეიმი, აღნიშვნა
fejring ზეიმი
felt ველი

არე, დარგი
feltlæge ფერშალი
feltmæssig საველე
felttog ლაშქრობა
fem ხუთი
fembinds ხუთტომიანი
fembindsværk ხუთტომეული
femcifret ხუთნიშნა
femcylindret ხუთცილინდრიანი
femdages ხუთდღიანი
femdobbelt ხუთჯერადი, ხუთმაგი
femdoble ხუთჯერ გაზრდა
femdobling ხუთჯერ გაზრდა, გახუთმაგება
femetages ხუთსართულიანი
femgears ხუთსიჩქარიანი
femhundredekroneseddelხუთასკრონიანი კუპიურა
feminin ქალური
feminisme ფემინიზმი
feminist ფემინისტი
feministisk ფემინისტური
femkamp ხუთჭიდი
femkant ხუთკუთხედი
femkantet ხუთკუთხა
femkæmper ხუთჭიდელი
femliters ხუთლიტრიანი

fastlæggende femliters
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femmastet ხუთანძიანი
femmåneders ხუთთვიანი
femstjerners ხუთვარსკვლავიანი
femstrenget ხუთსიმიანი
femte მეხუთე
femtedel მეხუთედი
femten თხუთმეტი
femtende მეთხუთმეტე
femtenårig თხუთმეტწლიანი
femtenårs თხუთმეტი წლის
femteplads მეხუთე ადგილი
femti ორმოცდაათი
femtimers ხუთსაათიანი
femtoms ხუთდიუიმიანი
femværelsers ხუთოთახიანი
femværelses ხუთოთახიანი
femårig ხუთწლიანი
femårs ხუთი წლის
femårsperiode ხუთწლედი
femårsplan ხუთწლიანი გეგმა
fennek მელა ფენეკი
fennolog ფინეთმცოდნე
fennologi ფინეთმცოდნეობა
fennoskandia ფენოსკანდინავია
fennoskandisk ფენოსკანდინავიური
ferie შვებულება, არდადეგები
feriebolig აგარაკი
feriedag დასვენების დღე
feriehus აგარაკი
ferietid შვებულება
ferment ფერმენტი
fermentation ფერმენტაცია
fermentering ფერმენტაცია
fermion ფერმიონი
fermium ფერმიუმი
fernis ლაქი
fernisere ლაქის წასმა
ferrit ფერიტი
ferritantenne ფერიტის ანტენა
ferrolegering ფეროშენადნობი
ferromagnetisk ფერომაგნიტური
ferromagnetisme ფერომაგნეტიზმი
fersk ქორფა, ახალი

მტკნარი
fersken ატამი
ferskenfarvet ატმისფერი
ferskentræ ატამი, ატმის ხე
ferskvand მტკნარი წყალი
ferskvandsfisk მტკნარ წყალში მობინადრე

თევზი
ferskvandssø მტკნარე ტბა
fertil ნოყიერი, ნაყოფიერი
fertilitet ნაყოფიერება

fest დღესასწაული
წვეულება

festaften წვეულება
feste ქეიფი
festival ფესტივალი
festivaldeltager ფესტივალის მონაწილე
festivalåbning ფესტივალის გახსნა
festklædt სადღესასწაულოდ გამოწყობილი
festlig სადღესასწაულო, საზეიმო
festlighed სადღესასწაულო განწყობა
festmiddag სადღესასწაულო სუფრა,

პურმარილი
festmåltid ბანკეტი
feststemning სადღესასწაულო განწყობა
feststemt სადღესასწაულოდ განწყობილი
feudal ფეოდალური
feudalisme ფეოდალიზმი
fiasko ფიასკო, ჩავარდნა
fiber ბოჭკო
fiberoptisk ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
fiberpen ფლომასტერი
figen ლეღვი
figenblad ლეღვის ფოთოლი
figenformet ლეღვისებური
figenkaktus ოპუნცია
figentræ ლეღვი
figur ფიგურა, გარეგნობა

პირი, პიროვნება, გმირი
ნახატი, გამოსახულება

figurere ფიგურირება, გამოჩენა
fikse მოგვარება

შეკეთება
fiksere დამაგრება, ფიქსირება
fikseret დაფიქსირებული
fiktion ფიქცია
fiktiv ფიქტიური
fil ქლიბი

ფაილი
filantrop ფილანთროპი
filantropi ფილანთროპია
filateli ფილატელია
filatelist ფილატელისტი
filatelistisk ფილატელისტური
file მოქლიბვა
filendelse ფაილის გაფართოება
filet ფილე
filformat ფაილის ფორმატი
filharmoni ფილარმონია
filharmonisk ფილარმონიული
filial განყოფილება, ფილიალი
filialbestyrer ფილიალის გამგე
filialchef ფილიალის უფროსი
filipens მუწუკი

femmastet filipens
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filippiner ფილიპინელი
filippinsk ფილიპინური
film ფირი

ფილმი
filmanmeldelse კინოკრიტიკა
filmanmelder კინოკრიტიკოსი
filmarkiv კინოარქივი
filmcensur კინოცენზურა
filme გადაღება
filmelsker კინომოყვარული
filmfestival კინოფესტივალი
filmhelt კინოგმირი
filmhold გადამღები ჯგუფი
filminstruktør რეჟისორი
filmkamera კინოკამერა
filmklassiker კინოკლასიკოსი
filmklip კინოკლიპი
filmklub კინოკლუბი
filmkomedie კინოკომედია
filmkunst კინოხელოვნება
filmmanuskript კინოსცენარი
filmmanuskriptforfatter კინოსცენარისტი
filmmuseum კინომუზეუმი
filmmusik კინომუსიკა
filmografi ფილმოგრაფია
filmoptagelse კინოგადაღება
filmpremiere კინოპრემიერა
filmregissør კინორეჟისორი
filmskuespiller კინომსახიობი
filmskuespillerinde კინომსახიობი ქალი
filmstjerne კინოვარსკვლავი
filmstudio კინოსტუდია
filnavn ფაილის სახელი
filolog ფილოლოგი
filologi ფილოლოგია
filologisk ფილოლოგიური
filosof ფილოსოფოსი
filosofi ფილოსოფია
filosofisk ფილოსოფიური
filsystem ფაილთა სისტემა
filt ქეჩა
filter ფილტრი
filtercigaret ფილტრიანი სიგარეტი
filtpen ფლომასტერი
filtrere გაფილტვრა
filtrering გაფილტვრა
filtype ფაილის ტიპი
fimbulvinter დიდი ზამთარი
fin კარგი, მშვენიერი

დახვეწილი, ნაზი
წვრილი

final ფინალური, საბოლოო
finale ფინალი

finalist ფინალისტი
finans ფინანსები
finansiel ფინანსური
finansiere დაფინანსება
finansieret დაფინანსებული
finansiering დაფინანსება
finansimperium ფინანსური იმპერია
finanskrise ფინანსური კრიზისი
finansminister ფინანსთა მინისტრი
finanspolitik საფინანსო პოლიტიკა
finde პოვნა, მოძებნა
findele დაკუწმაწება
findeling დაკუწმაწება
findelt დაკუწმაწებული
finder მპოვნელი
finer ფანერი, ფირფიცარი
finerplade ფანერი, ფირფიცარი
finfølelse დელიკატურობა
finger თითი
fingeraftryk თითის ანაბეჭდი
fingerbøl სათითე

ფუტკარა
fingerfærdig ხელმარჯვე
fingerkys ჰაეროვანი კოცნა
fingernem ხელმარჯვე
fingerring ბეჭედი
finhakket დაკუწმაწებული
finhed სინაზე
finhval ფინვალი, ჩრდილოეთის ვეშაპი
finish ფინიში
finkornet წვრილმარცვლიანი
finlandsk ფინური
finlandssvenske ფინელი შვედი
finlænder ფინელი
finne ფინელი

ფარფლი
finregn ჟინჟღლი, წვრილი წვიმა
finsk ფინური
finsksproget ფინურენოვანი
finskære წვრილად დაჭრა
finskåren წვრილად დაჭრილი
finskåret წვრილად დაჭრილი
fintfølende მგრძნობიარე
finthakket წვრილად დაჭრილი
finurlig ცბიერი, ეშმაკური
finurlighed ცბიერება
firben ხვლიკი
firbenet ოთხფეხა
fircifret ოთხნიშნა
fircylindret ოთხცილინდრიანი
firdele ოთხად დაყოფა
firdelt ოთხად დაყოფილი
firdobbelt ოთხმაგი

filippiner firdobbelt
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firdoble გაოთხმაგება, გაოთხკეცება
firdobling გაოთხმაგება, გაოთხკეცება
fire ოთხი
firebinds ოთხტომიანი
firebindsværk ოთხტომეული
firecifret ოთხნიშნა
firecylindret ოთხცილინდრიანი
firedages ოთხდღიანი
firedele ოთხად დაყოფა
firedelt ოთხად დაყოფილი
firedimensionel ოთხგანზომილებიანი
firedobbelt ოთხმაგი, ოთხჯერადი
firedoble გაოთხმაგება, გაოთხკეცება
firedobling გაოთხმაგება, გაოთხკეცება
firedørs ოთხკარიანი
fireetagers ოთხსართულიანი
fireetages ოთხსართულიანი
firehjulet ოთხბორბლიანი
firehjulstræk ბრუნვის მომენტის განაწილება

ოთხ ბორბალზე
firehjulstrækker მანქანა ოთხი წამყვანი ბორბლით
firekamp ოთხჭიდი
fireliters ოთხლიტრიანი
firemastet ოთხანძიანი
firemotors ოთხძრავიანი
firemåneders ოთხთვიანი
firesidet ოთხმხრივი
firespaltet ოთხსვეტიანი
firestjerners ოთხვარსკვლავიანი
firetagers ოთხსართულიანი
firetakts ოთხტაქტიანი
firetaktsmotor ოთხტაქტიანი ძრავა
firetimers ოთხსაათიანი
firetoms ოთხდიუიმიანი
fireværelsers ოთხოთახიანი
fireværelses ოთხოთახიანი
fireårig ოთხწლიანი
fireårs ოთხი წლის
firhjulet ოთხბორბლიანი
firhjulstræk ბრუნვის მომენტის განაწილება

ოთხ ბორბალზე
firhjulstrækker მანქანა ოთხი წამყვანი ბორბლით
firkant ოთხკუთხედი
firkantet ოთხკუთხა
firma ფირმა, კომპანია
firmabil კომპანიის მანქანა
firs ოთხმოცი
firsende მეოთხმოცე
firsendedel მეოთხმოცედი
firsårig ოთხმოცწლიანი
firsårs ოთხმოცი წლის
firtaktsmotor ოთხტაქტიანი ძრავა
firværelsers ოთხოთახიანი

fisk თევზი
fiskal ფისკალური
fiske თევზაობა
fiskeavl მეთევზეობა
fiskeeksport თევზის ექსპორტი
fiskefangst თევზჭერა
fiskefarm თევზსაშენი
fiskefartøj თევზსაჭერი ნავი
fiskefilet თევზის ფილე
fiskehandel თევზის მაღაზია
fiskekrog ნემსკავი
fiskeprodukt თევზეული
fisker მეთევზე
fiskeri თევზჭერა
fiskerig თევზიანი
fiskesnøre ანკესის მკედი
fiskestang ანკესი
fiskesuppe თევზის სუპი
fiskeøgle იქთიოზავრი
fiskeørn შაკი
fisse საშო
fission დაშლა
fjeder ზამბარა
fjeld მთა
fjeldkløft ხეობა, ხევი

ხრამი
fjeldvåge კაკაჩა
fjende მტერი
fjendehånd მტრის ხელი
fjendeland მტრული ქვეყანა
fjendsk მტრული
fjendskab მტრობა, შუღლი
fjendtlig მტრული
fjendtliggøre გადამტერება
fjendtlighed მტრული განწყობა
fjer ბუმბული, ფრთა
fjerbold ბადმინტონის ვოლანი
fjerde მეოთხე
fjerdedel მეოთხედი
fjerdepart მეოთხედი
fjerdeplads მეოთხე ადგილი
fjergræs ვაციწვერა
fjerkræ შინაური ფრინველი
fjerkræavl მეფრინველეობა
fjern შორეული
fjernbetjening დისტანციური მართვის პულტი
fjerne მოშორება, მოცილება
fjernhed სიშორე
fjernkontrol დისტანციური მართვის პულტი
fjernlys შორი ნათება
fjernskriver ტელექსი
fjernstyre დისტანციური მართვა
fjernstyring დისტანციური მართვა

firdoble fjernstyring
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fjernsyn ტელევიზორი
ტელევიზია

fjernsynsantenne ტელეანტენა
fjernsynsapparat ტელევიზორი
fjernsynsarkiv ტელეარქივი
fjernsynsdebat ტელედებატი
fjernsynsjournalist ტელეჟურნალისტი
fjernsynsjournalistik ტელეჟურნალისტიკა
fjernsynskamera ტელეკამერა
fjernsynskanal ტელეარხი
fjernsynskommentator ტელეკომენტატორი
fjernsynskoncert ტელეკონცერტი
fjernsynsmodtager ტელემიმღები
fjernsynsmæssig სატელევიზიო
fjernsynsprogram სატელევიზიო პროგრამა
fjernsynsreklame ტელერეკლამა
fjernsynsreportage ტელერეპორტაჟი
fjernsynsseer ტელემაყურებელი
fjernsynssender ტელეგადამცემი
fjernsynsskærm ტელეეკრანი
fjernsynsstjerne ტელევარსკვლავი
fjernsynsstudio ტელესტუდია
fjernsynstårn ტელეანძა, სატელევიზიო ანძა
fjernsynsudsendelse ტელეგადაცემა

ტელემაუწყებლობა
fjernt შორს
fjerntboende შორს მცხოვრები
fjerntliggende შორეული, შორს მდებარე
fjerntog მატარებელი გრძელი სვლაგეზით
fjernundervisning დისტანციური სწავლება
fjernvarme ცენტრალური გათბობა
fjersky ფრთისებრი ღრუბელი
fjerte გაკუება, კუება
fjervægt ცალსასწორი, ბეზმენი
fjols ბრიყვი
fjord ფიორდი
fjordlignende ფიორდისებური
fjordmunding ფიორდის შესართავი
fjordområde ფიორდისპირეთი
fjorgammel შარშანდელი
fjorten თოთხმეტი
fjortende მეთოთხმეტე
fjortenårig თოთხმეტწლიანი
fjortenårs თოთხმეტი წლის
fjorår შარშანდელი წელი
fjæs სახე, ფიზიონომია, სიფათი
fjæsing ზღვის დრაკონი
flad ბრტყელი
fladbrystet ბრტყელმკერდა
fladbundet ბრტყელძირიანი

flade სიბრტყე
ზედაპირი
ფართი
ფართობი

fladeindhold ფართობი
fladland დაბლობი, ვაკე
fladorm ბრტყელი ჭია
fladstjerne ჟუნჟრუკი
flag დროშა
flagermus ღამურა
flagermuslignende ღამურასებრი
flagre ფრიალი
flagskib ფლაგმანი
flagstang ფლაგშტოკი
flakon ფლაკონი
flamingo ფლამინგო
flamlænder ფლამანდიელი
flamme ალი, ცეცხლი
flammekaster ცეცხლმფრქვევი
flamsk ფლამანდიური
flanke ფლანგი
flankeangreb შეტევა ფლანგიდან
flaske ბოთლი
flaskeformet ბოთლისმაგვარი
flaskegrøn მუქი მწვანე
flaskehals ბოთლის ყელი

დაბრკოლება
flaskevand ბოთლის წყალი
flaskeøl ბოთლის ლუდი
flaskeåbner ბოთლების გასახსნელი
fleksibel მოქნილი
fleksibilitet მოქნილობა
fleksion უღლება
flekstid თავისუფალი განრიგი
flekstidsordning თავისუფალი განრიგი
flenskaldet თავმოტვლეპილი
flerakslet მრავალღერძიანი
fleratomig მრავალატომიანი
flerbindsværk მრავალტომეული
flerbørns მრავალშვილიანი
flercellet მრავალუჯრედიანი
flercifret მრავალნიშნა
flerdages მრავალდღიანი
flerdimensional მრავალგანზომილებიანი
flerdobbelt გამრავალკეცებული
flerdoble გამრავალკეცება, რამდენჯერმე

გაზრდა
flerdobling გამრავალკეცება
flere მეტი

რამდენიმე
fleretagers მრავალსართულიანი
fleretages მრავალსართულიანი
flerfarvet მრავალფეროვანი

fjernsyn flerfarvet
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flerfarvetryk ფერადი ბეჭდვა
flerfaset მრავალფაზიანი,

რამდენიმეფაზიანი
flerfunktionel მრავალფუნქციური
flerguderi პოლითეიზმი,

მრავალღმერთიანობა
flerhed უმრავლესობა
flerhovedet მრავალთავა, მრავალთავიანი
flerkoneri მრავალცოლიანობა
flerkulturel მრავალკულტურული,

მულტიკულტურული
flermotors მრავალძრავიანი
flerpartistyre მრავალპარტიული მმართველობა
flerpartisystem მრავალპარტიული სისტემა
flerpolet მრავალპოლარული,

მულტიპოლარული
flersidet მრავალმხრივი
flersidig მრავალმხრივი
flersproget მრავალენოვანი
flerstavelses მრავალმარცვლიანი
flerstavelsesord მრავალმარცვლიანი სიტყვა
flerstemmig მრავალხმიანი
flerstjerners მრავალვარსკვლავიანი
flertal მრავლობითი

უმრავლესობა
flertalsafgørelse უმრავლესობის გადაწყვეტილება
flertalsbeslutning უმრავლესობის გადაწყვეტილება
flertrins მრავალსაფეხურიანი,

რამდენიმესაფეხურიანი
flertrinsraket მრავალსაფეხურიანი რაკეტა
flertydig მრავალსახა

მრავალმნიშვნელოვანი
flertydighed მრავალმნიშვნელობიანობა
flervalent მრავალვალენტიანი
flervejs მრავალმხრივი
flerværdig მრავალმნიშვნელობიანი
flerværelses მრავალოთახიანი
flerårig მრავალწლიანი
flest ყველაზე მეტი, უმეტესი
fletning ნაწნავი
flette წვნა
fletværk წნული
fleuret რაპირა
flimmer ციმციმი
flimre ციმციმი
flink კარგი, კეთილი
flint კაჟი, ტალი
flintartet კაჟისებური
flintesten კაჟი, ტალი
flintsten კაჟი, ტალი
flip საყელო
flirt ფლირტი
flis ხიჭვი

flise კაფელი
flitsbue მშვილდი
flittig გულმოდგინე
flittiglise ბალზამინი
flod მდინარე
flodbølge მოქცევა

ცუნამი
flodhest ბეჰემოთი
flodilder წაულა
flodmunding მდინარის შესართავი
flodseng კალაპოტი
flodsvin კაპიბარა
flok ჯოგი, ხორა
floks ფლოქსი
flom ნაკადი
flonel ფლანელი
flor ყვავილობა
flora ფლორა
floret რაპირა
florissant აყვავებული
flot მშვენიერი, ელეგანტური, კოხტა,

ლამაზი
flotille ფლოტილია
flue ბუზი
fluepapir წებოვანი ბუზსაჭერი ქაღალდი
fluesmækker ბუზსაკლავი
fluesnapper ბუზიჭერია
fluesvamp წითელი შხამა სოკო
flugt ფრენა

ავიარეისი, რეისი
flugtforsøg გაქცევის მცდელობა
fluid დენადი

სითხე
აირი

fluiditet დენადობა
fluktuation ფლუქტუაცია
fluor ფთორი
fluorescens ფლუორესცენცია, დასხივებული

ნივთიერების მეორადი ნათება
fluorid ფტორიდი
flux ნაკადი
fly თვითმფრინავი

გაქცევა
flyafgang გაფრენა
flyangreb საჰაერო თავდასხმა
flybagage ავიაბარგი
flybillet ავიაბილეთი
flybrændstof ავიასაწვავი
flybygning ავიამშენებლობა
flyde დენა, დინება

ტივტივი
ცურვა

flydende მცურავი

flerfarvetryk flydende
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flyflåde ავიაფლოტი, აეროფლოტი
flyforbindelse საჰაერო კავშირი
flygambulans ავიასასწრაფო
flygel როიალი
flygte გაქცევა
flygtig წარმავალი, დროებითი,

შემთხვევითი
აქროლადი, მქროლავი

flygtning დევნილი, ლტოლვილი
flygtningelejr ლტოლვილთა ბანაკი
flykaprer თვითმფრინავის გამტაცებელი
flykapring თვითმფრინავის გატაცება
flykatastrofe ავიაკატასტროფა
flykonstruktør ავიაკონსტრუქტორი
flymotor ავიაძრავა
flymuseum ავიამუზეუმი
flynavigation აერონავიგაცია
flypark ავიაპარკი
flypassager ავიამგზავრი, თვითმფრინავის

მგზავრი
flyrejse ფრენა, თვითმფრინავით

მოგზაურობა
flyrejsende ავიამგზავრი
flyrute ავიახაზი
flysamband ავიაკავშირი
flyselskab ავიაკომპანია, ავიაგადამზიდი
flysikkerhed ფრენის უსაფრთხოება,

ავიაუსაფრთხოება
flytbar გადასატანი, მობილური
flyteknik ავიატექნიკა
flyteknologi ავიატექნოლოგია
flyterminal ავიატერმინალი
flytning მიგრაცია
flytransport ავიაგადაზიდვა,

ავიატრანსპორტი
flytte გადასვლა

გადაბარგება
flyttebil ავეჯის გადასაზიდი მანქანა
flyttedag გადაბარგების დღე
flyttefolk ავეჯის გადამზიდველები
flyttevogn ავეჯის გადასაზიდი მანქანა
flyudstilling ავიაგამოფენა
flyulykke ავიაკატასტროფა
flyve ფრენა
flyvebase ავიაბაზა
flyvefisk მფრინავი თევზი
flyvehunde ფრთეულა
flyveleder ავიადისპეტჩერი
flyvemaskine თვითმფრინავი
flyvende მფრინავი
flyveplads აეროდრომი
flyver მფრინავი, პილოტი
flyvevåben სამხედრო-საჰაერო ძალები

flyveøgle პტეროდაქტილი
flyvning ფრენა
flyvært ბორტგამცილებელი
flyværtinde სტიუარდესა,

ბორტგამცილებელი
flæsk ღორის ხორცი
fløde ნაღები
fløj ფლიგელი, ფრთა
fløjl ხავერდი
fløjlsagtig ხავერდოვანი
fløjlsagtighedhed ხავერდოვნება
fløjlsblomst ხავერდა
fløjte სასტვენი

ფლეიტა
სტვენა

flåd ტივტივა
flåde ფლოტი
flådebase სამხედრო-საზღვაო ბაზა
fnok მცენარეული ღინღლი
fnug ფიფქი
fobi ფობია
fod ფეხი

ტერფი
ფუტი

fodbold ფეხბურთი
fodboldbane ფეხბურთის მოედანი
fodboldspiller ფეხბურთელი
fodboldstjerne ფეხბურთის ვარსკვლავი
foder საკვები
fodgænger ფეხით მოსიარულე
fodgængerfelt მიწისზედა გადასასვლელი
fodgængerovergang მიწისზედა გადასასვლელი
fodre კვება, ჭმევა
fodspor ნაკვალევი
fodtur გასეირნება, ლაშქრობა
fodtøj ფეხსაცმელი
fokal ფოკალური
fokkemast წინა ანძა
fokus ფოკუსი
fokusere ფოკუსირება
fokuseret ფოკუსირებული
fokusering ფოკუსირება
fold ნაოჭი
folde მოხრა, დაკეცვა, მოკეცვა
foldekniv საკეცი დანა
fole კვიცი
folie ფოლგა
folk ხალხი, ერი
folkeafstemning რეფერენდუმი
folkebevægelse სახალხო მოძრაობა
folkebibliotek საჯარო ბიბლიოთეკა
folkedans ხალხური ცეკვა
folkedrab გენოციდი

flyflåde folkedrab
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folkedragt ეროვნული სამოსი
folkeeventyr ხალხური ზღაპარი
folkefest სახალხო დღესასწაული
folkeforsamling შეკრება, მიტინგი
folkefront სახალხო ფრონტი
folkehelt ეროვნული გმირი
folkekarakter მენტალიტეტი
folkekrav ხალხის მოთხოვნა
folkelig ხალხური
folkeminder ფოლკლორი
folkemord გენოციდი
folkemusik ხალხური მუსიკა
folkemængde ბრბო
folkemøde შეკრება, მიტინგი
folkeoprør აჯანყება
folkeparti სახალხო პარტია
folkeregister სახალხო რეესტრი
folkerepublik სახალხო რესპუბლიკა
folkeret საერთაშორისო სამართალი
folkerig მჭიდროდ დასახლებული
folkesang ხალხური სიმღერა
folkeslag ერი
folkestemning ხალხის განწყობა
folketal მოსახლეობის რაოდენობა
folketaler ორატორი
folketing პარლამენტი
folketingsbeslutning პარლამენტის გადაწყვეტილება
folketingsflertal საპარლამენტო უმრავლესობა
folketingsmand პარლამენტარი
folketingsvalg საპარლამენტო არჩევნები
folketom უკაცრიელი, გაუკაცრიელებული
folketro ცრურწმენა
folketælling მოსახლეობის აღწერა
folkevalgt ხალხის რჩეული
folkevandring გადასახლება, მასიური მიგრაცია
folkevilje ხალხის ნება
folkevise ხალხური სიმღერა
folklore ფოლკლორი
folksom ხალხმრავალი
folksomhed ხალხმრავლობა
fond ფონდი
fondsbørs საფონდო ბირჟა
fonem ფონემა
fonetik ფონეტიკა
fonetisk ფონეტიკური
fonograf ფონოგრაფი
fonografisk ფონოგრაფიული
fonogram ფონოგრამა
fonologi ფონოლოგია
fonologisk ფონოლოგიური
font გარკვეული შრიფტის ასონიშანთა

ერთობლიობა
fontæne შადრევანი

for რადგან, გამო
ფასად, გულისთვის

foragt ზიზღი
foragte ზიზღი
foragtelig საზიზღარი
foraksel წინა ღერძი
foran წინ, წინაშე
foranderlig ცვლადი
foranderlighed ცვალებადობა
forandre შეცვლა, ცვლა, გადაკეთება
forandret შეცვლილი
forandring ცვლილება
forankre ღუზის დაშვება
forankring ღუზის დაშვება
forankringspunkt ღუზის დაშვების ადგილი
foranledning საფუძველი
forannævnt ზემოხსენებული,

ზემოაღნიშნული,
ზემოთმოყვანილი

foranstaltning ზომა, ღონისძიება
foranstående წინ მდგომი
forarbejd მოსამზადებელი სამუშაო
forarge გაჯავრება, აღშფოთება
forargelig აღმაშფოთებელი
forbande დაწყევლა
forbandelse გინება, წყევლა, სალანძღავი

სიტყვა
forbandet წყეული
forbavse გაკვირვება, განცვიფრება,

გაოცება
forbavselse გაკვირვება, განცვიფრება
forbavsende განსაცვიფრებელი

საკვირველი
forbavset გაკვირვებული, გაოცებული
forbederlig გამოსწორებადი
forbedre გაუმჯობესება
forbedret გაუმჯობესებული
forbedring გაუმჯობესება
forbeholde დატოვება, შეკავება
forbeholden თავშეკავებული
forben წინა თათი
forberede მომზადება
forberedelse სამზადისი
forberedende მოსამზადებელი
forberedt მომზადებული
forbi გავლით, გასწვრივ
forbigangen განვლილი
forbigå გვერდის ავლა
forbigåelse გვერდის ავლა
forbigående გამვლელი
forbikøre გასწრება
forbikørende გამსწრები
forbillede ნიმუში, მაგალითი

folkedragt forbillede
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forbinde დაკავშირება, შეერთება, გადაბმა
შეხვევა, გადახვევა

forbindelse კავშირი
შენაერთი

forbinding გადახვევა
სახვევი

forbipasserende გამვლელი
forbjerg კონცხი
forblinde დაბრმავება
forblive დარჩენა
forbløde სისხლისგან დაცლა
forbogstav პირველი ასო
forbrug დანახარჯი, მოხმარება
forbruge ხარჯვა

მოხმარება
forbruger მომხმარებელი
forbrugerbeskyttelse მომხმარებლის დაცვა
forbrugerelektronik საყოფაცხოვრებო ელექტრონიკა
forbrugersamfund მოხმარების საზოგადოება
forbrugervenlig მომხმარებლისთვის

მოსახერხებელი
forbryde დარღვევა, დაშავება
forbrydelse ბოროტმოქმედება, დანაშაული,

დარღვევა, კანონდარღვევა
forbryder დამნაშავე, დამრღვევი,

სამართალდამრღვევი,
ბოროტმოქმედი

forbrænde წვა, დაწვა
forbrænding დამწვრობა

დაწვა, წვა
forbrændingsmotor შიგაწვის ძრავა
forbrændingsproces წვის პროცესი
forbrødring დაძმობილება
forbud აკრძალვა
forbuden აკრძალული
forbudt აკრძალული
forbund კავშირი, გაერთიანება
forbundsfælle მოკავშირე
forbundsrepublik ფედერაციული რესპუბლიკა
forbyde აკრძალვა
forbydende ამკრძალავი
forbytte არევა, შემთხვევით სხვისი

ნივთის აღება
forcere ფორსირება
fordampe აორთქლება, ააირება
fordampet აორთქლებული
fordampning აორთქლება, ააირება
fordel უპირატესობა

სარგებელი, მოგება
fordelagtig მომგებიანი
fordele დაყოფა

განაწილება
fordeler გამანაწილებელი

fordeling განაწილება
fordelingspolitik დაყოფის პოლიტიკა
fordelt განაწილებული, დანაწილებული
fordi იმიტომ, რადგანაც
fordoble გაორმაგება, გაორკეცება
fordobling გაორმაგება, გაორკეცება
fordom ცრურწმენა

მიკერძოებულობა
fordomsfri არაცრუმორწმუნე
fordomsfrihed არაცრუმორწმუნეობა
fordomsfuld ცრუმორწმუნე
fordomsfuldhed ცრუმორწმუნეობა
fordragelig მომთმენი
fordre მოთხოვნა
fordring მოთხოვნა

პრეტენზია
fordringsfuld მომთხოვნი
fordringsløs არამომთხოვნი, უპრეტენზიო
fordrive განდევნა, გაგდება
fordrivelse განდევნა
fordufte აორთქლება
fordumme გამოშტერება
fordybe გაღრმავება
fordybning ჩაღრმავება
fordæk წინა საბურავი
fordærve გაფუჭება
fordærvelig დამღუპველი
fordærvet გაფუჭებული
fordøje ათვისება, გადახარშვა, მონელება
fordøjelig მონელებადი
fordøjelse მონელება
fordøjelsesproces მონელების პროცესი
fordømme დაგმობა, განკიცხვა
fordømmelse დაგმობა
fordømt გაკიცხული

წყეული
forebygge თავიდან აცილება
forebyggelse თავიდან აცილება
forebyggende გამაფრთხილებელი,

პრევენციული
foredrag მოხსენება, ლექცია
foredrage მოხსენება
foredragsholder მომხსენებელი
foredragsrække ლექციათა ციკლი, მოხსენებათა

სერია
foredragssal აუდიტორია, საკონფერენციო

დარბაზი
forefalde მოხდომა, შემთხვევა
foregangskvinde ავანგარდისტი, მოწინავე ქალი
foregangsland განვითარებული ქვეყანა
foregangsmand ავანგარდისტი, მოწინავე კაცი
foregå მიმდინარეობა
foregåede წინა, წინმსწრები

forbinde foregåede
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forekomme ადგილის ქონა
forekomst საბადო
forel კალმახი
foreligge არსებობა
foreliggende არსებული
forelske შეყვარება
forelskelse შეყვარებულობა, სიყვარული
forelsket შეყვარებული
forelæse კითხვა, სწავლება
forelæser ლექტორი
forelæsning ლექცია
forelæsningsrække ლექციათა კურსი
foreløbig აქამდე

დროებითი
დროებით

forene გაერთიანება
შეთავსება

forenelig თავსებადი
forenende გამაერთიანებელი
forenet გაერთიანებული, შეერთებული
forening კავშირი, საზოგადოება
forenkle გამარტივება
forenklet გაიოლებული, გამარტივებული
forenkling გამარტივება
foreskrive დაწესება, მითითება
foreslå შეთავაზება
foreslået შეთავაზებული,

შემოთავაზებული
forespørgsel მოთხოვნა
forestille წარმოდგენა
forestilling წარმოდგენა

სპექტაკლი
ცნება

forestillingsevne წარმოდგენის უნარი, ფანტაზიის
უნარი

foretag საწარმო
foretage განხორციელება
foretagende საწარმო
foretrække უპირატესობის მინიჭება
forevige უკვდავყოფა
forevigelse უკვდავყოფა
forfader წინაპარი
forfald ნგრევა, უკუსვლა, ჩავარდნა
forfalde დაქცევა, ნგრევა, ჩავარდნა
forfalden დაქცეული

ვადაგასული
forfaldsdag ბოლო ვადა
forfaldsdato ბოლო ვადა
forfaldsperiode ჩავარდნის პერიოდი
forfalske გაყალბება, ფალსიფიკაცია
forfalsker გამყალბებელი, ფალსიფიკატორი
forfalsket ყალბი, გაყალბებული,

შეთითხნილი

forfalskning გაყალბება, ფალსიფიკაცია
forfatning მდგომარეობა

კონსტიტუცია
forfatningsbrud კონსტიტუციის დარღვევა
forfatningsdomstol საკონსტიტუციო სასამართლო
forfatningsretlig კონსტიტუციური
forfatningsstridig არაკონსტიტუციური
forfatningsændring კონსტიტუციური ცვლილება
forfatte შეთხზა
forfatter მწერალი
forfatterforening მწერალთა კავშირი
forfatterinde მწერალი ქალი
forfatterløs უავტორო
forfatterret საავტორო უფლება
forfatterskab ავტორობა
forfinet დახვეწილი
forflytning გადაადგილება
forflytte გადანაცვლება, გადაყვანა,

გადასვლა
forflyttelse გადაადგილება
forfra წინიდან

თავიდან
forfremme დაწინაურება
forfriske გაგრილება
forfriskende გამაგრილებელი
forfrossen გაყინული
forfrysning გაყინვა, მოყინვა
forfædre წინაპრები
forfængelig ამაო, უქმი, ფუჭი
forfængelighed ამაოება
forfærde თავზარდაცემა
forfærdelig საზარელი, საშინელი, შემზარავი
forfærdelse საშინელება
forfølge დევნა
forfølgelse დევნა
forfølgelsesløb დევნა
forfølger მდევარი
forfølgning დევნა
forføre შეტყუება, შეცდენა
forførelse ცდუნება
forfører შემცდენი, მაცდუნებელი
forførerisk მაცდური
forførerske შემცდენი, მაცდუნებელი
forførisk მაცდური
forføriskhed მაცდურობა
forgangen გავლილი
forgasning ააირება
forgasse ააირება, აირად გადაქცევა
forgifte მოწამვლა
forgiftet მოწამლული
forgiftning მოწამვლა
forglemme დავიწყება, მივიწყება
forglemmelse დავიწყება

forekomme forglemmelse
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forglemmigej კესანე, ცისანა
forgrene განშტოება
forgrening განშტოება
forgrund წინა პლანი
forgrundsfigur გამოჩენილი ადამიანი
forgude გაღმერთება
forgudelse გაღმერთება
forgylde მოოქროება
forgyldt მოოქროვილი
forgældet ვალებში ჩაფლული
forgængelig წარმავალი
forgængelighed წარმავლობა
forgænger წინამორბედი
forgæves ამაო, უქმი, ფუჭი

ამაოდ, ფუჭად
forhadt საძულველი, საძაგელი
forhal ვესტიბიული
forhale გაწელვა, გაჭიანურება
forhaling გაწელვა, გაჭიანურება
forhandle მოლაპარაკების წარმოება

ვაჭრობა
forhandler მოლაპარაკების მწარმოებელი

მოვაჭრე
forhandlernet სადისტრიბუციო ქსელი
forhandling მოლაპარაკება
forhandlingsbord მოლაპარაკებათა მაგიდა
forhandlingsresultat მოლაპარაკების შედეგი
forhandlingsrunde მოლაპარაკებათა რაუნდი
forhandlingsspørgsmål მოლაპარაკების საკითხი
forhandlingstaktik მოლაპარაკების ტაქტიკა
forhaste დაჩქარება
forhastelse დაჩქარება
forhen ადრე, უწინ, წინათ
forhenværende განვლილი, ყოფილი
forhindre შეფერხება, ხელის შეშლა
forhindring დაბრკოლება
forhistorie წინა ისტორია
forhistorisk წინაისტორიული
forhjul წინა ბორბალი
forhold მდგომარეობა, ვითარება,

პირობები
ურთიერთობა, კავშირი
მიმართება, ურთიერთკავშირი,
თანადობა, თანაფარდობა,
შეფარდება

forholdsmæssig პირობითი, ფარდობითი
forholdsord წინდებული
forholdsregel ზომა, ღონისძიება
forholdsvis შედარებით, მეტ-ნაკლებად
forhæng ფარდა
forhøje აწევა, გადიდება, გაზრდა,

მომატება
forhøjelse აწევა, გაზრდა, ზრდა

forhøjning მაღლობი, ამაღლებული ადგილი
forhør დაკითხვა
forhøre დაკითხვა
forhåbning იმედი
forhåbningsfuld იმედით აღსავსე
forhånd წინასწარ
forhåndenværende ხელთ არსებული, წინამდებარე
forhåndsavtalt წინასწარშეთანხმებული
forhåndsindstilling წინათგანწყობა
forhåndsmelding წინასწარი შეტყობინება
forhåndsvarsling წინასწარ გაფრთხილება
forhåndsvurdering წინასწარი შეფასება
forhåne დაცინვა
forhånelse დაცინვა
forhånende დამცინავი
forkammer წინაგული
forkant წინა მხარე
forkert არასწორი, მცდარი, უკუღმართი
forklare ნათელყოფა, ცხადყოფა, ახსნა
forklarende განმარტებითი
forklaring ნათელყოფა, ცხადყოფა, ახსნა
forklarlig ახსნადი
forklæde წინსაფარი
forklædning გადაცმა
forkorte შემოკლება
forkortelse შემოკლება
forkæle განებივრება
forkælet განებივრებული
forkæmper მებრძოლი, მომხრე
forkøbsret უპირატესი შესყიდვის უფლება
forkøle გაცივება
forkølelse გაცივება
forkølet გაცივებული
forlade მიტოვება

პატიება
forladelse პატიება
forladt მიტოვებული
forlag გამომცემლობა
forlagsbranche საგამომცემლო საქმე
forlagsmæssig საგამომცემლო
forlagsredaktør გამომცემლობის რედაქტორი
forlagsvirksomhed საგამომცემლო საქმიანობა
forlange მოთხოვნა
forlig თანხმობა

შერიგება
forlige შერიგება
forligelig თავსებადი
forlise ჩაძირვა
forlokke შეტყუება, შეცდენა
forloren ყალბი, ხელოვნური
forlove დანიშვნა
forlovelse დანიშვნა
forlover მეჯვარე

forglemmigej forlover
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forlovet საქმრო
საცოლე

forlygte წინა ფარა
forlægger გამომცემელი
forlængbar გაგრძელებადი
forlænge გაგრძელება, წაგრძელება
forlængelse წაგრძელება
forlængerledning გამაგრძელებელი
forlænget გახანგრძლივებული
forløb მიმდინარეობა
forløbe მიმდინარეობა
forløben განვლილი
forløber წინამორბედი
forløbet განვლილი
form ფორმა

იერი, სახე
formal ფორმალური
formalisere ფორმალიზება
formaliseret ფორმალიზებული
formalisering ფორმალიზაცია
formalisme ფორმალიზმი
formalist ფორმალისტი
formalistisk ფორმალისტური
formalitet ფორმალობა, ფორმალურობა
formand თავმჯდომარე, თავკაცი
formandskab თავმჯდომარეობა
format ფორმატი
formatere ფორმატირება
formateret დაფორმატებული
formatering ფორმატირება
forme ფორმირება, შექმნა

ფორმულირება, ჩამოყალიბება
formel ფორმულა
formelvogn ბოლიდი
formentlig სავარაუდო, მოსალოდნელი
formere ფორმირება

რეპროდუქცია
formering გამრავლება, გავრცელება

რეპროდუქცია
formeringsevne რეპროდუქციის უნარი
formfuldendt სრულყოფილი, მოხდენილი
formfuldendthed სრულყოფილება
formgive გაფორმება
formgiver დიზაინერი
formgivning გაფორმება
formidabel დიდი, უზარმაზარი
formiddag დილა
formiddagskaffe დილის ყავა
formiddagstime დილის საათი
formidle შუამავლობა
formidler შუამავალი
formidling შუამავლობა
formilde შერბილება

formindske კლება, შემცირება
forminske შემცირება
formløs უფორმო, ამორფული
formløshed ამორფულობა
formode ვარაუდი
formodentlig სავარაუდოდ
formodning ვარაუდი
formue ქონება
formuemæssig ქონებრივი
formuende შეძლებული
formueskat ქონებრივი გადასახადი
formular ბლანკი
formulere ფორმულირება, ჩამოყალიბება
formuleret ფორმულირებული
formulering ფორმულირება, ჩამოყალიბება
formuleringsevne ფორმულირების უნარი
formynder მეურვე
formynderi მეურვეობა
formynderisk სამეურვეო
formynderskab მეურვეობა
formørke დაბნელება, ჩაბნელება
formørkelse დაბნელება, ჩაბნელება
formørket ჩაბნელებული
formål მიზანი

ამოცანა
განზრახვა

formålsløs მიზანს მოკლებული
formålsrettet მიზანდასახული,

მიზანმიმართული,
მიზანსწრაფული

formålstjenlig მიზანდასახული
fornavn სახელი
fornemme გრძნობა, შეგრძნება, აღქმა
fornemmelse აღქმა

გრძნობა
fornorsking განორვეგიელება
fornuft ჭკუა, გონიერება
fornuftig გონივრული, აზრიანი
fornuftighed კეთილგონიერება
fornuftigvis გონიერად
fornuftløs უაზრო, საღ აზრს მოკლებული
fornuftsstridig უაზრო
fornuftstridig უაზრო
fornuftsægteskab გათვლილი ქორწინება
fornuftægteskab გათვლილი ქორწინება
forny განახლება
fornyelig განახლებადი
fornyelse განახლება
fornyelsesproces განახლების პროცესი
fornyet განახლებული
fornærme წყენინება
fornærmelig საწყენი, შეურაცხმყოფელი
fornærmelse წყენა, შეურაცხყოფა

forlovet fornærmelse
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fornærmet განაწყენებული, ნაწყენი
fornøden აუცილებელი, გარდაუვალი,

საჭირო
fornødenhed აუცილებლობა, აუცილებელი

რამ
fornøje გახარება
fornøjelse გართობა, მხიარულება,

სიამოვნება
forord წინასიტყვაობა
forordne დადგენა, დაწესება
forordning დადგენილება
forover წინ
forpagte იჯარით აღება
forpart წინა ნაწილი
forpeste მოშხამვა, მოწამვლა
forpint დატანჯული, გაწვალებული,

გაწამებული
forplante გამრავლება, გავრცელება
forplantning გამრავლება, გავრცელება
forplantningsevne გამრავლების უნარი
forpligte დავალება, დაკისრება
forpligtelse ვალდებულება
forpligtende ვალდებულების დამკისრებელი
forrang უპირატესობა
forrest წინ
forresten ამასთანავე, სხვათა შორის
forret პრივილეგია, უპირატესობა

მსუბუქი საჭმელი ძირითადი
კერძის წინ

forretning საქმე
მაღაზია, საწარმო

forretningsaftale ბიზნეს-გარიგება
forretningsdrivende მეწარმე
forretningsfolk მეწარმეები, ბიზნესმენები
forretningsimperium ბიზნეს-იმპერია
forretningsmand მეწარმე, ბიზნესმენი
forretningspartner ბიზნეს-პარტნიორი
forretningsplan ბიზნეს-გეგმა
forrettighed პრივილეგია, უპირატესი უფლება
forreven დახეული
forrevet დახეული
forrige წინა, უწინდელი

განვლილი, ყოფილი
forræder მოღალატე
forræderi ღალატი
forræderisk ფარისევლური
forråd მარაგი
forrådne ლპობა
forrådnelse ლპობა
forrådnelsesproces ლპობის პროცესი
forsamle შეკრება
forsamling კრება

ყრილობა

forsamlingsfrihed შეკრების თავისუფლება
forseelse დაუდევრობა
forsegle დალუქვა
forsendelse გზავნილი
forside წინა მხარე

პირველი გვერდი
forsigtig ფრთხილი, წინდახედული
forsigtighed სიფრთხილე, წინდახედულობა
forsigtighedsregel უსაფრთხოების ზომა
forsikre დაზღვევა

დარწმუნება
forsikret დაზღვეული
forsikring დაზღვევა
forsikringsbetingelser დაზღვევის პირობები
forsikringsmæssig სადაზღვევო
forsikringspolice სადაზღვევო პოლისი
forsikringsselskab სადაზღვევო კომპანია
forsinke შეჩერება, შეფერხება
forsinkelse დაგვიანება, შეფერხება
forsinket შეჩერებული, შეფერხებული,

შეყოვნებული
forske კვლევა, ძიება
forskel განსხვავება
forskellig გამორჩეული, განსხვავებული,

სხვა, სხვაგვარი, სხვანაირი
forskelligartet სხვადასხვა
forskellighed განსხვავება
forskelsbehandle განსხავებულად მოპყრობა,

დისკრიმინირება
forskelsbehandling განსხავებულად მოპყრობა,

დისკრიმინაცია
forsker მკვლევარი
forskerglæde აღმოჩენის სიხარული
forskergruppe კვლევითი ჯგუფი
forskertrang ლტოლვა მეცნიერიბისადმი
forskning კვლევა
forskningsafdeling კვლევითი ნაწილი
forskningsaktivitet კვლევითი საქმიანობა
forskningsarbejder მკვლევარი
forskningsbibliotek სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
forskningscenter კვლევითი ცენტრი
forskningsfelt კვლევის სფერო
forskningsgruppe მკვლევართა ჯგუფი
forskningsinstitut კვლევითი ინსტიტუტი
forskningsmæssig კვლევითი
forskningsområde კვლევების სფერო, მეცნიერების

დარგი
forskningsprogram კვლევითი პროგრამა
forskningsprojekt კვლევითი პროექტი
forskningsresultat კვლევის შედეგი
forskningsvirksomhed კვლევითი საქმიანობა
forskrift მითითება, ინსტრუქცია
forskrække დაფრთხობა, დაშინება, შეშინება

fornærmet forskrække
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forskrækkelig შემაშინებელი
forskrækkelse შიში
forskrækkende შემაშინებელი
forskræmt შეშინებული
forskud ავანსი, ბე
forskønne გალამაზება, მორთვა
forskønnelse გალამაზება, მორთვა
forslag წინადადება, შეთავაზება
forsmå უგულებელყოფა
forsnakke ენის აბნევა

გათქმა, ენის ვერ შეკავება
forsommer ზაფხულის დასაწყისი
forsone შერიგება
forsoner შემრიგებელი
forsoning შერიგება
forsonlig შემრიგებლური
forspil შესავალი
forstad გარეუბანი
forstand ჭკუა, გონება

გაგება
აზრი

forstandig ჭკვიანი, საზრიანი
forstavelse პრეფიქსი
forstene გაქვავება
forstenet გაქვავებული
forstening გაქვავებულობა
forstmand მეტყევე
forstudie მოსამზადებელი სამუშაო
forstue შესასვლელი
forstvæsen მეტყევეობა
forstyrre ხელის შეშლა, შეწუხება
forstyrrelse ხელის შეშლა, შეწუხება

ხარვეზი
forstyrrende ხელის შემშლელი, შემაწუხებელი
forstærke გაძლიერება, გამაგრება
forstærkelse გაძლიერება
forstærker გამაძლიერებელი
forstærket გაძლიერებული, გამყარებული
forstærkning გაძლიერება
forstørre გადიდება
forstørrelse გადიდება
forstørrelsesglas გამადიდებელი შუშა
forstørrende გამადიდებელი
forstøve გამტვერება
forstå გაგება, მიხვედრა
forståelig გასაგები, მკაფიო
forståelse გაგება, მდგომარეობაში შესვლა
forsumpe დაჭაობება
forsure დამჟავება
forsuring დამჟავება
forsvar დაცვა, თავდაცვა
forsvare დაცვა

გამართლება

forsvarer დამცველი
forsvarsbudget თავდაცვის ბიუჯეტი
forsvarsdygtig თავდაცვისუნარიანი
forsvarsdygtighed დაცვისუნარიანობა,

თავდაცვისუნარიანობა
forsvarsløs დაუცველი
forsvarsløshed დაუცველობა
forsvarsminister თავდაცვის მინისტრი
forsvarsmæssig დაცვითი, თავდაცვითი
forsvarspolitik თავდაცვის პოლიტიკა
forsvarsvåben თავდაცვითი იარაღი
forsvinde აორთქლება, გაუჩინარება,

გაქრობა
forsvinding აორთქლება, გაუჩინარება,

გაქრობა
forsvundet გაუჩინარებული
forsyn განგება
forsyne მომარაგება, უზრუნველყოფა,

მიწოდება
forsyning მომარაგება, უზრუნველყოფა

მარაგი
forsyningsvirksomhed მომარაგება, უზრუნველყოფა
forsæde წინა ადგილი
forsætlig მიზანდასახული
forsøde მოთაფლვა
forsøg მცდელობა

გამოკვლევა, გამოცდა,
ექსპერიმენტი, ტესტი, ცდა

forsøge მოსინჯვა, ცდა
forsøgsdyr საცდელი ცხოველი
forsøgskanin საცდელი ბაჭია
forsøgsprojekt საცდელი პროექტი
forsølve მოვერცხვლა
forsømme გამორჩენა, მივიწყება,

უგულებელყოფა
forsømmelig დაუდევარი,

არაკეთილსინდისიერი
forsømmelighed დაუდევრობა
forsørge რჩენა, შენახვა, უზრუნველყოფა
forsørgelse რჩენა, შენახვა
forsørgelsespligt რჩენის მოვალეობა
forsørger მარჩენალი
fortale წინასიტყვაობა, შესავალი
fortaler მხარდამჭერი, მომხრე
fortand წინა კბილი
fortegne დამახინჯება
fortegnelse სია, ჩამონათვალი
fortegning ნიმუში, მონახაზი
fortfarende ჯერ კიდევ
fortid წარსული
fortidslevning წარსულის გადმონაშთი
fortidsminde ისტორიული ძეგლი

forskrækkelig fortidsminde
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fortie დაფარვა, დამალვა, მიჩქმალვა,
მიჩუმათება, არგანთქმა

fortielse დაფარვა, დამალვა, მიჩქმალვა,
მიჩუმათება, არგანთქმა

fortiet მიჩუმათებული
fortifikation გამაგრება
fortjene დამსახურება
fortjeneste მოგება, სარგებელი

დამსახურება
fortjenstfuld დამსახურებული
fortjent დამსახურებული
fortløbende უწყვეტი
fortolde განბაჟება
fortoldet განბაჟებული
fortolke ინტერპრეტირება
fortolker ინტერპრეტატორი
fortolkning ინტერპრეტაცია
fortov ტროტუარი
fortrin უპირატესობა
fortrinlig უპირატესი, საუცხოო
fortrinsret უპირატესი უფლება
fortrinsvis უპირატესად
fortrolig ახლო, ინტიმური

კონფიდენციალური
fortrolighed კონფიდენციალურობა
fortrop მოწინავე რაზმი, ავანგარდი
fortrylle მოხიბვლა, მოჯადოება
fortryllelse მოხიბვლა, მოჯადოება
fortryllende მომხიბვლელი, მომაჯადოებელი
fortrække გაწევა
fortræksgardin გასაწევი ფარდა
fortrøstning მინდობა
fortrøstningsfuld მიმნდობი
fortsat დღემდე, ჯერ კიდევ

მუდმივი
fortsætte გაგრძელება
fortsættelse გაგრძელება
fortvivle იმედის დაკარგვა
fortvivlelse ამაოება, უიმედობა,

სასოწარკვეთა
fortykke გამსხვილება
fortykkelse გამსხვილება
fortykning გამსხვილება
fortynde გახსნა, შეთხელება
fortynding გათხელება
fortyndingsmiddel გამხსნელი
fortælle მოთხრობა, მოყოლა
fortællemåde მოყოლის მანერა
fortællende მოთხრობითი
fortælling მოთხრობა
fortære ამოჭმა
fortætte კონდენსირება, გათხევადება
fortøje გემის მიბმა

fortøjning გემის მიბმა
გემსაბმელი

forud წინ
წინასწარ

forudberegne წინასწარ გათვლა, წინასწარ
გაანგარიშება

forudbestemme წინასწარ გადაწყვეტა
forudbestemmelse წინასწარი გადაწყვეტილება
forudbestemt წინასწარ გადაწყვეტილი
forudbetale წინასწარ გადახდა
forudbetaling წინასწარი გადახდა
foruden გარდა ამისა

გარეშე
forudfølelse წინათგრძნობა
forudgående წინმსწრები

წინა
forudse წინასწარ განჭვრეტა
forudseende წინდახედული
forudseenhed წინდახედულობა
forudsige წინასწარმეტყველება
forudsigelig წინასწარმეტყველებადი,

პროგნოზირებადი
forudsigelighed პროგნოზირებადობა
forudsigelse წინასწარმეტყველება
forudsætning წინაპირობა
forudsætningsløs წინაპირობების გარეშე
forudsætte განპირობება
forulempe შეწუხება
forum ფორუმი
forunderlig საოცარი
forundre გაკვირვება, განცვიფრება,

გაოცება
forundring გაოცება
forurene დაბინძურება
forurenende დამაბინძურებელი
forurener დამბინძურებელი
forurenet დაბინძურებული,

დანაგვიანებული
forurening დაბინძურება
forureningsfri დაუბინძურებელი
forurolige შეწუხება
foruroligelse შეწუხება
foruroligende შემაწუხებელი
forvalte განკარგვა, გამგეობა
forvalter განმკარგველი, გამგებელი
forvaltning მართვა

მეურნეობა
forveksle არევა
forveksling არევა
forvente მოლოდინი
forventelig მოსალოდნელი
forventet მოსალოდნელი
forventning მოლოდინი

fortie forventning
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forventningsfuld მოლოდინით აღსავსე
forvirre არევა, აბნევა, დაბნევა
forvirrende დამაბნეველი, თავგზაამბნევი
forvirret აბნეული, დაბნეული
forvirring დაბნეულობა
forvise გადასახლება, განდევნა
forvisning გადასახლება
forvisse დარწმუნება
forvride ღრძობა
forvrænge დამახინჯება
forvrængning დამახინჯება
forværelse მოსაცდელი ოთახი
forværre გაუარესება
forværring გაუარესება
forynge გაახალგაზრდავება
foryngelse გაახალგაზრდავება
forædle გაკეთილშობილება,

გაუმჯობესება
forædling გაკეთილშობილება,

გაუმჯობესება
forælder მშობელი
forældet მოძველებული
forældre მშობლები
forældregeneration უფროსი თაობა
forældreløs ობოლი, დაობლებული,

უდედმამო
forældremøde მშობელთა კრება
forældrepar მშობლები
forære ჩუქება
forøde გაფლანგვა
forøge გაზრდა
forøgelse ზრდა
forår გაზაფხული
forårsage განპირობება
forårsaget განპირობებული
forårsjævndøgn გაზაფხულის ბუნიაობა
fosfat ფოსფატი
fosfor ფოსფორი
fosforescens ფოსფორესცენცია
fosforsyre ფოსფორმჟავა
fossil ნამარხი
fostbroder ძმობილი
foster ჩანასახი, ემბრიონი
fosterfader მამობილი
fosterfar მამობილი
fosterfordrivelse აბორტი
fosterland სამშობლო
fostermor დედობილი
fostring აღზრდა
foto ფოტო
fotoafdeling ფოტოგანყოფილება
fotoalbum ფოტოალბომი
fotoarkiv ფოტოარქივი

fotoatelier ფოტოატელიე
fotobutik ფოტომაღაზია
fotocelle ფოტოელემენტი
fotoelektricitet ფოტოელექტრობა
fotoelektrisk ფოტოელექტრული
fotofilm ფოტოფირი
fotogalleri ფოტოგალერეა
fotogen ფოტოგენური
fotograf ფოტოგრაფი
fotografere სურათის გადაღება
fotografering სურათის გადაღება
fotografi ფოტოგრაფია
fotografiapparat ფოტოაპარატი
fotografisk ფოტოგრაფიული
fotointeresseret ფოტომოყვარული
fotojournalist ფოტოჟურნალისტი
fotojournalistik ფოტოჟურნალისტიკა
fotokamera ფოტოკამერა
fotokemi ფოტოქიმია
fotokemisk ფოტოქიმიური
fotoklub ფოტოკლუბი
fotokonkurrence ფოტოკონკურსი
fotokopi ფოტოასლი
fotokopiere ფოტოკოპირება, ასლის გადაღება
fotokopieringsmaskine ასლის გადამღები, ქსეროქსი
fotokunst ფოტოხელოვნება
fotokunstner ფოტოხელოვანი
fotolaboratorium ფოტოლაბორატორია
fotolitografi ფოტოლითოგრაფია
fotolitografisk ფოტოლითოგრაფიული
fotomateriale ფოტომასალა
fotometer ფოტომეტრი
fotometri ფოტომეტრია
fotometrisk ფოტომეტრიული
fotomodel ფოტომოდელი
fotomontage ფოტომონტაჟი
fotomuseum ფოტომუზეუმი
foton ფოტონი
fotonlignende ფოტონისმაგვარი
fotooptagelse ფოტოგადაღება
fotopapir ფოტოქაღალდი
fotoplade ფოტოფირფიტა
fotoreportage ფოტორეპორტაჟი
fotoreporter ფოტოჟურნალისტი
fotosession ფოტოსესია
fotosfære ფოტოსფერო
fotosyntese ფოტოსინთეზი
fototerapi ფოტოთერაპია
fotoudstilling ფოტოგამოფენა
fouriertransformation ფურიეს გარდაქმნა
foxterrier ფოქსტერიერი
foxtrot ფოქსტროტი
foyer ფოიე

forventningsfuld foyer
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fra -დან, -გან
fradrag დანაქვითი
fradrage გამოკლება
fragment ფრაგმენტი
fragmenteret ფრაგმენტირებული
fragmentering ფრაგმენტაცია
fragt ტვირთი
fragtbåd სატვირთო გემი
fragte გადაზიდვა
fragtskib სატვირთო გემი
frakke პალტო
frakoble გამოთიშვა
fraktal ფრაქტალი
fraktion ფრაქცია
fraktionere დანაწევრება
fraktionering დანაწევრება
fraktionsdannelse ფრაქციის შექმნა
fraktur მოტეხილობა
fralandsvind ხმელეთიდან მქროლავი ქარი,

ხმელეთის ბრიზი
fram წინ
frankolin დურაჯი
fransk ფრანგული
franskmand ფრანგი
fransksproget ფრანგულენოვანი
fransktalende ფრანგულად მოლაპარაკე
franskundervisning ფრანგულის სწავლება
franskvenlig პროფრანგული
frarøve წართმევა
frarøvet წართმეული
fraråde გადარწმუნება
frasagn თქმულება
frase ფრაზა, გამოთქმა
fraseologi ფრაზეოლოგია
fraseologisk ფრაზეოლოგიური
fraskilt გაყრილი, განქორწინებული
frastøde განზიდვა
fratage წართმევა
fratagelse წართმევა
fratrædelse გადადგომა

გადაყენება
fratræk გამოკლება
fravige გადახვევა
fravigelse გადახვევა
fravænne გადაჩვევა
fravær არდასწრება, გამოუცხადებლობა,

არყოფნა
fraværelse არარსებობა
fraværende არმყოფი, არდამსწრე
fraværsdag გაცდენის დღე
fred მშვიდობა

სიმშვიდე, სიწყნარე
fredag პარასკევი

frede დაცვა
fredelig მშვიდობიანი
fredlyse დაცვა
fredløs ხახვთესლა
fredning დაცვა
fredsaftale სამშვიდობო შეთანხმება
fredsbevarende სამშვიდობო,

მშვიდობისმყოფელი
fredsdue მშვიდობის მტრედი
fredselskende მშვიდობის მოყვარე
fredsplan სამშვიდობო გეგმა
fregat ფრეგატი
fregatfugl ფრეგატი
fregne ჭორფლი
frejdig მამაცი, გაბედული, თამამი,

შეუპოვარი, გულადი
გამბედავი

frekvens სიხშირე
frekvensbånd სიხშირეთა დიაპაზონი
frekvensmodulation სიხშირული მოდულაცია
frekvensordbog სიხშირული ლექსიკონი
frekvent ხშირი
frelse ხსნა
frelser მხსნელი
frem წინ
fremad წინ
fremdatere წინმსწრები თარიღის დასმა
fremdeles აქამდე, დღემდე, ჯერ კიდევ
fremefter წინ
fremfor წინ
fremføre შესრულება
fremførelse შესრულება
fremføring შესრულება
fremgang პროგრესი
fremgangsmåde მეთოდი, მიდგომა
fremgangsperiode აღმავლობის პერიოდი, წინსვლის

პერიოდი
fremgangsrig წარმატებული
fremgå გამომდინარება
fremkalde გამოწვევა

გამჟღავნება
fremkaldelse ექსპოზიცია

გამოწვევა
fremkommelig გავლადი
fremkomst წარმოქმნა
fremme ხელშეწყობა
fremmed უცხო, უცხოური
fremmedarbejder უცხოელი მუშა
fremmedfrygt ქსენოფობია
fremmedgjort გაუცხოებული
fremmedgøre გაუცხოება
fremmedgørelse გაუცხოება
fremmedhad ქსენოფობია

fra fremmedhad
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fremmedhader ქსენოფობი
fremmedlegeme უცხო სხეული
fremmedord უცხო სიტყვა
fremmedordbog უცხო სიტყვათა ლექსიკონი
fremmedsprog უცხო ენა
fremmedsproglig უცხოენოვანი
fremmøde დასწრება, მოსვლა
fremmødende დამსწრე
fremmødt დამსწრე, მოსული
fremover წინ
fremragende გამორჩეული
fremsende გაგზავნა
fremskaffe შეძენა
fremskridt პროგრესი

წინსვლა
fremskridtsvenlig პროგრესული
fremskrive პროგნოზირება
fremskynde დაჩქარება
fremskyndelse დაჩქარება
fremstille გამოხატვა, ასახვა

წარმოდგენა, შესრულება
fremstillingsevne გამოხატვის უნარი
fremstillingsform გამოხატვის ფორმა
fremstående გამოჩენილი
fremsyn ნათელმხილველობა,

წინდახედულობა
fremtid მომავალი
fremtidig მომავალი
fremtidsangst მომავლის შიში
fremtidsforsker ფუტუროლოგი
fremtidsforskning ფუტუროლოგია
fremtidsplan სამომავლო გეგმა
fremtidsudsigt მომავლის პერსპექტივა
fremtidsvision მომავლის ხედვა
fremvise წარმოჩენა
fremviser პროექტორი
fremvisning ჩვენება
fremvækst აღმავლობა, აღმოცენება
frenolog ფრენოლოგი
frenologi ფრენოლოგია
frenologisk ფრენოლოგიური
freon ფრეონი
fresko ფრესკა
freskomaleri ფრესკა
fri თავისუფალი, დამოუკიდებელი

განთავისუფლება
ხელის თხოვნა

fribadestrand ნუდისტური პლაჟი
fribillet უფასო ბილეთი
fridag დასვენების დღე
frifinde გამართლება
frifindelse გამართლება
frifinder გამმართლებელი

frigid ფრიგიდული
frigive განთავისუფლება
frigivelse განთავისუფლება
frigjort განთავისუფლებული,

ემანსიპირებული
frigøre განთავისუფლება
frigørelse განთავისუფლება
frigørende განმათავისუფლებელი
frihandel თავისუფალი ვაჭრობა
frihandelsaftale შეთანხმება თავისუფალი

ვაჭრობის შესახებ
frihandelsområde თავისუფალი სავაჭრო ზონა
frihandelszone თავისუფალი სავაჭრო ზონა
frihed თავისუფლება
frihedsberøvelse თავისუფლების აღკვეთა
frihedsbevægelse მოძრაობა თავისუფლებისთვის
frihedsdag თავისუფლების დღე
frihedselskende თავისუფლების მოყვარული
frihedskamp თავისუფლებისთვის ბრძოლა
frihedskrig თავისუფლებისთვის ბრძოლა
frihedskæmper თავისუფლებისთვის მებრძოლი
frihedssymbol თავისუფლების სიმბოლო
frikende გამართლება
frikendelse გამართლება
frikendt გამართლებული
frikirke დამოუკიდებელი ეკლესია
friktion ხახუნი
friktionsfri ხახუნის გარეშე მიმდინარე
friktionskoefficient ხახუნის კოეფიციენტი
friktionsløs ხახუნის გარეშე მიმდინარე
frille საყვარელი, ხასა
friluftsbad ღია საცურაო აუზი
friluftsteater ღია ცისქვეშ მოქმედი თეატრი
frimurer მასონი
frimureri მასონობა
frimurerisk მასონური
frimurerloge მასონური ლოჟა
frimurerorden მასონური ორდენი
frimærke საფოსტო მარკა
frimærkealbum მარკების ალბომი
frimærkesamler ფილატელისტი
frimærkesamling საფოსტო მარკების კოლექცია
frisere დავარცხნა
frisk ახალი, ქორფა

ჯანსაღი, სუფთა
friske განახლება

გაგრილება
friskluft სუფთა ჰაერი
friskluftsystem ვენტილაცია
frist ბოლო ვადა
friste ცდუნება
fristelse ცდუნება
fristende მაცდური

fremmedhader fristende
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fristil თვისუფალი სტილი
frisure ვარცხნილობა
frisør დალაქი
frisørsalon სადალაქო, საპარიკმახერო
fritag განთავისუფლება
fritage განთავისუფლება
fritagelse განთავისუფლება
fritagelsesgrund განთავისუფლების მიზეზი
fritid თავისუფალი დრო
fritidshus აგარაკი
fritliggende ცალკეული
fritstående განმარტოებული,

დამოუკიდებელი
fritænker ერეტიკოსი
frivillig ნებაყოფლობითი

მოხალისე
frodig ნაყოფიერი

ჩასუქებული
უხვი

frodighed სიუხვე
frokost სადილი
front ფრონტი
frontal ფრონტალური
frontalangreb ფრონტალური შეტევა
frontalkollision ფრონტალური შეჯახება
frontalsammenstød ფრონტალური შეჯახება
frontlinje ფრონტის ხაზი
frossen გაყინული
frost ყინვა
frostvæske ანტიფრიზი
fru ქალბატონი
frue მეუღლე, ცოლი
fruebær ხახამა
fruentimmer ქალი, დედაკაცი
frugt ნაყოფი

ხილი
frugtavl მებაღეობა
frugtbar ნაყოფიერი, ნოყიერი
frugtbarhed ნაყოფიერება, ნოყიერება
frugtesløs ამაო, უშედეგო
frugthave ბაღი
frugtkurv ხილის კალათა
frugtsaft ხილის წვენი
frugtsalat ხილის სალათა
frugtsukker ფრუქტოზა
frugtte ხილის ჩაი
frugttræ ხეხილი
fruktose ფრუქტოზა
frustration გაღიზიანება
fryd სიხარული
fryde გახარება
frydefuld გახარებული, მხიარული

frygt შიში
შეშფოთება, წუხილი

frygte შიში
frygtelig საშინელი
frygtindgydende შემაშინებელი, შიშისმომგვრელი
frygtløs უშიშარი
frygtsom მშიშარა
fryse ყინვა
fryseboks საყინულე
frysedisk დახლი-მაცივარი
frysepunkt გაყინვის წერტილი
fryser საყინულე
fryserum საყინულე
fryseskab საყინულე
frysning გაყინვა
frytle ისლურა
fræk უსირცხვილო

კადნიერი
frækhed თავხედობა
frø თესლი, მარცვალი

ბაყაყი
frøken ქალიშვილი
frøkenkloster დედათა მონასტერი
frølignende ბაყაყისმაგვარი
frømand აკვალანგისტი, მყვინთავი
fuchsia პატარძლის ყვავილი, ფუქსია
fugl ფრინველი, ჩიტი
fuglebur ჩიტის გალია
fuglefoderbræt საკვებური
fuglefænger მეჩიტბადე
fuglekasse საშოშიე
fuglekirsebær ბალი
fuglekonge ნარჩიტა
fuglekvidder ჭიკჭიკი
fugleperspektiv ფართო გადასახედი
fuglerede ბუდე
fugleskræmsel საფრთხობელა
fugleunge ბარტყი
fugt სინესტე
fugtbestandig ნესტგამძლე
fugte დასველება
fugtig ნესტიანი, სველი
fugtighed სინესტე

ტენიანობა
fugtighedsgrad ტენიანობა
fugtighedsmåler ჰიგრომეტრი
fuld სავსე

სრული
ამომწურავი

fuldbefaren გამოვლილი, გამოცდილი
fuldblods სუფთა სისხლის, სუფთა ჯიშის
fuldblodshest სუფთა ჯიშის ცხენი

fristil fuldblodshest

Dansk-georgisk ordbog 78



fuldbyrde განხორციელება, შესრულება,
აღსრულება

fuldbyrdelse განხორციელება, შესრულება,
აღსრულება

fuldende განხორციელება, შესრულება,
ბოლომდე მიყვანა, მოთავება,
დამთავრება, დასრულება

fuldendt სრულყოფილი
fuldføre გატარება, შესრულება

დასრულება, დამთავრება
fuldførelse დასრულება, დამთავრება
fuldført დამთავრებული,

დასრულებული, შესრულებული
fuldkommen სრული

სრულფასოვანი, სრულყოფილი
fuldkommengøre სრულყოფა, დახვეწა
fuldkommengørelse სრულყოფა, დახვეწა
fuldkommenhed სრულყოფილება
fuldmagt უფლებამოსილება

მინდობილობა
fuldmoden მწიფე
fuldmægtig უფლებამოსილი
fuldmåne სავსე მთვარე
fuldskalaforsøg ფართომასშტაბიანი ცდა
fuldstændig ამომწურავი, სრული
fuldstændighed სისრულე
fuldstændigt სრულიად, სრულად, მთლიანად,

მთლად, სავსებით, სულ
fuldt სრულიად, სრულად, მთლიანად,

მთლად, სავსებით, სულ
fuldtallig სრული შემადგენლობით
fuldtid სრულ შტატში
fuldtidsansat თანამშრომელი სრულ შტატში
fuldtidsarbejde სამსახური სრულ შტატში
fuldtræffer ზუსტი გარტყმა
fuldvoksen ზრდასრული

მოზრდილი
fuldværdi სრული ფასი, მთლიანი

ღირებულება
fuldværdig სრულფასოვანი
fund აღმოჩენა
fundament საფუძველი, საძირკველი,

ფუნდამენტი
fundamental საფუძვლიანი,

ფუნდამენტალური
fundamentalisme ფუნდამენტალიზმი
fundamentalist ფუნდამენტალისტი
fundamentalistisk ფუნდამენტალისტური
fundere დაფუძნება
fundet ნაპოვნი
fungere ფუნქციონირება, მუშაობა
fungerende გამართული, მოქმედი
fungicid ფუნგიციდი

funktion ფუნქცია
funktional ფუნქციონალი
funktionel ფუნქციონალური
funktionere ფუნქციონირება
funktionsdygtig მომუშავე
funktionshæmmet ფუნქციადაქვეითებული
funktionær მოხელე, მოსამსახურე
fure ნაოჭი

კვალი, ჭრილი
furet ნაოჭებიანი, დაღარული
furie ფურია
fusion შერწყმა
fusionere შერწყმა
fusionering შერწყმა
fusionsaftale შეთანხმება შერწყმის შესახებ
fusionsplan შერწყმის გეგმა
fusk ხალტურა, თაღლითობა
fuske გახალტურება, თაღლითობა
futteral ფუტლარი, ჩასადები
futurisme ფუტურიზმი
futuristisk ფუტურისტული
futurolog ფუტუროლოგი
futurologi ფუტუროლოგია
futurologisk ფუტუროლოგიური
futurum მომავალი დრო
fykolog ალგოლოგი
fykologi ალგოლოგია
fyld შიგთავსი
fylde სიუხვე

სისრულე
შევსება

fyldebøtte ლოთი
fylderi ლოთობა
fyldig უხვი
fyldighed სიუხვე
fyldning შემვსები მასალა, შიგთავსი
fyldt სავსე, სრული
fyr შუქურა

კაცი
fyrbøder ცეცხლფარეში
fyre ანთება

გათბობა
დათხოვნა

fyrig ცეცხლოვანი
fyring გათბობა
fyringssæson გათბობის სეზონი
fyrre ორმოცი
fyrrekogle ფიჭვის გირჩა
fyrrenål ფიჭვის წიწვი
fyrreskov ფიჭვნარი
fyrretræ ფიჭვი
fyrretyve ორმოცი
fyrretyvende მეორმოცე

fuldbyrde fyrretyvende
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fyrste თავადი
fyrstedatter თავადის ქალი
fyrstedømme თავად-აზნაურობა
fyrstendømme თავად-აზნაურობა
fyrstesøn თავადიშვილი
fyrstinde თავადის ქალი
fyrtøj სანთებელა
fyrtårn შუქურა
fyrvægter მეშუქურე
fyrværkeri ფეიერვერკი
fysik ფიზიკა
fysiker ფიზიკოსი
fysiklærer ფიზიკის მასწავლებელი
fysiognomi ფიზიონომია, სიფათი
fysiolog ფიზიოლოგი
fysiologi ფიზიოლოგია
fysiologisk ფიზიოლოგიური
fysioterapeut ფიზიოთერაპევტი
fysioterapi ფიზიოთერაპია
fysisk ფიზიკური
fytografi ფიტოგრაფია
fytonomi ფიტონომია
fytopalæontologi ფიტოპალეონტოლოგია
fytopatologi ფიტოპათოლოგია
fytoplankton მცენარეული პლანქტონი
fædreland სამშობლო
fædrelandshistorie სამშობლოს ისტორია
fædrelandskrig სამამულო ომი
fædrelandskærlighed სამშობლოს სიყვარული
fædrelandssang ჰიმნი
fægte ფარიკაობა
fægter მოფარიკავე
fægtning ფარიკაობა
fæhoved შტერი
fæl უშნო, უსიამოვნო

საზარელი, აუტანელი
fælde მახე, ხაფანგი
fælle კოლეგა
fælles საერთო
fællesareal საერთო ფართი
fællesbarn საერთო ბავშვი
fælleseje საერთო საკუთრება
fælleseuropæisk საერთო ევროპული
fællesfag საერთო საგანი
fællesfront საერთო ფრონტი
fællesinteresse საერთო ინტერესი
fælleskøkken საერთო სამზარეულო
fællesmarked საერთო ბაზარი
fællesnavn საერთო სახელი
fællesnævner საერთო მნიშვნელი
fællesrum საერთო ოთახი
fællesskab კავშირი, თანამეგობრობა

საზოგადოება

fællesudgift საერთო ხარჯი
fængbar აალებადი
fænge აალება, ცეცხლის წაკიდება
fængelig აალებადი
fænghætte ასაფეთქებელი კაფსული,

ფისტონი
fængsel საპყრობილე, ციხე
fængselsbetjent პატიმართა მეთვალყურე
fængselscelle საკანი
fængselsdirektør ციხის უფროსი
fængselsmur ციხის კედელი
fængselsstraf პატიმრობა
fængsle დაპატიმრება
fængsling პატიმრობა
fænologi ფენოლოგია
fænologisk ფენოლოგიური
fænomen მოვლენა, ფენომენი
fænomenal ფენომენალური
fænomenologi ფენომენოლოგია
fænomenologisk ფენომენოლოგიური
færd მოგზაურობა
færdig მზა, მზადმყოფი, მომზადებული,

გამზადებული, დასრულებული
færdiggøre მოთავება
færdiggørelse მოთავება
færdiggørende დამამთავრებელი,

დამასრულებელი
færdighed უნარი, უნარიანობა
færdigpakket დაფასოებული
færdigstrikket მოქსოვილი
færdiguddannet განათლებამიღებული
færdigudviklet ჩამოყალიბებული,

განვითარებული
færdigvare მზა ნაწარმი
færdsel მოძრაობა
færdselsregel მოძრაობის წესი
færdselsretning მოძრაობის მიმართულება
færdselssikkerhed მოძრაობის უსაფრთხოება
færdselsuheld ავტოავარია
færdselsulykke ავტოავარია
færdselsåre მაგისტრალი
færge ბორანი
færgetransport საბორნე ტრანსპორტი
færing ფარერელი
færre ნაკლები
færrest ყველაზე ნაკლები
fært სუნი
færøsk ფარერული
fæstemand საქმრო
fæstemø საპატარძლო, საცოლე
fæstet დაბმული, მიბმული,

დამაგრებული
fæstning ციხე-სიმაგრე

fyrste fæstning
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fæstningsværk ციხე-სიმაგრე
fætter ბიძაშვილი, დეიდაშვილი,

მამიდაშვილი
føde კვება

გაჩენა, შობა
fødeafdeling სამშობიარო განყოფილება
fødeby დაბადების ადგილი
fødehjem სამშობიარო სახლი
fødeklinik სამშობიარო კლინიკა
fødemiddel საკვები პროდუქტი
fødende მშობიარე
føderal ფედერალური
føderalisme ფედერალიზმი
føderalist ფედერალისტი
føderalistisk ფედერალისტური
føderation ფედერაცია
føderativ ფედერაციული
fødested დაბადების ადგილი
fødestue სამშობიარო ოთახი
fødsel მშობიარობა

დაბადება
fødselsattest დაბადების მოწმობა
fødselsdag დაბადების დღე
fødselsdagsgave საჩუქარი დაბადების დღისთვის
fødselsdato დაბადების თარიღი
fødselshjælper ექთანი, ბებია ქალი
fødselshyppighed შობადობა
fødselstal შობადობა
fødselsår დაბადების წელი
født დაბადებული
føl კვიცი
følbar საგრძნობი
føle გრძნობა, შეგრძნება
følehorn საცეცი, ცეცი
følelig საგრძნობი
følelse გრძნობა, შეგრძნება
følelsesbetonet ემოციური
følelsesfuld მგრძნობიარე

ემოციური
სენტიმენტალური

følelseskold უემოციო, ცივი
følelseskulde სიცივე, გულგრილობა
følelsesladet ემოციური
følelsesliv ემოციური ცხოვრება
følelsesløs გულგრილი, უემოციო
følelsesmenneske სენტიმენტალური ადამიანი
føler ცეცი
føleri სენტიმენტალობა
følesans შეხების გრძნობა
følfod ვირის-ტერფა
følge შედეგი

თანმიმდევრულობა
თანხლება, გაყოლა, გაცილება

følgebrev თანმხლები წერილი
følgelig შესაბამისად
følgende მომდევნო, შემდგომი, შემდეგი
følgerigtig თანმიმდევრული
følgeseddel თანმხლები წერილი
føling შეხება, კონტაქტი
følsom მგრძნობიარე
følsomhed მგრძნობიარობა
føntørrer ფენი, თმის საშრობი
før წინათ, მანამდე

წინ
føre გაძღოლა, მართვა, ტარება
fører ლიდერი, ბელადი, მეთაური,

ხელმძღვანელი
მძღოლი

førerhund გზამკვლევი ძაღლი
førerhus მძღოლის კაბინა
førerløs უპილოტო
førerprøve გაოცდა მანქანის მართვაში
førerskab მმართველობა, ხელმძღვანელობა
førersæde მძღოლის ადგილი
førindustriel წინაინდუსტრიული
førkrigs ომამდელი
førkrigstid ომამდელი პერიოდი
førkristelig წინაქრისტიანული
førpris უწინდელი ფასი
førskolealder სკოლამდელი ასაკი
førskolebarn სკოლამდელი ასაკის ბავშვი
først პირველი
førstedame პირველი ლედი
førstegangsfødende პირველად მშობიარე
førstegradsligning წრფივი განტოლება
førstehjælp პირველადი დახმარება
førsteindtryk პირველი შთაბეჭდილება
førsteopførelse პრემიერა
førsteplads პირველი ადგილი
førsteprioritet პირველი პრიორიტეტი
førstepris პირველი პრემია
førstepræmie პირველი პრემია
førsteudgave პირველი გამოცემა
førsteviolin პირველი ვიოლინო
førægteskabelig ქორწინებამდელი
få მიღება

ცოტა
fåmælt სიტყვაძუნწი
får ცხვარი
fåreavl მეცხვარეობა
fårehold მეცხვარეობა
fårehund მეცხვარე, ნაგაზი
fårehyrde მეცხვარე
fårekylling ჭრიჭინა
fårekød ცხვრის ხორცი
fåreskind ცხვრის ტყავი

fæstningsværk fåreskind
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fåresyge ყბაყურა
fåtal მცირე რიცხვი
fåtallig მცირერიცხოვანი
gab ხახა
gabe დაღება
gade ქუჩა
gadebarn ქუჩის ბავშვი
gadefejer მეეზოვე
gadehandel გარე ვაჭრობა
gadehandler გარე მოვაჭრე
gadehjørne ქუჩის კუთხე
gadekryds გზაჯვარედინი
gadeluder მეძავი, ქუჩის ქალი
gadenavn ქუჩის სახელი
gadenummer სახლის ნომერი
gadeoptøjer არეულობა
gadepige მეძავი, ქუჩის ქალი
gadetøs მეძავი, ქუჩის ქალი
gadeuorden არეულობა
gadevold ქუჩური ძალადობა
gaffel ჩანგალი
gaffelformet ჩანგლისებრი
gage ჯამაგირი
gal გადარეული, გიჟი
galakse გალაქტიკა
galant გალანტური
galde ნაღველი
galdeblære ნაღვლის ბუშტი
galdeblærebetændelse ქოლეცისტიტი
galdebær ლეშურა
galdesten ნაღვლის ბუშტის კენჭი
gale კივილი
galeanstalt საგიჟეთი
galehus საგიჟეთი
galej გალერა
galge სახრჩობელა
galgenfugl თავზე ხელაღებული
galgenhumor შავი იუმორი
galleri გალერეა
gallium გალიუმი
gallon გალონი
galnebær ბელადონა
galning გადარეული
galoche კალოში
galop ჭენება
galopbane იპოდრომი
galopere ჭენება
galoppere ჭენება
galskab სიგიჟე, შეშლილობა
galtetand დედაფუტკარა
galvanisk გალვანური
galvanometer გალვანომეტრი
galvanoplastik გალვანოპლასტიკა

galvanoskop გალვანოსკოპი
galvanoteknik გალვანოტექნიკა
gambit გამბიტი
gamble თამაში
gambler აზარტული თამაშების

მოყვარული
gamling მოხუცი
gammastråle გამა-სხივი
gammastråling გამა-გამოსხივება
gammel ძველი, ძველებური

მოხუცი
ყოფილი

gammelagtig ძველებური
gammeldags მოძველებული
gammeldansk ძველდანიური
gammeleuropæisk ძველევროპული
gammelfransk ძველფრანგული
gammelhed სიძველე
gammelislandsk ძველისლანდიური
gammeljomfru შინაბერა
gammelkommunist ძველი კომუნისტი
gammelkristelig ძველქრისტიანული
gammelmodig მოძველებული
gammelnorsk ძველნორვეგიული
gammelpersisk ძველსპარსული
gammelromersk ძველრომაული
gammelrussisk ძველრუსული
gammelsvensk ძველშვედური
gane სასა
gang ჯერი

სვლა, სიარული
გასასვლელი

gangafstand სავალი მანძილი
gangbar გავლადი

მავალი
gangbro გადასასვლელი ხიდი
gangdør შესასვლელის კარი
gange გამრავლება
gangetabel გამრავლების ცხრილი
gangræn განგრენა
gangster განგსტერი
gangsti ბილიკი
ganske ძალზე, საკმაოდ
garage ფარეხი
garant გარანტი
garantere გარანტირება, გარანტიის მიცემა
garanteret გარანტირებული
garanti გარანტია
garantiløs უგარანტიო
garde გვარდია
gardere დაცვა
garderobe გარდერობი
garderobedame მეგარდერობე ქალი

fåresyge garderobedame
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gardin ფარდა
gardist გვარდიელი
garn ნართი, ძაფი

ბადე, სათხეველი
garnere მორთვა
garnison გარნიზონი
gartner მებაღე
gartneri მებაღეობა
garve თრიმვლა, ტყავის დამუშავება
garver მთრიმლავი
gas გაზი
gasangreb ქიმიური თავდასხმა
gasbeholder გაზის ბალონი
gasbrænder გაზის სანთურა
gasdreven გაზზე მომუშავე
gasdrevet გაზზე მომუშავე
gaseksplosion გაზის აფეთქება
gasform გაზისებრი, აირისებრი
gasformig აირისებრი, გაზისებრი
gasforsyning გაზმომარაგება
gasforsyningsnet გაზგაყვანილობა
gasfund გაზის აღმოჩენა
gasfyring გაზით გათბობა
gaskammer გაზის კამერა
gaskomfur გაზქურა
gasledning გაზსადენი
gasledningsarbejder მეგაზსადენე
gasmaske აირწინაღი
gaspedal გაზის პედალი
gaspistol გაზის პისტოლეტი
gaspris გაზის ფასი
gasrør გაზის მილი
gasrørledning გაზსადენი
gasse გაზით ხუთვა
gastronom გურმანი
gastroskopi გასტროსკოპია
gastryk გაზის წნევა
gastæt გაზგაუმტარი
gate გასასვლელი
gave საჩუქარი
gavmild გულუხვი
gavn სარგებელი
gaze დოლბანდი
gazebind ბინტი, დოლბანდის სახვევი
gazelle გაზელი
gear სიჩქარე
gearkasse სიჩქარეთა კოლოფი
gebis კბილის პროტეზი
gebyr მოსაკრებელი, გადასახადი
gebyrberegning მოსაკრებლის დარიცხვა
gebyrfri გადასახადისგან

განთავისუფლებული
ged თხა

gedde ქარიყლაპია
gedeblad ჯიქა, ცხრატყავა
gedebuk მამალი თხა
gedehams ბზიკი
gedekid თიკანი
gedemælk თხის რძე
gederams თხაწართხალა
gedeskind თხის ტყავი
gedeskindssæk გუდა
gedigen თვითნაბადი

მაღალი ხარისხის
geisha გეიშა
gejser გეიზერი
gejstlighed სამღვდელოება
gekko გეკონი
gelatine ჟელატინი
gele ჟელე
geleagtig ჟელესებრი
gelænder მოაჯირი
gemme დამალვა, შენახვა, შეფარება
gemmeleg დამალობანა
gemmested სამალავი
gemse არჩვი
gemt დამალული
gen გენი
genanvendelse გადამუშავება

მეორადი მოხმარება
genboer კარის მეზობელი
genbrug გადამუშავება

მეორადი მოხმარება
gendarm ჟანდარმი
gendigtning თავისუფალი თარგმანი
gendrive უარყოფა
gendrivelse უარყოფა
genealog გენეალოგი
genealogi გენეალოგია
genealogisk გენეალოგიური
general გენერალი
generaldirektør გენერალური დირექტორი
generalisation განზოგადება
generalisere განვრცობა, განზოგადება
generaliseret განზოგადებული
generalisering განვრცობა, განზოგადება
generalkonsul გენერალური კონსული
generalløjtnant გენერალ-ლეიტენანტი
generalmajor გენერალ-მაიორი
generalprøve გენერალური რეპეტიცია
generalsekretær გენერალური მდივანი
generalstab გენერალური შტაბი
generalsuniform გენერლის ფორმა
generation თაობა
generationskonflikt თაობათა კონფლიქტი
generationsskifte თაობათა ცვლა

gardin generationsskifte
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generator გენერატორი
genere შეწუხება, ხელის შეშლა
generel ზოგადი
generere გენერირება
genereret გენერირებული
generisk ზოგადი
generobre ხელახლა დაპყრობა
generositet გულუხვობა
genert მორცხვი
generthed თავმდაბლობა
generøs გულუხვი, სულგრძელი
generøsitet გულუხვობა
genesis გენეზისი, წარმომავლობა
genetablere აღდგენა
genetik გენეტიკა
genetiker გენეტიკოსი
genetisk გენეტიკური
genfinde დაკარგულის პოვნა
genforene გაერთიანება
genforenet გაერთიანებული
genforening გაერთიანება
genforeningsdag გაერთიანების დღე
genføde აღდგომა, აღორძინება
genfødelse აღდგომა, აღორძინება
genganger აჩრდილი, მოჩვენება
gengive დაბრუნება
gengæld სამაგიერო
gengælde სამაგიეროს გადახდა
gengældelse სამაგიეროს გადახდა
geni გენიოსი
genial გენიალური
genialitet გენიალობა
genindføre ხელახლა შემოღება, აღდგენა
genindførelse ხელახლა შემოღება, აღდგენა
genindførsel ხელახლა შემოღება, აღდგენა
genius გენიოსი
genkende ამოცნობა
genkendelig ამოცნობადი
genkendelse ამოცნობა, ცნობა
genklang ექო, რეზონანსი

გამოძახილი
genkomst დაბრუნება
genkøbe უკან გამოსყიდვა
genlyd ექო
genmodificeret გენმოდიფიცირებული
gennem გასწვრივ, გავლით, მეშვეობით
gennemarbejde გადამუშავება
gennemarbejdelse გადამუშავება
gennemblødt თავიდან ბოლომდე სველი
gennembore გახვრეტა, გაბურღვა
gennemboret გახვრეტილი
gennemboring გახვრეტა, გაბურღვა
gennembrud გარღვევა

gennembryde გარღვევა
gennemføre გატარება, განხორციელება
gennemførelse გატარება
gennemføring გატარება, განხორციელება
gennemførlig გატარებადი, განხორციელებადი
gennemførlighed განხორციელებადობა
gennemførsel გატარება, განხორციელება
gennemført განხორციელებული
gennemgang გავლა
gennemgribende სიღრმისეული
gennemgå გავლა, გადატანა
gennemlufte განიავება
gennemlyse გაშუქება
gennemlysning გაშუქება
gennemprøve საფუძვლიანი შემოწმება
gennemse განჭვრეტა
gennemsigtig გამჭვირვალე
gennemsigtighed გამჭვირვალება
gennemskinnelig გამჭვირვალე
gennemskue განჭვრეტა
gennemskuelig გამჭვირვალე
gennemslag გარღვევა
gennemsnit გასაშუალოებული, საშუალო
gennemsnitlig საშუალო
gennemsnitsalder საშუალო ასაკის
gennemsnitsbil საშუალო მანქანა
gennemsnitsfamilie საშუალო ოჯახი
gennemsnitskurs საშუალო კურსი
gennemsnitsmenneske საშუალო ადამიანი
gennemsnitstal საშუალო რიცხვი
gennemsnitsværdi საშუალო მნიშვნელობა
gennemstrømning განჭოლა
gennemsøge გადაჩხრეკა
gennemsøgning გადაჩხრეკა
gennemtrænge განჭოლა
gennemtrængelig გამჭოლი
gennemtrængelighed შეღწევადობა
gennemtrængende გამჭოლი
gennemtrængning განჭოლა
gennemtænke გააზრება
gennemtænkt გააზრებული, აწონილ-

დაწონილი, მოზომილი
gennemvåd თავიდან ბოლომდე სველი
genom გენომი
genopbygge აღდგენა
genopbyggelse აღდგენა
genopbygger აღმდგენი, ამღორძინებელი
genopbygget აღდგენილი
genopbygning აღდგენა
genopdage ხელახლა აღმოჩენა
genopdagelse ხელახლა აღმოჩენა
genopfinde ხელახლა აღმოჩენა
genopfriske გამხნევება

generator genopfriske

Dansk-georgisk ordbog 84



genoplive გაცოცხლება
genoplivning გაცოცხლება
genoprette აღდგენა
genoprettelse აღდგენა
genopslå აღდგომა, აღორძინება
genopstå აღდგომა, აღზევება, აღორძინება
genopstået აღზევებული, აღორძინებული
genotype გენოტიპი
genpart ასლი
genpartpapir ასლი
genre ჟანრი
gensidig ორმხრივი, ურთიერთ
genskabe აღდგენა
genskabelse აღდგენა
genskabning აღდგენა
genskin ანარეკლი
genspejle არეკვლა
genspejlet არეკლილი
genspejling არეკვლა

ანარეკლი
gensplejsning გენური ინჟინერია
genstand საგანი
gensvar გამოხმაურება
gensyn შეხვედრა
gentage გამეორება
gentagelse გამეორება
gentagende განმეორებადი
genteknologi გენური ინჟინერია
genterapi გენური თერაპია
gentleman ჯენტლმენი
gentlemansk ჯენტლმენური
genuin ნამდვილი
genus სახეობა
genvalg განმეორებითი არჩევნები
genvalgt ხელახლა არჩეული
genvej მოკლე გზა
genvinde აღდგენა, გადამუშავება
genvinding გადამუშავება
genåbne ხელახლა გახსნა
genåbning ხელახლა გახსნა
geocentrisk გეოცენტრული
geodæsi გეოდეზია
geodætisk გეოდეზიური
geofysik გეოფიზიკა
geofysiker გეოფიზიკოსი
geofysisk გეოფიზიკური
geograf გეოგრაფი
geografi გეოგრაფია
geografisk გეოგრაფიული
geokronologi გეოქრონოლოგია
geokronologisk გეოქრონოლოგიური
geolog გეოლოგი
geologi გეოლოგია

geologisk გეოლოგიური
geomagnetisk გეომაგნიტური
geomagnetisme გეომაგნეტიზმი
geometer გეომეტრი
geometri გეომეტრია
geometrisk გეომეტრიული
geomorfologi გეომორფოლოგია
geomorfologisk გეომორფოლოგიური
geopolitik გეოპოლიტიკა
geopolitiker გეოპოლიტიკოსი
geopolitisk გეოპოლიტიკური
georgier ქართველი
georgine გეორგინა, დალია
georgisk ქართული
geostationær გეოსტაციონარული
geoteknisk გეოტექტონიკური
geotektonik გეოტექტონიკა
geotermisk გეოთერმული
geotropisme გეოტროპიზმი
gepard გეპარდი
geranium ნემსიწვერა
germanist გერმანისტი
germanistik გერმანისტიკა
germanium გერმანიუმი
germanofil გერმანოფილი
germanofob გერმანოფობი
gerne სიამოვნებით
gerning საქციელი
gerningsmand დამნაშავე, ბოროტმოქმედი
gerningssted დანაშაულის ჩადენის ადგილი
gerontolog გერონტოლოგი
gerontologi გერონტოლოგია
gerontologisk გერონტოლოგიური
gerrig ძუნწი, ხარბი
gerrighed სიძუნწე
gesandt წარგზავნილი
gesandtskab დიპლომატიური

წარმომადგენლობა
gesims კარნიზი
gestikulation ჟესტიკულაცია
gestikulere ჟესტიკულირება
gestikulering ჟესტიკულირება
gestus ჟესტი
gevinst მოგება, სარგებელი
gevir რქები
gevær თოფი, შაშხანა
geværbevæbnet თოფიანი
geværkolbe კონდახი
geværløb შაშხანის ლულა
geyser გეიზერი
ghetto გეტო
ghettolignende გეტოსმაგვარი
gibbon გიბონი

genoplive gibbon
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gidsel მძევალი
gidseltaget მძევლადაყვანილი
gift დაქორწინებული,

დაოჯახებული, გათხოვილი,
ცოლიანი
შხამი

giftblandet შხამგარეული
gifte დაქორწინება, გათხოვება
giftefærdig გასათხოვარი, დასაოჯახებელი
giftemoden გასათხოვარი, დასაოჯახებელი
giftering საქორწინო ბეჭედი
giftermål ქორწინება
giftfri არაშხამიანი, არატოქსიკური
giftgas მომწამვლელი აირი
giftig შხამიანი
giftighed შხამიანობა, ტოქსიკურობა
giftløs უშხამო
giftplante შხამიანი მცენარე
giftslange შხამიანი გველი
giftstof შხამი, მომწამვლელი ნივთიერება
giftsvamp შხამიანი სოკო
gifttand შხამიანი კბილი
gigabit გიგაბიტი
gigabyte გიგაბაიტი
gigahertz გიგაჰერცი
gigajoule გიგაჯოული
gigant გიგანტი, ბუმბერაზი
gigantisk გიგანტური
gigantomani გიგანტომანია
gigawatt გიგავატი
gigt ართრიტი, რევმატიზმი
gilde საამქრო
gin ჯინი
gips თაბაშირი
gipse თაბაშირში ჩასმა
gipsfigur თაბაშირის ფიგურა
giraf ჟირაფი
giro ჟირო
gitter გისოსი

მესერი
give მიცემა

ჩუქება
given მოცემული
givende მრავლისმომცემი
giver მომცემი, მჩუქებელი
gjort გაკეთებული
glaciolog გლაციოლოგი
glaciologi გლაციოლოგია
glaciologisk გლაციოლოგიური
glad მხიარული
gladelig სიხარულით, სიამოვნებით
gladiator გლადიატორი
gladiatorkamp გლადიატორთა ჩხუბი

gladiolus გლადიოლუსი
glamme ყეფა
glamourøs ჩინებული, ბრწყინვალე
glans ბრწყინვა
glansfuld ბრწყინვალე
glansfuldhed ბრწყინვალება
glansløs მკრთალი
glansløshed სიმკრთალე
glansperiode აყვავების ხანა
glas მინა, შუშა

ჭიქა
glasagtig მინისებრი
glasblæser მინამბერი
glasfiber მინაბოჭკო
glasflaske შუშის ბოთლი
glasmager მეშუშე
glasmester მეშუშე
glasmosaik შუშის მოზაიკა
glasrude შუშა, მინა
glasskærer შუშის საჭრელი
glasvat მინაბამბა
glat ბრტყელი, სწორი, გლუვი

მოლიპული, სრიალა
glatføre მოლიპულობა
glathed სიგლუვე
glatkørsel ტარება მოყინულ გზაზე
glatsnog სპილენძა
glatte გასწორება, გაგლუვება
glemme დავიწყება, მივიწყება
glemsel დავიწყება, მივიწყება
glemsom გულმავიწყი
glemsomhed გულმავიწყობა
glemt დავიწყებული, მივიწყებული
glente ძერა, ბორა
gletsjer მყინვარი
glide სრიალი
glidecreme ლუბრიკატი
glideflugt ლივლივი, ფრენა
glider პლანერი
glimmer ბრწყინვა
glimre ბრწყინვა
glimrende ელვარე
glimt ნათება, გაელვება
glimte ციმციმი
glimtvis შიგადაშიგ
glitre ბრწყინვა, ციმციმი, კაშკაში
glitrende კაშკაშა
glitter ბრწყინვა, ციმციმი, კაშკაში
glo ცქერა
global გლობალური
globalisering გლობალიზაცია
globus გლობუსი
glohed გახურებული, ცხელი

gidsel glohed
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glorie დიდება
glorificere ქება-დიდება
glorificering დიდება
gloriøs დიდებული
glorød ცეცხლოვანი წითელი
glose სიტყვა
glosebog სიტყვარი
glossar სიტყვარი, სიტყვათა სია
glukose გლუკოზა
gluon გლუონი
glycerin გლიცერინი
glycerol გლიცერინი
glæde კმაყოფილება

სიხარული
glædelig სასიხარულო
glædeligvis სასიხარულოდ
glædeløs მოსაწყენი
glædesbudskab სასიხარულო ამბავი
glædesløs მოსაწყენი
glædespige მეძავი
glædesrus აღტაცება
glædestrålende სიხარულით სავსე
glædeståre სიხარულის ცრემლები
gløde ვარვარება
glødelampe ვარვარების ნათურა
glødende გავარვარებული, გახურებული
glødepære ვარვარების ნათურა
glødetråd ვარვარების ძაფი
gløgg ღვინისგან დამზადებული

ტკბილი სასმელი
gnave ღრღნა
gnaver მღრღნელი
gnavsår კოჟრი
gnavsåret კოჟრიანი
gnist ნაპერწკალი
gnistre ელვარება, ნაპერწყლების ყრა
gnistregn ნაპერწყლების წვიმა
gnistrende ელვარე
gnom გნომი
god კარგი, კეთილი
godartet კეთილთვისებიანი
godbid მსუყე ნაწილი
goddag გამარჯობა
gode სიკეთე, სარგებელი
godgørende საქველმოქმედო
godgørenhed ქველმოქმედება
godhed სიკეთე
godhjertet გულკეთილი
godkende დადასტურება, მოწონება
godkendelse დადასტურება, მოწონება
godkendt მიღებული, მოწონებული
godmodig გულკეთილი
godnatsang იავნანა

gods ქონება, საკუთრება
godsejer მესაკუთრე
godskrive დაკრედიტება
godstog სატვირთო მატარებელი
godstrafik ტვირთბრუნვა
godsvogn სატვირთო ვაგონი
godt კარგად
godtage მიღება, მოწონება
godtagelse მიღება, მოწონება
godtgøre ანაზღაურება

დამოწმება
godtgørelse ანაზღაურება, კომპენსაცია
godtkøbs იაფფასიანი
godtkøbsvare იაფფასიანი საქონელი
godtroende მიმნდობი
godtroenhed მიმნდობლობა
godvillig ნებაყოფლობითი
gold უნაყოფო
golf ყურე

გოლფი
golfbane გოლფის მოედანი
golfkølle გოლფის ყვანჭი
gondol გონდოლა
gondoliere გონდოლიერი
gonore გონორეა
gople მედუზა
gorilla გორილა
gotik გოტიკა
gotisk გოტიკური
gourmet გურმანი
grad ხარისხი

რანგი
გრადუსი

gradation გრადაცია
gradbøje ბრუნება შედარების ხარისხების

მიხედვით
gradbøjning ბრუნება შედარების ხარისხების

მიხედვით
gradere გრადუირება
gradering გრადუირება
gradient გრადიენტი
gradvis ეტაპობრივი
graf გრაფიკი
grafem გრაფემა
graffiti ნახატი კედელზე
grafik გრაფიკა
grafisk გრაფიკული
grafit გრაფიტი
grafolog გრაფოლოგი
grafologi გრაფოლოგია
gram გრამი
grammatik გრამატიკა
grammatisk გრამატიკული

glorie grammatisk
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grammofon გრამოფონი
grammofonplade გრამაფონის ფირფიტა
gran ნაძვი
granat ბროწეული

გრანატა
ძოწი

granatsplint გრანატის ნამსხვრევი
granatæble ბროწეული
grandios გრანდიოზული
grandonkel მშობლის ბიძა
grandtante მშობლის დეიდა ან მამიდა
granit გრანიტი
granske გამოკვლევა
gransker მკვლევარი
granskning კვლევა, გამოძიება
granskov ნაძვნარი
grantræ ნაძვის ხე
granulation გრანულაცია
granulere გრანულირება
grapefrugt გრეიპფრუტი
gratie გრაცია
gratis უფასო, უსასყიდლო
gratulation მოლოცვა, მილოცვა
gratulere მოლოცვა, მილოცვა
grav საფლავი
gravalvor ნამეტანი სეიროზულობა
gravalvorlig მძიმე, ნამეტანი სეიროზული
gravand ამლაყი იხვი
grave თხრა
gravemaskine ექსკავატორი
graver მესაფლავე
gravfærd დასაფლავება
gravhund ტაქსა
gravid ფეხმძიმე, ორსული
graviditet ფეხმძიმობა, ორსულობა
graviditetsprøve ფეხმძიმობის ტესტი
gravitation გრავიტაცია, მიზიდულობა
gravitere მიზიდვა
gravkammer სამარხი
gravlægge დასაფლავება
gravlæggelse დასაფლავება
gravsted სასაფლაო
gravsten საფლავის ქვა
gravure გრავიურა
greb ჩავლება, ტაცება
gregoriansk გრეგორიანული
greje მოხერხება, დაძლევა
gren შტო, ტოტი
grene განშტოება
greve გრაფი
grib სვავი
gribe დაჭერა

ტაცება, ჩავლება

grill შესაწვავი მესერი, მაყალი
grille შეწვა
grillspyd შამფური
grim მახინჯი, ულამაზო, შეუხედავი
grimhed სიმახინჯე
grindehval გრინდა
grine სიცილი
gris ღორი
grise გასვრა, დაბინძურება
griset გასვრილი, ამოსვრილი, ბინძური
grisk გაუმაძღარი, ძუნწი, ხარბი
griskhed სიხარბე
grizzly გრიზლი
grizzlybjørn გრიზლი
gro ზრდა
grobund ნოყიერი ნიადაგი
grotte გამოქვაბული, მღვიმე
grov უხეში

მსხვილი
grovbrød შავი პური
grovhed უხეშობა
grovkalibret მსხვილკალიბრიანი
grovkornet მსხვილმარცვლიანი
grovsmed მჭედელი
gru თავზარი, შიში
grube მაღარო
grubearbejder მაღაროელი
gruble ფიქრი, მსჯელობა, აზროვნება
grubler მეოცნებე
grufuld საზარელი
grund მიწა, ნიადაგი

ფსკერი
თავთხელი
მიზეზი, საბაბი
საფუძველი

grundafgift მიწის გადასახადი
grundbegreb ძირითადი ცნება
grunde დაფუძნება
grundejer მიწის მესაკუთრე
grundfarve ფონის ფერი
grundflade ფუძე
grundforskning ფუნდამენტური კვლევა
grundig საფუძვლიანი

სიღრმისეული
grundighed საფუძვლიანობა,

სიღრმისეულობა
grundlag საფუძველი
grundlagt დაარსებული
grundled ქვემდებარე
grundling ციმორი
grundlinje ფუძე
grundlov კონსტიტუცია
grundlovsdag კონსტიტუციის დღე

grammofon grundlovsdag
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grundlovsmæssig კონსტიტუციური
grundlovsmæssighed კონსტიტუციურობა
grundlovsstridig არაკონსტიტუციური
grundlovsstridighed არაკონსტიტუციურობა
grundlægge დაფუძნება, დაარსება
grundlæggelse დაფუძნება, დაარსება
grundlæggende ფუძემდებელი, ძირითადი
grundlægger დამფუძნებელი, დამაარსებელი
grundløs უსაფუძვლო, უმიზეზო
grundløshed უსაფუძვლობა
grundprincip ფუძემდებელი პრინციპი
grundskole საშუალო სკოლა
grundsten ქვაკუთხედი
grundstof ნივთიერება, ქიმიური ელემენტი
grundsætning აქსიომა
grundtanke დედააზრი
grundvand მიწისქვეშა წყლები
grundvandsreserve მიწისქვეშა წყლის რეზერვი
grundvandsstand მიწისქვეშა წყლის დონე
gruppe ჯგუფი
gruppearbejde კოლექტიური სამუშაო
gruppeleder ჯგუფის ლიდერი
gruppemedlem ჯგუფის წევრი
gruppere დაჯგუფება
gruppering დაჯგუფება
gruppesex ჯგუფური სექსი
gruppeterapi ჯგუფური თერაპია
gruppevis ჯგუფურად
grus ხრეში
grusom უხეში, ვერაგი, საზარელი
grusomhed ვერაგობა
gry განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
გათენება

gryde ქვაბი
gryderet მოხარშული კერძი
gryn ბურღული
grynte ღრუტუნი
græde ტირილი
grædefærdig ცრემლმომდგარი,

ცრემლმორეული
græker ბერძენი
græmme დანაღვლიანება, დასევდიანება,

დამწუხრება
grænse ზღვარი, მიჯნა, საზღვარი
grænseaftale სასაზღვრო შეთანხმება
grænseby სასაზღვრო ქალაქი
grænseflade ინტერფეისი
grænsehandel საზღვრისპირა ვაჭრობა
grænseløs უსაზღვრო
grænseløshed შემოუსაზღვრელობა
grænsende მოსაზღვრე
grænseområde სასაზღვრო ზონა

grænseovergang საზღვრის გადაკვეთა
სასაზღვრო პუნქტი

grænsepoliti სასაზღვრო პოლიცია
grænsestrid სასაზღვრო დავა
grænsetilfælde ზღვრული შემთხვევა
grænsevagt მესაზღვრე
grænseværdi ზღვრული მნიშვნელობა
græs ბალახი
græsbrand ზედაპირული ხანძარი
græsenke ჩალის ქვრივი
græsenkemand ჩალის ქვრივი
græshoppe კალია
græsk ბერძნული
græskar გოგრა
græsklædt ბალახიანი
græsksproget ბერძნულენოვანი
græsning საძოვარი
græsplæne გაზონი
græsse ძოვა
grævling მაჩვი
grød ფაფა
grøde მოსავალი, შედეგი
grødefuld ნაყოფიერი
grøft თხრილი
grøn მწვანე
grønagtig მომწვანო
grønalge მწვანე წყალმცენარე
grønhed სიმწვანე
grønirisk მწვანულა
grønkorn ქლოროპლასტი
grønlandshval გრენლანდიური ვეშაპი
grønlandsk გრენლანდიული
grønlænder გრენლანდიელი
grønsag ბოსტნეული
grønsager ბოსტნეული
grønsisken ჭივჭავი
grøntsager ბოსტნეული
grønøjet მწვანეთვალება
grå მოსაწყენი, ერთფეროვანი

ნაცრისფერი, რუხი
gråagtig მონაცრისფრო

ჭაღარაშერეული
gråand გარეული იხვი
gråbynke მამულა
gråd ტირილი
grådanfald ისტერიკა
grådig ხარბი
grådighed სიხარბე
grågås რუხი ბატი
gråhår ჭაღარა
gråhåret ჭაღარა, თმაჭაღარა
gråne გაჭაღარავება
gråsej საიდა

grundlovsmæssig gråsej
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gråsisken ჭვინტა
gråspurv ბეღურა
gråstripet ნაცრისფერზოლებიანი
gråvejr მოღრუბლული ამინდი
gråøjet ნაცრისფერთვალება
gubbe მოხუცი
gud ღმერთი, უფალი
gudbarn ნათლული
gudbenådet ნიჭიერი
guddatter ნათლული
guddom ღვთაება
guddommelig ღვთაებრივი
guddommeliggørelse გაღმერთება
gudedrik ღვთაებრივი სასმელი
gudelære მითოლოგია
gudfader ნათლია, ნათლიმამა
gudfar ნათლია, ნათლიმამა
gudfrygtig ღვთისმოშიში
gudfrygtighed ღვთისმოშიშობა
gudhengiven ღმერთის ერთგული
gudinde ქალღმერთი
gudløs უღმერთო
gudmoder ნათლია, ნათლიდედა
gudmor ნათლია, ნათლიდედა
gudsbegreb ღმერთის ცნება
gudsfrygt ღვთის რიდი
gudshus ეკლესია, ტაძარი
gudskabt ღმერთის შექმნილი
gudskelov საბედნიეროდ, მადლობა ღმერთს
gudstjeneste ღვთისმსახურება
gudsøn ნათლული
guerilla პარტიზანი
guerillakrig პარტიზანული ომი
guerillakriger პარტიზანი
guide გზამკვლევი, ექსკურსიამძღოლი
guillotine გილიოტინა
guirlande გირლანდა
guitar გიტარა
guitarist გიტარისტი
gul ყვითელი
gulagtig მოყვითალო
guld ოქრო
guldalder ოქროს ხანა
guldazalea იელი
guldbryllup ოქროს ქორწილი, ქორწილის

ორმოცდამეათე წლისთავი
guldfarvet ოქროსფერი
guldfisk ოქროს თევზი
guldgraver ოქროსმაძიებელი
guldhavre ოქროშვრია
guldmager ალქიმიკოსი
guldmedalje ოქროს მედალი
guldsmed ოქრომჭედელი

guldsmede ნემსიყლაპია
guldsmedekunst ოქრომჭედლობა
guldtand ოქროს კბილი
guldur ოქროს საათი
guldøje ოქროთვალა
gulerod სტაფილო
gulerodsfarvet სტაფილოსფერი
gulerodssaft სტაფილოს წვენი
gulhed სიყვითლე
gulne გაყვითლება
gulsot ვირუსული ჰეპატიტი, ბოტკინის

დაავადება
gulv იატაკი
gulvtæppe ხალიჩა
gumme ღრძილი
gummi რეზინი
gummiagtig რეზინისებრი
gummibold რეზინის ბურთი
gummibåd გასაბერი ნავი
gummihandske რეზინის ხელთათმანი
gummihjul რეზინის ბორბალი
gummiplante კაუჩუკოვანი მცენარე
gummislange რეზინის შლანგი
gummistøvle ბოტი
gummitræ კაუჩუკოვანი მცენარე
gunst კეთილგანწყობა
gunstbevisning კეთილგანწყობის ნიშანი
gunstig კეთილგანწყობილი
gurgle ყელის გამოვლება
gurglevand ყელის გამოსავლები ხსნარი
guru გურუ
gut ბიჭი
guvernante გუვერნანტი
guvernør გუბერნატორი
gyde ქვირითის ყრა
gylden ოქროს

ოქროსფერი
gyldenris ოქროწკეპლა
gyldig მოქმედი, ვარგისი, ძალაში მყოფი
gyldighed ვარგისიანობა
gyldighedsområde მოქმედების არე
gylle ნეხვი
gymnasium გიმნაზია
gymnast ტანმოვარჯიშე
gymnastik ტანვარჯიში
gymnastiklærer ტანვარჯიშის მასწავლებელი
gymnastiksal ტანვარჯიშის დარბაზი
gymnastiksko კედი
gynge საქანელა

ქანაობა
gynækolog გინეკოლოგი
gynækologi გინეკოლოგია
gynækologisk გინეკოლოგიური

gråsisken gynækologisk
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gyrokompas გიროკომპასი
gyroskop გიროსკოპი
gys კანკალი, თრთოლა, ჟრჟოლა,

ცახცახი, ძაგძაგი
gyse კანკალი, თრთოლა, ჟრჟოლა,

ცახცახი, ძაგძაგი
gytje ლაფი
gæld დავალიანება, ვალი
gælde ვარგისიანობა, ძალაში ყოფნა
gældende ვარგისი, მოქმედი, ძალაში მყოფი
gældfri ვალმოხდილი
gælle ლაყუჩები
gæng ჯგუფი
gær საფუარი
gærde ღობე
gærdesanger ასპუჭაკა
gærdesmutte ღობემძვრალა
gæring ფერმენტაცია
gæst სტუმარი
gæste სტუმრობა
gæstearbejder უცხოელი მუშა
gæstebud წვეულება
gæsteforelæser მოწვეული ლექტორი
gæsteforsker მოწვეული მკვლევარი
gæsteprofessor მოწვეული პროფესორი
gæstevenskab სტუმართმოყვარეობა
gæsteværelse სასტუმრო ოთახი
gæstfri სტუმართმოყვარე
gæstfrihed სტუმართმოყვარეობა
gæstmild სტუმართმოყვარე
gætning ვარაუდი
gætte გამოცნობა, ვარაუდი, მიხვედრა
gættekonkurrence ვიქტორინა
gætteleg ვიქტორინა
gætteværk ვარაუდი
gætværk ვარაუდი
gø ყეფა
gødning ნეხვი, სასუქი
gødningsstof სასუქი
gøg გუგული
gøre კეთება
gørlig შესრულებადი, შესაძლებელი
gå სიარული, სვლა
gåafstand სავალი მანძილი
gåde გამოცანა
gådefuld იდუმალი, გამოცანებით სავსე
gågade ბულვარი
gård ეზოიანი სახლი, მამული

ეზო
gårddør ჭიშკარი
gårdejer სახლის მეპატრონე
gårdhave ბაღი
gårdhavehus ბაღიანი სახლი

gårdhund ეზოს ძაღლი
gårdrum ეზო
gårdsplads ეზო
gårsdag გუშინდელი დღე
gårsdagens გუშინდელი
gås ბატი
gåsedun ბატის ბუმბული
gåsefjer ბატის ფრთა
gåtur გასეირნება
habil უნარიანი

ვარგისი
უფლებამოსილი

habilitet უნარი, კომპეტენცია
habit კოსტიუმი
habitat ბიოტოპი, ბინადრობის არეალი
habituel ჩვეულებრივი
hacker ჰაკერი
had ანტიპათია, ზიზღი, სიძულვილი
hade სიძულვილი
hadefuld სიძულვილით სავსე
hadfyldt სიძულვილით სავსე
hafnium ჰაფნიუმი
hage კაუჭი

ნიკაპი
hagekors სვასტიკა
hagiograf ჰაგიოგრაფი
hagiografi ჰაგიოგრაფია
hagiografisk ჰაგიოგრაფიული
hagl სეტყვა

საფანტი
haj ზვიგენი
hajtand ზვიგენის კბილი
hakke წერაქვი

თოხი
ჭრა, ჩეხვა
თოხნა

hakkebræt საჭრელი დაფა
hal დარბაზი
hale კუდი
halefinne უკანა ფარფლი
haleløs უკუდო
halemejse თოხიტარა
halepadde სალამანდრა
haletudse თავკომბალა
hall დარბაზი
hallo ალო, გისმენთ
hallucination ჰალუცინაცია
halm ჩალა
halo ჰალო
halofyt ჰალოფიტი
halogenlampe ჰალოგენური ნათურა
hals კისერი

ყელი

gyrokompas hals
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halsbetændelse ანგინა, ლარინგიტი
halsbrand ძმარვა, გულძმარვა
halsbrækkende კისრისმტეხი
halsbånd საყელო
halshugge თავის მოკვეთა
halshugget თავმოკვეთილი
halskæde ძეწკვი
halsløs თავზე ხელაღებული
halstørklæde კაშნე, ყელსახვევი, შარფი
halt კოჭლი, დაკოჭლებული
halte კოჭლობა
halv ნახევარი

ნახევრად
halvakse ნახევარღერძი
halvanden ერთ-ნახევარი
halvautomatisk ნახევრად ავტომატური
halvbjørn ენოტი
halvbror ნახევარძმა
halvbusk ნახევარბუჩქი
halvcirkel ნახევარწრე
halvcirkelformet ნახევარწრის ფორმის,

ნახევარწრიული
halvdag ნახევარი დღე
halvdel ნახევარი
halvdemokratisk ნახევრადდემოკრატიული
halvdød ნახევრად მკვდარი
halvere განახევრება, ორად გაყოფა
halveret განახევრებული
halveringstid ნახევარდაშლის პერიოდი
halvfabrikat ნახევარფაბრიკატი
halvfems ოთხმოცდაათი
halvfemsindstyvende ოთხმოცდამეათე
halvfemsårig ოთხმოცდაათწლიანი
halvfinale ნახევარფინალი
halvfjerds სამოცდაათი
halvfjerdsindstyve სამოცდაათი
halvfjerdsindstyvende სამოცდამეათე
halvfjerdsindstyvendedelსამოცდამეათედი
halvfjerdsårig სამოცდაათწლიანი
halvflaske პატარა ბოთლი
halvfordøjet ნახევრად მონელებული
halvfuld ნახევრად სავსე
halvfyldt ნახევრად სავსე
halvfærdig ნახევრად დამთავრებული
halvgammel ხანში შესული
halvgennemsigtig ნახევრად გამჭვირვალე
halvgjort ნახევრად გაკეთებული
halvglemt ნახევრად მივიწყებული
halvgud ნახევარღმერთი
halvhemmelig ნახევრადგასაიდუმლოებული
halvkilo ნახევარი კილო
halvkriminel ნახევრადკრიმინალური
halvleder ნახევარგამტარი

halvliters ნახევარლიტრიანი
halvlukket ნახევრადჩაკეტილი
halvmilitær ნახევრად გასამხედროებული
halvmørk ნახევრად ჩაბნელებული,

დაბინდებული
halvmørke ბინდი
halvmørkt მობინდული
halvmåne ნახევარმთვარე
halvmåneformet ნახევარმთვარისებრი,

ნახევარმთვარის ფორმის
halvnøgen ნახევრად შიშველი
halvofficiel ნახევრად ოფიციალური
halvofficielt ნახევრად ოფიციალურად
halvpart ნახევარი
halvpåklædt ნახევრად ჩაცმული
halvskaldet ნახევრადმელოტი
halvskygge ნახევარჩრდილი
halvsove თვლემა
halvstatslig ნახევრად სახელმწიფო
halvstrømpe წინდა
halvsød ნახევრადტკბილი
halvsøster ნახევარდა
halvsøvn ნახევარძილი
halvt ნახევრად
halvtime ნახევარი საათი
halvtimelang ნახევარსაათიანი
halvtlukket ნახევრად დახურული
halvtom ნახევრად ცარიელი
halvtoms ნახევარდიუიმიანი
halvtreds ორმოცდაათი
halvtredsindstyvende ორმოცდამეათე
halvtredsårig ორმოცდაათწლიანი
halvvejs შუა გზაში
halvverden ნახევარი მსოფლიო
halvvågen ნახევრად გაღვიძებული
halvædel ნახევრადძვირფასი
halvø ნახევარკუნძული
halvåben ნახევრად ღია
halvår ნახევარი წელი
halvårlig ნახევარწლიანი
halvårsprogram ნახევარწლიანი პროგრამა
halvårsresultat ნახევარი წლის შედეგი
ham მას
hammer ჩაქუჩი
hammerhaj ჩაქუჩისებრი ზვიგენი
hammerkast ჩაქუჩის სროლა
hammerkaster ჩაქუჩის მსროლელი
hammerlignende ჩაქუჩისებრი
hammerslag ჩაქუჩის დარტყმა
hamp კანაფი
hampefrø კანაფის თესლი
hamre ჩაქუჩის დარტყმა
hamster ზაზუნა

halsbetændelse hamster
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hamstre მომარაგება
hamstring მომარაგება
han ის

მამალი, მამრი, ხვადი
handel ვაჭრობა
handelsaftale სავაჭრო გარიგება,

ხელშეკრულება
handelsbalance სავაჭრო ბალანსი
handelsbank კომერციული ბანკი
handelscenter სავაჭრო ცენტრი
handelsflåde სავაჭრო ფლოტი
handelsforbindelse სავაჭრო კავშირი
handelsforhold სავაჭრო ურთიერთობები
handelskrig სავაჭრო ომი
handelsmand ვაჭარი
handelsminister ვაჭრობის მინისტრი
handelsmæssig სავაჭრო
handelspartner სავაჭრო პარტნიორი
handicappet ინვალიდი,

ფუნქციადაქვეითებული
handle ყიდვა, ვაჭრობა

მოქმედება
handledygtig ქმედითუნარიანი
handleevne ქმედითუნარიანობა
handlekraft ქმედითუნარიანობა
handlekraftig ქმედითუნარიანი
handler მოვაჭრე
handling ქმედება, მოქმედება
handlingsmønster მიდგომა, ყაიდა, მუშაობის

სტილი
handlingsplan სამოქმედო გეგმა
handlingsprogram სამოქმედო პროგრამა
handske ხელთათმანი
handyr მამალი, მამრი, ხვადი
hane მამალი

ონკანი
hanegal მამლის კივილი
hanekam მამლის ბიბილო
hangar ანგარი
hangarskib ავიამზიდი
hank სახელური, ტარი
hankat მამალი კატა
hankøn მამრობითი სქესი
hans მისი
harakiri ჰარაკირი
harddisk მყარი დისკი
hardware კომპიუტერული ტექნიკა
hare კურდღელი
harem ჰარამხანა
haremsdame ჰარამხანის ქალი
haremskvinde ჰარამხანის ქალი
haresyge ტოქსოპლაზმოზი

harme სიბრაზე
გაბრაზება, აღშფოთება

harmfuld გაბრაზებული, აღშფოთებული,
გაცოფებული

harmløs უწყინარი
harmløshed უწყინარობა
harmoni ჰარმონია
harmonika აკორდეონი
harmoniorkester სასულე ორკესტრი
harmonisk ჰარმონიული
harpe არფა
harpespiller მეარფე
harpestreng არფის სიმი
harpiks ფისი
harpist მეარფე
harpun ჰარპუნი
harpunerer მებარჯე
hasardspil აზარტული თამაში
hash ჰაშიში
hassel თხილი, კაკლის ხე
hasselbusk კაკლის ხე
hasselkrat თხილნარი
hasselnød თხილი, კაკალი
hasselsnog სპილენძა
hast სისწრაფე, სიჩქარე
haste დაჩქარება
hastemøde სასწრაფო შეხვედრა
hastesag სასწრაფო საქმე
hastig ჩქარი, ნაჩქარევი
hastighed სისწრაფე, სიჩქარე
hastighedsbegrænsning სიჩქარის შეზღუდვა
hastighedsgrænse სიჩქარის ლიმიტი
hat ქუდი
hav ზღვა

ოკეანე
havaborre ლავრაკი
havarere ავარიაში მოყოლა

დამსხვრევა, დაშლა, ჩამონგრევა
havari ავარია
havblå ზღვისფერი
havbrug საზღვაო მეურნეობა
havbugt ზღვის ყურე
havbund ზღვის ფსკერი
have ბაღი

ქონა, ყოლა
havebrug მებაღეობა
havebruger მებაღე
havejordbær მარწყვი
havesanger ბაღის ასპუჭაკა
havesyg ხარბი
havesyge სიხარბე
havflade ზღვის ზედაპირი
havforsker ოკეანოგრაფი

hamstre havforsker
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havforskning ოკეანოგრაფია
havfrue ქალთევზა
havmand მეზღვაური
havn ნავსადგური, პორტი
havne მოხვედრა, აღმოჩენა
havneby საპორტო ქალაქი
havnet მოხვედრილი
havodder ზღვის წავი
havoverflade ზღვის დონე
havre შვრია
havregryn შვრიის ბურღული
havregrød შვრიის ფაფა
havsalt ზღვის მარილი
havskildpadde ზღვის კუ
havstrøm საზღვაო დინება
havtorn ქაცვი
havvand ზღვის წყალი
havørn ფსოვი
havål ზღვის გველთევზა
hebraisk ებრაული
hebræer ებრაელი
hed ცხელი

მჩქეფარე
hedde რქმევა
hede სიცხე
hedelyng ერიკა
hedensk კერპთაყვანისმცემლური
hedenskab კერპთაყვანისმცემლობა
hedning კერპთაყვანისმცემელი
hefte რვეული

წიგნაკი
heftig ძლიერი, გააფთრებული,

მძვინვარე
hegemoni ბატონობა, ჰეგემონია
hegn ღობე, ჯებირი
hej გამარჯობა
hejre ყანჩა
hejrenæb სავარცხელა
hejs ლიფტი, ამწე
hejse აწევა
heks კუდიანი, ჯადოქარი
heksaeder ექვსწახნაგა, ჰექსაედრი
heksagon ექვსკუთხედი
heksagonal ექვსკუთხა
hekse ჯადოქრობა
heksejagt კუდიანებზე ნადირობა
heksekunst ჯადოსნობა
hekseri ჯადოქრობა
hektar ჰექტარი
hel მთელი, მთლიანი, სრული, სავსე
helbred ჯანმრთელობა
helbrede განკურნვა

მკურნალობა

helbredelig განკურნებადი
helbredelse განკურნება
helbredelsesmetode მკურნალობის მეთოდი
helbredende მკურნალი, სამკურნალო
helbreder მკურნალი
helbredsskadelig მავნე
helbredstilstand ჯანმრთელობის მდგომარეობა
held იღბალი, ბედი, წარმატება
heldig ბედნიერი, იღბლიანი
heldigvis საბედნიეროდ
heldækkende მფარავი
hele მთელი

განკურნება
helflaske საშუალო ზომის ბოთლი
helgen წმინდანი
helhed მთლიანობა
helhedsindtryk საერთო შთაბეჭდილება
helhedsplan საერთო გეგმა
helikopter შვეულმფრენი
heliocentrisk ჰელიოცენტრული
heliograf ჰელიოგრაფი
heliometer ჰელიომეტრი
heliosfære ჰელიოსფერო
helioskop ჰელიოსკოპი
heliostat ჰელიოსტატი
heliotrop ჰელიოტროპი
heliotropisme ჰელიოტროპიზმი
helium ჰელიუმი
heller არც
hellere უფრო
helleristning პეტროგლიფები
hellig წმინდა
helligdag დღესასწაული
helligdagskaktus ზიგოკაქტუსი
helligdom სიწმინდე
hellighed უწმინდესობა
helligtrekongersdag ნათლისღება
helse ჯანმრთელობა
helsebringende გამაჯანსაღებელი
helsekost ჯანსაღი კვება
helst ყველაზე უფრო
helt სრულიად, სრულად, მთლიანად,

მთლად, სავსებით, სულ
გმირი

heltal მთელი რიცხვი
heltallig მთელრიცხოვანი
heltalsværdi მთელრიცხოვანი მნიშვნელობა
heltedåd საგმირო საქმე
heltegerning საგმირო საქმე
heltemod გმირობა
heltemodig გმირული
helterolle გმირის როლი
heltid სრულ შტატში

havforskning heltid
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heltinde გმირი ქალი
helvede ჯოჯოხეთი
hemisfære ნახევარსფერო
hemisfærisk ნახევარსფერული
hemmelig საიდუმლო, გასაიდუმლოებული,

იდუმალი, ფარული
hemmelighed საიდუმლო
hemmelighedsfuld იდუმალი
hemmelighedsfuldhed იდუმალება
hemmeligholde საიდუმლოდ შენახვა
hemmeligholdelse საიდუმლოდ შენახვა
hemmeligholdt გასაიდუმლოებული,

მიჩუმათებული
hemmeligstemplet გასაიდუმლოებული
hems ბალახანა საწოლი
hende ის
hendes თავისი

მისი
henfaren წასული, მკვდარი
hengiven ერთგული
hengivenhed ერთგულება
henhold თანახმად, შესაბამისად
henholdsvis შესაბამისად
henna ინა
hennafarvet მიხაკისფერი
henrette სიკვდილით დასჯა
henrettelse სიკვდილით დასჯა
henrivende მომხიბვლელი
henseende მნიშვნელობა
hensigt განზრახვა, ზრახვა

მიზანი
hensigtsløs მიზანს მოკლებული
hensigtsmæssig მიზნობრივი

შესაფერისი
hensigtsmæssighed მიზანშეწონილობა, მიზნობრიობა
hensigtssvarende მიზნობრივი
henstilling რეკომენდაცია, რჩევა
hensyn მოსაზრება
hensynsfuld ყურადღებიანი
hensynsløs უგულისყურო, შეუბრალებელი
hente წამოღება
hentyde მინიშნება
hentydning მინიშნება
henvende მიმართვა
henvendelse მიმართვა, მოთხოვნა
henvise გაგზავნა, მიმართვა
henvisning მიმართვა
hepatitis ჰეპატიტი
her აქ
heraf აქედან
heraldik ჰერალდიკა
herbarium ჰერბარიუმი
herbicid ჰერბიციდი

herboende აქ მცხოვრები
hereditær მემკვიდრეობითი
herefter ამიერიდან, ამის შემდეგ, ამის

მერე
herfra აქედან
herhen აქეთ
heri ამაში
herkomst წარმომავლობა
herlig შესანიშნავი, ბრწყინვალე
hermafrodit ჰერმაფროდიტი
hermed ამით, ამასთან
hermelin ყარყუმი
hermetik კონსერვი
hermetisk ჰერმეტული
hermitesk თვითშეუღლებული
heroin ჰეროინი
heroisk გმირული
heroisme გმირობა
herre ბატონი

მბრძანებელი
პატრონი

herrecykel მამაკაცის ველოსიპედი
herredømme ბატონობა
herrefrisør მამაკაცთა დალაქი
herregård სასახლე
herreløs უპატრონო
herreløshed უპატრონობა
herremand აზნაური
herresko მამაკაცის ფეხსაცმელი
herske ბატონობა
herskende გაბატონებული
hersker მბრძანებელი
herskerinde მბრძანებელი
hertil აქეთ
hertug ჰერცოგი
hertz ჰერცი
herunder ქვეშ
herved აქ

ამით
herværende აქაური, აქ მყოფი
hest ცხენი
hesteavl მეცხენეობა
hestehale ცხენის კუდი
hestehår ცხენის ძუა
hestekastanje ცხენისწაბლა
hestekraft ცხენის ძალა
hesteløs უცხენო
hestemakrel სტავრიდა
hestesko ნალი
hesteskoformet ნალისებრი
hesteskomagnet ნალისებრი მაგნიტი
hestesport ცხენოსნობა
hestevæddeløb დოღი

heltinde hestevæddeløb
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hestfolk კავალერია
heterozygote ჰეტეროზიგოტა
hexadecimal თექვსმეტობითი
hi ბუნაგი
hid აქ, აქეთ
hidhørende აქაური
hidsig ბრაზიანი
hidsighed რისხვა, ბრაზი
hidtil აქამდე
hierarki იერარქია
hierarkisk იერარქიული
hieroglyf იეროგლიფი
hikke სლოკინი
hilse მოკითხვა

მისალმება
hilsen მოკითხვა

სალამი
himmel ცა

ზეცა
himmelblå ცისფერი
himmelfart ამაღლება
himmelfartsdag ამაღლების დღე
himmelhøj მაღალი
himmellegeme ციური სხეული
himmelrum სივრცე, კოსმოსი
himmelsk ციური

ზეციური
himmelstrøg ქვეყანა, მხარე
himmerig ზეცა
hinanden ერთმანეთი
hind ფურირემი
hindbær ჟოლო
hindbæragtig ჟოლოსებრი
hindbærfarvet ჟოლოსფერი
hinde აპკი
hinder შეფერხება
hindre შეჩერება, შეფერხება
hindret შეფერხებული
hindring დაბრკოლება, წინაღობა
hindu ინდუსი
hinduisme ინდუიზმი
hippodrom იპოდრომი
hirse ფეტვი
histogram ჰისტოგრამა
histologi ჰისტოლოგია
histologisk ჰისტოლოგიური
historie ისტორია

ამბავი, მოთხრობა
historiebog ისტორიის წიგნი
historieforfalskning ისტორიის გაყალბება
historieløs ისტორიის არმქონე
historietime ისტორიის გაკვეთილი
historiker ისტორიკოსი

historiograf ისტორიოგრაფი
historiografi ისტორიოგრაფია
historiografisk ისტორიოგრაფიული
historisk ისტორიული
hitte პოვნა, მოძებნა
hittegods ნაპოვნი ნივთები
hjelm ჩაფხუტი
hjem სახლი

სახლისაკენ, შინისაკენ
hjemby მშობლიური ქალაქი
hjemføre ჩამოტანა
hjemkalde გამოწვევა
hjemkomst ჩამოსვლა, დაბრუნება
hjemland სამშობლო
hjemlig სახლის

ოჯახური
მშობლიური
ადგილობრივი

hjemlængsel ნოსტალგია, სახლის მონატრება
hjemløs უსახლკარო
hjemløshed უსახლკარობა
hjemme სახლში, შინ
hjemmearbejdende შინ მომუშავე
hjemmebane საკუთარი მოედანი
hjemmefra სახლიდან
hjemmefront საშინაო ფრონტი
hjemmemarked შიდა ბაზარი
hjemmeopgave საშინაო დავალება
hjemmeside საკუთარი ინტერნეტ-გვერდი
hjemmesko საშინაო ფეხსაცმელი
hjemmeværende სახლში მჯდომარე
hjemover სახლისაკენ
hjemsende სახლში გაგზავნა
hjemsted მშობლიური კუთხე
hjemvej უკანა გზა
hjemvendt მობრუნებული,

შინდაბრუნებული, სახლში
დაბრუნებული

hjerne ტვინი
hjernebark ტვინის ქერქი
hjernebetændelse ენცეფალიტი
hjerneblødning ინსულტი, ტვინში სისხლის

ჩაქცევა
hjernecelle ტვინის უჯრედი
hjernehalvdel ტვინის ნახევარსფერო
hjernehindebetændelse მენინგიტი
hjernerystelse ტვინის შერყევა
hjernetom უტვინო
hjernevask ტვინის გამორეცხვა
hjernevaske ტვინის გამორეცხვა
hjernevasket ტვინგამორეცხილი
hjerpe ჟრუნი
hjerte გული

hestfolk hjerte
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hjerteanfald გულის შეტევა
hjertebanken გულისცემა
hjertefejl გულის მანკი
hjerteflimmer გულის არითმია
hjerteformet გულის ფორმის
hjerteinfarkt გულის ინფარქტი
hjertekammer პარკუჭი
hjerteklap გულისცემა
hjertekramper სტენოკარდია
hjertelag გულისხმიერება
hjertelig გულისხმიერი, გულითადი
hjertelighed გულისხმიერება
hjerteløs უგულო
hjerteløshed უგულობა, უსულგულობა
hjertenskær გულის სწორი
hjerteoperation გულის ოპერაცია
hjerteskærende გულგამგმირავი
hjerteslag გულისცემა
hjertespand შავბალახა
hjertesæk პერიკარდი
hjertesæksbetændelse პერიკარდიტი
hjertetransplanteret გულგადანერგილი
hjertevarm გულთბილი
hjord ჯოგი
hjort ირემი
hjortekalv ნუკრი
hjul ბორბალი
hjulaksel ღერძი
hjulophæng საკიდარი
hjælp დახმარება, თანადგომა,

მხარდაჭერა
hjælpe დახმარება, თანადგომა,

მხარდაჭერა
hjælpearbejder მაშველი

დამხმარე მუშა
hjælpefil დამხმარე ფაილი
hjælpeløs უმწეო
hjælpeløshed უმწეობა
hjælpemotor დამხმარე ძრავა
hjælpeprogram დამხმარე პროგრამა
hjælper დამხმარე
hjælpeværktøj დამხმარე იარაღი
hjælpsom ყურადღებიანი, მზრუნველი
hjørne კუთხე
hjørnesten ქვაკუთხედი
hoatzin ჰოაცინი
hobby ჰობი
hockey ჰოკეი
hockeykamp ჰოკეის თამაში
hockeyspiller ჰოკეისტი
hof მეფის კარი
hofdame ფრეილინა
hofmand კარისკაცი

hofte თეძო
hold გუნდი
holdbar გამძლე, მყარი
holdbarhed გამძლეობა
holde შენახვა, ქონა

შეჩერება, ჩაჭერა, ჩავლება
holdeplads გაჩერება
holdepunkt საყრდენი წერტილი
holdning დამოკიდებულება
hollandsk ჰოლანდიური
hollandsksproget ჰოლანდიურენოვანი
hollænder ჰოლანდიელი
holm კუნძული
holmium ჰოლმიუმი
holografi ჰოლოგრაფია
holografisk ჰოლოგრაფიული
hologram ჰოლოგრამა
homogenitet ერთგვაროვნება
homonym ომონიმი
homotopi ჰომოტოპია
homøopat ჰომეოპათი
homøopatisk ჰომეოპათიური
honning თაფლი
honningbi ფუტკარი
honningfarvet თაფლისფერი
honninggøg მეთაფლია
honningmelon ნესვი
honnør პატივი
honorar ჰონორარი
hop ნახტომი
hopbakke გადასახტომი
hoppe ხტომა

ჭაკი
hor ბოზობა
horde ურდო
hore მეძავი
horehus საროსკიპო
horeunge ბოზიშვილი

ნაბუშვარი
horisont ჰორიზონტი
horisontal ჰორიზონტალური
horisontlinje ჰორიზონტის ხაზი
hork ჩიქვი
hormon ჰორმონი
hormonal ჰორმონული
hormonbalance ჰორმონული ბალანსი
hormonpræparat ჰორმონული პრეპარატი
horn რქა

საყვირი, ბუკი
hornblad რქაფოთოლა
hornet რქიანი
hornhinde თვალის რქოვანა გარსი
hornhindebetændelse კერატიტი

hjerteanfald hornhindebetændelse
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hornist მებუკე
hornorkester სასულე ორკესტრი
hornugle ზარნაშო
horoskop ჰოროსკოპი
horribel საშინელი, საზარელი
hortensia ჰორტეზია
hos -თან, ერთად, გვერდით
hosliggende მიმდებარე
hospital საავადმყოფო
hospitalisering ჰოსპიტალიზაცია
hosstående გვერდით მდგომი
host ხველება
hoste ხველება
hotel სასტუმრო
hotelkæde სასტუმროთა ქსელი
hotelværelse სასტუმროს ნომერი
hotelvært სასტუმროს მეპატრონე
hov ჩლიქი
hovdyr ჩლიქოსანი ცხოველი
hoved მთავარი

თავი
hovedafbryder მთავარი ჩამრთველი
hovedbeklædning ქუდი
hovedbibliotek მთავარი ბიბლიოთეკა
hovedbrud თავსატეხი
hovedbygning მთავარი შენობა
hovedfag ძირითადი საგანი
hovedformål მთავარი მიზანი
hovedfunktion ძირითადი ფუნქცია
hovedgade გამზირი
hovedgevinst ძირითადი მოგება
hovedindgang მთავარი შესასვლელი
hovedindhold დედაარსი
hovedinteresse ძირითადი ინტერესი
hovedkategori ძირითადი კატეგორია
hovedkilde მთავარი წყარო
hovedkrav მთავარი მოთხოვნა
hovedkvarter შტაბბინა
hovedleverandør ძირითადი მომწოდებელი
hovedlinje ძირითადი ხაზი
hovedløs უთავო
hovedløshed უთავობა
hovedmand თავკაცი
hovedmål მთავარი მიზანი
hovednøgle მთავარი გასაღები
hovedopgave მთავარი ამოცანა
hovedorganisation მთავარი ორგანიზაცია
hovedpart მთავარი ნაწილი
hovedpine თავის ტკივილი
hovedpinepille თავის ტკივილის საწინააღმდეგო

აბი
hovedpinetablet თავის ტკივილის აბი
hovedproblem ძირითადი პრობლემა

hovedprogram მთავარი პროგრამა
hovedpude ბალიში
hovedredaktør მთავარი რედაქტორი
hovedregel მთავარი წესი
hovedret მთავარი კერძი
hovedretning ძირითადი მიმართულება
hovedrolle მთავარი როლი
hovedsagelig ძირითადი
hovedsageligt ძირითადად, მეტწილად
hovedsigtet მთავარი ძებნილი
hovedsponsor მთავარი სპონსორი
hovedsprog ძირითადი ენა
hovedstad დედაქალაქი
hovedstadsboer დედაქალაქელი
hovedstadsregion დედაქალაქის რეგიონი
hovedtelefon საყურისი
hovedtema მთავარი თემა
hovedtiltalt მთავარი ეჭვმიტანილი
hovedvej გზატკეცილი, მაგისტრალი
hovedvægt ძირითადი წონა
hovedværk თავის ტკივილი
hoven ქედმაღალი
hovmod ქედმაღლობა
hovmodig ქედმაღლური
hovne გასივება
hryvnia გრივნა
hud კანი
hudfarve კანის ფერი
hudfarvet კანისფერი
hudkræft კანის კიბო
hudsygdom კანის დაავადება
hududslæt გამონაყარი
hue ქუდი
hugge ჩეხა
hugger მჩეხავი
hugorm გველგესლა
hugtand ეშვი
hukommelse მეხსიერება
hukommelsessvigt მეხსიერების დაკარგვა
hukommelsestab მეხსიერების დაკარგვა
hul ცარიელი

ნახვრეტი, ხვრელი
ორმო, ჩაღრმავება

huldue გვიძინი, გულიო
hule გამოქვაბული

სორო, ბუნაგი
hulepindsvin მაჩვზღარბი
hulkindet ლოყებჩავარდნილი
hullet გახვრეტილი
hulspejl ჩაზნექილი სარკე
human ჰუმანური
humanisme ჰუმანიზმი
humanist ჰუმანისტი

hornist humanist
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humanistisk ჰუმანიტარული
humanitær ჰუმანიტარული
humbug თაღლითობა
humbugmager თაღლითი, მატყუარა
humle სვია
humlebi ბაზი
hummer ასთაკვი, ზღვის კიბო
humor იუმორი
humorist იუმორისტი
humoristisk იუმორისტული
humus ჰუმუსი
humør გუნება, განწყობა
hun ის

მდედრი, დედალი, ძუ
hund ძაღლი
hundegalskab ცოფი
hundegræs სათითურა
hundegård ძაღლსაშენი
hundehalsbånd ძაღლის საყელო
hundehus ბუდრუგანა
hundehvalp ძაღლის ლეკვი
hundemad ძაღლის საჭმელი
hundeslagsmål ძაღლთა ჩხუბი
hundestejle მახათა
hundesvær უამინდობა
hundetand კაბაჭრელა, ძაღლისკბილა
hundetunge ძაღლისენა
hundevejr ცუდი ამინდი
hundjævel ავი დედაკაცი
hundred ასი
hundrede მეასე
hundrededel მეასედი
hundredfold ასმაგი, ასჯერადი
hundredtusindvis ასიათასობით
hundredvis ასეულობით
hundredår ასწლეული, საუკუნე
hundyr დედალი, მდედრი, ძუ
hunger შიმშილი
hungersnød შიმშილი
hungre შიმშილი
hungrende მოშიმშილე
hungrig მშიერი
hunhund ძუკნა
hunkøn მდედრობითი სქესი
hunløve ძუ ლომი
huntiger ძუ ვეფხვი
hurra ვაშა
hurtig სწრაფი, ჩქარი
hurtigbåd სწრაფმავალი კატარღა
hurtiggående სწრაფმავალი, ჩქაროსნული
hurtighed სისწრაფე
hurtigt სწრაფად, ჩქარა
hurtigtgående სწრაფმავალი, ჩქაროსნული

hurtigtog ჩქაროსნული მატარებელი
hurtigtvirkende სწრაფმოქმედი
hurtigvirkende სწრაფმოქმედი
hus სახლი
husarrest შინა პატიმრობა
husassistent შინამოსამსახურე
husdyr შინაური ცხოველი
huse შეფარება, შეკედლება
husejer სახლის მეპატრონე
husere თარეში, პარპაში
husfader ოჯახის უფროსი
husfar ოჯახის უფროსი
husfrue დიასახლისი
hushjælp შინამოსამსახურე
hushold ყოფა
husholdning მეურნეობა
husholdningsaffald სამზარეულო ნარჩენები
husholdningsmaskiner საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
husholdningsmæssig სამეურნეო
huskat შინაური კატა
huske ხსოვნა, გახსენება
huskeliste სამახსოვრო სია
huskeregel დამახსოვრების წესი
husky ლაიკა, ყეფია
husleje ბინის ქირა
huslig სახლის, ოჯახური, საოჯახო
husløg კლდისვაშლა
husmand მოჯამაგირე
husmoder დიასახლისი
husmor დიასახლისი
husmår კვერნა
husnummer სახლის ნომერი
huspris სახლის ფასი
husskade კაჭკაჭი
husstand ოჯახი
hustelefon სახლის ტელეფონი
hustru მეუღლე, ცოლი
husundersøgelse სახლის ჩხრეკა
husvært მასპინძელი
hvad რა, რაც
hval ვეშაპი
hvalbarde ვეშაპის ულვაში
hvalbestand ვეშაპთა პოპულაცია
hvalfanger ვეშაპსაჭერი გემი
hvalfangerskib ვეშაპსაჭერი გემი
hvalfangst ვეშაპთა ჭერა
hvalhaj ვეშაპისებრი ზვიგენი
hvalp ლეკვი
hvalpetid ლეკვობა
hvalros ლომვეშაპი, მორჟი
hvaløgle იქთიოზავრი
hvede ხორბალი
hvedebrødsdage თაფლობის თვე

humanistisk hvedebrødsdage
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hvedemel ხორბლის ფქვილი
hvem ვინ

ვინც, რომელიც
hvene ნამიკრეფია
hveps ბზიკი, კრაზანა
hvepsebo კრაზანთა ბუდე
hvepsevåge ბოლოკარკაზი
hver ყოველი, თითოეული
hverandre ერთმანეთი
hverdag სამუშაო დღე
hverdagsbrug ყოველდღიური მოხმარება
hverdagslig ყოველდღიური
hverken არც
hvermand ყოველი
hvid თეთრი
hvidagtig მოთეთრო
hviderusser ბელორუსი
hviderussisk ბელორუსული
hvidevareforretning საყოფაცხოვრებო ტექნიკის

მაღაზია
hvidevarer საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
hvidhaj თეთრი ზვიგენი
hvidhalet თეთრკუდა
hvidhed სითეთრე
hvidhovedet თეთრთავა
hvidhval თეთრი ვეშაპი
hvidhåret ჭაღარა, თმაჭაღარა, თეთრთმიანი
hvidkål კომბოსტო
hvidløg ნიორი
hvidne გათეთრება
hvidplettet თეთრლაქებიანი
hvidstribet თეთრზოლებიანი
hvidte გათეთრება
hvidtjørn კუნელი
hvidvaske გათეთრება
hvidvaskning გათეთრება
hvidvin თეთრი ღვინო
hvil დასვენება
hvile დასვენება, შესვენება
hviledag დასვენების დღე
hvileløs მოუსვენარი
hvilepause შესვენება
hvileperiode დასვენების პერიოდი
hvilested დასასვენებელი ადგილი
hvilke რომელი
hvilken რომელი
hvilket რომელი
hvinand კოკონა
hvirvel გრიგალი

მორევი
ხერხემალი

hvirveldyr ხერხემლიანი ცხოველი
hvirvelløs უხერხემლო

hvirvelstorm გრიგალი
hvirvelsøjle ხერხემალი
hvirvelvind გრიგალი
hvis თუ, თუკი

ვისი
hviske ჩურჩული
hvisken ჩურჩული
hvor სად

სადაც, როდესაც
რამდენად

hvoraf საიდან, საიდანაც
hvordan როგორ, რაოდენ
hvorefter რის მერეც, რის შემდეგაც
hvorfor რატომ, რისთვის
hvorfra საიდან, საიდანაც
hvorhen სად, საით
hvori რაში, რაშიც
hvoriblandt რომელთა შორის
hvorimellem რომელთა შორის
hvorledes როგორ, რა გზით, რანაირად
hvornår როდესაც, როდის, როცა
hvorom რაზეც, რის შესახებაც
hvorpå რაზეც
hvorsomhelst სადაც გინდა
hvortil საითკენ
hvorved სადაც
hvorvidt რამდენად
hvæs შიშინი
hvæse შიშინი
hyacint სუმბული
hyacintfarvet სუმბულისფერი
hybel ოთახი
hyben ასკილი
hybrid ჰიბრიდი
hybridisk ჰიბრიდული
hydra ჰიდრა
hydraulik ჰიდრავლიკა
hydraulisk ჰიდრავლიკური
hydroaeroplan ჰიდროაეროპლანი
hydrobiologi ჰიდრობიოლოგია
hydrobiologisk ჰიდრობიოლოგიური
hydrodynamik ჰიდროდინამიკა
hydrodynamisk ჰიდროდინამიკური
hydroelektrisk ჰიდროელექტრული
hydrofyt ჰიდროფიტი
hydrofytografi ჰიდროფიტოგრაფია
hydrogen წყალბადი
hydrogeologi ჰიდროგეოლოგია
hydrograf ჰიდროგრაფი
hydrografi ჰიდროგრაფია
hydrografisk ჰიდროგრაფიული
hydrolog ჰიდროლოგი
hydrologi ჰიდროლოგია

hvedemel hydrologi
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hydrologisk ჰიდროლოგიური
hydrolyse ჰიდროლიზი
hydrometeorologisk ჰიდრომეტეოროლოგიური
hydrometri ჰიდრომეტრია
hydroplan ჰიდროპლანი,

ჰიდროთვითმფრინავი
hydrosfære ჰიდროსფერო
hydrostatik ჰიდროსტატიკა
hydrostatisk ჰიდროსტატიკური
hydroteknik ჰიდროტექნიკა
hydroteknisk ჰიდროტექნიკური
hydrotropisme ჰიდროტროპიზმი
hydroxid ჰიდროქსიდი, ჰიდროჟანგი
hygge სიმყუდროვე
hyggelig სასიამოვნო, საამო, მშვენიერი

მყუდრო
hygiejne ჰიგიენა
hygiejnisk ჰიგიენური
hygrofyt ჰიგროფიტი
hygrograf ჰიგროგრაფი
hygrometer ჰიგრომეტრი
hygroskopisk ჰიგროსკოპიული
hykler პირმოთნე, თვალთმაქცი
hykleri პირმოთნეობა, თვალთმაქცობა
hyklerisk პირმოთნე, თვალთმაქცი
hyl ყვირილი

ღმუილი
hyld ანწლი, დიდგულა
hylde თარო
hyldebusk დიდგულას ბუჩქი
hyldebær დიდგულა
hyldebærsaft დიდგულას წვენი
hyldetræ დიდგულა
hyle ყვირილი, ყმუილი, ღმუილი,

ბღავილი
hylster გარსი, ჩასადები
hymen ქალიშვილობის აპკი
hymne ჰიმნი
hynde ბალიში
hyperbel ჰიპერბოლა
hyperboloide ჰიპერბოლოიდი
hyperbolsk ჰიპერბოლური
hyperemi ჰიპერემია
hyperestesi ჰიპერესთეზია
hyperinflation ჰიპერინფლაცია
hyperlink ბმული
hypermetropi ჰიპერმეტროპია
hyperplasi ჰიპერპლაზია
hypersten ჰიპერსთენი
hypertrofi ჰიპერტროფია
hypnose ჰიპნოზი
hypnotisør ჰიპნოტიზიორი
hypofyse ჰიპოფიზი

hypokonder იპოქონდრიით შეპყრობილი
hypokondri იპოქონდრია
hypokondrisk იპოქონდრული
hypotenuse ჰიპოტენუზა
hypotese ჰიპოთეზა
hypotetisk ჰიპოთეზური, სავარაუდო
hyppig ხშირი
hyppighed სიხშირე
hyppigt ხშირად
hyrde მწყემსი, მეცხვარე
hyrdinde მწყემსი, მეცხვარე
hyre დაქირავება
hyrevogn ტაქსი
hyrevognschauffør ტაქსის მძღოლი
hysteri ისტერია
hysterisk ისტერიული
hytte ქოხი
hyæne აფთარი
hæder პატივი
hæderlig პატიოსანი

ღირსეული
hæderlighed პატიოსნება
hædersgæst საპატიო სტუმარი
hædersmand ღირსეული ადამიანი
hædersplads საპატიო ადგილი
hæderstitel საპატიო წოდება
hædre პატივის მიგება
hæfte აკინძვა
hæftemaskine ამკინძავი, სტეპლერი
hæg შოთხვი
hægebær შოთხვი
hæggebær შოთხვი
hægte კაუჭი

შესაკრავი
hæk სხლტე
hæklenål ყაისნაღი
hækling ქსოვა
hæl ქუსლი

წიხლი
hælde დასხმა

დახრა
hældning დახრა
hæmatit ჰემატიტი
hæmatologi ჰემატოლოგია
hæmatom ჰემატომა
hæmme შეკავება, დაკავება, შეჩერება
hæmningsløs შეუკავებელი
hæmofil ჰემოფილი
hæmofili ჰემოფილია
hæmoglobin ჰემოგლობინი
hænde შემთხვევა, გადახდომა
hændelse მოვლენა, ხდომილება
hændelsesforløb მოვლენათა მიმდინარეობა

hydrologisk hændelsesforløb
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hænge დაკიდება, კიდება, ჩამოკიდება
hængebro შეკიდული ხიდი
hængekøje ჰამაკი
hængelås ბოქლომი
hængemave ღიპი
hængende დაკიდებული
hængning ჩამოხრჩობა
hængsel ანჯამა
hængsle ჩამოცმა
hængt დაკიდებული
hær ჯარი
hærdne გამკაცრება
hæretiker ერეტიკოსი
hærfugl ოფოფი
hærfører მეთაური
hærværk ვანდალიზმი
hæs ბოხი
hæslig საშინელი
hætte კაპიუშონი
hættemåge თოლია
hævde მტკიცება
hæve აწევა

გაზრდა, მომატება
hævert სიფონი
hævn შურისძიება
hævnagt შურისძიება
hævne შურისძიება
hævnlyst შურისძიების წყურვილი
hævnlysten შურისმაძიებელი
hævntørst შურისძიების წყურვილი

შურისმაძიებელი
hø თივა
høflig თავაზიანი, ზრდილობიანი
høflighed ზრდილობა, თავაზიანობა
høg ქორი
høj მაღალი
højagtelse ღრმა პატივისცემა
højaktuel საჭირბოროტო
højbarmet დიდმკერდა
højbenet გრძელფეხა
højciviliseret მაღალცივილიზებული
højde სიმაღლე
højdemåler ალტიმეტრი
højdepunkt პიკი
højeffektiv მაღალეფექტური
højenergifysik მაღალი ენერგიების ფიზიკა
højere უფრო მაღალი
højerestående ზემდგომი
højest უმაღლესი
højeste უზენაესი
højesteret უმაღლესი სასამართლო
højesteretsdom უზენაესი სასამართლოს განაჩენი

højesteretsdommer უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლე

højfjeld მაღალმთიანი ზონა
højfjelds მაღალმთიანი
højforræderi სახელმწიფო ღალატი
højfrekvens მაღალი სიხშირე
højfrekvent მაღალსიხშირული
højgravid მრავალი თვის ორსული
højhalset მაღალყელიანი
højhastighedstog ჩქაროსნული მატარებელი
højhed უდიდებულესობა
højhus მაღლივი შენობა
højhælet მაღალქუსლიანი
højkvalitets მაღალხარისხიანი
højland მაღლობი
højlig ძალიან
højmodig სულგრძელი, დიდსულოვანი
højmodighed დიდსულოვნება
højne ამაღლება
højorganiseret მაღალორგანიზებული
højpatriotisk მაღალპატრიოტული
højpoetisk მაღალპოეტური
højproduktiv მაღალპროდუქტიული
højradioaktiv მაღალრადიოაქტიური
højre მარჯვენა
højrefløj მარჯვენა ფრთა
højrehånd მარჯვენა ხელი
højreorienteret მემარჯვენე
højreside მარჯვენა მხარე
højskole უმაღლესი სასწავლებელი
højslette ზეგანი
højspænding მაღალი ძაბვა
højspændingskabel მაღალი ძაბვის კაბელი
højstemt შთაგონებული
højtaler რეპროდუქტორი
højtalere რეპროდუქტორი
højtbegavet ნიჭიერი
højteknologi მაღალი ტექნოლოგია
højteknologisk მაღალტექნოლოგიური
højtid დღესასწაული
højtidelig სადღესასწაულო, საზეიმო
højtideligt სადღესასწაულოდ, საზეიმოდ
højtidsdag დღესასწაული
højtlæse ხმა მაღლა კითხვა
højtlæsning ხმა მაღლა კითხვა
højtlønnet მაღალანაზღაურებადი
højtryk მაღალი წნევა
højtryksområde ანტიციკლონი
højttaler რეპროდუქტორი
højttaleranlæg რეპროდუქტორი
højtuddannet უმაღლესდამთავრებული
højtudviklet მაღალგანვითარებული
højvande წყალდიდობა

hænge højvande
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høne ქათამი
hønekylling წიწილა
hønemor კრუხი
høns ქათმისნაირნი
hønseavl მექათმეობა
hønsefarm ქათმების ფერმა
hønsehold მეფრინველეობა
hønsehus საქათმე
hønsekød ქათმის ხორცი
hønsetarm პირთეთრა
hønseæg ქათმის კვერცხი
hør სელი
høre სმენა, მოსმენა, გაგონება
høreapparat სასმენი აპარატი
hørehæmmet სმენადაქვეითებული
hørelse სმენა
høresans სმენა
hørespil რადიოპიესა
høretelefon საყურისი
hørevidde სმენადობა
hørig მორჩილი
høring მოსმენა
hørsel სმენა
hørt გაგონილი
høst მოსავალი
høste მოსავლის აღება
høvding ბელადი
høvl შალაშინი
håb იმედი
håbe იმედის ქონა
håbefuld იმედით სავსე
håbløs უიმედო, იმედდაკარგული
hånd ხელი
håndbagage ხელბარგი
håndbevægelse ხელის მოძრაობა
håndbog ცნობარი
håndbold ხელბურთი
håndboldkamp ხელბურთის თამაში
håndboldspiller ხელბურთელი
håndbor სახვრეტელა, დრელი
håndflade ხელისგული
håndfuld მუჭა
håndgjort ხელნაკეთი
håndgranat ხელყუმბარა
håndgribelig ხელმოსაჭიდი, საგრძნობი
håndjern ხელბორკილები
håndklap ტაში
håndklæde პირსახოცი
håndkuffert ჩემოდანი
håndled მაჯა
håndplukke ხელით მოკრეფა
håndskreven ხელნაწერი, ხელით დაწერილი
håndskrevet ხელნაწერი, ხელით დაწერილი

håndskrift ხელნაწერი
ხელი, ხელწერა

håndstrikket ხელნაქსოვი
håndtag სახელური
håndtagsløs უტარო
håndtaske ხელჩანთა
håndten თითისტარი
håndtere მოპყრობა
håndtering მოპყრობა
håndterlig მოსახერხებელი
håndtryk ხელის ჩამორთმევა
håndvask პირსაბანი, ნიჟარა
håndværk ხელობა
håndværker ხელოსანი
håne დაცინვა
hår თმა
hårbørste სავარცხელი
hård მაგარი, მყარი

მკაცრი
ხისტი
ძნელი

hårdhed სიმაგრე, სიმყარე
სიმკაცრე
სიხისტე
სიძნელე

hårfager ლამაზთმიანი
hårfin თმის ღერივით წვრილი
hårfjerning ეპილაცია
hårhale კუდბაწარა
hårkløver ასოკირკიტა
hårkløveri ასოკირკიტობა
hårløs უთმო
hårnål სარჭი
hårpisk ნაწნავი
hårrejsende საზარელი
hårrod თმის ძირი
hårspænde სარჭი
hårstrå თმის ღერი
hårtørrer ფენი, თმის საშრობი
hårvask თმის დაბანა
hårvækst თმის ზრდა
i -ში

შიგ
iaften ამ საღამოს, საღამოთი
iagttage დამზერა, დაკვირვება

თვალთვალი, მეთვალყურეობა,
თვალყურის დევნება
დათვალიერება

iagttagelig დაკვირვებადი, დამზერადი,
ხილული

iagttagelse დამზერა, დაკვირვება
თვალთვალი, მეთვალყურეობა,
თვალყურის დევნება

høne iagttagelse
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iagttagelsesevne დაკვირვებულობა
iagttager დამკვირვებელი, მეთვალყურე
ibenholt აბანოზი, ეკალმუხა
ibenholtfarvet აბანოზისფერი
ibenholtsort აბანოზისფერი
iberegne ჩათვლა, მხედველობაში მიღება
iberegnet ჩათვლით
iberegning ჩათვლა, მხედველობაში მიღება
iberer იბერიელი
iberisk იბერიული
ibis იბისი
ibisnæb ნისკარტნამგალა
iblande შერევა
iblandt შიგადაშიგ, ალაგ-ალაგ
idag დღეს
ide იდეა
ideal იდეალი

იდეალური
idealisere იდეალიზება
idealisering იდეალიზება
idealisme იდეალიზმი
idealist იდეალისტი
idealistisk იდეალისტური
idealitet იდეალურობა
idealsamfund იდეალური საზოგადოება
ideel იდეალური
idelære სწავლება
ideløs უიდეო
idemæssig იდეური
identificerbar იდენტიფიცირებადი
identificere იდენტიფიცირება
identificering იდენტიფიკაცია
identifikation იდენტიფიკაცია
identisk იდენტური, იგივური
identitet იდენტურობა

პირადობა
identitetskort პირადობის მოწმობა
ideogram იეროგლიფი
ideolog იდეოლოგი
ideologi იდეოლოგია
ideologiseret იდეოლოგიზირებული
ideologisk იდეოლოგიური
iderig იდეებით სავსე
idet როგორც კი, მაშინ როცა
idiom იდიომი
idiomatisk იდიომატური
idiot იდიოტი
idioti იდიოტიზმი
idiotisk იდიოტური
idiotisme იდიოტიზმი
ido იდო
idol კერპი
idolatri კერპთაყვანისმცემლობა

idoldyrkelse კერპთაყვანისმცემლობა
idræt ფიზკულტურა
idrætsbegivenhed სპორტული ღონისძიება
idrætscenter სპორტული ცენტრი
idrætsforening სპორტული კლუბი
idrætshal სპორტული დარბაზი
idrætshøjskole სპორტული აკადემია
idrætsmand სპორტსმენი
idrætsudøver სპორტსმენი
idyl იდილია
idyllisk იდილიური
idømme მისჯა
idømmelse მისჯა
idømt მისჯილი
ifald იმ შემთხვევაში, მაშინ
ifølge მიხედვით, შესაბამისად,

თანახმად
iføre ჩაცმა, შემკობა
igangsat წამოწყებული
igangsætning წამოწყება, გაშვება, დაწყება,

ამოქმედება
igangsætte წამოწყება, გაშვება, დაწყება,

ამოქმედება
igangsættelse წამოწყება, გაშვება, დაწყება,

ამოქმედება
igangsættende დაწყებითი
igangsætter წამომწყები, გამშვები
igangværende მიმდინარე
igen თავიდან, ისევ, კვლავ, ხელახლა
igennem განმავლობაში

გასწვრივ, გავლით, მეშვეობით
igle წურბელა
ignorant გაუთლელი, გაუნათლებელი,

უზრდელი
ignorere გამორჩენა, გამოტოვება,

მიყრუება
იგნორირება

ignoreret იგნორირებული
ignorering იგნორირება
igår გუშინ
ihjel სასიკვდილოთ
ihjelslå სასიკვდილოთ ცემა
ihvertfald ყოველ შემთხვევაში
ihænde ხელში, ხელთ, ხელზე
ihændehaver წარმომდგენი, ხელთ მქონე
ihærdig მიმწოლი, მტკიცე, ენერგიული
ikke არ, არა

ნუ
ikkeangrebspagt თავდაუსხმელობის

ხელშეკრულება
ikkeeksisterende არარსებული
ikkeindblanding არჩარევა
ikkekristen არაქრისტიანი

iagttagelsesevne ikkekristen

Dansk-georgisk ordbog 104



ikkelineær არაწრფივი
ikkemedlem არაწევრი
ikkemilitær არასამხედრო
ikkeperiodisk არაპერიოდული
ikkerelativistisk არარელატივისტური
ikkeryger არამწეველი
ikkespredning არგავრცელება,

გაუვრცელებლობა
ikkespredningsaftale გაუვრცელებლობის შეთანხმება
ikkevoldelig არაძალადობრივი
iklæde ჩაცმა
iklædning ჩაცმა
ikon ხატი
ikrafttrædelse ძალაში შესვლა
ikrafttræden ძალაში შესული
iktyologi იქთიოლოგია
iktyologisk იქთიოლოგიური
iland ინდუსტრიული ქვეყანა
ilbud კურიერი
ild ცეცხლი, ალი
ilddyrkelse ცეცხლთაყვანისმცემლობა
ilddyrker ცეცხლთაყვანისმცემელი
ilde უსიამოვნო, ცუდი
ildebefindende შეუძლოდ ყოფნა, ცუდად ყოფნა
ildebrand ხანძარი
ildelugtende ცუდი სუნის მქონე
ilder ქრცვინი
ildevarslende ცუდის მომასწავებელი
ildfast ცეცხლგამძლე
ildfasthed ცეცხლგამძლეობა
ildflue ციცინათელა
ildfuld ცეცხლოვანი

მგზნებარე
ildgerningsmand ბოროტმოქმედი
ildlinje ცეცხლის ხაზი
ildrød ალისფერი, ცეცხლისფერი,

ცეცხლოვანი წითელი
ildslukker ცეცხლსაქრობი
ildsprudende ცეცხლისმფრქვეველი,

ცეცხლმფრქვეველი
ildspyende ცეცხლისმფრქვეველი,

ცეცხლმფრქვეველი
ildspåsættelse ცეცხლის წაკიდება
ildsted კერა

ბუხარი
ildtilbedelse ცეცხლთაყვანისმცემლობა
ildvåben ცეცხლსასროლი იარაღი
illegal არალეგალური
illegitim უკანონო, არალეგიტიმური
illoyal არალოიალური
illudere ილუზიის შექმნა
illumination ილუმინაცია, განათება
illuminere ილუმინაცია, განათება

illuminering ილუმინაცია, განათება
illusion ილუზია
illusionist ილუზიონისტი
illusionsløs უილუზიო
illustration ილუსტრაცია
illustrere ილუსტრირება
illustrerende საილუსტრაციო
illustreret ილუსტრირებული
ilsom სასწრაფო
ilt ჟანგბადი
iltfattig ჟანგბადის დაბალი

შემცველობით
iltforbindelse ჟანგბადის შენაერთი
iltfri უჟანგბადო
iltholdig ჟანგბადის შემცველი
iltindhold ჟანგბადის შემცველობა
iltmangel ჟანგბადის უკმარისობა
iltning ჟანგვა
iltog ჩქაროსნული მატარებელი
ilttilførsel ჟანგბადის მიწოდება
ilægge მოთავსება
image იმიჯი
imagination ფანტაზია, წარმოსახვის უნარი
imaginær წარმოსახვითი
imaginærdel წარმოსახვითი ნაწილი
imam იმამი
imellem შორის
imens ამასობაში, ამ დროს, სანამ
imidlertid ამავე დროს, ამასთანავე, თუმცა,

არა ნაკლებად
imitation იმიტაცია
imitator იმიტატორი
imitere იმიტირება
imiteret იმიტირებული
immateriel არანივთიერი, არამატერიალური
immatrikulation ჩარიცხვა
immatrikulere ჩარიცხვა
immatrikulering ჩარიცხვა
immigrant იმიგრანტი
immigration იმიგრაცია
immigrere იმიგრირება
immobil უძრავი, არამობილური
immobilitet უძრაობა
immortalitet უკვდავება
immortel უკვდავი
immunforsvar იმუნიტეტი, იმუნური დაცვა
immunisere იმუნიზაცია
immunisering იმუნიზაცია
immunitet იმუნიტეტი
immunolog იმუნოლოგი
immunologi იმუნოლოგია
immunologisk იმუნოლოგიური
immunoterapi იმუნოთერაპია

ikkelineær immunoterapi
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immunreaktion იმუნური რეაქცია
immunsystem იმუნური სისტემა
imod წინააღმდეგ
imorgen ხვალ
imorges დღეს დილით
imperativ ბრძანებითი კილო
imperator იმპერატორი
imperatorisk იმპერატორული
imperfekt არასრულყოფილი
imperialisme იმპერიალიზმი
imperialist იმპერიალისტი
imperialistisk იმპერიალისტური
imperium იმპერია
implantation გადანერგვა, იმპლანტაცია
implantere გადანერგვა
implantering გადანერგვა
implementere დანერგვა
implementering დანერგვა
implikation შედეგი
import იმპორტი
importere იმპორტირება
importeret იმპორტული
importering იმპორტირება
importør იმპორტიორი
impotens იმპოტენცია
impotent იმპოტენტი
impresario იმპრესარიო
impressionisme იმპრესიონიზმი
impressionist იმპრესიონისტი
impressionistisk იმპრესიონისტული
improvisation იმპროვიზაცია
improvisator იმპროვიზატორი
improvisere იმპროვიზება
impuls ბიძგი

იმპულსი
impulsiv იმპულსური
imødegå წინააღმდეგ წასვლა,

შეწინააღმდეგება
imødegåelse შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმა
inacceptabel მიუღებელი
inadækvat არაადეკვატური
inaktiv არააქტიური
inaktivitet არააქტიურობა
inauguration ინაუგურაცია
ind ფარგლებში, განმავლობაში

შიგნით
indarbejde დანერგვა

ჩანერგვა, ჩასმა
indarbejdelse დანერგვა

ჩანერგვა, ჩასმა
indarbejdning დანერგვა

ჩანერგვა, ჩასმა
indavl მონათესავე სახეობათა შეჯვარება

indavle მონათესავე სახეობათა შეჯვარება
indbetale გადახდა, ანგარიშზე შეტანა
indbetaling გადასახადი, შენატანი
indbildning ფანტაზია, წარმოდგენა,

წარმოსახვა
indbildningskraft ფანტაზია, წარმოსახვის უნარი
indbildsk თავმომწონე
indbildt წარმოსახული
indbinding წიგნის ყდა
indblande ჩარევა
indblanding ჩარევა
indbrud შენგრევა
indbyde დაპატიჟება, მოწვევა
indbydelse დაპატიჟება, მოწვევა
indbydelseskort მოსაწვევი ბარათი
indbygge ჩანერგვა
indbygger ბინადარი, მაცხოვრებელი,

მკვიდრი, მობინადრე, მოსახლე,
მცხოვრები

indbyggerantal მოსახლეობის ოდენობა
indbyggertal მოსახლეობის ოდენობა
indbyrdes ურთიერთ
inddata საწყისი მონაცემები
inddele გაყოფა, დაყოფა
inddeling გაყოფა, დაყოფა
inddrage ჩათრევა
inde შიგნით
indebære გულისხმობა, შეცვა
indefra შიგნიდან
indehave ფლობა
indehaver მფლობელი
indehaverske მფლობელი
indeholde შეცვა
indeklima მიკროკლიმატი
indeks ინდექსი

საძიებელი
indelukket ჩაკეტილი
indemure გამოკეტვა
inden სანამ

წინათ, მანამდე
indendørs შინ, სახლში

შინა, საშინაო
indenfor შიგ, შიგნით
indenlands ქვეყნისშიდა, საშინაო
indenlandsk საშინაო, ქვეყნის შიდა
indenrigs ქვეყნისშიდა, საშინაო
indenrigsflyvning შიდა ფრენა
indenrigshandel შიდა ვაჭრობა
indenrigsk ქვეყნისშიდა, საშინაო
indenrigsminister შინაგან საქმეთა მინისტრი
indenrigspolitik საშინაო პოლიტიკა
indenrigspolitisk შიდაპოლიტიკური
indenrigsrute შიდა ფრენა

immunreaktion indenrigsrute
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inder ინდიელი
inderlig გულწრფელი
inderlighed გულწრფელობა
inderlomme შიდა ჯიბე
inderside შიდა მხარე
inderst შიდა, სიღრმისეული
indeslutte მოქცევა
indesluttet ჩაკეტილი
indesluttethed ჩაკეტილობა
indespærre გამოკეტვა
indespærret გამოკეტილი
indestængt ჩაკეტილი
indeværende მიმდინარე
indfald თავდასხმა, შემოსევა
indfange დაჭერა
indfangelse დაჭერა
indfangning დაჭერა
indflydelse გავლენა, ზეგავლენა
indflydelsesrig გავლენიანი
indflytning გადასვლა
indflytningsfest ახალსახლობა
indfødt მკვიდრი
indføre იმპორტირება
indføring შემოღება

შესავალი
ინტროდუქცია

indførsel იმპორტი
indførselstilladelse შემოტანის ნებართვა
indført შემოტანილი

შემოღებული
indgang შემოსასვლელი, შესასვლელი
indgangsdør შესასვლელი კარი
indgifte ახლონათესაური ქორწინება
indgravere გრავირება
indgreb ჩარევა
indgribende სიღრმისეული, რადიკალური,

კარდინალური
indgå შესვლა
indhav დიდი ტბა

ზღვა რომელიც სრუტის
მეშვეობით უერთდება უფრო
დიდ ზღვას ან ოკეანეს
ოკეანესგან კუნძულთა ჯაჭვით
გამოყოფილი ზღვა
ტბა

indhegne შემოღობვა
indhegning შემოღობვა

ღობე
indhold შიგთავსი

შინაარსი
indholdsanalyse შინაარსის ანალიზი
indholdsløs შინაარსს მოკლებული,

უშინაარსო

indholdsmæssig შინაარსობრივი
indholdsmættet შინაარსიანი
indholdsrig შინაარსიანი
indhøste მოკრეფა
indianer ინდოელი
indianerhøvding ინდოელთა ბელადი
indianerkvinde ინდოელი ქალი
indianerstamme ინდოელთა ტომი
indifferent გულგრილი
indigo ინდიგო
indigoblå ინდიგოსფერი
indikation ჩვენება, მინიშნება
indikator მაჩვენებელი, ინდიკატორი
indikere მითითება, ჩვენება
indimellem დროგამოშვებით, დროდადრო,

შიგადაშიგ, ხანდახან, გზადაგზა
indirekte ირიბი, არაპირდაპირი
indisk ინდური
indiskutabel უდავო
indium ინდიუმი
individ ინდივიდი, პიროვნება
individual ინდივიდუალური
individualisme ინდივიდუალიზმი
individualist ინდივიდუალისტი
individualistisk ინდივიდუალისტური
individualitet ინდივიდუალობა
individuel ინდივიდუალური
individuelt ინდივიდუალურად
indkalde გამოძახება, გაწვევა
indkaldelse გამოძახება, გაწვევა
indkast ჩაგდება
indkaste ჩაგდება
indklage ჩივილი
indkoble ჩართვა
indkomme შემოსვლა
indkommende შემომავალი
indkomst შემოსავალი
indkomstskat საშემოსავლო გადასახადი
indkvartere დაბინავება

შესახლება
indkvartering დაბინავება

შესახლება
indkøb შესყიდვა
indkøbe შესყიდვა
indkøber შემსყიდველი
indkøbscenter სავაჭრო ცენტრი
indkøbstaske ხელჩანთა
indkøring სასინჯი გარბენა, გასახმარისება
indkøringsfase გასახმარისების ფაზა
indkøringsperiode გასახმარისების პერიოდი
indlagt პაციენტი
indland ქვეყნის შიდა ნაწილი
indlandsk ქვეყნის შიდა

inder indlandsk
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indledende შესავალი
indleder პირველი მომხსენებელი
indledning შესავალი
indledningsforedrag შესავალი მოხსენება
indledningsvis შესავლის სახით, შესავლად
indlemme მიერთება
indlevere ჩაბარება, დაბრუნება
indlevering ჩაბარება, დაბრუნება
indlogere განთავსება, მოთავსება,

დაბინავება
indlogeret შესახლებული, ჩასახლებული
indlogering განთავსება, მოთავსება,

დაბინავება
indlysende ნათელი, ცხადი, აშკარა
indlæg ჩანართი

საფენი
indlægge ჩართვა

დაწვენა
indlæggelse ჰოსპიტალიზაცია, დაწვენა
indlære სწავლა
indløbe შემოსვლა, შემოდინება
indmad შიგნეული
indmelde ჩაწერა, რეგისტრაცია
indmeldelse ჩაწერა, რეგისტრაცია
indmelding ჩაწერა, რეგისტრაცია
indoeuropæer ინდოევროპელი
indoeuropæisk ინდოევროპული
indoneser ინდონეზიელი
indonesisk ინდონეზიური
indordne შესაბამისობაში მოყვანა,

მოწესრიგება
indpakke შეფუთვა
indpakket შეფუთული
indpakning საფუთავი
indplante დანერგვა
indramme შემკობა

ჩარჩოში ჩასმა
indramning შემკობა
indrapportere ანგარიშის ჩაბარება
indre შიდა, შინაგანი

შიგნითა ნაწილი
indrejse შემოსვლა
indrejsetilladelse შემოსვლის ნებართვა
indrejsevisum შემოსასვლელი ვიზა
indrepolitisk შიდა პოლიტიკური
indretning აღჭურვილობა
indrette აღჭურვა, მოწყობა
indringe გარშემორტყმა
indrømme აღიარება
indrømmelse აღიარება
indsamle შეკრება, შეგროვება
indsamling შეკრება, შეგროვება
indsamlingsbøsse ყულაბა

indsat პატიმარი, ტუსაღი
indsats შენატანი
indse გაცნობიერება
indsigelse პროტესტი

შეპასუხება
indsigt ცოდნა, საქმეში ჩახედულობა
indsigtsfuld მცოდნე, საქმეში ჩახედული
indskrift წარწერა
indskrive ჩაწერა
indskrænke შეზღუდვა, შემცირება
indskrænkelse შეზღუდვა
indskrænkning შეზღუდვა
indskud შენატანი
indskyde შეტანა
indskyder მეანაბრე
indsmugling კონტრაბანდა
indsprøjtning ინიექცია
indstille აწყობა, რეგულირება

შეჩერება
indstillet გაუქმებული
indstilling აწყობა, რეგულირება

დამოკიდებულება, განწყობა
წარდგენა
შეჩერება

indsuge შეწოვა
indsugning შეწოვა
indsy ჩაკერვა
indsætte ჩადება
indsø ტბა
indsølignende ტბისებრი
indtag მიღება
indtage მიღება
indtagelse მიღება
indtaste აკრეფა
indtastning აკრეფა, შეყვანა
indtil -მდე, სანამ
indtjening გამომუშავება
indtryk შთაბეჭდილება
indtræde დადგომა
indtrædelse დადგომა
indtræden შესვლა
indtræffe შემთხვევა, მოხდომა
indtægt შემოსავალი
indtægtsgivende შემოსავლიანი
indtægtskilde შემოსავლის წყარო
indtægtsmæssig საშემოსავლო
indtægtsnedgang შემოსავლის შემცირება
indtægtstab შემოსავლის დაკარგვა
inducere ინდუცირება
induktion ინდუქცია
induktionsstrøm ინდუქციური დენი
induktiv ინდუქციური
industri მრეწველობა, ინდუსტრია

indledende industri
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industrialisere ინდუსტრიალიზება
industrialisering ინდუსტრიალიზაცია
industrialisme ინდუსტრიალიზმი
industriel ინდუსტრიული
industriforbund მეწარმეთა კავშირი
industrigren ინდუსტრიის განხრა
industriland ინდუსტრიული ქვეყანა
industriminister მრეწველობის მინისტრი
indvandre იმიგრირება
indvandrer იმიგრანტი
indvandring იმიგრაცია
indvarsle გაფრთხილება
indvarsling გაფრთხილება
indvendig შიდა
indvikle ჩათრევა, გახვევა
indviklet ჩახლართული
indviklethed სირთულე
indvilge ნების დართვა, დაშვება,

დაკმაყოფილება
indvilgelse ნების დართვა, დაშვება,

დაკმაყოფილება
indvillige თანხმობა, დათანხმება
indvåner მოსახლე
indånde ჩასუნთქვა
indånding ჩასუნთქვა
ineffektiv არაეფექტური
ineffektivitet არაეფექტურობა
inerti ინერცია

ინერტობა
infanteri ქვეითი ჯარი
infanterist ქვეითი
infarkt ინფარქტი
infektion ინფექცია
infektionssygdom ინფექციური დაავადება
infektiøs ინფექციური
inferiør ქვემდგომი
infernalsk ჯოჯოხეთური
inferno ჯოჯოხეთი
inficeret ინფიცირებული,

დაინფიცირებული
infiltration ინფილტრაცია
infiltrere ინფილტრირება
infinit უსასრულო
infinitesimal ინფინიტიზემალური
inflammation ანთება
inflammatorisk ანთებითი
inflation ინფლაცია
inflationsskabende ინფლაციის გამომწვევი
inflatorisk ინფლაციური
influenza გრიპი
influenzaepidemi გრიპის ეპიდემია
influenzalignende გრიპისმაგვარი
influenzavaccine გრიპის ვაქცინა

influenzavirus გრიპის ვირუსი
influere გავლენის მოხდენა
info ინფორმაცია
informant ინფორმატორი
informatik ინფორმატიკა
information ინფორმაცია
informationskanal საინფორმაციო არხი
informationsmængde ინფორმაციის ოდენობა
informationsstrøm ინფორმაციის ნაკადი
informationsteknologi საინფორმაციო ტექნოლოგია
informationstjeneste საინფორმაციო სამსახური
informationsudveksling ინფორმაციის მიმოცვლა
informationsvidenskab ინფორმატიკა
informator ინფორმატორი
informel არაფორმალური
informere ინფორმირება
informeret ინფორმირებული
informering ინფორმირება
infralyd ინფრაბგერა
infrarød ინფრაწითელი
infrastruktur ინფრასტრუქტურა
infusionsdyr ინფუზორია
ingefær ჯანჯაფილი, კოჭა
ingen არავინ, ვერავინ

არცერთი, ვერცერთი
არანაირი, ვერანაირი, არავითარი,
ვერავითარი

ingeniør ინჟინერი
ingeniørvidenskab ტექნიკა
ingenlunde არანაირად
ingenmandsland უპატრონო მიწა
ingensteds არსად, ვერსად
ingenting არაფერი, ვერაფერი
ingrediens შემადგენელი ნაწილი,

ინგრედიენტი
inhabil უუნარო

შეურაცხი
inhabilitet უუნარობა

შეურაცხაობა
inhalation ინჰალაცია
inhalator ინჰალატორი
inhalere ჩასუნთქვა
inhomogen არაერთგვაროვანი
inhomogenitet არაერთგვაროვნება
inhuman არაადამიანური
inhumanitet არაადამიანურობა
initial ინიციალი
initiativ ინიციატივა
initiativløs უინიციატივო
initiativtager ინიციატორი
injektion ინიექცია
injurie ღირსების შელახვა
inka ინკები

industrialisere inka
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inkakultur ინკების კულტურა
inkapabel უუნარო
inkarnation განსახიერება
inklination დახრა, გადახრა
inkludere ჩართვა
inkluderet ჩართული
inklusion ჩართვა
inklusiv ჩათვლით
inkognito ინკოგნიტო
inkommensurabel არათანაზომადი
inkompatibel არათავსებადი
inkompatibilitet არათავსებადობა
inkompetence არაკომპეტენტურობა
inkompetent არაკომპეტენტური
inkonsekvens არათანმიმდევრულობა
inkonsekvent არათანმიმდევრული
inkonsistens არათანმიმდევრულობა
inkonsistent არათანმიმდევრული
inkorporere ჩართვა, მიერთება
inkubation ინკუბაცია
inkubationstid ინკუბაციის პერიოდი
inkvisition ინკვიზიცია
inkvisitor ინკვიზიტორი
innovation ინოვაცია
innovativ ინოვაციური
innovatør ინოვატორი
insekt მწერი
insektarium ინსექტარიუმი
insektforsker ენტომოლოგი, ინსექტოლოგი
insekticid ინსექტიციდი, მწერების

საწინააღმდეგო საშუალება
insektkyndig ენტომოლოგი, ინსექტოლოგი
insektmiddel ინსექტიციდი
insektædende მწერიჭამია
insektæder მწერიჭამია
insemination ხელოვნური განაყოფიერება
inseminere ხელოვნური განაყოფიერება
inseminering ხელოვნური განაყოფიერება
insistere დაჟინება
inskription წარწერა
insolvent გადახდის უუნარო
inspektion ინსპექცია, კონტროლი, შემოწმება
inspektør ინსპექტორი
inspicere ინსპექტირება, შემოწმება
inspiration შთაგონება
inspirationskilde შთაგონების წყარო
inspirator შთამგონებელი
inspirere შთაგონება
inspirerende შთამაგონებელი
inspireret ინსპირირებული
installation დაყენება, მოწყობა, აღჭურვა,

დაინსტალირება
installere დაყენება, დაინსტალირება

installering დაყენება, მოწყობა, აღჭურვა,
დაინსტალირება

instans ინსტანცია
instinkt ინსტინქტი
instinktiv ინსტინქტური
instinktmæssig ინსტინქტური
instituere დაწესება
institut ინსტიტუტი
institution დაწესებულება, ინსტიტუტი
institutionalisere ინსტიტუციონალიზება
institutionaliseret ინსტიტუციონალიზებური
institutionalisering ინსტიტუციონალიზება
institutionel დამკვიდრებული,

ინსტიტუციონალიზებული
instruere წვრთნა
instruks ინსტრუქცია
instruktion ინსტრუქცია
instruktør ინსტრუქტორი
instrument ინსტრუმენტი, სამუშაო იარაღი
instrumental ინსტრუმენტალური
instrumentalist ინსტრუმენტალისტი
instrumentalmusik ინსტრუმენტალური მუსიკა
insulin ინსულინი
insulær კუნძულის
intakt ხელშეუხებელი
integral ინტეგრალი
integralregning ინტეგრალური აღრიცხვა
integraltegn ინტეგრალის ნიშანი
integration ინტეგრაცია
integrerbar ინტეგრებადი
integrere ინტეგრირება
integreret ინტეგრირებული
integrering ინტეგრირება
integritet მთლიანობა
intellekt ინტელექტი
intellektualisme ინტელექტუალიზმი
intellektuel ინტელექტუალური
intelligens გონება, გამჭრიახობა, ინტელექტი
intelligent ჭკვიანი, გამჭრიახი, საზრიანი
intelligentsia ინტელიგენცია
intendant გამგე, ადმინისტრატორი
intens ინტენსიური
intensitet ინტენსიურობა
intensiv ინტენსიური
intensivafdeling რეანიმაცია
intention განზრახვა
interaktion ურთიერთქმედება
interaktiv ინტერაქტიური
interessant საინტერესო
interesse ინტერესი
interessekonflikt ინტერესთა კონფლიქტი
interesseløs უინტერესო,

ინტერესმოკლებული

inkakultur interesseløs
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interesseløshed დაუინტერესებლობა
interesseområde ინტერესთა სფერო
interessere დაინტერესება
interesseret დაინტერესებული
interessesammenfald ინტერესთა თანხვედრა
interessesfære ინტერესთა სფერო
interferens ინტერფერენცია
interferensmønster ინტერფერენციული სურათი
interferometer ინტერფერომეტრი
interferometri ინტერფერომეტრია
interglacial გამყინვარებათშორისი
interiør ინტერიერი
interjektion შორისდებული
interkulturel კულტურათაშორისი
internat ინტერნატი
international საერთაშორისო
internationaliseret ინტერნაციონალიზებული
internationalisering ინტერნაციონალიზაცია
internationalisme ინტერნაციონალიზმი
internationalist ინტერნაციონალისტი
internatskole სკოლა-ინტერნატი
internet ინტერნეტი
internetbank ინტერნეტ-ბანკი
internetbrowser ქსელმავალი, ბრაუზერი
internetforbindelse ინტერნეტ-კავშირი
internordisk სკანდინავიურ-ფინურ-

ისლანდიური
interpellant ინტერპელანტი
interpellation ინტერპელაცია
interpellere ინტერპელირება
interplanetarisk პლანეტთაშორისი,

საპლანეტთაშორისო
interpolation ინტერპოლაცია
interpolator ინტერპოლატორი
interpolere ინტერპოლირება
interpretation ინტერპრეტაცია
interpretere ინტერპრეტირება
interrogativ კითხვითი
interskandinavisk ინტერსკანდინავიული
interval ინტერვალი, შუალედი
intervenere ჩარევა
intervention ჩარევა, ინტერვენცია
interview ინტერვიუ, გასაუბრება
intet არაფერი, არანაირი, არც ერთი
intetanende ჩაუხედავი, გაუცნობიერებელი
intethed არაფერი
intetkøn ნეიტრალური გენდერი
intetsigende არაფრისმეტყველი,

არაფრისმთქმელი
intetsteds არსად, ვერსად
intim ინტიმური, ახლო
intimidation დაშინება
intimidere დაშინება

intimitet ინტიმურობა, სიახლოვე
intimsfære ინტიმური სფერო
intoksikation ინტოქსიკაცია
intonation ინტონაცია
intravenøs ინტრავენური
intrige ინტრიგა
intrigemager ინტრიგანი
introducere შემოღება, შემოტანა, დანერგვა

წარდგენა, გაცნობა
introduktion შესავალი
intuition ინტუიცია
intuitionsløs უინტუიციო
intuitiv ინტუიციური
inuit ესკიმოსი
invadere შემოსევა
invalid ინვალიდი
invasion შემოსევა
inventar ინვენტარი
invers შებრუნებული
inversion არეკვლა, ინვერსია
invertere შებრუნება
invertibel შებრუნებადი, შექცევადი
investere ინვესტირება
investering ინვესტიცია
investor ინვესტორი
investorgruppe ინვესტორთა ჯგუფი
invitation მოწვევა
invitationskort მოსაწვევი ბარათი
invitere მოწვევა, დაპატიჟება
inviteret დაპატიჟებული, მოწვეული
involution ინვოლუცია
involutiv ინვოლუციური
involvere ჩარევა, ჩართვა
iod იოდი
ion იონი
ionisation იონიზაცია
ionisere იონიზირება
ionisering იონიზირება
ionisk იონური
ionosfære იონოსფერო
ionosfærisk იონოსფერული
iraker ერაყელი
irakisk ერაყული
iraner ირანელი
iransk ირანული
irer ირლანდიელი
iridium ირიდიუმი
iris ზამბახი

თვალის ფერადი გარსი, ირისი
irlandsk ირლანდიური
irlænder ირლანდიელი
ironi ირონია
ironisk ირონიული

interesseløshed ironisk
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irrational ირაციონალური
irregulær არარეგულარული

არაწესიერი
irreligiøs არარელიგიური
irreversibel შეუქცევადი
irreversibilitet შეუქცევადობა
irritabel ბრაზიანი, მგზნებარე
irritation გაღიზიანება
irritere გაღიზიანება
irriterende გამაღიზიანებელი
irriteret გაღიზიანებული
irsk ირლანდიური
is ყინული

ნაყინი
isbelagt ყინულით დაფარული
isbjerg აისბერგი
isbjørn თეთრი დათვი
isbjørneunge თეთრი დათვის ბელი
isbryder ყინულმჭრელი
isbræ მყინვარი
iscreme ნაყინი
isdække ყინულით საფარი
isdækket ყინულით დაფარული
ise მოყინვა, გაყინვა
isenkram კავეული
isflage ხორგი, ყინულის ბელტი
isfri ყინულისგან თავისუფალი
isfugl ჭარლი, ალკუნი
ishockey ჰოკეი
isjomfru ცივი ქალი
iskias იშიასი
iskold ყინულივით ცივი
iskrem ნაყინი
islam ისლამი
islamisk ისლამური, მაჰმადიანი
islamist ისლამისტი
islamistisk ისლამისტური
islandsk ისლანდიური
islænder ისლანდიელი

ისლანდიური სვიტრი
ისლანდიური ცხენი

islænding ისლანდიელი
isobar იზობარი
isobarisk იზობარული
isoklin იზოკლინი
isokronisk იზოქრონული
isokronisme იზოქრონიზმი
isolation იზოლაცია
isolationisme იზოლაციონიზმი
isolationist იზოლაციონისტი
isolationistisk იზოლაციონისტური
isolationsfængsel ციხის იზოლატორი
isolator იზოლატორი

isolerbar იზოლირებადი
isolerbånd საიზოლაციო ლენტი
isolere იზოლირება
isoleret ერთეული

ცალკეული
isolering იზოლაცია
isoleringstape იზოლენტი
isomeri იზომერია
isometri იზომეტრია
isometrisk იზომეტრიული
isomorf იზომორფული
isomorfi იზომორფიზმი
isomorfisme იზომორფიზმი
isoterm იზოთერმი
isotermisk იზოთერმული
isotop იზოტოპი
isotopisk იზოტოპური
ispinde ნაყინი ჯოხზე
istand მუშა მდგომარეობა
istap ლოლუა
isterning ყინულის ნატეხი
istid გამყინვარება
isvand ცივი წყალი

მყინვარის წყაროს წყალი
især განსაკუთრებით
italiener იტალიელი
italiensk იტალიური
italiensksproget იტალიურენოვანი
iteration იტერაცია, გამეორება
iterationsmetode იტერაციის მეთოდი
iterativ იტერაციული
iterere იტერირება
itu ნამსხვრევებად
itureven დაგლეჯილი
iturevet დაგლეჯილი
iturive დაგლეჯა
ituslå დამსხვრევა
ituslået დამსხვრეული
iver მონდომება, გულმოდგინება
ivre მონდომება
ivrig მონდომებული, მოწადინებული,

გულმოდგინე, დაუზარებელი
iværksætte ხორცშესხმა, განხორციელება

წამოწყება
iværksættelse ხორცშესხმა, განხორციელება

წამოწყება
iværksættende განხორციელებადი
iøjefaldende თვალშისაცემი
iøjnefaldende თვალშისაცემი
iørefaldende ყურშისაცემი
iår წელს
ja კი, დიახ, ხო
jacuzzi ჟაკუზი

irrational jacuzzi
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jade ნეფრიტი
jag დევნა

სიჩქარე
jage დევნა

ნადირობა
jager გამანადგურებელი

ესკადრის ნაღმოსანი
jagerbomber გამანადგურებელ-ბომბდამშენი
jagerfly გამანადგურებელი
jagerpilot სამხედრო მფრინავი
jagt დევნა

ნადირობა
jagte დევნა

ნადირობა
jagtfalk შევარდენი
jagtgevær სანადირო თოფი
jagtsæson სანადირო სეზონი
jagttid სანადირო სეზონი
jaguar იაგუარი
jakke ჟაკეტი, ქურთუკი
jakkelomme ქურთუკის ჯიბე
jakkesæt კოსტიუმი
jalousi ეჭვიანობა
jaloux ეჭვიანი
januar იანვარი
japaner იაპონელი
japansk იაპონური
japansksproget იაპონურენოვანი
jargon ჟარგონი
jasmin ჟასმინი
jasminblomst ჟასმინი
jazz ჯაზი
jazzfestival ჯაზფესტივალი
jazzklub ჯაზკლუბი
jazzkoncert ჯაზკონცერტი
jazzmusik ჯაზი
jeans ჯინსი
jeep ჯიპი
jeg მე
jer თქვენ
jeres თქვენი
jern რკინა
jernalder რკინის ხანა
jernbane რკინიგზა
jernbanearbejder რკინიგზელი
jernbanebro რკინიგზის ხიდი
jernbaneforbindelse სარკინიგზო კავშირი
jernbanemæssig სარკინიგზო
jernbanenet რკინიგზის ქსელი
jernbaneselskab რკინიგზის კომპანია
jernbaneskinne რელსი, ლიანდაგი
jernbanespor რკინიგზის ლიანდაგი
jernbanestation რკინიგზის სადგური

jernbanetransport სარკინიგზო ტრანსპორტი
jernbanevogn რკინიგზის ვაგონი
jernbeton რკინაბეტონი
jernbryllup ქორწილის სამოცდამეათე

წლისთავი
jernglans ჰემატიტი
jernholdig რკინის შემცველი
jernhånd რკინის ხელი
jernindhold რკინის შემცველობა
jernmalm რკინის მადანი
jernrør რკინის მილი
jernspurv ტყის ჭვინტაკა
jerntæppe რკინის ფარდა
jernurt ცოცხანა, ცოცხობა
jerrycan კანისტრა
jet რეაქტიული თვითმფრინავი
jetdrevet რეაქტიული
jetfly რეაქტიული თვითმფრინავი
jetjager რეაქტიული გამანადგურებელი

თვითმფრინავი
jeton ჟეტონი
jiujitsu ჯიუჯიცუ
jo კი, დიახ, ხო
job მუშაობა, სამსახური, სამუშაო
jobbe მუშაობა
jobbende მომუშავე
jobsøgning სამსახურის ძიება
jod იოდი
jodtinktur იოდის ხსნარი
jogge სირბილი
jogger მორბენალი
joggingsko სპორტული ფეხსაცმელი
jogurt იოგურტი
joker ჯოკერი
jomfru ქალიშვილი, ქალწული
jomfrudom ქალიშვილობა, ქალწულობა,

სიქალწულე
jomfruelig უმანკო

ქალწულებრივი
ხელუხლებელი

jomfrufødsel პართენოგენეზი
jomfruhinde საქალწულე აპკი
jomfrukam ოფოფა
jomfrukloster ქალთა მონასტერი
jomfrunalsk ქალიშვილური
jomfrurejse პირველი მოგზაურობა
jomfrutrane წეროტურფა
jonglere ჟონგლირება
jonglering ჟონგლირება
jongleringskunst ჟონგლიორობა
jonglør ჟონგლიორი
jonosfære იონოსფერო

jade jonosfære
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jord დედამიწა
მიწა, ნიადაგი

jordakse დედამიწის ღერძი
jordbane დედამიწის ორბიტა
jordbearbejdning მიწის დამუშავება
jordbrug მიწათსარგებლობა,

მიწათმოქმედება, სოფლის
მეურნეობა

jordbruger ფერმერი
jordbrugsmæssig სასოფლო-სამეურნეო
jordbund ნიადაგი
jordbundsforsker ნიადაგმცოდნე
jordbundslære ნიადაგმცოდნეობა
jordbær მარწყვი, ხენდრო
jordbæragtig მარწყვისებრი
jordbærdyrker მემარწყვე
jordbærfarvet მარწყვისფერი
jordbæris მარწყვის ნაყინი
jordbærtræ ხემარწყვა
jorde დამიწება

დამარხვა
jordefærd დამარხვა, დასაფლავება
jordegern ბურუნდუკი
jordejendom მიწის საკუთრება
jordejer მიწის მესაკუთრე
jordejerskab მიწათმფლობელობა
jordeliv წუთისოფელი
jordemoder მეანი
jordemor მეანი
jordet დამიწებული
jordfarvet მიწისფერი
jordforbedring მელიორაცია
jordforbinde დამიწება
jordforbindelse დამიწება
jordfæste დამარხვა, ჩამარხვა
jordfæstelse დამარხვა
jording დამიწება
jordisk მიწიერი
jordklode დედამიწა
jordkrebs მახრა
jordløs უმიწო
jordnær მიწასთან ახლო
jordnød არაქისი, მიწის თხილი
jordomsejling მოგზაურობა დედამიწის

გარშემო
jordoverflade მიწის ზედაპირი
jordreform მიწის რეფორმა
jordrystelse მიწისძვრა
jordskok მიწავაშლა
jordskred მეწყერი
jordskælv მიწისძვრა
jordstykke ნაკვეთი
jordvarme მიწის სითბო

joule ჯოული
jourhavende მორიგე
journal ჟურნალი
journalisere ჟურნალში შეტანა, რეგისტრაცია
journalist ჟურნალისტი
journalistforbund ჟურნალისტთა კავშირი
journalisthøjskole ჟურნალისტიკის ინსტიტუტი
journalistik ჟურნალისტიკა
journalistisk ჟურნალისტური
jubilar იუბილარი
jubilæum იუბილე
judo ძიუდო
juice წვენი
jujubær უნაბი
juks თაღლითობა
jul შობა
juledag შობის დღე
juleferie საშობაო არდადეგები

საშობაო შვებულება
julegave სააღდგომო საჩუქარი
julehandel საშობაო ვაჭრობა
julekaktus ზიგოკაქტუსი
julekoncert საშობაო კონცერტი
julenisse თოვლის ბაბუა, თოვლის პაპა
juletræ ნაძვის ხე
juleøl საშობაო ლუდი
juli ივლისი
jumbo გიგანტი, ბუმბერაზი
jungle ჯუნგლი
juni ივნისი
junior იუნიორი
junta ხუნტა
jura იურული სისტემა
juridisk იურიდიული
jurisdiktion იურისდიქცია
jurisprudens იურისპრუდენცია
jurist იურისტი
jury ჟიური
jurymedlem ჟიურის წევრი
justerbar რეგულირებადი
justerbarhed რეგულირებადობა
justere რეგულირება
justering შესწორება, რეგულირება
justits იუსტიცია
justitsminister იუსტიციის მინისტრი
justitsministerium იუსტიციის სამინისტრო
juvel ძვირფასი ქვა
juveler იუველირი
jæger მონადირე
jærpe ჟრუნი
jærv სამურავი
jætte ბუმბერაზი, გოლიათი

jord jætte
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jævn ბრტყელი, ერთგვაროვანი,
თანაბარი, სწორი

jævnaldrende ტოლი ასაკის, თანატოლი
jævndøgn ბუნიაობა
jævne გასწორება, გათანაბრება
jævnføre შედარება
jævnførelse შედარება
jævnføring შედარება
jævngammel თანატოლი, ტოლი ასაკის
jævngod ტოლფასი
jævnlig რეგულარული, სისტემატური
jævnsides გვერდიგვერდ, მხარდამხარ
jævnstrøm მუდმივი დენი
jævnstrømsgenerator მუდმივი დენის გენერატორი
jævnt თანაბრად
jøde ებრაელი
jødedom იუდაიზმი
jødestjerne დავითის ვარსკვლავი
jødisk ებრაული
jøkel მყინვარი
kabale პასიანსი
kabaret კაბარე
kabbeleje დიდბაია
kabel კაბელი
kabelbane ფუნიკულიორი
kabellægning კაბელის გაყვანა
kabellængde კაბელის სიგრძე
kabelløs უკაბელო
kabelnet საკაბელო ქსელი
kabeludlægning კაბელის გაყვანა
kabine კაბინა
kabinet კაბინეტი
kadaver გვამი
kadet კადეტი, კურსანტი
kadmium კადმიუმი
kafe კაფე
kaffe ყავა
kaffebar კაფე-ბარი
kaffebrun ყავისფერი
kaffekande ყავადანი
kaffekop ყავის ჭიქა
kaffeproducent ყავის მწარმოებელი
kage ნამცხვარი, ტორტი
kageform ნამცხვრის გამოსაცხობი ფორმა
kagerulle საგორავი
kahyt კაიუტა
kaiman კაიმანი
kaj ნავმისადგომი, ნავსადგომი
kajak ბაიდარა
kakadue კაკადუ
kakao კაკაო
kakaofarvet კაკაოსფერი
kakaosmør კაკაოს კარაქი

kakerlak ტარაკანი
kaki ხურმა
kakofoni კაკოფონია
kakofonisk კაკოფონიური
kaktus კაქტუსი
kaktusagtig კაქტუსისებრი
kalcium კალციუმი
kalciumhydroxid კალციუმის ჰიდროქსიდი
kalciumklorid კალციუმის ქლორიდი
kalciumnitrat კალციუმის ნიტრატი
kald მოწოდება
kalde დარქმევა

დაძახება
გაწვევა

kaldenavn მეტსახელი
kalejdoskop კალეიდოსკოპი
kalejdoskopisk კალეიდოსკოპური
kalendarisk კალენდარული
kalender კალენდარი
kalenderdag კალენდარული დღე
kalendermåned კალენდარული თვე
kalenderår კალენდარული წელი
kaliber ყალიბი
kalibrere დაკალიბრება
kalibrering დაკალიბრება
kalium კალიუმი
kaliumklorid კალიუმის ქლორიდი
kalk კირი
kalke კირით შეთეთრება
kalkere ასლის გადაღება
kalkerpapir კალკი
kalkholdig კირის შემცველი
kalkindhold კირის შემცველობა
kalkmaleri ფრესკა
kalkmangel კირის ნაკლებობა
kalksten კირქვა
kalkulation ანგარიში, თვლა
kalkulator კალკულატორი
kalkulere ანგარიში, თვლა
kalkun ინდაური
kalkunbryst ინდაურის მკერდი
kalkunkød ინდაურის ხორცი
kalligrafi კალიგრაფია
kalligrafisk კალიგრაფიული
kalorie კალორია
kaloriefattig დაბალკალორიული
kalorieindhold კალორიულობა
kalorierig კალორიული
kalorimeter კალორიმეტრი
kalorimetri კალორიმეტრია
kalv ხბო
kalvekød ხბოს ხორცი

jævn kalvekød
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kam სავარცხელი
ბიბილო

kambunke კეწეწურა
kamel აქლემი
kamelia კამელია
kameluld აქლემის ბეწვი
kamera კამერა, ფოტოაპარატი
kameravinkel გადაღების კუთხე
kamfer ქაფური
kamferolie ქაფურის ზეთი
kamfertræ ქაფურის ხე
kamikaze კამიკაძე
kamille გვირილა
kamin ღუმელი, ქურა

ბუხარი
kammer ოთახი

კამერა
kammerat ამხანაგი
kammerjomfru მოახლე
kammermusik კამერული მუსიკა
kammerorkester კამერული ორკესტრი
kammerpige მოახლე
kammertjener მსახური
kamp ბრძოლა

ტურნირი, შეჯიბრი
kampagne კამპანია
kampdommer მსაჯი, არბიტრი
kampdygtig ბრძოლისუნარიანი
kampesten რიყის ქვა
kampevne ბრძოლისუნარიანობა
kampfly საბრძოლო თვითმფრინავი
kampfælle თანამებრძოლი
kampleder მსაჯი, არბიტრი
kampmod საბრძოლო შემართება
kampmæssig საბრძოლო
kampudygtig ბრძოლისუუნარო
kampudygtighed ბრძოლისუუნარობა
kampvogn ტანკი
kamuflage კამუფლაჟი
kamuflere შენიღბვა
kamuflering შენიღბვა
kamæleon ქამელეონი
kamæleonagtig ქამელეონისებრი
kanal არხი
kanalisere მიმართვა
kanalje ნაძირალა, გაიძვერა
kanalvælger არხების გადამრთველი
kanariefugl კანარის ჩიტი
kancelli კანცელარია
kande დოქი

ჩაიდანი
kandidat კანდიდატი, მაძიებელი
kandidatur კანდიდატურა

kane მარხილი
kanel დარიჩინი
kanelbark დარიჩინის ქერქი
kanin ბოცვერი
kannibal კაციჭამია
kannibalisme კანიბალიზმი
kano კანოე
kanon წესი

ზარბაზანი
kanonføde საზარბაზნე ხორცი
kanonisk კანონიკური
kanske ალბათ, შესაძლოა

იქნებ
kansler კანცლერი
kant ნაპირი

გვერდი
kantarel მელისყურა, მიქლიო
kantine სასადილო
kantsten ბორდიური
kanvas აფრისი, ტილო
kanyle ნემსი
kaos ქაოსი, არეულობა
kaotisk ქაოტური, უწესრიგო
kap გასწრებაზე შეჯიბრი
kapabel შემძლე
kapacitans ტევადობა
kapacitet ტევადობა
kapacitetsproblem ტევადობის პრობლემა
kapel სამლოცველო
kapillar კაპილარი
kapillær კაპილარული
kapital კაპიტალი
kapitalflugt კაპიტალის გადინება
kapitalisme კაპიტალიზმი
kapitalist კაპიტალისტი
kapitalistisk კაპიტალისტური
kapitel თავი
kapitulation კაპიტულაცია
kapitulere კაპიტულირება
kapivar კაპიბარა
kapløb სირბილი გასწრებაზე
kappe ჟაკეტი, ქურთუკი
kapre გატაცება
kaprer გამტაცებელი
kapret გატაცებული
kaprice ჟინი
kapriciøs ჟინიანი, ახირებული
kapring გატაცება
kapsel კაფსული
kaptajn კაპიტანი
kar ჭურჭელი
karabin კარაბინი
karabinhage კარაბინი

kam karabinhage
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karaffel გრაფინი
karakter ნიშანი

ხასიათი
karakterbog დღიური
karakterisere დახასიათება
karakterisering დახასიათება
karakteristik თავისებურება,

განსაკუთრებულობა
მახასიათებელი

karakteristisk დამახასიათებელი,
ნიშანდობლივი

karamel კარამელი
karantæne კარანტინი
karat კარატი
karate კარატე
karavane ქარავანი
karbid კარბიდი
karbon ნახშირბადი
karbonade კატლეტი
karbonat კარბონატი
karbondioxid ნახშირორჟანგი
karbonpapir პირის გადასაღები ქაღალდი
karburator კარბიურატორი
kardanled კარდანი
kardinal კარდინალი
kardiografi კარდიოგრაფია
kardiogram კარდიოგრამა
kardiolog კარდიოლოგი
kardiologi კარდიოლოგია
kardiologisk კარდიოლოგიური
karet ეტლი
karies კარიესი
karikatur კარიკატურა
karikaturagtig კარიკატურული
karikaturmæssig კარიკატურული
karikaturtegner კარიკატურისტი
karisma ქარიზმა
karismatisk ქარიზმატული
karl კაცი
karm ჩარჩო
karmindompap კოჭობა
karneval კარნავალი
karosseri ძარა
karpe კობრი
karpefisk კობრი
karriere კარიერა
karrierejæger კარიერისტი
karrieremand კარიერისტი
karrusel კარუსელი
karse დედოფლის ყვავილი
kartel კარტელი
karteldannelse კარტელის შექმნა
kartesiansk კარტეზიული

kartoffel კარტოფილი
kartograf კარტოგრაფი
kartografi კარტოგრაფია
kartografisk კარტოგრაფიული
karton კარტონი, მუყაო
kartotek კარტოთეკა
kartvelsk ქართველური
karusse კარჩხანა
kasein კაზეინი
kaserne ყაზარმა
kasino სამორინე, კაზინო
kaskade კასკადი
kaskelot კაშალოტი
kaskelothval კაშალოტი
kasket ქუდი
kassabel ჩამოსაწერი
kassation კასაცია
kasse ყუთი

სალარო
ხაზინა

kasseapparat სალარო აპარატი
kassedame მოლარე
kassere დაწუნება, ჩამოწერა
kasserer მოლარე
kassererske მოლარე
kasserolle ქვაბი
kassette კასეტი
kassevogn ფურგონი
kastanie წაბლი
kastanje წაბლი
kastanjebrun წაბლისფერი
kastanjefarvet წაბლისფერი
kastanjehåret წაბლისფერთმიანი
kaste გადაგდება, ჩაგდება
kastel კოშკი
kastration დაკოდვა, კასტრაცია
kastrere დაკოდვა
kasus ბრუნვა
kasusbøjning ბრუნება
kat კატა
kataklysme კატაკლიზმი
katalansk კატალანური
katalog კატალოგი
katalysator კატალიზატორი
katamaran კატამარანი
katapult კატაპულტა
katapultere კატაპულტირება
katapultering კატაპულტირება
katarakt ჩანჩქერი

კატარაქტა
katastrofal დამღუპველი, კატასტროფული
katastrofe კატასტროფა, უბედურება
katedral საკათედრო ტაძარი

karaffel katedral
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kategori კატეგორია
kategorisere კლასიფიკაცია, კატეგორიებად

დაყოფა
kategorisering კლასიფიკაცია, კატეგორიებად

დაყოფა
kategorisk კატეგორიული
katete კათეტი
kation კატიონი
katjon კატიონი
katode კათოდი
katodestråle კათოდური სხივი
katolicisme კათოლიციზმი
katolik კათოლიკე
katolsk კათოლიკური
katost ბალბა
katteagtig კატისებრი
kattefod ბუსუსტანა
kattehale კატის კუდი

ცოცხმაგარა
kattekilling კნუტი, ფისო
kattemad კატის საჭმელი
kattepine რთული სიტაუცია
katteurt კატაპიტნა
kaukasier კავკასიელი
kaukasisk კავკასიური
kausalitet მიზეზობრიობა
kaution გირაო, გარანტია, თავდება
kautionere თავდება
kautsjuk კაუჩუკი
kavaler კავალერი
kavaleri კავალერია
kaviar ხიზილალა
kebab ქაბაბი
kede თავის მობეზრება
kedel ქვაბი

ჩაიდანი
kedelig მოსაბეზრებელი, მოსაწყენი
kedsomhed სევდა
kedsommelig აბეზარი, მოსაბეზრებელი,

მოსაწყენი
kefir მაწონი
kegle კონუსი

კეგლი
kegleformet კონუსისებრი
keglesnit კონუსის კვეთა
keglevulkan სტრატოვულკანი
kejser იმპერატორი
kejserdømme იმპერია
kejserinde იმპერატრიცა
kejserpingvin იმპერატორი პინგვინი
kejserrige იმპერია
kejsersnit საკეისრო კვეთა
kejsersvamp ნიყვი, სოკოწითელა

kelner ოფიციანტი, მიმტანი
kemi ქიმია
kemiker ქიმიკოსი
kemiprofessor ქიმიის პროფესორი
kemisk ქიმიური
kemoterapi ქიმიოთერაპია
kende ცოდნა
kendelig შესამჩნევი, აშკარა

ამოცნობადი
kendemærke დამახასიათებელი თვისება

ემბლემა
kender მცოდნე
kendetegn დამახასიათებელი თვისება

ემბლემა
kendetegne დახასიათება
kendetegnet დამახასიათებელი,

ნიშანდობლივი
kending ნაცნობი
kendsgerning ფაქტი
kendskab ცოდნა
kennel ძაღლსაშენი
kent ნაცნობი

ცნობილი
გარკვეული

kentaur კენტავრი
keramik კერამიკა
keramisk კერამიკული
kerne კურკა

მარცვალი
ბირთვი
არსი

kernebider კულუმბური
kernebrændsel ბირთვული საწვავი
kerneenergi ბირთვული ენერგია
kernefusion ნუკლეოსინთეზი
kernefysik ბირთვული ფიზიკა
kernekraft ბირთვული ენერგია
kernekraftanlæg ბირთვული ელექტროსადგური
kernekraftreaktor ბირთვული რეაქტორი
kernekraftværk ატომური ელექტროსადგური
kerneopgave ძირითადი ამოცანა
kernereaktor ბირთვული რეაქტორი
kernespaltning ბირთვის დაშლა
kernevåben ბირთვული იარაღი
ketsjer ჩოგანი

ჩოგანბადე, საკი
keyboard კლავიატურა
khan ხანი
kidnappe გატაცება, მოტაცება
kidnapper გამტაცებელი
kigge მზერა, ცქერა
kighul ჭუჭრუტანა
kikhul ჭუჭრუტანა

kategori kikhul
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kikke ცქერა, მზერა, ყურება
kikkert ბინოკლი, დურბინდი

ჭოგრი
kikkertsigte ოპტიკური სამიზნე
kiks ნამცხვარი
kikse აცდენა, აცილება
kilde წყარო
kildekode პროგრამული კოდი
kilden დელიკატური
kildenhed ღიტინი, ღუტუნი
kildeskrift ორიგინალი
kildevand წყაროს წყალი
kildre ღიტინი, ღუტუნი
kile სოლი
kileformet სოლისებრი
killing კნუტი, ფისო
kilo კილოგრამი
kilobit კილობიტი
kilobyte კილობაიტი
kilogram კილოგრამი
kilohertz კილოჰერცი
kilojoule კილოჯოული
kilokalorie კილოკალორია
kilometer კილომეტრი
kilometerlang კილომეტრიანი
kilometervis კილომეტრობით
kilovolt კილოვოლტი
kilowatt კილოვატი
kilowattime კილოვატსაათი
kilowatttime კილოვატ-საათი
kim ბაქტერია

მიკრობი
ჩანასახი

kimono კიმონო
kimære ქიმერა
kind ლოყა
kinematik კინემატიკა
kinematisk კინემატიკური
kinematograf კინემატოგრაფი
kinematografi კინემატოგრაფია
kinematografisk კინემატოგრაფიული
kineser ჩინელი
kinesertråd სქელი ძაფი
kinesisk ჩინური
kinetik კინეტიკა
kinetisk კინეტიკური
kino კინო, კინოთეატრი
kiosk კიოსკი, ჯიხური
kioskejer ჯიხურის მფლობელი
kirgiser ყირგიზი
kirgisisk ყირგიზული
kirke ეკლესია
kirkefest საეკლესიო დღესასწაული

kirkefremmed არაეკლესიური, არამორწმუნე,
ურწმუნო

kirkegård პანთეონი, სასაფლაო
kirkelig ეკლესიური, საეკლესიო
kirketjener ღვთისმსახური
kirketår სამრეკლო
kirkeugle ჭოტი
kiropraktik ქიროპრაქტიკა
kiropraktiker ქიროპრაქტიკოსი
kiropraktor ქიროპრაქტიკოსი
kirsebær ალუბალი
kirsebærblomme ალუჩა, ტყემალი
kirsebærfarvet ალუბლისფერი
kirsebærtræ ალუბლის ხე
kirtel ჯირკვალი
kirurg ქირურგი
kirurgi ქირურგია
kirurgisk ქირურგიული
kisel სილიციუმი, კაჟბადი
kiselagtig კაჟბადისებური
kiste ზანდუკი

კუბო
kittel ხალათი
kiwi კივი
kiwifrugt კივი
kjole კაბა
kjove მეზღვია
kladde შავად წერა
kladdebog შავი რვეული
klage ჩივილი
klagemål საჩივარი
klager მომჩივანი
klam სველი, ნესტიანი
klamme კვადრატული ფრჩხილი
klan კლანი
klang ჟღერადობა
klangfarve ტემბრი
klangfuld ჟღერადი
klappe ტაში

მოთათუნება
ტყაპუნი

klapperslange ჩხრიალა გველი
klar მზა, დამთავრებული

ცხადი, აშკარა
klare გაწმენდა, მოწმენდა

დაძლევა, ატანა
klargjort განმარტებული
klargøre მომზადება, მზადყოფნაში

მოყვანა
klargørelse მომზადება, მზადყოფნაში

მოყვანა
klargøring მომზადება, მზადყოფნაში

მოყვანა

kikke klargøring
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klarhed სიწმინდე
სიცხადე

klarinet კლარნეტი
klarlægge ცხადყოფა
klarlæggelse ცხადყოფა
klarlægning ცხადყოფა
klarne მოწმენდა

ცხადყოფა
klartekst გასაგები ენა
klase მტევანი

საგველა
klasse კლასი
klassekammerat თანაკლასელი
klassekamp კლასობრივი ბრძოლა
klassemæssig კლასობრივი
klasseværelse საკლასო ოთახი
klassicisme კლასიციზმი
klassificere დახარისხება
klassificering კლასიფიცირება
klassifikation კლასიფიკაცია
klassiker კლასიკოსი
klassisk კლასიკური
klatre აძრომა, ასვლა
klatreplante ხვიარა მცენარე
klatrer ალპინისტი
klatring ალპინიზმი, მთამსვლელობა
klaustrofobi კლაუსტროფობია, დახურული

სივრცის შიში
klaustrofobisk კლაუსტროფობური
klaver როიალი

ფორტეპიანო
klaviatur კლავიატურა
klem ჩახუტება
klematis კატაბარდა
klemme მოჭერა

მომჭერი
kleptoman კლეპტომანი
kleptomani კლეპტომანია
kliche კლიშე
klid ქატო
klient კლიენტი
klientel კლიენტურა
klik დაწკაპუნება
klikke დაწკაპუნება
klima ჰავა, კლიმატი
klimaanlæg კონდიციონერი
klimaforandring კლიმატის ცვლილება
klimaks კულმინაცია
klimakterium კლიმაქსი
klimatisk კლიმატური
klimatolog კლიმატოლოგი
klimatologi კლიმატოლოგია
klimatologisk კლიმატოლოგიური

klimazone კლიმატური ზონა
klimaændring კლიმატის ცვლილება
klinge რეკვა

ჟღერა
klingende მჟღერი
klinik კლინიკა
klinisk კლინიკური
klippe კლდე

შეჭრა, ჭრა
გაკრეჭა

klippefast კლდესავით მყარი
klistermærke მისაკრავი, ნაწები
klistre მიწებება, მიკვრა
klitoris კლიტორი
klo კლანჭი

მარწუხი
kloak კანალიზაცია

კლოაკა
kloakafløb კანალიზაცია
kloakanlæg კანალიზაცია
kloakledning კანალიზაციის მილი
kloakrør კანალიზაციის მილი
kloakvand კანალიზაცია, ჩამდინარე წყლები
klode პლანეტა
klog გონიერი
klogelig გონივრულად, ჭყვიანურად,

აზრიანად
klogskab ჭკუა
klokke ზარი

საათი
მაჩიტა

klokketime საათი
klone კლონირება
kloning კლონირება
klor ქლორი
klore ქლორირება
klorere ქლორირება
klorid ქლორიდი
klorofyl ქლოროფილი
kloroplast ქლოროპლასტი
kloset საპირფარეშო
klosetskål უნიტაზი
kloster მონასტერი
klov ჩლიქი
klovn კლოუნი, ჯამბაზი
klub კლუბი
klud ჩვარი
kludre ჯღაბნა
klumme სვეტი
klump გუნდა
klyde ნისკარტსადგისა,

სადგისნისკარტა
klyster ოყნა

klarhed klyster

Dansk-georgisk ordbog 120



klæbe დაწებება
მიკვრა

klæbemiddel წებო
klæbrig მწებვარე, წებოვანი
klæde ჩაცმა
klæder ტანისამოსი
klædeskab გარდერობი
klædning ტანისამოსი, სამოსი
klædningsstykke ტანისამოსი
klædt ჩაცმული
klæg ბუზანკალი, მაწუხელა
klække გამოჩეკა
klø ქავილი
kløft ნაპრალი
kløver სამყურა
kløverblad სამყურას ფოთოლი
knage კაუჭი
knald გრუხუნი
knaldgas მგრგვინავი გაზი
knaldgod ჩინებული
knallert მოპედი
knap ღილაკი, ღილი
knaphed სიმცირე
knaphul ჩასაღილავი
knappe შეკვრა
knappenål ქინძისთავი
kneppe ხმარება
knipling მაქმანი
kniv დანა
knivblad დანის პირი
knivsblad დანის პირი
knivstik დანის დარტყმა
knivstikker დანის დამრტყმელი
knogle ძვალი
knoglemarv ძვლის ტვინი
knold ბოლქვი
knop კვირტი
knopurt ღიღილო, ნარცეცხლა
knude კვანძი
knudepunkt კვანძი
knurre ღრენა
knuse მტვრევა, მსხვრევა, დამტვრევა,

გატეხვა, დამსხვრევა
knusende გამანადგურებელი
knust გატეხილი, დამტვრეული
knytnæve მუშტი
knytnævestor მუშტისხელა
knytte შეკვრა
knyttende მაკავშირებელი,

შემაკავშირებელი
knæ მუხლი
knæbøjning ჩაჯდომა

knægt ბიჭი
ვალეტი

knække მოტეხა
knækort მუხლებამდე სიგრძის
knælang მუხლებამდე სიგრძის
knæle მუხლებზე დგომა

დაჩოქება
knæler ღვთისმლოცველა
knælet დაჩოქილი
knæskal კვირისთავი
knæstrømpe მაღალყელიანი წინდები
knæstående მუხლმოდრეკილი
ko ძროხა
koaksial კოაქსიალური
koaksialkabel კოაქსიალური კაბელი
koala კოალა
koalabjørn კოალა
koalition კოალიცია
koalitionsregering კოალიციური მთავრობა
kobber სპილენძი
kobberagtig სპილენძისებრი
kobberfri უსპილენძო
kobberrød სპილენძისფერი
kobberrør სპილენძის მილი
kobbervitriol სპილენძის აჯასპი
koben ძალაყინი
kobjælde მედგარა
koble მიერთება, შეერთება,

დაკავშირება
kobling კავშირი
kobolt კობალტი
kobra კობრა
kobraslange კობრა
kode კოდი
kodeks კოდექსი
kodelås კოდით დაცული საკეტი
kodenavn კოდური სახელი
kodimension კოგანზომილება
kodriver ფურისულა
koefficient კოეფიციენტი
koeksistens თანაარსებობა
koeksistere თანაარსებობა
kofanger ბამპერი
koffein კოფეინი
koffeinfri უკოფეინო
kofte ზედატანი
koge დუღება

ხარშვა
kogebog რეცეპტების წიგნი
kogekone მზარეული
kogende მდუღარე
kogeproces დუღილი
kogepunkt დუღილის ტემპერატურა

klæbe kogepunkt
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koger მადუღარა
kogle გირჩა
kogleaks ლელქაში
kognition შემეცნება
kognitiv შემეცნებითი
kogt მოხარშული
kohærens კოჰერენტულობა
kohærent თანმიმდევრული,

ურთიერთშეთანხმებული,
კოჰერენტული

kok მამალი
მზარეული

kokain კოკაინი
koket კეკლუცი
kokette პრანჭია
kokettere პრანჭვა, კეკლუცობა
kokke მზარეული
kokkehue მზარეულის ქუდი
kokkepige მზარეული
kokos ქოქოსი
kokosnød ქოქოსი
kokospalme ქოქოსის პალმა
koks კოქსი
kolbe კოლბა

კონდახი
ტარო

kold ცივი, გრილი
koldblodet ცივსისხლიანი
koldblodig ცივსისხლიანი
koldblodighed ცივსისხლიანობა
koldbrand განგრენა
koldfeber ციებცხელება

მალარია
koldkrig ცივი ომი
kolera ქოლერა
koleraepidemi ქოლერის ეპიდემია
kolibri კოლიბრი
kollaboration თანამშრომლობა
kollaborere თანამშრომლობა
kollaps ჩამონგრევა, ჩამოქცევა, კოლაფსი
kollapse ჩამონგრევა
kollega კოლეგა
kollegial კოლეგიალური
kollegialitet კოლეგიალობა
kollektion კოლექცია
kollektiv კოლექტივი
kollektivaftale კოლექტიური ხელშეკრულება
kollidere დაჯახება, შეჯახება
kollision დაჯახება, შეჯახება
kollisionskurs შეჯახების კურსი
kolon ორწერტილი
koloni კოლონია
kolonial კოლონიური

kolonialisme კოლონიალიზმი
kolonialist კოლონიალისტი
kolonialistisk კოლონიალისტური
kolonialvare სურსათი
kolonimagt კოლონიური სახელმწიფო
kolonisation კოლონიზაცია
kolonisator კოლონიზატორი
kolonne სვეტი

კოლონა
kolorere გაფერადება
kolorit კოლორიტი
kolos გიგანტი, ბუმბერაზი
kolossal გიგანტური, უზარმაზარი
koma კომა
kombattant მებრძოლი
kombination კომბინაცია
kombinatorik კომბინატორიკა
kombinatorisk კომბინატორული
kombinere კომბინირება
kombineret კომბინირებული
komedie კომედია
komet კომეტა
kometagtig სწრაფი, ელვისებური
komethale კომეტის კუდი
komfort კომფორტი
komfortabel კომფორტაბელური
komfur ქურა
komik კომიკურობა
komiker კომიკოსი, იუმორისტი
komisk კომიკური
komite კომიტეტი
komitemedlem კომიტეტის წევრი
komma მძიმე
kommandant კომენდანტი
kommandere მბრძანებლობა, განკარგვა
kommando ბრძანება

სპეცდანიშნულების რაზმი
komme მოსვლა, ჩამოსვლა

დადგომა
kommende დამდეგი, მომავალი
kommensurabel თანაზომადი, შედარებადი,

შესადარი
kommentar კომენტარი
kommentator კომენტატორი
kommentere კომენტირება
kommercialiseret კომერციალიზებული
kommercialisering კომერციალიზაცია
kommerciel კომერციული
kommission კომისია
kommissionsmedlem კომისიის წევრი
kommissær კომისარი
kommode კომოდი
kommunal კომუნალური

koger kommunal
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kommune მუნიციპალიტეტი, კომუნა
kommunikation კომუნიკაცია
kommunikationscenter საკომუნიკაციო ცენტრი
kommunikationsform კომუნიკაციის ფორმა
kommunikationslinje კომუნიკაციის ხაზი,

საკომუნიკაციო ხაზი
kommunikationsmiddel კომუნიკაციის საშუალებები
kommunikationsmæssig საკომუნიკაციო
kommunikationsnet საკომუნიკაციო ქსელი
kommunikationssystem საკომუნიკაციო სისტემა
kommunisme კომუნიზმი
kommunist კომუნისტი
kommunistisk კომუნისტური
kommunistparti კომუნისტური პარტია
kommutativ კომუტაციური
kommutator კომუტატორი
kompagni კომპანია
kompagnon კომპანიონი
kompakt კომპაქტური
kompakthed კომპაქტურობა
kompaktifisering კომპაქტიფიკაცია
komparabel თანაზომადი, შედარებადი,

შესადარი
komparation შედარება
komparativ შედარებითი
komparere შედარება
kompas კომპასი
kompasnål კომპასის ისარი
kompatibel თავსებადი
kompatibilitet თავსებადობა
kompensation ანაზღაურება, კომპენსაცია
kompensere კომპენსირება, ანაზღაურება
kompetance კომპეტენცია
kompetence კომპეტენცია

კომპეტენტურობა
kompetent კომპეტენტური
kompilation კომპილაცია
kompilator კომპილატორი
kompilere კომპილირება
kompleks კომპლექსი

შედგენილი
kompleksitet სირთულე, კომპლექსურობა
komplement დამატება
komplementvinkel დამატებითი კუთხე
komplet სრული
komplicere გართულება
komplikation გართულება
kompliment ქათინაური, კომპლიმენტი
komplot შეთქმულება
komponent კომპონენტი, შემადგენელი

ნაწილი
komponere შედგენა
komponist კომპოზიტორი

komposition კომპოზიცია
kompost კომპოსტი
kompot კომპოტი
kompression შეკუმშვა, კომპრესია
kompressor კომპრესორი
komprimere კუმშვა
komprimering შეკუმშვა
kompromis კომპრომისი
kompromisløs უკომპრომისო
kompromisløshed უკომპრომისობა
kompromittere კომპრომეტირება
kompromitteret კომპრომეტირებული
koncentrat კონცენტრატი
koncentration კონცენტრაცია
koncentrationsevne კონცენტრაციის უნარი
koncentrationslejr საკონცენტრაციო ბანაკი
koncentrere კონცენტრირება
koncentreret კონცენტრირებული
koncept კონცეპცია
konception ჩასახვა
konceptuel კონცეპტუალური
koncern კონცერნი
koncert კონცერტი
koncertsal საკონცერტო დარბაზი
koncession ნებართვა
koncis მოკლე
kondens კონდენსატი
kondensat კონდენსატი
kondensation კონდენსაცია
kondensator კონდენსატორი
kondensere კონდენსირება
kondensering კონდენსირება
kondition მდგომარეობა

პირობა
konditional პირობითი
konditionere კონდიცირება
konditionering კონდიცირება
konditor კონდიტერი
konditori საკონდიტრო
konditorvare საკონდიტრო ნაწარმი
kondolence სამძიმარი
kondolere თანაგრძნობის გამოხატვა,

მწუხარების გაზიარება
kondom პრეზერვატივი
kondor კონდორი
konduktans გამტარობა
konduktor გამტარი
konduktør კონდუქტორი
kone ცოლი, მეუღლე
konfekt კანფეტი
konference კონფერენცია
konferencesal სხდომათა დარბაზი
konfession კონფესია

kommune konfession
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konfidentiel კონფიდენციალური
konfiguration კონფიგურაცია
konfirmation დადასტურება
konfiskation კონფისკაცია, ჩამორთმევა
konfiskere ჩამორთმევა
konflikt კონფლიქტი
konfliktforsker კონფლიქტოლოგი
konfliktforskning კონფლიქტოლოგია
konfliktfri არაკონფლიქტური
konfliktfyldt კონფლიქტური
konfliktfyldthed კონფლიქტურობა
konfliktløsning კონფლიქტის მოგვარება
konfliktsituation კონფლიქტური სიტუაცია
konfliktsøgende შარისთავი
konform კონფორმული
konformisme კონფორმიზმი
konformist კონფორმისტი
konformistisk კონფორმისტული
konfrontation კონფრონტაცია, დაპირისპირება
konfrontere დაპირისპირება
konfus დაბნეული
konfusion დაბნეულობა, გაუგებრობა
konføderation კონფედერაცია
konge მეფე
kongedømme სამეფო

მონარქია
kongefamilie სამეფო ოჯახი
kongelig სამეფო, მეფური
kongepar მეფე-დედოფალი
kongepingvin სამეფო პინგვინი
kongerige სამეფო
kongeørn მთის არწივი
konglomerat კონგლომერატი
kongres კონგრესი
kongresmedlem კონგრესმენი
konjak კონიაკი
konjakglas კონიაკის ჭიქა
konjugation უღლება
konjugere უღლება, შეუღლება
konjugeret შეუღლებული
konjunktion კავშირი
konjunktur კონიუნქტურა
konjunkturbestemt კონიუნქტურით განსაზღვრული
konjunkturel კონიუნქტურული
konkav ჩაზნექილი
konkludere დასკვნის გამოტანა
konklusion დასკვნა
konkret კონკრეტული
konkrethed კონკრეტულობა
konkretisere დაკონკრეტება
konkurrence კონკურენცია

კონკურსი
შეჯიბრი

konkurrencedygtig კონკურენტუნარიანი
konkurrenceevne კონკურენტუნარიანობა
konkurrencekraft კონკურენტუნარიანობა
konkurrent კონკურენტი, მეტოქე
konkurrere კონკურირება, მეტოქეობა
konkurs გაკოტრება
konkylie ნიჟარა
konkylje ნიჟარა
konsekvens თანმიმდევრულობა

შედეგი
konsekvent თანმიმდევრული
konsensus კონსენსუსი
konservatisme კონსერვატიზმი
konservativ კონსერვატიული
konservatorium კონსერვატორია
konservere კონსერვირება
konserveret დაკონსერვებული
konservering კონსერვირება
konserveringsmiddel კონსერვანტი
konserves კონსერვი
konservesdåse კონსერვის ქილა
konsistent თანმიმდევრული
konsol კონსოლი
konsolidere კონსოლიდირება
konsolideret კონსოლიდირებული
konsolidering კონსოლიდირება
konsonant თანხმოვანი
konsortium კონსორციუმი
konspiration შეთქმულება
konspirationsteori შეთქმულების თეორია
konspirativ კონსპირაციული
konspirator კონსპირატორი, შეთქმულების

მონაწილე
konspiratorisk კონსპირაციული
konspirere შეთქმულების მოწყობა
konstant მუდმივი

მუდმივა, კონსტანტა
konstellation თანავარსკვლავედი
konstitution კონსტიტუცია
konstitutionel კონსტიტუციური
konstruktion კონსტრუქცია

ნაგებობა
konstruktiv კონსტრუქციული
konstruktivisme კონსტრუქტივიზმი
konstruktør კონსტრუქტორი
konsul კონსული
konsulat საკონსულო
konsulent კონსულტანტი
konsulenthonorar კონსულტანტის ჰონორარი
konsultation კონსულტაცია
konsulær საკონსულო
konsum მოხმარება
konsument მომხმარებელი

konfidentiel konsument
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konsumere მოხმარება
konsumption მოხმარება
kontakt კონტაქტი, კავშირი
kontakte დაკავშირება
kontaktlinse კონტაქტური ლინზა
kontaktløs უკონტაქტო
kontaktperson საკონტაქტო პირი
kontaktsøgende კონტაქტის მაძიებელი
kontamination დაბინძურება

მოწამვლა
kontaminere დაბინძურება

მოწამვლა
kontaminering დაბინძურება, მოწამვლა
kontant ნაღდი ფული
kontekst კონტექსტი
kontemplation ფიქრი, განსჯა
kontinent კონტინენტი
kontinental კონტინენტალური
kontinentalsokkel კონტინენტური შელფი
kontingent საწევრო გადასახადი

კონტინგენტი
kontinuation გაგრძელება
kontinuere გაგრძელება
kontinuerlig უწყვეტი
kontinuerligt უწყვეტად
kontinuitet უწყვეტობა
konto ანგარიში
kontohaver ანგარიშის მფლობელი
kontonummer ანგარიშის ნომერი
kontor კანტორა, ოფისი

კაბინეტი
kontorarbejder ოფისის თანამშრომელი
kontorpersonale ოფისის პერსონალი
kontortelefon ოფისის ტელეფონი, სამსახურის

ტელეფონი
kontoudskrift ანგარიშზე განხორციელებული

საბანკო ოპერაციების ამონაწერი
kontrabande კონტრაბანდა
kontrabas კონტრაბასი
kontradiktion წინააღმდეგობა
kontradiktorisk წინააღმდეგობრივი
kontraindikation უკუჩვენება
kontrakt ხელშეკრულება, კონტრაქტი
kontraktforhold ხელშეკრულების პირობები
kontraktion შეკუმშვა
kontraktløs უკონტრაქტო, უხელშეკრულებო
kontraktmæssig სახელშეკრულებო
kontrarevolution კონტრრევოლუცია
kontrarevolutionær კონტრრევოლუციული
kontrasignere ხელმოწერის დამოწმება
kontraspionage კონტრდაზვერვა
kontrast კონტრასტი
kontrastfarve კონტრასტული ფერი

kontrastløs არაკონტრასტული
kontrastrig კონტრასტული
kontribuere წვლილის შეტანა
kontribution წვლილი
kontrol კონტროლი, შემოწმება
kontrollerbar კონტროლირებადი
kontrollere შემოწმება
kontrollering შემოწმება
kontrollør კონტროლიორი
kontroltjeneste ინსპექცია
kontrovers წინააღმდეგობა, უთანხმოება
kontroversiel წინააღმდეგობრივი, სადაო
kontrær შემხვედრი მიმართულების

საპირისპირო
ჯიუტი

kontur კონტური
konus კონუსი
konval სვინტრი
konveks ამოზნექილი
konveksitet ამოზნექილობა
konvektion კონვექცია
konveniens ჩვეულება
konvention კონვენცია
konventionel ჩვეულებრივი
konvergens კრებადობა
konvergent კრებადი
konversation გასაუბრება

საუბარი, ბაასი
konversationsemne საუბრის თემა
konversere საუბარი, ბაასი
konvertere გარდაქმნა

გადახურდავება
konvertibel კონვერტირებადი
konvolut კონვერტი
kooperation თანამშრომლობა, კოოპერაცია
koordinat კოორდინატი
koordination კოორდინირება
koordinator კოორდინატორი
koordinatsystem კოორდინატთა სისტემა
koordinere კოორდინირება
koordinerende მაკოორდინირებელი
koordineret კოორდინირებული
koordinering კოორდინირება
koordineringskomite საკოორდინაციო კომიტეტი
kop ფინჯანი, ჭიქა
kopi ასლი
kopiere კოპირება, ასლის გადაღება
kopiering კოპირება, ასლის გადაღება
kopimaskine ასლის გადამღები, ქსეროქსი
kopper შავი ყვავილი
kopulation შეწყვილება
kopulere შეწყვილება
kor ქორო

konsumere kor
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koral მარჯანი
koralagtig მარჯნისეული
koraldyr მარჯანი
koralpigsvamp ირმისბაწარა
koralrev მარჯნის რიფი
koralrød მარჯნისფერი
koralø მარჯნის კუნძული, ატოლი
koranen ყურანი
korbær მაყვალი
korde ქორდა
kordial გულის
koreaner კორეელი
koreansk კორეული
koreansksproget კორეულენოვანი
koreograf ქორეოგრაფი
koreografi ქორეოგრაფია
koreografisk ქორეოგრაფიული
koriander ქინძი
kork საცობი
korn მარცვლეული

მარცვალი
kornblomst ღიღილო, ნარცეცხლა
kornel შვინდი
kornfarvet ხორბლისფერი
kornværling მეფეტვია
korona მზის გვირგვინი
korporation კორპორაცია
korporativ კორპორაციული
korps კორპუსი
korrekt სწორი

კორექტული
korrektion შესწორება, კორექცია
korrektur კორექტურა
korrekturlæser კორექტორი
korrekturlæsning კორექტირება
korrektør კორექტორი
korrelation კორელაცია
korrelationskoefficient კორელაციის კოეფიციენტი
korrespondance კორესპონდენცია, მიმოწერა

თანადობა, მიმართება
korrespondent კორესპონდენტი
korridor დერეფანი
korrigere შესწორება
korrigerende მაკორექტირებელი
korrigeret კორექტირებული
korrigering შესწორება
korrodere ჟანგვა, დაჟანგვა
korrosion კოროზია
korrupt კორუმპირებული
korruption კორუფცია
kors ჯვარი
korset კორსეტი
korsfarer ჯვაროსანი

korsformet ჯვრის ფორმის
korsfæste ჯვარცმა
korsfæstelse ჯვარცმა
korsfæstet ჯვარცმული
korsnæb ნისკარტმარწუხა
korstog ჯვაროსნული ლაშქრობა
korsvej გზაჯვარედინი
kort რუკა

ბარათი
მოკლე
მოკლედ

kortbenet მოკლეფეხებიანი
kortbølge მოკლე ტალღა
kortbølgeradio მოკლეტალღოვანი რადიო
kortbølgesender მოკლეტალღოვანი გადამცემი
kortbølget მოკლეტალღიანი,

მოკლეტალღოვანი,
მოკლეტალღური

kortege კორტეჟი
kortfilm მოკლემეტრაჟიანი ფილმი
korthåret მოკლედ შეჭრილი

მოკლებეწვიანი
korthårsfrisure მოკლე ვარცხნილობა
kortlægning კარტოგრაფია
kortlæser შტურმანი
kortsigtet მოკლევადიანი
kortslutning მოკლე ჩართვა
kortspil ბანქო
kortspiller ბანქოს მოთამაშე
kortsyn ახლომხედველობა
kortsynet ახლომხედველი
kortsynethed ახლომხედველობა
kortvarig ხანმოკლე
kortærmet მოკლემკლავებიანი
korund კორუნდი
kosmetik კოსმეტიკა
kosmetisk კოსმეტიკური
kosmetolog კოსმეტოლოგი
kosmetologisk კოსმეტოლოგიური
kosmisk კოსმოსური
kosmogoni კოსმოგონია
kosmograf კოსმოგრაფი
kosmografi კოსმოგრაფია
kosmografisk კოსმოგრაფიული
kosmolog კოსმოლოგი
kosmologi კოსმოლოგია
kosmologisk კოსმოლოგიური
kosmonaut კოსმონავტი
kosmopolit კოსმოპოლიტი
kosmopolitisk კოსმოპოლიტური
kosmopolitisme კოსმოპოლიტიზმი
kosmos კოსმოსი

koral kosmos
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kost ცოცხი
კვება

kostald საძროხე
kostbar ძვირფასი
kostbarhed ძვირფასეულობა
koste ღირებულება
kostelig ძვირი, ძვირფასი
kostpris თვითღირებულება
kostskole სკოლა-ინტერნატი
kostume კოსტიუმი
kovalent კოვალენტური
krabbe კიბორჩხალა

ხოხვა, ცოცვა
kradse კაწვრა, ფხაჭნა
kraft ძალა
kraftdistribution ენერგოგანაწილება
kraftfuld მძლავრი
kraftig ძლიერი, მძლავრი

ღონიერი
kraftigtvirkende ძლიერმოქმედი
kraftkilde ენერგიის წყარო
kraftledning ელექტროგადამცემი ხაზი
kraftlinje ძალწირი
kraftløs უძლური

ძალგამოცლილი,
ძალებდაშრეტილი

kraftmarked ენერგობაზარი
kraftoverføring ელექტროგადაცემა
kraftoverførsel ელექტროგადაცემა
kraftproducent ენერგომწარმოებელი
kraftproduktion ენერგოგენერაცია
kraftstation ელექტროსადგური
kraftværk ელექტროსადგური
krage ყვავი
kragelignende ყვავისებური
kram ნივთი

საქონელი
krampe კრუნჩხვა, სპაზმი
kran ამწე
kranium თავის ქალა
krans გვირგვინი
kransenedlæggelse ყვავილებით შემკობა
krat ბუჩქნარი
krater კრატერი
kraterformet კრატერისებრი
kratskov ბუჩქნარი

ქვეტყე
krav მოთხოვნა
krave საყელო
kraveben ლავიწი
kravle ხოხვა, ცოცვა
kreativ შემოქმედებითი
kreativitet შემოქმედება

krebs კიბო, კირჩხიბი
krebsdyr კიბო
kredit კრედიტი
kreditbeløb კრედიტის ოდენობა
kreditere დაკრედიტება
kreditkort საკრედიტო ბარათი
kreditor კრედიტორი
kreds წრე, წრედი
kredsløb ბრუნვა, მიმოქცევა
krem კრემი
kremation კრემაცია
krematorium კრემატორიუმი
kremfarvet კრემისფერი
kridt ცარცი
kridtagtig ცარცისებრი
krig ომი
kriger მეომარი
krigsberedskab საბრძოლო მზადყოფნა
krigserklæring ომის გამოცხადება
krigsfange ტყვე
krigsfangelejr ტყვეთა ბანაკი
krigsfartøj სამხედრო გემი
krigsfly სამხედრო თვითმფრინავი
krigsflåde სამხედრო ფლოტი
krigsforbrydelse ომის დანაშაული
krigsforbryder ომის დამნაშავე
krigsførelse ომი
krigsgud ომის ღმერთი
krigshelt ომის გმირი
krigshumør საომარი განწყობა
krigshyl საბრძოლო ძახილი
krigslignende ომისმაგვარი
krigsmand მეომარი
krigsmæssig საომარი
krigssituation საომარი ვითარება
krigsskib სამხედრო გემი
krigstid ომის პერიოდი
krigszone საომარი ზონა
krimi დეტექტივი
kriminal კრიმინალური
kriminalisering კრიმინალიზაცია
kriminalist კრიმინალისტი
kriminalistik კრიმინალისტიკა
kriminalitet დამნაშავეობა
kriminalpoliti კრიმინალური პოლიცია
kriminalroman დეტექტივი
kriminel კრიმინალური, დანაშაულებრივი
kriminolog კრიმინოლოგი
kriminologi კრიმინოლოგია
kriminologisk კრიმინოლოგიური
krise კრიზისი
krisepræget კრიზისული
krisesituation კრიზისული მდგომარეობა

kost krisesituation
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kristelig ქრისტიანული
kristen ქრისტიანი
kristendom ქრისტიანობა
kristne გაქრისტიანება
kriterium კრიტერიუმი
kritik კრიტიკა
kritiker კრიტიკოსი
kritikløs კრიტიკას მოკლებული

არაკრიტიკული
kritikværdig გასაკრიტიკებელი
kritisere გაკრიტიკება
kritisering გაკრიტიკება
kritisk კრიტიკული
kroatisk ხორვატული
krog კაუჭი

კუთხე
krognæb მენაძვია
krokodille ნიანგი
krokodilleskind ნიანგის ტყავი
krokodilletåre ნიანგის ცრემლი
krokus ზაფრანა
krom ქრომი
kromosom ქრომოსომა
krone გვირგვინი

კრონი
kronekurs კრონის კურსი
kronestykke ერთკრონიანი მონეტა
kronhjort კეთილშობილი ირემი
kronik ქრონიკა
kroning გვირგვინის დადგმა
kronisk ქრონიკული
kronograf ქრონოგრაფი
kronologi ქრონოლოგია
kronologisk ქრონოლოგიური
kronometer ქრონომეტრი
kronoskop ქრონოსკოპი
kronprins ტახტის მემკვიდრე, კრონპრინცი
kronprinsesse კრონპრინცესა
krop სხეული, ტანი
kropsarbejde ფიზიკური შრომა
kropsbygning აღნაგობა
kropsliggøre ხორცშესხმა
kropssprog სხეულის ენა
kropsvarme სხეულის სითბო
kropsvisitation ჩხრეკა
kropsvisitere ჩხრეკა
kropsvisitering ჩხრეკა
krucifiks ჯვარცმა
krudt დენთი, თოფისწამალი
krukke ქოთანი

ქილა
krum მრუდი

გამრუდებული

krumning სიმრუდე
krumrygget კუზიანი
krus კათხა, ჭიქა
kruse დახვევა
kruset ხუჭუჭა, დახვეული
krushåret ხუჭუჭთმიანი
krybdyr ქვეწარმავლები
krybe ცოცვა, ხოხვა
krybende მცოცავი
krybskytte ბრაკონიერი
krybskytter ბრაკონიერი
krybskytteri ბრაკონიერობა
krydder სანელებელი, სუნელი
krydderi სანელებელი

სუნელი
krydret ცხარე
kryds ჯვარი
krydse გადაკვეთა

გადაჯვარება
შეჯვარება

krydser კრეისერი
krydsermissil ფრთოსანი რაკეტა
krydsfiner ფანერი, ფირფიცარი
krydsforhør ჯვარედინა დაკითხვა
krydsning ჰიბრიდი
krydsord კროსვორდი
krydstogt კრუიზი
krykke ყავარჯენი
kryptere დაშიფრვა
kryptering დაშიფრვა
krypteringsalgoritme დაშიფრვის ალგორითმი
krypteringsprogram დაშიფრვის პროგრამა
kryptografi კრიპტოგრაფია
kryptografisk კრიპტოგრაფიული
krypton კრიპტონი
krysantemum ქრიზანთემა
krystal ბროლი

კრისტალი
krystalglas ბროლის ჭიქა

ბროლი
krystalklar ცხადი, ნათელი
krystallisation კრისტალიზაცია
krystallisere კრისტალიზება
krystallisering კრისტალიზაცია
krystallisk კრისტალური
krystallograf კრისტალოგრაფი
krystallografi კრისტალოგრაფია
krystallografisk კრისტალოგრაფიური
kræft კიბო, ავთვისებიანი სიმსივნე
kræftforskning ონკოლოგია
kræftfremkaldende კანცეროგენული, კიბოს

გამომწვევი
kræftsvulst კიბო

kristelig kræftsvulst
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krænke ვნება
წყენა, წყენინება

krænkelse შელახვა, შეურაცხყოფა
krænket ნამუსახდილი
kræve მოთხოვნა
krævende მომთხოვნი
krøl კულული, ხლართი
krølfri სწორი, დაუჭმუჭნელი
krølhår ხუჭუჭა თმა
krølhåret ხუჭუჭათმიანი
krølle კულული

დახვევა
krøllet ხუჭუჭა, ხვეულა
krønike ქრონიკა
krønikeskriver მემატიანე
kube სკა
kubikcentimeter კუბური სანტიმეტრი
kubikmeter კუბური მეტრი
kubikrod კუბური ფესვი
kubisk კუბური
kubus კუბი
kue ჩახშობა
kuffert ჩემოდანი
kugle ბირთვი

ბურთულა
ტყვია

kugleleje საკისარი
kuglelyn სფერული მეხი
kul ნახშირი
kulbrinte ნახშირწყალბადი
kulde სიცივე

ყინვა
kuldebølge სიცივის ტალღა
kuldefast ყინვაგამძლე
kuldegrad გრადუსი ყინვა
kuldioxid ნახშირორჟანგი
kuldskær მცივანა
kulfiber ნახშირბოჭკო
kulfri უნახშირო
kulhydrat ნახშირწყალი
kulinarisk კულინარული
kuling ძლიერი ქარი
kulisser კულისები
kulmination კულმინაცია
kulmine ნახშირის მაღარო
kulsort ნახშირივით შავი
kulstof ნახშირბადი
kulsukker ლაშქარა
kulsyre ნახშირორჟანგი

ნახშირმჟავა
kult კულტი
kultivere კულტივირება
kultivering კულტივირება

kultur კულტურა
kulturarv კულტურული მემკვიდრეობა
kulturcenter კულტურის ცენტრი
kulturcentrum კულტურის ცენტრი
kulturel კულტურული
kulturforsker კულტუროლოგი
kulturforskning კულტუროლოგია
kulturhistorie კულტურის ისტორია
kulturkritik კულტურის კრიტიკა
kulturliv კულტურული ცხოვრება
kulturløs უკულტურო
kulturminister კულტურის მინისტრი
kultus კულტი
kulværk თბოელექტროსადგური
kulør ფერი, შეფერილობა
kumulation დაგროვება
kumulativ კუმულაციური, ჯამური
kumulere დაგროვება
kun მხოლოდ, მარტო
kunde კლიენტი, მომხმარებელი,

მყიდველი
kundekreds კლიენტურა
kundeliste კლიენტთა სია
kundgjort გამოცხადებული
kundgøre გამოცხადება, განცხადება
kundgørelse გახმაურება, განცხადება,

გაჟღერება
kundskab ცოდნა
kundskabsrig მცოდნე
kundskabstørst სწავლის წყურვილი
kunne შეძლება
kunst ხელოვნება
kunstakademi სამხატვრო აკადემია
kunstfærdig დაოსტატებული,

დახელოვნებული, გაწაფული
kunsthistorie ხელოვნების ისტორია
kunsthåndværk ხელობა
kunstig ხელოვნური
kunstkender ხელოვნებათმცოდნე
kunstkritiker ხელოვნების კრიტიკოსი
kunstløb ფიგურული სრიალი
kunstmaler მხატვარი
kunstmuseum ხელოვნების მუზეუმი
kunstner მხატვარი

ხელოვანი
kunstnerinde მხატვარი

ხელოვანი
kunstsprog ხელოვნური ენა
kunstvanding მორწყვა
kunstvidenskab ხელოვნებათმცოდნეობა
kunstværk ხელოვნების ნიმუში
kup ხუნტა, გადატრიალება
kupe კუპე

krænke kupe
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kupere დაჭრა
kupforsøg გადატრიალების მცდელობა
kupon კუპონი, ტალონი
kuppel გუმბათი
kuppelformet გუმბათისებრი, გუმბათოვანი
kur მკურნალობა
kurator კურატორი
kurder ქურთი
kurdisk ქურთული
kure მკურნალობა
kurer კურიერი
kurere მკურნალობა, განკურნება
kuriositet კურიოზი
kuriosum კურიოზი
kuriøs კურიოზული
kurs კურსი
kursfald კურსის ვარდნა
kursiv დახრილი შრიფტი
kursivskrift დახრილი შრიფტი
kurskammerat კურსელი, თანაკურსელი
kursstigning კურსის ზრდა
kursted კურორტი
kursus კურსი
kursændring გეზის ცვლილება
kurtisane კურტიზანი
kurv კალათა
kurvagtig კალათისებრი
kurve მრუდი
kusine ბიძაშვილი, მამიდაშვილი,

დეიდაშვილი
kusk მეეტლე
kusse საშო
kutter კატარღა
kvadrant კვადრანტი
kvadrat კვადრატი
kvadratcentimeter კვადრატული სანტიმეტრი
kvadratisk კვადრატული
kvadratkilometer კვადრატული კილომეტრი
kvadratmeter კვადრატული მეტრი
kvadratrod კვადრატული ფესვი
kvadrere კვადრატში აყვანა
kvaksalver ექიმბაში

შარლატანი
kvaksalveri ექიმბაშობა
kvalifikation კვალიფიკაცია
kvalitativ თვისობრივი
kvalitet ხარისხი
kvalitetsforbedring ხარისხის გაუმჯობესება
kvalitetskontrol ხარისხის კონტროლი
kvalitetskrav ხარისხის მოთხოვნა
kvalitetsløs უხარისხო
kvalitetsmusik ხარისხიანი მუსიკა
kvalitetsmærke ხარისხის ნიშანი

kvalitetsmæssig ხარისხობრივი
kvalitetsprodukt ხარისხიანი ნაწარმი
kvalitetssikring ხარისხის უზრუნველყოფა
kvalitetsvare ხარისხიანი ნაწარმი
kvalitetsvurdering ხარისხის შეფასება
kvalme გულის რევა
kvant კვანტი
kvantefysik კვანტური ფიზიკა
kvantemekanik კვანტური მექანიკა
kvanteteori კვანტური თეორია
kvantificere შეფასება
kvantisering დაკვანტვა
kvantitativ რაოდენობრივი
kvantitet რაოდენობა, ოდენობა
kvantum რაოდენობა
kvark კვარკი
kvart მეოთხედი
kvartal კვარტალი
kvartalsmæssig კვარტალური
kvartalsvis კვარტალურად
kvarter კვარტალი

მეოთხედი
kvartet კვარტეტი
kvartfinale მეოთხედფინალი
kvartfinalist მეოთხედფინალისტი
kvarts კვარცი
kvartsur კვარცის საათი
kvasar კვაზარი
kvasifilosofi კვაზიფილოსოფია
kvasilineær კვაზიწრფივი
kvasividenskab კვაზიმეცნიერება
kvasividenskabelig კვაზიმეცნიერული
kvass ბურახი
kvidder ჭიკჭიკი
kvidre ჭიკჭიკი
kvik ხალისიანი, ცოცხალი
kviksand ფხვიერი მიწა
kviksølv ვერცხლისწყალი
kviksølvagtig ვერცხლისწყლისებრი
kviksølvbarometer ვერცხლისწყლის ბარომეტრი
kviksølvtermometer ვერცხლისწყლის თერმომეტრი
kvindagtig ქალური
kvinde ქალი
kvindearbejde ქალთა სამუშაო
kvindebevægelse ქალთა მოძრაობა
kvindebillede ქალის სურათი
kvindebryst ქალის მკერდი
kvindeemancipation ქალთა ემანსიპაცია
kvindefigur ქალის ფიგურა
kvindefodbold ქალთა ფეხბურთი
kvindeforagt ქალთმოძულეობა
kvindefrigørelse ქალთა განთავისუფლება
kvindefængsel ქალთა ციხე

kupere kvindefængsel
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kvindegruppe ქალთა ჯგუფი
kvindehad ქალთმოძულეობა
kvindehader ქალთმოძულე
kvindehjerte ქალის გული
kvindehånd ქალის ხელი
kvindehåndbold ქალთა ხელბურთი
kvindeideal ქალის იდეალი
kvindejob ქალთა სამუშაო
kvindejæger მექალთანე
kvindekollektiv ქალთა კოლექტივი
kvindekrop ქალის სხეული
kvindekær მექალთანე
kvindekøn მდედრობითი სქესი
kvindelejr ქალთა ბანაკი
kvindelig ქალთა, ქალური
kvindelighed ქალურობა
kvindeløs უქალო
kvindeløshed უქალობა
kvindemenneske დედაკაცი
kvindenavn ქალის სახელი
kvindeportræt ქალის პორტრეტი
kvinderolle ქალის როლი
kvindesag ფემინიზმი
kvindesagsforkæmper ფემინისტი
kvindesagskvinde ფემინისტი
kvindesagsvenlig პროფემინისტური
kvindeskæbne ქალის ბედი
kvindestemme ქალის ხმა
kvindestærk ქალმრავალი
kvindesygdom ქალთა დაავადება
kvindetype ქალის ტიპი
kvindetøj ქალის ტანსაცმელი
kvindeundertrykkelse ქალთა შევიწროება
kvindeverden ქალთა სამყარო
kvindfolk ქალები
kvintet კვინტეტი
kvist ტოტი
kvittering ქვითარი
kvota კვოტა
kvote კვოტა
kvotient განაყოფი
kvæde ბია, კომში
kvædetræ კომშის ხე
kvæg პირუტყვი
kvægavl მესაქონლეობა
kvæk ყიყინი
kvækerfinke მთიულა
kvække ყიყინი
kvæld საღამო
kvælde მოსაღამოება
kvæle გუდვა

ჩახშობა
ხრჩობა

kvælerslange მახრჩობელა გველი
kvælning გუდვა, ხუთვა
kvælstof აზოტი
kværn წისქვილი

საფქველი
kværne დაფქვა
kybernetik კიბერნეტიკა
kyberrum კიბერსივრცე
kyklop ციკლოპი
kylling წიწილა
kyndig მცოდნე, ჩახედული
kyniker ცინიკოსი
kynisk ცინიკური
kynisme ცინიზმი
kys კოცნა
kyskhedsbælte ერთგულების ქამარი
kysse კოცნა
kyssesyge მონონუკლეოზი
kyst ნაპირი
kystklima სანაპიროს ჰავა
kystlinje სანაპირო ხაზი
kystnær ზღვისპირა, ზღვისპირული,

ნაპირთან ახლო
kystområde ზღვისპირეთი
kyststrækning ნაპირის მონაკვეთი
kystvagt სანაპირო დაცვა
kystvand სანაპირო წყლები
kystvej სანაპირო
kæbe ყბა
kæde ჯაჭვი

ბორკილი
kædebrøk ჯაჭვწილადი
kædeformet ჯაჭვისებრი
kædelignende ჯაჭვისებრი

ჯაჭვური
kædereaktion ჯაჭვური რეაქცია
kæft ხახა
kæfte ლანძღვა
kæk მხნე

გაბედული
kælder სარდაფი
kæle ალერსი, ფერება
kæledyr შინაური ცხოველი
kælen ალერსიანი
kælenavn მოფერებითი სახელი
kælk ციგა
kælkebakke საციგაო გორაკი
kælling დედაკაცი
kællingeagtig დედაკაცური
kællingetand კურდღლისფრჩხილა
kæltring ნაძირალა, თაღლითი
kæltringstreg თაღლითობა
kæmme ვარცხნა

kvindegruppe kæmme
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kæmner ხაზინადარი
kæmpe ბრძოლა

გოლიათი
kæmpekølle ენასოკო
kæmper მებრძოლი
kæmpeskridt დიდი ნაბიჯი
kæmpestor ვეებერთელა
kænguru კენგურუ
kænguruæble ძაღლყურძენა
kæp ჯოხი
kær ძვირფასი
kæreste საყვარელი
kærestebrev საყვარლის წერილი
kærhøg ბოლობეჭედა
kærkommen სასურველი
kærlig ალერსიანი
kærlighed სიყვარული
kærlighedsaffære სასიყვარულო ამბავი
kærlighedsbrev სასიყვარულო წერილი
kærlighedserklæring სიყვარულის ახსნა
kærlighedseventyr სასიყვარულო ამბავი
kærlighedsforhold სასიყვარულო ურთიერთობა
kærlighedsfrugt სიყვარულის ნაყოფი

ლიჩი
kærlighedsfuld სიყვარულით სავსე
kærlighedsgudinde სიყვარულის ქალღმერთი
kærlighedshistorie სასიყვარულო ამბავი
kærlighedshungrende სიყვარულს მოწყურებული
kærlighedsløs უსიყვარულო
kærlighedsløshed უსიყვარულობა
kærlighedssøgende სიყვარულის მაძიებელი
kærne ბირთვი
kærnepunkt არსი, დედააზრი
kærre ურემი
kærtegn ალერსი
kærtegne ალერსი, ფერება
kætter ერეტიკოსი
kø რიგი
køb ყიდვა, შესყიდვა, შეძენა

შენაძენი
købe ყიდვა, შესყიდვა, შეძენა
købedygtig მსყიდველუნარიანი
købekraft მსყიდველუნარიანობა
købekraftig მსყიდველუნარიანი
køber მყიდველი
købestærk მსყიდველუნარიანი
købmand ვაჭარი, მოვაჭრე
købt ნაყიდი, შესყიდული
kød ხორცი
kødelig ხორციელი
kødfars ფარში
kødfarvet ხორცისფერი
kødfri უხორცო

kødfuld ხორციანი
kødhakkemaskine ხორცსაკეპი
kødhakker ხორცსაკეპი
kødmad ხორცეული, ხორციანი კერძი
kødmaskine ხორცსაკეპი
kødret ხორცეული, ხორციანი კერძი
kødvare ხორცეული
kødædende ხორცის მჭამელი
kødæder ხორცის მჭამელი
køje საწოლი
køjeseng მრავალდონიანი საწოლი
køkken სამზარეულო
køkkenaffald სამზარეულო ნარჩენები
køkkenbord სამზარეულო მაგიდა
køkkenbænk სამზარეულო მაგიდა
køkkenhave ბოსტანი
køkkenkniv სამზარეულო დანა
køkkenpersonale სამზარეულოს პერსონალი
køkkenurt მწვანილი
køkultur რიგის დაცვის კულტურა
køl გემის კილი
køle გაცივება, გაგრილება
kølebil რეფრიჟერატორი
køledisk დახლი-მაცივარი
køler რადიატორი
kølerum მაცივარი, საყინულე
køleskab მაცივარი
køleskib გემი-მაცივარი
kølevogn რეფრიჟერატორი
kølig გრილი
kølighed სიგრილე
køling გაგრილება, გაცივება
kølle კეტი

ხელკეტი
kølne აგრილება, აცივება
kølvand კილვატერი
køn გენდერი, სქესი
kønsakt სქესობრივი კავშირი
kønsdiskriminering სქესობრივი დისკრიმინაცია,

გენდერული დისკრიმინაცია
kønsdrift სქესობრივი ლტოლვა
kønsfordeling სქესობრივი განაწილება,

გენდერული განაწილება
kønsforsker გენდეროლოგი
kønsforskning გენდეროლოგია
kønsløs უსქესო
kønsmoden სქესობრივად მომწიფებული
kønsmæssig სქესობრივი
kønsorgan სასქესო ორგანო
kønsrolle გენდერული როლი
kønsskifte სქესის შეცვლა
kønssygdom სქესობრივი გზით გადამდები

დაავადება

kæmner kønssygdom
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køre მართვა
ტარება
გაშვება

kørebane გზის სავალი ნაწილი
kørekort მართვის მოწმობა
køreledning კონტაქტური სადენი
køreplan განრიგი
kører მძღოლი
køreretning მოძრაობის მიმართულება
køreskole ტარების კურსები
køretøj სატრანსპორტო საშუალება
kørsel მოძრაობა
kørselsretning მოძრაობის მიმართულება
køter ქუჩის ძაღლი
kåbe ქურთუკი, ქურქი
kål კომბოსტო
kålblad კომბოსტოს ფოთოლი
kåldolme ტოლმა
kålhoved კომბოსტო
kålrabi თალგამურა
kålroe თალგამურა
kålsommerfugl თეთრულა
kårde დაშნა
kåre არჩევა, გამოვლენა
lab თათი
labial ლაბიალური
labialisere ლაბიალიზება
labialisering ლაბიალიზება
laborant ლაბორანტი
laboratoriearbejde ლაბორატორიული სამუშაო
laboratorieforsøg ლაბორატორიული ცდა
laboratorisk ლაბორატორიული
laboratorium ლაბორატორია
labrador ლაბრადორი
labyrint ლაბირინთი
labyrintisk ჩახლართული
lade ბეღელი

დატენა
ტვირთვა
დატოვება

lader დამტენი
ladning მუხტი

დატენა, დამუხტვა
ladt დამუხტული, დატენილი
lag ფენა, შრე
lagdeling სტრატიფიკაცია
lagdelt ფენოვანი
lagen ზეწარი
lager საწყობი
lagerbeholdning მარაგი
lagerbygning საწყობის შენობა
lagerkapacitet ტევადობა
lagerrum საკუჭნაო

lagerøl მუქი ფერის ლუდის სახეობა
lagkage ტორტი
lagre შენახვა
lagring შენახვა
lagringstid შენახვის ვადა
lagune ლაგუნა
lak ლაქი
lakere ლაქით დაფარვა
lakmus ლაკმუსი
lakmuspapir ლაკმუსის ქაღალდი
lakonisk ლაკონიური, მოკლე
lakonisme ლაკონიზმი
laks ორაგული
laksefarvet ორაგულისფერი
laksefilet ორაგულის ფილე
lakserød ორაგულისფერი
laksfarvet ორაგულისფერი
laksrød ორაგულისფერი
laktation ლაქტაცია
laktose ლაქტოზა
lam ბატკანი, კრავი
lama ლამა
lambada ლამბადა
laminere ლამინირება
laminering ლამინირება
laminær ლამინარული
lamme პარალიზება
lammegrib ბატკანძერი
lammelse დამბლა
lammeskind ცხვრის ტყავი
lampe ლამპა
lampefeber სცენის შიში
lampekuppel აბაჟური, შუქფარი
lampeskærm აბაჟური, შუქფარი
lamslå დამბლის დაცემა
lamslået დამბლადაცემული,

პარალიზებული
lancere შემოღება
lancet ლანცეტი
land ქვეყანა

მიწა
ხმელეთი

landarbejder მიწათმოქმედი
landbefolkning სოფლის მოსახლეობა
landboer სოფლის მაცხოვრებელი
landbrug მიწათმოქმედება,

მიწათსარგებლობა
landbruger მიწათმოქმედი
landbrugsminister სოფლის მეურნეობის მინისტრი
landbrugsmæssig სასოფლო-სამეურნეო
landbrugsreform სოფლის მეურნეობის რეფორმა
landbrugsvare სოფლის მეურნეობის ნაწარმი
lande დაჯდომა, დაშვება

køre lande
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landegrænse სახელმწიფო საზღვარი
landejendom მიწის საკუთრება
landesorg საყოველთაო გლოვა
landgrænse ქვეყნის საზღვარი
landing დაჯდომა, დაშვება
landingsbane ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი
landjord ხმელეთი
landkort რუკა
landlevende წყალხმელეთა
landmand გლეხი, მიწათმოქმედი, ფერმერი
landmine ნაღმი
landsbasis ქვეყნის მასშტაბით
landsby სოფელი, დაბა, დასახლებული

პუნქტი
landsdel რეგიონი, ქვეყნის ნაწილი
landsforræder ქვეყნის მოღალატე
landsforræderi ქვეყნის ღალატი
landsforvise გადასახლება, განდევნა
landsforvisning გადასახლება
landshold ნაკრები
landskab ლანდშაფტი
landskabsbillede პეიზაჟი
landslag ნაკრები
landsmand თანამემამულე
landsmøde ყრილობა
landsomfattende საქვეყნო
landstryger მაწანწალა
landsætte ნაპირზე გამოსვლა
landtange ისარა
lang გრძელი
langagtig მოგრძო
langarmet გრძელხელება
langbenet გრძელფეხა
langbue მშვილდი
langbølge გრძელი ტალღა
langbølgebåndet გრძელ ტალღათა დიაპაზონი
langbølget გრძელტალღიანი,

გრძელტალღური
langfinger შუა თითი
langfingret გრძელთითა
langfredag დიდი პარასკევი
langhalet გრძელკუდა
langhåret გრძელთმიანი

გრძელბეწვიანი
langnæbet გრძელნისკარტა
langnæset გრძელცხვირა
langrend სათხილამურო რბოლა
langs გასწვრივ
langsgående გასწვრივი
langside გრძელი მხარე
langsigtet გრძელვადიანი
langsky ფენა ღრუბელი
langskægget გრძელწვერა

langsom ნელი, აუჩქარებელი, მდოვრე
langsomgående შენელებული,

მოძრაობაშენელებული
langsommelig ნელი, აუჩქარებელი, მდოვრე
langsomt აუჩქარებლად, დინჯად, ნელა
langsomtgående ნელი, შენელებული
langsstribet გასწვრივზოლებიანი
langsynet შორსმხედველი
langsynethed შორსმხედველობა

შორსმჭვრეტელობა
langt შორს

ბევრად
langtidsledig დიდი ხნის უმუშევარი
langtidsleje გრძელვადიანი ქირა
langtidsplan გრძელვადიანი გეგმა
langvarig ხანგრძლივი
langvejsfra შორიდან
langærmet გრძელმკლავებიანი,

გრძელსახელოიანი
langøret გრძელყურა
lansettformet ლანცეტისებრი
lanterne ფარანი
lanthan ლანთანი
lanthanid ლანთანიდი
laot ლაოსელი
laotisk ლაოსური
lap ნაჭერი, ნაგლეჯი
laparoskopi ლაპაროსკოპია
laplandsk ლაპლანდიური
laplænder ლაპლანდიელი
lappedykker კოკონა
lapsus შეცდომა
lari ლარი
larm ხმაური
larve მატლი

მუხლუხი
larvefødder მუხლუხი
laryngolog ლარინგოლოგი
laryngologi ლარინგოლოგია
laryngologisk ლარინგოლოგიური
laryngoskop ლარინგოსკოპი
laryngoskopi ლარინგოსკოპია
laryngoskopisk ლარინგოსკოპიური
laser ლაზერი
laserbaseret ლაზერული
laserlys ლაზერის სინათლე
laserstråle ლაზერის სხივი
laset დაგლეჯილი, დახეული,

დაფლეთილი
lasso ქამანდი
last მანკი

ტვირთი
სიმძიმე

landegrænse last
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lastbil სატვირთო მანქანა
laste ტვირთვა

გაკიცხვა
lastefuld მანკიერი
lastefuldhed მანკიერება
lastvogn სატვირთო მანქანა
latent ფარული
latex ლატექსი, კაუჩუკოვანი

მცენარეების წვენი
კაუჩუკი

latin ლათინური ენა
latinsk ლათინური
latter სიცილი
latterlig სასაცილო
latterliggøre სასაცილოდ აგდება
latterliggørelse სასაცილოდ აგდება
lattervækkende სასაცილო
laurbær დაფნა, დაფნის ხე
laurbærblad დაფნის ფოთოლი
laurbærkrans დაფნის გვირგვინი
lav დაბალი

ლიქენი
lava ლავა
lavandel ლავანდა
lave კეთება, მზადება, დამზადება,

მომზადება
lavendel ლავანდა
lavendelblå ლავანდისფერი
lavendelfarvet ლავანდისფერი
laverestående ქვემდგომი
lavfrekvens დაბალი სიხშირე
lavfrekvent დაბალსიხშირული
lavhælet დაბალქუსლიანი
lavindkomst დაბალი შემოსავალი
lavindkomstgruppe დაბალი შემოსავლის მქონე ფენა
lavine ზვავი
lavinelignende ზვავისებრი
lavineskred ზვავი
lavland დაბლობი
lavløn დაბალი ხელფასი
lavmælt ჩუმი
lavmål მინიმუმი
lavpris დაბალი ფასი
lavslette დაბლობი
lavspænding დაბალი ძაბვა
lavtløn დაბალი ხელფასი
lavtlønnet დაბალანაზღაურებადი,

დაბალხელფასიანი
lavtryk დაბალი წნევა
lavvande მიქცევა, უკუქცევა
lazaret ლაზარეთი
le სიცილი

ცელი

led კვანძი, რგოლი
სახსარი
შესაკრები, წევრი

ledbetændelse ართრიტი
ledbus ორნაწილიანი ავტობუსი
ledbånd იოგი
leddyr ფეხსახსრიანები
lede გაძღოლა, ხელმძღვანელობა

გატარება
ძებნა, ძიება

ledeevne გამტარობა, გამტარუნარიანობა
ledelse ხელმძღვანელობა
ledelsesansvar ხელმძღვანელობის

პასუხისმგებლობა
ledemotiv ძირითადი მოტივი
ledende მმართველი, წამყვანი

მოწინავე
leder ლიდერი

გამტარი
lederløs ულიდერო
ledig თავისუფალი

უმუშევარი
lediggænger უსაქმური
ledighed უმუშევრობა
ledighedsperiode უმუშევრობის პერიოდი
ledning ხაზი, სადენი

მილი
ledningsevne გამტარობა

გამტარუნარიანობა
ledningsnet გაყვანილობა,

ელექტროგაყვანილობა
ledsage გაცილება, გაყოლა, თანხლება
ledsagelse გაცილება, გაყოლა
ledsager გამცილებელი, თანამგზავრი
ledsagerinde გამცილებელი, თანამგზავრი
ledsagerske გამცილებელი, თანამგზავრი
leg თამაში
legal ლეგალური, კანონიერი
legalisation ლეგალიზაცია
legalisere ლეგალიზება
legaliseret ლეგალიზებული
legalisering ლეგალიზაცია
legation დიპლომატიური

წარმომადგენლობა
lege თამაში
legeme სხეული, ტანი
legemlig ფიზიკური
legemliggjort განსახიერებული
legemliggøre განსახიერება

ხორცშესხმა
legemliggørelse განსახიერება

ხორცშესხმა
legemsbygning აღნაგობა

lastbil legemsbygning
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legemsdel სხეულის ნაწილი
legemstemperatur სხეულის ტემპერატურა
legemsøvelser ფიზკულტურა
legemulighed თამაშის შესაძლებლობა
legendarisk ლეგენდარული
legende ლეგენდა

მოთამაშე
legeplads სათამაშო მოედანი
legering შენადნობი
legestue სათამაშო ოთახი
legetøj სათამაშო
legion ლეგიონი
legionær ლეგიონერი
legionærsyge ლეგიონელოზი
legitim ლეგიტიმური, კანონიერი
legitimation პირადობის მოწმობა
legitimere ლეგიტიმაცია, დაკანონება
legitimitet ლეგიტიმურობა
leguan იგუანა
leje დაქირავება

გაქირავება
იჯარა
კალაპოტი

lejebolig გასაქირავებელი სახლი
lejeforhøjelse ქირის გაზრდა
lejemorder დაქირავებული მკვლელი
lejer მდგმური
lejesoldat დაქირავებული ჯარისკაცი
lejlighed ბინა

შემთხვევა
ხელსაყრელი შემთხვევა

lejlighedsvis ხანდახან
lejr ბანაკი
lejre დაბანაკება, ბანაკის მოწყობა
leksikalsk ლექსიკური
leksikograf ლექსიკოგრაფი
leksikografi ლექსიკოგრაფია
leksikografisk ლექსიკოგრაფიური
leksikolog ლექსიკოლოგი
leksikologi ლექსიკოლოგია
leksikologisk ლექსიკოლოგიური
leksikon ენციკლოპედია

ლექსიკონი
lektie გაკვეთილი
lektion ლექცია

მოხსენება
გაკვეთილი

lektor ლექტორი
lemlæste დასახიჩრება
lemlæstelse დასახიჩრება
lemlæstet დასახიჩრებული
lemma ლემა
lemming ლემინგი

lempelig რბილი
lemur ლემური
leopard ლეოპარდი
lepton ლეპტონი
ler თიხა
lesbisk ლესბიელი
let მსუბუქი

ადვილი, იოლი
letbane ტრამვაის ხაზი
letbevægelig მოქნილი
letfattelig გასაგები
letfordærvelig მალფუჭებადი
letfordøjelig ადვილი მოსანელებელი
letforståelig ადვილად გასაგები
letfængelig ადვილად აალებადი
letfærdig თავქარიანი
lethed სიადვილე, სიმსუბუქე
lethåndterlig მოსახერხებელი
letkendelig ადვილად ამოსაცნობი
letkøbt იაფფასიანი
letlæselig ადვილი წასაკითხი
letlæsningsbog ადვილი წასაკითხი წიგნი
letlæst ადვილი წასაკითხი
letmetal მსუბუქი ლითონი
letpåklædt მსუბუქად ჩაცმული
letpåvirkelig ადვილი სამართავი
letsindig დაუფიქრებელი
letskyet ოდნავ მოღრუბლული
lette შემსუბუქება

აფრენა
ლატვიელი

lettelse შემსუბუქება
lettilgængelig ადვილად მისაწვდომი
lettisk ლატვიური
lettroende გულუბრყვილო
letvægt მსუბუქი წონა
leukocyt ლეიკოციტი
leukæmi ლეიკემია, სისხლის გათეთრება
leve ცხოვრება
levealder სიცოცხლის ხანგრძლივობა
levebrød საარსებო საშუალება
levedygtig სიცოცხლისუნარიანი
levedygtighed სიცოცხლისუნარიანობა
levemåde ცხოვრების წესი
levende ცოცხალი
lever ღვიძლი
leverance მიტანა, მიწოდება
leverandør მიმწოდებელი
levere მიტანა, მიწოდება, გადაცემა

ჩაბარება
levering მიტანა, მიწოდება, გადაცემა
leveringsdato მიწოდების თარიღი
levestandard ცხოვრების დონე

legemsdel levestandard
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levetid სიცოცხლის ხანგრძლივობა
levevej პროფესია
levevilkår საცხოვრებელი პირობები
levne მიტოვება
levnedsmiddel სურსათი, საკვები
lian ლიანა
liberal ლიბერალი

ლიბერალური
liberalisme ლიბერალიზმი
liberalist ლიბერალისტი
liberalistisk ლიბერალისტური
libido ლიბიდო
licens ლიცენზია
licenseret ლიცენზირებული
licensering ლიცენზირება
licenshaver ლიცენზიის მფლობელი
licensindehaver ლიცენზიის მფლობელი
lide ატანა, მოთმენა, გაძლება
lidelse ტანჯვა

განსაცდელი
liden მცირე, პატარა
lidenskab ვნება
lidenskabelig ვნებიანი
lidenskabsløs ვნებადამცხრალი
lidt ცოტა, ოდნავ
liflig საამო, სასიამოვნო, შესანიშნავი,

კარგი
lift ლიფტი
lig ერთნაირი, მსგავსი, ტოლი,

ტოლფასი
გვამი, ცხედარი

liga ლიგა
ligament იოგი
ligbrænding კრემაცია
ligbåre კუბო
lige ბრტყელი

პირდაპირი, უშუალო
ერთნაირი, მსგავსი, ტოლი,
ტოლფასი

ligeberettiget თანაბარუფლებიანი
ligedannet მსგავსი
ligefrem გულახდილი
ligeglad გულგრილი
ligegladhed გულგრილობა
ligegyldig გულგრილი
ligegyldighed გულგრილობა
ligeledes ასევე, იგივენაირად
ligelig თანაბარი
ligesidet ტოლგვერდა
ligesom როგორც
ligestille გათანასწორება
ligestillet გათანასწორებული
ligestilling თანასწორობა

ligeså ასევე
ligetil ალალი

მარტივი, იოლი
ligevinklet ტოლკუთხა
ligevægt წონასწორობა
ligevægtig გაწონასწორებული
ligevægtstilstand წონასწორობის მდგომარეობა
ligeværd თანასწორობა
ligeværdig ტოლფასი
ligfærd დაკრძალვა
ligge წოლა

განლაგება
liggende მდებარე
lighed ტოლობა

მსგავსება
lighedstegn ტოლობის ნიშანი
lighter სანთებელა
lighus მორგი
ligkiste კუბო
ligne მსგავსება
lignende მსგავსი
ligning განტოლება
ligningsmyndighed საგადასახადო სამსახური
ligningsmæssig საგადასახადო
liguster კვიდო
ligvogn კატაფალკი
likvidation ლიკვიდაცია
likvidere ლიკვიდირება
likvideret ლიკვიდირებული
likvidering ლიკვიდირება
likør ლიქიორი
lilje შროშანი
liljekonval შროშანა
lilla იასამნისფერი
lille პატარა
lillebror უმცროსი ძმა
lillefinger ნეკი
lillehjerne ნათხემი
lillepige პატარა გოგო
lilleput ლილიპუტი
lillesøster უმცროსი და
lilletromme პატარა დოლი
lilletå ფეხის ნეკი
lim წებო
lime დაწებება, მიკვრა, მიწებება
limit ზღვარი
limitere შეზღუდვა, შემოსაზღვრა
limnolog ლიმნოლოგი
limnologi ლიმნოლოგია
limnologisk ლიმნოლოგიური
limonade ლიმონათი
limousine ლიმუზინი
lin სელი

levetid lin
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lind ცაცხვი
lindre შემსუბუქება
lindring შემსუბუქება

შვება
line სქელი თოკი, ბაგირი
lineal სახაზავი
linearisere გაწრფივება
linedans ბაგირზე სიარული
linedanser ბაგირზე მოსიარულე
lineær წრფივი
lingvist ენათმეცნიერი, ლინგვისტი
lingvistik ენათმეცნიერება, ლინგვისტიკა
lingvistisk ლინგვისტიკური
linie ხაზი, წირი

რიგი
სტრიქონი

linieskib სახაზო გემი
linieskift ახალ ხაზზე გადასვლა
linje ხაზი, წირი

წრფე
რიგი
სტრიქონი

linjeafstand მანძილი ხაზებს შორის
linjediagram გრაფიკი
linjeskib სახაზო გემი
linjeskift ახალ ხაზზე გადასვლა
linoleum ლინოლეუმი
linoleumsgulv ლინოლეუმის იატაკი
linolie სელის ზეთი
linse ლინზა

ოსპი
lippe ტუჩი
lire ლირა
liste სია, ჩამონათვალი, ნუსხა
listeføring სიაში შეტანა

აღნუსხვა
listig ცბიერი
litauer ლიტველი
litauisk ლიტვური
liter ლიტრი
lithium ლითიუმი
lithosfære ლითოსფერო
lithosfærisk ლითოსფერული
litium ლითიუმი
litograf ლითოგრაფი
litografi ლითოგრაფია
litografisk ლითოგრაფიული
litteratur ლიტერატურა
litteraturhistorie ლიტერატურის ისტორია
litteraturmæssig ლიტერატურული
liturgi ლიტურგია
liturgik ლიტურგიკა

liv ცხოვრება
სიცოცხლე
წელი

livagtig ცოცხალი
livbåd მაშველი ნავი
livegen ბატონყმური
livegenskab ბატონყმობა
livfuld სიცოცხლით სავსე
livgivende მაცოცხლებელი, სიცოცხლის

მომცემი
livlig სიცოცხლით სავსე, ხალისიანი,

ცოცხალი
livløs უსიცოცხლო
livmoder საშვილოსნო
livmoderhals საშვილოსნოს ყელი
livmoderhalskræft საშვილოსნოს ყელის კიბო
livmoderkræft საშვილოსნოს კიბო
livmor საშვილოსნო
livmorkræft საშვილოსნოს კიბო
livredde გადარჩენა
livredder მაშველი
livræd ძალიან შეშინებული
livsanskuelse მსოფლმხედველობა
livsbane ცხოვრების გზა
livsduelig სიცოცხლისუნარიანი
livserfaren გამოცდილი, ბევრისმნახველი,

მრავლისმნახველი
livserfaring ცხოვრებისეული გამოცდილება
livsfarlig სიცოცხლისთვის საშიში
livsfjern ცხოვრებისგან მოწყვეტილი
livsform სიცოცხლის ფორმა
livsforsikring სიცოცხლის დაზღვევა
livsglad ხალისიანი
livsglæde ხალისი
livskamp ბრძოლა გადარჩენისთვის
livskraftig სიცოცხლისუნარიანი
livskvalitet ცხოვრების დონე
livslang ხანგრძლივი
livsledsager თანამგზავრი
livsmæssig ცხოვრებისეული
livsnødvendig სასიცოცხლოდ აუცილებელი
livsnødvendighed სასიცოცხლო აუცილებლობა
livssituation ცხოვრებისეული სიტუაცია
livsstil ცხოვრების სტილი
livsstraf სიკვდილით დასჯა
livssyn მსოფლმხედველობა
livssynsmæssig მსოფლმხედველობრივი,

მსოფლმხედველური
livstegn სიცოცხლის ნიშანი
livstid ცხოვრება, წუთისოფელი
livstruende სიცოცხლისთვის საშიში
livstræt ცხოვრებით დაღლილი

lind livstræt
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livsuduelig არასიცოცხლისუნარიანი,
სიცოცხლისუუნარო

livsuduelighed სიცოცხლისუუნარობა
livsvarig სამუდამო
livsvigtig სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი
livsvilkår ცხოვრების პირობები
livvagt პირადი დაცვა
lod საწონი
lodret ვერტიკალური
lods ლოცმანი
lodtrækning გათამაშება
loft სხვენი

ზედა ზღვარი
lofthøjde ჭერის სიმაღლე
loftsetage მანსარდა
loftshøjde ჭერის სიმაღლე
loftsrum სხვენი
logaritme ლოგარითმი
logaritmetabel ლოგარითმული ცხრილი
logaritmisk ლოგარითმული
logerende მცხოვრები
logik ლოგიკა
logisk ლოგიკური
logiskhed ლოგიკურობა
logo საფირმო ნიშანი
logopæd ლოგოპედი
lok კულული
lokal ადგილობრივი, ლოკალური
lokalavis ადგილობრივი გაზეთი
lokalbank ადგილობრივი ბანკი
lokalbedøvelse ადგილობრივი ანესთეზია
lokale ფართი, ბინა
lokalforvaltning ადგილობრივი

თვითმმართველობა
lokaliserbar ლოკალიზებადი
lokaliseret ლოკალიზებული
lokalnet ლოკალური ქსელი
lokalnetværk ლოკალური ქსელი
lokalradio ადგილობრივი რადიო
lokalsamfund ადგილობრივი საზოგადოება
lokke შეტყუება
lokkemad სატყუარა
lokkemiddel სატყუარა
lokofører მემანქანე
lokomotiv ლოკომოტივი
lokomotivfabrikk ელმავალმშენი,

ელმავალმშენებელი
lokomotivfører მემანქანე
lom ღორიხვა
lomme ჯიბე
lommekniv საკეცი დანა
lommelygte ფარანი
lommelærke მათარა

lommeregner კალკულატორი
lommetyv ჯიბგირი
lommetørklæde ცხვირსახოცი
lommeur ჯიბის საათი
loppe რწყილი
loppemarked ბაზრობა
lord ლორდი
lorgnet ლორნეტი
los ფოცხვერი
losse განტვირთვა, ჩამოტვირთვა
lotteri ლატარია
lotteriseddel ლატარიის ბილეთი
lotto ლოტო
lotus ლოტოსი
lotusblomst ლოტოსის ყვავილი
lov კანონი

ნებართვა
lovbeskyttet კანონით დაცული
lovbestemt კანონით დაწესებული
lovbryder კანონდამრღვევი
love დაპირება
lovet დანაპირები, დაპირებული
lovforslag კანონპროექტი
lovfortolkning კანონის ინტერპრეტაცია
lovfæste დაკანონება
lovfæstelse დაკანონება
lovfæstet დაკანონებული
lovgivende საკანონმდებლო
lovgiver კანონმდებელი
lovgivning კანონმდებლობა

კანონშემოქმედება
lovgivningsarbejde საკანონმდებლო სამუშაო
lovkraft კანონის ძალა
lovlig კანონიერი
lovliggøre დაკანონება
lovlighed კანონიერება
lovlydig კანონმორჩილი
lovlydighed კანონმორჩილება
lovløs უკანონო
lovmæssig კანონიერი
lovmæssighed კანონიერება
lovovertrædelse კანონის დარღვევა
lovprise ქება, დიდება
lovprisning ქება
lovskraft კანონის ძალა
lovstridig უკანონო, კანონშეუსაბამო
lovstridighed კანონშეუსაბამობა
lovulydighed კანონდაუმორჩილებლობა
lovændring კანონის შეცვლა
loyal ლოიალური
loyalitet ლოიალობა
lucerne იონჯა
lud თუთქი

livsuduelig lud
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ludder მეძავი
ludderkarl სუტინიორი
luder მეძავი
luderkarl სუტინიორი
ludfattig უღარიბესი, უღატაკესი
lue ალი, ცეცხლი

ნაქსოვი ქუდი
luffe თათმანი, ფათათური
luft ჰაერი
luftangreb საჰაერო თავდასხმა
lufte განიავება
luftfart ავიაცია

ჰაერნაოსნობა
luftfartselskab ავიაკომპანია
luftfartsmæssig საავიაციო
luftfartsselskab ავიაკომპანია, ავიაგადამზიდი
luftfartøj საფრენი საშუალება
luftformig გაზისებრი, აირისებრი
luftforurening ჰაერის დაბინძურება
luftfoto აეროფოტოსურათი
luftfotografering აეროფოტოგადაღება
luftfugtighed ჰაერის ტენიანობა
lufthavn აეროპორტი
luftig ჰაეროვანი
luftkonditionering ჰაერის კონდიცირება
luftkvalitet ჰაერის სისუფთავის ხარისხი
luftlag ჰაერის ფენა
luftmodstand ჰაერის წინაღობა
luftning ნიავი

განიავება
luftpost ავიაფოსტა
luftpudebåd ნავი საჰაერო ბალიშზე
luftpudefartøj ნავი საჰაერო ბალიშზე
luftrum საჰაერო სივრცე
luftskib აეროსტატი, დირიჟაბლი
luftspejling მირაჟი
lufttom უჰაერო
lufttransport საჰაერო ტრანსპორტი
lufttryk ატმოსფერული წნევა, ჰაერის

წნევა
luftværn საჰაერო თავდაცვა
luftvåben სამხედრო-საჰაერო ძალები
luge სარკმელი
lugt სუნი
lugte სუნის დენა

ყნოსვა
lugtende სუნიანი
lugtesans ყნოსვა
lugtfjerner დეზოდორანტი
lugtfri სუნის არმქონე, უსუნო
lugtløs სუნის არმქონე, უსუნო
lugtløshed უსუნობა
lukke დახურვა, ჩაკეტვა

lukket დახურული, ჩაკეტილი
luksuriøs მდიდრული, დიდებული
luksus კომფორტი

ფუფუნება
luksusartikel ფუფუნების საგანი
luksusgenstand ფუფუნების საგანი
lulle დაძინება, მიძინება
luminans სიკაშკაშე
luminescens ლუმინესცენცია
lun თბილი
lunch სადილი
lund ჭალა
lune ახირება, ჭირვეულობა
lunefuld ახირებული, ჭირვეული
lunge ფილტვი
lungeautomat აკვალანგი
lungebetændelse ფილტვების ანთება
lungehinde პლევრა
lungekræft ფილტვების კიბო
lungesæk პლევრა
lunke შეთბობა
lunken ნელთბილი
lunte პატრუქი
lur თვლემა
lure მოტყუება
lurendrejer მატყუარა, გაიძვერა
luret მოტყუებული
lus ტილი
luset ტილიანი
luseæg წილი
luske მიპარვა
lussing სილა, შემოლაწუნება
lutheraner ლუთერანი
lutherdom ლუთერანიზმი
luthersk ლუთერანული
lyd ხმა

ბგერა
lydabsorberende ხმის ჩამხრშობი
lydbog აუდიოწიგნი
lydbølge ბგერითი ტალღა
lydbånd აუდიოფირი
lyddæmper ჩამხრშობი, მაყუჩი
lyde ჟღერა, გაჟღერება

მოსმენა, დაჯერება, მორჩილება
lydefri უხარვეზო, უნაკლო
lydhør ყურადღებიანი
lydig დამჯერი
lydighed მორჩილება
lydkvalitet ხმის ხარისხი
lydlig ხმოვანი
lydløs უხმო
lydmur ზებგერითობის საზღვარი
lydmæssig ბგერითი

ludder lydmæssig
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lydoptager ხმისჩამწერი
lydpotte ჩამხრშობი
lydsignal ხმოვანი სიგნალი
lydstyrke ხმის სიმაღლე
lydtekniker ხმის ოპერატორი
lygtetænder მეფარნე
lykke ბედნიერება

იღბალი
lykkebringende ბედნიერების მომტანი
lykkefølelse ბედნიერების შეგრძნება
lykkejæger თავგადასავლების მაძიებელი
lykkelig ბედნიერი, წარმატებული
lykkeliggøre გაბედნიერება
lykkeligvis საბედნიეროდ
lykkes გამოსვლა, წარმატება
lymfe ლიმფა
lymfocyt ლიმფოციტი
lyn ელვა, მეხი
lynafleder მეხსარიდი
lynende ელვისებური

ელვარე
lyng ერიკა
lynhurtig ელვისებური
lynkrig ბლიცკრიგი
lynlås ელვა შესაკრავი
lynnedslag მეხის დაცემა
lynsnar ელვისებური
lyntog ჩქაროსნული მატარებელი
lyrehale ბოლოქნარა, კუდქნარა
lyrik ლირიკა
lyrisk ლირიული
lys სინათლე, შუქი

სანთელი
ნათელი
ღია

lysbilledapparat დიასკოპი, დიაპროექტორი
lysbillede დიაპოზიტივი
lysbilledforedrag დიაფილმი
lysbilledserie დიაფილმი
lysblink ანთება, გაელვება
lysbrydning სინათლის გარდატეხა
lysbue ელექტრორკალი
lysdiode შუქდიოდი
lyse ნათება
lyseblå ცისფერი
lysebrun ღია ყავისფერი
lysegrøn ღია მწვანე
lysegrå ღია ნაცრისფერი
lysegul ლიმონისფერი
lysekrone ჭაღი
lysende მანათობელი

ბრწყინვალე
lyserød ვარდისფერი

lysestage სასანთლე, შანდალი
lyshåret ქერათმიანი
lysintensitet სიკაშკაშე
lyskaster პროჟექტორი
lyske საზარდული
lyskilde სინათლის წყარო
lyskurv შუქნიშანი
lysleder ოპტიკური ბოჭკო
lyslederkabel ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი
lyslære ოპტიკა
lysmåler ექსპონომეტრი
lysne განათება, გათენება
lysnet განათების ქსელი
lysning განათება, გათენება
lyssky ჩრდილოვანი
lysskyhed ფოტოფობია
lysstråle სინათლის სხივი
lysstyrke სიკაშკაშე
lyst სურვილი, ლტოლვა
lystbåd იახტა
lyste სურვილი
lystfartøj იახტა
lysthus ტალავერი
lystig მხიარული
lysår სინათლის წელი
lytte მოსმენა
lytter მსმენელი
lyve მოტყუება
læbe ტუჩი, ბაგე
læbeformet ტუჩისებრი
læbestift პომადა
læder ტყავი
læderbukser ტყავის შარვალი
lædersko ტყავის ფეხსაცმელი
læg ნაკუთალი
læge ექიმი
lægeattest ჯანმრთელობის ცნობა
lægebehandling მკურნალობა
lægehjælp მკურნალობა
lægehonorar ექიმის ჰონორარი
lægekittel თეთრი ხალათი
lægelig განკურნებადი
lægemiddel მედიკამენტი, წამალი
lægeplante სამკურნალო მცენარე
lægeråd კონსილიუმი
lægesekretær ექიმის მდივანი
lægeundersøgelse სამედიცინო გამოკვლევა
lægeurt სამკურნალო მცენარე
lægevagt მორიგე სამედიცინო

განყოფილება, სასწრაფო
დახმარების განყოფილება

lægevidenskab მედიცინა
lægevidenskabelig სამედიცინო

lydoptager lægevidenskabelig
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lægeærenpris დედოფლისთითა
lægge დადება, დასმა, დაწყობა, დაწვენა
læk დენა
lækage დენა
lækat ყარყუმი
lække გამოჟონვა
lækker მშვენიერი

გემრიელი
lækkerbisken დელიკატესი
læne მიყრდნობა, დაყრდნობა
lænestol სავარძელი
længde გრძედი

სიგრძე
længdegrad გრძედი
længdekreds მერიდიანი
længdespring ნახტომი სიგრძეში
længe დიდი ხანი
længsel ლტოლვა, მონატრება
lænke ბორკილი
lærd ნასწავლი, განათლებული
lærdom განსწავლულობა

სწავლება
lære სწავლა

სწავლება
læreanstalt საგანმანათლებლო

დაწესებულება
lærebog სახელმძღვანელო
lærelyst სწავლის წყურვილი
lærelysten ცოდნასმოწყურებული
læreproces სწავლის პროცესი
lærer მასწავლებელი
lærerhøjskole პედაგოგიური ინსტიტუტი
lærerinde მასწავლებელი
lærerrolle მასწავლებლის როლი
læreruddannelse პედაგოგიური განათლება
lærestof სასწავლო მასალა
lærestol კათედრა
læreår სასწავლო წელი
læring სწავლება
lærk რბილწიწვიანა
lærke ტოროლა
lærkespore ბუჩქისძირა
lærketræ რბილწიწვიანა
lærling მოწაფე
lærred ტილო
læsbar გარჩევადი, წაკითხვადი
læsbarhed გარჩევადობა
læse კითხვა, წაკითხვა
læsebog სახელმძღვანელო
læsebrille საკითხავი სათვალე
læseevne კითხვისუნარიანობა
læsefærdighed კითხვის უნარი
læsehest წიგნის ჭია

læselig გარჩევადი, წაკითხვადი
læser მკითხველი
læsesal სამკითხველო დარბაზი
læseværdig წაკითხვის ღირსი
læskedrik გამაგრილებელი სასმელი
læsning კითხვა
læsse ტვირთვა, ატვირთვა
læst წაკითხული
løb რბენა, სირბილი

ლულა
løbe რბენა, სირბილი

დენა
løbebane სარბენი ბილიკი
løbehjul თვითგორია, თვითმგორავი
løbende მორბენალი, მიმდინარე
løber მორბენალი
løbesko სპორტული ფეხსაცმელი
løbetid ხურაობა, მძუნაობა, შეჯვარების

პერიოდი
løfte აწევა

დაპირება
løftestang ბერკეტი
løg ხახვი

ბოლქვი
løgkuppel ბოლქვის ფორმის გუმბათი
løgn ტყუილი, სიცრუე
løgnagtig ცრუ
løgnedetektor სიცრუის დეტექტორი
løgner მატყუარა
løgnerske მატყუარა
løgnhals მატყუარა
løgplante ბოლქვიანი მცენარე
løjerlig მხიარული
løjpe სათხილამურო ბილიკი
løjtnant ლეიტენანტი
løkke მარყუჟი
løn ხელფასი, გასამრჯელო,

ჯამაგირი
ნეკერჩხალი

lønne ანაზღაურება
დაჯილდოება

lønning ხელფასი, გასამრჯელო,
ჯამაგირი

lønningsdag ხელფასის აღების დღე
lønningspose კონვერტი ხელფასით
lønsmæssig სახელფასო
lønsom მომგებიანი, სარფიანი
lønsomhed მომგებიანობა
lørdag შაბათი
løs თავისუფალი
løsagtig თავქარიანი
løsagtighed გარყვნილება

lægeærenpris løsagtighed
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løse გახსნა
გადაწყვეტა, გადაჭრა
განთავისუფლება, დახსნა,
გაშვება

løselig ამოხსნადი
løsen ლოზუნგი
løsepenge გამოსასყიდი
løsesum გამოსასყიდი
løsgænger მაწანწალა
løskøbe გამოსყიდვა
løskøbt გამოსყიდული
løslade განთავისუფლება, დახსნა,

გაშვება
løsladelse განთავისუფლება
løsladt განთავისუფლებული
løsne მოშვება
løsning განთავისუფლება, დახსნა,

გაშვება
løsrive განცალება, განცალკევება,

გამოყოფა, ახევა
løsrivelse განცალება, განცალკევება,

გამოყოფა
løssalg საცალო ვაჭრობა
løv ფოთლები

მწვანე საფარი
løve ლომი
løveagtig ლომისებური
løvefod მარმუჭი
løvemanke ლომის ფაფარი
løvemund დევისპირა
løvetand ბაბუაწვერა
løvetæmmer ლომების მომთვინიერებელი
løveunge ლომის ბოკვერი
løvfald ფოთლების ცვენა
løvfaldstid ფოთოლთა ცვენა
løvfrø ვასაკა
løvinde ძუ ლომი
løvsanger ყარანა-გაზაფხულა
løvskov ფოთლოვანი ტყე
løvtræ ფოთლოვანი ხე
låg თავსახური, ხუფი
låge ჭიშკარი
lån სესხი
låne თხოვება, სესხება
lånebeløb სესხის ოდენობა
lånemulighed სესხების შესაძლებლობა
låneord ნასესხები სიტყვა
långiver სესხის გამცემი, კრედიტორი
låntager მევალე, სესხის ამღები
lår ბარძაყი
lårben ბარძაყი
lårbensbrud ბარძაყის მოტეხილობა
lårbensknogle ბარძაყი

lås კლიტე
ბოქლომი

låse ჩაკეტვა, დაკეტვა
låst ჩაკეტილი
mad საჭმელი, საკვები
maddike ჭია
madding სატყუარა
made გამოკვება, ჭმევა, დაპურება
madglad ჭამის მოყვარული
madlavning საჭმლის მომზადება

კულინარია
madmoder დიასახლისი
madmor დიასახლისი
madning გამოკვება, ჭმევა, დაპურება
madolie სამზარეულო ზეთი
madopskrift რეცეპტი
madpakke შეფუთული საჭმელი
madras ლეიბი, მატრასი
madrester სამზარეულო ნარჩენები
madvare სურსათი
madvarepris სურსათის ფასი
madvarer სურსათი
mafia მაფია
mafialignende მაფიისმაგვარი
magasin საწყობი

მაღაზია
ჟურნალი

magasinere შენახვა
დაგროვება

mage მეუღლე
მეწყვილე

mageløs განუმეორებელი,
განსაკუთრებული

mager გამხდარი, თხელი
არამსუყე, გამოფიტული

magi მაგია
magiker მაგი, ჯადოქარი
magisk მაგიური
magister მაგისტრი
magistergrad მაგისტრის ხარისხი
magma მაგმა
magnat მაგნატი
magnesia მაგნეზია
magnesium მაგნიუმი
magnesiumoxid მაგნეზია
magnet მაგნიტი
magnetbånd მაგნიტური ფირი
magnetfelt მაგნიტური ველი
magnetisere დამაგნიტება
magnetiseret დამაგნიტებული
magnetisering დამაგნიტება
magnetisk მაგნიტური
magnetisme მაგნეტიზმი

løse magnetisme
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magnetnål მაგნიტური ისარი
magnetosfære მაგნიტოსფერო
magnifik შთამბეჭდავი
magnium მაგნიუმი
magnolia მაგნოლია
magnolie მაგნოლია
magt ძალა

ძალაუფლება
magtanvendelse ძალის გამოყენება
magtbalance ძალთა ბალანსი
magte დაძლევა, მორევა, გამკლავება
magtelite მმართველი ელიტა
magtesløs უძლური
magtesløshed უძლურება
magtfuld ძლევამოსილი, მძლავრი, ძლიერი
magtkamp ბრძოლა ძალაუფლებისთვის
magtmisbrug ძალაუფლების ბოროტად

გამოყენება
magtpåliggende მნიშვნელოვანი
magyar უნგრელი
magyarisk უნგრული
mahogni წითელი ხე
maj მაისი
majestæt უდიდებულესობა
majestætisk დიდებული
majonæse მაიონეზი
major მაიორი
majoritet უმრავლესობა
majroe თალგამი
majs სიმინდი
majsbrød მჭადი
majskolbe სიმინდის ტარო
majsmel მჭადის ფქვილი
makak მაკაკა
makaroni მაკარონი
makedonier მაკედონელი
makedonisk მაკედონური
makedonsk მაკედონური
makrame მაკრამე
makrel მაკრელი, სკუმბრია
makroklima მაკროკლიმატი
makromolekyle მაკრომოლეკულა
makroskopisk მაკროსკოპული
makrostruktur მაკროსტრუქტურა
makroøkonomisk მაკროეკონომიკური
makshastighed მაქსიმალური სიჩქარე
maksimal მაქსიმალური
maksimalisere მაქსიმალიზება
maksimalist მაქსიმალისტი
maksimalistisk მაქსიმალისტური
maksimalpris მაქსიმალური ფასი
maksimalt მაქსიმალურად
maksimum მაქსიმუმი

maksimumgrænse ზედა ზღვარი
maksimumsgrænse ზედა ზღვარი
maksimumstraff მაქსიმალური სასჯელი
makulatur მაკულატურა
makulere გადამუშავება
malakit მალაქიტი
malakitfarvet მალაქიტისფერი
malaria მალარია
malariamyg მალარიის გადამტანი კოღო
malaysier მალაიზიელი
malaysisk მალაიზიური
male ღებვა, შეღებვა

ხატვა
დაფქვა

malearbejder მღებავი
maler მხატვარი

მღებავი
malerarbejder მღებავი
maleri სურათი
malerinde მხატვარი
maleriudstilling სამხატვრო გამოფენა
malerkunst მხატვრობა, ფერწერა
malerpensel ფუნჯი
malice ავგულობა
maliciøs ავგული
malign ავთვისებიანი
maling ხატვა

ღებვა
საღებავი

malke წველა
malkepige მწველელი
malkning წველა
malle ლოქო
mallemuk ქარიშხალა
malm მადანი
malt შეღებილი
malurt აბზინდა
mamma დედა
mammografi მამოგრაფია, სარძევე ჯირკვლის

რენტგენოგრაფია
mammut მამონტი
mammuttræ სექვოიადენდრონი
man კაცი
management ხელმძღვანელობა
manager მენეჯერი
manchet მანჟეტი
mand კაცი

მამაკაცი
ქმარი

mandag ორშაბათი
mandarin მანდარინი
mandat მანდატი, უფლებამოსილება
manddrab მკვლელობა

magnetnål manddrab
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manddræber კაცისმკვლელი
mandehad კაცთმოძულეობა
mandehader კაცთმოძულე
mandel ნუში

ნუშისებრი ჯირკვალი
mandelformet ნუშისებრი
mandeltræ ნუში
mandfolk კაცები
mandig კაცური
mandighed ვაჟკაცობა, კაცობა
mandkøn მამრობითი სქესი
mandlig კაცური, მამაკაცური
mandolin მანდოლინა
mandolinist მემანდოლინე
mandskab ეკიპაჟი, პირადი შემადგენლობა
mandsnavn კაცის სახელი
mandsrolle კაცის როლი
mandsstemme კაცის ხმა
mandstærk კაცმრავალი, მრავალრიცხოვანი
manege მანეჟი
maner ყაიდა, მანერა
mangan მანგანუმი
mange მრავალი, ბევრი
mangeartet მრავალნაირი, მრავალსახა,

მრავალგვარი, ნაირგვარი
mangedobbelt გამრავალკეცებული,

მრავალჯერადი
mangedoble გამრავალკეცება
mangedobling გამრავალკეცება
mangefarvet მრავალფეროვანი
mangekamp მრავალჭიდი
mangekant მრავალკუთხედი
mangekantet მრავალკუთხა
mangekæmper მრავალჭიდელი
mangel ნაკლებობა, არქონა, უკმარისობა

ნაკლი, ხარვეზი
mangelfri უნაკლო, წუნდაუდებელი
mangelfuld ნაკლოვანი
mangelfuldhed ნაკლოვანება
mangelsygdom ავიტამინოზი
mangelvare ძნელად საშოვნი საქონელი
mangeløv ჩადუნა
mangemilliardær მულტიმილიარდერი
mangemillionær მულტიმილიონერი
mangesidet მრავალმხრივი
mangesidig მრავალმხრივი
mangesteds მრავალგან, ბევრგან
mangetydig მრავალმნიშვნელოვანი
mangetydighed მრავალმნიშვნელოვნება
mangeårig მრავალწლიანი
mangfoldig მრავალმხრივი, მრავალნაირი,

მრავალგვარი, ნაირგვარი
mangfoldiggøre გამრავლება

mangfoldiggørelse გამრავლება
mangfoldighed მრავალფეროვნება
mangle ნაკლებობა
mango მანგო
mangrove მანგრები
mangroveskov მანგრების ტყე
mani მანია
manicure მანიკიური
manifest აშკარა, ცხადი

მანიფესტი
manifestation მანიფესტაცია

გამოვლენა
manipulation მანიპულაცია
manipulerbar მანიპულირებადი
manipulere მანიპულირება
manipulering მანიპულირება
manisk მანიაკური
manke ფაფარი
mannequin მანეკენი
manometer მანომეტრი
mantisse მანტისა
mantra მანტრა
manuel ხელით გაკეთებული
manuskript ხელნაწერი
manuskriptforfatter სცენარისტი
manøvre მანევრი
manøvrerbar მანევრირებადი
manøvrerbarhed მანევრირებადობა
manøvrere მანევრირება
manøvrering მანევრირება
mappe საქაღალდე
marabu მარაბუ
maraton მარათონი
maratonløb მარათონი
maratonløber მარათონელი
march მარში
marcipan მარციპანი
mareridt კოშმარი
mareridtagtig კოშმარული
margarine მარგარინი
margerit ზიზილა
marginal მარგინალური
marguerit ზიზილა
mariehøne ჭიამაია
marietidsel ბაყაყურა
marihuana მარიხუანა
marin საზღვაო
marineblå მუქი ლურჯი
marinesoldat საზღვაო ქვეითი
marionet მარიონეტი
marionetagtig მარიონეტული
marionetdukke მარიონეტი
marionetregering მარიონეტული მთავრობა

manddræber marionetregering
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marionetteater თოჯინების თეატრი
mark მიწა, ყანა

ველი, მდელო
მარკა

markant აღსანიშნავი
დამახასიათებელი

markarbejde მიწათმოქმედება
markblomst მდელოს ყვავილი
markbrug სოფლის მეურნეობა,

მიწათმოქმედება,
მიწათსარგებლობა

marked ბაზარი
markedsadgang ბაზარზე დაშვება
markedsanalyse ბაზრის ანალიზი
markedsandel ბაზრის წილი
markedsfører მარკეტოლოგი
markedsføring მარკეტინგი
markedsføringsafdeling მარკეტინგის განყოფილება
markedsføringsmæssig მარკეტინგული
markedsmekanisme საბაზრო მექანიზმი
markedsmæssig საბაზრო
markedspolitik საბაზრო პოლიტიკა
markedspris საბაზრო ფასი
markedsudvikling ბაზრის განვითარება
markedsværdi საბაზრო ღირებულება
markedsøkonomi საბაზრო ეკონომიკა
markere მონიშვნა

აღნიშვნა
markeret მონიშნული
markering აღნიშვნა

ნიშანი
marketing მარკეტინგი
markør კურსორი
marmelade მარმელადი
marmor მარმარილო
marmorflise მარმარილოს ფილა
marmorgulv მარმარილოს იატაკი
marmorilder ჭრელტყავა
marmorplade მარმარილოს ფილა
marmorsøjle მარმარილო ბოძი
marmortrappe მარმარილოს კიბე
marodør მაროდიორი
marskal მარშალი
marsvin ზღვის გოჭი
martre ტანჯვა, წამება
marts მარტი
martyr ტანჯული, წამებული
marv შუაგული

ძვლის ტვინი
mas ფუსფუსი

დარდი, წუხილი
mase თავის მობეზრება

ფუსფუსი

maskarade მასკარადი
maske ნიღაბი
maskerade მასკარადი
maskere შენიღბვა
maskeret ნიღბიანი, შენიღბული,

ნიღაბაფარებული
maskering შენიღბვა
maskindel მანქანის ნაწილი
maskindreven მექანიზებული
maskine მანქანა
maskinel მანქანური
maskingevær ტყვიამფრქვევი
maskinist მექანიკოსი
maskinpistol ავტომატი
maskinskrive ბეჭდვა
maskinskriver მბეჭდავი
maskinskriverske მბეჭდავი
maskot თილისმა
maskulin მამრობითი
maskulinum მამრობითი სქესი
massage მასაჟი
massakre ხოცვა-ჟლეტა
masse მასა
massearbejdsløshed მასიური უმუშევრობა
massedrab მასობრივი მკვლელობა
massefabrikation მასობრივი წარმოება
massefylde სიმკვრივე
massekultur მასკულტურა
massemedia მასმედია
massemedium მასმედია
massemord ხოცვა-ჟლეტა
massemorder მასობრივი მკვლელი
massemøde მიტინგი
masseproduktion მასობრივი წარმოება
massetæthed სიმკვრივე
massevis მრავლად, მასიურად
masseødelæggelsesvåbenმასობრივი განადგურების

იარაღი
massiv მასივი

მასიური
massør მასაჟისტი
massøse მასაჟისტი
mast ანძა
mastiff მასტიფი
mastodont მასტოდონტი
masturbation მასტურბაცია
mat შამათი
matematik მათემატიკა
matematiker მათემატიკოსი
matematikopgave მათემატიკური ამოცანა
matematikundervisning მათემატიკის სწავლება
matematisk მათემატიკური
materiale მასალა

marionetteater materiale
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materialisere განივთება
materialiseret მატერიალიზებული
materialisering მატერიალიზება
materialisme მატერიალიზმი
materialist მატერიალისტი
materialistisk მატერიალისტური
materie მატერია
materiel მატერიალური
maternitet დედობა
matriarkalsk მატრიარქალური
matriarkat მატრიარქატი
matrix მატრიცა
matros მეზღვაური
mausoleum მავზოლეუმი
mave კუჭი

მუცელი
mavedans მუცლის ცეკვა
mavekatar გასტრიტი
mavesæk კუჭი
mavesår კუჭის წყლული
maxikjole გრძელი კაბა
mayonnaise მაიონეზი
med -თან, -ით
medalje მედალი
medaljevinder მედალოსანი
medansvar თანაპასუხისმგებლობა, საერთო

პასუხისმგებლობა
medansvarlig თანაპასუხისმგებელი
medansvarlighed თანაპასუხისმგებლობა, საერთო

პასუხისმგებლობა
medarbejde თანამშრომლობა
medarbejder დაქირავებული, თანამშრომელი,

მუშაკი
medarrangør თანაორგანიზატორი
medarving თანამემკვიდრე
medbeboer თანამცხოვრები
medborger თანამემამულე, თანამოქალაქე
medbringe წამოღება
medbroder მოძმე
meddelagtig თანამონაწილე
meddelagtighed თანამონაწილეობა
meddele შეტყობინება, გაცნობა
meddelelse შეტყობინება
meddelelsesmiddel კომუნიკაციის საშუალება
meddelsom კომუნიკაბელური
meddelsomhed კომუნიკაბელურობა
medeje საერთო საკუთრება

თანამფლობელობა
medejer თანამფლობელი, წილის

მფლობელი
medejerskab საერთო საკუთრება

თანამფლობელობა
medestang ანკესი

medfinansiering თანადაფინანსება
medforfatter თანაავტორი
medformand თანათავჯდომარე
medfødt თანდაყოლილი
medfølelse თანაგრძნობა
medfølende თანამგრძნობი
medfølge გაყოლა
medfølgende თანმხლები
medføre გამოწვევა
medgerningsmand თანამონაწილე
medgift მზითევი
medgørlig დამთმობი
medhjælper დამხმარე
medhold მხარდაჭერა
mediacenter მედიაცენტრი
median მედიანა
medicin მედიკამენტი, წამალი

მედიცინა
mediciner მედიკოსი
medicinere მკურნალობა
medicinering მკურნალობა
medicinsk სამედიცინო
medieafspiller საკრავი
medikament მედიკამენტი
medindehaver თანამფლობელი
medinvestor თანაინვესტორი
meditation მედიტაცია
meditere მედიტირება

განსჯა
medium გარემო

საშუალება
მედია

medkonkurrent თანაკონკურენტი
medkæmper თანამებრძოლი
medlem წევრი
medlemsbidrag საწევრო შენატანი
medlemskab წევრობა
medlemsland წევრი ქვეყანა
medlemsliste წევრთა ნუსხა
medlemsskab წევრობა
medlemsstat წევრი სახელმწიფო
medlemstal წევრთა რაოდენობა
medlidende თანამგრძნობი
medlidenhed გულმოწყალება, თანაგრძნობა
medlyd თანხმოვანი
medmenneske ახლობელი
medmenneskelig ადამიანური
medmenneskelighed ადამიანობა
medpassager თანამგზავრი
medproducent თანამწარმოებელი
medprogramleder თანაწამყვანი
medredaktør თანარედაქტორი
medregne ჩათვლა

materialisere medregne
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medregnet ჩათვლით
medrejsende თანამგზავრი
medskaber თანაშემქნელი
medskyld თანაბრალეულობა
medskyldig თანადამნაშავე
medspiller თანამოთამაშე
medstifter თანადამაარსებელი
medstrøms დინებით
medsøster დაქალი
medtage წამოღება
medtiltalte თანაბრალდებული
medudgiver თანაგამომცემელი
meduse მედუზა
medviden შეგნებული, ცნობიერი,

გაცნობიერებული
medvind ზურგის ქარი
medvirke ხელის შეწყობა

მონაწილეობა
medvirkning ხელის შეწყობა

მონაწილეობა
megabit მეგაბიტი
megabyte მეგაბაიტი
megafon მეგაფონი
megahertz მეგაჰერცი
megajoule მეგაჯოული
megaparsec მეგაპარსეკი
megastjerne მეგავარსკვლავი
megaton მეგატონა
megavolt მეგავოლტი
megawatt მეგავატი
megen ბევრი
meget ძალიან
megetsigende მრავლისმთქმელი,

მრავლისმეტყველი
mejeriprodukt რძის ნაწარმი
mejeriselskab რძის ნაწარმის კომპანია
mejse წივწივა, წიწკანა
mekanik მექანიკა
mekaniker ხელოსანი
mekanisering მექანიზაცია
mekanisk მექანიკური
mekanisme მექანიზმი
mel ფქვილი
melagtig ფქვილისებრი
melankoli მელანქოლია
melankolsk მელანქოლიური
melbær დათვისკენკრა
melde შეტყობინება, განცხადება
melding შეტყობინება
mellem შორის, შუა
mellembølge საშუალო ტალღა
mellembølgebåndet საშუალო ტალღების დიაპაზონი

mellembølget საშუალოტალღიანი,
საშუალოტალღოვანი,
საშუალოტალღური

mellemdistance საშუალო მანძილი
mellemfolkelig საერთაშორისო
mellemfrekvens საშუალო სიხშირე
mellemindkomst საშუალო შემოსავალი
mellemkirkelig ეკლესიათაშორისი
mellemklasse საშუალო კლასი
mellemkomst შუამავლობა
mellemkød შორისი
mellemlag საშუალო ფენა
mellemlanding შუალედური დაჯდომა
mellemliggende შუალედური
mellemmand შუამავალი
mellemreligiøs რელიგიათშორისი
mellemrum შუალედი

ინტერვალი
mellemst შუა

საშუალო
mellemstatlig სახელმწიფოთაშორისი
mellemstor საშუალო ზომის
mellemstørrelse საშუალო ზომა
mellemting საშუალო
mellemvægt საშუალო წონა
mellemøstlig შუააღმოსავლური
melodi მელოდია
melodisk მელოდიური
melodiøs მელოდიური
melon ნესვი
membran მემბრანა
memorandum მემორანდუმი
men მაგრამ

თუმცა
არამედ

mene გულისხმობა
ჩათვლა, დაშვება
ფიქრი

mened ცრუჩვენება
meneder ცრუმოწმე
menighed მრევლი
mening აზრი, მოსაზრება, თვალსაზრისი
meningitis მენინგიტი
meningsbærende აზრიანი, მნიშვნელობის მქონე,

მნიშვნელობის მატარებელი
meningsdannelse აზრის ჩამოყალიბება
meningsfuld აზრიანი, მნიშვნელობის მქონე,

მნიშვნელობის მატარებელი
meningsfælle თანამოაზრე
meningsgivende მნიშვნელობის მიმცემი
meningsløs უაზრო
meningsløshed უაზრობა
meningsløst უაზროდ

medregnet meningsløst
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meningsmæssig შინაარსობრივი, აზრობრივი
meningsmåling საზოგადოებრივი აზრის

შესწავლა, გამოკითხვა
menneske ადამიანი
menneskehed კაცობრიობა
menneskekrop ადამიანის სხეული
menneskelig ადამიანური
menneskeliggøre გაადამიანურება
menneskeliggørelse გაადამიანურება
menneskelighed ადამიანობა
menneskelignende ადამიანისმაგვარი
menneskenatur ადამიანის ბუნება
menneskeretsforkæmperადამიანის უფლებების

დამცველი
menneskerettighedsforkæmperადამიანის უფლებების

დამცველი
menneskeskabt ადამიანის შექმნილი
menneskesky მორიდებული, ჩაკეტილი
menneskesmugling ადამიანებით ვაჭრობა
mennesketom უკაცრიელი
menneskevrimmel ბრბო
menneskeværd ადამიანური ღირსება
menneskeæder კაციჭამია
menopause მენოპაუზა
mens მაშინ როცა, როდესაც
menstruation თვიური, მენსტრუაცია
menstruationsbind ჰიგიენური საფენი
menstruationscyklus მენსტრუალური ციკლი
menstruel მენსტრუალური
mental გონებრივი, მენტალური
mentalitet მენტალიტეტი
mentor დამრიგებელი
menu მენიუ
menukort მენიუ
merarbejde დამატებითი სამუშაო
mere მეტი

უფრო
merforbrug დამატებითი ხარჯი
merian თავშავა
meridian მერიდიანი
merindkomst დამატებითი შემოსავალი
merindtægt დამატებითი შემოსავალი
meritokrat მერიტოკრატი
meritokrati მერიტოკრატია
meritokratisk მერიტოკრატიული
meromkostning დამატებითი ხარჯი
merudgift დამატებითი ხარჯი
merværdi დამატებითი ღირებულება
merværdiafgift დამატებითი ღირებულების

გადასახადი
merværdiomsætningsafgiftდამატებითი ღირებულების

გადასახადი
mesolitikum მეზოლითი

meson მეზონი
mesosfære მეზოსფერო
messing თითბერი
messingagtig თითბრისებრი
messingfarvet თითბრისფერი
mest უმრავლესობა, უმეტესობა

ყველაზე მეტი, უმეტესი
ძირითადად, უფრო, ყველაზე
უფრო

mester ოსტატი
ჩემპიონი

mesterlig ოსტატური
mesterskab ოსტატობა

ჩემპიონატი
პირველობა

mesterværk შედევრი
mestre დაუფლება
metaanalyse მეტაანალიზი
metabolisme მეტაბოლიზმი
metafor მეტაფორა
metaforisk მეტაფორული
metafysik მეტაფიზიკა
metafysisk მეტაფიზიკური
metagalakse მეტაგალაქტიკა
metagenes მეტაგენეზი
metainformation მეტაინფორმაცია
metal ლითონი, მეტალი
metaldetektor ლითონის დეტექტორი
metalgenstand ლითონის საგანი
metalholdig ლითონის შემცველი
metallic ლითონისფერი
metallisk ლითონის, მეტალური
metallurg მეტალურგი
metallurgi მეტალურგია
metallurgisk მეტალურგიული
metalplade ლითონის ფირფიტა
metaltråd ლითონის მავთული
metamorfisme მეტამორფიზმი
metamorfose მეტამორფოზი
metan მეთანი
metanol მეთანოლი
metastase მეტასტაზი
meteor მეტეორი
meteorit მეტეორიტი
meteorolog მეტეოროლოგი
meteorologi მეტეოროლოგია
meteorologisk მეტეოროლოგიური
meter მეტრი
meterlang მეტრიანი
metermål სახაზავი, საზომი
metervis მეტრობით
methan მეთანი
metis მეტისი

meningsmæssig metis
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metode მეთოდი
metodelære მეთოდიკა
metodik მეთოდიკა
metodisk მეთოდური
metodologi მეთოდოლოგია
metrik მეტრიკა
metro მეტრო
mexicaner მექსიკელი
mexicansk მექსიკური
miave კნავილი
midalder საშუალო ასაკი
midaldrende შუახნის
middag სადილი

შუადღე
middagsmad სადილი
middagstid შუადღე
middel საშუალო

საშუალება
middelafstand საშუალო მანძილი
middelalder შუა საუკუნეები
middelalderby შუასაუკუნოვანი ქალაქი
middelalderlig შუასაუკუნოვანი
middelfart საშუალო სიჩქარე
middelhavskyst ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო
middelhavsland ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა
middelhøj საშუალო სიმაღლის
middelhøjde საშუალო სიმაღლე
middelklasse საშუალო ფენა
middelmådig საშუალო
middelpris საშუალო ფასი
middelstor საშუალო ზომის
middelstørrelse საშუალო ზომა
middeltal საშუალო რიცხვი
middeltemperatur საშუალო ტემპერატურა
mide ტკიპა
midje წელი
midlertidig დროებითი
midlertidighed დროებითობა
midnat შუაღამე
midnatssol შუაღამის მზე
midnatstid შუაღამე
midsommer შუა ზაფხული
midt შუაში
midtbane მოედნის ცენტრი
midte შუა წერტილი, შუაგული, ცენტრი
midterst შუა
midtpunkt ცენტრი

შუაწერტილი
midvinter შუა ზამთარი
mig მე
migration მიგრაცია
migrere მიგრირება
migræne შაკიკი

mikroanalyse მიკროანალიზი
mikrobe მიკრობი
mikrobiolog მიკრობიოლოგი
mikrobiologi მიკრობიოლოგია
mikrobiologisk მიკრობიოლოგიური
mikrobryggeri მიკროლუდსახარში,

მიკროლუდსახდელი
mikrobølge მიკროტალღა
mikrobølgeovn მიკროტალღური ღუმელი
mikrobølget მიკროტალღური,

მიკროტალღიანი,
მიკროტალღოვანი

mikrochip მიკროჩიპი
mikroelektronik მიკროელექტრონიკა
mikroelement მიკროელემენტი
mikrofarad მიკროფარადი
mikrofauna მიკროფაუნა
mikrofilter მიკროფილტრი
mikroflora მიკროფლორა
mikrofon მიკროფონი
mikrofotografering მიკროფოტოგადაღება
mikrogram მიკროგრამი
mikrokirurgi მიკროქირურგია
mikroklima მიკროკლიმატი
mikrokredit მიკროკრედიტი
mikrometer მიკრონი, მიკრომეტრი
mikron მიკრონი
mikroorganisme მიკროორგანიზმი
mikroprocessor მიკროპროცესორი
mikrosekund მიკროწამი, წამის მემილიონედი
mikroskop მიკროსკოპი
mikroskopi მიკროსკოპია
mikroskopisk მიკროსკოპული
mikrostruktur მიკროსტრუქტურა
mikroverden მიკროსამყარო
mikroøkonomisk მიკროეკონომიკური
miks ნარევი
mikse შერევა
mikser მიქსერი
mil დანიური მილი
mild რბილი
mildhed სირბილე
mildne შერბილება
mildvejr თბილი ამინდი
mile მილი
milepæl ნიშანსვეტი
milevid ვრცელი
militarist მილიტარისტი
militaristisk მილიტარისტული
militær სამხედრო
militærbase სამხედრო ბაზა
militærdiktatur სამხედრო დიქტატურა
militærfly სამხედრო თვითმფრინავი

metode militærfly
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militærjunta სამხედრო გადატრიალება, ხუნტა
militærkup სამხედრო გადატრიალება
militærlejr სამხედრო ბანაკი
militærpoliti სამხედრო პოლიცია
militærtjeneste სამხედრო სამსახური
miljø გარემო
miljøaktivist გარემოს დამცველი
miljøbeskyttelse გარემოს დაცვა
miljøbevarelse გარემოს დაცვა
miljøfarlig გარემოსთვის საშიში
miljøforbrydelse ეკოლოგიური დანაშაული
miljøforkæmper გარემოს დამცველი
miljøforsker ეკოლოგი
miljøforskning ეკოლოგია
miljøforurening გარემოს დაბინძურება
miljøforvaltning ბუნებრივი რესურსების

განკარგვა
miljøkatastrofe ეკოლოგიური კატასტროფა
miljølære ეკოლოგია
miljømæssig გარემოსთან დაკავშირებული
miljøorganisation გარემოს დამცველთა

ორგანიზაცია
miljøproblem ეკოლოგიური პრობლემა
miljøprogram გარემოს დაცვის პროგრამა
miljøpåvirkning გარემოზე ზემოქმედება
miljøskadelig გარემოსთვის მავნე
miljøspørgsmål ეკოლოგიური საკითხი
miljøsvineri გარემოს დაბინძურება
miljøtilstand გარემოს მდგომარეობა
miljøværn გარემოს დაცვა
millennium ათასწლეული
milliampere მილიამპერი
milliard მილიარდი
milliarddel მემილიარდედი
milliardær მილიარდერი
milligram მილიგრამი
milliliter მილილიტრი
millimeter მილიმეტრი
millimeterpapir მილიმეტრული ქაღალდი
million მილიონი
milliondel მემილიონედი
millionvis მილიონობით
millionær მილიონერი
millisekund მილიწამი, წამის მეათასედი
millivolt მილივოლტი
milliwatt მილივატი
milt ელენთა
miltbetændelse სპლენიტი
miltbrand ჯილეხი, ციმბირის წყლული
miltforstørrelse სპლენომეგალია
miltsygdom სპლენოპათია
mimik მიმიკა
mimose მიმოზა

min ჩემი
minaret მინარეთი
minde შეხსენება

მეხსიერება
mindedag ხსენების დღე
mindelund მემორიალი
mindes გახსენება
mindesmærke ძეგლი
mindre ნაკლები

ნაკლებად
mindrebemidlet ხელმოკლე
mindretal უმცირესობა
mindretalsregering უმცირესობის მთავრობა
mindreværdig არასრულფასოვანი
mindreværdsfølelse არასრულფასოვნობის შეგრძნება
mindreårig მცირეწლოვანი
mindske კლება, დაკლება
mindskning შემცირება, კლება
mindst სულ მცირე, სულ ცოტა

უმცირესი
mindstebeløb მინიმალური თანხა
mindstegrænse ქვედა ზღვარი
mindstehøjde მინიმალური სიმაღლე
mindsteindtægt მინიმალური შემოსავალი
mindstekrav მინიმალური მოთხოვნა
mindsteløn მინიმალური ხელფასი
mindstelønning მინიმალური ხელფასი
mindstepris მინიმალური ფასი
mindsteværdi მინიმალური მნიშვნელობა
mine ნაღმი
minefelt დანაღმული ველი
mineral მინერალი
mineralholdig მინერალების შემცველი
mineralisering მინერალიზაცია
mineralogi მინერალოგია
mineralogisk მინერალოგიური
mineralsk მინერალური
mineralvand მინერალური წყალი
minere დანაღმვა
minering დანაღმვა
minerydder გამნაღმველი
minialbum მინიალბომი
minibus მიკროავტობუსი
minicomputer მინიკომპიუტერი
minikøkken მინისამზარეულო
minimal მინიმალური
minimalisere მინიმალიზება
minimalisering მინიმალიზება
minimalisme მინიმალიზმი
minimalist მინიმალისტი
minimalistisk მინიმალისტური
minimalløn მინიმალური ხელფასი
minimum მინიმუმი

militærjunta minimum
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minimumsbeløb მინიმალური თანხა
minimumsgrænse ქვედა ზღვარი
minimumshøjde მინიმალური სიმაღლე
minimumskrav მინიმალური მოთხოვნა
minimumslængde მინიმალური სიგრძე
minimumslønning მინიმალური ხელფასი
minimumstemperatur უდაბლესი ტემპერატურა
minister მინისტრი
ministerium სამინისტრო
mink წაულა
minoritet უმცირესობა
minus მინუსი
minusgrad ყინვის გრადუსი
minustegn მინუს ნიშანი
minut წუთი
minutlang წუთიერი
minutviser საათის დიდი ისარი
miocæn მიოცენი
mirabel ალუჩა
mirakel სასწაული
mirakuløs სასწაულებრივი
mis ფისუნია
misantrop მიზანთროპი
misantropi მიზანთროპია
misbillige არმოწონება
misbrug ბოროტად გამოყენება
misbruge ბოროტად გამოყენება
misdannelse მანკი
miserabel საცოდავი, უბედური
misere საცოდაობა, უბედურება
misforhold შეუსაბამობა
misfornøjet უკმაყოფილო
misforstå არასწორად გაგება
misforståelse გაუგებრობა
mishag უკმაყოფილება
mishandle ცუდად მოპყრობა
mishandling ცუდი მოპყრობა
mislyd ხმაური
mislykket წარუმატებელი, უიღბლო
misnøje უკმაყოფილება,

დაუკმაყოფილებლობა
misopfatte არასწორად აღქმა
misopfattelse არასწორად აღქმა
mispel ზღმარტლი
missekat ფისუნია
missil რაკეტა
mission მისია
missionær მქადაგებელი
mistanke ეჭვი
miste დაკარგვა
mistelten ფითრი
mistillid უნდობლობა
mistillidsvotum უნდობლობის ვოტუმი

mistro უნდობლობა
mistrøstig უიმედო

დაღვრემილი
mistænke ეჭვის მიტანა
mistænkelig საეჭვო
mistænkeliggørelse ეჭვის მიტანა
mistænksom ეჭვიანი
mistænkt ეჭვმიტანილი
misunde შური
misundelig შურიანი
misundelse შური
misundelsesværdig საშური
misvækst ცუდი მოსავალი
mit ჩემი
mix ნარევი
mixe შერევა
mixer მიქსერი
mjave კნავილი
mjød თაფლუჭი
mjødurt ქაფურა
mobbe წვალება, გულის გაწყალება,

აბუჩად აგდება
mobil მობილური, მოძრავი
mobilisere მობილიზება
mobiliseret მობილიზებული
mobilisering მობილიზება
mobilitet მობილურობა
mobiltelefon მობილური ტელეფონი
mobiltelefoni მობილური ტელეფონია
mobning წვალება, გულის გაწყალება,

აბუჩად აგდება
mod გამბედაობა, გულადობა,

სითამამე, სიმამაცე
modangreb კონტრშეტევა
modanklage კონტრბრალდება
modarbejde ხელის შეშლა
modargument საწინააღმდეგო არგუმენტი
modbetingelse უკუპირობა
modbevis კონტრმტკიცებულება
modbevise უარყოფა

გადარწმუნება
mode მოდა
model მოდელი
modelleret მოდელირებული
modem მოდემი
moden მწიფე, მომწიფებული
modenhed სიმწიფე
moder დედა
moderat ზომიერი
moderation ზომიერება

ფასდაკლება
moderhjerte დედის გული
moderkage პლაცენტა

minimumsbeløb moderkage
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moderkærlighed დედის სიყვარული
moderland სამშობლო
moderlig დედობრივი, დედისეული
moderløs უდედო
modermorder ბებია, დიდედა, დედის დედა
modermælk დედის რძე
modermærke ხალი
moderne თანამედროვე
modernisere განახლება, მოდერნიზება
moderniseret გათანამედროვებული,

მოდერნიზებული
modernisering განახლება, მოდერნიზაცია
modernisme მოდერნიზმი
modernist მოდერნისტი
modernistisk მოდერნისტული
moderskab დედობა
modersmål დედაენა
modersprog დედაენა
modfalden იმედგაცრუებული
modfase უკუფაზა, ანტიფაზა
modforslag კონტრწინადადება
modgang წინააღმდეგობა
modgift შხამსაწინააღმდეგო
modgåede შემხვედრი
modgående შემხვედრი
modificere შეცვლა
modificeret მოდიფიცირებული
modificering ცვლილება
modifikation ცვლილება
modig გაბედული, გამბედავი, გულადი,

თამამი, მამაცი, უშიშარი,
შეუპოვარი

modkup კონტრგადატრიალება
modne მომწიფება
modning მომწიფება
modoffensiv კონტრშეტევა
modpart მოწინააღმდეგის მხარე

მოპირდაპირე მხარე
modreaktion უკურეაქცია
modsat მოპირდაპირე, საპირისპირო

შებრუნებული
პირისპირ

modsigelse წინააღმდეგობა, შეუსაბამობა
modsigelsesfri არაწინააღმდეგობრივი
modsigelsesfuld წინააღმდეგობრივი, შეუსაბამო
modsigelsesfyldt წინააღმდეგობრივი, შეუსაბამო
modsigende წინააღმდეგობრივი, შეუსაბამო
modspørgsmål საპასუხო კითხვა
modstand წინააღმდეგობა

წინაღობა
რეზისტორი

modstander მოწინააღმდეგე
modstandsbevægelse წინააღმდეგობის მოძრაობა

modstandsdygtig გამძლე
modstandsevne გამძლეობა, წინააღმდეგობის

გაწევის უნარი
modstandskraft წინააღმდეგობის ძალა
modstrid წინააღმდეგობა
modstridende წინააღმდეგობრივი, შეუსაბამო
modstræbende უხალისო

უხალისოდ
modstrøm შემხვედრი დინება
modstrøms დინების წინააღმდეგ
modstå გაძლება, ატანა
modsvar თანადობა
modsvare თანადობა
modsvarende სათანადო, შესატყვისი
modsvarighed თანადობა
modsætning კონტრასტი

წინააღმდეგობა
modsætningsfuld წინააღმდეგობრივი
modsætningsfyldt წინააღმდეგობრივი
modsætte შეწინააღმდეგება
modtage მიღება
modtagelig მგრძნობიარე
modtagelighed მგრძნობიარობა
modtagelse მიღება
modtager ადრესატი

მიმღები
modtageradresse მიმღების მისამართი
modtagerland მიმღები ქვეყანა
modtræk საპასუხო სვლა
modul მოდული
modulation მოდულაცია
modvilje ანტიპათია, არაკეთილგანწყობა
modvillig უხალისოდ
modvind შემხვედრი ქარი
modvirke უკუქმედება
modvirkning უკუქმედება
modvægt საპირწონე
mol მოლი
moldover მოლდოველი
moldovisk მოლდოვური
molekyle მოლეკულა
molekylvægt მოლეკულის წონა
molekylær მოლეკულური
molekylærbiologi მოლეკულური ბიოლოგია
mollusk მოლუსკი
molybdæn მოლიბდენი
molær მოლური
moment მომენტი
momentan მყისიერი
moms დამატებითი ღირებულების

გადასახადი
mon განა
monark მონარქი

moderkærlighed monark
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monarki მონარქია
monarkist მონარქისტი
monarkistisk მონარქისტული
monetær ფულადი
mongol მონღოლი
mongolsk მონღოლური
monitor მონიტორი
monodi მონოდია
monoetnisk მონოეთნიკური
monoftong მონოფთონგი
monofysitt მონოფიზიტი
monogami მონოგამია
monografi მონოგრაფია
monogram მონოგრამა
monokord მონოქორდი
monokromatisk მონოქრომატული
monokromi მონოქრომია
monolit მონოლითი
monolitisk მონოლითური
monolog მონოლოგი
monomani მონომანია
monoplan მონოპლანი
monopol მონოპოლია
monopolisere მონოპოლიზება
monopoliseret მონოპოლიზებული
monopolisering მონოპოლიზება
monopolisk მონოპოლური
monopolist მონოპოლისტი
monopolistisk მონოპოლისტური
monosyllabisme მონოსილაბიზმი
monoteisme მონოთეიზმი
monoteist მონოთეისტი
monoteistisk მონოთეისტური
monoton მონოტონური
monovalent ერთვალენტიანი
monozygote მონოზიგოტა
monster მონსტრი, ურჩხული
monstrøs დრაკონული
monsun მუსონი
montage მონტაჟი, აწყობა
montenegriner ჩერნოგორიელი
montenegrinsk ჩერნოგორიული
montere მონტირება, აწყობა
monteret აწყობილი
montering მონტაჟი, აწყობა
montør ხელოსანი
monument მონუმენტი
monumental მონუმენტური
mop შვაბრა
moppe შვაბრა

შვაბრით წმენდა
mops მოპსი
mor დედა

moral მორალი
moralisme მორალიზმი
moralist მორალისტი
moralistisk მორალისტური
moralkodeks მორალური კოდექსი
morallære ეთიკა
moralpræken ჭკუის სწავლება
moralsk მორალური
moratorium მორატორიუმი
morbroder ბიძა
morbror ბიძა
morbær თუთა
morbærtræ თუთა
mord მკვლელობა
morder მკვლელი
morderske მკვლელი
mordforsøg მკვლელობის მცდელობა
mordvåben მკვლელობის იარაღი
more გართობა, გახალისება,

გამხიარულება
morel ბალი
morellfarvet ალუბლისფერი
morfader ბაბუა, პაპა, დედის მამა
morfar ბაბუა, პაპა, დედის მამა
morfem მორფემა
morfin მორფიუმი
morfinist მორფინისტი
morfologi მორფოლოგია
morfologisk მორფოლოგიური
morgen დილა
morgenandagt დილის ლოცვა
morgenavis დილის გაზეთი
morgenblad დილის გაზეთი
morgendag ხვალინდელი დღე
morgendæmring განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
morgenfrue გულყვითელა
morgengry განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
morgenkaffe დილის ყავა
morgenkåbe ხალათი
morgenmad საუზმე
morgenmåltid საუზმე
morgenrøde ალიონი
morgensol დილის მზე
morkel ხარისფაშვა
mormoder ბებია, დიდედა, დედის დედა
mormor ბებია, დიდედა, დედის დედა
moro გართობა, მხიარულება
morsealfabet მორზეს ანბანი
morskab დედობა
morsom მხიარული, სასაცილო, საამო
mortalitet სიკვდილიანობა

monarki mortalitet
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morter ნაღმსატყორცნი
mortifikation გაუქმება
moræne მორენა
mos პიურე

ხავსი
mosaik მოზაიკა
mosbegroet ხავსიანი, ხავსმოკიდებული
mose ჭაობი
mosebølle ლურჯი მოცვი
mosegris წყლის მემინდვრია
mosehornugle ბაიყუში
mosgroet ხავსიანი, ხავსმოკიდებული
moske მეჩეთი
moskito კოღო
moskushjort მუშკი
moskusokse ხარვერძი
moskusrotte ონდატრა
mosplante ხავსი
most წვენი
moster დეიდა
motion მოძრაობა, ვარჯიში
motionere ვარჯიში
motionist მოვარჯიშე
motiv მოტივი
motivation მოტივაცია
motiveret მოტივირებული
motor ძრავა
motorbåd მოტორიანი ნავი
motorcykel მოტოციკლი
motorcykelsport მოტოსპორტი
motorcyklist მოტოციკლისტი
motordreven ძრავიანი, მოტორიანი
motordrevet ძრავიანი, მოტორიანი
motorolie მანქანის ზეთი
motorsav ბენზოხერხი
motorskib მოტორიანი ნავი
motorvej გზატკეცილი
motorvogn ელმავალი
motto დევიზი, ლოზუნგი
mousserende შუშხუნა
mudder ლაფი, ტალახი
mug ობი
mugge დოქი
muggen დაობებული
mugne დაობება
muhamedanisme მაჰმადიანობა
muhamedansk მაჰმადიანი
mukkert ურო
mulat მულატი
muldvarp თხუნელა
muldvarpagtig თხუნელასებრი
muldvarplignende თხუნელასებრი
muldyr ჯორი

mulig შესაძლებელი
შესაძლო

muliggøre შეძლება
mulighed შესაძლებლობა
muligvis შესაძლოა
multietnisk მრავალეთნიკური
multikulturel მრავალკულტურული,

მულტიკულტურული
multilateral მრავალმხრივი
multimedieafspiller საკრავი
multinational მრავალეროვანი
multiplicere გამრავლება
multiplikation გამრავლება
multiplikativ მულტიპლიკაციური
multiplikator მამრავლი
multiplum ჯერადი
mulæsel ჯორცხენა
mumie მუმია
mumle ბუტბუტი, ბუზღუნი
mund პირი

ხახა
mundhule პირის ღრუ
munding შესართავი
mundkurv სადრუნჩე
mundtlig ზეპირი, ზეპირსიტყვიერი

სალაპარაკო
mungo მანგუსტა
municipal მუნიციპალური
munk ბერი
munter მხიარული, ხალისიანი
mur კედელი
mure კედლის აგება
murmeldyr ვირზაზუნა
mursejler ნამგალა
mursten აგური

კრამიტი
murstensbygning აგურის შენობა
murstensrød აგურისფერი
mus თაგვი
muse მუზა
musefugl თაგვფრინველი
musefælde სათაგური
musehale თაგვიკუდა
musehul თაგვის სორო
museklik თაგვით დაწკაპუნება
musemåtte თაგვსაფენი
musetorn თაგვისარა
museum მუზეუმი
museumsgenstand მუზეუმის ექსპონატი
musik მუსიკა
musikalsk მუსიკალური
musikant მუსიკოსი
musiker მუსიკოსი

morter musiker
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musikinstrument მუსიკალური ინსტრუმენტი
musiklærer მუსიკის მასწავლებელი
musikskole მუსიკალური სკოლა
musikuddannelse მუსიკალური განათლება
musikvidenskab მუსიკისმცოდნეობა
muskat ჯავზი
muskatnød ჯავზი
muskel კუნთი
muskelstærk კუნთმაგარი
muskuløs დაკუნთული, კუნთიანი
muslim მუსულმანი
muslimsk მუსულმანური
musling მიდია
musvåge კაკაჩა
mutant მუტანტი
mutation მუტაცია
mutter დედა
mycelium მიცელიუმი
myg კოღო
myggestik კოღოს ნაკბენი
myglignende კოღოსმაგვარი
mynde მწევარი
myndig სრულწლოვანი

უფლებამოსილი
myndighed უფლებამოსილება

უწყება
mynte პიტნა
myr ჭაობი
myrde ხოცვა, ჟლეტა
myre ჭიანჭველა
myrebille ჭრელა
myrebo ჭიანჭველების ბუდე
myrepindsvin იქედნე
myresluger ჭიანჭველაჭამია
myresyre ჭიანჭველმჟავა
myretue ჭიანჭველების ბუდე
myrte მურტი
mysterium გამოცანა

იდუმალება
mysteriøs იდუმალი
mystik მისტიკა
mystisk მისტიკური
myte მითი
mytedannelse მითების წარმოქმნა
mytisk მითიური
mytolog მითოლოგი
mytologi მითოლოგია
mytologisk მითოლოგიური
mytteri ამბოხი, ამბოხება
mæcen მეცენატი
mæcenat მეცენატი
mægle შუამავლობა
mægler შუამავალი

mæglervirksomhed შუამავლობა
mægling შუამავლობა
mægtig ძლევამოსილი, მძლავრი, ძლიერი
mælde ნაცარქათამა
mæle ხმა

მეტყველება
mælk რძე
mælkeagtig რძისებრი
mælkebøtte ბაბუაწვერა
mælkehat არყა სოკო
mælkehvid რძისფერი
mælkekirtel სარძევე ჯირკვალი
mælkeprodukt რძის ნაწარმი
mælkepulver რძის ფხვნილი
mælkesyre რძემჟავა
mælketand სარძევე კბილი
mælkevejen ირმის ნახტომი, დათვისფეხა
mængde რაოდენობა

სიმრავლე
mængdebegreb სიმრავლის ცნება
mængdelære სიმრავლეთა თეორია
mængdevis დიდი ოდენობით
mærkbar შესამჩნევი
mærke აღნიშვნა, ნიშანი

შეგრძნება, შემჩნევა
მონიშვნა

mærkedag აღსანიშნავი თარიღი
mærkelig უცნაური
mærkværdig ღირსშესანიშნავი
mærkværdighed ღირსშესანიშნაობა
mæslinger წითელა
mæt მაძღარი, ნაჭამი
mætning გაჯერება
mætte გაჯერება
mættet გაჯერებული, ნაჯერი
mø ქალიშვილი
møbel ავეჯი
møbelfabrik ავეჯის ქარხანა
møbler ავეჯი
møde შეხვედრა
mødeleder კრების თავმჯდომარე
mødes შეხვედრა
mødested შეხვედრის ადგილი
mødetid შეხვედრის დრო
mødom ქალიშვილობა, სიქალწულე
mødomløs ქალიშვილობადაკარგული
mødomshinde საქალწულე აპკი
møg ნეხვი
møl ჩრჩილი
mølle წისქვილი
møller მეწისქვილე
mønster ნიმუში
mønt მონეტა

musikinstrument mønt
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møntverk ზარაფხანა
mørk ბნელი

პირქუში
mørke სიბნელე, წყვდიადი
mørkeblå მუქი ლურჯი
mørkebrun მუქი ყავისფერი
mørkegrøn მუქი მწვანე
mørkegrå მუქი ნაცრისფერი
mørkegul მუქი ყვითელი
mørkelagt ჩაბნელებული
mørkerød მუქი წითელი, მეწამული
mørkfarve მუქი ფერი
mørkfarvet მუქი
mørkhudet შავკანიანი
mørkhåret შავგრემანი
mørklagt ჩაბნელებული
mørklægge ჩაბნელება
mørkne დაბნელება
mørkning ბინდი
mørkstribet მუქზოლებიანი
møtrik ქანჩი
måde მანერა, ყაიდა, მიდგომა
mådehold თავშეკავებულობა
mådeholden თავშეკავებული,

გაწონასწორებული
mådeholdende თავშეკავებული,

გაწონასწორებული
mådeholdenhed თავშეკავებულობა
mådelig ზომიერი
måge თოლია
mågeæg თოლიის კვერცხი
mål ენა, დიალექტი

ზომა, საზომი
მიზანი

målbar გაზომადი
målbevidst მიზანდასახული
målbevidsthed მიზანდასახულობა,

მიზანსწრაფულობა
måle გაზომვა
målebånd საზომი
måleenhed ზომის ერთეული
måleinstrument საზომი
målelig გაზომადი
målemetode გაზომვის მეთოდი
måler მრიცხველი

მზომელა
målestok მასშტაბი

სკალა
måling გაზომვა
målløs ხმაწართმეული, დამუნჯებული

მიზანს მოკლებული
უშედეგო

målmand მეკარე

målrettet მიზანდასახული,
მიზანმიმართული,
მიზანსწრაფული

målsøgende თვითდამიზნადი
målteori ზომის თეორია
måltid ჭამა
målvogter მეკარე
måne მთვარე
måned თვე
månedlang ერთთვიანი
månedlig თვიური, ყოველთვიური
månedsblad ყოველთვიური ჟურნალი
månedskort თვიური ბილეთი
månedsløn თვიური ხელფასი
månedsmagasin ყოველთვიური ჟურნალი
månedsvis თვეობით
månedyrkelse მთვართაყვანისმცემლობა
månedyrker მთვართაყვანისმცემელი
månefartøj მთვარემავალი
månefase მთვარის ფაზა
måneformørkelse მთვარის დაბნელება
månekrater მთვარის კრატერი
månelignende მთვარისებრი
månelys მთვარის შუქი
måneoverflade მთვარის ზედაპირი
månerude მარგალიტა
måneskin მთვარის შუქი
månestråle მთვარის სხივი
mår კვერნა
mårhund ენოტისებრი ძაღლი
måske ალბათ, იქნებ, შესაძლებელია,

შესაძლოა
måtte უნდა, აუცილებლად უნდა
nabo მეზობელი
naboby მეზობელი ქალაქი
naboerske მეზობელი
nabolag სამეზობლო
naboland მეზობელი ქვეყანა
naboskab მეზობლობა
naboskabelig მეზობლური

კეთილმეზობლური
nabostat მეზობელი სახელმწიფო
nabovinkel მომიჯნავე კუთხე
nadir ნადირი
nafta ნავთობი
naftalen ნაფთალინი
naftalin ნაფთალინი
nagle ლურსმანი

მიჭედვა
naiv გულუბრყვილო
naivitet გულუბრყვილობა
nakke კეფა
nakkeskind ქეჩო

møntverk nakkeskind
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nanometer ნანომეტრი
nanosekund ნანოწამი
nanoteknologi ნანოტექნოლოგია
nar მასხარა
narcis ნარგიზი
narhval ზღვის მარტორქა, ნარვალი
narkissos ნარგიზი
narkohandel ნარკოვაჭრობა
narkohandler ნარკომოვაჭრე
narkokriminalitet ნარკოდამნაშავეობა
narkolepsi ნარკოლეპსია
narkoman ნარკომანი
narkomani ნარკომანია
narkose ნარკოზი
narkotikaafhængighed ნარკოდამოკიდებულება
narkotikabande ნარკობანდა
narkotikabaron ნარკობარონი
narkotikabekæmpelse ნარკობრძოლა
narkotikadebat ნარკოდებატი
narkotikaekspert ნარკოექსპერტი
narkotikaforbrydelse ნარკოდანაშაული
narkotikaforbryder ნარკოდამნაშავე
narkotikafri უნარკოტიკო
narkotikahandler ნარკომოვაჭრე
narkotikahelvede ნარკოჯოჯოხეთი
narkotikakartel ნარკოკარტელი
narkotikaklinik ნარკოკლინიკა
narkotikakontrol ნარკოკონტროლი
narkotikakonvention ნარკოკონვენცია
narkotikakrig ნარკოომი
narkotikakriminalitet ნარკოდამნაშავეობა
narkotikamafia ნარკომაფია
narkotikamiljø ნარკოგარემო
narkotikaorganisation ნარკოორგანიზაცია
narkotikapoliti ნარკოპოლიცია
narkotikapolitik ნარკოპოლიტიკა
narkotikaproblem ნარკოპრობლემა
narkotikaproblematik ნარკოპრობლემატიკა
narkotikaproduktion ნარკოწარმოება
narkotikarede ნარკობუდე
narkotikasmugler ნარკოკონტრაბანდისტი
narkotikasmugling ნარკოკონტრაბანდა
narkotikasælger ნარკოვაჭარი
narkotikatransport ნარკოტრანსპორტი
narkotikavirksomhed ნარკოსაქმიანობა
narkotikum ნარკოტიკი
narkotisk ნარკოტიკული
narrativ მოთხრობითი
narre მოტყუება
narresut საწოვარა
nasal ცხვირის, ცხვირისმიერი
nasallyd ცხვირისმიერი ბგერა
nat ღამე

natalitet შობადობა
natarbejde ღამის სამუშაო
natblindhed ჰემერალოპია
natbus ღამის ავტობუსი
natdragt ღამის პერანგი
natflyvning ღამის ფრენა
nathimmel ღამის ცა
nathue ღამის ქუდი
nation ერი
national ეროვნული
nationalbank ეროვნული ბანკი
nationalbevægelse ეროვნული მოძრაობა
nationalbibliotek ეროვნული ბიბლიოთეკა
nationalbudget სახელმწიფო ბიუჯეტი
nationaldag ეროვნული დღესასწაული
nationaldemokrat ნაციონალდემოკრატი
nationaldragt ეროვნული სამოსი
nationalforsamling პარლამენტი
nationalgalleri ეროვნული გალერეა
nationalhelt ეროვნული გმირი
nationalhymne ეროვნული ჰიმნი
nationalisere ნაციონალიზება
nationalisering ნაციონალიზაცია
nationalisme ნაციონალიზმი
nationalist ნაციონალისტი
nationalistisk ნაციონალისტური
nationalitet ეროვნება
nationalmuseum ეროვნული მუზეუმი
nationalpark ნაკრძალი
nationalsang ეროვნული ჰიმნი
nationalsocialisme ნაციონალ-სოციალიზმი
nationalsocialist ნაციონალ-სოციალისტი
nationalsocialistisk ნაციონალ-სოციალისტური
natkjole ღამის პერანგი
natklub ღამის კლუბი
natlig ღამის
natpotte ღამის ქოთანი
natrium ნატრიუმი
natriumklorid ნატრიუმის ქლორიდი
natron სოდა
natside ბნელი მხარე
natskjorte ღამის პერანგი
natskygge ძაღლყურძენა
nattakst ღამის ტარიფი
nattefrost ღამის ყინვა
nattehimmel ღამის ცა
nattekulde ღამის ყინვა
natteliv ღამის ცხოვრება
nattergal ბულბული
nattero ღამის სიმშვიდე
nattesøvn ღამის ძილი
nattetid ღამის საათები
nattetime ღამის საათი

nanometer nattetime
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nattevagt ღამის მორიგეობა
nattog ღამის მატარებელი
nattøj ღამის საცვალი
natugle ტყის ბუ
natur ბუნება
naturalisation ნატურალიზაცია
naturalisme ნატურალიზმი
naturalist ნატურალისტი
naturalistisk ნატურალისტური
naturbeskyttelse ბუნების დაცვა
naturbevaring ბუნების დაცვა
naturel ბუნებრივი
naturelsker ბუნების მოყვარული
naturfag საბუნებისმეტყველო საგანი
naturfaglig საბუნებისმეტყველო
naturfilosofi ნატურფილოსოფია
naturforhold ბუნებრივი პირობები
naturforsker ბუნებისმეტყველი
naturfredning ბუნების დაცვა
naturfredninger ბუნების დამცველი
naturfredningsmæssig ბუნებისდაცვითი,

გარემოსდაცვითი
naturfænomen ბუნებრივი მოვლენა
naturgas ბუნებრივი აირი
naturgasforsyning გაზმომარაგება
naturgeografi ფიზიკური გეოგრაფია
naturhistorie ბუნებისმეტყველება
naturhistorisk საბუნებისმეტყველო
naturisme ნუდიზმი
naturist ნუდისტი
naturkatastrofe სტიქიური უბედურება
naturkraft ბუნების ძალა
naturlandskab პეიზაჟი
naturlig ბუნებრივი
naturligvis ბუნებრივად

ბუნებრივია, რასაკვირველია
naturlov ბუნების კანონი
naturmetode ბუნებრივი მეთოდი
naturmiljø ბუნებრივი გარემო
naturmæssig ბუნებრივი
naturomgivelse ბუნებრივი გარემო
naturpark ნაკრძალი
naturproces ბუნებრივი პროცესი
naturprodukt ბუნებრივი ნაწარმი
naturreservat ნაკრძალი
naturskov ტყე
naturskøn ბუნებრივად ლამაზი
naturskønhed ბუნების სილამაზე
naturtalent ბუნებრივი ნიჭი
naturvidenskab ბუნებისმეტყველება,

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება
naturvidenskabelig საბუნებისმეტყველო
naturvidenskabsmand ბუნებისმეტყველი

natviol ღამის ია, ორფოთოლა
nautisk საზღვაო, სანაოსნო
navigation ნავიგაცია

ნაოსნობა
navigatør ნავიგატორი
navigering ნავიგაცია
navle ჭიპი
navlebeskuende თვითდაკავებული, საკუთარი

თავით დაკავებული
navlebeskuer საკუთარი თავით დაკავებული
navleformet ჭიპისებრი
navlestreng ჭიპლარი
navn სახელი

სახელწოდება, დასახელება
navne სეხნია, თანამოსახელე
navnebroder სეხნია, თანამოსახელე
navnebror სეხნია, თანამოსახელე
navnedag დღეობა
navneforandring სახელის შეცვლა
navnefælle სეხნია, თანამოსახელე
navnefætter სეხნია
navneord არსებითი სახელი
navneskifte სახელის გამოცვლა
navnesøster სეხნია, თანამოსახელე
navneændring სახელის შეცვლა
navngive დარქმევა
navnløs უსახელო
navr ნეკერჩხალი
naziparti ნაცისტური პარტია
nazipropaganda ნაცისტური პროპაგანდა
nazisme ნაციზმი
nazist ნაცისტი
nazistisk ნაცისტური
neandertaler ნეანდერტალელი
neandertalmenneske ნეანდერტალელი ადამიანი
ned ქვევით, ქვეშ, დაბლა, ძირს
nedad დაღმა
nedadbøjet დახრილი, გადახრილი
nedadgående დაღმავალი
nedarve მემკვიდრეობით მიღება
nedarvet მემკვიდრეობითი,

მემკვიდრეობით მიღებული
nedarvning მემკვიდრეობით მიღება
nedbryde დაშლა
nedbrydelig დაშლადი
nedbrydende დამშლელი
nedbrydning დაშლა
nedbrydningsproces დაშლის პროცესი
nedbør ნალექი
nedbørmængde ნალექის ოდენობა
nedbørsmængde ნალექიანობა
nede დაბლა, ქვევით, ქვეშ, ძირს
nedefra ქვევიდან

nattevagt nedefra
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nedenfor ქვევით
nedenfra ქვევიდან
nedennævnt ქვემოთხსენებული
nedenstående ქვემოთხსენებული
nedentil ქვედა მხარეს
nedenunder ქვევით
nederdel ქვედაკაბა, ქვედატანი
nederdrægtig საზიზღარი

სულმდაბალი, ბინძური
nederdrægtighed სულმდაბლობა
nederlag მარცხი, წარუმატებლობა
nederlagsstemning უიმედობა
nederlandsk ჰოლანდიური
nederlænder ჰოლანდიელი
nederst ქვედა

უდაბლესი
nedfald ნალექი
nedfaldsskakt ნაგავსატარი
nedfrosset გაყინული
nedfryse გაყინვა
nedfrysning გაყინვა
nedgang დაღმასვლა

ჩასასვლელი
nedgangsperiode დაღმასვლის პერიოდი
nedgangstid დაღმასვლის პერიოდი
nedgående დაღმავალი
nedhugning გაჩეხვა
nediset მოყინული
nedkæmpe დაძლევა
nedkøle გაცივება, გაგრილება
nedkøling გაცივება, გაგრილება
nedlægge დახურვა
nedlæggelse დახურვა
nedlægning დახურვა
nedover ქვევით
nedre ქვედა
nedringe გადარეკვა
nedrustning განიარაღება
nedrustningspolitik განიარაღების პოლიტიკა
nedsat დაწეული
nedskrive ჩამოწერა
nedskære შეკვეცა, შემცირება
nedskæring შეკვეცა, შემცირება
nedskæringspolitik შემცირების პოლიტიკა
nedstemt დაღვრემილი, მწუხარე
nedstigende დაღმავალი
nedstrøms დინების მიმართულებით
nedsætte შემცირება, კლება
nedsættelse შემცირება, დაწევა
nedsættende დამამცირებელი,

უგულებელმყოფელი
nedtrapning შეკვეცა, შემცირება
nedtrappe შეკვეცა, შემცირება

nedtrykt დეპრესიაში მყოფი
nedtur დაღმასვლა
nedvurdere დაკნინება, არდაფასება
nedvurdering დაკნინება, არდაფასება
nedværdige დამცირება
nedværdigelse დამცირება
nedværdigende დამამცირებელი
nedværdiget დამცირებული
negation უარყოფა
negativ უარყოფითი
neger ზანგი
negl ფრჩხილი
neglefil ფრჩხილების ქლიბი
neglelak ფრჩხილების ლაქი
negligere უგულებელყოფა
negligering უგულებელყოფა
nej არა
nejstemme საწინააღმდეგო ხმა
nekrolog ნეკროლოგი
nektar ნექტარი
nektarin ვაშლატამა
nellike მიხაკი
nem ადვილი, იოლი
nemlig სახელდობრ, კერძოდ
neodym ნეოდიმი
neofyt ნეოფიტი
neogen ნეოგენი
neoimpressionisme ნეოიმპრესიონიზმი
neoklassisk ნეოკლასიკური
neolitikum ნეოლითი
neologisme ნეოლოგიზმი
neon ნეონი
neonfarvet ნეონისფერი
neonlys ნეონის განათება
neonrør ნეონის მილაკი
neoplatonisme ნეოპლატონიზმი
neoteni ნეოტენია
neptunium ნეპტუნიუმი
nerie ოლეანდრი
nerve ნერვი
nerveberoligende ნერვების დამაწყნარებელი
nervelæge ნერვოპათოლოგი
nervesvækket სუსტი ნერვების მქონე
nervesystem ნერვული სისტემა
nervøs ნერვიული
nervøsitet ნერვიულობა
nestor უხუცესი
net ქსელი

აბლაბუდა
ბადე

netadresse ინტერნეტ-მისამართი
netbank ინტერნეტ-ბანკი
nethinde ბადურა

nedenfor nethinde
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netop ზუსტად
netto ნეტო
nettofortjeneste სუფთა მოგება
nettovægt სუფთა წონა
netværk ქსელი
netværksadministrator ქსელის ადმინისტრატორი
neurobiologi ნეირობიოლოგია
neurobiologisk ნეირობიოლოგიური
neurofysiologi ნეიროფიზიოლოგია
neurofysiologisk ნეიროფიზიოლოგიური
neurokirurg ნეიროქირურგი
neurokirurgi ნეიროქირურგია
neurokirurgisk ნეიროქირურგიული
neurolog ნევროლოგი
neurologi ნევროლოგია
neurologisk ნევროლოგიური
neuromedicin ნევროლოგია
neuron ნეირონი

ნერვული უჯრედი
neurose ნევროზი
neutral ნეიტრალური
neutralisere ნეიტრალიზება
neutraliserende გამანეიტრალებელი
neutralisering ნეიტრალიზება
neutralitet ნეიტრალობა
neutralitetserklæring ნეიტრალიტეტის გამოცხადება
neutrino ნეიტრინო
neutron ნეიტრონი
neutronbombe ნეიტრონული ბომბი
neutronstjerne ნეიტრონული ვარსკვლავი
nevø დისწული, ძმისწული
newzealandsk ახალზელანდიური
newzealænder ახალზელანდიელი
ni ცხრა
niacin ნიკოტინმჟავა
nibinds ცხრატომიანი
niche ნიშა
nicifret ცხრანიშნა
nidages ცხრადღიანი
nidobbelt ცხრამაგი
niece დისწული, ძმისწული
niende მეცხრე
niendedel მეცხრედი
nier ცხრიანი, მეცხრე ნომერი
nietages ცხრასართულიანი
nihilisme ნიჰილიზმი
nihilist ნიჰილისტი
nihilistisk ნიჰილისტური
nikant ცხრაკუთხედი
nikantet ცხრაგვერდა

ცხრაკუთხა
nikke თავის დაქნევა, დათანხმება
nikkedukke მარიონეტი

nikkel ნიკელი
nikkelfri უნიკელო
nikotin ნიკოტინი
nikotinfri უნიკოტინო
niobium ნიობიუმი
nippel ნიპელი
nirvana ნირვანა
nisse სახლის ანგელოზი, გნომი
nissehue გნომის ქუდი
nitimers ცხრასაათიანი
nitrat ნიტრატი
nitrit ნიტრიტი
nitrobenzen ნიტრობენზოლი
nitrogen აზოტი
nitroglycerin ნიტროგლიცერინი
nitte მოქლონი

მოქლონვა
nitten ცხრამეტი
nittende მეცხრამეტე
nittenhundredetal მეოცე საუკუნე
nittenårig ცხრამეტწლიანი
nittenårs ცხრამეტი წლის
niveau დონე
niøje სალამურა
niårig ცხრაწლიანი
niårs ცხრა წლის
nobel კეთილშობილი
nobelium ნობელიუმი
nobelpris ნობელის პრემია
nobelpristager ნობელის პრემიის ლაურეატი
nobelprisvinder ნობელის პრემიის ლაურეატი
node ნოტი
nogen ვინმე

ზოგი, ზოგიერთი, რომელიმე,
რომელიღაც
რამდენიმე

nogenledes როგორმე, რამენაირად
nogenlunde მეტ-ნაკლებად
nogensinde ოდესღაც
nogensomhelst ვინმე, ვინც გინდა, რომელიღაც
nogensteds სადმე, სადღაც
nogenting რამე
noget რაიმე, რამე, რაღაცა
nogle ზოგი, ზოგიერთი

რამდენიმე
nok კმარა

საკმარისი
საკმარისად
ალბათ
კიდევ

nomade მომთაბარე, მოხეტიალე
nomadefolk მომთაბარე ერი
nomadisk მომთაბარე, მოხეტიალე

netop nomadisk
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nomenklatur ნომენკლატურა
nomination ნომინაცია, წარდგენა
nominativ სახელობითი
nominel ნომინალური
nominere წარდგენა
nomineret ნომინირებული
nonne მონაზონი
nonnekloster ქალთა მონასტერი
nonsens უაზრობა
nord ჩრდილოეთი
nordafrikaner ჩრდილოაფრიკელი
nordafrikansk ჩრდილოაფრიკული
nordamerikaner ჩრდილოამერიკელი
nordamerikansk ჩრდილოამერიკული
nordatlantisk ჩრდილოატლანტიკური
nordbo ჩრდილოეთელი, ჩრდილოელი,

ჩრდილოეთის მკვიდრი
nordboer ჩრდილოეთელი, ჩრდილოელი,

ჩრდილოეთის მკვიდრი
nordenfra ჩრდილოეთიდან
nordeuropæer ჩრდილოევროპელი
nordeuropæisk ჩრდილოეთევროპული
nordfra ჩრდილოეთიდან
nordgående ჩრდილოეთით მიმავალი
nordisk ჩრდილოეთის, ჩრდილო

სკანდინავიური
nordkoreaner ჩრდილოკორეელი
nordkoreansk ჩრდილოკორეული
nordlig ჩრდილოეთის, ჩრდილო
nordlys პოლარული ციალი,

ჩრდილოეთის ციალი
nordmand ნორვეგიელი
nordover ჩრდილოეთით, ჩრდილოეთისკენ
nordpol ჩრდილოეთის პოლუსი
nordpå ჩრდილოეთით, ჩრდილოეთში
nordre ჩრდილოეთის, ჩრდილო
nordside ჩრდილოეთის მხარე
nordskandinavisk ჩრდილოსკანდინავიური
nordukrainsk ჩრდილოეთუკრაინული
nordvendt ჩრდილოეთისკენ მიმართული
nordvest ჩრდილო-დასავლეთი
nordvestlig ჩრდილო-დასავლური
nordvestre ჩრდილო-დასავლური
nordøst ჩრდილო-აღმოსავლეთი
nordøstlig ჩრდილო-აღმოსავლური
nordøstre ჩრდილო-აღმოსავლური
norm ნორმა
normal ნორმალური
normalfordeling ნორმალური განაწილება
normalisere ნორმალიზება
normalisering ნორმალიზაცია
normalløn ნორმალური ხელფასი
normalpris ნორმალური ფასი

normalstørrelse ნორმალური ზომა
normalt ნორმალურად
normaltemperatur ნორმალური ტემპერატურა
normaltid ნორმალური დრო

ბუნებრივი დრო
normaltilstand ნორმალური პირობები
normalvægt ნორმალური წონა
normativ ნორმატიული
normeret ნორმირებული
normgivende ნორმატიული
normløs ამორალური
normsættende ნორმატიული
norrøn ძველსკანდინავიური
norsk ნორვეგიული
norsksproget ნორვეგიულენოვანი
nostalgi ნოსტალგია
nostalgisk ნოსტალგიური
not შენიშვნა, ჩანაწერი
notar ნოტარიუსი
notarial ნოტარიალური
notarius ნოტარიუსი
notat შენიშვნა, ჩანაწერი
notation აღნიშვნა
note შენიშვნა, ჩანაწერი

ნოტა
notere ჩანიშვნა, აღნიშვნა
notesblok ბლოკნოტი
notification შეტყობინება
notificere შეტყობინება
notifikation შეტყობინება
notorisk საყოვლთაოდ ცნობილი
novation ინოვაცია
novelle ნოველა
november ნოემბერი
novemberdag ნოემბრის დღე
novice ახალბედა
nu ამჟამად, ამწუთას, ახლა
nuance ნიუანსი
nudel ატრია
nudisme ნუდიზმი
nudist ნუდისტი
nudistisk ნუდისტური
nudler ატრია
nuklear ბირთვული
nukleon ნუკლონი
nukleær ბირთვული
nul ნული
nulevende ამჟამინდელი, ახლანდელი,

დღევანდელი
nulpunkt ნულოვანი წერტილი
nulstille განულება
nulstillet განულებული
nulstilling განულება

nomenklatur nulstilling
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nulvækst ნულოვანი ზრდა
numerisk რიცხვითი
numismatik ნუმიზმატიკა
numismatisk ნუმიზმატური
nummer ნომერი
nummerere დანომვრა
nummerløs უნომრო
nummerplade სანომრე ნიშანი
nummerskilt სანომრე ნიშანი
numse უკანალი
nutid აწმყო
nutidig ამჟამინდელი, ახლანდელი,

დღევანდელი
nutria ნუტრია
nuværende ამჟამინდელი, ახლანდელი,

დღევანდელი
ny ახალი
nyafdød ახალგარდაცვლილი
nyankommen ახალი მოსული
nyansat ახალი აყვანილი
nyanskaffelse ახალი შენაძენი
nybagt ახალგამომცხვარი
nybarberet ახალი გაპარსული
nybeboer ახალმოსახლე
nybegynder დამწყები
nybekendt ახლადგაცნობილი
nybygger მოსახლე
nybygget ახალი აშენებული
nybygning ახალი შენობა
nydannet ახლად წარმოქმნილი
nyde სარგებლობა

დატკბობა
nydelig საამო
nydelse სიამოვნება
nyest უახლესი
nyfascisme ნეოფაშიზმი
nyfascist ნეოფაშისტი
nyfascistisk ნეოფაშისტური
nyfeminisme ნეოფემინიზმი
nyfeminist ნეოფემინისტი
nyfeministisk ნეოფემინისტური
nyfigen ცნობისმოყვარე
nyfigenhed ცნობისმოყვარეობა
nyforelsket ახალი შეყვარებული
nyfunden ახალი ნაპოვნი
nyfundet ახალი ნაპოვნი
nyfødt ახალშობილი
nygift ახალი გათხოვილი
nygrundlagt ახლადდაარსებული
nygræsk ახალბერძნული
nyhed ახალი ამბავი, სიახლე
nyheder ახალი ამბები
nyhedstjeneste საინფორმაციო სამსახური

nyimperialisme ნეოიმპერიალიზმი
nyimperialist ნეოიმპერიალისტი
nyimperialistisk ნეოიმპერიალისტური
nyimpressionist ნეოიმპრესიონისტი
nyindført ახლადშემოტანილი,

ახლადშემოღებული
nyindkøbt ახალი ნაყიდი
nyklassicisme ნეოკლასიციზმი
nykolonialisme ნეოკოლონიალიზმი
nykolonialistisk ნეოკოლონიალისტური
nykonservatisme ნეოკონსერვატიზმი
nykonservativ ნეოკონსერვატიული
nykøbt ახალშეძენილი, ახლადშეძენილი
nyliberal ნეოლიბერალური
nylig ახლახან
nylon ნეილონი
nylonstrømpe ნეილონის მაღალყელიანი წინდა
nymalet ახალი შეღებილი
nymfe ნიმფა
nymåne ახალმთვარეობა
nynazisme ნეონაციზმი
nynazist ნეონაცისტი
nynazistisk ნეონაცისტური
nyopdaget ახალი აღმოჩენილი
nyoprettet ახალი დაარსებული
nyord ახალი სიტყვა
nyplukket ახალი მოკრეფილი
nypris ახალი ფასი
nyre თირკმელი
nyrealist ნეორეალისტი
nyreformet თირკმლისებრი
nyregistreret ახლადრეგისტრირებული
nyrekrut ახალწვეული
nyresten თირკმლის კენჭი
nys ცემინება
nyse ცემინება
nysgerrig ცნობისმოყვარე
nysgerrighed ცნობისმოყვარეობა
nyskabt ახალშექმნილი
nysne ახალი თოვლი
nystartet ახალი დაწყებული
nystegt ახალი შემწვარი
nystrøget ახალი გაუთოებული
nytte სარგებელი
nytteløs უსარგებლო
nyttesløs უსარგებლო
nyttevirkning მარგი ქმედება
nytteværdi სარგებელი
nyttig სასარგებლო
nyttiggøre გამოყენება
nytår ახალი წელი
nytårs საახალწლო
nytårsaften საახალწლო საღამო

nulvækst nytårsaften
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nytårsnat საახალწლო ღამე
nyvalg ახალი არჩევნები
nyvalgt ახალარჩეული, ახლადარჩეული
nyvurdering ახალი შეფასება
næb ნისკარტი
næbdyr იხვნისკარტა
nægte უარის თქმა
nægtelse უარყოფა
nælde ჭინჭარი
nældesilke აბრეშუმა
næppe ნაკლებად
nær ახლო

ახლოს
nærbeslægtet ახლონათესაური
nærbutik ახლომდებარე მაღაზია
nære კვება
nærhed სიახლოვე
næring საქმიანობა, მეურნეობა

სფერო, დარგი
კვება
საკვები

næringsdrivende მრეწველი, მეწარმე
næringsliv მეწარმეობა
næringsmiddel კვების პროდუქტი
næringsrig მკვებავი
næringsvej საქმიანობის სფერო
næringsvirksomhed სამეურნეო საქმიანობა
nærkamp ხელჩართული ბრძოლა
nærkontakt ახლო კონტაქტი
nærliggende ახლომდებარე
nærme დაახლოება, მოახლოება,

მიახლოება
nærmere უფრო ახლო
nærmest უახლოესი
nærmestliggende უახლოესი, ყველაზე ახლო

მდებარე
nærmiljø უშუალო გარემო
nærstående ახლო, ახლობელი
nærsynet ახლომხედველი
nærsynethed ახლომხედველობა, მიოპია
nærtliggende ახლომდებარე
nærtstående ახლო, ახლობელი
nærvær დასწრება
nærværende დამსწრე
næs კონცხი
næse ცხვირი
næsebor ნესტო
næsehorn მარტორქა
næselyd ცხვირისმიერი ბგერა
næste მომდევნო, შემდგომი, შემდეგი
næsten დაახლოებით, თითქმის
næstformand თავჯდომარის მოადგილე
næstsidst ბოლოს წინა

næsvis კადნიერი, უსირცხვილო
næve მუშტი
nævekamp მუშტი-კრივი
nævestærk მუშტმაგარი
nævne ხსენება

დასახელება
nævnelse მოხსენიება
nævner მნიშვნელი
nævneværdig აღსანიშნავი, ხსენების ღირსი
nævnt ნახსენები, ხსენებული,

დასახელებული
nød გაჭირვება

კაკალი
nødberedskab საგანგებო მზადყოფნა
nødbremse ავარიული მუხრუჭი
nøddeknækker კაკლის სატეხი
nøddekrige მეთხილია
nøddeskal კაკლის ნაჭუჭი
nøde იძულება
nødhjælp აუცილებელი დახმარება
nødig საჭირო, აუცილებელი

უხალისოდ, იძულებით
nødlande ავარიული დაშვება
nødlanding ავარიული დაშვება
nødlidende გაჭირვებული, გასაჭირში მყოფი
nødsituation გასაჭირი
nødstedt გაჭირვებული
nødtvungen იძულებული
nødudgang საავარიო გასასვლელი,

სათადარიგო გასასვლელი
nødvendig საჭირო

აუცილებელი
გარდაუვალი

nødvendighed საჭიროება, აუცილებლობა,
გარდაუვალობა

nødvendigvis აუცილებლად
nøgen გაშიშვლებული, ტიტველი,

შიშველი
nøgenbade შიშვლად ბანაობა
nøgendans სტრიპტიზი
nøgendanserinde სტრიპტიზიორი, სტრიპტიზის

მოცეკვავე
nøgenhed სიშიშვლე, სიტიტვლე
nøgenscene სტრიპტიზი
nøgle გასაღები
nøgleben ლავიწი
nøglefærdig ჩასახლებისთვის გამზადებული
nøglehul კლიტის ჭუჭრუტანა
nøgleindustri მრეწველობის საკვანძო დარგი
nøgleknippe გასაღებების შეკვრა
nøgleord საკვანძო სიტყვა
nøglestilling საკვანძო პოზიცია
nøgletal ძირითადი მაჩვენებელი

nytårsnat nøgletal
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nøjagtig ზუსტი
სიღრმისეული

nøjagtighed სიზუსტე
სიღრმისეულობა

nøje სიღრმისეული
ზუსტი
დაკმაყოფილება

nøjsom არამომთხოვნი
nøkkerose დუმფარა
nøle ყოყმანი
nå მისვლა, მიღწევა

მისწრება
nåde გულმოწყალება
nådegave მოწყალება
nådeløs უმოწყალო
nådestød უკანასკნელი დარტყმა,

სასიკვდილო დარტყმა
nådig მოწყალე
nål ნემსი

წიწვი
nålefisk ნემსთევზა
nåleformet ნემსისებრი, ნემსისმაგვარი
nålepude სანემსე
nåleskov ნაძვნარი, ფიჭვნარი, წიწვოვანი

ტყე
nåletræ წიწვოვანი ხე
nåleøje ნემსის ყუნწი
når როდის

როცა
როდესაც

oase ოაზისი
obducere გვამის გაკვეთა
obduktion გვამის გაკვეთა
obelisk ობელისკი
oberst პოლკოვნიკი
objekt ობიექტი
objektiv ობიექტივი

ობიექტიური
objektivitet ობიექტურობა
oblat ნაწები
obligation ობლიგაცია
obligatorisk სავალდებულო
observation დაკვირვება, დამზერა,

მეთვალყურეობა
observationsevne დაკვირვებულობა
observationsfly მზვერავი თვითმფრინავი
observationsmæssig სადამკვირვებლო

სამეთვალყურეო
observationsperiode დაკვირვების პერიოდი
observationspost სამეთვალყურეო პოსტი
observatorium ობსერვატორია
observatør მეთვალყურე, დამკვირვებელი
observatørstatus დამკვირვებლის სტატუსი

observerbar დამზერადი
observere მეთვალყურეობა, დამზერა
obskur ბუნდოვანი
obstruktion ობსტრუქცია
occidental დასავლური
ocean ოკეანე
oceanograf ოკეანოგრაფი
oceanografi ოკეანოგრაფია
oceanografisk ოკეანოგრაფიული
odde კონცხი
odder წავი
ode ოდა
odiøs ოდიოზური
odontolog სტომატოლოგი
odontologi სტომატოლოგია
odontologisk სტომატოლოგიური
odør სუნი
offensiv შეტევა, თავდასხმა

თავდასხმითი
offentlig საზოგადოებრივი

საჯარო, საზოგადო, საყოველთაო
offentliggjort გამოქვეყნებული, გამოცემული
offentliggøre გამოქვეყნება, გამოცემა

გახმაურება, საჯაროდ
გამოცხადება

offentliggørelse გამოქვეყნება, გამოცემა
გახმაურება, საჯაროდ
გამოცხადება

offentlighed საზოგადოება
საჯაროობა

offer მსხვერპლშეწირვა
მსხვერპლი

offerceremoni მსხვერპლშეწირვის ცერემონია
offerplads მსხვერპლშეწირვის ადგილი
offervilje თავგანწირვა
offervillig თავგანწირული
officer ოფიცერი
officiel ოფიციალური
ofre მსხვერპლშეწირვა
ofring მსხვერპლშეწირვა
oftalmolog ოფთალმოლოგი
oftalmologi ოფთალმოლოგია
oftalmologisk ოფთალმოლოგიური
oftalmoskop ოფთალმოსკოპი
oftalmoskopi ოფთალმოსკოპია
ofte ხშირად
oftest ხშირად, ყველაზე ხშირად
og და
også ასევე, აგრეთვე, ისევე
ohm ომი
ohmmeter ომმეტრი, წინაღობის გამზომი
okkupant ოკუპანტი, დამპყრობელი
okkupation ოკუპაცია, დაპყრობა

nøjagtig okkupation
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okkupationsmagt ოკუპანტი სახელმწიფო
okkupere დაპყრობა
okkuperet ოკუპირებული
okkupering დაპყრობა, ოკუპირება
okse ხარი
oksehoved ხარის თავი
oksehud ხარის ტყავი
oksekød ძროხის ხორცი
oksetunge პატარძალა
okseøje ქრიზანთემა
oktaeder რვაწახნაგა, ოქტაედრი
oktal რვაობითი
oktantal ოქტანური რიცხვი
oktav ოქტავა
oktober ოქტომბერი
oldebarn შვილთაშვილი
oldefar მშობლების ბაბუა, დიდი ბაბუა
oldemor მშობლების ბებია, დიდი ბებია
olding მოხუცი
oldnordisk ძველსკანდინავიური
oleander ოლეანდრი
olie ნავთობი

ზეთი
ცხიმი

olieafhængighed ნავთობდამოკიდებულება
olieagtig ზეთოვანი
olieblandet ნავთობნარევი
oliebørs ნავთობბირჟა
oliedepartement ნავთობდეპარტამენტი
olieekspert ნავთობექსპერტი
oliefelt ნავთობის საბადო
olieforbrug ნავთობის მოხმარება
olieforsyning ნავთობმომარაგება
olieholdig ნავთობის შემცველი
olieindtægt ნავთობშემოსავალი
olieindustri ნავთობმრეწველობა
oliekartel ნავთობკარტელი
oliekonflikt ნავთობკონფლიქტი
oliekrise ნავთობკრიზისი
oliemaleri ზეთით დახატული სურათი
oliemaling ზეთით ხატვა
olieplatform ნავთობპლატფორმა
olieprodukt ნავთობპროდუქტი
olieraffinaderi ნავთობგადამამუშავებელი

ქარხანა
oliereservoir ნავთობსაცავი
olieressource ნავთობრესურსი
olierørledning ნავთობსადენი
olieselskab ნავთობკომპანია
olieskift ზეთის შეცვლა
olietankskib ტანკერი
olieterminal ნავთობტერმინალი
olietransport ნავთობტრანსპორტი

olietryk ზეთის წნევა
oligark ოლიგარქი
oligarki ოლიგარქია
oligarkisk ოლიგარქიული
oligeværdig არატოლფასი
oligocæn ოლიგოცენი
oligofreni ოლიგოფრენია
oligopol ოლიგოპოლია
oliven ზეთისხილი
olivenfarvet ზეთისხილისფერი
olivengrøn ზეთისხილისფერი
olivenolie ზეთისხილის ზეთი
oliventræ ზეთისხილის ხე
olympiade ოლიმპიადა
olympisk ოლიმპიური
om შესახებ

გარშემო, ახლოს
omadressere გადამისამართება
omadressering გადამისამართება
omarbejde გადამუშავება
omarbejdelse გადამუშავება
ombestemme გადაფიქრება
ombudsmand სახალხო დამცველი
omdanne გარდაქმნა
omdannelse გარდაქმნა
omdisponere გადანაწილება, გადაწყობა
omdrejning ბრუნვა
omdrejningsakse ბრუნვის ღერძი
omdrejningstal ბრუნვათა რიცხვი
omdøbe გადარქმევა, გადანათლვა
omdømme რეპუტაცია
omegn სამეზობლო, გარემო, მიდამო
omelet ერბოკვერცხი
omen ნიშანი
omfang მოცულობა, ზომა
omfangsrig ფართო, დიდი
omfatte დაფარვა, მოქცევა
omfattende ფართო, მრავლისმომცველი
omfavne შემოვლება
omfordele გადანაწილება
omfordeling გადანაწილება
omfordelt გადანაწილებული
omforme გადაფორმება, გარდაქმნა
omformer გარდამქმნელი
omgang ურთიერთობა
omgangsform ურთიერთობის ფორმა
omgangskreds გარემოცვა
omgive გარშემორტყმა
omgivelse გარემო
omgivelser გარემოცვა
omgjort გადაკეთებული
omgruppere გადაჯგუფება
omgruppering გადაჯგუფება

okkupationsmagt omgruppering
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omgøre გადაკეთება
omgørelse გადაკეთება
omgå შემოვლა
omgåelse შემოვლა
omhu ზრუნვა
omhyggelig ყურადღებიანი, მზრუნველი
omklæde გადაცმა
omklædning გადაცმა
omklædningsrum გასახდელი ოთახი
omklædt გადაცმული
omkomme დაღუპვა
omkostning ხარჯი
omkostningskrævende ხარჯიანი
omkreds გარშემოწერილობა, პერიმეტრი
omkring გარშემო

დაახლოებით
omkringliggende ახლომდებარე
omkringstående გარშემო მდგომი
omkvæd მისამღერი
omlastning გადატვირთვა, ტვირთის

გადანაწილება
omløb ბრუნვა
omløbsbane ორბიტა, ტრაექტორია
omløbsretning ბრუნვის მიმართულება
ommale გადაღებვა
ommalet გადაღებილი
omnibus ომნიბუსი
omnipotens ძლევამოსილება
omnipotent ძლევამოსილი, ყოვლისშემძლე
omorganisere რეორგანიზება
omorganisering რეორგანიზაცია
omplacere გადასმა
omplaceret გადატანილი
omplante გადანერგვა
ompotning გადანერგვა
ompotte გადანერგვა
omprioritere გადასინჯვა
omprioritering გადასინჯვა
omregne გადათვლა
omregning გადათვლა
omregningskurs გაცვლითი კურსი
omringe გარშემორტყმა
omringet გარშემორტყმული
omrøring მორევა
område არე, მიდამო

დარგი, სფერო
omsider ბოლოსდაბოლოს, როგორც იქნა
omsiggribende ზრდადი, პროგრესირებადი
omskabe გადაქცევა
omskiftelse ცვლილება
omskifter გადამრთველი
omskole გადამზადება
omskoling გადამზადება

omskrevet შემოხაზული
omskrive შემოხაზვა
omskære წინდაცვეთა
omskærelse წინდაცვეთა
omskæring წინდაცვეთა
omslag გარეკანი
omsorg ზრუნვა, მზრუნველობა
omsorgsfuld ყურადღებიანი, მზრუნველი
omsorgsfuldhed მზრუნველობა
omstart ხელახლა დაწყება, ხელახლა

ჩატვირთვა
omstigning გადაჯდომა
omstille გადანაცვლება
omstilling გადანაცვლება

რეორგანიზაცია
omstridt სადაო
omstrukturere რესტრუქტურიზება
omstrukturering რესტრუქტურიზაცია
omstyrte ჩამოგდება, უკუგდება
omstændelig დეტალური, ზედმიწევნითი
omstændelighed გარემოება
omstændighed გარემოება
omstødelig სადაო, სათუო
omsætning სავაჭრო ბრუნვა
omsætte გაყიდვა, რეალიზაცია

გარდაქმნა
omtale ხსენება
omtrent დაახლოებით, მიახლოებით
omtrentlig მიახლოებითი
omtvistelig სადაო
omtænksom ფრთხილი, წინდახედული
omtåget ბუნდოვანი, ბურუსით მოცული
omvalg ხელახალი არჩევნები
omvandrende მოგზაური

მაწანწალა
omvej შემოვლითი გზა
omvendt შებრუნებული
omverden გარე სამყარო
omvisning ექსკურსია
omvurdere გადაფასება, გადასინჯვა
omvurdering გადაფასება, გადასინჯვა
onani ონანიზმი
onanist ონანისტი
ond ბოროტი, ავი
ondartet ავთვისებიანი

მავნე
ondskab ავგულობა

სიავე
ბოროტება

ondskabsfuld ბოროტი, ავი
ondskabsfuldhed ავგულობა

სიავე
ბოროტება

omgøre ondskabsfuldhed
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onkel ბიძა
onkolog ონკოლოგი
onkologi ონკოლოგია
onkologisk ონკოლოგიური
onomatologi ონომატოლოგია
onsdag ოთხშაბათი
ontologi ონტოლოგია
op აღმა, ზევით
opad აღმა, ზევით
opadgående აღმავალი, ზრდადი
opadstigende აღმავალი, ზრდადი
opak გაუმჭვირვალე
opbevare შენახვა
opbevaring შენახვა
opblandet შერეული, არეული
opblomstring აყვავება
opblæsbar გასაბერი
opblæse გაბერვა
opblæst გაბერილი
opbygge აგება, შენება
opbygger აღმაშენებელი
opbyging მშენებლობა
opbygning მშენებლობა

აგებულება
opbygningsfase მშენებლობის ფაზა
opdage აღმოჩენა
opdagelse აღმოჩენა
opdager მკვლევარი, აღმომჩენი,

გამომგონებელი
opdaget აღმოჩენილი
opdatere განახლება
opdatering განახლება
opdele გაყოფა
opdigt გამონაგონი
opdigte გამოგონება, შეთხზა
opdrag შეკვეთა, დავალება
opdrage აღზრდა
opdragelse აღზრდა
opdragende აღმზრდელობითი
opdrager აღმზრდელი, გამზრდელი
opdrift ამომგდები ძალა
opdræt მოშენება
opdrætte მოშენება
opera ოპერა
operahus ოპერის სახლი
operamæssig საოპერო
operasanger ოპერის მომღერალი
operascene საოპერო სცენა
operation ოპერაცია
operationel მოქმედი, მომუშავე
operationsbord საოპერაციო მაგიდა
operationsfelt მოქმედების სფერო
operationsplan ოპერაციის გეგმა

operationsstue საოპერაციო ოთახი
operativ ოპერაციული
operativsystem ოპერაციული სისტემა
operator ოპერატორი
operatør ქირურგი

ოპერატორი
operere ოპერირება

მოქმედება
operette ოპერეტა
opfatte გაგება, აღქმა
opfattelse აღქმა
opfattelsesevne აღქმის უნარი
opfinde აღმოჩენა, გამოგონება
opfindelse აღმოჩენა, გამოგონება
opfinder აღმომჩენი, გამომგონებელი
opfindsom გამომგონებელი, საზრიანი
opfindsomhed გამომგონებლობა
opflamme ანთება, ცეცხლის წაკიდება,

გაღვივება
opflaske აღზრდა
opflaskning აღზრდა
opfordre მოწოდება
opfordring თხოვნა, მოწოდება, წაქეზება,

წახალისება
opfostre გაზრდა, მოყვანა

დამუშავება
თაყვანისცემა
კულტივირება

opfostret აღზრდილი
opfostring აღზრდა
opfriske გამხნევება
opfriskende გამამხნევებელი
opfylde შესრულება
opfyldelse შესრულება
opføre აღმართვა, შენება

აღრიცხვა, რეგისტრირება
შესრულება, თამაში

opførelse აღმართვა, შენება
აღრიცხვა, რეგისტრირება
შესრულება, თამაში

opførsel ქცევა, ყოფაქცევა
opgang ამოსვლა, ამაღლება, აწევა

სადარბაზო
opgangsperiode აღმავლობის პერიოდი
opgangstid აღმავლობის ხანა
opgave ამოცანა, გაკვეთილები, დავალება
opgavedeling სამუშაოს განაწილება
opgavefordeling სამუშაოს განაწილება
opgaveløsning ამოცანის ამოხსნა
opgavesamling ამოცანათა კრებული
opgavetype ამოცანის ტიპი

onkel opgavetype
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opgive მიტოვება, დათმობა, ხელის
ჩაქნევა
ჩვენება

opgivelse მიტოვება, დათმობა, ხელის
ჩაქნევა
მონაცემები

opgradere განახლება
opgradering განახლება
opgør ანგარიშსწორება
opgørelse ანგარიშსწორება
opgående აღმავალი
ophav დასაბამი, საწყისი
ophavsmand ავტორი, დამაარსებელი,

დამფუძნებელი, წამომწყები
ophavsret საავტორო უფლებები
ophede გაცხელება
ophedet გადახურებული, მხურვალე,

ცხარე
ophedning გათბობა

დათბობა
გახურება

ophidse აგზნება
წაქეზება
აღშფოთება

ophidselse აგზნება
ophidset აგზნებული
ophold ყოფნა

ბინადრობა, ცხოვრება
opholde ყოფნა

ბინადრობა, ცხოვრება
opholdssted საცხოვრებელი ადგილი
opholdsstue სასტუმრო ოთახი
opholdsted საცხოვრებელი
opholdstilladelse ცხოვრების ნებართვა
opholdsvejr უნალექო ამინდი
ophæng საკიდარი
ophæve გაუქმება
ophævelse გაუქმება
ophøre კლება, შემცირება

დამთავრება
opildne აალება, ცეცხლის წაკიდება
opinion აზრი
opinionsdannelse აზრის ჩამოყალიბება
opinionsdannende აზრის განმსაზღვრელი
opinionsmåling აზრის გამოკითხვა
opinionsundersøgelse გამოკითხვა

საზოგადოებრივი აზრის
შესწავლა

opium ოპიუმი
opiumsvalmue ოპიუმის ყაყაჩო
opiumvalmue ოპიუმის ყაყაჩო
opkald სატელეფონო ზარი
opkalde დარქმევა, მონათვლა

opkast გულის რევა, რწყევა
ნარწყევი

opklare გარკვევა
opklarende განმარტებითი
opklaring გარკვევა, ცხადყოფა, განმარტება
opkog ანადუღარი
opkvikkende გამამხნევებელი
opkøb შესყიდვა
opkørsel მისასვლელი გზა
oplade დატენა
opladelig დასატენი
opladning დატენა
opladt დატენილი
oplag გამოცემა

ტირაჟი
opleve აღქმა, გადატანა, განცდა,

შემეცნება
oplevelse აღქმა, განცდა

თავგადასავალი, შთაბეჭდილება
oplevelsesrig შთაბეჭდილებებით სავსე
oplevet განცდილი
oplive გაცოცხლება, გამხნევება
oplyse განათება

ინფორმირება
oplysende შინაარსიანი, განმანათლებელი
oplysning განათება

განათლება
ინფორმაცია

oplyst განათლებული
oplære სწავლება, მომზადება
oplæring სწავლება, მომზადება
oplæse კითხვა
opløse გაუქმება, დაშლა

გახსნა
opløselig ხსნადი
opløselighed ხსნადობა, გახსნადობა
opløsning გახსნა, დაშლა

ხსნარი
opløsningsevne ხსნადობა, გახსნადობა
opløsningsmiddel გამხსნელი
opløsningsproces დაშლის პროცესი
opmuntre გამხნევება
opmuntrende გამამხნევებელი,

დამაიმედებელი, შთამაგონებელი
opmuntring გამხნევება
opmærksom ყურადღებიანი
opmærksomhed ყურადღება
opnå მიღწევა
opnåelig მიღწევადი
opnåelse მიღწევა
opofrelse თავგანწირვა
opofrende თავგანწირული
opossum ოპოსუმი

opgive opossum
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opover ზევით, აღმა
oppe მაღლა, ზევით
oppefra ზემოდან
oppegående მოძრავი, მხნე, ცოცხალი
opponent ოპონენტი
opponere ოპონირება
opportun ხელსაყრელი
opportunisme ოპორტუნიზმი
opportunist ოპორტუნისტი
opportunistisk ოპორტუნისტული
opposition ოპოზიცია
oppositionel ოპოზიციური
oppositionsgruppe ოპოზიციური ჯგუფი
oppositionsleder ოპოზიციის ლიდერი
oppositionsparti ოპოზიციური პარტია
oppositionspolitiker ოპოზიციონერი
oppositionstilhænger ოპოზიციის მომხრე
oppumpe ამოტუმბვა
oprejse აღმართვა
oprejsning აღმართვა
oprejst აღმართული
opret ვერტიკალური, სწორი
opretholde შენარჩუნება, შენახვა
opretstående ვერტიკალური, სწორი
oprette დაფუძნება, შექმნა
oprettelig გამოსწორებადი
oprigtig ალალი, გულწრფელი
oprindelig თავდაპირველი
oprindelse დასაბამი, საწყისი

წარმომავლობა
opruste შეიარაღება
oprustet შეიარაღებული
oprustning შეიარაღება

მილიტარიზაცია
opryddet დალაგებული
oprydning დალაგება
oprør ღელვა, მღელვარება

აჯანყება
ამბოხება, ამბოხი

oprøre აგზნება, აღელვება
oprørende ამაღელვებელი, აღმაშფოთებელი
oprører მეამბოხე
oprørsbevægelse წინააღმდეგობის მოძრაობა
oprørsby ამბოხებული ქალაქი
oprørsgruppe მეამბოხეთა ჯგუფი
oprørshær ამბოხებული ჯარი
oprørsleder მეამბოხეთა ლიდერი
oprørslignende ამბოხებისმაგვარი
oprørssoldat მეამბოხე ჯარისკაცი
oprørt აფორიაქებული, აღელვებული,

აღშფოთებული
opsige განთავისუფლება, დათხოვნა
opsigelse განთავისუფლება, დათხოვნა

opsigelsesbrev წერილობითი შეტყობინება
განთავისუფლების შესახებ

opsigelsesvarsel წინასწარი შეტყობინება
განთავისუფლების შესახებ

opsigt მეთვალყურეობა
ყურადღება

opsigtsvækkende საყურადღებო, აღსანიშნავი,
ღირსშესანიშნავი

opsigtvækkende საყურადღებო, აღსანიშნავი,
ღირსშესანიშნავი

opskrift რეცეპტი
opskriftsbog რეცეპტების წიგნი
opskriftssamling რეცეპტების კრებული
opslag განცხადება
opslagsbog ცნობარი
opslagsord საძიებო სიტყვა
opslidende დამღლელი
opsluge გადაყლაპვა
opslugning გადაყლაპვა
opspore მიგნება, მიკვალვა
opsporing მიგნება, მიკვალვა
opstand ამბოხება, ამბოხი, აჯანყება,

ჯანყი, მღელვარება
opstigning ასვლა

ამაღლება
opstopper აპრეხილი ცხვირი
opstoppernæse აპრეხილი ცხვირი
opstrøms დინების საწინააღმდეგოდ
opstå წარმოქმნა
opsuge შეწოვა
opsummere შეჯამება, შეჯერება
opsummerende შემაჯამებელი
opsummering შეჯამება
opsyn მეთვალყურეობა
opsynsmand მეთვალყურე, შემმოწმებელი
optag მიღება, აყვანა

ჩაწერა, გადაღება
optage დაკავება

ჩაწერა
optaget დაკავებული, საქმიანი
optegne ჩაწერა
optik ოპტიკა
optimal ოპტიმალური
optimere ოპტიმიზირება
optimering ოპტიმიზირება
optimisme ოპტიმიზმი
optimist ოპტიმისტი
optimistisk ოპტიმისტური
optisk ოპტიკური
optjene დამსახურება, მოხვეჭა, მოპოვება
optrapning ესკალაცია
optræde გამოსვლა, შესრულება

მოქცევა

opover optræde
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optræden გამოსვლა, წარმოდგენა
ასპარეზობა

optrækker კორპსაძრობი
optælling დათვლა
optænde ცეცხლის წაკიდება
optøjer არეულობა
opuntia ოპუნცია
opvarme გაცხელება
opvarmet გამთბარი, გაცხელებული
opvarming გათბობა

დათბობა
გახურება

opvarmning გათბობა
opvarte მომსახურება, გამასპინძლება
opvarter ოფიციანტი, მიმტანი
opvarterske მიმტანი, ოფიციანტი
opvask ჭურჭლის რეცხვა
opvaskemiddel ჭურჭლის სარეცხი საშუალება
opvokset გაზრდილი
opvække გაღვიძება, გაცოცხლება
opvækkende გამაფხიზლებელი,

გამომაფხიზლებელი
opvækst ბავშვობა
oral ორალური
oralsex ორალური სექსი
orange ნარინჯისფერი
orangeagtig მონარინჯისფრო
orangefarvet ნარინჯისფერი
orangutang ორანგუტანგი
orator ორატორი, მჭერმეტყველი
oratorisk მჭერმეტყველური
ord სიტყვა
ordblind დისლექსიკი
ordbog ლექსიკონი, სიტყვარი
ordbogslignende ლექსიკონისმაგვარი
ordbogsredaktion ლექსიკონის რედაქცია
orddannelse სიტყვების წარმოქმნა
orddeling დამარცვლა, მარცვლებად

დაყოფა
orddelingsalgoritme დამარცვლის ალგორითმი
orden წესრიგი

წყობა
თანმიმდევრობა
ორდენი

ordensmenneske წესრიგის მოყვარული
ordenstal რიგობითი რიცხვითი სახელი
ordentlig წესიერი, მოწესრიგებული

ნამდვილი
წესიერად, რიგიანად,
სათანადოდ, ღირსეულად

ordfattig სიტყვაძუნწი
ordform სიტყვის ფორმა
ordforråd სიტყვათა მარაგი

ordfører წარმომადგენელი
ordinat ორდინატი
ordinatakse ორდინატის ღერძი
ordinær ჩვეულებრივი

უბრალო
ordklasse მეტყველების ნაწილი
ordknap სიტყვაძუნწი
ordknaphed სიტყვაძუნწობა
ordliste სიტყვათა სია, სიტყვარი
ordlyd სიტყვასიტყვით
ordløs უსიტყვო
ordne მოგვარება, მოწესრიგება
ordnet მოწესრიგებული, მოგვარებული
ordning მოწესრიგება

წესრიგი
წყობა

ordre ბრძანება
შეკვეთა

ordret სიტყვასიტყვითი
ordskifte დისკუსია
ordspil სიტყვების თამაში
ordsprog ანდაზა
ordstilling სიტყვათწყობა, სიტყვათა

რიგითობა
ordstyrer თავმჯდომარე
ordvalg სიტყვების შერჩევა
organ ორგანო
organisation ორგანიზაცია
organisationsmedlem ორგანიზაციის წევრი
organisationsstruktur ორგანიზაციის სტრუქტურა
organisator ორგანიზატორი
organisatorisk საორგანიზაციო
organisere მოწყობა, ორგანიზება
organiseret ორგანიზებული
organisering ორგანიზაცია
organisk ორგანული
organisme ორგანიზმი
orgasme ორგაზმი
orgel ორგანი
orgie ორგია
orientaler აღმოსავლელი, აღმოსავლეთელი
orientalist აღმოსავლეთმცოდნე
orientalistik აღმოსავლეთმცოდნეობა,

ორიენტალისტიკა
orientalsk აღმოსავლური
orientere ორიენტირება, მიმართვა

ინფორმირება, გარკვევა
orienteret ორიენტირებული
orientering ორიენტაცია

ორიენტირება
origami ორიგამი

optræden origami
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original დედანი
უცნაური ადამიანი
ორიგინალური, თავისებური

originaldokument დედანი
originalitet ორიგინალურობა
orkan ქარიშხალი
orkanlignende ქარიშხალისებრი
orke შეძლება, მოხერხება

დაძლევა, ატანა
orkester ორკესტრი
orkide ჯადვარი, ორქიდეა
orlogsskib სამხედრო გემი
orlogsværft სამხედრო გემსაშენი
orlov შვებულება

დროებითი განთავისუფლება
orm ჭია
ornament ორნამენტი
ornitolog ორნითოლოგი
ornitologi ორნითოლოგია
ornitologisk ორნითოლოგიური
ortodoks მართლმადიდებელი

მართლმადიდებლური
ortodoksi მართლმადიდებლობა
ortoepi ორთოეპია
ortogonal ორთოგონალური
ortografi ორთოგრაფია
ortografisk ორთოგრაფიული
ortonormal ორთონორმალური
ortopæd ორთოპედი
ortopædi ორთოპედია
os ჩვენ
oscillation ოსცილაცია, რხევა
oscillator ოსცილატორი
oscillere ოსცილირება
oscillograf ოსცილოგრაფი
oscillogram ოსცილოგრამა
osmium ოსმიუმი
osseter ოსი
ossetier ოსი
ossetisk ოსური
ost ყველი
ostehøvl ყველსაჭრელი
ostemasse ხაჭო
otte რვა
ottebinds რვატომიანი
ottecifret რვანიშნა
ottecylindret რვაცილინდრიანი
ottedages რვადღიანი
ottedobbelt რვამაგი
otteetages რვასართულიანი
ottekant რვაკუთხედი
ottekantet რვაკუთხა
ottende მერვე

ottendedel მერვედი
ottendedelsfinale მერვედფინალი
otter რვიანი
ottetal რვიანი
ottetimers რვასაათიანი
otteårig რვაწლიანი
otteårs რვა წლის
oval ოვალი

ოვალური
ovarium საკვერცხე
ovation ოვაცია
oven ზედ, ზევით, ზემოთ, თავზე,

მაღლა
ovenfor ზემოთ
ovenfra ზემოდან
ovennævnt ზემოხსენებული,

ზემოაღნიშნული,
ზემოთმოყვანილი

ovenom ზემოდან
ovenomtalt ზემოხსენებულ,

ზემოაღნიშნული,
ზემოთმოყვანილი

ovenpå მაღლა, თავზე
ovenstående ზემოხსენებული,

ზემოაღნიშნული,
ზემოთმოყვანილი

oventil ზევით, ზემოდან
over ზედ, თავზე, მაღლა
overalt ყველგან
overanstrenge გადაძაბვა, ზედმეტად დაძაბვა
overanstrengelse გადაძაბვა, ზედმეტად დაძაბვა
overarbejdet სამუშაოთი გადაღლილი
overbefolkning მოსახლეობის სიჭარბე
overbelaste გადატვირთვა
overbelastet გადატვირთული
overbelastning გადატვირთვა
overbetjent ინსპექტორი
overbevidst დარწმუნებული
overbevise გადარწმუნება
overbevisende დამაჯერებელი,

დამარწმუნებელი
overbevist დარწმუნებული
overbyg ზედნაშენი
overdel ზედა ნაწილი
overdramatisere ზედმეტი დრამატიზება
overdreven გადაჭარბებული, გადამეტებული
overdrive გადაჭარბება, გაზვიადება
overdrivelse გადაჭარბება
overdække გადაფარება
overdøve ჩახშობა
overens თანხმობა
overenskomst შეთანხმება, გარიგება

original overenskomst
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overensstemmelse თანხმობა
შესაბამისობა

overensstemmende შესაბამისი
overfald თავდასხმა
overfalde თავდასხმა
overfaldsmand აგრესორი, თავდამსხმელი
overfalle თავდასხმა
overflade ზედაპირი
overfladespænding ზედაპირული დაჭიმულობა
overfladetemperatur ზედაპირის ტემპერატურა
overfladisk ზედაპირული, ზერელე
overfladiskhed ზედაპირულობა
overflod სიუხვე
overflyve გადაფრენა
overflyvning გადაფრენა
overflødig ჭარბი, ზედმეტი
overflødighed სიჭარბე, სიუხვე
overflødighedshorn სიუხვის რქა
overfor პირისპირ, პირდაპირ
overforbrug გადახარჯვა
overforbruge გადახარჯვა
overforsigtig ზედმეტად ფრთხილი
overfylde გადავსება
overfølsom ზემგრძნობიარე
overfølsomhed ზემგრძნობიარობა
overførbar გადატანადი
overføre გადარიცხვა, გადაგზავნა

გადაცემა, გადატანა
overføring გადარიცხვა, გადაგზავნა

გადაცემა, გადატანა
overførsel გადაცემა, გადატანა
overført გადატანითი
overgang გადასასვლელი
overgangsalder გარდატეხის ასაკი
overgangsbestemmelse გარდამავალი დადგენილება
overgangsfase გარდამავალი ფაზა
overgangsperiode გარდამავალი პერიოდი
overgive გადაცემა, ჩაბარება
overgreb ძალადობა
overgå ჯობნა, დაძლევა
overhaling გასწრება
overherredømme ბატონობა
overhoved მეთაური, უფროსი
overhovedet საერთოდ
overhængende მოახლოებული, მომავალი
overhøre მიყრუება

შემთხვევით გაგონება
overjordisk მიწისზედა

ზემიწიერი
overkant ზედა კიდე
overkomme დაძლევა
overkommelig მისაწვდომი, დაძლევადი
overkop ჭიქა, ფინჯანი

overkrop ტანის ზედა ნაწილი
overkæbe ზედა ყბა
overkøje ზედა საწოლი
overkøre გადავლა
overkørsel გადავლა
overlade გადაბარება, რწმუნება
overlagen საბნის გადასაკრავი ზეწარი
overlappe გადაფარვა
overlast გადატვირთვა
overlegen ქედმაღალი
overleve გადარჩენა, გადატანა
overlevelse გადარჩენა
overlevelseschance გადარჩენის შანსი
overlevelseskamp ბრძოლა თვითგადარჩენისთვის
overlevere გადაცემა, გადაბარება
overlydsfly ზებგერითი თვითმფრინავი
overlydsflyvning ზებგერითი ფრენა
overlydshastighed ზებგერითი სიჩქარე
overlæbe ზედა ტუჩი
overlæge მთავარი ექიმი
overmagt უპირატესობა
overmand მძლეველი
overmenneske ზეადამიანი
overmenneskelig ზეადამიანური
overmorgen ზეგ
overmæt ნაჭამი, მაძღარი
overmål გადაჭარბებით
overnatning ღამის თევა
overnatte ღამის თევა
overnaturlig ზებუნებრივი
overophede გადახურება
overophedet გადახურებული
overophedning გადახურება
overopsyn ზედამხედველობა
overopsynsmand ზედამხედველი
overordentlig არაჩვეულებრივი

საგანგებო
overordnet ზემდგომი
overproduktion ჭარბწარმოება
overraske გაკვირვება, განცვიფრება,

გაოცება
overraskelse გაკვირვება, განცვიფრება,

მოულოდნელობა, საოცრება
overraskelsesangreb მოულოდნელი თავდასხმა
overraskende საოცარი, საკვირველი
overrasket განცვიფრებული, გაოცებული
oversanselig ზებუნებრივი
overse გამორჩენა, გამოტოვება,

მიყრუება
oversende გადაგზავნა
overside ზედა მხარე
oversigt ქრონიკა
oversigtsartikel მიმოხილვითი სტატია

overensstemmelse oversigtsartikel
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overskridelse გადაჭარბება
overskrift სათაური
overskriftløs უსათაურო
overskud მოგება, სარგებელი
overskue მიმოხილვა
overskyet მოღრუბლული
overskygge დაჩრდილვა
overskygget დაჩრდილული
overskæg ულვაში
overspille გადათამაშება
overstatlig სახელმწიფოთაშორისი
overstige გადაჭარბება, გადამეტება
overstigelig გადალახვადი
overstryge გადახაზვა
overstråle დაჩრდილვა
overstående ზემდგომი
oversvømme დატბორვა
oversvømmelse წარღვნა, წყალდიდობა
oversvømmet დატბორილი
oversygeplejerske უფროსი ექთანი
oversætte გადათარგმნა, თარგმნა
oversættelig თარგმნადი
oversættelse თარგმანი
oversætter თარჯიმანი
oversætterfejl თარჯიმნის შეცდომა
oversøisk ზღვისიქითა
overtagelse თავის თავზე აღება, მიღება,

ჩაბარება
overtal უმრავლესობა, რაოდენობრივი

უპირატესობა
overtale დარწმუნება
overtalelse დარწმუნება
overtalelsesevne დარწმუნების უნარი
overtand ზედა კბილი
overtid დამატებითი დრო
overtone ელფერი
overtro ცრურწმენა
overtroisk ცრუმორწმუნე
overtryk მაღალი წნევა
overtræde დარღვევა
overtrædelse დარღვევა
overtræder დამრღვევი
overtræk საფარი

მისაწვდომ თანხაზე მეტის
მოთხოვნა

overtræksbukser სპეცშარვალი
overtræt გადაღლილი
overtræthed გადაღლილობა
overtyde გადარწმუნება
overveje აწონ-დაწონა, გადასინჯვა
overvejelse განხილვა
overvinde დაძლევა
overvintre გამოზამთრება

overvintring გამოზამთრება
overvundet დაძლეული
overvurdere გადაფასება
overvægt ჭარბი წონა
overvåge მეთვალყურეობა, თვალთვალი,

თვალყურის დევნება, დამზერა
overvågning მეთვალყურეობა, თვალთვალი,

თვალყურის დევნება, დამზერა
ovn ღუმელი
ovnfugl მეღუმელე
ovulation ოვულაცია
oxid ოქსიდი, ჟანგი
oxidation ჟანგვა
oxygen ჟანგბადი
ozelot ოცელოტი
ozon ოზონი
ozonhul ოზონის ხვრელი
ozonlag ოზონური ფენა
ozonlaget ოზონის შრე, ოზონოსფერო
ozonnedbrydende ოზონის დამშლელი
pacificere დამშვიდება
pacifisme პაციფიზმი
pacifist პაციფისტი
pacifistisk პაციფისტური
padde გომბეშო
paddehat სოკო
padderok შვიტა
padle ნიჩბის მოსმა
padler მენიჩბე, ნიჩბოსანი
padleåre ნიჩაბი
pagt პაქტი, ხელშეკრულება,

შეთანხმება
pakfuld გადატენილი
pakistaner პაკისტანელი
pakistansk პაკისტანური
pakke ამანათი

დასტა, შეკვრა
შეფუთვა, შეხვევა

pakker მფუთავი, შემფუთავი
palads სასახლე
paladslignende სასახლისებრი
palet პალიტრა
palladium პალადიუმი
palme პალმა
palmeblad პალმის ფოთოლი
palmegren პალმის რტო
palmesøndag ბზობა
palmetræ პალმა
palæoantropologi პალეოანთროპოლოგია
palæobiologi პალეობიოლოგია
palæobotanik პალეობოტანიკა,

ფიტოპალეონტოლოგია
palæobotanisk პალეობოტანიკური

overskridelse palæobotanisk
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palæocæn პალეოცენი
palæofytologi ფიტოპალეონტოლოგია
palæogen პალეოგენი
palæogeografi პალეოგეოგრაფია
palæograf პალეოგრაფი
palæografi პალეოგრაფია
palæografisk პალეოგრაფიული
palæoklimatologi პალეოკლიმატოლოგია
palæolitikum პალეოლითი
palæontolog პალეონტოლოგი
palæontologi პალეონტოლოგია
palæontologisk პალეონტოლოგიური
palæozoologi პალეოზოოლოგია
palæstinenser პალესტინელი
palæstinensisk პალესტინური
panda პანდა
pandabjørn პანდა
pande ტაფა

შუბლი
pandekage ბლინი
pandemi პანდემია
panel პანელი
pangenesis პანგენეზისი
panik პანიკა
panikmager პანიკიორი
panisk პანიკური
panorama პანორამა
panser ჯავშანი
panserbrydende ჯავშანგამტანი
panserkøretøj ჯავშანმანქანა
panservogn ჯავშანმანქანა
panservogner ჯავშანტექნიკა
pansre ჯავშნით დაფარვა
pant გირაო
pante დაგირავება
panteon პანთეონი
panter ლეოპარდი
panterfluesvamp თავჭედილა
pantograf პანტოგრაფი, დენმიმღები
pantomime პანტომიმა
pantsætte დაგირავება
pantsættelse დაგირავება
pap კარტონი, მუყაო
papa მამა, მამიკო
papegøje თუთიყუში
papegøjeagtig თუთიყუშისებრი
papegøjesyge ორნითოზი
papir ქაღალდი

საბუთები, ქაღალდები
papiraffald მაკულატურა
papirfabrik ქაღალდის ქარხანა
papirformat ქაღალდის ფორმატი
papirkurv ნაგვის ყუთი

papirkvalitet ქაღალდის ხარისხი
papirlommetørklæde ქაღალდის ცხვირსახოცი
papirløs საბუთების არმქონე

უქაღალდო
papirpose ქაღალდის პარკი
papirserviet ქაღალდის ხელსახოცი
papirspose ქაღალდის პარკი
papirstørrelse ქაღალდის ზომა
papirsæk ქაღალდის პარკი
paprika წიწაკა
papyrus პაპირუსი
par წყვილი
parabel პარაბოლა
parabolantenne პარაბოლური ანტენა
parabolisk პარაბოლური
paraboloide პარაბოლოიდი
parabolsk პარაბოლური
parabolspejl პარაბოლური სარკე
parade აღლუმი
paradentose პერიოდონტიტი
paradigme პარადიგმა
paradis სამოთხე
paradisfisk მაკროპოდი
paradisisk სამოთხისეული
paradoks პარადოქსი
paradoksal პარადოქსული
paraffin პარაფინი
parafrase პარაფრაზი
parafreni პარაფრენია
paragraf პარაგრაფი
parakronisme პარაქრონიზმი
parallakse პარალაქსი
parallel პარალელი

პარალელური
parallelepipedum პარალელეპიპედი
parallelforbinde პარალელურად ჩართვა
parallelforbunden პარალელურად ჩართული
parallelforbundet პარალელურად ჩართული
parallelisere პარალელის გატარება
parallelisme პარალელიზმი
parallelklasse პარალელური კლასი
parallellisere პარალელის გატარება
parallelogram პარალელოგრამი
parallelt პარალელურად
paralyse დამბლა
paralysere დამბლის დაცემა
paramagnetisk პარამაგნიტური
paramagnetisme პარამაგნეტიზმი
parameter პარამეტრი
parametriserbar პარამეტრიზებადი
parametrisere პარამეტრიზება
parametrisk პარამეტრული
paramilitær გასამხედროებული

palæocæn paramilitær
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paranoia პარანოია
paranoid პარანოიდული
paranoiker პარანოიკი
paraply ქოლგა
paraplyliknende ქოლგისებრი
parapsykolog პარაფსიქოლოგი
parapsykologi პარაფსიქოლოგია
parapsykologisk პარაფსიქოლოგიური
parasit პარაზიტი
parasol ქოლგა
parcel ნაკვეთი
pardans წყვილური ცეკვა
parentes ფრჩხილი
parere აცილება, მოგერიება
parfume სუნამო
parfumeri პარფიუმერია
pariserhjul ეშმაკის ბორბალი
park პარკი
parkere სადგომზე დაყენება
parkeringshus ფარეხი, გადახურული სადგომი
parkeringsplads სადგომი
parket პარკეტი
parketbelagt პარკეტდაგებული
parketgulv პარკეტის იატაკი
parkinsonisme პარკინსონიზმი
parlament პარლამენტი
parlamentariker პარლამენტარი
parlamentarisk საპარლამენტო
parlamentarisme პარლამენტარიზმი
parlamentsbygning პარლამენტის შენობა
parlamentsmedlem პარლამენტარი
parlamentsmøde პარლამენტის სხდომა
parlamentsvalg საპარლამენტო არჩევნები
parlør სასაუბრო
parodi პაროდია
parodontose პერიოდონტიტი
parre დაწყვილება

შეწყვილება
parrettået წყვილჩლიქოსანი
parring შეწყვილება
parringsakt შეწყვილება
parringstid ბუდობის პერიოდი
parsec პარსეკი
part ნაწილი

წილი
partenogenese პართენოგენეზი
parthaver მეწილე
parti პარტია
partiapparat პარტიული აპარატი
partiavis პარტიული გაზეთი
participium მიმღეობა
partiel ნაწილობრივი
partiformand პარტიის ლიდერი

partifælle თანაპარტიელი
partikel ნაწილაკი
partikelfysik ნაწილაკთა ფიზიკა
partikollega თანაპარტიელი
partikulær კორპუსკულური
partileder პარტიის ლიდერი
partiløs არაპარტიული, უპარტიო
partiløshed არაპარტიულობა
partimøde პარტიის კრება
partiprogram პარტიის პროგრამა
partisan პარტიზანი
partisanbevægelse პარტიზანული მოძრაობა
partisekretær პარტიის მდივანი
partisk პარტიული

მიკერძოებული
partiskhed მიკერძოებულობა
partitilhørighed პარტიულობა
partner პარტნიორი
partnerskab პარტნიორობა
parvis წყვილებად, წყვილ-წყვილად
paryk პარიკი
parykbusk თრიმლი
pas პასპორტი
pasfoto სურათი პასპორტისთვის
paskontrol საპასპორტო კონტროლი
pasning მოვლა, ზრუნვა
pasnummer პასპორტის ნომერი
passabel მისაღები
passage გასასვლელი
passager მგზავრი
passagerbåd სამგზავრო გემი
passagerfly სამგზავრო თვითმფრინავი
passagerskib სამგზავრო გემი
passat პასატი, ტროპიკული ქარი
passatvind პასატი, ტროპიკული ქარი
passe შეფერება, მოხდენა

ზრუნვა, მეთვალყურეობა
passende შესაფერისი, სათანადო

გამოსადეგი, ვარგისი
passer ფარგალი
passere გავლა
passerseddel საშვი
passion ვნება
passionsblomst პასიფლორა
passionsfrugt მარაკუია
passiv პასიური
passivitet პასიურობა
passløs უპასპორტო
pasta მაკარონი

პასტა
pastel პასტელი
pastelfarve პასტელის ფერი
pasteurisering პასტერიზაცია

paranoia pasteurisering
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pastor პასტორი
pasunion საპასპორტო კავშირი
patent პატენტი
patentere დაპატენტება
patentering დაპატენტება
pater მამა
paternitet მამობა
patient პაციენტი
patogen პათოგენური
patologi პათოლოგია
patologisk პათოლოგიური
patriark პატრიარქი
patriarkalsk პატრიარქალური
patriarkat პატრიარქატი
patricier არისტოკრატი
patriot პატრიოტი
patriotisk პატრიოტული, მამულიშვილური
patriotisme პატრიოტიზმი, მამულიშვილობა
patron მფარველი, პატრონი

ვაზნა, მასრა
patronat პატრონობა
patrulje პატრული
patruljebåd საპატრულო კატარღა
patruljere პატრულირება
patruljering პატრულირება
patruljetjeneste საპატრულო სამსახური
patte ძუძუს თავი

წოვა
pattebarn ჩვილი
pattedyr ძუძუმწოვარი
pause შესვენება, შეყოვნება, პაუზა
pave რომის პაპი
pavekirke კათოლიკური ეკლესია
pavillon პავილიონი
peber წიწაკა
peberbusk მაჯაღვერი
peberbøsse საპილპილე
peberkage თაფლაკვერი
pebermø შინაბერა
peberrod პირშუშხა
pedal პედალი
pedant პედანტი
pedantisk პედანტური
pedantisme პედანტიზმი
pedicure პედიკიური
pege მითითება, მინიშნება
pegefinger სალოკი თითი, საჩვენებელი

თითი
pegepind საჩვენებელი ჯოხი
pegepinde საჩვენებელი ჯოხი
peger კურსორი
pejs ბუხარი
pejsestue ოთახი ბუხრით

pekingeser პეკინესი
pelargonie ნემსიწვერა
pelikan ვარხვი
pels ბეწვეული

ბეწვი
pelskåbe ქურქი
pelsværk ბეწვეული
pen კალამი, კალმისტარი

ფრთა
penalhus საკალმე
pendle ქანაობა

მიმოსვლა
pendling რხევა
pendul ქანქარა
penge ფული
pengeautomat ბანკომატი
pengeglad ფულის მოყვარული
pengeløs უფულო

ჯიბეგაფხეკილი, ჯიბეცარიელი
pengemængde ფულის მასა
pengeproblem ფულის პრობლემა
pengepung საფულე
pengeseddel კუპიურა, ბანკნოტი, ქაღალდის

ფული
pengeskab სეიფი
pengestrøm ფულის ნაკადი
pengestærk მდიდარი
pengeurt ქუთქუთა
pengevask ფულის რეცხვა, ფულის

გათეთრება
penicillin პენიცილინი
pensel ფუნჯი
penselstrøg ფუნჯის მოსმა
pension პენსია
pensionat პანსიონატი
pensionere პენსიაში გაშვება
pensionering პენსიაში გაშვება
pensionist პენსიონერი
pensionistalder საპენსიო ასაკი
pensionsalder საპენსიო ასაკი
pensionsfond საპენსიო ფონდი
pensionsmodtager პენსიონერი
pensionsmæssig საპენსიო
pensionssystem საპენსიო სისტემა
pensionsudbetaling პენსიის გადახდა
pensionær პენსიონერი
pentaeder პენტაედრი, ხუთწახნაგა
pentagon ხუთკუთხედი
pentagram პენტაგრამა
pentameter პენტამეტრი
pentatonik პენტატონიკა
perception აღქმა
perceptuel აღქმითი

pastor perceptuel
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perfekt სრულფასოვანი, სრულყოფილი
perfektion სრულყოფილება
perfektionere სრულყოფა
pergament პერგამენტი
periapsis პერიცენტრი
periferi პერიფერია
periferisk პერიფერული
perigæum პერიგეა
perihelium პერიჰელიუმი
perikarditis პერიკარდიტი
perikardium პერიკარდი
perikum კრაზანა
perimeter პერიმეტრი
periode პერიოდი
periodevis პერიოდულად
periodisk პერიოდული
periodiskhed პერიოდულობა
periskop პერისკოპი
perle მარგალიტი
perlefisker მარგალიტების მაძიებელი
perlehøne ციცარი
perlekæde მარგალიტის ყელსაბამი
perlelignende მარგალიტისებრი
perleugle ბუკიოტი
permafrost მუდმივი ყინვა
permanent მუდმივი, მუდმივმოქმედი,

პერმანენტული
permeabilitet შეღწევადობა
permission დროებითი განთავისუფლება
permittere დროებით განთავისუფლება
permittering დროებით განთავისუფლება
permutabel გადანაცვლებადი
permutation გადანაცვლება
permutere გადანაცვლება
peroxid პეროქსიდი
perpendikulær მართობი

მართობული,
პერპენდიკულარული

perpleks განცვიფრებული,
თავზარდაცემული, დაბნეული

perron ბაქანი
perser სპარსელი
perserkat სპარსული კატა
persille ოხრახუში
persimon ხურმა
persisk სპარსული
persisksproget სპარსულენოვანი
persistens მუდმივობა
person პირი, პიროვნება, კაცი
personage პერსონაჟი
personale პერსონალი
personbil საკუთარი მანქანა
persondata პირადი მონაცემები

persondyrkelse პიროვნების კულტი
personel პირადი შემადგენლობა
personifikation განსახიერება, გაპიროვნება
personlig პირადი

პიროვნული
პირადად
პიროვნულად

personlighed პიროვნება
personlighedsspaltning პიროვნების გაორება
personnummer პირადი ნომერი
persontog სამგზავრო მატარებელი
perspektiv პერსპექტივა
perspektivisk პერსპექტიული
perspektivløs უპერსპექტივო
pervers გარყვნილი
perversion გარყვნილება
perversitet გარყვნილება
pervertere გარყვნა
pessimisme პესიმიზმი
pessimist პესიმისტი
pessimistisk პესიმისტური
pest შავი ჭირი
pestepidemi შავი ჭირის ეპიდემია
pesticid პესტიციდი
petition პეტიცია
petrokemisk ნავთობქიმიური
petroleum ნავთი
petroleumskogeapparat ნავთქურა
petroleumskoger ნავთქურა
petunia პეტუნია
pianist პიანისტი
pianistinde პიანისტი
piano ფორტეპიანო
pianostemmer პიანინოს ამწყობი
pibe მილი, მილაკი

წრიპინი
pibehare მებულულე
piber მწყერჩიტა
piedestal კვარცხლბეკი
piezoelektricitet პიეზოელექტრობა
piezoelektrisk პიეზოელექტრული
pig შვერილი, ეკალი, წვერი
pigdæk ზამთრის საბურავი
pige გოგო, გოგონა
pigeagtig ქალიშვილური
pigebarn პატარა გოგო, გოგონა
pigeglad მექალთანე
pigehjerte გოგოს გული
pigejæger მექალთანე
pigekrop გოგოს სხეული
pigenavn ქალიშვილობის გვარი

გოგოს სახელი
pigestemme გოგოს ხმა

perfekt pigestemme
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pigetøj გოგოს ტანსაცმელი
pigget ეკლიანი
pigment პიგმენტი
pigsvamp ზღარბასოკო, ირმისტუჩა
pigtråd ეკლიანი მავთული
pikant პიკანტური
pikanteri პიკანტურობა
piktogram პიქტოგრამა
pil ისარი

ტირიფი
pilekrat ტირიფნარი
pilespids ისრის წვეტი
piletræ ტირიფი
pileurt მატიტელა, წალიკა
pilformet ისრისებრი, ისრის ფორმის
pilgrim პილიგრიმი, მომლოცველი
pille აბი
pilot მფრინავი, პილოტი
pilotprojekt საცდელი პროექტი
pils ღია ფერის ლუდის სახეობა
pilsner ღია ფერის ლუდის სახეობა
pimpinelle გვერდელა
pimpsten მინქაფა, პემზა
pincet პინცეტი
pincher პინჩერი
pind ჯოხი

ჩხირი
pindsvin ზღარბი
pindsvinefisk ზღარბთევზა
pindsvinekaktus ექინოკაქტუსი
pindsvineknop შხაპრი
pine ტკივილი, ტანჯვა
pinefuld მტანჯველი
pingpong პინგ-პონგი
pingvin პინგვინი
pinje ფიჭვი
pinse სულიწმიდის გადმოსვლის დღე
pinsedag სულიწმიდის გადმოსვლის დღე
pinselilje ნარგიზი
pioner პიონერი
pipette საწვეთური, ჩასაწვეთებელი
pirat მეკობრე
pirateri მეკობრეობა
piratfisk პირანია
piratkopi არალიცენზირებული ასლი
piratudgave არალიცენზირებული გამოცემა
piratvirksomhed მეკობრეობა
pirke ქექვა, ჩიჩქნა
pirol მოლაღური
pisk ნაწნავი

მათრახი
piske მათრახით ცემა
piskeris მათრახი

pistacie ფსტა
pistacienød ფსტა
pistol პისტოლეტი
pistolbevæbnet პისტოლეტიანი
pitbull პიტბული
pitbullterrier პიტბულტერიერი
pizza პიცა
pizzeria პიცერია
pjalt ტილო, ჩვარი
pjece ბროშურა
placenta პლაცენტა
placeret განთავსებული, განლაგებული
plade დისკი, ფირფიტა
plads ადგილი

მოედანი
pladsbesparende ადგილის დამზოგველი
pladsbestilling ადგილის დაჯავშნა
pladsmangel ადგილების სიმცირე
plage წვალება, წამება, ტანჯვა,

შეწუხება
plageånd მწამებელი, მტანჯველი
plagiat პლაგიატი
plagsom მტანჯველი

შემაწუხებელი
plaid პლედი
plakat პლაკატი, აფიშა
plan გეგმა

სიბრტყე
ბრტყელი

planere გაბრტყელება, გასწორება
დაგეგმვა

planet პლანეტა
planetarisk პლანეტარული
planetarium პლანეტარიუმი
planetoide ასტეროიდი, პლანეტოიდი
plangeometri პლანიმეტრია
plangeometrisk პლანიმეტრიული
planke ფიცარი
plankton პლანქტონი
planlagt დაგეგმილი
planlægge დაგეგმვა
planlæggelse დაგეგმვა
planlægning დაგეგმვა
planlægningsfase დაგეგმვის სტადია
planløs დაუგეგმავი
planløsning დაგეგმვა
planmæssig გეგმიური
planmæssighed გეგმიურობა
planmæssigt გეგმიურად
plantage ნარგავი, პლანტაცია
plante დარგვა

მცენარე, ნერგი
planteanatomi ფიტონომია

pigetøj planteanatomi
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planteart მცენარის სახეობა
plantebeskyttelse ფლორის დაცვა
plantecelle მცენარის უჯრედი
plantefarve მცენარეული საღებავი
planteliv ფლორა
plantepatologi ფიტოპათოლოგია
planterige ფლორა, მცენარეთა სამყარო
planteriget ფლორა, მცენარეთა სამყარო
plantesamfund ფლორა
planteverden ფლორა, მცენარეთა სამყარო
planteædende ბალახისმჭამელი
planteæder ბალახისმჭამელი
plantning გამწვანება, მცენარეების დარგვა

ნარგავი
plaskregn კოკისპირული წვიმა
plasma პლაზმა
plasmafysik პლაზმის ფიზიკა
plast პლასტიკი, პლასტმასა
plaster სალბუნი
plasticitet პლასტიკურობა
plastik პლასტიკი, პლასტმასა
plastikkirurg პლასტიკური ქირურგი
plastikkirurgi პლასტიკური ქირურგია
plastilin პლასტილინი
plastisk პლასტიკური
plastpose ცელოფნის პარკი
plastsæk ცელოფნის პარკი
platan ჭადარი
plateau პლატო
platfod ბრტყელტერფიანობა
platfodet ბრტყელტერფიანი
platform ბაქანი

პლატფორმა
platin პლატინა
platonisk პლატონური
plausibel დამაჯერებელი
plebiscit პლებისციტი
pleje ზრუნვა, მოვლა

ჩვევა
plejebarn ნაშვილები
plejer მომვლელი
plejerske მომვლელი
plenar პლენარული
plenarforsamling პლენარული სხდომა
plenarmøde პლენარული სხდომა
plenum პლენუმი
plenummøde პლენარული სხდომა
plet ლაქა
pletfri ულაქო

სუფთა, გაუსვრელი
plettet ლაქიანი, წინწკლებიანი
pligt ვალდებულება, მოვალეობა
pligtaflevering მოვალეობის მოხდა

pligtfølelse ვალდებულების გრძნობა
pligtig სავალდებულო
pligtskyldig ვალდებული
pliocæn პლიოცენი
plombe პლომბი
plombere დაპლომბვა
plombering დაპლომბვა
plotte დახაზვა, რუკაზე დატანა
plov გუთანი
plovfure ნაღარი
pludselig მკვეთრი, მოულოდნელი
pludseligt უცებ, მოულოდნელად
plukke მოკრეფა, აკრეფა
plukket აკრეფილი
pluralis მრავლობითი
pluralisme პლურალიზმი
pluralist პლურალისტი
pluralistisk პლურალისტული
plus პლუსი
plustegn პლუსი
plutokrat პლუტოკრატი
plutokrati პლუტოკრატია
plutokratisk პლუტოკრატიული
plutonium პლუტონიუმი
plyndre ძარცვა, გაძარცვა, გაქურდვა

აოხრება, გაჩანაგება
plyndrer მძარცველი, ავაზაკი
plyndring აოხრება, ძარცვა
plæneklipper ბალახის საკრეჭი
pløje ხვნა
pløre ლაფი
pneumatisk პნევმატური
pneumoni ფილტვების ანთება
podagra ნიკრისის ქარი
podium პოდიუმი
poem პოემა
poesi პოეზია
poetisk პოეტური
pokal ჭიქა, ბოკალი

თასი
pokalkamp თასის გათამაშება
poker პოკერი
pol პოლუსი
polak პოლონელი
polar პოლარული
polarcirkel პოლარული წრე
polarekspedition პოლარული ექსპედიცია
polarforsker პოლარული მკვლევარი
polarhare თეთრი კურდღელი, თეთრანა
polarisation პოლარიზაცია
polarisere პოლარიზება
polariseret პოლარიზებული
polarisering პოლარიზება

planteart polarisering
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polariseringsfilter პოლარიზატორი
polaritet პოლარობა
polarklima პოლარული ჰავა
polarkreds პოლარული წრე
polarlys პოლარული ციალი,

ჩრდილოეთის ციალი
polarnat პოლარული ღამე
polarræv ყარსაღი
polarulv თეთრი მგელი
polemik დავა, პოლემიკა
polere გაპრიალება
police პოლისი
poliklinik პოლიკლინიკა
polio პოლიომიელიტი
politi პოლიცია
politiafdeling პოლიციის განყოფილება
politibetjent პოლიციელი
politibil პოლიციის მანქანა
politichef პოლიციის უფროსი
politik პოლიტიკა
politiker პოლიტიკოსი
politikorps პოლიცია
politimand პოლიციელი
politimester პოლიციის უფროსი
politisere პოლიტიზირება
politiseret პოლიტიზებული
politisering პოლიტიზირება
politisk პოლიტიკური
politistat პოლიციური სახელმწიფო
polititjenestemand პოლიციელი
politolog პოლიტოლოგი
politologi პოლიტოლოგია
politologisk პოლიტოლოგიური
pollen ყვავილის მტვერი
polo ცხენბურთი
polonium პოლონიუმი
polospiller ცხენბურთელი
polsk პოლონური
polsksproget პოლონურენოვანი
polyandri პოლიანდრია
polyeder მრავალწახნაგა
polyedrisk მრავალწახნაგოვანი
polyethylen პოლიეთილენი
polyfoni პოლიფონია
polyfonisk პოლიფონიური
polygami პოლიგამია, მრავალცოლიანობა
polyglot პოლიგლოტი
polygon მრავალკუთხედი
polygrafi პოლიგრაფია
polykromi პოლიქრომია
polymer პოლიმერი
polymorfi პოლიმორფიზმი
polymorfisme პოლიმორფიზმი

polynomium მრავალწევრი, პოლინომი
polyp პოლიპი
polypdyr პოლიპი
polyspermi პოლისპერმია
polyteisme პოლითეიზმი
polyteist პოლითეისტი
polyteknisk პოლიტექნიკური
polyætylen პოლიეთილენი
polær პოლარული
pomade პომადა
pompøs პომპეზური
pompøshed პომპეზურობა
pony პონი
popkultur პოპკულტურა
popmusik პოპმუსიკა
poppel ალვის ხე
poppeltræ ალვის ხე
popsanger პოპმომღერალი
popstjerne პოპვარსკვლავი
popularisere პოპულარიზება
popularisering პოპულარიზაცია
popularitet პოპულარობა
population პოპულაცია
populisme პოპულიზმი
populist პოპულისტი
populistisk პოპულისტური
populær პოპულარული
populærkultur პოპკულტურა
populærmusik პოპმუსიკა
populærvidenskabelig სამეცნიერო-პოპულარული
porcelæn ფაიფური
porcelænagtig ფაიფურისებრი
pore ფორი
pornobillede პორნოსურათი
pornoblad პორნოჟურნალი
pornofilm პორნოფილმი
pornografi პორნოგრაფია
pornografisk პორნოგრაფიული
pornoindustri პორნოინდუსტრია
pornostjerne პორნოვარსკვლავი
porre მწვანე ხახვი
port ჭიშკარი
portabel პორტატიული
portefølje პორტფელი
portion ულუფა
portræt პორტრეტი
portugiser პორტუგალიელი
portugisisk პორტუგალიური
pose პარკი
posering პოზირება
position პოზიცია, მდგომარეობა,

მდებარეობა
positiv პოზიტიური, დადებითი

polariseringsfilter positiv
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positivt პოზიტიურად
positron პოზიტრონი
post ფოსტა
postadresse საფოსტო მისამართი
postal საფოსტო
postbil ფოსტის მანქანა
postboks საფოსტო ყუთი
postbox საფოსტო ყუთი
postbud ფოსტალიონი
poste ფოსტით გაგზავნა
postej პაშტეტი
posthus საფოსტო განყოფილება, ფოსტა
postimpressionisme პოსტიმპრესიონიზმი
postindustriel პოსტინდუსტრიული
postkasse საფოსტო ყუთი
postkolonialisme პოსტკოლონიალიზმი
postkommunistisk პოსტკომუნისტური
postkontor ფოსტა, საფოსტო განყოფილება
postkort ღია საფოსტო ბარათი
postmand ფოსტალიონი
postmodernisme პოსტმოდერნიზმი
postmodernist პოსტმოდერნისტი
postmodernistisk პოსტმოდერნისტული
postnummer საფოსტო ინდექსი
postpakke ამანათი
postulat პოსტულატი
postulere პოსტულირება
postvæsen ფოსტა
pote თათი
potens პოტენცია

ხარისხი
potensere გაძლიერება

ხარისხში აყვანა
potential პოტენციალი
potentiel პოტენციური
potte ქოთანი

ქოთანში მოთავსება
pottemager მექოთნე
potteplante ქოთნის მცენარე
pragfuld ბრწყინვალე, შესანიშნავი,

ჩინებული
pragmatik პრაგმატიკა
pragmatiker პრაგმატიკოსი
pragmatisk პრაგმატული
pragmatisme პრაგმატიზმი
pragtfuld ბრწყინვალე, შესანიშნავი,

ჩინებული
praksis პრაქტიკა
praktikant სტაჟიორი
praktisere გამოყენება

მიდევნა
praktisk პრაქტიკული
prale ტრაბახი

prat ბაასი, საუბარი
prate ბაასი, საუბარი
premenstruel წინამენსტრუალური
premiere პრემიერა
premierminister პრემიერ-მინისტრი
pren სადგისი
pres წნეხი

ზეწოლა
presenning ბრეზენტი
press წნეხი
presse ზეწოლა

დაწნეხა
presseattache პრესატაშე
pressecenter პრესცენტრი
pressefrihed პრესის თავისუფლება
pressekonference პრესკონფერენცია
pressemøde პრესკონფერენცია
pressesekretær პრესმდივანი
pressetjeneste პრესსამსახური
prestige პრესტიჟი
prestigefyldt პრესტიჟული
presto პრესტო
presumtion პრეზუმფცია
prik წერტილი
primaballerina პრიმა ბალერინა
primat პრიმატი
primitiv პრიმიტიული
primtal მარტივი რიცხვი
primula ფურისულა
primær პირველადი
primærkilde პირველწყარო
princip პრინციპი
principafgørelse პრინციპული გადაწყვეტილება
principaftale პრინციპული შეთანხმება
principbeslutning პრინციპული გადაწყვეტილება
principfast პრინციპული
principfasthed პრინციპულობა
principiel პრინციპული
principløs უპრინციპო
principløshed უპრინციპობა
principsag პრინციპის ამბავი, პრინციპული

საკითხი
principspørgsmål პრინციპული საკითხი
prins პრინცი, უფლისწული
prinsesse პრინცესა
printer პრინტერი
prioritet პრიორიტეტი
pris ფასი

პრემია
prisbelønnet პრემირებული
prise ქება
prisfald ფასების ვარდნა
prisfastsættelse ფასდება

positivt prisfastsættelse
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prisforskel ფასთა სხვაობა
prishop ნახტომი ფასში
prisindeks ფასების ინდექსი
prisme პრიზმა
prismeformet პრიზმისებრი
prismekikkert პრიზმიანი ბინოკლი
prisnedsættelse ჩამოფასება, ფასების დაწევა
prisreduktion ფასების დაწევა
prisregulering ფასების რეგულირება
prisstigning ფასების ზრდა
prisvinder პრიზიორი
prisændring ფასის შეცვლა
privat კერძო
privatadresse სახლის მისამართი
privatbil საკუთარი მანქანა
privatbolig კერძო სახლი
privatdetektiv კერძო დეტექტივი
privateje კერძო საკუთრება, კერძო

მფლობელობა
privatisere პრივატიზება
privatiseret პრივატიზებული,

გაპრივატიზებული
privatisering პრივატიზაცია
privatklinik კერძო კლინიკა
privatliv პირადი ცხოვრება
privatperson კერძო პირი
privatsag პირადი საქმე
privatskole კერძო სკოლა
privatteater კერძო თეატრი
privatundervisning კერძო სწავლება
privilegeret პრივილეგირებული
privilegieløs უპრივილეგიო
privilegium პრივილეგია
problem პრობლემა
problematik პრობლემატიკა
problematisk პრობლემატური
problemfri უპრობლემო
problemfrit უპრობლემოდ
problemfyldt პრობლემატური
problemløse პრობლემის გადაჭრა
problemskabende პრობლემების შემქმნელი
problemstilling პრობლემის დასმა
procedure პროცედურა
proceduremæssig პროცედურული
procent პროცენტი
procentdel პროცენტული წილი
procentsats საპროცენტო განაკვეთი
procentuel პროცენტული
procentvis პროცენტულად
proces პროცესი
process პროცესი
procession პროცესია
processor პროცესორი

processuel პროცესუალური
prodemokratisk პროდემოკრატიული
producent მწარმოებელი
producere წარმოება
produkt პროდუქტი
produktion წარმოება
produktionsmetode წარმოების მეთოდი
produktionsplan წარმოების გეგმა
produktionsproces წარმოების პროცესი
produktionstid წარმოების დრო
produktiv პროდუქტიული
produktivitet პროდუქტიულობა
produktnavn ნაწარმის დასახელება
profession პროფესია, სპეციალობა
professionalisme პროფესიონალიზმი
professionel პროფესიონალური

პროფესიული
professor პროფესორი
professorat პროფესურა
profet წინასწარმეტყველი
profetere წინასწარმეტყველება
profetisk წინასწარმეტყველური
profil პროფილი
profit მოგება, სარგებელი
profitabel მომგებიანი
profitabilitet მომგებიანობა
profitbegær სარგებლის წყურვილი
profitere მოგება
profitjæger სარგებლის მაძიებელი
proforma საჩვენებელი, ფორმალური,

ფიქტიური
proformafaktura ფიქტიური ფაქტურა
proformaægteskab ფიქტიური ქორწინება
profylakse პროფილაქტიკა, თავიდან

აცილება
profylaktisk პროფილაქტიკური
prognose პროგნოზი
program პროგრამა
programeksempel პროგრამის მაგალითი
programfejl პროგრამული შეცდომა
programfil პროგრამული ფაილი,

შესრულებადი ფაილი
programindhold პროგრამის შინაარსი
programleder წამყვანი
programmerbar პროგრამირებადი
programmere პროგრამირება
programmering პროგრამირება
programmeringserfaring პროგრამირების გამოცდილება
programmeringssprog პროგრამირების ენა
programmeringsstil პროგრამირების სტილი
programmæssig პროგრამული
programmør პროგრამისტი
programpakke პროგრამათა პაკეტი

prisforskel programpakke
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programredaktør პროგრამის რედაქტორი
programudvikling პროგრამირება
progression პროგრესია
progressiv პროგრესიული
prohibitiv ამკრძალავი
projekt პროექტი
projektbeskrivelse პროექტის აღწერა
projektere პროექტირება
projektering პროექტირება
projektil ყუმბარა, ჭურვი
projektion პროექცია
projektledelse პროექტის ხელმძღვანელობა
projektleder პროექტის ხელმძღვანელი
projektor პროექტორი
projektør პროჟექტორი
projicere პროექტირება
proklamation პროკლამაცია
proklamere გამოცხადება
proletar პროლეტარი
proletariat პროლეტარიატი
prolog პროლოგი, შესავალი
prolongation წაგრძელება, გაგრძელება
promenade გასეირნება
promenere გასეირნება
promille პრომილე, მეათასედი
promillekører ნასვამი მძღოლი
prominent გამოჩენილი
pronomen ნაცვალსახელი
prop საცობი
propaganda პროპაგანდა
propagandistisk პროპაგანდისტული
propan პროპანი
propangas პროპანი
propel პროპელერი
propeldrevet პროპელერიანი
proper სათანადო
propfuld ბოლომდე გავსებული
propfyldt გადავსებული, გადატენილი
propolis დინდგელი, პროპოლისი
proponere შემოთავაზება
proportion პროპორცია
proportional პროპორციული
proportionalitet პროპორციულობა
proportionel პროპორციული
proposition წინადადება, კანონპროექტი
proppe დახურვა
proprietær მიწის მესაკუთრე
proptrækker კორპსაძრობი
prorektor პრორექტორი
prosa პროზა
prosit მიმართვა ცემინებისას,

ჯანმრთელობა, სიცოცხლე
prospekt ხედი

prospektkort ღია საფოსტო ბარათი
prostata პროსტატა, პროსტატის

ჯირკვალი
prostituere სხეულით ვაჭრობა
prostitueret მეძავი
prostitution პროსტიტუცია
protein პროტეინი, ცილა
protektion პროტექცია
protektionisme პროტექციონიზმი
protektionist პროტექციონისტი
protektionistisk პროტექციონისტული
protektorat პროტექტორატი
protese პროთეზი
protest პროტესტი
protestaktion საპროტესტო აქცია
protestant პროტესტანტი
protestantisk პროტესტანტული
protestantisme პროტესტანტიზმი
protestbevægelse წინააღმდეგობის მოძრაობა
protestdemonstration საპროტესტო დემონსტრაცია
protestere გაპროტესტება
protestmarch საპროტესტო მსვლელობა
protestnote საპროტესტო ნოტა
protesttog დემონსტრაცია, საპროტესტო

მსვლელობა
protokol პროტოკოლი
proton პროტონი
protoplasma პროტოპლაზმა
prototype პროტოტიპი
proveniens წარმოშობა, წარმომავლობა
proviant პროვიზია
provins პროვინცია
provinsboer პროვინციელი
provinsby პროვინციული ქალაქი
provinsialisme პროვინციალიზმი
provinsiel პროვინციული
provisorisk დროებითი
provokation პროვოკაცია
provokatorisk პროვოკატორული
provokatør პროვოკატორი
provokere პროვოცირება
provokeret გამოწვეული, პროვოცირებული
pryd მორთულობა
prydbusk დეკორაციული ბუჩქი
pryde გალამაზება, მორთვა
prydelig ლამაზი, დამამშვენებელი
prydelse მორთულობა
prydplante დეკორატიული მცენარე
præcedens პრეცენდენტი
præcis ზუსტი
præcisere დაზუსტება
præciseret დაზუსტებული
præcisering დაზუსტება

programredaktør præcisering
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præcision სიზუსტე
prædikat პრედიკატი

შემასმენელი
prædike ქადაგება
prædiken ქადაგება
præferere უპირატესობის მინიჭება
præfiks თავსართი, პრეფიქსი
præg თავისებურება
præge დახასიათება, აღბეჭდვა
prægnant მკაფიო
prægtig საოცარი, სასწაულებრივი
præhistorie წინაისტორია
præhistorisk წინაისტორიული
præjudikat პრეცენდენტი
præke ქადაგება
præken ქადაგება
præliminær წინასწარი
præludium შესავალი
præmatur ადრეული
præmie პრემია, პრიზი
præmis წინაპირობა
prænatal წინასამშობიარო
prænumerant გამომწერი, აბონენტი
prænumeration გამოწერა
prænumerere გამოწერა
præparat პრეპარატი
præparation მომზადება
præparere მომზადება
præposition წინდებული
prærie პრერია
prærieulv კოიოტი
prærogativ პრეროგატივა
præsens აწმყო

დასწრება
præsensform აწმყოს ფორმა
præsentation წარდგენა, პრეზენტაცია
præsentere წარდგენა
præservere შენახვა
præservering შენახვა
præsident პრეზიდენტი
præsidentiel საპრეზიდენტო
præsidentkandidat პრეზიდენტობის კანდიდატი
præsidentpost პრეზიდენტის პოსტი
præsidentskab პრეზიდენტობა
præsidentvalg საპრეზიდენტო არჩევნები
præsidium პრეზიდიუმი
præst მღვდელი
præstation მიღწევა
præsteskab სამღვდელოება
præstestand სამღვდელოება
præsumptiv სავარაუდო
prætendent პრეტენდენტი
prætentiøs პრეტენზიული

præteritum წარსული
prævention პრევენცია

კონტრაცეპცია
præventionsmiddel ჩასახვის საწინააღმდეგო

საშუალება
præventiv ჩასახვის საწინააღმდეგო
prøve ცდა, ექსპერიმენტი

მოსინჯვა
ნიმუში
საკონტროლო სამუშაო, გამოცდა
რეპეტიცია

prøvelse გამოცდა
prøveperiode საცდელი პერიოდი
prøvetid საცდელი ვადა
prøvning მოზომვა
pseudodemokratisk ფსევდოდემოკრატიული
pseudomoderne ფსევდოთანამედროვე
pseudonym ფსევდონიმი
pseudovidenskab ფსევდომეცნიერება
pseudovidenskabelig ფსევდომეცნიერული
psoriasis ფსორიაზი
psyke ფსიქიკა
psykiater ფსიქიატრი
psykiatri ფსიქიატრია
psykiatrisk ფსიქიატრიული
psykisk ფსიქიკური
psykoanalyse ფსიქოანალიზი
psykoanalytiker ფსიქოანალიტიკოსი
psykoanalytisk ფსიქოანალიტიკური
psykolog ფსიქოლოგი
psykologi ფსიქოლოგია
psykologisk ფსიქოლოგიური
psykopat ფსიქოპათი
psykopati ფსიქოპათია
psykopatisk ფსიქოპათიური
psykopatolog ფსიქოპათოლოგი
psykopatologi ფსიქოპათოლოგია
psykopatologisk ფსიქოპათოლოგიური
psykose ფსიქოზი
psykoterapeut ფსიქოთერაპევტი
psykoterapi ფსიქოთერაპია
pub ლუდის ბარი
pubertet პუბერტატი
pubertetsalder პებურტატის ასაკი
publicere გამოქვეყნება
publicering გამოქვეყნება
publicist პუბლიცისტი
publikation პუბლიკაცია
publikum პუბლიკა
puddel პუდელი
puddelhund პუდელი
pudder პუდრი
pude ბალიში

præcision pude
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pudebetræk ბალიშისპირი
pudeformig ბალიშისებრი
pudevår ბალიშისპირი
pukkel კუზი
pukkelrygget კუზიანი
puls მაჯისცემა
pulsslag მაჯისცემა
pulsåre არტერია
pult მერხი
pulver ფხვნილი
pulverisere გამტვერება
pulverisering გამტვერება
puma პუმა
pumpe ტუმბო

ტუმბვა
pund ფუნტი
pundkurs ფუნტის კურსი
pung საფულე

ჩანთა
pungdyr ჩანთოსანი ძუძუმწოვარი
pungrotte ოპოსუმი
punkt წერტილი
punktlig პუნქტუალური
punktlighed პუნქტუალობა, პუნქტუალურობა
punktskrift ბრაილის შრიფტი
punktum წერტილი
pupil გუგა
puppe ჭუპრი
puppestadium ჭუპრის სტადია
purpurfarvet მეწამული
purpurrød მეწამული
pus ფისუნია
puslespil გამოცანა
pust სუნთქვა
puste სუნთქვა
pyjamas ღამის პერანგი
pynt კონცხი

მორთულობა
pynte გალამაზება, მორთვა
pyntelig კოხტა
pyntet გალამაზებული, მორთული
pyramidal პირამიდისებრი
pyramide პირამიდა
pyramideformet პირამიდისებრი
pyroman პირომანი
pyromani პირომანია
pyrometer პირომეტრი
pyrometri პირომეტრია
pyroteknik პიროტექნიკა
pyrotekniker პიროტექნიკოსი
pyt გუბე
python პითონი
pyton პითონი

pytonslange პითონი
pædagog პედაგოგი
pædagogik პედაგოგიკა
pædagogisk პედაგოგიური
pædiater პედიატრი
pædiatri პედიატრია
pædiatrisk პედიატრიული
pæl ხიმინჯი
pæn კოხტა

ლამაზი
წესიერი

pænest ულამაზესი
pæon ტყის ყაყაჩო, პეონი
pære მსხალი
pærelignende მსხლისებრი
pæretræ მსხალი
pøbel ხულიგანი
pøbelagtig ხულიგნური
pølse სოსისი

კუპატი
ძეხვი

pøs ვედრო
pøse სხმა, ღვრა
på -ზე, -ში
påbegynde წამოწყება
påfaldende თვალშისაცემი, გამაოცებელი
påfugl ფარშევანგი
påfuglefjer ფარშევანგი ფრთა
påfuglfarvet ფარშევანგისფერი
påfugllignende ფარშევანგისებრი
påfyldning შევსება
påfølgende მომდევნო, შემდგომი
pågribe ჩავლება, დაკავება
pågribelse ჩავლება, დაკავება
pågå მიმდინარეობა
pågående მიმდინარე
påklage გასაჩივრება
påklædning ჩაცმა

ჩაცმულობა
ტანისამოსი

påkrav მოთხოვნა
påkrævet საჭირო

აუცილებელი
pålidelig საიმედო, სანდო
pålidelighed საიმედობა
pålæg დანამატი

პურზე წასასმელი
pålægge დაკისრება
påminde შეხსენება
påmindelse შეხსენება
påpasselig ყურადღებიანი, დაკვირვებული
påpasselighed ყურადღება
påpege მითითება, ჩვენება

pudebetræk påpege
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påpegende ჩვენებითი
მიმანიშნებელი

påpeget მითითებული, მინიშნებული,
ნაჩვენები

påpegning მითითება, ჩვენება
pårørende ჭირისუფალი
påske აღდგომა
påskeferie სააღდგომო არდადეგები

სააღდგომო შვებულება
påskelilje ნარგიზი
påskeæg აღდგომის კვერცხი
påskrift წარწერა
påskud მიზეზი, საბაბი
påskynde დაჩქარება
påskønne დაფასება
påskønnelse დაფასება
påskønnelsesværdig დასაფასებელი
påstand მტკიცება
påstigning ასვლა
påstå მტკიცება
påståelig მიმწოლი
påsyn თვალწინ
påtale გაკიცხვა

ბრალდება
påvirke ზეგავლენა
påvirkning ზეგავლენა
påvise ჩვენება, მითითება
påviselig აშკარა

დამტკიცებადი
qatarer კატარელი
qatarsk კატარული
quadrupol კვადრუპოლი
quisling მოღალატე
quiz ვიქტორინა
quorum ქვორუმი
rabarber რევანდი
rabat ფასდაკლება
rabatkort ფასდაკლების ბარათი
rabbiner რაბინი
rabies ცოფი
race რასა

რბოლა
racediskriminering რასობრივი დისკრიმინაცია
racefordom რასობრივი ცრურწმენა
racemæssig რასობრივი
racerbane ავტოდრომი
racisme რასიზმი
racist რასისტი
racistisk რასისტული
rad რიგი, მწკრივი
radar რადარი
radarskærm რადარის ეკრანი
radeløv მიასწარა

radere ამოშლა, წაშლა
radial რადიალური
radian რადიანი
radiation რადიაცია, გამოსხივება
radiator რადიატორი
radiere გამოსხივება
radikal რადიკალი

რადიკალური
radikaler რადიკალი
radikalisme რადიკალიზმი
radikalist რადიკალი
radikalt რადიკალურად
radikand ფესვქვეშა გამოსახულება
radio რადიო
radioaktiv რადიოაქტიური
radioaktivitet რადიოაქტივობა
radioamatør რადიომოყვარული
radioantenne რადიოანტენა
radioastronomi რადიოასტრონომია
radioastronomisk რადიოასტრონომიული
radiobiologi რადიობიოლოგია
radiobutik რადიომაღაზია
radiobølge რადიოტალღა
radiodebat რადიოდებატი
radiodiskussion რადიოდისკუსია
radioekko რადიოექო
radiofabrik რადიოქარხანა
radiofabrikant რადიომწარმოებელი
radiofoni რადიოფონია
radioforbindelse რადიოკავშირი
radiofrekvens რადიოსიხშირე
radiofyr რადიოშუქურა
radiofysik რადიოფიზიკა
radiofysisk რადიოფიზიკური
radiografi რადიოგრაფია
radiogram რადიოგრამა
radioingeniør რადიოინჟინერი
radiointerview რადიოინტერვიუ
radiojournalist რადიოჟურნალისტი
radiojournalistik რადიოჟურნალისტიკა
radiokemi რადიოქიმია
radiokemisk რადიოქიმიური
radioklub რადიოკლუბი
radiokommentator რადიოკომენტატორი
radiokommunikation რადიოკომუნიკაცია
radiokompas რადიოკომპასი
radiokoncert რადიოკონცერტი
radiokritiker რადიოკრიტიკოსი
radiokurs რადიოკურსი
radiolampe რადიოლამპა
radiolog რადიოლოგი
radiologi რადიოლოგია
radiologisk რადიოლოგიური

påpegende radiologisk
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radiolytter რადიომსმენელი
radiomast რადიოანძა
radiometer რადიომეტრი
radiomodtager რადიომიმღები
radionavigation რადიონავიგაცია
radionet რადიოქსელი
radionyhed რადიოსიახლე
radiopejling რადიოპელენგაცია
radioproducent რადიომწარმოებელი
radioprogram რადიოგადაცემა
radioreklame რადიორეკლამა
radioreparatør რადიოხელოსანი
radioselskab რადიოკომპანია
radiosender რადიოგადამცემი
radiosignal რადიოსიგნალი
radioskuespil რადიოსპექტაკლი
radiosonde რადიოზონდი
radiostation რადიოსადგური
radiostudio რადიოსტუდია
radiostyret რადიომართვადი
radiostøj რადიოხარვეზები
radioteater რადიოთეატრი
radioteknik რადიოტექნიკა
radiotelefon რადიოტელეფონი
radiotelefoni რადიოტელეფონია
radiotelegraf რადიოტელეგრაფი
radioteleskop რადიოტელესკოპი
radioterapi რადიოთერაპია
radioudsendelse რადიოგადაცემა

რადიომაუწყებლობა
radioværksted რადიოსახელოსნო
radiovært რადიოწამყავნი
radioværtinde რადიოწამყავნი
radise ბოლოკი
radium რადიუმი
radius რადიუსი
radmager გამხდარი, გაძვალტყავებული
radon რადონი
raffinere რაფინირება, გადამუშავება,

განწმენდა
raffineret რაფინირებული
raffinering რაფინირება, გადამუშავება,

განწმენდა
rage პარსვა, გაპარსვა
ragekniv საპარსი
ragnarok სამყაროს აღსასრული
raid რეიდი, შემოსევა
raket რაკეტა
raketangreb სარაკეტო თავდასხმა
raketforsvar სარაკეტო თავდაცვა
raketforsvarssystem სარაკეტო თავდაცვის სისტემა
rally რალი, ავტორბოლა
ramadan რამადანი

rambuk ტარანი
ramme ჩარჩო

ჩარჩოში ჩასმა, შემოფარგვლა
დაზარალება

rammeaftale ჩარჩო-ხელშეკრულება
ramsløg ღანძილი
ran ძარცვა
rand კიდე, ნაპირი
randbetingelse სასაზღვრო პირობა
rane ძარცვა
ranet დაყაჩაღებული
rang რანგი

წოდება
rangere დახარისხება
rangordning იერარქია
ransage ჩხრეკა
ransagelse ჩხრეკა
ransagning ჩხრეკა
ransel ზურგჩანთა
ranunkel ბაია
rapport ანგარიში

პატაკი
rapportere ანგარიში
raps რაფსი
rapsfrø რაფსის თესლი
rapsolie რაფსის ზეთი
rar კარგი, საამო, სასიამოვნო
rase მძვინვარება
rasende განრისხებული, გაშმაგებული,

გაცოფებული, მძვინვარე
rasere გაჩანაგება
raseri სიშმაგე
rask სწრაფი, ჩქარი

ჯანსაღი
raskhed სისწრაფე, სიჩქარე
rast შესვენება
rastløs მოუსვენარი

სიმშვიდედაკარგული
rat საჭე
ratificere რატიფიცირება
ratificeret რატიფიცირებული
ratificering რატიფიცირება
ratifikation რატიფიკაცია
rating რეიტინგი
ratio შეფარდება
ration რაციონი
rational რაციონალური
rationel რაციონალური
ratlås საჭის ჩამკეტი
rav ქარვა
ravfarvet ქარვისფერი
ravn ყორანი
ravnekrog მიყრუებული ადგილი

radiolytter ravnekrog
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ravnemor ცუდი დედა
ravnsort ყორანივით შავი
reagens რეაქტივი
reagensglas სინჯარა
reagensglasbefrugtning ხელოვნური განაყოფიერება
reagere რეაგირება
reaktion რეაქცია
reaktionsdrevet რეაქტიული
reaktor რეაქტორი
real რეალური
realia რეალიები
realindkomst რეალური შემოსავალი
realisabel რეალიზებადი,

განხორციელებადი
realisation რეალიზაცია
realisationspris სარეალიზაციო ფასი
realiserbar რეალიზებადი,

განხორციელებადი
realisere განხორციელება, ხორცშესხმა,

რეალიზება
realiseret რეალიზებული
realisering განხორციელება, ხორცშესხმა,

რეალიზება
realisme რეალიზმი
realist რეალისტი
realistisk რეალისტური
realitet რეალობა
realitetssans სინამდვილის გრძნობა
realløn რეალური ხელფასი
reb თოკი, ბაწარი

ბაგირი
rebel მეამბოხე
rebus რებუსი
recensent რეცენზენტი
recension რეცენზია
recept რეცეპტი
receptfri ურეცეპტო
reception რეგისტრატურა
recession რეცესია
recidiv რეციდივი
recidivist რეციდივისტი
reciprok შებრუნებული
redaktion რედაქცია
redaktionel რედაქციული, სარედაქციო
redaktør რედაქტორი
redde შველა, გადარჩენა
reddet გადარჩენილი
rede ბუდე

მზა
redekasse საშოშიე
reder მენავე, ნავების მეპატრონე
rederi სანაოსნო კომპანია
redigere რედაქტირება

redigeret რედაქტირებული, შესწორებული
redigering რედაქტირება
redistribuere გადანაწილება
redning შველა, გადარჩენა, ხსნა
redningsaktion სამაშველო ოპერაცია
redningsbælte უსაფრთხოების ღვედი
redningsbåd მაშველი ნავი
redningshelikopter მაშველი შვეულმფრენი
redningskorps სამაშველო სამსახური
redningsløs უსაშველო
redningsmand მაშველი

მხსნელი
redningsmandskab სამაშველო ჯგუფი
redningsplanke მაშველი რგოლი, დახმარების

ხელი
redningstjeneste სამაშველო სამსახური
redningsvest მაშველი ჟილეტი
redningsvæsen სამაშველო სამსახური
redskab იარაღი

საშუალება
reducere დაწევა, კლება, შემცირება
reducering დაწევა, შემცირება
reduktion დაწევა, კლება, რედუქცია,

შემცირება
redundant ზედმეტი, ჭარბი
reel რეალური, ნამდვილი
referat ჩანაწერი

რეფერატი
referendum რეფერენდუმი
refleks ანარეკლი

რეფლექსი
refleksbevægelse რეფლექსური მოძრაობა
refleksion არეკვლა
reflektere არეკვლა

ასახვა
reflektor ამრეკლავი
reform რეფორმა
reformation რეფორმირება
reformator რეფორმატორი
reformatorisk რეფორმატორული
reformere რეფორმირება
reformering რეფორმირება
reformert რეფორმირებული
reformist რეფორმისტი
reformistisk რეფორმისტული
reformmodstander რეფორმის მოწინააღმდეგე
reformproces რეფორმირების პროცესი
reformvenlig რეფორმისადმი დადებითად

განწყობილი, რეფორმის მომხრე
refraktion რეფრაქცია, შუქტეხა, სინათლის

გარდატეხა
refraktor რეფრაქტორი
refraktorteleskop რეფრაქტორი

ravnemor refraktorteleskop
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refræn მისამღერი
refugium შესაფარი
refundere ანაზღაურება
refundering ანაზღაურება
refusere უარყოფა, უგულებელყოფა,

უკუგდება
refusion ანაზღაურება
regatta რეგატა
regel წესი

კანონზომიერება
regelbrud წესის დარღვევა
regelbunden რეგულარული
regelbundet კანონზომიერი
regelfastsættelse წესების დადგენა
regelforenkling წესების გამარტივება
regelmæssig რეგულარული, წესიერი
regeneration აღდგენა
regere მართვა, მბრძანებლობა
regerende მმართველი
regering მთავრობა, ხელისუფლება
regeringsansvar მთავრობის პასუხისმგებლობა
regeringsbeslutning მთავრობის გადაწყვეტილება
regeringsbygning სამთავრობო შენობა
regeringsdannelse მთავრობის ფორმირება
regeringsfjendtlig მთავრობისადმი მტრულად

განწყობილი, მთავრობის
მოწინააღმდეგე

regeringsform სახელმწიფო წყობა
regeringskrise სამთავრობო კრიზისი
regeringsmagt მთავრობის ძალაუფლება
regeringsmedlem მთავრობის წევრი
regeringsparti მმართველი პარტია
regeringstalsmand მთავრობის წარმომადგენელი
regeringsvenlig მთავრობის მომხრე
regi ხელმძღვანელობა

რეჟისურა
regime რეჟიმი
regiment პოლკი
regina დედოფალი
region რეგიონი
regional რეგიონალური
regionalavis ადგილობრივი გაზეთი
regionalbank ადგილობრივი ბანკი
regionalpolitik რეგიონალური პოლიტიკა
regionalradio ადგილობრივი რადიო
regionalsprog ადგილობრივი ენა
regissør რეჟისორი
register რეესტრი

ანბანური საძიებელი
რეგისტრი

registrere რეგისტრირება, დარეგისტრირება
registreret რეგისტრირებული,

დარეგისტრირებული

registrering რეგისტრაცია
registreringsafgift სარეგისტრაციო გადასახადი
registreringsnummer რეგისტრაციის ნომერი
reglement წესდება
regn წვიმა
regnbue ცისარტყელა
regnbuefarvet ცისარტყელოვანი
regnbuehinde თვალის ფერადი გარსი, ირისი
regnbuehindebetændelseირიდოციკლიტი, თვალის

ფერადი გარსის ანთება
regnbueørred ცისარტყელოვანი კალმახი
regnbyge თავსხმა წვიმა
regndråbe წვიმის წვეთი
regne თვლა, ანგარიში

წვიმა
regnemaskine კალკულატორი

კომპიუტერი
regnfrakke ლაბადა, ქურთუკი
regnfuld წვიმიანი, ნალექიანი
regnfyldt წვიმიანი, ნალექიანი
regning ანგარიში
regningsart მოქმედება რიცხვებზე
regnjakke ლაბადა
regnløs უნალექო
regnskab ანგარიშსწორება, აღრიცხვა
regnskabsafdeling ბუღალტერია
regnskov ტროპიკული ტყე
regnskyl თავსხმა წვიმა
regntid წვიმიანი პერიოდი
regntøj წყალგაუმტარი ტანსაცმელი
regnvand წვიმის წყალი
regnvejr წვიმიანი ამინდი
regnvejrsdag წვიმიანი დღე
regnvejrsperiode წვიმიანი პერიოდი
regnvåd წვიმისას დასველებული
regression რეგრესია
regressionsanalyse რეგრესიული ანალიზი
regressiv რეგრესიული
regruppere გადაჯგუფება
regulator მარეგულირებელი
regulerbar რეგულირებადი
regulere რეგულირება
regulering რეგულირება
regulær რეგულარული, სწორი
regulære რეგულირება
regulært რეგულირებული
rehabilitation რეაბილიტაცია
rehabilitere რეაბილიტირება
rehabilitering რეაბილიტაცია
rehabiliteringscenter სარეაბილიტაციო ცენტრი
reintegrering რეინტეგრაცია
reje კრევეტი
rejnfan ასფურცელა

refræn rejnfan
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rejse მგზავრობა, მოგზაურობა
rejsebureau ტურისტული სააგენტო,

ტუროპერატორი
rejsefælle თანამგზავრი
rejsefærdig გასამგზავრად მომზადებული
rejsefører გზამკვლევი
rejseglad მოგზაურობის მოყვარული
rejsegods ბარგი
rejseleder გზამკვლევი

მეგზური
rejseliv ტურიზმი
rejselysten მოგზაურობის მოყვარული
rejsemål დანიშნულების ადგილი
rejsende მგზავრი

მოგზაური
rejsepenge სამგზავრო ფული
rejseselskab ტურისტული კომპანია
rejseudgifter სამგზავრო ხარჯები
rejsevaluta სამგზავრო ვალუტა
rejsning მოგზაურობა
reklame რეკლამა
reklamefri ურეკლამო
reklameindtægt სარეკლამო შემოსავალი
reklamere რეკლამირება
rekognoscere დაზვერვა
rekognoscering დაზვერვა
rekognosceringsfly მზვერავი თვითმფრინავი
rekommandation რეკომენდაცია
rekonstruktion რეკონსტრუქცია
rekonvalescens გამოჯამრთელება
rekord რეკორდი
rekordholder რეკორდსმენი
rekordhøj რეკორდულად მაღალი
rekordlav რეკორდულად დაბალი
rekordstor რეკორდულად დიდი
rekordtid რეკორდული დრო
rekreation დასვენება
rekrut წვევამდელი
rekruttere მოწვევა, აყვანა
rekruttering მოწვევა, აყვანა
rektangel მართკუთხედი
rektangulær მართკუთხა
rektor რექტორი
rekursion რეკურსია
rekursiv რეკურსიული
rekviem რეკვიემი
relaksation რელაქსაცია
relation ურთიერთობა

თანაფარდობა
relativ ფარდობითი
relativisme რელატივიზმი, ფარდობითობა
relativistisk რელატივისტური
relativitet ფარდობითობა

relativitetsteori ფარდობითობის თეორია
relevans მნიშვნელობა, არსებითობა
relevant აქტუალური
relief რელიეფი
religion რელიგია
religionsfrihed რწმენის თავისუფლება
religionshistorie რელიგიის ისტორია
religionsvidenskab რელიგიათმცოდნეობა
religiøs მორწმუნე

რელიგიური
religiøsitet რელიგიურობა
relikt რელიქტი
relikvie რელიკვია
reluktans მაგნიტური წინაღობა
relæ რელე
rem ღვედი
remarkabel აღსანიშნავი
remis ყაიმი
remmesæl ზღვის კურდღელი, ლახტაკი
ren სუფთა, წმინდა

ჩრდილოეთის ირემი
rende თხრილი
rendezvous რანდევუ, პაემანი
rendyrke კულტივირება
rengøre დასუფთავება
rengører დამლაგებელი, გამსუფთავებელი
rengøring დასუფთავება
rengøringsdame დამლაგებელი
rengøringshjælp დამლაგებელი
rengøringskone დამლაგებელი
rengøringsmiddel საწმენდი საშუალება
renhed სისუფთავე
renhedsgrad სისუფთავის ხარისხი
renhold სისუფთავის დაცვა
renholder დამლაგებელი, გამსუფთავებელი
renovation გასუფთავება
renovationsarbejde გასუფთავება
renovationsarbejder მენაგვე
renovatør მენაგვე
rensbuk ხარირემი
rensdyr ჩრდილოეთის ირემი
rensdyravl მეირმეობა
rense წმენდა, გაწმენდა
renseanlæg გამწმენდი მოწყობილობა
renselse განწმენდა
rensemiddel საწმენდი საშუალება
renseri ქიმწმენდა
rensevæske საწმენდი სითხე
rensning გაწმენდა
rensningsanlæg გამწმენდი მოწყობილობა
rentabel რენტაბელური
rente რენტა, საპროცენტო განაკვეთი
renteberegning პროცენტების დარიცხვა

rejse renteberegning
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renteforhøjelse საპროცენტო განაკვეთის გაზრდა
rentefri უპროცენტო
rentesats საპროცენტო განაკვეთი
rentestigning საპროცენტო განაკვეთის ზრდა
renvaske რეცხვა
renvaskning რეცხვა
renæssance აღორძინება, აღორძინების ხანა,

რენესანსი
reol წიგნების კარადა, თაროედი,

წიგნების თარო
reorganisation რეორგანიზაცია
reorganisere რეორგანიზება
reorganiseret რეორგანიზებული
reorganisering რეორგანიზება
reparametrisere რეპარამეტრიზება
reparation შეკეთება
reparationsarbejde სარემონტო სამუშაო
reparationsomkostningerსარემონტო ხარჯები
reparatør შემკეთებელი
reparerbar შეკეთებადი
reparere შეკეთება
repatriere რეპატრიაცია
repatriering რეპატრიაცია
repertoire რეპერტუარი
repetere გამეორება
repetition გამეორება
replik რეპლიკა
reportage რეპორტაჟი
reporter რეპორტიორი
repression რეპრესია
repressiv რეპრესიული
reprimande საყვედური
reprise გამეორება
reproducere განმეორება
reproduktion რეპროდუქცია
repræsentant წარმომადგენელი
repræsentantskab სამეთვალყურეო საბჭო
repræsentantskabsmøde სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა
repræsentation წარმომადგენლობა
repræsentativ წარმომადგენლობითი
repræsentere წარმოდგენა
reptil რეპტილია, ქვეწარმავალი
republik რესპუბლიკა
republikaner რესპუბლიკელი
republikansk რესპუბლიკური
reputation რეპუტაცია
reseda რეზედა
reservat ნაკრძალი
reserve რეზერვი, მარაგი
reservedel სათადარიგო ნაწილი
reservefond სარეზერვო ფონდი
reservehjul სათადარიგო ბორბალი
reservere დაჯავშნა

reserveret თავშეკავებული
reservesoldat რეზერვისტი
reservoir რეზერვუარი, საცავი
resident რეზიდენტი
resignation მორჩილება

გადადგომა
resistans წინაღობა
resistens მდგრადობა
resistent მდგრადი, რეზისტენტული
resistor რეზისტორი
resolution დადგენილება

რეზოლუცია
resonans რეზონანსი
resonator რეზონატორი
respekt პატივისცემა
respektabel პატივცემული, პატივსაცემი
respektere პატივისცემა
respektfuld პატივსაცემი, პატივცემული
respektiv შესაბამისი
respektløs უზრდელი
respektløshed უპატივცემლობა
respiration სუნთქვა
respiratorisk სასუნთქი, რესპირატორული
respirere სუნთქვა
respondent რესპონდენტი
respons პასუხი, გამოხმაურება
ressource რესურსი
ressourceforbrug რესურსების მოხმარება
ressourcekrævende რესურსტევადი
ressourceløs ურესურსო
rest ნაშთი, ნარჩენი

ხურდა
restaurant რესტორანი
restauration რესტავრაცია
restaurere რესტავრირება
restaureret რესტავრირებული
restbeløb ნაშთი
restere დარჩენა
restgæld ვალის დარჩენილი ნაწილი
restituere აღდგენა
restitution რესტიტუცია
restriktion შეზღუდვა
restriktiv შემზღუდავი
restrukturere რესტრუქტურიზაცია
resultant ტოლქმედი
resultat შედეგი
resultatløs უშედეგო
resultatløshed უშედეგობა
resultatmæssig შედეგობრივი
resultatrig შედეგიანი
resursekrævende რესურსტევადი

renteforhøjelse resursekrævende
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ret კანონი
სამართალი
მართებული
სწორი
კერძი

retardation შენელება
retardere შენელება, დაყოვნება
retarderet ჩამორჩენილი
retfærd სამართლიანობა
retfærdig სამართლიანი
retfærdiggøre გამართლება
retfærdiggørelse გამართლება
retfærdighed სამართლიანობა
retfærdighedsfølelse სამართლიანობის გრძნობა,

სამართლიანობის შეგრძნება
retfærdighedssans სამართლიანობის გრძნობა,

სამართლიანობის შეგრძნება
retfærdigvis სამართლიანად
retfærdssans სამართლიანობის გრძნობა,

სამართლიანობის შეგრძნება
retirere უკან დახევა

გადადგომა, პენსიაში გასვლა
retlede დაკვალიანება

წარმართვა
retlig სამართლებრივი
retlinjet სწორხაზოვანი
retmæssig კანონიერი
retning მიმართულება
retningsgivende მიმართულების მიმცემი,

მიმართულების განმსაზღვრელი
retorik რიტორიკა
retorisk რიტორიკული
retriever რეტრივერი
retrograd რეტროგრადი
retrospektion რეტროსპექცია
retrospektiv რეტროსპექტივა
retsafgørelse სასამართლოს გადაწყვეტილება
retsbrud კანონდარღვევა
retsforfølge კანონით დევნა
retsforfølgelse კანონით დევნა
retshjælp იურიდიული დახმარება
retskraft იურიდიული ძალა
retskraftig იურიდიული ძალის მქონე
retskrivning მართლწერა, ორთოგრაფია
retskrivningsordbog ორთოგრაფიული ლექსიკონი
retskrivningsreform მართლწერის რეფორმა
retskrivningsregel მართლწერის წესი
retslig სამართლებრივი
retsløs უკანონო
retsløshed უკანონობა
retsmøde სასამართლოს სხდომა
retsorden მართლწესრიგი
retspraksis იურისპრუდენცია

retssag სარჩელი
retssystem მართლმსაჯულება
retstvist სასამართლო პროცესი
retsvidenskab სამართალმცოდნეობა
retsvæsen მართლმსაჯულება
rette გასწორება, შესწორება
rettelse გასწორება, შესწორება
rettet მიმართული
rettighed უფლება
rettighedsløs უუფლებო
rettighedsløshed უუფლებობა
retur უკანა გზა, მობრუნება
returbillet უკანა ბილეთი
returnere მობრუნება, დაბრუნება
retvinklet სწორკუთხა
reumatisk რევმატული
reumatisme რევმატიზმი
reumatolog რევმატოლოგი
reumatologi რევმატოლოგია
reumatologisk რევმატოლოგიური
rev რიფი
revalidering რეაბილიტაცია
revanche რევანში
revanchere სამაგიეროს გადახდა
revanchist რევანშისტი
revers უკანა მხარე
reversere შებრუნება
reversibel შებრუნებადი
reversibilitet შექცევადობა
revet გახეული
revidere გადასინჯვა
revidering გადასინჯვა
revir ტერიტორია
revision გადასინჯვა, გადახედვა, რევიზია
revisor რევიზორი
revling შავი კეწერა
revoltere აჯანყება
revolution რევოლუცია
revolutionsleder რევოლუციის ლიდერი
revolutionær რევოლუციური
revolver რევოლვერი
revse დასჯა
revselse სასჯელი
revurdere გადასინჯვა, გადაფასება
revurdering გადასინჯვა, გადაფასება
revy რევიუ, მიმოხილვა
rhenium რენიუმი
rhesusfaktor რეზუსფაქტორი
rhesusnegativ რეზუსუარყოფითი
rhesuspositiv რეზუსდადებითი
rhodium როდიუმი
rhododendron როდოდენდრონი
ribbegople სავარცხლური

ret ribbegople
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ribben ნეკნი
riboflavin რიბოფლავინი
ribonukleinsyre რიბონუკლეინმჟავა
ribosom რიბოსომა
ribs მოცხარი
ribsbusk მოცხარი
ridder რაინდი
ridderlig რაინდული
ridderlighed რაინდობა
ride ამხედრება
ridse გაკაწვრა

ნაკაწრი
riesenschnauzer რიზენშნაუცერი
riffel თოფი, შაშხანა
rift ნაკაწრი
rig მდიდარი, შეძლებული
rigdom სიმდიდრე

სიუხვე
rige სამეფო
rigelig უხვი
rigest უმდიდრესი
righoldig მდიდარი
rigid მყარი
rigmand მდიდარი
rigmandssøn მდიდარი ოჯახიშვილი
rigsarkiv სახელმწიფო არქივი
rigsbank ეროვნული ბანკი
rigsbibliotek ეროვნული ბიბლიოთეკა
rigsdag პარლამენტი
rigsdansk დანიური ენის ლიტერატურული

ნორმა
rigsmål სახელმწიფო ენა
rigssprog სახელმწიფო ენა
rigstelefon საქალაქთაშორისო ტელეფონი
rigsvåben სახელმწიფო გერბი
rigtig სწორი, მართებული
rigtighed სისწორე
rigtignok მართლაც
rikochet რიკოშეტი
rim თრთვილი

რითმა
rimelig გონივრული

ზომიერი
rimelighed გონივრულობა
rimeligvis სავარაუდოდ
rimfrost თრთვილი
rimte იდი
rinde ჟონვა
ring ბეჭედი

რგოლი
წრე

ringdans ფერხული
ringe რეკვა

ringeagte უგულებელყოფა
ringeklokke ზარი
ringere უარესი
ringfinger არათითი, საბეჭდე თითი
ringformet რგოლისებრი
ringvej წრიული გზა
rinologi რინოლოგია
rinologisk რინოლოგიური
rinoplastik რინოპლასტიკა
rinoskop რინოსკოპი
ris ბრინჯი
risikabel რისკიანი, სარისკო
risikere რისკზე წასვლა
risiko რისკი
risikoanalyse საფრთხის გაანალიზება
risikobetonet რისკიანი
risikofaktor რისკის ფაქტორი
risikofri ურისკო
risikofyldt რისკიანი
risikogruppe რისკის ჯგუფი
risikomoment რისკის მომენტი
risikovurdering რისკის შეფასება
risikozone რისკის ზონა
rite რიტუალი
ritual რიტუალი
rituel რიტუალური
ritus რიტუალი
rival მეტოქე
rivalinde მეტოქე
rivalisere მეტოქეობა
rivalisering მეტოქეობა
rivalitet მეტოქეობა
rive ფოცხი

ნაკუწებად დაჭრა, გახევა
rivejern სახეხელა
ro სიწყნარე, სიმშვიდე

ნიჩბის მოსმა
robot რობოტი
robåd ნიჩბიანი ნავი
rock როკი
rockband როკ-ჯგუფი
rocket რაკეტა
rod არეულობა, მოუწესრიგებლობა,

უწესრიგობა
ფესვი

rodfast ფესვმოკიდებული,
ფესვგადგმული, ფესვგამდგარი

rodfæstet ფესვმოკიდებული,
ფესვგადგმული, ფესვგამდგარი

rodhinde პერიოდონტი
rodløs უფესვო, ფესვდაკარგული
rododendron როდოდენდრონი
rodstok ფესურა

ribben rodstok
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rodstængel ფესურა
rodtegn ფესვის ნიშანი, რადიკალი
roe ჭარხალი
roer ნიჩბოსანი
rogn ქვირითი
rokade როკი
rokke სკაროსი

რყევა
rolig წყნარი, მშვიდი
rolle როლი
rom რომი
roman რომანი
romanforfatter რომანის ავტორი
romantik რომანტიკა
romantiker რომანტიკოსი
romantisk რომანტიკული
romantisme რომანტიზმი
rombe რომბი
rombisk რომბისებრი
romboeder რომბოედრი
romboid რომბოიდი
romer რომაელი
romersk რომაული
romertal რომაული ციფრი
roning ნიჩბოსნობა
ror საჭე
ros ქება
rosa ვარდისფერი
rosaagtig მოვარდისფრო
rosafarvet ვარდისფერი
rosarium ვარდნარი, სავარდე
rose ვარდი
rosenfarvet ვარდისფერი
rosenkrans კრიალოსანი
rosenkål ბრიუსელის კომბოსტო
rosenrød ვარდისფერი
roset როზეტი
rosevin ვარდისფერი ღვინო
rosin ჩამიჩი
roskildesyge ნოროვირუსი
rosværdig საქები
rotangpalme როტანგის პალმა
rotation ბრუნვა

მიმოქცევა
rotator როტატორი
rotere ბრუნვა
rotor როტორი
rotte ვირთხა
rottefælde სათაგური
rottegift თაგვის წამალი
rottehale ნაწნავი

ვირთხის კუდი
rottelignende ვირთხისებრი

rovdyr მტაცებელი
rovfugl მტაცებელი ფრინველი
rovfugle მტაცებელი ფრინველი
rovtand ეშვი
ru გაუთლელი, უხეში
rubel მანეთი
rubin ლალი
rubinfarvet ლალისფერი
rubinrød ლალისფერი
rubrik რუბრიკა
rude მინა, შუშა
rug ჭვავი
rugbrød ჭვავის პური
rugby რაგბი
rugbyspiller ბორჯღალოსანი, რაგბისტი
rugemaskine ინკუბატორი
ruin ნანგრევი
ruinere დაქცევა
ruineret დაქცეული
rulle გორვა

ხვეული
rullebræt სკეიტბორდი
rulletrappe ესკალატორი
rum ოთახი

სივრცე
rumbo თანამობინადრე
rumboer თანამობინადრე
rumfang მოცულობა
rumfarer კოსმონავტი
rumfart კოსმონავტიკა
rumfartøj კოსმოსური ხომალდი
rumfærge კოსმოსური ხომალდი
rumgeometri სტერეომეტრია
rumhavn კოსმოდრომი
rumlig სივრცითი, სივრცობრივი
rumme შეცვა

დატევა
rummelig ვრცელი, ფართო

ტევადი
rummål მოცულობის საზომი
rumpe უკანალი
rumprogram კოსმოსური პროგრამა
rumskib კოსმოსური ხომალდი
rumstation კოსმოსული სადგური
rumtid სივრცე-დრო
rumæner რუმინელი
rumænsk რუმინული
rund მრგვალი
rundagtig მომრგვალო
rundbord მრგვალი მაგიდა
runddans ფერხული
runde დამრგვალება, მომრგვალება
rundet მომრგვალებული

rodstængel rundet
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rundflyvning შემოფრენა
rundkast სალტო
rundkørsel წრიული მოძრაობა
rundrejse შემოვლა
rundspørge გამოკითხვა
rundstykke ფუნთუშა
rundt გარშემო, ირგვლივ
rus სიმთვრალე
rusmiddel ალკოჰოლური სასმელი

ნარკოტიკი
russer რუსი
russisk რუსული
russiskspråkig რუსულენოვანი
russiskvenlig პრორუსული
russofob რუსოფობი
russofobi რუსოფობია
rust ჟანგი
ruste ჟანგვა

აღჭურვა
შეიარაღება

rusten ჟანგიანი
rustfarvet ჟანგისფერი
rustfri უჟანგავი
rustning აბჯარი, აკაზმულობა
rustvogn კატაფალკი
rute გეზი, ხაზი, სვლაგეზი
rutebil ავტობუსი
rutebilchauffør ავტობუსის მძღოლი
rutebilstation ავტოსადგური
ruthenium რუთენიუმი
rutine გამოცდილება

მიღებული პრაქტიკა
რუტინული სამუშაო

rutinearbejde რუტინული სამუშაო
rutinemæssig რუტინული
rutinepræget რუტინული
rutineret რუტინული
rutsjebane სასრიალო გორაკი
ryatæppe ნოხი, ხალიჩა
rydde ალაგება, დალაგება
ryddelig აკურატული
ryg ზურგი
ryge ბოლება

მოწევა
ryger მწეველი
ryggesløs გარყვნილი
ryghvirvel ხერხემალი
rygmarv ზურგის ტვინი
rygning მოწევა
rygrad ხერხემალი
rygsvømning ზურგზე ცურვა
rygsæk ზურგჩანთა
rygsækbærende ზურგჩანთამოკიდებული

rygsøjle ხერხემალი
rygte რეპუტაცია

ხმები
rynke ნაოჭი
rynket დანაოჭებული, ნაოჭებიანი
rynkfri უნაოჭებო
rype თეთრი გნოლი
ryste რყევა
rystelse შერყევა
rytme რიტმი
rytmisk რითმული
rytter მხედარი
rytteragtig მხედრული
ræddike ბოლოკურა
rædsel საშინელება

შიში
rædselsfuld საზარელი, საშინელი, შემზარავი
rædselsvækkende შიშის აღმძვრელი, საშინელი,

საზარელი
rædsom საზარელი, საშინელი, შემზარავი
række გაწვდომა, მიწვდომა, მოსწრება

მწკრივი, რიგი
rækkefølge მიმდევრობა
rækkehus ჩამწკრივებულ სახლთა

კომპლექსი
rækkevidde მიწვდომის არე, მოქმედების

რადიუსი
rækværk მოაჯირი
ræsonnabel აზრიანი, გონივრული
ræsonnere განსჯა
ræv მელა
rævehale მელაკუდა
ræveskind მელას ტყავი
røbe გამხელა, გამჟღავნება
rød წითელი
rødagtig მოწითალო
rødalge ძოწეული წყალმცენარე, წითელი

წყალმცენარე
rødbede ჭარხალი
rødblond წითური
rødbrystet წითელმკერდა
rødfarvet წითელი
rødforskydning წითელი წანაცვლება
rødgran ნაძვი
rødhalet წითელკუდა
rødhals გულწითელა
rødhed სიწითლე
rødhovedet წითელთავა
rødhud წითელი კანი
rødhudet წითელკანიანი
rødhætte წითელქუდა
rødhåret წითური, წითურთმიანი,

წითელთმიანი

rundflyvning rødhåret
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rødkindet წითელლოყებიანი
rødkløver წითელი სამყურა
rødme გაწითლება
rødne გაწითლება
rødnæset წითელცხვირა
rødskægget წითელწვერა, წითურწვერა
rødskørt წითელი ქვედატანი
rødspætte კამბალა
rødstjert ბოლოცეცხლა
rødstjært ბოლოცეცხლა
rødvin წითელი ღვინო
rødvinsglas წითელი ღვინის ჭიქა
rødøjet თვალებდაწითლებული
rødøret ყურებდაწითლებული
røg ბოლი, კვამლი
røgdetektor კვამლის დეტექტორი
røgdykker მეხანძრე-კვამლმყვინთავი
røge შებოლვა
røget შებოლილი
røllike ფარსმანდუკი
rømme გაქცევა
rømning გაქცევა
rømningsforsøg გაქცევის მცდელობა
røn ცირცელი, ჭნავი
røntgen რენტგენი
røntgendiagnostik რენტგენოდიაგნოსტიკა
røntgenlæge რენტგენოლოგი
røntgenografi რენტგენოგრაფია
røntgenogram რენტგენოგრამა
røntgenologi რენტგენოლოგია
røntgenologisk რენტგენოლოგიური
røntgenoskopi რენტგენოსკოპია
røntgenstråle რენტგენის სხივი
røntgenstråling რენტგენის გამოსხივება
røntgenterapi რენტგენოთერაპია
rør მილი, მილაკი

ყურმილი
røre განძრევა

მორევა
შეხება
არეულობა

rørelse მოძრაობა
rørledning მილსადენი
rørlig მოძრავი
rørlægger სანტექნიკოსი, მეწყალსადენე
rørsukker ლერწმის შაქარი
rørvagtel ქათამურა
røst ხმა
røv უკანალი
røve ძარცვა
røver მძარცველი, ავაზაკი
røverbande ავაზაკთა ბანდა
røvergods ნაძარცვი

røveri ძარცვა
røveriforsøg გაძარცვის მცდელობა
røvertogt ავაზაკთა ლაშქრობა
rå ნედლი

უმი
უხეში, გაუთლელი
შველი

råb ყვირილი
ძახილი

råbe ყვირილი
ძახილი

råd რჩევა
საბჭო, საკრებულო
ლპობა

rådden დამპალი
råde განკარგვა

ბატონობა
რჩევა-დარიგება

rådelig რეკომენდირებული
rådgivende საკონსულტაციო
rådgiver მრჩეველი, კონსულტანტი
rådgivning კონსულტაცია
rådgivningsvirksomhed საკონსულტაციო საქმიანობა
rådhus საკრებულოს შენობა
rådløs თავგზააბნეული
rådne დაშლა, ლპობა
rådsnar მოსწრებული, საზრიანი
rådvild თავგზააბნეული
rådyr შველი
råge ჭილყვავი
råmateriale ნედლეული
råolie ნედლი ნავთობი
råprodukt ნედლეული
råstof ნედლი, ნედლეული
råstofforbrug ნედლეულის მოხმარება
råstofmangel ნედლეულის სიმცირე
råstoftilførsel ნედლეულის მიწოდება
råvare ნედლი, ნედლეული
sabel ხმალი
sabelbevæbnet ხმლიანი
sabelformet ხმალისებრი
sabeltandet ხმალკბილა
sabotage საბოტაჟი, დივერსია
sabotagegruppe დივერსიული ჯგუფი
sabotør დივერსანტი
sadel უნაგირი
sadelformet უნაგირისებრი
sadelløs უუნაგირო
sadisme სადიზმი
sadist სადისტი
sadistisk სადისტური
safari საფარი
safflor ალისარჩული

rødkindet safflor
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safir საფირონი
safirblå საფირონისფერი
safran ზაფრანა
safrangul ზაფრანისფერი
saft წვენი
safte გამოწურვა
saftfuld წვნიანი
saftholdig წვნიანი
saftig წვნიანი
sag საქმე

შემთხვევა
საკითხი

saga საგა, თქმულება
sagfører ადვოკატი, დამცველი, ვექილი
sagkundskab საქმის ცოდნა
sagkyndig ექსპერტი, სპეციალისტი
saglig საქმიანი, კონსტრუქციული
sagn თქმულება, გადმოცემა
sagnagtig ლეგენდარული, მითიური
sagnverden ზღაპრების სამყარო
sagområde დარგი
sagregister საგნობრივი მაჩვენებელი
sagsbehandling საქმის განხილვა
sagsbehandlingstid საქმის განხილვის დრო
sagsforhold საქმის ვითარება
sagsforløb საქმის მიმდინარეობა, საქმის

მსვლელობა
sagsgang საქმის მიმდინარეობა
sagsområde დარგი
sagsøge საქმის აღძვრა
sagsøger მოსარჩლე, მომჩივანი
sagt თქმული, ნათქვამი
sagte წყნარად, ნელა, დინჯად,

აუჩქარებლად
sagtmodig დინჯი
sagtmodighed სიდინჯე
sagtne შენელება
saigaantilope საიგა
sakral საკრალური
saks მაკრატელი
sakse ამოჭრა
sal დარბაზი
salamander სალამანდრა
salamanderagtig სალამანდრისებრი
salamanderlignende სალამანდრისებრი
salami ძეხვი
salamipølse ძეხვი
salat სალათა
saldo სალდო
salg გაყიდვა

ფასდაკლება
salgbar გასავლიანი
salgbarhed გასავლიანობა

salgsmulighed გაყიდვის შესაძლებლობა
salgstidspunkt გაყიდვის მომენტი
salgsværdi საბაზრო ფასი
salgsøjemed გასაყიდად
salicylsyre სალიცილმჟავა
salig ნეტარე
salighed ნეტარება
salme ფსალმუნი
salmiak ნიშადური
salmonella სალმონელა
salon სალონი
salpeter კალიუმის ნიტრატი, კალიუმის

გვარჯილა
salpetersyre აზოტმჟავა
salsa სალსა
salt მარილი
saltagtig მომლაშო
saltbøsse სამარილე
salte მარილის დაყრა

დამარილება
saltekar სამარილე
saltet მარილიანი, მარილმოყრილი
saltholdig მარილიანი, მლაშე
saltkar სამარილე
saltmad მარილიანი საჭმელი
salto სალტო
saltomortale სალტო
saltplante ჰალოფიტი
saltsyre მარილმჟავა
saltsø მლაშე ტბა
saltvand მარილიანი წყალი
saltvandsfisk მარილიან წყალში მობინადრე

თევზი
salut სალუტი
salve მალამო
salvie სალბი
samarbejde თანამშრომლობა
samarbejdsaftale შეთანხმება თანამშრომლობის

შესახებ
samarbejdsevne თანამშრომლობის უნარი
samarbejdspolitik თანამშრომლობის პოლიტიკა
samarbejdsregering კოალიციური მთავრობა
samarbejdsvilje თანამშრომლობის სურვილი
samarbejdsvillig თანამშრომლობის მსურველი
samba სამბა
samband კავშირგაბმულობა
sambo პარტნიორი, საყვარელი
samboende თანამცხოვრები, ერთად

მცხოვრები
sameje თანამფლობელობა, საერთო

საკუთრება
sameksistens თანაარსებობა
sameksistere თანაარსებობა

safir sameksistere
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samfund საზოგადოება
სათვისტომო

samfundsfag სოციოლოგია,
საზოგადოებათმცოდნეობა

samfundsfaglig სოციოლოგიური
samfundsfarlig საზოგადოებისთვის საშიში
samfundsfjendsk ანტისოციალური,

ანტისაზოგადოებრივი
samfundsform საზოგადოების ფორმა
samfundsforsker სოციოლოგი
samfundsforskning სოციოლოგიური კვლევა
samfundsgruppe საზოგადოების ფენა
samfundshistorie სოციოისტორია
samfundshistoriker სოციოისტორიკოსი
samfundshistorisk სოციოისტორიული
samfundsklasse საზოგადოების კლასი
samfundskraft საზოგადოების ძალა
samfundskundskab საზოგადოებათმცოდნეობა
samfundslag საზოგადოების ფენა
samfundslære სოციოლოგია,

საზოგადოებათმცოდნეობა
samfundsmæssig საზოგადოებრივი
samfundsorganisation საზოგადოებრივი ორგანიზაცია
samfundspsykolog სოციოფსიქოლოგი
samfundspsykologi სოციოფსიქოლოგია
samfundspsykologisk სოციოფსიქოლოგიური
samfundsrelevant საზოგადოებისთვის აქტუალური
samfundsskadelig საზოგადოებისთვის მავნე
samfundsstruktur საზოგადოების სტრუქტურა
samfundsudvikling საზოგადოების განვითარება
samfundsvidenskab სოციოლოგია
samfundsvidenskabelig სოციოლოგიური
samfundsvigtig საზოგადოებისთვის აქტუალური
samfærdsel ტრანსპორტი
samfærdselsmiddel სატრანსპორტო საშუალება
samklang ჰარმონია
samkøre შეხამება
samkøring შეხამება
samle შეგროვება, მოგროვება

აწყობა
გაერთიანება
თავმოყრა

samlebånd კონვეიერი
samleje სქესობრივი კავშირი
samlelinse შემკრები ლინზა
samlende შემკრები
samler კოლექციონერი
samlet ნაკრები, კრებსითი

დაგროვებული
samlever პარტნიორი, საყვარელი
samling შეკრება, გაერთიანება

შეგროვება, მოკრეფა
კოლექცია

samlingspunkt შეკრების წერტილი
samlingsregering კოალიცია, კოალიციური

მთავრობა
samlingssted შეკრების ადგილი

თავშესაყარი
samliv ერთობლივი ცხოვრება

თანაცხოვრება
samme იგივე, ისეთივე
sammen ერთად

ერთობლივად
sammenblande არევა, ათქვეფა
sammenblandet შერეული, ათქვეფილი
sammendrag რეზიუმე
sammendrage შემოკლება
sammenfald თანხვედრა, დამთხვევა
sammenfalde თანხვედრა, დამთხვევა
sammenfatte შეჯამება
sammenfolde დაკეცვა
sammenfoldelig საკეცი
sammenfoldet დაკეცილი
sammenfoldning დაკეცვა
sammenhæng შეხება, კავშირი

ურთიერთმიმართება
თანმიმდევრულობა

sammenhængende თანმიმდევრული, უწყვეტი
sammenklæbe შეწებება
sammenknytte შეკვრა
sammenkoble შეერთება

ურთიერთდაკავშირება
sammenkoblet ურთიერთდაკავშირებული
sammenkobling შეერთება

ურთიერთდაკავშირება
sammenkomst შეხვედრა
sammenkrøllet დაჭმუჭნული
sammenlagt აჯამური
sammenligne შედარება
sammenlignelig შედარებადი, შესადარი,

თანაზომადი
sammenlignelighed თანაზომადობა, შედარებადობა
sammenlignende შედარებითი
sammenligning შედარება
sammenpresning კუმშვა
sammenpresse კუმშვა
sammenpresselig კუმშვადი
sammenpresselighed კუმშვადობა
sammensat შედგენილი
sammenskrevet რომელიც ერთად იწერება
sammenslutning შერწყმა

გაერთიანება
sammenslutte შერწყმა
sammensluttet შერწყმული
sammenstød შეტაკება, შეჯახება
sammensvejse შედუღება

samfund sammensvejse
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sammensvejset შედუღებული
sammensvejsning შედუღება
sammensværgelse კონსპირაცია, შეთქმულება

შეთქმულების მოწყობა
sammensy შეკერვა
sammensætning შემადგენლობა

აგებულება
sammensætte შედგენა
sammentrukket შეკუმშული
sammentrykt შეკუმშული
sammentrækning შეკუმშვა
sammentælling დათვლა
sammesteds ერთ და იგივე ადგილას
samordne შეთანხმება, შეხამება
samordning შეთანხმებულობა, შეხამებულობა
samsending ერთობლივი ტრანსლაცია
samstemme შეხამება, შეხმატკბილება
samstemmig შეხამებული, შეხმატკბილებული
samstemmighed კონსენსუსი
samstemning შეხამებულობა
samstemt შეხამებული, შეხმატკბილებული
samsvar თანადობა, შესაბამისობა
samsvarende შესაბამისი, შესატყვისი,

სათანადო
samsvarighed თანადობა
samtale გასაუბრება

ლაპარაკი
საუბარი, ბაასი

samtaleemne საუბრის თემა
samtalepartner თანამოსაუბრე
samtidig ერთდროული

თანამედროვე
ერთდროულად, იმავდროულად

samtidighed თანამედროვეობა
samtidigt იმავდროულად
samtidshistorie თანამედროვე ისტორია
samtykke თანხმობა
samtykket ურთიერთშეთანხმებული
samurai სამურაი
samvirke თანამშრომლობა
samvittighed ნამუსი, სინდისი
samvittighedsfange სინდისის პატიმარი
samvittighedsfuld კეთილსინდისიერი
samvittighedsfuldhed კეთილსინდისიერება
samvittighedsløs უსინდისო
samvittighedsløshed უნამუსობა, უსინდისობა
samvittighedsnag სინდისის ქენჯნა
samvittighedsspørgsmål სინდისის ამბავი
samvær ერთად ყოფნა
sanatorium სანატორიუმი
sand ქვიშა, სილა

მართალი, ჭეშმარიტი
sandal მაშია, სანდალი

sandaler მაშიები
sandalsko მაშიები
sandart ფარგა
sandblandet ქვიშანარევი
sandbund ქვიშიანი ფსკერი
sandet ქვიშიანი
sandfarvet ქვიშისფერი
sandfærdig მართალი, მართლისმთქმელი
sandhed სიმართლე, ჭეშმარიტება
sandhedssøgende სიმართლის მაძიებელი
sandkorn ქვიშის მარცვალი
sandlignende ქვიშისებური
sandpapir ზუმფარა
sandsiger წინასწარმეტყველი
sandsten ქვიშაქვა
sandstorm ქვიშიანი ქარიშხალი
sandstrand პლაჟი, ქვიშიანი ნაპირი
sandsynlig ალბათური, მოსალოდნელი,

სავარაუდო
sandsynlighed ალბათობა
sandsynlighedsregning ალბათობის თეორია
sandsynligvis ალბათ, სავარაუდოდ, შესაძლოა
sandørken ქვიშიანი უდაბნო
sanere გაჯანსაღება
sanering გაჯანსაღება

დასუფთავება
sang სიმღერა
sangdrossel მგალობელი შაშვი
sanger მომღერალი

მგალობელი ჩიტი
sangerinde მომღერალი
sangfugl მგალობელი ჩიტი
sanglærke ტოროლა
sangstemme ხმა, ვოკალი
sangtekst სიმღერის ტექსტი
sanikel ქრისტესბეჭედა
sanitær სანიტარული
sanktbernhardshund სენბერნარი
sanktion სანქცია
sanktionere სანქცირება
sans გრძნობა, შეგრძნება
sanse აღქმა, გრძნობა
sansebedrag ილუზია
sanseløs გრძნობადაკარგული

უკონტროლო
saprofyt საპროფიტი
sardin სარდინი
sarkasme სარკაზმი
sarkastisk სარკასტული
sarkofag სარკოფაგი
sart მგრძნობიარე

ფაქიზი
satan სატანა, ეშმაკი

sammensvejset satan
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satanisme სატანიზმი
satanist სატანისტი
satanistisk სატანისტური
satellit თანამგზავრი
satellitbaseret თანამგზავრული
satellitkanal თანამგზავრული არხი
satellitkommunikation თანამგზავრული კავშირი
satellitstat სატელიტი სახელმწიფო
satire სატირა
satiriker სატირიკოსი
satse დაბანდება
sauna საუნა
sav ხერხი
savanne სავანა
save ხერხვა
savformet ხერხისებრი
savn დანაკლისი
savne ნაკლებობა

მონატრება
savrokke ხერხთევზა
savsmuld ნახერხი
savtandet ხერხკბილა
saxofon საქსოფონი
saxofonist საქსოფონისტი
scandium სკანდიუმი
scanner სკანერი
scenario სცენარი
scene სცენა

ასპარეზი
მოქმედება

scenografi სცენოგრაფია
scenografisk სცენოგრაფიული
schweizer შვეიცარიელი
schweizere შვეიცარიელი
schweizerkniv შვეიცარიული დანა
schweizerost შვეიცარიული ყველი
schweizisk შვეიცარიული
schæfer გერმანული ნაგაზი
schæferhund გერმანული ნაგაზი
sclera სკლერა
scuba აკვალანგი
se ხედვა, დანახვა, ყურება, ხილვა,

მზერა, ცქერა
sedan სედანი
seddel ბანკნოტი, ქაღალდის ფული
sediment დანალექი
sedimentation დალექვა
sedimentering დალექვა

ნალექი, დანალექი
sedimentologi სედიმენტოლოგია
sedimentologisk სედიმენტოლოგიური
seer მაყურებელი
seertal მაყურებელთა რაოდენობა

segl ბეჭედი
seglformet ნამგლისებრი
seglvinge ნამგალფრთიანა
segment სეგმენტი
segmentere დანაწევრება
segmentering დანაწევრება, სეგმენტაცია
segregation სეგრეგაცია
seismisk სეისმური
seismograf სეისმოგრაფი
seismografisk სეისმოგრაფიული
seismogram სეისმოგრამა
seismolog სეისმოლოგი
seismologi სეისმოლოგია
seismologisk სეისმოლოგიური
seismometer სეისმომეტრი
seismometrisk სეისმომეტრული
sej საიდა
sejl აფრა, იალქანი
sejlads მოგზაურობა, ცურვა
sejlbåd აფრიანი ნავი, აფროსანი
sejldug აფრისი
sejle ცურვა
sejler მეზღვაური
sejlskib აფრიანი ნავი, აფროსანი
sejlsport აფროსნობა
sejr გამარჯვება
sejre გამარჯვება
sejrherre გამარჯვებული
sejrsglæde გამარჯვების სიხარული
sejrsrus გამარჯვების ეიფორია
sejrsvilje გამარჯვების წყურვილი
sekant მკვეთი
sekel საუკუნე
sekret საიდუმლო
sekretariat სამდივნო
sekretion სეკრეცია
sekretær მდივანი
sekretærfugl ფრინველმდივანი
seks ექვსი
seksbinds ექვსტომიანი
sekscifret ექვსნიშნა
sekscylindret ექვსცილინდრიანი
seksdages ექვსდღიანი
seksdobbelt ექვსმაგი, ექვსჯერადი
seksdoble გაექვსმაგება
seksdobling გაექვსმაგება
sekser ექვსიანი
seksetages ექვსსართულიანი
sekshjulet ექვსბორბლიანი
sekskant ექვსკუთხედი
sekskantet ექვსკუთხა
seksmåneders ექვსთვიანი
sekssidet ექვსგვერდა

satanisme sekssidet
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seksstrenget ექვსსიმიანი
sekstant სექსტანტი
seksten თექვსმეტი
sekstende მეთექვსმეტე
sekstendedel მეთექვსმეტედი
sekstenårig თექვსმეტწლიანი
sekstenårs თექვსმეტი წლის
seksti სამოცი
sekstimers ექვსსაათიანი
seksualdrift სქესობრივი ლტოლვა
seksualitet სექსუალობა
seksualliv სქესობრივი ცხოვრება
seksualpartner სქესობრივი პარტნიორი
seksuel სქესობრივი

სექსუალური
seksårig ექვსი წლის, ექვსწლიანი
seksårs ექვსი წლის
sekt სექტა
sektion განყოფილება, ნაწილი

სექცია
sektionere დაყოფა
sektor სექტორი
sekularisere სეკულარიზება
sekulariseret სეკულარიზებული
sekularisering სეკულარიზაცია
sekularisme სეკულარიზმი
sekularist სეკულარისტი
sekulær სეკულარული, საერო
sekund წამი
sekundmeter მეტრი წამში
sekundviser წამების ისარი
sekundær მეორადი
sekvens თანმიმდევრობა
selektere შერჩევა
selektion შერჩევა
selen სელენი
selleri ნიახური
selskab კომპანია

საზოგადოება
წვეულება

selskabelig სოციალური, კონტაქტური
selskabskjole საწვეულებო კაბა
selskabslokale საწვეულებო ფართი
selv თვით, თვითონ, თავად
selvafsløring თვითმხილება
selvagtelse საკუთარი თავის პატივისცემა
selvanalyse თვითანალიზი
selvanerkendt თვითაღიარებული
selvangivelse საგადასახადო დეკლარაცია
selvantænde თვითაალება
selvantændelse თვითაალება
selvbedrag საკუთარი თავის მოტყუება
selvbefrugtning თვითგანაყოფიერება

selvbegrænsende თვითშემზღუდავი
selvbegrænsning თვითშეზღუდვა
selvbeherskelse თავდაჭერილობა
selvbehersket გაწონასწორებული,

თავშეკავებული
selvberigelse თვითგამდიდრება
selvbestøvning თვითდამტვერვა
selvbetjening თვითმომსახურება
selvbevidst თვითდაჯერებული
selvbevidsthed თვითდაჯერებულობა

თვითშეგნება
selvbiografi ავტობიოგრაფია
selvbiografisk ავტობიოგრაფიული
selvblokade თვითბლოკადა
selvcensur თვითცენზურა
selvdiagnose თვითდიაგნოზი
selvdiciplin თვითდისციპლინა
selveje კერძო მფლობელობა
selvejer მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე, პატრონი
selvejergård კერძო სახლი, საკუთარი სახლი
selverkendelse თვითაღიარება
selverklæret თვითგამოცხადებული,

თვითმარქვია
selvfinansiering თვითდაფინანსება
selvforelsket თვითშეყვარებული
selvforglemmelse თავდავიწყება
selvfornyelse თვითგანახლება
selvforsikring თვითდაზღვევა
selvforsvar თავდაცვა
selvforsyning თვითმომარაგება,

თვითუზრუნველყოფა
selvforvaltning თვითგანკარგვა
selvfølgelig თავისთავად
selvgjort თვითნაკეთი
selvglad თავმომწონე
selvgod თავმომწონე, თავმოყვარე
selvgående თვითმავალი
selvhersker ავტოკრატი
selvidentificering თვითიდენტიფიკაცია
selvindlysende თავის თავად ცხადი
selvinduktion თვითინდუქცია
selvironi თვითირონია
selvisolering თვითიზოლაცია
selvkontrol თვითკონტროლი
selvkorrigerende თვითმაკორექტირებელი
selvkritik თვითკრიტიკა
selvkritisk თვითკრიტიკული
selvlyd ხმოვანი
selvlært თვითნასწავლი
selvmord თვითმკვლელობა
selvmorder თვითმკვლელი
selvmordsforsøg თვითმკვლელობის მცდელობა

seksstrenget selvmordsforsøg
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selvmordsstatistik თვითმკვლელობათა სტატისტიკა
selvmål თვითმიზანი
selvom თუნდაც
selvopfattelse თვითაღქმა
selvopholdelse თვითგადარჩენა
selvoplevelse თვითგანცდა
selvopofrelse თავგანწირვა
selvopofrende თავგანწირული
selvorganiserende თვითმოწესრიგებადი
selvorganisering თვითორგანიზაცია
selvportræt ავტოპორტრეტი
selvrealisering თვითრეალიზაცია
selvregulerende თვითრეგულირებადი
selvregulering თვითრეგულაცია
selvrensning თვითგანწმენდა
selvrespekt საკუთარი თავის პატივისცემა
selvros თავისი თავის ქება
selvsagt თავისთავად
selvsikker თავდაჯერებული,

თვითდაჯერებული
selvsikkerhed თავდაჯერებულობა
selvskrevet თვითნაწერი
selvstyre თვითმართველობა
selvstændig დამოუკიდებელი
selvstændighed დამოუკიდებლობა
selvstændighedstrang სწრაფვა დამოუკიდებლობისკენ
selvsynkroniserende თვითსინქრონიზებადი
selvtilfreds თავმომწონე, თვითკმაყოფილი
selvtilfredshed თავმოწონება, თვითკმაყოფილება
selvuddannelse თვითგანათლება
selvudtryk თვითგამოხატვა
selvødelæggelse თვითგანადგურება,

თვითლიკვიდაცია
semafor შუქნიშანი
semantik სემანტიკა
semantisk სემანტიკური
semester სემესტრი
semifinale ნახევარფინალი
semifinalist ნახევარფინალისტი
semikolon წერტილ-მძიმე
seminar სემინარი
semiprofessionel ნახევრად პროფესიონალური
sen გვიანი
senat სენატი
senator სენატორი
sende გაგზავნა

გაშვება
sendebud კურიერი
sender გამგზავნი

გადამცემი
sending გზავნილი

გაგზავნა
sene მყესი

senere მერე
მოგვიანებით

seng საწოლი, ლოგინი
sengebord ტუმბა
sengeklæder თეთრეული
sengeliggende მწოლიარე
sengetæppe გადასაფარებელი
sengetøj თეთრეული
senior უფროსი
sennep მდოგვი
sensation სენსაცია
sensationel სენსაციური
sensationsfri უსენსაციო
sensationspresse ყვითელი პრესა
sensibel მგრძნობიარე
sensibilitet მგრძნობიარობა
sensitiv მგრძნობიარე
sensitivitet მგრძნობიარობა
sensommer გვიანი ზაფხული
sensor ცენზორი
sent გვიან
sentimental სენტიმენტალური
sentimentalisme სენტიმენტალიზმი
sentimentalist სენტიმენტალისტი
sentimentalitet სენტიმენტალობა
separat ცალკე

განცალებული
separation განცალება, განცალკევება,

განშორება, ცალკე ცხოვრება
separatisme სეპარატიზმი
separatist სეპარატისტი
separatistbevægelse სეპარატისტული მოძრაობა
separatistisk სეპარატისტული
separere განცალება, განცალკევება

გაყრა
september სექტემბერი
sequoia სექვოია
serber სერბი
serbisk სერბიის, სერბეთის, სერბული
serie სერია
seriel სერიული
seriemorder სერიული მკვლელი
serienummer სერიული ნომერი
serieproduktion სერიული წარმოება
seriøs სერიოზული
seriøsitet სერიოზულობა
serum შრატი
servante პირსაბანი
server სერვერი, ქსელმსახური
servere მომსახურება

მიტანა
serveringsdame მიმტანი

selvmordsstatistik serveringsdame
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service მომსახურება, სერვისი
სერვიზი

serviet ხელსახოცი
servitrice მიმტანი, ოფიციანტი
sesam შირბახტი
sesamfrø შირბახტის მარცვალი
session სესია
set ნანახი
seværdig ღირსშესანიშნავი
seværdighed ღირსშესანიშნაობა
sex სექსი
sexbombe სექს-ბომბი
sexisme სექსიზმი
sexist სექსისტი
sexistisk სექსისტური
sexobjekt სექსობიექტი
sexolog სექსოლოგი
sexologi სექსოლოგია
sexologisk სექსოლოგიური
sexsymbol სექს-სიმბოლო
sfinks სფინქსი
sfære სფერო
sfærisk სფერული
sfæriskhed სფერულობა
sfæroide სფეროიდი
shah შაჰი
shampoo შამპუნი
sheriff შერიფი
shiamuslim შიიტი
shiamuslimsk შიიტური
shipping ნაოსნობა
shorts შორტი
show შოუ
sibirer ციმბირელი
sibirsk ციმბირული
sicilianer სიცილიელი
siciliansk სიცილიური
sid გრძელი

ფართო
sidde ჯდომა
siddende მჯდომარე
siddeplads დასაჯდომი ადგილი
side გვერდი

მხარე
sideantal გვერდების რაოდენობა
sideben ნეკნი
sideeffekt გვერდითი ეფექტი
sideformat გვერდის ფორმატი
siden ვინაიდან, რადგანაც

იმ დროიდან, მას მერე
შემდეგ, მერე

sidenummer გვერდის ნომერი
sidenummerering გვერდების დანომვრა

sidetal გვერდის ნომერი
sidst ბოლო, უკანასკნელი
sidstedag ბოლო დღე
sidstemand ბოლო კაცი
sidsteplads ბოლო ადგილი
sidstnævnt ბოლოს ხსენებული
siesta სიესტა
sig თვით, თვითონ, თავად
sige თქმა, ლაპარაკი
sigende მრავლისმთქმელი, შინაარსიანი
signal სიგნალი
signalhorn საყვირი
signatur ხელმოწერა
signere ხელმოწერა
signeret ხელმოწერილი
signering ხელის მოწერა
signifikans მნიშვნელობა
signifikant მნიშვნელოვანი
sigt გადასახედი

ხილვადობა
sigtbar ხილული
sigtbarhed ხილვადობა
sigte საცერი

გაცრა
სამიზნე
დამიზნება
განზრახვა

sigøjner ბოშა
sigøjnersk ბოშური
sigøjnerske ბოშა ქალი
sikker სარწმუნო, სანდო, საიმედო

უსაფრთხო
დარწმუნებული

sikkerhed საიმედობა, სანდოობა
უსაფრთხოება, უშიშროება

sikkerhedsbælte უსაფრთხოების ღვედი
sikkerhedsgrad უსაფრთხოების ხარისხი
sikkerhedskontrol უსაფრთხოების კონტროლი
sikkerhedsmæssig უსაფრთხოებასთან

დაკავშირებული
sikkerhedspolitik უსაფრთხოების პოლიტიკა
sikkerhedsproblem უსაფრთხოების პრობლემა
sikkerhedsråd უშიშროების საბჭო
sikkerhedszone უსაფრთხოების ზონა
sikkert ნამდვილად, დანამდვილებით

დარწმუნებით
უსაფრთხოდ
საიმედოდ

sikre უზრუნველყოფა
დაცვა

sikring უზრუნველყოფა
დაცვა

siksak ზიგზაგი

service siksak
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siksakformet ზიგზაგისებრი
sild ქაშაყი
sildemåge შავფრთიანი თოლია
sildlignende ქაშაყისებრი
silhuet სილუეტი
silicium კაჟბადი, სილიციუმი
silicone სილიკონი
silikone სილიკონი
silke აბრეშუმი
silkeagtig აბრეშუმისებრი
silkeavl მეაბრეშუმეობა
silkeavler მეაბრეშუმე
silkehale მედუდუკე
silkekjole აბრეშუმის კაბა
silkelignende აბრეშუმისნაირი
silkeorm აბრეშუმხვევია
silkeskjorte აბრეშუმის მაისური
silkesommerfugl აბრეშუმხვევია
silkestrømpe აბრეშუმის მაღალყელიანი წინდა
simkort სიმბარათი
simpel მარტივი, უბრალო
simpelthen უბრალოდ
simplificere გამარტივება
simplifikation გამარტივება
simulation სიმულაცია
simulator სიმულატორი
simulere სიმულირება
simuleret სიმულირებული
simulering სიმულაცია
simultan ერთდროული
simultantolk სინქრონული თარჯიმანი
sin თავისი
sind სული

ხასიათი, გუნება
sindrig ეშმაკური
sindsbevægelse ვნებათაღელვა
sindsforvirret გადარეული
sindsligevægt სულიერი სიმშვიდე,

გაწონასწორებულობა
sindsro სულიერი სიმშვიდე
sindsstemning სულიერი განწყობა
sindssyg გადარეული
sindssygdom ფსიქიკური დაავადება
sindssygeanstalt ფსიქიატრიული საავადმყოფო
sindstilstand სულიერი მდგომარეობა
sine თავისი, თავიანთი
single სინგლი
singrøn გველის სურო
singularis მხოლობითი
singularitet თავისებურება

სინგულარობა
singulær ერთადერთი

სინგულარული

sinningia გლოქსინია
sinolog სინოლოგი, ჩინეთმცოდნე
sinologi სინოლოგია, ჩინეთმცოდნეობა
sinologisk სინოლოგიური
sinus სინუსი
sinusformet სინუსოიდალური
sinusfunktion სინუსი
sinuskurve სინუსოიდა
sirene სირენა
sirup სიროფი
sirupsagtig სიროფისმაგვარი
sisel თრია
sisken სკვინჩა
sit თავისი, მისი
situation მდგომარეობა, სიტუაცია
situationsbestemt სიტუაციით განსაზღვრული
siv ჭილი

ლერწამი
sive ჟონვა
sjagger ბოლოშავა
sjakal ტურა
sjal შალი
sjette მეექვსე
sjettedel მეექვსედი
sjofel სულმდაბალი
sjov გასართობი, კომიკური,

მხიარული, საამო, სასაცილო,
სახუმარო
ხუმრობა

sjæl სული
sjælden იშვიათი
sjældenhed იშვიათობა
sjældent იშვიათად
sjældnest უიშვიათესი
sjælefred სულიერი სიმშვიდე
sjæleliv სულიერი ცხოვრება
sjælemesse პანაშვიდი
sjælløs უსულო
sjælsstyrke სულიერი სიმტკიცე
sjælstilstand სულიერი მდგომარეობა
skab კარადა
skabe შექმნა
skabelon შაბლონი
skabelonagtig შაბლონური
skaber შემქმნელი
skaberværk ქმნილება
skabning ქმნილება
skabt შექმნილი
skade ზარალი

ზიანი
ჭრილობა
კაჭკაჭი

skadedyr პარაზიტი

siksakformet skadedyr
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skadeerstatning ზარალის ანაზღაურება
skadefro ღვარძლიანი
skadefryd ღვარძლიანობა
skadegørende ზიანის მომტანი
skadelig მავნე
skadeserstatning ზარალის ანაზღაურება
skadestue ტრავმატოლოგიური

განყოფილება
skaffe შოვნა

შეძენა
skafot ეშაფოტი
skak ჭადრაკი
skakbrik ჭადრაკის ფიგურა
skakbræt ჭადრაკის დაფა
skakmat შამათი
skakspil ჭადრაკი
skakspiller მოჭადრაკე
skal ნაჭუჭი

ბაკანი
გარსი

skala სკალა
skalar სკალარი

სკალარული
skalarprodukt სკალარული ნამრავლი
skaldet თავმოტვლეპილი

მელოტი
skaldyr ბაკნიანი მოლუსკები
skalere გრადუირება
skallet მელოტი
skalp სკალპი
skalære გრადუირება
skam სირცხვილი
skamben ბოქვენი
skambide დაკბენა
skambidt დაკბენილი
skamfuld შერცხვენილი, სირცხვილნაჭამი
skamfølelse სირცხვილი გრძნობა
skamløs უსირცხვილო
skamløshed ურცხვობა, უსირცხვილობა
skammel სკამი
skammelig სამარცხვინო
skandale სკანდალი
skandalehistorie სკანდალური ისტორია
skandalepresse სკანდალური პრესა
skandaløs სკანდალური
skandinav სკანდინავიელი
skandinavisere გასკანდინავიელება
skandinavisering გასკანდინავიელება
skandinavisk სკანდინავიური
skandinavisksproget სკანდინავიურენოვანი
skandinavisktalende სკანდინავიურ ენაზე მოლაპარაკე
skandinavisme სკანდინავიზმი
skandinavist სკანდინავისტი

skandinavistik სკანდინავისტიკა
skanne სკანირება
skanner სკანერი
skarlagensfeber ქუნთრუშა
skarp მახვილი

მკაფიო, მკვეთრი
skarphed გამჭრიახობა
skarpretter ჯალათი
skarpsild ქარსალა, შპროტი
skarpsindig გამჭრიახი, ჭკუამახვილი
skarpsindighed გამჭრიახობა
skarpskytte სნაიპერი
skarpsynet თვალგამჭრიახი
skarpsynethed თვალგამჭრიახობა
skarptandet ბასრკბილება
skat გადასახადი

სიმდიდრე
განძი

skatkiste საგანძური
skatte დაფასება
skatteberegning გადასახადის დარიცხვა
skattedirektorat საგადასახადო სამსახური
skattefradrag საგადასახადო შეღავათი
skattefri გადასახადისგან

განთავისუფლებული
skattegrundlag ამოსავალი თანხა რომლის

საფუძველზე ხდება გადასახადის
გაანგარიშება

skattekiste საგანძური
skatteklasse გადასახდის გადამხდელთა

კატეგორია
skattekort გადასახდის გადამხდელის

ბარათი
skattemyndighed საგადასახადო სამსახური
skattemæssig საგადასახადო
skattenedsættelse გადასახადების შემცირება
skattepolitik საგადასახადო პოლიტიკა
skattereduktion გადასახადების შემცირება
skattereform საგადასახადო რეფორმა
skattesnyderi თავის არიდება გადასახდის

გადახდისგან
skattesvindel გადასახადების დამალვა
skattesystem საგადასახადო სისტემა
skattevæsen საგადასახადო სამსახური
skavank მანკი
ske კოვზი

ადგილის ქონა, გადახდომა,
მიმდინარეობა, შემთხვევა

skede ბუდე, ქარქაში, ჩასადები
საშო

skelet ჩონჩხი
skeletlignende ჩონჩხისებრი
skelignende კოვზისებრი

skadeerstatning skelignende
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skelne გარჩევა
skeløjet ალმაცერი, ელამი
skeløjethed ალმაცერობა
skema სქემა
skematisk სქემატური
skepticisme სკეპტიციზმი
skeptiker სკეპტიკოსი
skeptisk სკეპტიკური
skeryle ნისკარტნიჩაბა
ski თხილამური
skib გემი, ნავი, ხომალდი
skibsbygger გემთმშენებელი
skibsbyggeri გემსაშენი
skibsbygning გემთმშენებლობა
skibsejer გემთმფლობელი
skibsfart ნაოსნობა
skibsforlis გემის ჩაძირვა
skibsfører ნავიგატორი
skibskaptajn გემის კაპიტანი
skibsmandskab გემის ეკიპაჟი
skibsreder მენავე, ნავების მეპატრონე
skibsrederi სანაოსნო კომპანია
skibsværft გემსაშენი
skidt ტალახი
skift შეცვლა

ცვლა
skifte შეცვლა, გამოცვლა
skiftende ცვალებადი, ცვლადი
skiftevis მონაცვლეობით
skifting გაცვლა
skik ადათი

ჩვეულება
skikkelig წესიერი
skikkelse ფიგურა
skildpadde კუ
skildre აღწერა, დახასიათება
skille განსხვავება

განცალება, განცალკევება,
გაყოფა, გარჩევა, გამიჯვნა
გაყრა

skillelinje გამყოფი ხაზი
skillevæg ტიხარი
skilsmisse გაყრა, განქორწინება
skilsmisseforhandling მოლაპარაკება განქორწინების

შესახებ
skilsmissegrund განქორწინების საფუძველი
skilt წარწერა

ნიშანი
skiløber მოთხილამურე
skimmel ობი
skin ნათება
skind კანი

ტყავი

skindbukser ტყავის შარვალი
skindhue ტყავის ქუდი
skindjakke ტყავის ქურთუკი
skinke შაშხი
skinne რელსი

ნათება, ბრწყინვა, კაშკაში
skinneben წვივი
skinnende კაშკაშა
skinsyg ეჭვიანი
skinsyge ეჭვიანობა
skiskydning ბიათლონი
skisport სათხილამურო სპორტი
skiss ესკიზი

ნარკვევი
skitsere მოხაზვა
skive ნაჭერი

დისკი
სამიზნე

skivebremse დისკებიანი მუხრუჭი
skiveformet დისკისებრი
skizofreni შიზოფრენია
skjedebetennelse ვაგინიტი
skjold ფარი
skjoldbruskkirtelbetændelseთირეოიდიტი
skjoldformet ფარისებრი
skjoldmø მითიური მეომარი ქალი
skjorte მაისური
skjorteærme მაისურის სახელური
skjul საფარი

სამალავი
skjule დამალვა

შეფარება
skjulested სამალავი
skjult ფარული
skjønnlitteratur მხატვრული ლიტერატურა
sklerose სკლეროზი
sko ფეხსაცმელი
skobørste ფეხსაცმლის საწმენდი ჯაგრისი
skobånd ფეხსაცმლის ზონარი
skoggerlatter ხარხარი
skoggerle ხარხარი
skokrem ფეხსაცმლის კრემი
skoldkopper ჩუტყვავილა
skole სკოლა
skolealder სკოლის ასაკი
skolebarn მოსწავლე, მოწაფე
skolebog სკოლის სახელმძღვანელო
skolebus სკოლის ავტობუსი
skolebænk სკოლის მერხი
skoledirektør სკოლის დირექტორი
skoleeksempel სასკოლო მაგალითი
skoleelev სკოლის მოსწავლე
skolefrøken სკოლის მასწავლებელი

skelne skolefrøken
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skolegang სკოლაში სიარული
skolekammerat თანასკოლელი, სკოლელი
skolelærer სკოლის მასწავლებელი
skolelærerinde სკოლის მასწავლებელი
skolemæssig სასკოლო
skolepige მოსწავლე გოგო
skolepsykolog სკოლის ფსიქოლოგი
skoletime გაკვეთილი
skoleår სასწავლო წელი
skomager ხარაზი, ფეხსაცმლის

შემკეთებელი
skonnert შხუნა
skorpion მორიელი

ღრიანკალი
skorpionflue ბუზმორიელი
skorsten კვამლსადენი, საკვამლე მილი
skorstensfejer მებუხრე
skorstensfejermester მებუხრე
skorstenspibe კვამლსადენი, საკვამლე მილი
skorstensrør საკვამლე მილი, კვამლსადენი
skotsk შოტლანდიური
skotte შოტლანდიელი
skotøj ფეხსაცმელი
skotøjsfabrik ფეხსაცმლის ქარხანა
skov ტყე
skovbevokset ტყიანი
skovbrand ტყის ხანძარი
skovbrug მეტყევეობა
skovflåt ტკიპა
skovhornugle ოლოლი, ყურებიანი ბუ
skovkant ტყის პირი
skovklædt ტყიანი
skovl ციცხვი, ლაპოტი

ნიჩაბი
skovlysning ველობი
skovløber მეტყევე
skovmår კვერნა
skovomkranset ტყით გარშემორტყმული
skovrig ტყიანი
skovskade ჩხიკვი, ჯაფარა
skovstilkaks ბერსელა
skovsyre მჟაველა
skrabe გადაფხეკა, გაფხეკა, გაკაწვრა
skrald ნაგავი, ნარჩენები
skraldebil ნაგვის მანქანა
skraldebøtte ნაგვის ყუთი
skraldemand მენაგვე
skraldespand ნაგვის ყუთი
skraldevogn ნაგვის მანქანა
skranke დახლი
skred ზვავი

მეწყერი
skredfare ზვავსაშიშროება

skredfarlig ზვავსაშიში
skredsikkerhed ზვავუსაფრთხოება,

მეწყერუსაფრთხოება
skrevet დაწერილი
skribent მწერალი
skridt ნაბიჯი
skridtvis ნაბიჯ-ნაბიჯ, თანდათან
skrift შრიფტი

დამწერლობა
ხელნაწერი, ნაწერი

skrifte აღსარება
skriftemål აღსარება
skriftlig წერილობითი
skriftsprog ლიტერატურული ენა
skrig ყვირილი
skrige ყვირილი, ძახილი
skrigende მყვირალა
skrighals მყვირალა
skrive წერა
skriveblok ბლოკნოტი
skrivebog რვეული
skrivebord საწერი მაგიდა
skrivefærdighed წერის უნარი
skrivemaskine საბეჭდი მანქანა
skrivepapir საწერი ქაღალდი
skriver მწერალი

პრინტერი
skrivning წერა
skrot ჯართი
skrubbe კამბალა
skrubtudse გომბეშო
skrue ჭანჭიკი
skrueformet ჭანჭიკისებრი
skrueformig ჭანჭიკისებრი
skruestik გირაგი
skruetrækker სახრახნისი
skrumpelever ღვიძლის ცეროზი
skryde ტრაბახი
skryder ტრაბახა
skrædder მკერავი
skrædderi სამკერვალო
skræddermester მკერავი
skræddersy კერვა
skræk შიში
skrækblandet შიშნარევი
skrækfilm საშინელებათა ფილმი
skrækindjagende შიშის მომგვრელი
skrækkelig საზარელი, საშინელი
skrælle გათლა
skrællekniv გასათლელი დანა
skræmme დაშინება, შეშინება, დაფრთხობა
skræmmende საშინელი, საზარელი
skræmsel საფრთხობელა

skolegang skræmsel
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skræmt შეშინებული, გულგახეთქილი
skrænt დახრა

ფერდობი
skræppe მჟაუნა
skrøbelig მსხვრევადი, მტვრევადი, მეტეხი
skrå ირიბი, დახრილი
skrålinje დახრილი ხაზი
skråne დახრა
skråning დახრა

ფერდობი
skråplan დახრილი სიბრტყე
skrås ირიბად, დახრილად
skråsikker ბოლომდე დარწმუნებული
skråstreg დახრილი ხაზი
skubbe მიწოლა

კვრა
skud გასროლა
skudsikker ტყვიაგაუმტარი
skudsår ჭრილობა
skudveksling ურთიერთსროლა
skudår ნაკიანი წელიწადი
skue სანახაობა

მზერა, ცქერა, ყურება
skueplads სცენა
skueproces ყურების პროცესი
skuespil პიესა

სპექტაკლი, ჩვენება
skuespilkunst თეატრალური ხელოვნება
skuespiller მსახიობი
skuespillerinde მსახიობი ქალი
skuespillerkarriere მსახიობის კარიერა
skuffe იმედგაცრუება

უჯრა
skuffelse იმედგაცრუება
skuffet იმედგაცრუებული
skulder მხარი
skulderblad ბეჭი
skulptur ქანდაკება
skulptør მოქანდაკე
skum ქაფი
skumme აქაფება
skummel დაღვრემილი, ჩაბნელებული

საეჭვო, შავბნელი
skummet აქაფებული, ქაფიანი
skumplast ქაფპლასტი
skumre დაბინდება, ბინდის ჩამოწოლა
skumring ბინდი
skurk ნაძირალა
sky ღრუბელი

მორცხვი, მორიდებული
skyde სროლა
skydebane პოლიგონი
skydeskive სამიზნე

skydesport სროლა
skydevåben ცეცხლსასროლი იარაღი
skydning სროლა
skydække ღრუბლიანობა
skyet ღრუბლიანი
skyfri უღრუბლო
skygge ჩრდილი
skyggeagtig ჩრდილისებრი
skyggefuld ჩრდილიანი

ჩრდილოვანი
skyggeløs უჩრდილო
skyggeregering ჩრდილოვანი მთავრობა
skyggerige საიქიო
skyggeside ჩრდილიანი მხარე
skyggetilværelse ჩრდილში ყოფნა
skyhøj მაღალი
skyld ბრალი
skylde ვალდებულების ქონა
skyldfri უდანაშაულო
skyldfølelse დანაშაულის გრძნობა
skyldig დამნაშავე

ვალდებული
skyldighed ბრალეულობა
skyldner მევალე
skyldsfølelse ბრალეულობის გრძნობა
skyldspørgsmål ბრალეულობის საკითხი
skylignende ღრუბლისებრი
skylle გამოვლება

ღვრა
skynde აჩქარება, დაჩქარება
skyskraber ცათამბჯენი
skytsengel მფარველი ანგელოზი
skytshelgen მფარველი
skytte მსროლელი
skyttegrav სანგარი, ტრანშეა
skæbne ბედი, ბედისწერა
skæbnesvanger საბედისწერო
skæbnetime საბედისწერო საათი
skæg წვერი
skægget წვერიანი, წვერებიანი,

წვერმოშვებული
skægløs უწვერო
skæl ქერტლი

ქერცლი
skælde ლანძღვა
skældsord სალანძღავი სიტყვა, გინება
skældyr პანგოლინი
skælv მიწისძვრა
skælve თრთოლა, ჟრჟოლა, კანკალი,

ცახცახი, ძაგძაგი
skæmt ხუმრობა
skæmtedigt სახუმარო ლექსი, შაირი
skæmtevise სახუმარო სიმღერა, შაირი

skræmt skæmtevise
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skænderi კამათი, კინკლაობა
skændes კინკლაობა
skænke დასხმა
skær ირმისმხალა
skære ჭრა, დაჭრა
skærebræt საჭრელი დაფა
skæringspunkt გადაკვეთის წერტილი
skærm ეკრანი, მონიტორი
skærmbredde ეკრანის სიგანე
skærme დაფარვა, დაცვა
skærmløs უეკრანო
skærmstørrelse ეკრანის ზომა
skærpe გალესვა

დახვეწა
გამძაფრება

skærtorsdag დიდი ხუთშაბათი
skæv ირიბი, დახრილი

დამახინჯებული
skævøjet ელამი, ალმაცერი
skød კალთა
skødehund პატარა ძაღლი
skøge მეძავი
skøjte ციგურა
skøjtebane საციგურაო მოედანი
skøjteløber მოციგურავე
skøjtepar ციგურები
skøn ლამაზი
skønhed სილამაზე
skønhedsdronning სილამაზის კონკურსში

გამარჯვებული
skønjomfru ლამაზმანი
skønlitteratur მხატვრული ლიტერატურა
skønne შეფასება
skønskrift კალიგრაფია
skønsmand შემფასებელი
skønsmæssig შეფასებითი, მიახლოებითი
skønt თუმცა
skørt ქვედაკაბა, ქვედატანი
skørtejæger მექალთანე
skål დღეგრძელობა

თასი
skåltale სადღეგრძელო
skår ნატეხი
sladder ჭორი
sladre ჭორაობა
slag დარტყმა

ბრძოლა
ჩხუბი

slagbestandig დარტყმაგამძლე
slagkraft დარტყმის სიძლიერე
slagord ლოზუნგი
slags სახეობა, ტიპი
slagsbror ჩხუბისთავი

slagskib სახაზო გემი
slagsmål ჩხუბი
slagte დაკვლა, ხოცვა-ჟლეტა
slagter ყასაბი
slalom სლალომი
slam ტალახი
slang ჟარგონი
slange გველი

შლანგი
კამერა

slangeagurk წვრილი და გრძელი კიტრი
slangebøsse შურდული
slangeholderen გველისმჭერი
slangeløs უკამერო
slangestjerne გველკუდა
slangetæmmer გველების მომთვინიერებელი
slangeørn ძერაბოტი
slank თხელი, ტანადი, ტანწერწეტა
slanke გახდომა
slankekur დიეტა
slap მოშვებული
slappe მოშვება

განტვირთვა, დასვენება
slave მონა, ყმა
slavebinde დამონება
slavehandel ტყვეობა
slavehandler მონებით მოვაჭრე
slaveherre მონათმფლობელი
slaveliv მონური ცხოვრება
slaver სლავი
slaveri მონობა, ყმობა
slavinde მონა
slavisk სლავური
slem ცუდი, ურჩი
slet ცუდი

ცუდად
არანაირად

slette დაბლობი, ბარი, ვაკე
ამოშლა, წაშლა

sletteland დაბლობი, ბარი, ვაკე
slettet წაშლილი
slid ცვეთა
slide დაღლა, მოქანცვა
slidsom დამღლელი, მომქანცველი
slidstærk გამძლე, უცვეთელი
slig ამგვარი, ამისთანა, ამნაირი,

ასეთი, იმგვარი, იმისთანა,
იმნაირი, ისეთი

slikke ლოკვა, ალოკვა
slikkepind მამალო
slikkepinde მამალო
slikkepot სალოკი თითი, საჩვენებელი

თითი

skænderi slikkepot
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slikker მლოკავი
slikkeri ტკბილეული
slikmund ტკბილეულის მოყვარული
slikpinde მამალო
slim ლორწო
slimet ლორწოვანი
slimhinde ლორწოვანი გარსი
slimhindebetændelse ლორწოვანი გარსის ანთება
slippe გაშვება, გამოშვება,

განთავისუფლება
გაძრომა

slippers ფლოსტები
slips ჰალსტუხი
slipseklædt ჰალსტუხიანი
slipseløs უჰალსტუხო
slitage ცვეთა
slogan ლოზუნგი
slot კოშკი

სასახლე
slovak სლოვაკი
slovakisk სლოვაკური
slovener სლოვენი
slovensk სლოვენური
sludder ყბედობა
sludre ყბედობა, ჭორაობა
sludrechatol ყბედი, ჭორიკანა
sluge გადაყლაპვა
slughals ღორმუცელა
slukke ჩაქრობა
slukker ჩამქრობი
slukne ქრობა
slukøret შერცხვენილი
slumre თვლემა
slut ბოლო, დასასრული

აღსასრული
slutning დასასრული

დასკვნა
slutpunkt ბოლო წერტილი
slutresultat საბოლოო შედეგი
slutte დასრულება, მორჩენა, გათავება

შეწყვეტა, ბოლოს მოღება
sluttelig ბოლოსდაბოლოს
sluttidspunkt დასრულების მომენტი
slæbebåd საბუქსირო გემი
slæbetov ბუქსირი
slæde მარხილი

ციგა
slædefarer მოციგავე
slægt გვარი, მოდგმა
slægtled თაობა

მოდგმა
slægtning ნათესავი
slægtsbog საგვარეულო წიგნი

slægtsfejde მოსისხლე მტერი
slægtsforskning გენეალოგია
slægtskab მსგავსება
slægtskabsforhold ნათესავური კავშირი
slægtsnavn გვარი
slægtstavle საგვარეულო
sløjfe გაუქმება

ბანტი
slør პირბადე, ვუალი
sløring კამუფლაჟი, შენიღბვა
slørugle ბუხრინწა
sløse ფლანგვა
sløseri ფლანგვა
sløv ბლაგვი

ჩლუნგი
slå ცემა, დარტყმა
slåen კვრინჩხი
slås ბრძოლა

ჩხუბი
slåskamp ჩხუბი
smag გემო
smage გემოს გასინჯვა
smagfuld გემოვნებიანი
smagløs უგემოვნო
smagløshed უგემოვნობა
smagsprøve ჭაშნიკი
smal ვიწრო
smalhoftet ვიწროთეძოიანი
smalne დავიწროება
smaragd ზურმუხტი
smaragdagtig ზურმუხტისებრი
smaragdfarvet ზურმუხტისფერი
smaragdgrøn ზურმუხტისფერი
smed მჭედელი
smedje სამჭედლო
smelte დნობა
smeltepunkt დნობის წერტილი
smeltevandssø მყინვარული წარმოშობის ტბა
smeltning დნობა
smerte ტკივილი, ტანჯვა
smertefri უმტკივნეულო
smertefuld მტკივნეული
smertefyldt მტკივნეული
smertelig მტკივნეული
smerteløs უმტკივნეულო
smertestillende ტკივილგამაყუჩებელი
smidig მოქნილი
smiger მლიქვნელობა
smigre მლიქვნელობა
smigrer მლიქვნელი
smil ღიმილი
smile ღიმილი, გაღიმება
smilende გაღიმებული

slikker smilende
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sminke გრიმი
მაკიაჟი

smitsom გადამდები
smitte გადადება
smittefare გადადების საშიშროება
smittefarlig გადამდები
smittekilde ინფექციის წყარო
smittende გადამდები
smittet ინფიცირებული,

დაინფიცირებული
smugfotograf პაპარაცი
smugkigge თვალთვალი
smugle ფარულად შემოტანა
smugler კონტრაბანდისტი
smugling კონტრაბანდა
smuk მშვენიერი
smule ნამცეცი
smurt დაზეთილი
smykke სამკაული
smykkesten ძვირფასი ქვა
smøg სიგარეტი
smøge მოწევა
smør კარაქი
smørblomst ბაია
smøre დაზეთვა
smørelse დაზეთვა
smøring დაზეთვა
smørrebrød ბუტერბროდი, კარაქიანი პური
små პატარა, მცირე
småagtig მომცრო
småbarn პატარა ბავშვი
småbeløb მცირე თანხა
småby პატარა ქალაქი
småfejl მცირე შეცდომა
småforbryder წვრილი დამნაშავე
smågris გოჭი
småhandel წვრილი ვაჭრობა
småhandler წვრილი მოვაჭრე
småkage ნამცხვარი
småkalibret მცირეკალიბრიანი
smålig წვრილი, წვრილმანი
smålån მიკროსესხი
småpakke ბანდეროლი
småpenge ხურდა
småplanet ასტეროიდი
småregne ცრა
småsag პატარა საქმე
småskadet მსუბუქად დასახიჩრებული
småskov პატარა ტყე
småsove თვლემა
småsparer მცირე მეანაბრე
småsulten ცოტა მშიერი
småsvindel წვრილი თაღლითობა

småting წვრილმანი
småændringer მცირე ცვლილებები
småø პატარა კუნძული
snabel ხორთუმი
snabelagtig ხორთუმისებრი
snabelformet ხორთუმისებრი
snakke ლაპარაკი, საუბარი
snakkehoved ყბედი, ჭორიკანა
snakkelysten ლაპარაკის მოყვარული
snaksom ლაპარაკის მოყვარული
snappe ჩავლება
snar სწრაფი
snarere უფრო
snart მალე
snavset ბინძური, გასვრილი, ტალახიანი,

ჭუჭყიანი
snavsetøj სარეცხი
sne თოვლი
sneagtig თოვლისებრი
sneblindhed ოფთალმია, ფოტოოფთალმია
snebold თოვლის გუნდა
sneboldeffekt ზვავის ეფექტი
sneboldkamp გუნდაობა
snebolle ძახველი
snebunke ნამქერი
snedig ქვეშქვეშა, ცბიერი
snedker დურგალი
snedækket თოვლით დაფარული
snedækt თოვლით მოფენილი
snefald თოვა
snefnug ფიფქი
snefri უთოვლო
snegl ლოკოკინა
sneglefart კუს სისწრაფე
sneglehus ნიჟარა
snegllignende ლოკოკინასებრი
snehare კურდღელი
snehvide ფიფქია
sneklædt თოვლით დაფარული
sneleopard ირბისი, თეთრი ლეოპარდი
snemand თოვლის ბაბუა, თოვლის პაპა
snerig თოვლიანი
snerle ხვართქლა
snerre ღრენა

ენდრონიკა
sneskred ზვავი
snestorm ქარბუქი თოვლით
sneugle წყრომთეთრა
snevejr თოვა, თოვლიანი ამინდი
snige მიპარვა

შეძრომა
გაძრომა

snigfotograf პაპარაცი

sminke snigfotograf
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snigmord შეკვეთილი მკვლელობა
snigmorder მკვლელი
snigskytte სნაიპერი
snit კვეთა, ჭრილი
snitflade კვეთის ზედაპირის ფართობი
snog ანკარა
snor ზონარი, წვრილი თოკი
snorke ხვრინვა
snorkelyd ხვრინვა
snorken ხვრინვა
snorkende მხვრინავი
snorker მხვრინავი
snowboard სნოუბორდი
snu ცბიერი
snude დრუნჩი
snue სურდო
snurre ბზრიალი
snurretop ბზრიალა
snus საწუწნი თამბაქო
snuse დასუნვა
snyde თაღლითობა

მოტყუება
snylte სხვის ხარჯზე ცხოვრება
snyltedyr პარაზიტი
snylteflue ზღარბაბუზი
snyltegæst მუქთამჭამელი
snylteplante მცენარე-პარაზიტი
snylter მუქთამჭამელი

მავნებელი
snylteri პარაზიტიზმი
snæver ვიწრო
snøre თხელი თოკი

ანკესის ძუა
შეკვრა

snørebånd ფეხსაცმლის ზონარი
sober ფხიზელი
soberhed სიფხიზლე
sobert ფხიზლად
social საზოგადოებრივი, სოციალური
socialdemokrat სოციალდემოკრატი
socialdemokrati სოციალდემოკრატია
socialforskning სოციოლოგია
socialhjælp სოციალური დახმარება
socialisme სოციალიზმი
socialist სოციალისტი
socialistisk სოციალისტური
socialistparti სოციალისტური პარტია
socialpolitik სოციალური პოლიტიკა
sociolingvistik სოციოლინგვისტიკა
sociolingvistisk სოციოლინგვისტიკური
sociolog სოციოლოგი
sociologi სოციოლოგია
sociologisk სოციოლოგიური

sociometri სოციომეტრია
sod მური
soda სოდა
sodavand სოდიანი წყალი
sodfarvet მურა
sofa დივანი
software პროგრამული უზრუნველყოფა
softwareudvikling პროგრამირება
soja სოია
sojabønne სოია
sok წინდა
sol მზე
solar მზის
solarimeter სოლარიმეტრი
solarisation სოლარიზაცია
solarium სოლარიუმი
solbad მზის აბაზანა
solbatteri მზის ელემენტების პანელი
solbriller მზის სათვალე
solbrun გარუჯული
solbrændt გარუჯული
solbær მოცხარი
solbærbusk შავი მოცხარი
solbærsaft შავი მოცხრის წვენი
solcelle მზის ელემენტი
soldag მზიანი დღე
soldat ჯარისკაცი
soldug დროზერა, ცვარიანა
soldyrkelse მზისთაყვანისცემა
soldyrker მზისთაყვანისმცემელი
sole გარუჯვა
soleklar დღესავით ნათელი
solenergi მზის ენერგია
solenodont კბილნაპრალა
solformørkelse მზის დაბნელება
solfugl მენექტრია
solfyldt მზიანი
solhverv ნაბუნიაობა
solhøjde მზის სიმაღლე
solid სოლიდური
solidarisk სოლიდარული
solidaritet თანაგრძნობა, სოლიდარობა
solidaritetsfølelse სოლიდარობის გრძნობა
solindstråling მზის გამოსხივება
solist სოლისტი
solklar დღესავით ნათელი
solkraft მზის ენერგია
sollig მზისებრი
sollys მზის სინათლე
solløs არამზიანი
solnedgang მზის ჩასვლა
soloalbum სოლოალბომი
solodanser სოლომოცეკვავე

snigmord solodanser
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sologitarist სოლოგიტარისტი
solokonsert სოლოკონცერტი
solopgang მზის ამოსვლა
solosanger სოლომომღერალი
solplet მზის ლაქა
solrig მზიანი
solrikse მზეყანჩა
solside მზიანი მხარე
solsikke მზესუმზირა
solsikkefrø მზესუმზირა
solsikkelignende მზესუმზირისებრი
solsikkeolie მზესუმზირას ზეთი
solskin მზის ნათება, მზის სინათლე
solskinsdag მზიანი დღე
solskinsvejr დარი
solsort შაშვი
solstik მზის დარტყმა
solstråle მზის სხივი
solsystem მზის სისტემა
solur მზის საათი
solvarme მზის სითბო
solvent გამხსნელი
soløje მზის დისკი

მზეყვავილა
som როგორც, ვითარცა, თითქოს

ვინც, რომელიც
რაც

somatologi სომატოლოგია
sommer ზაფხული
sommerasters ქრისტესთვალა
sommerbolig აგარაკი
sommerferie ზაფხულის არდადეგები
sommerfugl პეპელა
sommerfuglagtig პეპლისებური
sommerfuglemyg პეპლურა
sommerhus აგარაკი
sommerkjole ზაფხულის კაბა
sommerlejr საზაფხულო ბანაკი
sommerperiode ზაფხულის პერიოდი
sommerskole ზაფხულის სკოლა
sommersæson ზაფხულის სეზონი
sommertid ზაფხული
sommervarme ზაფხულის სითბო
sommervejr საზაფხულო ამინდი
sonde ზონდი
sondere ზონდირება
soning პატიმრობა
sopran სოპრანო
sopranstemme სოპრანო
sorg გლოვა

წუხილი, დარდი
sorgfri უდარდელი, უშფოთველი
sorgfuld მწუხარე, მგლოვიარე

sorgfyldt მწუხარე, მგლოვიარე
sorgløs უდარდელი, უშფოთველი
sorgløshed უშფოთველობა
sort სახეობა, ტიპი

შავი
sortbær კეწერა
sortbørs შავი ბაზარი
sortebær კეწერა
sortekunst შავი მაგია
sortere დახარისხება
sorteret დახარისხებული
sortering დახარისხება
sortfarvet შავი
sorthvid შავთეთრი
sorthåret შავგრემანი, შავთმიანი
sortiment ასორტიმენტი
sortkjole შავი კაბა
sortklædt შავებში ჩაცმული
sortliste შავი სია
sortspætte ხეკაკუნა
sortøjet შავთვალა
souvenir სუვენირი
sove ძილი
sovekammer საძინებელი ოთახი
sovemedicin ძილის წამალი
sovemiddel ძილის წამალი
sovende მძინარე
sovepille ძილის აბი
sovepose საძილე ტომარა
sovepude ბალიში
soverum საძინებელი
sovesofa დივანი
soveværelse საძინებელი ოთახი
sovjetisk საბჭოთა
sovjetrepublik საბჭოთა რესპუბლიკა
sovjetvenlig პროსაბჭოთა
sovne დაძინება
sovs საწებელი
spade ნიჩაბი
spadeformet ნიჩბისებრი, ნიჩბის ფორმის
spadsere სეირნობა
spadseretur გასეირნება
spagat ხეზი
spagetti მაკარონი
spaltbar დაშლადი
spalte ნაპრალი

სვეტი
გახლეჩა
დაშლა

spaltebredde სვეტის სიგანე
spaltelig დაშლადი
spaltning გახლეჩა

დაშლა

sologitarist spaltning
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spaltningsproces გახლეჩის პროცესი
spaltningsprodukt დაშლის პროდუქტი
spand ვედრო
spaniel სპანიელი
spanier ესპანელი
spaniol ესპანელი
spansk ესპანური
spansksproget ესპანურენოვანი
spare დაზოგვა

ეკონომია
sparebøsse ყულაბა
sparegris ყულაბა
sparekasse შემნახველი სალარო
sparepenge დანაზოგი
sparer მეანაბრე
spark პანღური
sparke ფეხის კვრა, წიხლის კვრა
sparsom ეკონომიური

ხელმომჭირნე
ღარიბი

sparsomhed ეკონომიურობა
sparsommelig ეკონომიური

ხელმომჭირნე
ღარიბი

sparsomt ეკონომიურად
spas ხუმრობა
spasme სპაზმი
special განსაკუთრებული, სპეციალური
specialafdeling სპეცგანყოფილება
specialagent სპეცაგენტი
specialapparatur სპეცაპარატურა
specialbestemmelse სპეცდადგენილება
specialbestilling სპეცშეკვეთა
specialbil სპეცმანქანა
specialbutik სპეცმაღაზია
specialeffekt სპეცეფექტი
specialenhed სპეციალური ქვედანაყოფი
specialfag სპეცსაგანი
specialhandske სპეცხელთათმანი
specialiseret სპეციალიზებული
specialist სპეციალისტი
specialitet სპეციალობა
specialkamera სპეცკამერა
specialklæder სპეცტანსაცმელი
specialkort სპეცრუკა
specialkurs სპეცკურსი
specialmetodik სპეცმეთოდიკა
specialnøgle სპეცგასაღები
specialopgave სპეცდავალება
specialtilfælde განსაკუთრებული შემთხვევა
specialuddannelse სპეციალური განათლება
specialudgave სპეცგამოშვება, სპეცგამოცემა
specialudstilling სპეცგამოფენა

specialvilkår სპეცპირობები
speciel გამორჩეული, განსაკუთრებული,

სპეციალური, სპეციფიკური
specificere დაზუსტება
specificering დაზუსტება
specifik სპეციფიკური
specifikation სპეციფიკაცია
speedometer სპიდომეტრი
spegepølse ძეხვი
spejde თვალთვალი
spejder სკაუტი
spejderlejr სკაუტების ბანაკი
spejl სარკე
spejlagtig სარკისებრი
spejlbillede ანარეკლი

ანასახი
spejle არეკვლა
spejlglat მოლიპული, სრიალა
spejling არეკვლა

ანარეკლი
spejlvende არეკვლა
spejlvendt არეკლილი
spejlæg ერბო-კვერცხი
spektakulær შთამბეჭდავი
spekter სპექტრი
spektral სპექტრული
spektralanalyse სპექტრული ანალიზი
spektrallinie სპექტრული ხაზი
spektrograf სპექტროგრაფი
spektrografi სპექტროგრაფია
spektrografisk სპექტროგრაფიული
spektrogram სპექტროგრამა
spektroheliograf სპექტროჰელიოგრაფი
spektrometer სპექტრომეტრი
spektroskop სპექტროსკოპი
spektroskopi სპექტროსკოპია
spektroskopisk სპექტროსკოპული
spektrum სპექტრი
spekulant სპეკულანტი
spekulation სპეკულაცია
spekulativ სპეკულაციური
spekulere სპეკულირება
spekulering სპეკულირება
speleolog სპელეოლოგი
speleologi სპელეოლოგია
speleologisk სპელეოლოგიური
sperma სპერმა, თესლი
spermacethval კაშალოტი
spermie სპერმატოზოიდი, თესლი
spidde აცმა
spids ბოლო

შვერილი
წვერი, წვეტი

spaltningsproces spids
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spidse გალესვა
წაწვეტება

spidset წვეტიანი
spidsmus ბიგა, კბილთეთრა
spidsvinklet მახვილკუთხა
spiger ლურსმანი
spigre ლურსმნის ჩაჭედვა

ლურსმნებით დამაგრება
spil თამაში
spilde დაღვრა

ფლანგვა
spille თამაში
spilleautomat სათამაშო ავტომატი
spillebord სათამაშო მაგიდა
spillefilm მხატვრული ფილმი
spillegal თამაშის მოყვარული
spillekasino სამორინე
spillemand მუსიკოსი
spiller მოთამაშე
spilleregel თამაშის წესი
spillestil თამაშის სტილი
spin სპინი

აურზაური
spinat ისპანახი
spind ქსელი, ხლართი

სპინი
spinde ტრიალი
spindelvæv აბლაბუდა, ობობას ქსელი
spindelvævlignende აბლაბუდასებრი
spion ჯაშუში
spionage ჯაშუშობა
spionagtig ჯაშუშური
spionere ჯაშუშობა
spionsatellit სადაზვერვო თანამგზავრი
spionsigtet ჯაშუშობისთვის ძებნილი
spiral სპირალი
spiralformet სპირალური
spiraltåge სპირალური გალაქტიკა
spiritualisme სპირიტუალიზმი
spiritualist სპირიტუალისტი
spiritus სპირტი
spise ჭამა
spisebestik დანა-ჩანგალი
spisekammer ბეღელი

საკუჭნაო
spisekort მენიუ
spisepinde ჩხირი
spiserør საყლაპავი მილი
spisesal სასადილო
spiseseddel მენიუ
spiseske კოვზი
spisestel სერვიზი
spisestue სასადილო

spist შეჭმული
splenomegali სპლენომეგალია
splint ნამსხვრევი
splintre დამსხვრევა
splitte დაყოფა, გახლეჩა
splittelse განხეთქილება
spole კოჭა

გრაგნილი
spolorm ასკარიდა
sponsor სპონსორი
sponsorvirksomhed სპონსორობა
spontan სპონტანური
spor კვალი

ლიანდაგი
sporadisk სპორადული, შემთხვევითი
spore დეზი

სპორა
კვალდაკვალ გაყოლა

sporhund მეძებარი
sporløs უკვალო
sporsans ალღო
sport სპორტი
sportsbegivenhed სპორტული ღონისძიება
sportsfly სპორტული თვითმფრინავი
sportsgren სპორტის სახეობა
sportshal სპორტული დარბაზი
sportsidiot სპორტზე გადარეული
sportskanal სპორტული არხი
sportsklub სპორტკლუბი
sportskvinde სპორტსმენი ქალი
sportslig სპორტული
sportsmagasin სპორტული ჟურნალი
sportsmand სპორტსმენი
sportsånd სპორტული სულისყვეთება
sporvej ტრამვაის ხაზი

ლიანდი
sporvidde ლიანდის სიგანე
sporvogn ტრამვაი
sporvognskonduktør ტრამვაის კონდუქტორი
sporvognsskinne ტრამვაის რელსი
sporvognsstyrer ვატმანი
spotte დაცინვა
spottefugl მრავალხმიანი მიმი
sprang ნახტომი
sprede გავრცელება, გაფანტვა
spredelinse გამშლელი ლინზა
spreder გამავრცელებელი
spredning გავრცელება

გაფანტვა
spredt გაბნეული, გაფანტული,

მიმოფანტული
spring ნახტომი
springbræt ტრამპლინი

spidse springbræt

Dansk-georgisk ordbog 216



springe ხტომა, ახტომა
აფეთქება

springer დელფინი
ჭადრაკის ცხენი

springkilde წყარო
springkniv საკეცი დანა
springmadras ზამბარებიანი მატრასი
springvand შადრევანი
sprit სპირტი
spritfabrik სპირტის ქარხანა
spritløs უსპირტო
spritter ლოთი
sprog ენა
sprogbarriere ენობრივი ბარიერი
sprogfag ენა
sprogform ენის ნორმა
sprogforsker ენათმეცნიერი
sprogforskning ენათმეცნიერება, ლინგვისტიკა
sproghistorie ენის ისტორია
sprogkode ენის კოდი
sprogkundskab ენების ცოდნა
sproglig ენობრივი
sproglærer ენის მასწავლებელი
sprogløs უენო
sprognorm ენის ნორმა
sprogsociolog სოციოლინგვისტი
sprogsociologi სოციოლინგვისტიკა
sprogsociologisk სოციოლინგვისტიკური
sprogundervisning ენის სწავლება
sprogvidenskab ენათმეცნიერება, ლინგვისტიკა
sprogvidenskabelig ენათმეცნიერული
sprude წყლის შესხმა
sprut შხეფი
sprække გახეთქვა
sprækkefærdig გასკდომის ზღვარზე მისული
sprænge აფეთქება
sprængfarlig ფეთქებადსაშიში
sprængfuld გადავსებული
sprængfyldt გადავსებული
sprænghoved ქობინი
sprængkraft აფეთქების ძალა
sprængning აფეთქება
sprængstof დენთი
sprængt აფეთქებული
sprøjte შპრიცი
spurv ბეღურა
spurvehøg მიმინო
spurveugle ბუკნაჭოტი
spyd შუბი
spydkast შუბის სროლა
spydkaster შუბის მსროლელი
spydlignende შუბისებრი
spyt ნერწყვი

spytklat ფურთხი
spytte ფურთხება
spædbarn ჩვილი
spænding დაძაბულობა, ძაბვა
spændingsfald ძაბვის ვარდნა
spændingsfyldt დაძაბული
spændingsladet დაძაბული
spændingsmættet დაძაბული
spændt დაძაბული
spærre ბლოკირება, შეფერხება

ჯებირი, ზღუდე
spærring ბლოკირება
spætmejse ცოცია
spætte კოდალა
spøg ხუმრობა
spøge ხუმრობა
spøgefugl ხუმარა, ოხუნჯი
spøgefuld ხუმარა
spøgelse მოჩვენება
spørge კითხვა, შეკითხვა
spørgelyst ცნობისმოყვარეობა
spørgelysten ცნობისმოყვარე
spørgende კითხვითი
spørgeskema კითხვარი
spørgsmål კითხვა, შეკითხვა
spørgsmålstegn კითხვის ნიშანი
spå მკითხაობა

წინასწარმეტყველება
spådom წინასწარმეტყველება
spåkone მკითხავი
spåkvinde მკითხავი
spåmand წინასწარმეტყველი
spån ნახერხი
squash ყაბაყი
squat ჩაჯდომა
stab შტაბი
stabil მტკიცე, მდგრადი, მყარი

სტაბილური
stabilisering სტაბილიზაცია
stabilitet სტაბილურობა
stad ქალაქი
stadfæste დაკანონება, დამტკიცება
stadig მუდმივი

ზრდადი, მონოტონური
მუდამ, მუდმივად

stadighed მუდმივობა
stadigvæk დღემდე, ჯერ კიდევ
stadion სტადიონი
stadium სტადია
stadsarkitekt ქალაქის არქიტექტორი
stafet ესტაფეტა
stagnation სტაგნაცია
stakkels საბრალო, საცოდავი, საწყალი

springe stakkels
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stalagmit სტალაგმიტი
stalaktit სტალაქტიტი
stald საჯინიბო, თავლა
staldkarl მეჯინიბე
stambog საგვარეულო
stamcelle ღეროვანი უჯრედი
stamme ღერო, ტანი

ტომი
წარმოშობა

stammer ენაბლუ, ენაჩლიფინა
stampe ტკეპნა

ბაკუნი
stamtavle საგვარეულო ცხრილი
stamtræ საგვარეულო ხე
stand მდგომარეობა
standard სტანდარტი

სტანდარტული
standardbestemmelse სტანდარტული გადაწყვეტილება
standardbetingelse სტანდარტული პირობა
standardbrev სტანდარტული წერილი
standardeksempel სტანდარტული მაგალითი
standardformat სტანდარტული ფორმატი
standardiseret სტანდარტიზებული
standardkontrakt სტანდარტული ხელშეკრულება
standardløsning სტანდარტული გადაწყვეტილება
standkvarter შტაბბინა
standpunkt თვალსაზრისი
standse გაჩერება, შეჩერება
standset შეჩერებული
standsning გაჩერება
stang ფლაგშტოკი

შტანგა
ანკესი

stangspring ჭოკით ხტომა
star ისლი
start დასაწყისი
startbane ასაფრენი ბილიკი
starte დაწყება

დაძვრა, დაქოქვა
starter სტარტერი
startpenge საწყისი კაპიტალი
starttidspunkt დაწყების მომენტი
stat სახელმწიფო, ქვეყანა

შტატი
statik სტატიკა
station სადგური
stationere განლაგება
stationsbygning სადგურის შენობა
stationær სტაციონარული
statisk სტატიკური
statistik სტატისტიკა
statistisk სტატისტიკური

stativ შტატივი, სტენდი
საყრდენი

statsansat სახელმწიფო მოხელე
statsapparat სახელმწიფო აპარატი
statsbank სახელმწიფო ბანკი
statsbesøg სახელმწიფო ვიზიტი
statsborger მოქალაქე
statsborgerskab მოქალაქეობა
statsbudget სახელმწიფო ბიუჯეტი
statsejendom სახელმწიფო საკუთრება
statsejet სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი
statsfjernsyn სახელმწიფო ტელევიზია
statsform მართველობის ფორმა
statsgæld სახელმწიფო ვალი
statshemmelighed სახელმწიფო საიდუმლო
statskasse ხაზინა
statskundskab პოლიტოლოგია
statskup სახელმწიფო გადატრიალება
statslig სახელმწიფო
statsmand სახელმწიფო მოღვაწე
statsminister პრემიერ-მინისტრი
statsoverhoved სახელმწიფო მეთაური
statssekretær სახელმწიფო მდივანი
statsvidenskab პოლიტოლოგია
statue ქანდაკება
statur აღნაგობა
status სტატუსი
stav ჭოკი

ჯოხი
stave დამარცვლა, ასო-ასო წაკითხვა
stavefejl მართლწერის შეცდომა
stavekontrol მართლწერის შემოწმება
stavekontrolprogram მართლწერის შესამოწმებელი

პროგრამა
stavelse მარცვალი
stavkirke ხის ეკლესია
stavning მართლწერა

დამარცვლა, ასო-ასო წაკითხვა
stearinlys სანთელი
sted ადგილი
stedfader მამინაცვალი
stedfar მამინაცვალი
stedfortræder მოადგილე, შემცვლელი
stedfortræderskab მოადგილეობა
stedlig ადგილობრივი
stedmoder დედინაცვალი
stedmoderblomst იაჟუჟუნა, სამფერა ია
stedmodersblomst სამფერა ია
stedmor დედინაცვალი
stedmorblomst სამფერა ია
stednavn ტოპონიმი
stedord ნაცვალსახელი
stedsadverbium ადგილის ზმნიზედა

stalagmit stedsadverbium

Dansk-georgisk ordbog 218



stedsangivelse ადგილის მითითება
stedsans ორიენტირების უნარი
stedsbestemmelse ადგილის დადგენა
stedsegrøn მარადმწვანე
stedvis ალაგ-ალაგ
stege შეწვა
stegepande ტაფა
stegt შემწვარი
stejl მკვეთრი

ციცაბო
stejle ხიმინჯი
stemme ხმა

ხმის მიცემა
აწყობა

stemmeberettiget ხმის უფლებით აღჭურვილი
stemmebånd ხმის იოგები
stemmegaffel კამერტონი
stemmeløs უხმო
stemmeret ხმის უფლება
stemmeseddel საარჩევნო ბიულეტენი
stemmetal ხმების რაოდენობა
stemmeurne საარჩევნო ურნა
stemning განწყობა
stempel ბეჭედი, შტემპელი

დგუში
stempelmærke შტამპი
stempelpude ბეჭდის ბალიში
stemple ბეჭდის დასმა
stemplet ბეჭედდარტყმული,

ბეჭედდასმული, ბეჭედდაკრული
stemt განწყობილი
sten ქვა
stenalder ქვის ხანა
stenbro ქვის ხიდი
stenbrud კარიერი
stenbræk ფხიჯა, ქვატეხია
stenbuk ალპური გარეთხა
stenbukken თხის რქა
stenfisk მეჭეჭიანა
stengulv ქვის იატაკი
stenhugger მოქანდაკე
stenig ქვიანი
stenkul ქვანახშირი
stenograf სტენოგრაფი
stenografi სტენოგრაფია
stenografisk სტენოგრაფიული
stenogram სტენოგრამა
stensat ქვაფენილი
stenskred მეწყერი
stenurt მსუქანა
stenørken კლდიანი უდაბნო
steppe ვაკე, ბარი
stereobillede სტერეოსურათი

stereobåndspiller სტერეომაგნიტოფონი
stereoeffekt სტერეოეფექტი
stereofoni სტერეოფონია
stereofonisk სტერეოფონური
stereofotografering სტერეოფოტოგადაღება
stereofotografi სტერეოფოტოგრაფია
stereografi სტერეოგრაფია
stereografisk სტერეოგრაფიული
stereometri სტერეომეტრია
stereometrisk სტერეომეტრული
stereomodel სტერეომოდელი
stereoprojektion სტერეოპროექცია
stereoradio სტერეორადიო
stereoskop სტერეოსკოპი
stereoskopisk სტერეოსკოპული
stereotyp სტერეოტიპი
steril სტერილური

უნაყოფო
sterilisation სტერილიზაცია
sterilisere სტერილიზება
steriliseret სტერილიზებული
sterilisering სტერილიზაცია
steroid სტეროიდი
steward ბორტგამცილებელი
stewardesse სტიუარდესა,

ბორტგამცილებელი
sti ბილიკი

საღორე
stifinder გზამკვლევი
stift ღერი

ლურსმანი
ჭიკარტი
ეპარქია, საეპისკოპო

stifte მიჭედვა, დამაგრება
დაფუძნება, შექმნა

stiftelse დაფუძნება, შექმნა
stifter დამფუძნებელი, დამაარსებელი
stige კიბე

ასვლა
ზრდა

stigende მზარდი
stigma სტიგმა
stigning აღმართი

აღმავლობა
ზრდა, მატება

stik ნაკბენი
ნაჩხვლეტი
ინიექცია

stikke კბენა
ჩხვლეტა

stikkelsbær ხურტკმელი
stikkelsbærbusk ხურტკმლის ბუჩქი
stikker დამბეზღებელი

stedsangivelse stikker
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stikkontakt ელექტრომასრა, როზეტი
stikmyg კოღო
stikord საკვანძო სიტყვა
stiksår ჭრილობა
stikvåben ცივი იარაღი
stil სტილი

თემა
stilhed სიწყნარე, სიჩუმე

დუმილი
stilistik სტილისტიკა
stilistisk სტილისტური
stilk ღერო
stille წყნარი
stilleben ნატურმორტი
stillids ჩიტბატონა
stilling პოზიცია

პოზა
მდგომარეობა
ვითარება
თანამდებობა

stilne დაწყნარება
stimulator მასტიმულირებელი
stimulere სტიმულირება
stimulerende მასტიმულირებელი
stimulus სტიმული
stinkdyr სკუნსი, მყრალა
stinke ყროლა
stinkende მყრალი
stipendiat სტიპენდიანტი
stipendium სტიპენდია
stiv ხისტი
stivelse სახამებელი
stjerne ვარსკვლავი
stjernebillede თანავარსკვლავედი
stjernedyrkelse ასტროლატრია,

ვარსკვლავთთაყვანისცემა
stjernedyrker ვარსკვლავთთაყვანისმცემელი
stjerneformet ვარსკვლავისებრი
stjernefuld ვარსკვლავებიანი
stjernehimmel ვარსკვლავებიანი ცა
stjernekigger ვარსკვლავთმრიცხველი
stjernekikkert ტელესკოპი
stjerneløs უვარსკვლავო
stjerneskruetrækker ფიგურული სახრახნისი
stjerneskud ვარსკვლავთა ცვენა
stjernetegn ზოდიაქო
stjernetyder ასტროლოგი
stjernetåge ნისლეული
stjert კუდი
stjæle მოპარვა
stjært კუდი
stjålen მოპარული

stof მასალა
მატერია, ნივთიერება,
სუბსტანცია

stofmisbruger ნარკომანი
stofskifte ნივთიერებათა ცვლა
stofskiftesygdom ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა
stoicisme სტოიციზმი
stoiker სტოიკოსი
stok ჯოხი
stokastik სტოქასტიკა
stokastisk სტოქასტიკური
stol სკამი
stolpe ბოძი
stolpelignende ბოძისებრი
stolt ამაყი
stolthed სიამაყე
stop გაჩერება
stopfuld გატენილი
stoppe გაჩერება

შეჩერება
გატენა

stoppested გაჩერება
stopur წამზომი
stor დიდი
storagtig ქედმაღლური
storaktionær მსხვილი აქციონერი
storartet შესანიშნავი, ჩინებული
storbarmet დიდმკერდა
storbedrift დიდი საწარმო
storblomstret დიდყვავილა
storby დიდი ქალაქი
storebroder უფროსი ძმა
storebror უფროსი ძმა
storesøster უფროსი და
storetæer ღორმუცელა
storetå ფეხის ცერი
storfamilie დიდი ოჯახი
storfavorit დიდი ფავორიტი
storforbruger მსხვილი მომხმარებელი
storhed დიდება

სიდიადე
storhedstid დიდების ხანა
storhjulet დიდბორბლიანი
storhovedet დიდთავა
storimportør მსხვილი იმპორტიორი
stork ლაკლაკი
storkenæb ნემსიწვერა
storkunde მსხვილი კლიენტი
storlæbet დიდტუჩა
storm ქარიშხალი
stormagt დიდი სახელმწიფო
stormangreb შტურმი
stormast დიდი ანძა

stikkontakt stormast

Dansk-georgisk ordbog 220



storme იერიშის მიტანა
stormfugl ქარიშხალა
stormsvale ქარიშხალა
stormvind შტორმი
stormægtig ძლევამოსილი
stornæbet დიდნისკარტა
stornæset დიდცხვირა
storpolitik დიდი პოლიტიკა
storproducent მსხვილი მწარმოებელი
storskryder ტრაბახა
storskægget დიდწვერა
storting პარლამენტი
stortrappe სავათი
stortromme დიდი დოლი
stortå ფეხის ცერი
storværk დიდი საქმე
storøjet დიდთვალა
storøret დიდყურა
straf სასჯელი
strafbar დასჯადი
strafbarhed დასჯადობა
straffe დასჯა
straffeaktion დამსჯელი ღონისძიება
straffedom სასჯელი

განაჩენი
straffeloven სისხლის სამართალი
straffet დასჯილი
straffri დაუსჯელი
straffrihed დაუსჯელობა
straks დაუყოვნებლივ, პირდაპირ,

მაშინვე, ეგრევე
strakt გაწელილი
stram გაჭიმული

მოჭერილი
მოხდენილი, ლაზათიანი
მკაცრი

stramme გაჭიმვა
მოჭერა

strand ნაპირი
პლაჟი

strandlinie სანაპირო ხაზი
strategi სტრატეგია
strategisk სტრატეგიული
stratifikation სტრატიფიკაცია
stratosfære სტრატოსფერო
stratosfærisk სტრატოსფერული
stratovulkan სტრატოვულკანი
stratum ფენა
streg ხაზი, ნაკვთი
stregkode შტრიხკოდი
strejke გაფიცვა
strejkende გაფიცული

streng მკაცრი
სიმი

strengeinstrument სიმებიანი ინსტრუმენტი
strengest უმკაცრესი
streptokok სტრეპტოკოკი
streptomycin სტრეპტომიცინი
stress სტრესი
stresse სტრესის გამოწვევა
stribe ზოლი
stribet ზოლებიანი
strid ბრძოლა

უთანხმოება, დაპირისპირება
stridbar სადაო
strides ბრძოლა

კამათი
stridighed სიჯიუტე
strik თოკი
strikke ქსოვა
strikkepinde საქსოვი ჩხირი
strikket ნაქსოვი, მოქსოვილი
strikning ქსოვა
strimmel ზოლი
stringens სიმკაცრე, თანმიმდევრულობა
stringent მკაცრი, თანმიმდევრული
strip ზოლი, ფირი
stripper სტრიპტიზიორი
striptease სტრიპტიზი
stroboskop სტრობოსკოპი
strofe სტროფი
strontium სტრონციუმი
strube ყელი
struds სირაქლემა
strudsagtig სირაქლემასებრი
strudsefjer სირაქლემის ფრთა
strudsepolitik სირაქლემის პოლიტიკა
strudseæg სირაქლემის კვერცხი
struktur სტრუქტურა
strukturalisme სტრუქტურალიზმი
strukturel სტრუქტურული
struktureret სტრუქტურირებული
strukturering სტრუქტურირება
stryge გაუთოება
strygebræt საუთოებელი მაგიდა
strygefri რომელიც არ იჭმუჭნება
strygejern უთო
stræbe სწრაფვა
stræben სწრაფვა, ლტოლვა
stræde სრუტე
strækbar გაჭიმვადი, გაწელვადი,

ელასტიკური
strækbarhed გაწელვადობა, გაჭიმვადობა
strække გაწელვა
strækning მონაკვეთი

storme strækning
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strø დაწინწკვლა, მოყრა
strøget გაუთოებული
strøm დინება

ნაკადი
დენი

strømforbrug ელექტროენერგიის მოხმარება
strømfordeler გამანაწილებელი
strømforsyning ელმომარაგება,

ელექტრომომარაგება
strømkilde დენის წყარო
strømkreds ელექტროწრედი
strømløs უდენო
strømløshed უდენობა
strømme დინება, დენა
strømming სალაკა
strømning ნაკადი

დინება
strømpe მაღალყელიანი წინდა
strømpebukser კოლგოტი
strømstyrke დინების ძალა, დინების

სიძლიერე
strøsukker შაქარი
strå ჩალა
strågul ჩალისფერი
stråle სხივი

ჭავლი
ნათება, ბრწყინვა
გამოსხივება

strålebehandling დასხივება
რადიოთერაპია

stråleformet სხივისებრი
strålende ბრწყინვალე
stråling გამოსხივება
strålingsbeskadigelse რადიოაქტიული დამწვრობა
strålingsdosis დასხივების დოზა
strålingsfare დასხივების საშიშროება
strålingsintensitet გამოსხივების ინტენსიურობა
stub ძირკვი
student სტუდენტი
studenterforening სტუდკავშირი
studentmæssig სტუდენტური
studere სწავლა

მეცადინეობა
studiemæssig სასწავლო
studieplan სასწავლო გეგმა
studieår სასწავლო წელი
studio სტუდია
studium სწავლა
stue სასტუმრო ოთახი
stuearrest შინაპატიმრობა
stuepige მოახლე, შინამოსამსახურე
stueplante ქოთნის ყვავილი
stuetemperatur ოთახის ტემპერატურა

stum მუნჯი
stumhed სიმუნჯე
stump ბლაგვი
stumpvinklet ბლაგვკუთხა
stund მომენტი, წუთი, წამი
stundom ხანდახან, დროდადრო
styg ცუდი, საძაგელი

მახინჯი, შეუხედავი, ულამაზო
stykke ნაკუწი, ნაწილი, ნაჭერი

ცალი
stykkevis ცალობით
stylte ოჩოფეხა
styrbar მართვადი
styrbarhed მართვადობა
styre მართვა
styreform მართველობის ფორმა
styrer მმართველი
styresystem მართვის სისტემა
styring მართვა
styringsmiddel მართვის საშუალება
styringsprogram მართვის პროგრამა
styringsværktøj მართვის ინსტრუმენტი
styrke ძალა, სიძლიერე

გაძლიერება
styrkeforhold ძალთა თანაფარდობა
styrkeløft სამჭიდი
styrkeløfter სამჭიდელი
styrkeprøve ძალების მოსინჯვა
styrmand შტურმანი
styrte ჩამოგდება

ჩამოვარდნა
styrtebad შხაპი
stædig ჯიუტი
stædighed ჯიუტობა
stænge დახურვა, დაკეტვა
stængel ღერო
stær შოშია, შროშანი
stærk ღონიერი, ძლიერი,

ძლევამოსილი
stævnemøde პაემანი
støbe ჩამოსხმა
støbejern თუჯი
stød ბიძგი

დარტყმა
støddæmper ამორტიზატორი
støde კვრა
stødfanger ბამპერი
stødtand ეშვი

შუანი
støj ხმაური
støjdæmpe ხმაურის ჩახშობა
støje ხმაური
støjfri უხმაურო

strø støjfri
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støjfuld ხმაურიანი
støjisolering ხმის იზოლაცია
støjkilde ხმაურის წყარო
støn კვნესა
stønne კვნესა
stør თართი, ზუთხი
større დიდი

უფრო დიდი
størrelse ზომა
størrelsesforhold მასშტაბი, სკალა
størrelsesklasse სიდიდე
størrelsesorden რიგი
størst უდიდესი
størstepart უდიდესი ნაწილი
støtte მხარდაჭერა

საყრდენი
støtteerklæring მხარდაჭერის გამოცხადება
støttepunkt დასაყრდენი
støv მტვერი
støvbærer მტვრიანა
støveklud მტვერის საწმენდი ტილო
støvet ყურადღებიანი
støvfyldt მტვრიანი
støvkoncentration მტვერის კონცენტრაცია
støvlag მტვრის ფენა
støvle ყელიანი ფეხსაცმელი, ჩექმა
støvlet ჩექმა
støvregn ჟინჟღლი, წვრილი წვიმა
støvsky მტვრის ღრუბელი
støvsuge მტვერსასრუტით გაწმენდა
støvsuger მტვერსასრუტი
støvsugning მტვერსასრუტით გაწმენდა
støvtråd მტვრიანას ფეხი
støvtæt მტვერგაუმტარი
støvvej ბუტკო
stå ადგომა, დგომა
ståhej არეულობა, უწესრიგობა,

მოუწესრიგებლობა
stål ფოლადი
stålagtig ფოლადისებრი
stålbryllup ფოლადის ქორწილი, ქორწილის

მეთერთმეტე წლისთავი
stålgrå ფოლადისფერი
stålorm ბოხმეჭა, მყვრელი, გველხოკერა
stålplade ფოლადის ფირფიტა
stålrør ფოლადის მილი
ståltråd ფოლადის მავთული
ståluld ფოლადის წვრილი

მავთულხლართი
subakvatisk სუბაკვალური
subantarktisk სუბანტარქტიკული
subarktisk სუბარქტიკული
subdomæne ქვედომენი

subjekt სუბიექტი
ქვემდებარე

subjektiv სუბიექტური
subjektivisme სუბიექტივიზმი
subjektivist სუბიექტივისტი
subjektivitet სუბიექტურობა
subkultur სუბკულტურა
sublim ამაღლებული
sublimat სუბლიმატი
sublimation სუბლიმაცია
submarin წყალქვეშა
subordination სუბორდინაცია
subsidier სუბსიდია
subsidiering სუბსიდირება
subsidiært სუბსიდირებული
subskription გამოწერა
substans ნივთიერება, სუბსტანცია
substantiel არსებითი
substantiv არსებითი სახელი
substituerbar ჩანაცვლებადი
substituere ჩანაცვლება
substituering ჩანაცვლება

ჩასმა
substitut შემცვლელი
substitution ჩანაცვლება
subsystem ქვესისტემა
subtrahere გამოკლება
subtrahering გამოკლება
subtraktion გამოკლება
subtropisk სუბტროპიკული
succes წარმატება
succesforfatter წარმატებული მწერალი
succesfuld წარმატებული
succesfyldt წარმატებული
succesrig წარმატებული
successiv თანმიმდევრული
successor შემცვლელი, მემკვიდრე
suffiks სუფიქსი
suffisance თვითდაჯერებულობა
suffisant თვითდაჯერებული,

თავდაჯერებული
sufflere სუფლიორობა, კარნახი
sufflør სუფლიორი
suffløse სუფლიორი
suge წოვა
sugetablet საწუწნი აბი
sujet სიუჟეტი
suk ამოოხვრა
sukke ამოოხვრა
sukker შაქარი
sukkerfabrik შაქრის ქარხანა
sukkerfri უშაქრო
sukkerholdig შაქრის შემცველი

støjfuld sukkerholdig
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sukkerrig შაქრიანი
sukkerrør შაქრის ლერწამი
sukkerskål საშაქრე
sukkersyge დიაბეტი
sukkerært ბარდა
sukkulent სუკულენტი
sulfat სულფატი
sulfid სულფიდი
sult შიმშილი, შიმშილობა
sultan სულთანი
sulte შიმშილობა
sultegrænse შიმშილის ზღვარზე
sulteløn საარსებო მინიმუმზე დაბალი

ხელფასი
sulten მშიერი
sultende მოშიმშილე
sultestrejke შიმშილობა
sultfølelse შიმშილის გრძნობა
sum ჯამი
summarisk ჯამური
summe ბზუილი
summere შეჯამება
summering შეჯამება

შეკრება
sumo სუმო
sump ჭაობი
sumpbæver ნუტრია
sumpet დაჭაობებული
sumpplante ჰელოფიტი
sund სრუტე

ჯანმრთელი, ჯანსაღი
sundhed სიჯანსაღე, ჯანმრთელობა
sundhedspleje ჯანდაცვა
sundhedsplejerske ექთანი
sundhedstegn სიჯანსაღის ნიშანი
sundhedstjeneste ჯანდაცვა

ჯანდაცვის სამსახური
sundhedsvæsen ჯანდაცვა

ჯანდაცვის უწყება
sunnimuslim სუნიტი
sunnimuslimsk სუნიტური
sunnit სუნიტი
sunnitisk სუნიტური
supercomputer სუპერკომპიუტერი
superfluiditet ზედენადობა
superfølsom ზემგრძნობიარე
superhemmelig ზესაიდუმლო
superkonduktivitet ზეგამტარობა
superlativ აღმატებითი ხარისხი
superleder ზეგამტარი
supermagt ზესახელმწიფო
superman ზეადამიანი
supermarked სუპერმარკეტი

supernova ზეახალი ვარსკვლავი
superpatriot ზეპატრიოტი
supersonisk ზებგერითი
superstjerne სუპერვარსკვლავი
supersymmetri სუპერსიმეტრია
supersymmetrisk სუპერსიმეტრიული
supertanker ტანკერი
suppe სუპი
suppeske სადილის კოვზი
suppetallerken ღრმა თეფში
supplement დამატება
supplementvinkel დამატებითი კუთხე
supplere შევსება, დამატება
suppleringsvalg დამატებითი არჩევნები
supraledning ზეგამტარობა
sur უღიმღამო

მჟავე
პირქუში

surhed სიმჟავე
surhedsgrad სიმჟავის ხარისხი
surkål მჟავე კომბოსტო
surmælk მაწონი
surrealisme სიურეალიზმი
surrealist სიურეალისტი
surrealistisk სიურეალისტური
surøjet თვალცრემლიანი
suse შრიალი
suspekt საეჭვო
suspendere შეჩერება
suspension სუსპენზია

შეჩერება
suveræn სუვერენული
suverænitet სუვერენიტეტი
svaber შვაბრა
svag სუსტი
svaghed სისუსტე
svaghedstegn სისუსტის ნიშანი
svagsynet მხედველობადასუსტებული
svagt სუსტად
svagtsynet ცუდი მხედველობის მქონე
svale მერცხალი
svalehale აფროსანა, მერცხალკუდა,

მაქაონი
svalerede მერცხლის ბუდე
svalerod ბამბაცა
svaleurt ქრისტესისხლა
svalhed სიგრილე
svamp ღრუბელი

სოკო
svampedyr ღრუბელი
svampemiddel ფუნგიციდი
svane გედი
svanger ფეხმძიმე, ორსული

sukkerrig svanger
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svangerskab ფეხმძიმობა, ორსულობა
svangerskabsafbrydelse ორსულობის შეწყვეტა
svangerskabsforebyggendeჩასახვის საწინააღმდეგო
svans კუდი
svar პასუხი
svarbrev საპასუხო წერილი
svare პასუხი, პასუხის გაცემა
svarer მოპასუხე
svarfrist პასუხის გაცემის ბოლო ვადა
svarsløs უპასუხო
svastika სვასტიკა
sved ოფლი
svede ოფლიანობა
svedlugt ოფლის სუნი
svejsbar შედუღებადი
svejse შედუღება
svejser შემდუღებელი
svejseøjne ოფთალმია, ფოტოოფთალმია
svejsning შედუღება
svejtser შვეიცარიელი
svejtserost შვეიცარიული ყველი
svejtsisk შვეიცარიული
svensk შვედური
svensker შვედი
svensksproget შვედურენოვანი
svenskvenlig პროშვედური
svibel სუმბული
sviende მწვავე
svig ღალატი
svige ღალატი

მოტყუება
svigerbarn სიძე

რძალი
svigerdatter რძალი
svigerfader მამამთილი

სიმამრი
svigerfar მამამთილი

სიმამრი
svigerforældre მეუღლის მშობლები
svigerinde მული

რძალი
svigermoder სიდედრი

დედამთილი
svigermor სიდედრი

დედამთილი
svigersøn სიძე
svimle თავბრუდახვევა
svimlende თავბრუდამხვევი
svimmelhed თავბრუდახვევა
svin ღორი
svinagtig ღორული
svindel თაღლითობა
svindle თაღლითობა

svindler თაღლითი
svine გასვრა
svineavl მეღორეობა
svinefedt ღორის ქონი
svineheldig იღბლიანი
svinehold მეღორეობა
svinekød ღორის ხორცი
svineri ღორობა
svinerosen ერიზიპელოიდი
svinestald საღორე
svinesti საღორე
sving ქნევა

ბრუნი
svingbar მბრუნავი
svingdør მბრუნავი კარი
svinge ქნევა, გაქანება, ქანაობა, მერყეობა

მობრუნება, ბრუნვა
ცვლილება

svingning მერყეობა, რყევა
svinsk ღორული
svoger მაზლი, ცოლის ძმა
svovl გოგირდი
svovlagtig გოგირდისებრი
svovlblandet გოგირდნარევი
svovlbrinte გოგირდწყალბადი
svovlfri უგოგირდო
svovlholdig გოგირდის შემცველი,

გოგირდიანი
svovlindhold გოგირდის შემცველობა
svovlsyre გოგირდმჟავა
svulme გაბერვა

გასივება
გაჯირჯვება

svulst სიმსივნე
svække დასუსტება
svækkelse დასუსტება
svækkende დამასუსტებელი
svækket დასუსტებული, მოსუსტებული
svælg ყელი
svælge ყლაპვა
svær მძიმე, რთული, ძნელი
sværd მახვილი
sværdfisk შიმშერი
sværdformet მახვილისებრი
sværdlilje ზამბახი
sværge ფიცება
sværm გუნდი

ნაყარი
sværvægt მძიმე წონა
svæve ფრენა, ლივლივი, ბოინობა
svævefly პლანერი, დელტაპლანი
svævende შეკიდული
svævestøv დამდგარი მტვერი

svangerskab svævestøv
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svævning ლივლივი, ბოინობა
svømme ცურვა

ტივტივი
svømmebassin საცურაო აუზი
svømmeblære საცურაო ბუშტი
svømmedygtig ცურვისუნარიანი
svømmedygtighed ცურვისუნარიანობა
svømmedykker აკვალანგისტი
svømmefod ფარფლფეხი

საცურაო ლასტი
svømmehal დახურული საცურაო აუზი
svømmehud საცურაო აპკი
svømmende მცურავი
svømmer მცურავი
svømmetag ცურვისას ხელის მოსმა
sweater სვიტრი
sy კერვა
sybord საკერავი მაგიდა
syd სამხრეთი
sydafrikaner სამხრეთაფრიკელი
sydafrikansk სამხრეთაფრიკული
sydamerikaner სამხრეთამერიკელი
sydamerikansk სამხრეთამერიკული
sydasiatisk სამხრეთაზიური
sydefter სამხრეთისკენ, სამხრეთით
sydeuropæer სამხრეთევროპელი
sydeuropæisk სამხრეთევროპული
sydfra სამხრეთიდან
sydgående სამხრეთისკენ მიმავალი
syditaliensk სამხრეთიტალიური
sydkoreaner სამხრეთკორეელი
sydkoreansk სამხრეთკორეული
sydkyst სამხრეთი სანაპირო
sydlandsk სამხრეთული
sydlig სამხრეთული
sydlænding სამხრეთელი
sydover სამხრეთით, სამხრეთისკენ
sydpol სამხრეთი პოლუსი
sydpå სამხრეთით, სამხრეთისკენ
sydside სამხრეთის მხარე
sydukrainsk სამხრეთუკრაინული
sydvendt სამხრეთისკენ მობრუნებული
sydvest სამხრეთ-დასავლეთი
sydvestlig სამხრეთ-დასავლური
sydvestre სამხრეთ-დასავლური
sydøst სამხრეთ-აღმოსავლეთი
sydøstlig სამხრეთ-აღმოსავლური
sydøstre სამხრეთ-აღმოსავლური
syer მკერავი
syerske მკერავი
syfilis ათაშანგი
syg ავადმყოფი
sygdom ავადმყოფობა, დაავადება, სენი

sygdomsbekæmpelse მკურნალობა, დაავადებასთან
ბრძოლა

sygdomsforebyggende პრევენციული
sygdomsfremkaldende ავადმყოფობის გამომწვევი
sygdomsfri ჯანსაღი
sygdomsramt ავადმყოფი
sygdomsårsag ავადმყოფობის მიზეზი
sygedag ავადმყოფობის მიზეზით

გაცდენის დღე
sygeforsikring ჯანმრთელობის დაზღვევა
sygefravær ავადმყოფობის მიზეზით

გაცდენა
sygehus საავადმყოფო
sygelig ავადმყოფური
sygemelding ბიულეტენი
sygemeldt ბიულეტენზე მყოფი
sygeplejer ექთანი
sygeplejerske ექთანი
sygesikring ჯანმრთელობის დაზღვევა
sygeværelse პალატა
syl სადგისი
syllogisme სილოგიზმი
syltetøj მურაბა, ჯემი
symaskine საკერავი მანქანა
symbiose სიმბიოზი
symbiotisk სიმბიოზური
symbol სიმბოლო
symbolik სიმბოლიკა
symbolisme სიმბოლიზმი
symbolsk სიმბოლური
symbolværdi სიმბოლური ღირებულება
symfoni სიმფონია
symfoniorkester სიმფონიური ორკესტრი
symfonisk სიმფონიური
symmetri სიმეტრია
symmetrisk სიმეტრიული
sympati სიმპატია
sympatisk სიმპატიური
symposium სიმპოზიუმი
symptom სიმპტომი
symptomatisk სიმპტომატური
symptomfri უსიმპტომო
syn მხედველობა

სანახაობა
ხედვა, თვალსაზრისი

synagoge სინაგოგა
synbar შესამჩნევი, ხილული
synd ცოდვა
syndebuk განტევების ვაცი
syndefuld ცოდვილი
synder ცოდვილი
synderinde ცოდვილი
syndfri უცოდველი

svævning syndfri
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syndig ცოდვილი
syndrom სინდრომი
synes ფიქრი, მიჩნევა
synge სიმღერა, გალობა
syngende მგალობელი
synke ჩაძირვა

ჩავარდნა
ვარდნა
დაწევა, დაშვება

synkefri ჩაუძირავი
synkefærdig ჩაძირვის პირას მყოფი
synkrocyklotron სინქროციკლოტრონი
synkronisere სინქრონიზება
synkroniseret სინქრონიზებული
synkronisering სინქრონიზაცია
synkronisk სინქრონული
synkronisme სინქრონიზმი
synkronmotor სინქრონული ძრავა
synkrotron სინქროტრონი
synlig ხილული
synliggøre გამოჩენა
synlighed ხილვადობა
synonym სინონიმი
synonymordbog სინონიმების ლექსიკონი
synsbedrag ოპტიკური ილუზია
synsevne მხედველობა
synsfelt მხედველობის არე
synshandicappet უსინათლო
synshæmmet უსინათლო
synsk ნათელმხილველი
synskhed ნათელმხილველობა
synskreds თვალთახედვა
synspunkt თვალსაზრისი
synsrand ჰორიზონტი
synssans მხედველობა
synsstyrke სულიერი სიმტკიცე
synsvidde მხედველობის არე
synsvinkel თვალსაზრისი
syntaks სინტაქსისი
syntese სინთეზი
syntetisk სინთეთიკური
synæstesi სინესთეზია
synål ნემსი
sypige მკერავი
syre მჟავა

მჟაუნა
syrebestandig მჟავაგამძლე
syren იასამანი
syrer სირიელი
syrisk სირიული
syrlig მომჟავო, მჟავე
syrne დამჟავება
syssel საქმიანობა

sysselsat დასაქმებული
sysselsætte დასაქმება
sysselsættende დამასაქმებელი
system სისტემა
systematik სისტემატიკა
systematiseret სისტემატიზებული
systematisk სისტემატური
systemfil სისტემური ფაილი
systemisk სისტემური
systemløs უსისტემო
systue სამკერვალო
sytråd ძაფი
sytten ჩვიდმეტი
syttende მეჩვიდმეტე
syttendedel მეჩვიდმეტედი
syttenårig ჩვიდმეტწლიანი
syttenårs ჩვიდმეტი წლის
syv შვიდი
syvbinds შვიდტომიანი
syvdages შვიდდღიანი
syvende მეშვიდე
syvendedel მეშვიდედი
syvetages შვიდსართულიანი
syvfarvet შვიდფერა
syvfold შვიდმაგი, შვიდჯერადი
syvkant შვიდკუთხედი
syvkantet შვიდკუთხა
syvsover ძილისგუდა

ძილგუდა
syvtimers შვიდსაათიანი
syvårig შვიდწლიანი
syvårs შვიდი წლის
syvårskrig შვიდწლიანი ომი
sæbe საპონი
sæbeagtig საპნისებური
sæbeblandet საპონნარევი
sæbeopera სერიალი
sæbeskål სასაპნე
sæbeurt საპონა
sæd თესლი

სპერმა
ჩვეულება, ადათი

sædcelle თესლი, სპერმატოზოიდი
sæde ადგილი
sædelig ზნეობრივი, ზნემაღალი
sædelighed ზნეობა, ზნეობრიობა
sædvane ჩვევა

ჩვეულება, ადათი, წესი
sædvaneret ჩვეულება, ადათი, წესი
sædvanlig ჩვეულებრივი

syndig sædvanlig
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sædvanligvis ჩვეულებისამებრ,
ჩვეულებისდაგვარად,
ჩვეულებრივ, ჩვეულებრივად,
ხოლმე

sædvæske თესლი, სპერმა
sæk პარკი, ტომარა
sækkepibe გუდასტვირი
sækkepibespiller მესტვირე
sæl სელაპი
sælge გაყიდვა
sælger გამყიდველი
sælkvinde ქალსელაპა
sælskind სელაპის ტყავი
sænke კლება

ჩაძირვა
sær უცნაური, თავისებური,

განსაკუთრებული
særdeles განსაკუთრებით
særegen თავისებური
særegenhed თავისებურება
særeje პირადი საკუთრება
særhed განსაკუთრებულობა
særinteresse განსაკუთრებული ინტერესი
særlig გამორჩეული, განსაკუთრებული

განსაკუთრებით
særpræge დახასიათება
særpræget დამახასიათებელი
særrettighed უპირატესი უფლება
særskilt განსაკუთრებული, გამორჩეული

ცალკეული
særstatus განსაკუთრებული სტატუსი
særstilling განსაკუთრებული პოზიცია
særsyn იშვიათობა
særtilfælde განსაკუთრებული შემთხვევა
sæson სეზონი
sæsonarbejde სეზონური სამუშაო
sæsonarbejder სეზონური მუშა
sæsonmæssig სეზონური
sæsonslut სეზონის ბოლო, სეზონის

დასასრული
sæsonstart სეზონის დასაწყისი
sæsonsvingning სეზონური ვარიაცია
sæt კომპლექტი, კრებული
sæter საძოვარი
sætning წინადადება

თეორემა
sætningsstruktur წინადადების სტრუქტურა
sætte დასმა

დადება
დადგმა
მოთავსება
ჩასმა
დარგვა

sø ზღვა
ტბა

søbrise ბრიზი
sød ტკბილი
søde დატკბობა
sødkartoffel ბატატი
sødlig მოტკბო
sødme სიტკბო
søelefant ზღვის სპილო
søfarende მეზღვაური
søfarer მეზღვაური
søfart ზღვაოსნობა
søfartshistorie ზღვაოსნობის ისტორია
søflyveplads ჰიდროაეროდრომი
søfolk მეზღვაურები
søg ძიება, ძებნა
søgang ღელვა
søge ძებნა, ძიება
søgehastighed ძიების სიჩქარე
søgekriterium ძიების კრიტერიუმი
søgelys პროჟექტორი
søgemaskine საძიებელი
søgen ძებნა, ძიება
søgeord საძიებო სიტყვა
søgeproces ძიების პროცესი
søger მაძიებელი
søgeresultat ძებნის შედეგი
søgsmål საქმე
søhest ზღვის ცხენთევზა
søjle ბრჯენი

სვეტი
კოლონა

søkabel ზღვისქვეშა კაბელი
søko სირენა
søle ტალახი
sølv ვერცხლი
sølvagtig მოვერცხლო
sølvalder ვერცხლის ხანა
sølvbryllup ვერცხლის ქორწილი, ქორწილის

ოცდამეხუთე წლისთავი
sølvfarvet ვერცხლისფერი
sølvgrå ვერცხლისფერი
sølvholdig ვერცხლის შემცველი
sølvhåret ვერცხლისფერთმიანი
sølvmedalje ვერცხლის მედალი
sølvring ვერცხლის ბეჭედი
sølvsmed ვერცხლისმჭედელი
sølvvinder ვერცხლის მედალოსანი
søløve ზღვის ლომი
søm ლურსმანი
sømand მეზღვაური
sømil საზღვაო მილი
søn ვაჟი, შვილი, ძე

sædvanligvis søn
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søndag კვირა
søndagsavis კვირის გაზეთი
sønder ნაკუწებად, ნამსხვრევებად
sønderknuse დამსხვრევა
sønderknust დამსხვრეული
sønderrevet დაგლეჯილი
sønderrive ნაკუწებად დაგლეჯა
søndre სამხრეთის, სამხრეთული
sønnedatter შვილიშვილი, ვაჟის გოგო
sønnesøn შვილიშვილი, ვაჟის ბიჭი
søpapegøje ცულნისკარტა
søpindsvin ზღვის ზღარბი
sørge გლოვა

დარდი
ზრუნვა

sørgelig მწუხარე
sørgetog სამგლოვიარო მსვლელობა
sørgmodig მწუხარე
sørøver მეკობრე
sørøveri მეკობრეობა
sørøverskib მეკობრეთა გემი
søskende და-ძმა
søskendebarn დიშვილი, ძმიშვილი

დეიდაშვილი, მამიდაშვილი,
ბიძაშვილი

søster და
søsterdatter დიშვილი
søstersøn დიშვილი
søstjerne ზღვის ვარსკვლავი
søterritorium საზღვაო ტერიტორია
søtransport საზღვაო ტრანსპორტი
søvand ზღვის წყალი
søvn ძილი
søvnig მთვლემარე
søvnløs უძინარი

უძილო
søvnløshed უძილობა
så თესვა

ისე
ასე, ამგვარად
მაშინ
შემდეგ, მერე

sådan ამგვარად
såkaldt ეგრე წოდებული
sål ძირი
således ამგვარად
sålænge სანამ

იმდენად
såmand მთესველი
såmaskine სათესელა
såpas ამდენად, იმდენად
sår ჭრილობა

sårbar ვნებადი
მოწყვლადი

sårbarhed მოწყვლადობა
såre დაჭრა

ვნება
წყენა

såsom ასე რომ, რადგანაც
såsæd თესლი
såvidt ამგვარად

რამდენადაც
tab დანაკარგი, დანაკლისი

ზარალი
tabe დაკარგვა

წაგება
tabel ცხრილი
tabelmæssig ცხრილური
taber წაგებული
tablet აბი
tabletform აბის სახით, აბებში
tabloid ბულვარული გაზეთი

მცირე ზომის გაზეთის ფორმატი
tabloidavis ბულვარული გაზეთი
tabloidformat მცირე ზომის გაზეთის ფორმატი
tabsfri უდანაკარგო
tabsgivende წამგებიანი
tabt წაგებული
tabu ტაბუ
tabubelagt ტაბუდადებული, ტაბუირებული
tabuemne ტაბუდადებული თემა
tabuere ტაბუირება
tabuisere ტაბუირება
tabuord ტაბუდადებული სიტყვა
taburet ტაბურეტი
tadsjiker ტაჯიკი
tadsjikisk ტაჯიკური
taffeland წითელთავა ყვინთია
tag სახურავი, ჭერი
tage აღება

დაპატიმრება
tagrende სახურავის წყალსაწრეტი მილი
tagrør ლერწამი
tagsten კრამიტი
taifun ტაიფუნი
taiwaner ტაივანელი
taiwansk ტაივანური
tajga ტაიგა
tak მადლობა
takke მადლობის გადახდა
takkebrev სამადლობელი წერილი
takketale სამადლობელი სიტყვა
taknemlig მადლიერი
taknemlighed მადლიერება
taknemmelig მადლიერი

søndag taknemmelig
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taknemmelighed მადლიერება
taks ურთხელი
takst ტარიფი
takstræ ურთხელი
takt ტაქტი
taktik ტაქტიკა
taktisk ტაქტიკური
taktløs უტაქტო
tal რიცხვი
tale მეტყველება

ლაპარაკი
სიტყვით გამოსვლა
სიტყვა

talefrihed სიტყვის თავისუფლება
talefærdighed მეტყველების უნარი
talegave მეტყველების ნიჭი
talekunst მჭერმეტყველება
talelysten ლაპარაკის მოყვარული
talende მოლაპარაკე
talent ნიჭი
talentfuld ნიჭიერი
talentløs უნიჭო
talentløshed უნიჭობა
taler მჭერმეტყველი
talesprog სალაპარაკო ენა
taletid გამოსვლის ხანგრძლივობა
talisman თილისმა
talje წელი
talkum ტალკი
tallerken თეფში
tallerkenhylde სათეფშე
talløs უთვალავი, აურაცხელი
talmæssig რიცხობრივი
talord რიცხვითი სახელი
talrig მრავალრიცხოვანი
talrighed მრავალრიცხოვნება
talrække რიცხვთა მწკრივი
talskvinde წარმომადგენელი
talsmand წარმომადგენელი
talstærk მრავალრიცხოვანი
talsystem თვლის სისტემა
taltegn ციფრი
talteori რიცხვთა თეორია
talværdi რიცხვითი მნიშვნელობა
tam შინაური
tamarind თამარინდი
tamdue შინაური მტრედი
tamdyr შინაური ცხოველი
tamkat შინაური კატა
tampon ტამპონი
tamsvin შინაური ღორი
tand კბილი
tandbehandling კბილების მოვლა

tandbørste კბილის ჯაგრისი
tandbørstning კბილის ხეხვა
tandem ტანდემი
tandemcykel ორკაციანი ველოსიპედი
tandet კბილებიანი
tandhjul კბილანა
tandkarpe კობრისკბილა
tandklinik სტომატოლოგიური კლინიკა
tandkød ღრძილი
tandkødsbetændelse პერიოდონტიტი
tandlæge კბილის ექიმი, სტომატოლოგი
tandløs უკბილო
tandløshed უკბილობა
tandpasta კბილის პასტა
tandpine კბილის ტკივილი
tandpleje კბილების მოვლა
tandrod კბილის ფესვი
tandstikker კბილსაჩიჩქნი
tang ბრტყელტუჩა
tange ყელი
tangens ტანგენსი
tangent მხები
tangential ტანგენციალური
tangere შეხება
tango ტანგო
tank ავზი

ტანკი
tankbåd ტანკერი
tanke აზრი
tankebane აზროვნების ყაიდა
tankeeksperiment აზრობრივი ექსპერიმენტი
tankefoster ფანტაზიის ნაყოფი
tankefuld ჩაფიქრებული
tankeløs დაუფიქრებელი

თავქარიანი
tankeløshed დაუფიქრებლობა
tankeoverføring ტელეპათია
tankeproces აზროვნების პროცესი
tanker ტანკერი
tankestreg ტირე
tankesæt აზროვნების ყაიდა
tankevirksomhed აზროვნება
tankevækkende დამაფიქრებელი
tanks ტანკი
tankskib ტანკერი
tankstation ბენზოგასამართი სადგური
tannin ტანინი
tanninrig ტანინიანი
tante მამიდა, დეიდა
tapet შპალერი
tapir ტაპირი
tapper მამაცი, გაბედული, გამბედავი,

გულადი, თამამი, შეუპოვარი

taknemmelighed tapper
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tapperhed სიმამაცე
tara ტარა
tarantel ტარანტული
tarif ტარიფი
tarm ნაწლავი
tarmflora ნაწლავური ფლორა
tarmkanal ნაწლავები
taske ჩანთა
tast კლავიში
tastatur კლავიატურა
taste ბეჭდვა, აკრეფა
tastekombination კლავიშების კომბინაცია
tatovering ტატუირება
tautologi ტავტოლოგია
tautologisk ტავტოლოგიური
tavle დაფა
tavlesvamp დაფის საწმენდი
tavs წყნარი, ჩუმი
tavshed სიწყნარე, სიჩუმე, დუმილი
taxa ტაქსი
taxameter ტაქსომეტრი
taxi ტაქსი
taxichauffør ტაქსის მძღოლი
taxonomi ტაქსონომია
te ჩაი
team გუნდი
teater თეატრი
teateranmelder თეატრის კრიტიკოსი
teaterdirektør თეატრის დირექტორი
teaterforestilling თეატრალური წარმოდგენა
teaterhistorie თეატრის ისტორია
teaterstykke პიესა
teatralisere თეატრალიზება
teatraliseret თეატრალიზებული
teatralsk თეატრალური
teblad ჩაის ფოთოლი
tebord ჩაის მაგიდა
tebusk ჩაის ბუჩქი
teddybjørn სათამაშო დათვი
teenager მოზარდი
tegl აგური

კრამიტი
teglbelagt კრამიტდაგებული
teglformet აგურისებური
teglsten აგური, კრამიტი
tegn სიმბოლო

ნიშანი
აღნიშვნა
ასო-ნიშანი

tegne ხატვა, ხაზვა
tegneblok სახატავი რვეული
tegnefilm მულტიპლიკაციური ფილმი
tegner მხატვარი, მხაზავი

tegneserie კომიქსი
tegning ხატვა

ხაზვა
ნახატი
ნახაზი

tegnsprog ჟესტების ენა
tehus ჩაის სახლი
teisme თეიზმი
teist თეისტი
teistisk თეისტური
teknik ტექნიკა
tekniker ტექნიკოსი
teknisk ტექნიკური
teknokrat ტექნოკრატი
teknokrati ტექნოკრატია
teknokratisk ტექნოკრატიული
teknolog ტექნოლოგი
teknologi ტექნოლოგია
teknologisk ტექნოლოგიური
tekop ჩაის ჭიქა
tekst ტექსტი
tekstannonce ტექსტური რეკლამა
tekstbehandling ტექსტის დამუშავება
tekstbehandlingsprogramტექსტური რედაქტორი
tekstfil ტექსტური ფაილი
tekstforfatter ტექსტის ავტორი
tekstil ტექსტილი
tekstilindustri ტექსტილის ინდუსტრია
tekstilvare ტექსტილის ნაწარმი
tektonik ტექტონიკა
tektonisk ტექტონიკური
telefax ტელეფაქსი
telefon ტელეფონი, ელსმენი
telefonabonnement სატელეფონო აბონემენტი
telefonabonnent ტელეფონის აბონენტი
telefonaflytning სატელეფონო საუბრების დასმენა
telefonapparat ტელეფონი
telefonbank ტელებანკი
telefonbestilling ტელეფონით შეკვეთა
telefonbog სატელეფონო კატალოგი
telefonboks სატელეფონო ჯიხური
telefonere რეკვა, დარეკვა
telefonforbindelse სატელეფონო კავშირი
telefoni ტელეფონია
telefonisk ტელეფონური
telefonist ტელეფონისტი
telefonkabel ტელეფონის კაბელი
telefonledning ტელეფონის მავთული
telefonlinie სატელეფონო ხაზი
telefonlinje სატელეფონო ხაზი
telefonnet სატელეფონო ქსელი
telefonnummer ტელეფონის ნომერი
telefonrør ყურმილი

tapperhed telefonrør
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telefonsamtale სატელეფონო საუბარი
telefonselskab სატელეფონო კომპანია
telefonsex სატელეფონო სექსი
telefonsvarer ავტომოპასუხე
telefontråd ტელეფონის მავთული
telegraf ტელეგრაფი
telegrafere ტელეგრაფირება
telegrafering ტელეგრაფირება
telegrafi ტელეგრაფია
telegrafist ტელეგრაფისტი
telegram ტელეგრამა
teleingeniør ტელეინჟინერი
telekommunikation კავშირგაბმულობა,

ტელეკომუნიკაცია
telekonference ტელეკონფერენცია
telelinse ტელეობიექტივი
teleobjektiv ტელეობიექტივი
teleologi ტელეოლოგია
telepati ტელეპათია
teleselskab ტელეკომპანია
teleskop ტელესკოპი
teleskopisk ტელესკოპური
television ტელევიზია
tellur ტელური
telt კარავი
teltdug ბრეზენტი
telte კარვის დადგმა
teltlejr კარვების ბანაკი
tema თემა
tematik თემატიკა
tematisk თემატური
temmelig საკმაოდ
tempel ტაძარი
tempeltræ გინკგო
temperament ტემპერამენტი
temperamentsfuld ტემპერამენტიანი
temperamentsløs უტემპერამენტო
temperamentsløshed უტემპერამენტობა
temperatur ტემპერატურა
temperaturfald ტემპერატურის ვარდნა
temperaturfast ტემპერატურაგამძლე
temperaturforhold ტემპერატურული პირობები
temperaturforskel ტემპერატურათა სხვაობა
temperaturmæssig ტემპერატურული
temperaturmåling ტემპერატურის გაზომვა
temperatursvingning ტემპერატურის მერყეობა
temperaturændring ტემპერატურის ცვლილება
tempo ტემპი
temporær დროებითი
tendens ტენდენცია
tendentiøs ტენდენციური
tennis ჩოგბურთი
tennisbane კორტი

tennisbold ჩოგბურთის ბურთი
tennisspiller ჩოგბურთელი
tennisstjerne ჩოგბურთის ვარსკვლავი
tenor ტენორი
tenorstemme ტენორი
tenrec ტანრეკი
tension დაჭიმულობა
tensor ტენზორი
tentakel საცეცი
tentativ სავარაუდო, წინასწარი
teokrati თეოკრატია
teolog თეოლოგი, ღვთისმეტყველი
teologi თეოლოგია, ღვთისმეტყველება
teologisk თეოლოგიური
teorem თეორემა
teoretiker თეორეტიკოსი
teoretisk თეორიული
teori თეორია
teosof თეოსოფი
teosofi თეოსოფია
teplantage ჩაის პლანტაცია
tepose ჩაის პაკეტი
tepotte პატარა ჩაიდანი
terabit ტერაბიტი
terabyte ტერაბაიტი
terahertz ტერაჰერცი
terajoule ტერაჯოული
terapeut თერაპევტი
terapi თერაპია
terawatt ტერავატი
term ტერმინი
termin ვადა
terminal ბოლო, საბოლოო

სადგური
ტერმინალი

terminologi ტერმინოლოგია
terminologisk ტერმინოლოგიური
termisk თერმული
termit ტერმიტი
termitbo ტერმიტების ბუდე
termodynamik თერმოდინამიკა
termodynamisk თერმოდინამიკური
termoelektricitet თერმოელექტრობა
termoelektrisk თერმოელექტრული
termoelement თერმოელემენტი
termoflaske თერმოსი
termograf თერმოგრაფი
termografi თერმოგრაფია
termografisk თერმოგრაფიული
termokemi თერმოქიმია
termokemisk თერმოქიმიური
termometer თერმომეტრი
termonuklear თერმობირთვული

telefonsamtale termonuklear
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termosfære თერმოსფერო
termostabil თერმოსტაბილური
termostat თერმოსტატი
terne ფრეილინა
ternet უჯრედებიანი
terning კამათელი
terningkast კამათლის გაგორება
terpe დაზეპირება, დაზუთხვა
terpet დაზეპირებული, დაზუთხული
terrakotta ტერაკოტა
terrakottafarvet ტერაკოტისფერი
terrarium ტერარიუმი
terrasse ტერასა
terrasseformet ტერასოვანი
terrier ტერიერი
territorial ტერიტორიული
territorialfarvand ტერიტორიული წყლები
territorium ტერიტორია
terror ტერორი
terroraktion ტერაქტი
terrorgruppe ტერორისტული ჯგუფი
terrorhandling ტერაქტი
terrorisere ტერორიზება
terrorisering ტერორიზება
terrorisme ტერორიზმი
terrorist ტერორისტი
terroristisk ტერორისტული
terrormål ტერორის სამიზნე
terræn ტერიტორია
terrænbil ყველგან მავალი მანქანა
terrængående ყველგან მავალი
tertiærtid მესამეული პერიოდი
tese თეზისი
teske ჩაის კოვზი
tesort ჩაის სახეობა
test ტესტი, გამოცდა, შემოწმება
testamente ანდერძი
testamenteret ნაანდერძევი
teste ტესტირება, გამოცდა, შემოწმება
tester შემმოწმებელი
testikel სათესლე ჯირკვალი
testimonium მოწმობა, დამადასტურებელი

საბუთი
testmetode ტესტირების მეთოდი
testosteron ტესტოსტერონი
testpilot მფრინავი-გამომცდელი
testprogram საცდელი პროგრამა
testudgave საცდელი გამოცემა
testversion საცდელი ვერსია
tetraeder ტეტრაედრი, სამკუთხა პირამიდა
tetraederformet ტეტრაედრისებრი
tetragon ტეტრაგონი
tetravalent ოთხვალენტიანი

tevand მდუღარე წყალი
thailander ტაილანდელი
thailandsk ტაილანდური
thorium თორიუმი
thuja ბიოტა, ტუია
ti ათი
tibinds ათტომიანი
ticifret ათნიშნა
tid დრო

ჟამი
tidages ათდღიანი
tidevand მოქცევა, მიქცევა
tidkrævende დროს წამღები
tidlig ადრე

ადრეული
tidligere ადრე, უწინ

ყოფილი, წინანდელი
tidligt ადრე
tidløs მარადიული

სათოვლია, უცუნა
tidobbelt ათმაგი, ათჯერადი
tidoble გაათმაგება
tidobling გაათმაგება
tidsakse დროის ღერძი
tidsalder ხანა
tidsangivelse დროის მითითება
tidsbegreb დროის ცნება
tidsbegrænse დროში შეზღუდვა
tidsbegrænset დროში შეზღუდული
tidsbesparelse დროის დაზოგვა
tidsbesparende დროის დამზოგველი
tidsbestemmelse დროის დადგენა
tidsdeling დროის განაწილება
tidsel ნარშავი
tidsenhed დროის ერთეული
tidsfaktor დროის ფაქტორი
tidsforbrug დროის ხარჯვა
tidsforskel დროში სხვაობა
tidsfrist ვადა, ბოლო ვადა
tidsfunktion დროის ფუნქცია
tidsfølge ქრონოლოგიური

თანმიმდევრობა
tidsinterval დროის შუალედი
tidskrift ჟურნალი, პერიოდული გამოცემა
tidskrævende დროს წამღები
tidsmaskine დროის მანქანა
tidsmæssig ქრონოლოგიური, დროითი
tidsnok დროული
tidsnød მოუცლელობა, დროის

უკმარისობა
tidsperiode დროის პერიოდი
tidsplan განრიგი
tidspunkt დროის მომენტი

termosfære tidspunkt
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tidsrum დროის შუალედი
tidsskema განრიგი
tidsskrift ჟურნალი, პერიოდული გამოცემა
tidsspørgsmål დროის საკითხი
tidstabel განრიგი
tidsubegrænset დროში შეუზღუდავი
tidszone დროის სარტყელი
tidvis დროდადრო
tie გაჩუმება

დუმილი
tiende მეათე
tiendedel მეათედი
tier მეათე, ათი ნომერი
tietagers ათსართულიანი
tifold გაათმაგებული
tiger ვეფხვი
tigerilder ჭრელტყავა
tigerstribet ვეფხვისებრი,

ვეფხვისზოლებიანი
tigge მათხოვრობა
tigger მათხოვარი
tiggeri მათხოვრობა
tikamp ათჭიდი
tikant ათკუთხედი
tikantet ათკუთხა
tikrone ათკრონიანი მონეტა
tikæmper ათჭიდელი
til -მდე, -კენ

სანამ
tilbage უკან
tilbagebetale გადახდა
tilbageblik უკან გახედვა
tilbagedatering უკანა თარიღის დასმა
tilbagefald რეციდივი
tilbageføre დაბრუნება
tilbageføring დაბრუნება
tilbagegang ჩავარდნა, უკუსვლა
tilbagegive დაბრუნება
tilbagegående უკან მიმავალი
tilbageholden თავშეკავებული
tilbageholdende თავშეკავებული
tilbagekalde გამოწვევა
tilbagekaldelse გამოწვევა, გამოხმობა
tilbagekastning არეკვლა
tilbagekobling უკუკავშირი
tilbagekomst მობრუნება
tilbagemelding გამოხმაურება
tilbagesende უკან გაგზავნა
tilbageskridt უკუსვლა, უკან გადაგმული

ნაბიჯი
tilbageslag ჩავარდნა, უკუსვლა
tilbagestående ჩამორჩენილი
tilbagesvar პასუხი

tilbagetog უკან დახევა
tilbagetrække უკან დახევა
tilbagetrækning უკან დახევა
tilbagevej უკანა გზა
tilbagevendt დაბრუნებული
tilbagevise უკუგდება
tilbagevisning უკუგდება
tilbede თაყვანება, თაყვანისცემა
tilbedelig თაყვანსაცემი
tilbedelse თაყვანება, თაყვანისცემა
tilbedelsesværdig თაყვანსაცემი
tilbeder თაყვანისმცემელი
tilbedningsværdig თაყვანსაცემი
tilbehør აქსესუარები
tilberede მომზადება
tilberedelse მომზადება

სამზადისი
tilbringe გატარება
tilbud შეთავაზება, წინადადება

ფასდაკლება, შეღავათიანი
წინადადება

tilbudspris შეღავათიანი ფასი
tilbyde შეთავაზება
tilbygge მიშენება
tilbøjelig მიდრეკილი
tilbøjelighed მიდრეკილება
tilde ტილდა
tildele გამოყოფა

გადაცემა
tildeling განაწილება
tildelt გამოყოფილი
tildragelse მოვლენა
tildække დაფარვა
tildækket დაფარული
tilegne მიძღვნა

მითვისება
tilegnelse მიძღვნა

მითვისება
tilfangetagelse ტყვედ აყვანა
tilfangetagen დატყვევებული, ტყვედაყვანილი
tilflugt შესაფარი
tilflugtsrum შესაფარი
tilflugtssted შესაფარი
tilfreds კმაყოფილი
tilfredshed კმაყოფილება
tilfredsstille დაკმაყოფილება
tilfredsstillede დამაკმაყოფილებელი
tilfredsstillelse დაკმაყოფილება
tilfredsstillende დამაკმაყოფილებელი
tilfredsstillet დაკმაყოფილებული
tilfælde შემთხვევა
tilfældig შემთხვევითი
tilfældighed შემთხვევითობა

tidsrum tilfældighed
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tilfældighedsprincip შემთხვევითობის პრინციპი
tilfældigvis შემთხვევით
tilfælles საერთო
tilføje დამატება, დართვა
tilføjelse დამატება, დართვა
tilførsel უზრუნველყოფა, მოწოდება
tilgang მიწვდომა
tilgive პატიება
tilgivelig პატიებადი
tilgivelse პატიება
tilgjort მოჩვენებითი
tilgodese გათვალისწინება
tilgrise გასვრა
tilgriset გასვრილი
tilgrænsende მომიჯნავე

საზღვრისპირა
tilgængelig მისაწვდომი, ხელმისაწვდომი
tilgængelighed მისაწვდომობა,

ხელმისაწვდომობა
tilholdssted ადგილსამყოფელი
tilhyllet დაფარული

გადახურული
tilhænger გულშემატკივარი,

თაყვანისმცემელი, მიმდევარი
tilhøre კუთვნილება
tilhører მსმენელი
tilhørighed კუთვნილება
tilintetgjort განადგურებული
tilintetgøre განადგურება
tilintetgørelse განადგურება
tilintetgørelseslejr სიკვდილის ბანაკი
tilintetgørende გამანადგურებელი
tiliters ათლიტრიანი
tilkalde გამოძახება

მოხმობა
tilknytning კავშირი

ურთიერთშეხება
tilknytte დაკავშირება
tilknyttet დაკავშირებული
tilkoble მიერთება
tilkoblet შეერთებული
tilkæmpe მიღწევა, ბრძოლით მოპოვება
tilkørselsvej მისასვლელი გზა, მისადგომი
tillade დაშვება, ნების დართვა
tilladelig დასაშვები
tilladelse ნებართვა
tilladt დაშვებული, ნებადართული
tillid ნდობა
tillidsbrud ნდობის დაკარგვა
tillidserklæring ნდობის გამოცხადება
tillidsfuld მიმნდობი
tillidsløs ნდობადაკარგული

tillidsmand ნდობით აღჭურვილი პირი
წარმომადგენელი

tillidsvotum ნდობის ვოტუმი
tillidsvækkende დამაჯერებელი
tillidvækkende დამაჯერებელი
tillige ასევე

ამასთანავე
tilligemed ერთად
tillokkelse ცდუნება
tillokkende მაცდური
tillæg დამატება
tillægge დამატება
tillægsord ზედსართავი სახელი
tillægsskat დამატებითი გადასახადი
tillægsspørgsmål დამატებითი შეკითხვა
tilløb მოდინება, დინება
tilmelde ჩაწერა
tilmåle აზომვა
tilnærme დაახლოება

მოახლოება, მიახლოება
tilnærmelse დაახლოება

მოახლოება, მიახლოება
tilnærmelsesforsøg დაახლოების მცდელობა
tilnærmelsesvis დაახლოებით
tiloversbleven დარჩენილი
tilpasning მორგება, ადაპტაცია

აკლიმატიზაცია
tilpasningsevne მორგებისუნარიანობა,

ადაპტირების უნარი
tilpasse მორგება
tilpasset მორგებული
tilrettelægge მორგება
tilråde რჩევა
tilrådelig რეკომენდირებული
tilsammen ერთად
tilsats მინარევი
tilsidesætte გვერდზე გადადება
tilsidesættelse გვერდზე გადადება
tilsigtet გამიზნული, დაგეგმილი,

განზრახული
tilsigtethed გამიზნულობა
tilskadekommen დაზარალებული
tilskadekommet დაჭრილი, დაზარალებული
tilskrive მიწერა
tilskrivning მიწერა, მიკუთვნება
tilskud დანამატი

დახმარება
სუბსიდია

tilskuer მაყურებელი
დამთვალიერებელი

tilsløre დაჩრდილვა
ვუალით დაფარვა

tilsmudse ამოსვრა

tilfældighedsprincip tilsmudse
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tilstand მდგომარეობა
tilstedeværelse ადგილზე ყოფნა, დასწრება
tilstedeværende ადგილზე მყოფი, დამსწრე
tilstræbe სწრაფვა
tilstrækkelig საკმარისი
tilstrømning მოდენა
tilstødende მიმდებარე, მოსაზღვრე
tilstå აღიარება
tilståelse აღიარება
tilsvare შესაბამისობაში ყოფნა
tilsvarende შესაბამისი, შესაფერისი,

სათანადო, ჯეროვანი
tilsvine გასვრა
tilsvinet გასვრილი
tilsyn მეთვალყურეობა
tilsynekomst გამოჩენა
tilsyneladende ხილული
tilsætning მინარევი
tilsætningsstof მინარევი
tilsætte დამატება
tilsøle გასვრა
tiltag ზომა, ღონისძიება
tiltagende ზრდადი
tiltale დადანაშაულება
tiltalte ბრალდებული, განსასჯელი
tiltrække მიზიდვა
tiltrækkende მიმზიდველი, მომხიბვლელი
tiltrækning მიმზიდველობა

მიზიდულობა
tiltrækningskraft მიმზიდველობა

მიზიდულობის ძალა
tiltænkt განკუთვნილი
tilvalg ოპცია
tilvalgsfag არჩევითი საგანი
tilvant შეჩვეული, შეგუებული,

მიჩვეული
tilvirke დამზადება
tilvirker მწარმოებელი
tilvirkning დამზადება
tilvækst ნაზარდი
tilvænne მიჩვევა
tilvænning მიჩვევა
tilværelse ყოფიერება
timbre ტემბრი
time საათი

გაკვეთილი
timeantal საათების რაოდენობა
timebetaling საათობრივი ანაზღაურება,

საათობრივი გადახდა
timeglas ქვიშის საათი
timelang ერთსაათიანი
timelig წარმავალი
timeløn საათობრივი ანაზღაურება

timelønning საათობრივი ანაზღაურება
timeplan ცხრილი, განრიგი
timetal საათების რაოდენობა
timevis საათობით
timeviser საათის პატარა ისარი
timian ბეგქონდარა
tin კალა
tinding საფეთქელი
ting ნივთი, საგანი

საკითხი
ყრილობა

tinsoldat კალის ჯარისკაცი
tipoldebarn შვილთაშვილი
tipoldefar ბებიის პაპა, ბაბუის პაპა
tipoldemor ბებიის ბებია, ბაბუის ბებია
tirsdag სამშაბათი
tisse მოპსმა, მოშარდვა
tit ხშირად
tital ათეული
titals ათეულობით
titalssystem ათობითი სისტემა
titan ტიტანი
titanisk ტიტანური
titel სათაური

წოდება
titelblad თავფურცელი
titelkamp ჩემპიონატი
titelløs უსათაურო
titimers ათსაათიანი
titte თვალთვალი, ჭვრეტა
titter მაყურებელი
titusindvis ათი ათასობით
tiår ათწლეული
tiårig ათწლიანი
tiårs ათი წლის
tiårsdag ათი წლის თავი
tiårsperiode ათწლიანი პერიოდი
tjekke ჩეხი
tjekkisk ჩეხური
tjekkisksproget ჩეხურენოვანი
tjene გამომუშავება

მსახურება
tjener მოსამსახურე
tjenerinde მოსამსახურე
tjeneste სამსახური

მომსახურება, სერვისი
tjenestefolk მოსამსახურეები
tjenestefri სამსახურისგან თავისუფალი,

არდადეგებზე მყოფი
tjenestegøre მუშაობა

მსახურება
tjenesteivrig დაუზარებელი
tjenestemand მოხელე

tilstand tjenestemand
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tjenestepige მოსამსახურე
tjenestepligt სამხედრო სამსახურის გავლის

ვალდებულება
tjenesterejse მივლინება
tjenestetid ნამსახურობა, სტაჟი
tjetjener ჩეჩენი
tjetjensk ჩეჩნური
tjur სოღო
tjære კუპრი, ფისი
tjørn კუნელი
to ორი
toarmet ორხელიანი
toast სადღეგრძელო
toastmaster თამადა
toatomig ორატომიანი
tobak თამბაქო
tobaksfabrik თამბაქოს ქარხანა
tobaksrygning მოწევა
tobaksvare თამბაქოს ნაწარმი
tobenet ორფეხა
tobinds ორტომიანი
tobindsværk ორტომეული
tocifret ორნიშნა
tocylindret ორცილინდრიანი
todages ორდღიანი
todele ორად დაყოფა
todeling ორად დაყოფა
todelt ორად დაყოფილი, გაორებული
todimensional ორგანზომილებიანი
todækker ბიპლანი
todørs ორკარიანი
toer ორიანი, მეორე ნომერი
toetagers ორსართულიანი
toetagershus ორსართულიანი სახლი
toetages ორსართულიანი
toetageshus ორსართულიანი სახლი
tofarvet ორფერა
tofaset ორფაზიანი
tog მატარებელი

მსვლელობა, პროცესია
ლაშქრობა

togforbindelse სარკინიგზო კავშირი
togfører მემანქანე
togpersonale მატარებლის პერსონალი
togrejse მატარებლით მგზავრობა
togsæt მატარებლის შემადგენლობა
togt მოგზაურობა

ლაშქრობა
togtur მატარებლით მგზავრობა
togvogn მატარებლის ვაგონი
tohalet ორკუდა
tohjulet ორბორბლიანი
tohovedet ორთავა, ორთავიანი

toilet საპირფარეშო, ტუალეტი
toiletkumme უნიტაზი
toiletpapir ტუალეტის ქაღალდი
toksicitet ტოქსიკურობა
toksikolog ტოქსიკოლოგი
toksikologi ტოქსიკოლოგია
toksikologisk ტოქსიკოლოგიური
toksisk ტოქსიკური
told ბაჟი

საბაჟო
toldbehandle განბაჟება
toldbehandling განბაჟება
toldbetjent მებაჟე
toldpligtig განსაბაჟებელი
toldvæsen საბაჟო
tolerabel ასატანი
tolerance ტოლერანტობა
tolerancetærskel ტოლერანტობის ზღვარი
tolerant ამტანი, მომთმენი,

ტოლერანტული
tolerere მოთმენა, ატანა
toliters ორლიტრიანი
tolk თარჯიმანი
tolke თარგმნა

განმარტება
tolkning თარგმანი

ინტერპრეტაცია
tolv თორმეტი
tolvfingertarm თორმეტგოჯა ნაწლავი
tolvte მეთორმეტე
tolvtedel მეთორმეტედი
tolvtimers თორმეტსაათიანი
tolvårig თორმეტწლიანი
tolvårs თორმეტი წლის
tom ცარიელი
tomands ორადგილიანი
tomaster ორანძიანი გემი
tomastet ორანძიანი
tomat პომიდორი
tomgang უქმი სვლა
tomhed სიცარიელე
tomhændet ხელცარიელი
tomme დუიმი
tommel ცერი
tommelfinger ცერი
tommelfingerregel მარტივი წესი
tommeltot ცერი
tommeltå ფეხის ცერი
tomografi ტომოგრაფია
tomografisk ტომოგრაფიული
tomotors ორძრავიანი
tomrum სიცარიელე
tomt მიწის ნაკვეთი

tjenestepige tomt
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tomåneders ორთვიანი
ton ტონა
tonal ტონალური
tonalitet ტონალობა
tone ტონი
toneangivende ტონის მიმცემი
toneart ტონალობა
tonsillitis ტონზილიტი
tonsvis ტონობით
top მწვერვალი

წვერი, წვერო
კენწერო

topartisystem ორპარტიული სისტემა
topfart მაქსიმალური სიჩქარე
topfolk საუკეთესო კადრები
tophastighed მაქსიმალური სიჩქარე
tophemmelig სასტიკად გასაიდუმლოებული
topklasse უმაღლესი კლასი
toplærke ქოჩორა ტოროლა
topløs მკერდშიშველი
topmodel ტოპმოდელი
topmoderne ზეთანამედროვე
topograf ტოპოგრაფი
topografi ტოპოგრაფია
topografisk ტოპოგრაფიული
topolet ორპოლარული, ორპოლუსიანი
topologi ტოპოლოგია
topologie ტოპოლოგია
topologisk ტოპოლოგიური
toponym ტოპონიმი
toppe სათავეში ყოფნა
toppunkt პიკი
topuklet ორკუზა, ორკუზიანი
torden გრგვინვა, გრიალი, ქუხილი, ჭექა,

ჭექა-ქუხილი
tordenbrag ჭექა-ქუხილი
tordenrøst ბოხი ხმა
tordenskrald ჭექა-ქუხილი
tordenskylle ჭექა-ქუხილი
tordenvejr ჭექა-ქუხილი
tordne გრგვინვა, გრიალი, გრუხუნი
toreador ტორეადორი
torn ეკალი

წვეტი
tornado ტორნადო
tornebusk ასკილის ბუჩქი
tornefuld ეკლიანი, ეკლებიანი
tornerose ასკილი
tornerosesøvn ღრმა ძილი
tornet ეკლიანი
tornirisk მეკანაფია
tornsanger რუხი ასპუჭაკა
tornskade ღაჟო

torpedo ტორპედო
torpedobåd ნაღმოსანი
torsdag ხუთშაბათი
torsion გრეხვა
torsk ვირთევზა
torskefilet ვირთევზას ფილე
tortur წამება
torturere წამება
torturist მწამებელი
torturoffer წამების მსხვერპლი
torums ოროთახიანი
torumslejlighed ოროთახიანი ბინა
torv მოედანი
tosidet ორმხრივი
tosidig ორმხრივი
tosidigt ორმხრივად
tospaltet ორსვეტიანი
tosporet ორლიანდაგიანი
tosproget ორენოვანი
tosproglig ორენოვანი
tosproglighed ორენოვნება
tosse ბრიყვი, შტერი
tosset ბრიყვი, შტერი
tostavelsesord ორმარცვლიანი სიტყვა
tostjerners ორვარსკვლავიანი
tostrenget ორსიმიანი
tosædet ორადგილიანი
totakter ორტაქტიანი ძრავა
totakts ორტაქტიანი
totaktsmotor ორტაქტიანი ძრავა
total სრული, ტოტალური

ჯამური
totalbeløb სრული თანხა
totalbillede სრული სურათი
totalforbud სრული აკრძალვა
totalindtryk საერთო შთაბეჭდილება
totalitarisme ტოტალიტარიზმი
totalitær ტოტალიტარული
totalpris საერთო ფასი
totalskade საერთო ზარალი
totalsystem ორობითი სისტემა
totalvægt სრული წონა
totimers ორსაათიანი
totoms ორდიუიმიანი
totredjedel ორი მესამედი
totrins ორსაფეხურიანი
totrinsraket ორსაფეხურიანი რაკეტა
tougers ორკვირიანი
tov თოკი, ბაწარი

ბაგირი
tovbane საბაგირო
tovejs ორმხრივი
tovejskommunikation ორმხრივი კავშირი

tomåneders tovejskommunikation
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tovtrækning ბაგირის გადაწევა
toværelsers ოროთახიანი
toværelserslejlighed ოროთახიანი ბინა
toværelses ოროთახიანი
toværelseslejlighed ოროთახიანი ბინა
toxoplasmose ტოქსოპლაზმოზი
toøjet ორთვალა
toårig ორწლიანი
toårs ორი წლის
tradition ტრადიცია
traditionalisme ტრადიციონალიზმი
traditionalist ტრადიციონალისტი
traditionalistisk ტრადიციონალისტური
traditionel ტრადიციული
traditionsrig ტრადიციული
trafik მოძრაობა
trafikabel გავლადი
trafikant გამვლელი
trafiklys შუქნიშანი
trafikpoliti ავტოინსპექცია
trafiksikkerhed საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება
trafikulykke ავტოავარია, ავტოკატასტროფა
trafikåre მაგისტრალი
tragedie ტრაგედია
tragikomedie ტრაგიკომედია
tragikomisk ტრაგიკომიკური
tragisk ტრაგიკული
tragt ძაბრი
trakassere შარის მოდება

ჩაცივება
traktat ტრაქტატი, ხელშეკრულება
traktor ტრაქტორი
traktorfører ტრაქტორისტი
trampe ბაკუნი
trampolin ბატუტი

ტრამპლინი
tran თევზის ქონი
trane წერო
tranebær შტოში
trang ლტოლვა, სწრაფვა

საჭიროება, მოთხოვნილება
ვიწრო, შეკრული

transaktion გადარიცხვა
transatlantisk ტრანსატლანტიკური
transcendent ტრანსცენდენტური
transcendental ტრანსცენდენტალური
transcendentalisme ტრანსცენდენტაზმი
transcendentalist ტრანსცენდენტალისტი
transeuropæisk ტრანსევროპული
transfer გადარიცხვა

გადასვლა
transformation გარდაქმნა, ტრანსფორმაცია
transformationsproces გარდაქმნის პროცესი

transformator ტრანსფორმატორი
transformatorstation ტრანსფორმატორის სადგური
transformere გარდაქმნა
transformeret ტრანსფორმირებული
transformering გარდაქმნა
transfusion გადასხმა
transistor ტრანზისტორი
transit ტრანზიტი
transitgods ტრანზიტული საქონელი
transitiv გარდამავალი

ტრანზიტული
transitivitet ტრანზიტულობა
transitvare ტრანზიტული საქონელი
transitvisum სატრანზიტო ვიზა
transkaspisk ტრანსკასპიური
transkaukasisk ტრანსკავკასიური
translation ტრანსლაცია, წანაცვლება
translatør თარჯიმანი
translitteration ტრანსლიტერაცია
transmission გადაცემა, ტრანსმისია
transmitter გადამცემი
transmittere გადაცემა
transparent გამჭვირვალე
transpiration ოფლიანობა, ტრანსპირაცია
transplantation ტრანსპლანტაცია
transponere ტრანსპონირება
transponering ტრანსპონირება
transport ტრანსპორტი
transportere ტრანსპორტირება, გადაზიდვა
transportering ტრანსპორტირება, გადაზიდვა
transportfly სატრანსპორტო თვითმფრინავი
transportmiddel სატრანსპორტო საშუალება
transportmæssig სატრანსპორტო
transportselskab გადამზიდავი, გადამზიდველი
transportsystem სატრანსპორტო სისტემა
transportør ტრანსპორტირი

ტრანსპორტიორი
transposition ტრანსპოზიცია
transskription ტრასნკრიფცია
transversal განივი, ტრანსვერსალური
trapez ტრაპეცია
trapezformet ტრაპეციისებრი
trappe კიბე
trappeformet კიბისმაგვარი, საფეხუროვანი
trappetrin საფეხური
trauma ტრავმა
traumatisk ტრავმატული
traume ტრავმა
trav ჩორთი
travbane იპოდრომი
tre სამი
treatomig სამატომიანი
trebenet სამფეხა

tovtrækning trebenet

Dansk-georgisk ordbog 239



trebinds სამტომიანი
trecifret სამნიშნა
trecylindret სამცილინდრიანი
tredages სამდღიანი
tredel მესამედი
tredelt სამად დაყოფილი
tredimensional სამგანზომილებიანი
tredimensionel სამგანზომილებიანი
tredive ოცდაათი
tredivte ოცდამეათე
tredje მესამე
tredjedel მესამედი
tredjegradsforbrænding მესამე ხარისხის დამწვრობა
tredjegradsligning მესამე ხარისხის განტოლება
tredjeperson მესამე პირი
tredjeplads მესამე ადგილი
tredobbelt სამმაგი, სამჯერადი
tredoble გასამკეცება, გასამმაგება
tredobling გასამმაგება, გასამკეცება
tredve ოცდაათი
tredveårig ოცდაათწლიანი
tredveårsdag ოცდაათი წლის თავი
tredækker გოჭა
treer სამეული, მესამე ნომერი
treetages სამსართულიანი
trefarvet სამფერა
trefaset სამფაზიანი
trefoldig სამმაგი, სამჯერადი,

გასამკეცებული
trehjulet სამბორბლიანი
trehovedet სამთავა
trekant სამკუთხედი
trekantagtig სამკუთხედისებრი
trekantet სამკუთხა
trekvart სამი მეოთხედი
treliters სამლიტრიანი
tremaster სამანძიანი გემი
tremastet სამანძიანი
tremotors სამძრავიანი
tremåneders სამთვიანი
trend ტენდენცია
trepartsforhandling სამმხრივი მოლაპარაკება
trerums სამოთახიანი
trerumslejlighed სამოთახიანი ბინა
tres სამოცი
tresidig სამმხრივი
tresindstyve სამოცი
tresindstyvende მესამოცე
tresindstyvendedel მესამოცედი
tresproget სამენოვანი
tresproglig სამენოვანი
trestjerners სამვარსკვლავიანი
tresårig სამოცწლიანი

tretimers სამსაათიანი
tretoms სამდიუიმიანი
tretrins სამსაფეხურიანი
tretrinsraket სამსაფეხურიანი რაკეტა
tretten ცამეტი
trettende მეცამეტე
trettenårig ცამეტწლიანი
trettenårs ცამეტი წლის
treværelsers სამოთახიანი
treværelses სამოთახიანი
treårig სამწლიანი
treårs სამი წლის
treårsdag სამი წლის თავი
triangel სამკუთხედი
triangulation ტრიანგულაცია
triangulær სამკუთხა
triatlon სამჭიდი
tribade ლესბიელი
tribunal ტრიბუნალი
tribune ტრიბუნა
tribut ხარკი
triceps ტრიცეფსი
triel თვალჭყეტია
trigonometri ტრიგონომეტრია
trigonometrisk ტრიგონომეტრიული
trille დაგორება, გორვა
trilliard სექსტილიონი
trillion კვინტილიონი
trilogi ტრილოგია
trimme შეჭრა

შესწორება
trin ნაბიჯი

საფეხური
trind ბუთქუნა
trinvis ეტაპობრივი

თანდათან, ნაბიჯ-ნაბიჯ
trio ტრიო
trist სევდიანი, ნაღვლიანი,

მოწყენილი
tristhed ნაღველი, სევდა
tritium ტრიტიუმი
triton ტრიტონი
triumf ტრიუმფი
triumfal ტრიუმფალური
triumfator ტრიუმფატორი
triumfbue ტრიუმფალური თაღი
triumftog ტრიუმფალური სვლა
trivalent სამვალენტიანი
trives კარგად ყოფნა
triviel ტრივიალური
trivsel კარგად ყოფნა

trebinds trivsel
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tro რწმენა
ფიქრი
ერთგული
ნამდვილი

trods მიუხედავად
trodse წინააღმდეგობის გაწევა
troende მორწმუნე

სარწმუნო
trofast ერთგული
trofasthed ერთგულება
trofæ ნადავლი

ტროფეი
trohjertet მიმნდობი
trohjertig მიმნდობი
trold ტროლი
troldand შავულა
troldbinde მოჯადოება
trolddom ჯადოქრობა, ჯადოსნობა
trolddomskunst ჯადოქრობა, ჯადოსნობა
troldkvinde კუდიანი, ჯადოქარი
troldmand ჯადოქარი
troldspejl ჯადოსნური სარკე
troldunge ეშმაკუნა
trolig სავარაუდოდ
trolleybus ტროლეიბუსი
troløs ორგული, მოღალატე
trombocyt თრომბოციტი
tromme დოლი
trommehinde დაფის აპკი
trommeslager მედოლე
trompet ბუკი
trompetist მებუკე
tronarving სამეფო ტახტის მემკვიდრე
trone სამეფო ტახტი
tronfrasigelse ტახტიდან გადადგომა
trop რაზმი, ქვედანაყოფი
tropefrugt ტროპიკული ხილი
tropeklima ტროპიკული ჰავა
troper ტროპიკი
tropeskov ტროპიკული ტყე
tropikluft ტროპიკული ჰაერი
tropisk ტროპიკული
tropopause ტროპოპაუზა
troposfære ტროპოსფერო
troposfærisk ტროპოსფერული
trosbekendelse სარწმუნოება, რჯული
trosfrihed რწმენის თავისუფლება
trosfælle ერთმორწმუნე
troskab ერთგულება
troskabsløfte ერთგულების დაპირება
troskyldig მიმნდობი
troskyldighed მიმნდობლობა
trosmæssig სარწმუნოებრივი

trosse ბაგირი
trossætning დოგმა
troværdig სანდო
troværdighed სანდოობა
true მუქარა, დამუქრება
truende მრისხანე
trumf კოზირი
trup დასი
trusse ტრუსი, ნიფხავი
trussel მუქარა
tryg უსაფრთხო
tryghed უსაფრთხოება
trygt უსაფრთხოდ
tryk ბეჭდვა

წნევა
წნეხი

trykfast წნევაგამძლე
trykfejl ბეჭდვის შეცდომა
trykke ზეწოლა, დაწოლა, მიწოლა

ბეჭდვა
trykkefrihed ბეჭდვის თავისუფლება
trykkende დამთრგუნველი
trykker პრინტერი
trykkeri ტიპოგრაფია
trykkeriarbejde ტიპოგრაფიული სამუშაო
trykkeriarbejder ტიპოგრაფიის თანამშრომელი
trykketeknik ბეჭდვის ტექნიკა
trykkeår გამოცემის წელი
trykluft შეკუმშული ჰაერი
trykluftsbeholder შეკუმშული ჰაერის ბალონი
trykmåler მანომეტრი
trykt ნაბეჭდი, დაბეჭდილი
trykteknik ბეჭდვის ტექნიკა
trylle ჯადოქრობა

ფოკუსობა
tryllebinde მოჯადოება
tryllekunst ფოკუსი
tryllekunstner მეფოკუსე
tryne დრუნჩი
træ ხე

ხე-ტყე
træagtig ხისებრი
træborer მერქნიჭამია
træbåd ხის ნავი
træde სვლა
træffe გარტყმა, მოხვედრა

შეხვედრა
træffer ზუსტი გარტყმა
træffes შეხვედრა
træffetid მიღების საათები
træfsikker დაუცდენელი
træg ნელი, ინერტული
træghed ინერცია

tro træghed
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træk წევა, თრევა
ნაკვთი
გადაფრენა

trækfugl გადამფრენი ფრინველი
trækharmonika აკორდეონი
trække წევა, თრევა
trækkraft წევის ძალა
trækprocent დაქვითვის პროცენტული წილი
trækrone ვარჯი
trækul ხის ნახშირი
trækvogn ურიკა
træl მონა, ყმა
trælbinde დამონება
trælbinding დამონება
trælbundet დამონებული
trældom მონობა, ყმობა

დამოკიდებულება
trælkvinde მონა
trællearbejde მონური შრომა
trælsom მძიმე, დამღლელი, მონური
træløber მგლინავა
træmands სამადგილიანი
træne ვარჯიში
træner მწვრთნელი
trænerløs უმწვრთნელო
trænet ნავარჯიშები
trænge მოთხოვნა
trængende გაჭირვებული
trængsel სივიწროვე

გაჭირვება
trængselstid გაჭირვების დრო
træning ვარჯიში
træningscenter სპორტული ცენტრი
træningsdragt სავარჯიშო ფორმა
træningskammerat თანამოვარჯიშე
træningslejr სპორტული ბანაკი
træningsmaskine ტრენაჟორი
træsko ხის ფეხსაცმელი
træstamme ხის ტანი
træt დაღლილი
træthed დაღლილობა
trætop ხის კენწერო
trætte კინკლაობა
trættekær კაპასი
trævare ხის ნაკეთობა
trøje მაისური
trøst ნუგეში
trøste დაწყნარება, დამშვიდება
trøstende მანუგეშებელი
trøsterig დამამშვიდებელი
trøstesløs სევდიანი, დაღვრემილი

უნუგეშო
trøstesløshed უნუგეშობა

tråd ძაფი
მავთული

trådagtig ძაფისებრი
trådløs უმავთულო
tube ტუბი
tuberkulose ჭლექი, ტუბერკულოზი
tudse გომბეშო
tudsehovedagam მრგვალთავა
tuf ტუფი
tugt წესრიგი
tugthus ციხე
tuja ბიოტა, ტუია
tulipan ტიტა
tulipanformet ტიტისებური
tumor სიმსივნე
tundra ტუნდრა
tundralignende ტუნდრისებური
tunfisk თინუსი
tung მძიმე
tunge ენა
tungemål მეტყველება
tungmetal მძიმე ლითონი
tungrock მძიმე როკი
tungsten ვოლფრამი
tungtvand მძიმე წყალი
tungtvandsreaktor მძიმე წყლის რეაქტორი
tunnel გვირაბი
tunnelbane მეტრო
tur გასეირნება, მგზავრობა,

ექსკურსია
ჯერი

turako ბანანიჭამია
turbine ტურბინა
turbulens ტურბულენტობა
turbulent ტურბულენტური

მღელვარე
turde გაბედვა
turisme ტურიზმი
turist ტურისტი
turistattraktion ტურისტული ღირსშესანიშნაობა
turistbus ტურისტული ავტობუსი
turistby ტურისტული ქალაქი
turistfolk ტურისტები
turistisk ტურისტული
turistmæssig ტურისტული
turistvisum ტურისტული ვიზა
turkis ფირუზისფერი
turkisfarvet ფირუზისფერი
turkmener თურქმენი
turkmensk თურქმენული
turkolog თურქოლოგი
turkologi თურქოლოგია
turnering ტურნირი

træk turnering
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turteldue გვრიტი
tusch ტუში
tuschpen ფლომასტერი
tusind ათასი
tusindben მრავალფეხა
tusinde ათასი
tusindedel მეათასედი
tusindfryd ზიზილა
tusindkunstner ხელმარჯვე ოსტატი
tusindtal ათასი
tusindvis ათასობით
tusindårig ათასწლიანი
tuskhandel ბარტერი
tusmørke ბინდი
tv ტელევიზორი
tvang დაძალება, ძალდატანება

ძალადობა, ზეწოლა
tvangfri ძალდაუტანელი
tvangløs ძალდაუტანელი,

არაძალადობრივი
tvangsmæssig ძალისმიერი, ძალადობრივი,

ძალდატანილი
tvangstanke აკვიატებული აზრი
tvebak ორცხობილა
tvedele ორად დაყოფა
tvedeling ორად დაყოფა
tvedelt ორად დაყოფილი
tvedragt განხეთქილება, უთანხმოება
tvekamp ორთაბრძოლა

ორჭიდი
tvelyd დიფთონგი
tvetand ბებრისკონა
tvetunget ორპირი
tvetydig ორაზროვანი

საეჭვო
tvetydighed ორაზროვნება
tvilling ტყუპი, ტყუპისცალი
tvillingbroder ტყუპი ძმა
tvillingbror ტყუპი ძმა
tvillingepar ტყუპები
tvillingpar ტყუპები
tvillingsøster ტყუპი და
tvinge დაძალება, იძულება
tvist დავა
tvistemne დავის თემა
tvivl ეჭვი
tvivle ეჭვის შეტანა
tvivlsom საეჭვო
tvungen სავალდებულო

იძულებული
tvunget იძულებული
tværs განივად
tværstribet განივზოლებიანი

tvært სრულიად
tværtimod თუმცა, მეორეს მხრივ

პირიქით
tværtom თუმცა, მეორეს მხრივ

პირიქით
tyde ახსნა, განმარტება

მინიშნება
tydelig მკაფიო, ცხადი, ნათელი, აშკარა
tydeliggjort განმარტებული
tydeliggøre ცხადყოფა
tydelighed სიცხადე
tydeligvis მკაფიოდ, ნათლად, აშკარად
tyende მსახური, მოსამსახურე
tyfon ტაიფუნი
tyfus ტიფი
tyfuslignende ტიფისმაგვარი
tygge ღეჭვა
tyggegummi კევი, საღეჭი რეზინი
tyk სქელი

მსხვილი
tykagtig მოსქელო
tykarmet სქელხელება
tykbarket სქელქერქიანი
tykbenet სქელფეხა
tykbundet სქელძირიანი
tykhudet სქელკანიანი
tykkelse სისქე
tyklæbet სქელტუჩა
tykne შესქელება
tykning ტევრი
tyknæbet სქელნისკარტა
tyktarm მსხვილი ნაწლავი
tykvæget სქელკედლიანი
tyl ტიული
tynd თხელი

ვიწრო
tyndhudet თხელკანიანი
tyndslidt გაცვეთილი, დაცვეთილი
tyndtarm წვრილი ნაწლავი
tyngde სიმძიმე

ძირითადი მასა
tyngdeacceleration მიზიდულობის აჩქარება
tyngdekraft მიზიდულობის ძალა
tyngdelov მიზიდულობის კანონი
tyngdepunkt სიმძიმის ცენტრი
tynge დამძიმება

სიმძიმე
tyngende დამამძიმებელი,

გამართულებელი
tyngsel სიმძიმის განცდა
type ტიპი
typisk ტიპიური, დამახასიათებელი
typografi ტიპოგრაფია

turteldue typografi
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typografisk ტიპოგრაფიული
typologi ტიპოლოგია
tyr ხარი
tyran ტირანი
tyranni ტირანია
tyrannosaurus ტირანოზავრი
tyrefægter ტორეადორი
tyrefægtning კორიდა
tyren კურო
tyrk თურქი
tyrker თურქი
tyrkisk თურქული
tysk გერმანული
tysker გერმანელი
tysksproget გერმანულენოვანი
tysktalende გერმანულად მოლაპარაკე
tyskvenlig პროგერმანული
tyttebær წითელი მოცვი
tyv ქურდი
tyvagtig ქურდული
tyve ოცი
tyvedobbelt ოცმაგი
tyvegods ნაქურდალი
tyvende მეოცე
tyvendedel მეოცედი
tyveri ქურდობა
tyveårig ოცწლიანი
tyveårs ოცი წლის
tyveårsdag ოცი წლის თავი
tæft ყნოსვა

სუნი
tække დაფარვა, დახურვა
tælle თვლა, ანგარიში
tællelig თვლადი
tællelighed თვლადობა
tæller მრიცხველი
tælling თვლა
tæmme მოთვინიერება, მოშინაურება
tæmmer მომთვინიერებელი
tændbar აალებადი
tænde აალება

ანთება
tænderskærende გაშმაგებული
tænding აალება

ანთება
tændstik ასანთი
tændstikæske ასანთის კოლოფი
tænkbar შესაძლო, დასაშვები,

წარმოსადგენი
tænke განსჯა, ფიქრი

ჩათვლა, მიჩნევა
tænkeevne განსჯის უნარი

tænkelig შესაძლო, დასაშვები,
წარმოსადგენი

tænkemåde აზროვნების ყაიდა
tænkende მოაზროვნე
tænker მოაზროვნე
tænkesæt მენტალიტეტი
tænkning შემეცნება
tænksom ჩაფიქრებული
tæppe გადასაფარებელი

საფარი
ხალიჩა

tæppebelagt ხალიჩებით მოფენილი
tærskel ზღურბლი
tærskelværdi ზღვრული მნიშვნელობა
tærte ტორტი
tæt მკვრივი, მჭიდრო, ხშირი
tætbefolket მჭიდროდ დასახლებული
tæthed სიმკვრივე

სიმჭიდროვე
tætning შემჭიდროება

შემკვრივება
tætpakket გადაჭედილი
tæve ძუკნა
tø დნობა
tøffel ჩუსტი
tøffelblomst კალცეოლარია
tøj ტანისამოსი, ტანსაცმელი
tøjle ლაგამი
tøjlesløs აულაგმავი, აღვირახსნილი
tøjlesløshed აღვირახსნილობა
tøjlet ალაგმული
tøjte მეძავი, როსკიპი, ბოზი
tømme დაცლა
tømmer ხე-ტყე
tømmerflåde ტივი
tømmermand ხურო
tømrer ხურო
tønde კასრი
tør მშრალი
tørhed სიმშრალე
tørke გვალვა
tørkebestandig გვალვაგამძლე
tørketålende გვალვაგამძლე
tørklæde თავსაფარი

ყელსახვევი
tørmælk რძის ფხვნილი
tørre გაშრობა
tørreri საშრობი
tørret გამშრალი
tørst წყურვილი

ხეჭრელი
tørstig მწყურვალე
tørv ტორფი

typografisk tørv
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tørøjet მშრალთვალება
tøs გოგო
tøve ყოყმანი
tøvejr დათბობა
tøven ყოყმანი
tå ფეხის თითი
tåbelig ბრიყვი
tåbelighed სიბრიყვე
tåge ბურუსი, ნისლი
tågedis ნისლი, ბურუსი
tågefri უნისლო
tågesnak ბუნდოვანი ლაპარაკი
tåget ბურუსიანი
tåle ატანა, მოთმენა
tålelig ასატანი
tålmodig მომთმენი, მშვიდი
tålmodighed მოთმინება
tålmodighedsprøve მოთმინების გამოცდა
tålsom მომთმენი
tåre ცრემლი
tåreflod ცრემლდენა
tårefyldt ცრემლიანი, ცრემლებიანი,

აცრემლებული, აცრემლილი
tåregas ცრემლსადენი გაზი
tårekanal საცრემლე არხი
tårn კოშკი

გოდოლი
tårnfalk კირკიტა
tårnugle ბუხრინწა
uaccentueret არააქცენტირებული
uacceptabel მიუღებელი
uadskillelig განუყრელი
uadskillelighed განუყრელობა
uadskilt გამოუყოფელი
uafbrudt უწყვეტი
uafdækket აუხდელი, გამოუვლინებელი,

გამოუმზეურებელი, გაუხსნელი
uafgjort გადაუჭრელი
uafgørende არაგადამწყვეტი
uafhentet აუღებელი
uafhængig დამოუკიდებელი
uafhængighed დამოუკიდებლობა
uafhængighedsbevægelseმოძრაობა

დამოუკიდებლობისთვის
uafhængighedserklæringდამოუკიდებლობის

გამოცხადება
uafhængighedskamp ბრძოლა

დამოუკიდებლობისთვის
uafklaret გაურკვეველი
uafklædt გაუხდელი

გაუშიშვლებელი
uafsluttet დაუსრულებელი

uafsløret აუხდელი, გამოუვლინებელი,
გამოუმზეურებელი, გაუხსნელი

uaftalt შეუთანხმებელი
uafværgelig მოუშორებელი
uagtsom დაუდევარი
uagtsomhed დაუდევრობა
uakademisk არააკადემიური
uaktuel არააქტუალური
ualmindelig არაჩვეულებრივი
ualvorlig არასერიოზული
uambitiøs არაამბიციური, უამბიციო
uamerikansk არაამერიკული
uanerkendt არაღიარებული, აუღიარებელი
uangribelig აუღებელი
uanklaget დაუდანაშაულებელი
uanmeldt გაუფრთხილებლად,

გამოუცხადებლად
uannonsert გაუხმაურებელი
uanset მიუხედავად
uanstændig შეუფერებელი
uanstændighed შეუფერებლობა, უმსგავსობა
uansvarlig უპასუხისმგებლო
uansvarlighed უპასუხისმგებლობა
uantagelig მიუღებელი
uantændt ცეცხლწაუკიდებელი
uanvendelig უვარგისი, გამოუსადეგი,

გამოუსადეგარი
uappetitlig უმადო
uarbejdsdygtig შრომისუუნარო
uasfalteret ასფალტდაუგებელი
uattraktiv არამიმზიდველი
uautoriseret არაავტორიზებული
ubalance დისბალანსი
ubalanceret გაუწონასწორებელი,

დაუბალანსებელი
ubarberet გაუპარსავი
ubarmhjertig უმოწყალო
ubearbejdet დაუმუშავებელი
ubeboelig დაუსახლებელი
ubeboet დაუსახლებელი
ubedærvet გაუფუჭებელი
ubefolket დაუსახლებელი
ubefrugtet გაუნაყოფიერებელი
ubegavet უნიჭო
ubegravet დაუსაფლავებელი
ubegribelig გაუგებარი
ubegrundet საფუძველს მოკლებული
ubegrænset შემოუსაზღვრელი, შეუზღუდავი
ubehag უსიამოვნო შეგრძნება
ubehagelig უსიამოვნო
ubehagelighed უსიამოვნება
ubehandlet დაუმუშავებელი

tørøjet ubehandlet
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ubehersket თავშეუკავებელი,
თავდაუჭერელი

ubekræftet დაუმოწმებელი
დაუდასტურებელი

ubekvem მოუხერხებელი
შეუფერებელი

ubekvemmelighed მოუხერხებლობა
ubekymret უდარდელი, უშფოთველი
ubekymrethed უდარდელობა
ubelastet დაუტვირთავი
ubelejlig მოუხერხებელი, შეუფერებელი
ubemandet დაუკომპლექტებელი

უპილოტო
ubemidlet ხელმოკლე, ღარიბი
ubemærket შეუმჩნეველი
ubenyttet გამოუყენებელი
uberedskab მოუმზადებლობა
uberegnelig ურიცხვი, უთვალავი

არაპროგნოზირებადი
uberegnet დაუთვლელი
uberørt ხელუხლებელი, ხელშეუხებელი
ubesat ვაკანტური, თავისუფალი,

დაუკავებელი
ubesejret დაუმარცხებელი
ubeskattet დაუბეგრავი
ubeskeden მოურიდებელი,

მოუკრძალებელი
ubeskedenhed მოურიდებლობა,

მოუკრძალებლობა
ubeskreven აღუწერელი
ubeskrevet აღუწერელი
ubeskrivelig აღუწერელი
ubeskyttet დაუცველი
ubeskæftiget უმუშევარი, დაუსაქმებელი
ubeslutsom გაუბედავი
ubeslutsomhed გაუბედაობა
ubeslægtet არანათესაური
ubesmittet გაუსვრელი
ubestandig არამდგრადი, არამტკიცე
ubestandighed არამდგრადობა
ubestemmelig გაურკვეველი, განუსაზღვრელი
ubestemt განუსაზღვრელი
ubestemthed განუსაზღვრელობა
ubestikkelig მოუქრთამავი
ubestridelig უდავო
ubestridt უდავო
ubesvaret პასუხგაუცემელი
ubesøgt მოუნახულებელი
ubetalelig ფასდაუდებელი
ubetalt გადაუხდელი
ubetimelig არადროული, უდროო
ubetinget უპირობო
ubetvingelig დაუოკებელი

ubetvivlelig უეჭველი
ubetydelig უმნიშვნელო
ubetynget დაუმძიმებელი
ubetænksom წინდაუხედავი
ubetænksomhed წინდაუხედაობა
ubevidst გაუთვითცნობიერებული
ubevidsthed გაუთვითცნობიერებულობა
ubevinget უფრთო, ფრთებშეუსხმელი
ubeviselig ვერდამტკიცებადი,

დაუმტკიცებადი
ubeviselighed დაუმტკიცებადობა
ubevist დაუმტკიცებელი
ubevæbnet შეუიარაღებელი
ubevægelig უძრავი
ubevægelighed უძრაობა
ubibelsk არაბიბლიური
ublandet სუფთა, მინარევების გარეშე,

გაუზავებელი
ublodig უსისხლო
ubroderlig არაძმური
ubrugelig უვარგისი, გამოუსადეგი,

გამოუსადეგარი
ubrugt გამოუყენებელი, უხმარი
ubrydelig არამსხვრევადი, უმტვრევი
ubuden დაუპატიჟებელი
ubunden შეუზღუდავი
ubureaukratisk არაბიუროკრატული
ubygget აუგებელი, აუშენებელი
ubændig დაუოკებელი,

დაუმორჩილებელი
ubøjelig უდრეკი
ubønhørlig გარდაუვალი

უმოწყალო
ubåd წყალქვეშა ნავი
ucentral არაცენტრალური
ucertificeret არასერტიფიცირებული
uciviliseret არაცივილიზებული
ud -დან, -გან, გარეთ
udad გარეთ, გარედან
udadrettet საგარეო
udadvendt ღია, კომუნიკაბელური
udannet გაუთლელი

გაუნათლებელი
უზრდელი

udarbejde შემუშავება
udarbejdelse შემუშავება
udarbejdet შემუშავებული
udarmet გაჩანაღებული

გამოფიტული
udarte გადაგვარება
udartet გადაგვარებული, გადაჯიშებული
udartning გადაგვარება
udateret დაუთარიღებელი

ubehersket udateret
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udbedre გამოსწორება
udbedring გამოსწორება, გაუმჯობესება
udbetale გადახდა, დაფარვა
udbetaling გადახდა
udbetalingsdag გადახდის დღე
udblæsningsrør გამოსაბოლქვი მილი
udblødning გაჟღენთა
udbombe დაბომბვა
udbombet დაბომბილი
udbombning დაბომბვა
udbrede გაგანიერება, გაფართოება

გაშლა
გავრცობა
გავრცელება

udbredelse გავრცელება
udbredelsesområde გავრცელების არე
udbredning გავრცელება
udbredt გავრცელებული
udbringe დარიგება
udbrud ამოფრქვევა
udbryde ამოფრქვევა

გაჩენა
დაწყება

udbrændt დამწვარი, გადამწვარი
udbud შეთავაზება
udbyg მინაშენი
udbygge აშენება

გაფართოება, მიშენება
udbygget აშენებული

განაშენიანებული
udbygning აღმშენებლობა

მიშენება
udbytte მოგება
udbytterig მომგებიანი
uddanne სწავლება, განათლება
uddannelse განათლება
uddannelsescenter სასწავლო ცენტრი
uddannelsesinstitution სასწავლო დაწესებულება
uddannelsesmæssig საგანმანათლებლო
uddannelsesniveau განათლების დონე
uddannelsesreform განათლების რეფორმა
uddannelsessystem განათლების სისტემა
uddannende საგანმანათლებლო
uddannet განათლებული
uddata დამუშავების შედეგი
uddele გამოყოფა

განაწილება
uddeling გამოყოფა

განაწილება
uddelt დარიგებული
uddrag ნაწყვეტი
uddrive განდევნა
uddrivelse განდევნა

uddrivning განდევნა
uddunstning აორთქლება
uddybe გაღრმავება
uddybelse გაღრმავება
uddybning გაღრმავება
uddø გადაშენება
uddød გადაშენებული
ude გარეთ
udearbejdende გარეთ მომუშავე
udeblive არდასწრება
udeblivelse არდასწრება
udefinerbar განუმარტებელი
udefra გარედან
udelade გამორიცხვა

გამოტოვება
udeladelse გამოტოვება
udeladelsesprikker მრავალწერტილი
udeladt გამოტოვებული
udelelig განუყოფელი
udelt განუყრელი
udeltagende არმონაწილე
udelukke გამორიცხვა
udelukkelse გამორიცხვა
udelukkelsesmetode გამორიცხვის მეთოდი
udelukkende გამომრიცხავი
udemokratisk არადემოკრატიული
uden გარეშე
udenad ზეპირად
udenadlært ზეპირად ნასწავლი
udenbys ქალაქგარეთა
udendørs გარე, გარეთა

გარეთ, კარსგარეთ
udenfor გარეთ
udenlands საგარეო

საზღვარგარეთული
საზღვარგარეთ

udenlandsgæld საგარეო ვალი
udenlandsk უცხოური, საზღვარგარეთული
udenlandsrejse მოგზაურობა საზღვარგარეთ
udenlandstur მოგზაურობა საზღვარგარეთ
udenom გარშემო
udenpå ზედ
udenrigs საგარეო
udenrigshandel საგარეო ვაჭრობა
udenrigsk საგარეო
udenrigsminister საგარეო საქმეთა მინისტრი
udenrigsministerpost საგარეო საქმეთა მინისტრის

პოსტი
udenrigspolitik საგარეო პოლიტიკა
udenrigspolitisk საგარეოპოლიტიკური
udenrigstjeneste საგარეო სამსახური
udetaljeret არადეტალური

udbedre udetaljeret
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udfald შედეგი
შეტევა, თავდასხმა

udfaldsvinkel არეკვლის კუთხე
udflugt გასეირნება
udfolde გაშლა

გამჟღავნება
udfordre გამოწვევა
udfordrende გამომწვევი
udfordrer პრეტენდენტი
udfordring გამოწვევა
udforme შემუშავება

გაფორმება
udformet გაფორმებული
udforske გამოკვლევა
udforsket გამოკვლეული, შესწავლილი
udforskning გამოკვლევა
udfri განთავისუფლება,

გამოთავისუფლება
udfylde შევსება
udfyldende დამატებითი, შემავსებელი
udfyldt შევსებული
udføre შესრულება, აღსრულება

ექსპორტირება, გატანა
udførelse შესრულება, აღსრულება
udførlig დეტალური, საფუძვლიანი,

ზედმიწევნითი
udførsel გატანა, ექსპორტი
udført შესრულებული
udgang გასასვლელი

დასასრული
udgangsposition საწყისი მდგომარეობა
udgangspunkt ამოსავალი
udgave გამოცემა
udgift ხარჯი
udgiftsfordeling ხარჯების განაწილება
udgiftsmæssig ხარჯვითი
udgive გამოქვეყნება, გამოცემა
udgivelse გამოცემა
udgivelsesdag გამოცემის დღე
udgivelsesdato გამოცემის თარიღი
udgivelsesår გამოცემის წელი
udgiver გამომცემელი
udgravet ამოთხრილი
udgravning გათხრა, თხრა
udgøre შედგენა
udhugge გაჩეხა
udhugget გაჩეხილი
udhugning გაჩეხა
udhule გახვრეტა, გამტვრევა, განგრევა

ძირის გამოთხრა
udhungret დამშეული
udhvilet დასვენებული
udhænge გამოფენა

udhængsskilt აბრა
udhæve ხაზგასმა
udhævelse ხაზგასმა
udhævning ხაზგასმა
udi -ში
udiagnosticeret დიაგნოზდაუსმელი
udiplomatisk არადიპლომატური
udisciplineret უდისციპლინო
udjage გამოძევება
udjævne გასწორება, გათანაბრება
udjævning გასწორება, გათანაბრება
udkant კიდე, გარეუბანი
udkantområde კიდე, გარეუბანი
udkastelse გაგდება, გასახლება
udkikspost სამეთვალყურეო პოსტი
udkikstårn სამეთვალყურეო კოშკი
udklasse ჯობნა
udklip ამონაჭერი
udklædt გადაცმული
udkoble გამორთვა, გაწყვეტა
udkobling გამორთვა, გაწყვეტა
udkog ნახარში
udkomme შემოსავალი

შესაძლებლობა
გამოსვლა

udkonkurrere განდევნა
udkørt გაცვეთილი, დაღლილი,

გამოფიტული
udlade განმუხტვა
udladning განმუხტვა
udland საზღვარგარეთი, უცხოეთი
udledning გადაღვრა
udleje გაქირავება
udlejepris ქირა
udlejer გამქირავებელი
udlejet გაქირავებული
udlejning გაქირავება
udlejningsejendom გასაქირავებელი სახლი
udlevere გაცემა, გადაცემა
udlevering გაცემა, გადაცემა
udligne გათანაბრება

გაწონასწორება
თანაბრად განაწილება

udlodde გათამაშება
udlufte განიავება
udluftet განიავებული
udluftning განიავება
udlændighed გადასახლება
udlænding უცხოელი
udlært ნასწავლი, კვალიფიცირებული
udløb ჩასადინარი
udløbe ვადის გასვლა, ამოწურვა

udfald udløbe
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udløber ყლორტი
შტო, განშტოება

udløbsdato ვადის გასვლის თარიღი
udløse გაშვება

გამოწვევა
დახსნა

udløsning გაშვება
დახსნა

udløsningsmekanisme სასხლეტი მექანიზმი
udlån სესხი
udlåne სესხება
udmattelse გამოფიტვა
udmærke აღნიშვნა
udmærket აღსანიშნავი, ბრწყინვალე
udmåle აზომვა, გადაზომვა
udnytte ექსპლუატირება

სარგებლობა, გამოყენება
udnyttelse სარგებლობა, გამოყენება
udnævne დასახელება, დანიშვნა, არჩევა
udnævnelse დასახელება, დანიშვნა, არჩევა
udover გარდა

გარეთ
udpege მინიშნება, მითითება

წარდგენა, დანიშვნა
udpine მოქანცვა, გამოფიტვა, გაწამება
udpining მოქანცვა, გამოფიტვა, გაწამება
udplante დარგვა
udplantning დარგვა
udplantningsplante ნერგი
udplukket რჩეული
udplyndre გაძარცვა, გაჩანაგება
udplyndret გაძარცვული
udplyndring გაძარცვა, გაჩანაგება
udpresser გამომძალველი
udradere წაშლა, ამოშლა
udradering წაშლა, ამოშლა
udrangere ჩამოწერა, დაწუნება
udrangering ჩამოწერა, დაწუნება
udredning გამოძიება, გარკვევა
udregne გამოთვლა
udregning გათვლა
udrejse გამგზავრება
udrejsetilladelse გამგზავრების ნებართვა
udrette გატარება, შესრულება

გასწორება
udrulle გაშლა
udrulning გაშლა
udruste შეიარაღება

აღჭურვა
udrustet აღჭურვილი
udrustning შეიარაღება

აღჭურვა

udrydde ამოძირკვა, აღმოფხვრა,
განადგურება, მოსპობა

udryddelse ამოძირკვა, აღმოფხვრა,
განადგურება, მოსპობა

udryddelseslejr სიკვდილის ბანაკი
udryddelsestruet გადაშენების პირას მისული
udryddet გაჟლეტილი
udrykning გამოძახებაზე გასვლა
udrykningskøretøj გამოძახებებზე გასავლელი

მანქანა
udråb შეძახილი
udråbsord შორისდებული
udråbstegn ძახილის ნიშანი
udsagnsord ზმნა
udsalg რეალიზაცია
udsat გადავადებული, გადადებული
udseende იერი, იერსახე
udsende გაგზავნა, წარგზავნა
udsending წარგზავნილი
udsendt გაგზავნილი
udsige გამოთქმა
udsigelse გამოთქმა
udsigt ხედი
udsigtsløs უპერსპექტივო
udsigtsløshed უპერსპექტივობა
udsigtspunkt გადასახედი
udskifte გაცვლა
udskille გამოყოფა
udskrift ამონაწერი

ამონაბეჭდი
udskrive გამოწერა

ამოწერა
ამობეჭდვა

udskrivelse გამოწერა
udskrivning გამოწერა
udskyde გადადება, გადავადება
udskydelig გასაწევი
udskældning გამოლანძღვა
udskældt გაკიცხული, გამოლანძღული
udskæring გამოჭრა
udslette ამოძირკვა, მოსპობა
udslettelse ამოძირკვა, მოსპობა
udslidt გაცვეთილი

მოქანცული
udslip გამონაბოლქვი

გადაღვრა, გადაშვება
udslukke ჩაქრობა
udslukket ჩამქრალი
udslæt გამონაყარი
udsmykke გალამაზება, მორთვა
udsnit ნაწყვეტი, ნაწილი
udsolgt გაყიდული
udsovet გამოძინებული

udløber udsovet
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udspekuleret ქვეშქვეშა
ცბიერი

udsprede გავრცელება
udspredelse გავრცელება
udspredning გავრცელება
udspring დასაბამი
udspørge გამოკითხვა
udspørgning გამოკითხვა
udstationere განთავსება
udstationering განთავსება
udstede გაცემა
udstedelse გაცემა
udstedelsesdag გაცემის დღე
udstedelsesdato გაცემის თარიღი
udsteder გამცემი
udstille გამოფენა
udstilling გამოფენა
udstillingscenter საგამოფენო ცენტრი
udstillingsgenstand ექსპონატი
udstillingslokale საგამოფენო ფართი
udstrakt ფართო, გაშლილი
udstrømning გაჟონვა, გადინება
udstråle გამოსხივება
udstråling გამოსხივება
udstyr აღჭურვილობა
udstyre აღჭურვა
udstødningsgas გამონაბოლქვი
udstående ამოშვერილი
udsuge გამოწოვა
udsuger სისხლის მწოველი
udsugning გამოწოვა
udsultet დამშეული
udsvedt დაოფლიანებული
udsyn ხედი
udsæd ნათესი
udsætte დაყენება, განთავსება
udsættelse გადავადება
udsøgt რჩეული
udtag გამოტანა
udtale გამოთქმა
udtalelse გამონათქვამი, გამოხმაურება
udtalemæssig გამოთქმითი
udtalt მკაფიო, გამოკვეთილი
udtjent სამსახურმოხდილი
udtryk გამოთქმა
udtrykke გამოსახვა, გამოხატვა

გამოთქმა
udtrykkelig მკაფიო, გამოკვეთილი
udtryksevne თვითგამოსახვის უნარი
udtryksform გამოხატვის ფორმა
udtryksfuld გამომხატველი
udtrædelse გასვლა
udtrækbar გამოსაწევი

udtræksbord გამოსაწევი მაგიდა
udtynding შეთხელება
udtænke გააზრება
udtænkt გააზრებული
udtømme ამოწურვა, დაცლა, გამოფიტვა
udtømmt გამოფიტული
udtørret ამომშრალი, გამომშრალი,

გამხმარი
udtørring გამოშრობა
uduelig უვარგისი, უუნარო, უნიათო
uduelighed უუნარობა
udvalg გადარჩევა, შერჩევა
udvalgt რჩეული, არჩეული
udvandre ემიგრირება
udvandrer ემიგრანტი
udvandring ემიგრაცია
udvaske გამორეცხვა
udvej გასასვლელი
udveksle გაცვლა
udveksling გაცვლა
udvekslingsprogram გაცვლითი პროგრამა
udvendig გარე
udvide გაფართოება
udvidelse გავრცელება, გაფართოება
udvidelsesmulighed გაფართოების შესაძლებლობა
udvidelsesplan გაფართოების გეგმა
udvidet გაფართოებული
udvikle განვითარება
udviklende განვითარებადი
udviklet განვითარებული
udvikling განვითარება
udviklingscenter განვითარების ცენტრი
udviklingsfase განვითარების ფაზა
udviklingsgrad განვითარების ხარისხი
udviklingshæmmet განუვითარებელი
udviklingsland განვითარებადი ქვეყანა
udviklingsmulighed განვითარების შესაძლებლობა
udviklingsplan განვითარების გეგმა
udviklingsproces განვითარების პროცესი
udviklingsstadium განვითარების სტადია
udviklingstrin გავითარების საფეხური
udvinde მოპოვება
udvinding მოპოვება
udvirke მიღწევა
udvise გაძევება
udviske წაშლა, ამოშლა
udvisket წაშლილი
udvisning გაძევება
udvist გაგდებული, განდევნილი,

გასახლებული
udvortes გარე

გარეგნულად
udvækst გამონაზარდი

udspekuleret udvækst
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udvælge ამორჩევა
არჩევა

udvælgelse შერჩევა
udygtig უუნარო, უნიათო
udygtighed უუნარობა, უნიათობა
udyr ურჩხული
udækket დაუფარავი, შეუფარავი
udøbt მოუნათლავი
udødelig უკვდავი
udødeliggjort უკვდავყოფილი
udødeliggøre უკვდავყოფა
udødelighed უკვდავება
udømt გაუსამართლებელი
udørken უდაბნო
udøve მიდევნა, შესრულება
udøver შემსრულებელი, აღმსრულებელი
udånding ამოსუნთქვა
udåndingsluft ამოსუნთქული ჰაერი
uegennyttig უანგარო
uegnet უვარგისი, გამოუსადეგი
uegnethed უვარგისობა, გამოუსადეგობა
uegoistisk არაეგოისტური
uelastisk არადრეკადი, არაელასტიკური
uelegant არაელეგანტური
uelektrisk არაელექტრული
uendelig გაუთავებელი

უსასრულო
uendelighed უსასრულობა
uengelsk არაინგლისური
uenighed უთანხმოება
uensartet არაერთგვაროვანი
uensartethed არაერთგვაროვნება
uensfarvet არაერთფეროვანი
uenstemmig არაერთსულოვანი
uentydig არაერთაზროვანი,

არაერთმნიშვნელოვანი,
არაცალსახა

uentydighed არაცალსახობა
uerfaren გამოუცდელი
uerfarenhed გამოუცდელობა
uerklæret გამოუცხადებელი
uerotisk არაეროტიკული
uerstattelig შეუცვლელი, აუნაზღაურებადი
uerstattelighed შეუცვლელობა
uetisk არაეთიკური
ufaglært არაკვალიფიცირებული
ufalsk არაყალბი
ufangen დაუტყვევებელი
ufarbar გაუვალი
ufarlig უსაფრთხო, უხიფათო
ufarvet შეუღებავი
ufastsat არგანსაზღვრული
ufattelig მიუწვდომელი, გაუგებარი

ufejlbar უტყუარი
ufejlbarhed უტყუარობა
ufejlbarlig უტყუარი
ufejlbarlighed უტყუარობა
ufeltmæssig არასაველე
ufikseret დაუფიქსირებელი
ufilosofisk არაფილოსოფიური
ufin უხეში
ufinansieret დაუფინანსებელი
ufinsk არაფინური
ufo ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი,

მფრინავი თეფში
ufokuseret ყურადღებაგაფანტული
ufolkelig არახალხური
ufolksom არახალხმრავალი
ufolog უფოლოგი
ufologi უფოლოგია
ufologisk უფოლოგიური
ufonetisk არაფონეტიკური
uforanderlig უცვლელი
uforandret უცვლელი
uforbederlig გამოუსწორებელი
uforberedt მოუმზადებელი
uforbuden აუკრძალავი
ufordelagtig არამომგებიანი
ufordelagtighed არამომგებიანობა
ufordelt გაუნაწილებელი
ufordragelig აუტანელი
ufordærvet გაუფუჭებელი
ufordøjelig მოუნელებელი
ufordøjet მოუნელებელი
uforenelig არათავსებადი
uforenelighed არათავსებადობა,

შეუთავსებლობა
uforenet გაუერთიანებელი
uforfalsket გაუყალბებელი
uforfalskethed გაუყალბებლობა
uforglemmelig დაუვიწყარი
uforgribelig უდრეკი
uforgængelig წარუვალი, მარადიული
uforgængelighed წარუვალობა
uforholdsmæssig არათანაზომადი

არაპროპორციული
uforholdsmæssighed არათანაზომიერება
uforklaret აუხსნელი
uforklarlig აუხსნელი
uforkortet შეუმოკლებელი
uforligelig არათავსებადი, შეუთავსებელი

შეურიგებელი, შეუწყნარებელი
uforligelighed არათავსებადობა

შეურიგებლობა,
შეუწყნარებლობა

udvælge uforligelighed
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uforlignelig განუმეორებელი, შეუდარებელი,
უბადლო

uforlænget გაუხანგრძლივებელი
uformateret დაუფორმატებელი
uformel არაფორმალური
uformelig უფორმო
uformelt არაფორმალური
uformuende ხელმოკლე
ufornuftig არაგონივრული, საღ აზრს

მოკლებული
ufornærmet გაუნაწყენებელი
uforpligtende რომელიც ვალდებულებას არ

გაკისრებს
uforpligtet ვალდებულებების არმქონე

ძალდაუტანელი
uforsigtig წინდაუხედავი,

გაუფრთხილებელი
uforsigtighed წინდაუხედაობა,

გაუფრთხილებლობა
uforsikret დაუზღვეველი
uforskammet უსირცხვილო

კადნიერი
uforskammethed უხამსობა
uforskræmt შეუშინებელი
uforskyldt დაუმსახურებელი
uforsonlig შეურიგებელი, შეუწყნარებელი
uforsonlighed შეურიგებლობა,

შეუწყნარებლობა
uforstand გაუგებრობა,

გაუთვითცნობიერებულობა
სიბრიყვე

uforstandig გაუგებარი
uforstyrrelig აუღელვებელი
uforstyrret აუღელვებელი
uforstærket გაუმყარებელი, გაუძლიერებელი
uforståelig გაუგებარი, მიუწვდომელი
uforsvarlig უპასუხისმგებლო
ufortalt უთქმელი

გაუთქმელი
ufortjent დაუმსახურებელი
ufortoldet განუბაჟებელი
uforudseelig განუჭვრეტელი,

არაპროგნოზირებადი
uforudset გაუთვალისწინებელი
uforudsigelig არაპროგნოზირებადი
uforudsigelighed არაპროგნოზირებადობა
uforvirret დაუბნეველი
uforældet მოუძველებელი
uforårsaget განუპირობებელი
ufransk არაფრანგული
ufred ომი

შუღლი
ufredstid ომის დრო

ufremkommelig გაუვალი
ufri არათავისუფალი
ufrihed ტყვეობა

თავისუფლების არქონა
ufrivillig უნებური
ufrivillighed უნებურობა
ufrossen გაუყინავი
ufrugtbar უნაყოფო
ufrugtbarhed უნაყოფობა
ufuldendt დაუმთავრებელი,

დაუსრულებელი
ufuldkommen არასრულყოფილი
ufuldkommenhed არასრულფასოვნობა
ufuldstændig არასრული, არასრულფასოვანი
ufuldstændighed არასრულფასოვნობა
ufuldvoksen არაზრდასრული
ufyldt გაუვსებელი
ufysiologisk არაფიზიოლოგიური
ufærdig დაუმთავრებელი

დაუმწიფებელი
ufødt დაუბადებელი
ufølsom არამგრძნობიარე

უგულო
ufølsomhed არამგრძნობიარობა
uge კვირა

კვირეული
ugeavis ყოველკვირეული გაზეთი
ugeblad ყოველკვირეული ჟურნალი
ugedag კვირის დღე
ugegammel ერთკვირიანი
ugekort ერთკვირიანი ბილეთი
ugelang ერთკვირიანი
ugemagasin ყოველკვირეული ჟურნალი
ugenert მოურიდებელი, უბოდიშო
ugenerthed მოურიდებლობა
ugenkaldelig დაუბრუნებელი
ugenkendelig ამოუცნობადი
ugenkendelighed ამოუცნობადობა
ugennemførlig შეუსრულებელი,

განუხორციელებელი,
გაუტარებადი, შეუძლებელი

ugennemførlighed განუხორციელებადობა
ugennemsigtig გაუმჭვირვალე, მღვრიე
ugennemsigtighed გაუმჭვირვალება
ugennemskuelig გაუმჭვირვალე

განუჭვრეტელი
ugennemskuelighed გაუმჭვირვალება
ugennemtrængelig გაუმტარი

გაუვალი
შეუღწევადი

ugennemtrængelighed შეუღწევადობა
ugennemtænkt გაუაზრებელი
ugentlig ყოველკვირეული

uforlignelig ugentlig
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ugerne უხალისოდ
ugerning დანაშაული, ბოროტმოქმედება
ugevis ყოველკვირეულად
ugift დაუოჯახებელი,

დაუქორწინებელი
უცოლო
გაუთხოვარი

ugiftig არაშხამიანი
ugiftighed არაშხამიანობა, არატოქსიკურობა
ugjort გაუკეთებელი
ugle ბუ
uglese ალმაცერად ყურება
ugrundet საფუძველს მოკლებული,

უსაფუძვლო
ugrundig არასაფუძვლიანი
ugræs სარეველა
ugudelig უღმერთო
ugunstig არახელსაყრელი, არასახარბიელო
ugyldig ბათილი, ძალადაკარგული,

ვადაგასული
ugyldiggøre გაუქმება, ბათილად ცნობა
ugæstfri არასტუმართმოყვარე
ugæstfrihed არასტუმართმოყვარეობა
ugæstmild არასტუმართმოყვარე
ugørlig აღუსრულებადი, შეუძლებელი
uharmonisk არაჰარმონიული
uhelbredelig განუკურნებადი, უკურნებელი
uheld უბედურება

უბედური შემთხვევა
uheldig წარუმატებელი, მარცხიანი,

უიღბლო
uheldigvis სამწუხაროდ, საუბედუროდ
uheldsvarslende ავისმომასწავებელი
uheldvarslende ავისმომასწავებელი
uhemmelig არასაიდუმლო,

გაუსაიდუმლოებელი
uhensigtsmæssig არამიზნობრივი
uhensigtsmæssighed არამიზნობრიობა
uhistorisk არაისტორიული
uhjælpelig უმწეო
uholdbar არაგამძლე, არამყარი

აუტანელი
uhomogen არაერთგვაროვანი
uhverdagslig არაყოველდღიური
uhyggelig უსიამოვნო, არასასიამოვნო
uhyggestemning ცუდი განწყობა
uhygiejnisk არაჰიგიენური
uhyre ურჩხული
uhæderlig არაკეთილსინდისიერი
uhæderlighed არაკეთილსინდისიერება
uhæmmet თავშეუკავებელი, აულაგმავი
uhængt დაუკიდებელი
uhøflig უზრდელი, უთავაზო

uhøflighed უზრდელობა
uhøjtidelig არასაზეიმო
uhørlig ჩუმი
uhørt გაუგონარი
uhåndgribelig მოუხელთებელი

არასაგრძნობი
uhåndterlig მოუხელთებელი
uhåndterlighed მოუხელთებლობა
uidentificeret ამოუცნობი
uigenkendelig ამოუცნობი
uigennemførlig შეუსრულებელი,

განუხორციელებელი,
გაუტარებადი, შეუძლებელი

uigennemsigtig გაუმჭვირვალე, მღვრიე
uigennemsigtighed გაუმჭვირვალება
uigennemskuelig გაუმჭვირვალე

განუჭვრეტელი
uigennemtrængelig გაუმტარი

გაუვალი
შეუღწევადი

uigennemtænkt გაუაზრებელი
uimodsagt პასუხგაუცემელი
uimodsigelig უდავო
uindbudt დაუპატიჟებელი
uindpakket შეუფუთავი
uinteressant უინტერესო
uinteresseret დაუინტერესებელი
uisoleret არაიზოლირებული
ujordet დაუმიწებელი
ujordisk არამიწიერი
ujævn არათანაბარი, არასწორი
ujævnt არათანაბრად
ukampdygtig არაბრძოლისუნარიანი,

ბრძოლისუუნარო
ukanonisk არაკანონიკური
ukarakteristisk არადამახასიათებელი
ukarismatisk არაქარიზმატული,

ქარიზმამოკლებული
ukatolsk არაკათოლიკური
ukendelig ამოუცნობადი
ukendt უცნობი
uklar ბუნდოვანი

მღვრიე
uklarhed ბუნდოვანება
uklassisk არაკლასიკური
uklippet შეუჭრელი
uklog გაუაზრებელი, არაგონივრული
uklogskab არაგონივრულობა
uklædelig შეუფერებელი
uklædt ჩაუცმელი
uknust დაუმსხვრეველი,

დაუმტვრეველი
ukogt მოუხარშავი

ugerne ukogt
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ukollegial არაკოლეგიალური
ukomfortabel არაკომფორტული
ukommerciel არაკომერციული
ukomplet არასრული
ukompliceret მარტივი
ukoncentreret არაკონცენტრირებული
ukonstruktiv არაკონსტრუქციული
ukontrollerbar არაკონტროლირებადი
ukontrolleret უკონტროლო,

გაუკონტროლებელი
ukontroversiel არაწინააღმდეგობრივი
ukonventionel არაჩვეულებრივი,

არაკონვენციური
ukoordineret არაკოორდინირებული
ukorrekt არასწორი, არაკორექტული
ukorrekthed არაკორექტულობა
ukorrupt არაკორუმპირებული
ukrainer უკრაინელი
ukrainsk უკრაინული
ukrainsksproget უკრაინულენოვანი
ukristelig არაქრისტიანული
ukristendom არაქრისტიანობა
ukritisk არაკრიტიკული
ukrudt სარეველა
ukrudtsmiddel ჰერბიციდი
ukrypteret დაუშიფრავი
ukrænkelig წმინდა, ხელშეუხებელი
ukuelig დაუჩოქებელი
ukultur უკულტურობა
ukunstig არახელოვნური
ukvalificeret არაკვალიფიცირებული
ukvindelig არაქალური
ukvindelighed არაქალურობა
ukyndig უცოდინარი, უვიცი, უმეცარი
ukyndighed უცოდინარობა, უვიცობა
ukønnet უსქესო
uladt დაუმუხტავი, დაუტენავი
uland განვითარებადი ქვეყანა
ulangvarig არახანგრძლივი
uld შალი

მატყლი
uldagtig შალისებური
uldtrøje შალის მაისური
uldtøj შალი
ulegaliseret არალეგალიზებული
ulempe ნაკლი, სისუსტე, ხარვეზი
ulicenseret ულიცენზიო
ulidelig აუტანელი
ulig განსხვავებული, სხვაგვარი
ulige კენტი
uligesidet არატოლგვერდა
uligestillet გაუთანაბრებელი
uligevægtig არაწონასწორული

ulighed განსხვავება, უთანასწორობა,
უტოლობა

ulineær არაწრფივი
ulogisk არალოგიკური, ლოგიკას

მოკლებული
ulogiskhed არალოგიკურობა
ulovfæstet დაუკანონებელი
ulovlig უკანონო, არალეგალური,

არაკანონიერი
ulovlighed უკანონობა
ulster პალტო
ultimatum ულტიმატუმი
ultrakonservativ ულტრაკონსერვატიული
ultrakort ულტრამოკლე
ultralyd ულტრაბგერა
ultralydsscanning ულტრასონოგრაფია
ultramoderne ულტრათანამედროვე
ultranationalist ულტრანაციონალისტი
ultranationalistisk ულტრანაციონალისტური
ultraradikal ულტრარადიკალი
ultraviolet ულტრაიისფერი
uluftet გაუნიავებელი
ulv მგელი
ulvagtig მგლური, მგლისებური
ulveflok მგლების ხროვა
ulvehund ირლანდიური ნაგაზი
ulveskind მგლის ტყავი
ulvetid რთული დრო
ulveunge მგლის ლეკვი
ulvinde ძუ მგელი
ulydig ურჩი
ulydighed დაუმორჩილებლობა
ulykke უბედურება, უბედური

შემთხვევა
ulykkelig უბედური
ulykkeligvis სამწუხაროდ
ulykkesbil ავარიაში მოყოლილი მანქანა
ulykkesramt ავარიაში მოყოლილი
ulykkessted უბედური შემთხვევის ადგილი
ulykkestilfælde უბედური შემთხვევა
ulyst უხალისობა
ulægelig განუკურნებადი, უკურნებელი
ulærd უსწავლელი
ulæselig გაურკვეველი, წაუკითხვადი
ulæst წაუკითხავი
ulønnet უხელფასო
uløselig გადაუჭრელი, ამოუხსნადი

არახსნადი
uløst გადაუჭრელი
ulåst დაუკეტავი, ღია
umagnetiseret დაუმაგნიტებელი
umalet შეუღებავი

დაუფქვავი

ukollegial umalet
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umandig არავაჟკაცური
umandlig არაკაცური
umaskeret შეუნიღბავი
umatematisk არამათემატიკური
umedgørlig ჯიუტი, უკომპრომისო
umedgørlighed უკომპრომისობა
umedviden არაშეგნებული
umelodisk არამელოდიური
umenneske ურჩხული, არაადამიანი,

მტარვალი
umenneskelig არაადამიანური
umenneskelighed არაადამიანობა
umetafysisk არამეტაფიზიკური
umetallisk არამეტალური
umetodisk არამეთოდური
umiddelbar უშუალო, პირდაპირი
umiddelbarhed უშუალობა
umiddelbart უშუალოდ
umindelig უხსოვარი
umodelleret არამოდელირებული
umoden მკვახე, მოუმწიფებელი,

უმწიფარი
umodenhed მოუმწიფებლობა
umoderlig არადედობრივი, არადედისეული
umoderne არათანამედროვე
umonteret დაუმონტაჟებელი
umoral უზნეობა, ამორალურობა
umoralitet უზნეობა, ამორალურობა
umoralsk ამორალური
umoralskhed ამორალურობა
umorsom არასასაცილო
umotiveret არამოტივირებული,

უმოტივაციო, მოტივაციას
მოკლებული

umulig შეუძლებელი
umulighed შეუძლებლობა
umusikalsk არამუსიკალური
umyndig არასრულწლოვანი
umælende მუნჯი
umærkelig არასაგრძნობი
umærket მოუნიშნავი
umættelig გაუმაძღარი
umættelighed გაუმაძღრობა
umættet დაუკმაყოფილებელი

უჯერი
umådeholden უაღრესი, უზომო
umådeholdende არაზომიერი
umådeholdenhed თავშეუკავებლობა
umådelig უზომო, უზარმაზარი
umålelig არაზომადი

არათანაზომადი
unational არაეროვნული
unaturlig არაბუნებრივი

under ქვეშ
სასწაული, საოცრება,
საკვირველება

underafdeling ქვეგანყოფილება
underafkølet გადაცივებული
underafsnit ქვეაბზაცი
underarm წინამხარი
underart ქვესახეობა
underbar საოცარი, სასწაულებრივი
underbevidst ქვეცნობიერი
underbukser ნიფხავი, ტრუსი
underbygge დასაბუთება, დაფუძნება
underdel ქვედა ნაწილი
underetage ქვედა სართული
underfamilie ქვეოჯახი
underforstå გულისხმობა
underforstået ნაგულისხმევი
underfuld საოცარი
underfundig ქვეშქვეშა
undergang აღსასრული
undergerning სასწაული
undergrave ძირის გამოთხრა
undergravende ძირგამომთხრელი
undergravet ძირგამოთხრილი
undergrund იატაკქვეშეთი, მიწისქვეშეთი
undergrundsbane მეტრო
undergrundsbevægelse იატაკქვეშა მოძრაობა
undergrundskultur იატაკქვეშა კულტურა
undergrundstog მეტრო
undergørende სასწაულებრივი,

სასწაულმოქმედი
undergå გამოვლა
underholde შენახვა

გართობა
underholdende გასართობი
underholder გამრთობი
underholdning გართობა
underholdningsprogram გასართობი პროგრამა
underholdsbidrag ალიმენტი
underhuds კანქვეშა
underhånden მალულად, ფარულად
underhåndsaftale ფარული გარიგება
underjordisk მიწისქვეშა
underkapitel ქვეთავი
underkategori ქვეკატეგორია
underkende გაუქმება

არასათანადოდ დაფასება
underkjole პერანგი
underklasse ქვედა ფენა
underkop ჩაის ლამბაქი
underkue ჩახშობა
underlag საფენი

საძირკველი

umandig underlag
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underlig თავისებური, უცნაური
underliggende ფუძემდებელი
underlighed უცნაურობა
underliv მუცელი

საშვილოსნოს არე
underlivssygdom საშვილოსნოს დაავადება
underlødig უვარგისი, ცუდი
underminere ძირის გამოთხრა
underordne დამორჩილება, დაქვემდებარება
underordnet დაქვემდებარებული
underregion ქვერეგიონი
underretning შეტყობინება
underrette შეტყობინება, ინფორმირება
underside ქვედა მხარე
underskov ქვეტყე
underskrevet ხელმოწერილი
underskrift ხელმოწერა
underskriftindsamling ხელმოწერების შეგროვება
underskrive ხელის მოწერა
underskriver ხელმომწერი
underskud დანაკლისი

ზარალი
underskørt შიგნით ჩასაცმელი ქვედატანი
underst ქვედა
understation ქვესადგური
understrege ხაზგასმა
understreget ხაზგასმული
understregning ხაზგასმა
understrøm წყლისქვეშა დინება

ქვედინება
understøtte მხარდაჭერა
understøttelse მხარდაჭერა
understøtter მხარდამჭერი
understå გაბედვა
undersøge გამოკვლევა, გამოცდა, გამოძიება,

გარკვევა, გასინჯვა, შემოწმება
undersøgelse გამოკვლევა, გამოცდა, გამოძიება,

გარკვევა, გასინჯვა, შემოწმება
undersøgelseskommisionსაგამოძიებო კომისია
undersøisk ზღვისქვეშა
undertand ქვედა კბილი
undertegne ხელმოწერა
undertegnede ქვემორე ხელმომწერი
undertegner ხელმომწერი
undertekst ქვეტექსტი
undertiden დროდადრო
undertitel ქვესათაური
undertryk დაბალი წნევა
undertrykke ჩაგვრა, ჩახშობა
undertrykkelse ჩაგვრა, ჩახშობა
undertrykker მჩაგვრელი
undertrøje შიგნით ჩასაცმელი მაისური
undertype ქვეტიპი

undertøj ქვედა საცვალი
underudviklet განუვითარებელი
undervands წყალქვეშა
undervandsbåd წყალქვეშა ნავი
undervandsskær წყალქვეშა კლდე
undervejs გზაში
underverden მიწისქვეშეთი

ჯოჯოხეთი
undervise სწავლება
underviser მასწავლებელი, პედაგოგი
undervisning სწავლება
undervisningsanstalt სასწავლო დაწესებულება
undervisningsbog სახელმძღვანელო
undervisningscenter სასწავლო ცენტრი
undervisningsform სწავლების ფორმა
undervisningsinstitutionსასწავლო დაწესებულება
undervisningsmateriale სასწავლო მასალა
undervisningsminister განათლების მინისტრი
undervisningsmæssig სასწავლო, საგანმანათლებლო
undervisningsprogram სასწავლო პროგრამა
undervisningssystem განათლების სისტემა
undervisningstime გაკვეთილი
undervisningsår სასწავლო წელი
undervogn შასი
undervurdere სათანადოდ ვერშეფასება,

ვერდაფასება
undervurdering არასათანადოდ შეფასება,

ვერდაფასება
underværk საოცრება, სასწაული,

საკვირველება
undfange ჩასახვა
undfangelse ჩასახვა
undfly არიდება
undgå არიდება, აცილება
undgåelig აცილებადი
undgåelse არიდება
undlade უგულებელყოფა

თავის არიდება
undre გაოცება
undskyld უკაცრავად, ბოდიში
undskylde ბოდიშის მოხდა
undskyldning ბოდიში

გამართლება
undslippe გაქცევა, გაპარვა
undstilling გამოფენა
undtagelse გამონაკლისი
undtagelsestilfælde გამონაკლისი შემთხვევა
undtagelsestilstand საგანგებო მდგომარეობა
undtagelsesvis გამონაკლისის სახით
undtagen გარეშე, გარდა
undulat ტალღოვანი თუთიყუში
undvige არიდება, აცილება
unedværdiget დაუმცირებელი

underlig unedværdiget
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uneutral არანეიტრალური
ung ახალგაზრდა
ungarer უნგრელი
ungarsk უნგრული
ungdom ახალგაზრდობა
ungdommelig ახალგაზრდული
ungdomsafdeling ახალგაზრდული განყოფილება
ungdomsskole საშუალო სკოლის ზედა

საფეხური
ungdomsteater ახალგაზრდული თეატრი
ungdomsven ახალგაზრდობის მეგობარი
ungdomsår ახალგაზრდობის წლები
unge ბავშვი

ბარტყი
ლეკვი, ბოკვერი

ungefær დაახლოებით
ungkarl ვაჟიშვილი, უცოლო ახალგაზრდა
ungmø ახალგაზრდა გოგო
unicykel უნიციკლი
uniform ერთფეროვანი

ფორმა, უნიფორმა
uniformsklædt ფორმიანი
unik უნიკალური
unilateral ცალმხრივი
union კავშირი
unionsdannelse კავშირის შექმნა
univers სამყარო
universal უნივერსალური
universalnøgle უნივერსალური გასაღები
universel უნივერსალური
universitet უნივერსიტეტი
universitetsansat უნივერსიტეტის თანამშრომელი
universitetsforlag უნივერსიტეტის გამომცემლობა
universitetslektor უნივერსიტეტის ლექტორი
universitetsuddannet უმაღლესდამთავრებული
unordisk არასკანდინავიური
unormal არანორმალური
unpartisk მიუკერძოებელი, ნეიტრალური
unse უნცია
unummereret დაუნომრავი
unyttig უსარგებლო
unægtelig უდავო
unævnelig უხსენებელი
unævnt დაუსახელებელი
unødig ზედმეტი
unødvendig ზედმეტი
unøjagtig არაზუსტი
unøjagtighed უზუსტობა
unådig არაკეთილმოსურნე
uoffentliggjort გამოუქვეყნებელი, გამოუცემელი
uofficiel არაოფიციალური
uokkuperet არაოკუპირებული
uomgængelig გარდაუვალი

uomgængelighed გარდაუვალობა
uomgåelig გარდაუვალი
uomklædt გადაუცმელი
uomskrevet შემოუხაზავი
uopdaget აღმოუჩენელი
uopdragen უზრდელი
uopdragenhed უზრდელობა
uopfyldelig შეუსრულებელი
uopholdelig დაუყოვნებლივი
uoplevet განუცდელი
uoplyst გაუნათებელი

გაუნათლებელი
uopløselig განუყრელი

უხსნარი, არახსნადი
uopløselighed უხსნარობა, არახსნადობა
uopmærksom უყურადღებო
uopmærksomhed უყურადღებობა
uopnåelig მიუწვდომელი, მიუღწეველი
uopnåelighed მიუღწევადობა
uoprettelig გამოუსწორებელი
uopsigelig ხელუხლებელი
uopslidelig გამოულეველი, უშრეტი,

დაუშრეტელი
uopsættelig გადაუდებელი
uoptaget დაუკავებელი
uopvarmet გაუცხელებელი
uorden არეულობა, უწესრიგობა,

მოუწესრიგებლობა
uordentlig არეული, უწესრიგო,

მოუწესრიგებელი
uordnet აბდაუბდა, არეული

მოუგვარებელი, მოუწყობელი
uorganiseret არაორგანიზებული
uorganisk არაორგანული
uortodoks არამართლმადიდებელი,

არამართლმადიდებლური
uoverbevisende არადამაჯერებელი
uoverensstemmelse შეუსაბამობა

უთანხმოება
uoverensstemmende შეუსაბამო
uoverkommelig გადაულახავი, დაუძლეველი
uoverskuelig თვალუწვდენელი
uoverskuelighed თვალუწვდენლობა
uoverstigelig გადაულახავი
uoversættelig რომელიც არ ითარგმნება
uovertruffen უბადლო, დაუმარცხებელი
uovervejet მოუფიქრებელი
uovervindelig დაუმარცხებელი
uovervindelighed დაუმარცხებლობა
uparlamentarisk არასაპარლამენტო
uparrettået კენტჩლიქოსანი
upartisk მიუკერძოებელი
upartiskhed მიუკერძოებლობა

uneutral upartiskhed
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upasselig შეუძლო
upassende შეუფერებელი, უადგილო
upatriotisk არაპატრიოტული
upatriotisme არაპატრიოტიზმი
upersonlig არაპიროვნული
uplanlagt დაუგეგმავი
uplastisk არაპლასტიკური
uplejet მოუვლელი
uplettet გაუსვრელი
uplukket აუკრეფავი
upoetisk არაპოეტური
upolitisk არაპოლიტიკური
upopularitet არაპოპულარობა
upopulær არაპოპულარული
upraktisk არაპრაქტიკული
upraktiskhed არაპრაქტიკულობა
uprivilegeret არაპრივილეგირებული
uproblematisk უპრობლემო
uproduktiv არაპროდუქტიული
uprofessionel არაპროფესიონალური
uproportionalitet არაპროპორციულობა
uproportioneret არაპროპორციული
uprovokeret არაპროვოცირებული
upræcis არაზუსტი, უზუსტო
upræciseret დაუზუსტებელი
uprætentiøs უპრეტენზიო
uprøvet გადაუმოწმებელი,

შეუმოწმებელი
upsykologisk არაფსიქოლოგიური
upunktlig არაპუნქტუალური
upædagogisk არაპედაგოგიური
upåklagelig წუნდაუდებელი, უნაკლო
upåklagelighed წუნდაუდებლობა
upålidelig არასანდო
upålidelighed არასანდოობა
upåvirkelig დამოუკიდებელი
upåvirket ფხიზელი

დამოუკიდებელი
ur საათი
uraffineret არარაფინირებული
uran ურანი
uranforekomst ურანის საბადო
uranmalm ურანის მადანი
urationel არარაციონალური
urbaltisk ძველბალტიკური
urban ქალაქური
urbanisering ურბანიზაცია
urbefolkning მკვიდრი მოსახლეობა
urbritisk ძველბრიტანული
urdu ურდუ
urealiserbar შეუსრულებადი
urealistisk არარეალური, არარეალისტური
uredelig უპატიოსნო

uredigeret შეუსწორებელი
ureformert არარეფორმირებული
uregelmæssig არაკანონზომიერი
uregelmæssighed არაკანონზომიერება
uregerlig აულაგმავი
uregistreret არარეგისტრირებული
ureguleret არარეგულირებადი
uregyptisk ძველეგვიპტური
uren შერეული
urenlig უსუფთაო
urenlighed უსუფთაობა
urentabel არასარფიანი
ureparerbar შეუკეთებადი
ureserveret არარეზერვირებული
urestaureret არარესტავრირებული
uret უსამართლობა
uretfærdig უსამართლო
uretfærdighed უსამართლობა
uretmæssig უკანონო, კანონსაწინააღმდეგო
uretmæssighed არამართლზომიერება
urfolk მკვიდრი მოსახლეობა
urfugl როჭო
urgammel ძველისძველი, ძველთაძველი,

ძირძველი
urgere მოწოდება

დაჟინება
urgermansk ძველგერმანული
urgræsk ძველბერძნული
uridderlig არარაინდული
urigtig არასწორი
urimelig უაზრო
urin შარდი
urinblære შარდის ბუშტი
urindoeuropæisk ძველინდოევროპული
urindrivende შარდმდენი
urinere პსმა, შარდვა, მოშარდვა
urinrør შარდსადინარი
urinvejslidelse შარდსადინარის დაავადება
urkristendom ადრეული ქრისტიანობა
urmager მესაათე
urne ურნა
urnordisk ძველსკანდინავიური
uro მღელვარება

მოუსვენრობა
არეულობა

urocenter არეულობის კერა
urocentrum არეულობის კერა
urokkelig ურყევი
urokket ურყევი
urokse პირველყოფილი ხარი
urolig მღელვარე

მოუსვენარი
urolighed მღელვარება, არეულობა

upasselig urolighed
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urolog უროლოგი
urologi უროლოგია
urologisk უროლოგიური
uromager შარისთავი
uromantisk რომანტიკას მოკლებული
uropførelse პრემიერა
urostifter შარისთავი
urovækkende შემაშფოთებელი, ამაღელვებელი
urportugisisk ძველპორტუგალიური
urpremiere პრემიერა
urskive ციფერბლატი
urskov უღრანი ტყე
urslavisk ძველსლავური
ursprog პროტოენა
urt ბალახი
urteagtig ბალახოვანი
urtehave ბოსტანი
urtepotte ყვავილის ქოთანი
urtid წინაისტორიული პერიოდი
urtologi ჰერბოლოგია
urund არამრგვალი
urundet დაუმრგვალებელი
urviser საათის ისარი
urværk საათის მექანიზმი
urytmisk არარითმული
urægyptisk ძველეგვიპტური
urørlig უძრავი
urørt ხელშეუხებელი
usaglig არასაქმიანი,

არაკონსტრუქციული
usagt ართქმული
usaltet უმარილო, მარილმოუყრელი
usamlet შეუგროვებელი
usammenhængende უთავბოლო

წყვეტილი
usammenlignelig არათანაზომადი
usammenpresselig უკუმშველი
usammensat მარტივი
usammentrykt შეუკუმშავი
usamstemt შეუხამებელი
usand ცრუ, ყალბი
usandsynlig ნაკლებად სავარაუდო

დაუჯერებელი
usanitær ანტისანიტარიული
usanktioneret არასანქცირებული
usbeker უზბეკი
usbekisk უზბეკური
uselskabelig ჩაკეტილი
uselskabelighed ჩაკეტილობა
uselvisk უანგარო
uselviskhed უანგარობა
uselvstændig დამოკიდებული
usensationel არასენსაციური

usentimental არასენტიმენტალური
useriøs არასერიოზული
useriøshed არასერიოზულობა
uset ვერდანახული

დაუხედავი
usigelig ართქმული

არნახული
აღუწერელი

usigneret ხელმოუწერელი
usikker გაურკვეველი

არასანდო
საშიში, არაუსაფრთხო

usikkerhed გაურკვევლობა
არასანდოობა
საშიშროება

usikkerhedsmoment გაურკვევლობის მომენტი
usikkert სათუოდ
uskadelig უვნებელი, უწყინარი
uskadeliggjort უვნებელყოფილი
uskadeliggøre უვნებელყოფა, გაუვნებელყოფა
uskadeliggørelse უვნებელყოფა, გაუვნებელყოფა
uskreven დაუწერელი, არდაწერილი
uskrevet დაუწერელი
uskrællet გაუთლელი, გაუფცქვნელი
uskyld უდანაშაულობა

უმანკოება
uskyldig უდანაშაულო

უმანკო
უწყინარი

uskyldighed უდანაშაულობა
უმანკოება

uskøn ულამაზო
uskønsom მიუხვდარი
usling ნაძირალა, არამზადა
uslukkelig უქრობი
usmagelig უხამსი, ურცხვი
usmagelighed უგემოვნობა
usmittet დაუავადებელი
usmurt დაუზეთავი
usocial ანტისოციალური, ჩაკეტილი
usolidarisk არასოლიდარული
usorteret დაუხარისხებელი
usparsom არაეკონომიური
uspiselig რომელიც არ იჭმევა
uspist შეუჭმელი
usportslig არასპორტული
usprængt აუფეთქებელი
ustabil არასტაბილური
ustabilitet არასტაბილურობა
ustadig არამდგრადი
ustandardiseret არასტანდარტიზებული
ustemplet ბეჭედდაურტყმელი,

ბეჭედდაუსმელი

urolog ustemplet
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usteriliseret არასტერილიზებული
ustjålen მოუპარავი
ustoppelig შეუკავებელი, შეუჩერებელი
ustrafbar არადასჯადი
ustraffet დაუსჯელი
ustrakt გაუწელავი
ustruktureret არასტრუქტურირებული
ustrækbar არაელასტიკური
ustrøget გაუუთოვებელი
ustuderet შეუსწავლელი
ustyrlig აულაგმავი, დაუმორჩილებელი,

უმართავი
usund არაჯანსაღი
usurpation უზურპაცია
usurpator უზურპატორი
usurpere უზურპირება
usurpering უზურპაცია
usvensk არაშვედური
usvigelig ერთგული, სანდო
usvækket შეუნელებელი
usymmetrisk არასიმეტრიული
usympatisk არასიმპათიური
usynkroniseret არასინქრონიზებული
usynlig უხილავი, უჩინარი
usynliggøre გაქრობა, გაუჩინარება, დამალვა
usystematisk არასისტემატური
usædelig აღვირახსნილი, ამორალური,

გარყვნილი
usædelighed გარყვნილება
usædvanlig არაჩვეულებრივი
usårbar უვნებელი, უვნები
usårbarhed უვნებლობა
usårlig უვნებელი, უვნები
usårlighed უვნებლობა
utak უმადურობა
utaknemlig უმადური
utaknemlighed უმადურობა
utaknemmelighed უმადურობა
utallig უთვალავი, არათვლადი,

აურაცხელი
utendentiøs არატენდენციური
utide უდროოდ, უდროო დროს
utidig უდროო, არადროული
utilbøjelig მიდრეკილების არმქონე
utilbørlig შეუფერებელი
utildækket დაუფარავი, შეუფარავი
utilfreds უკმაყოფილო
utilfredshed უკმაყოფილება
utilfredsstillende არადამაკმაყოფილებელი
utilfredsstillet დაუკმაყოფილებელი,

არდაკმაყოფილებული
utilgivelig მიუტევებელი, უპატიებელი

utilgængelig მიუწვდომელი, მიუვალი,
მიუღწევადი

utilgængelighed მიუწვდომლობა
utilitarisme უტილიტარიზმი
utilknyttet დაუკავშირებელი
utilladelig დაუშვებელი
utilladelighed დაუშვებლობა
utilnærmelig მიუვალი, მიუკარებელი,

მიუდგომელი
utilnærmelighed მიუკარებლობა
utilpas შეუძლოდ
utilregnelig შეურაცხი
utilregnelighed შეურაცხაობა
utilrådelig არარეკომენდირებული
utilsigtet უნებლიე

უნებლიეთ
utilsløret დაუფარავი, შეუფარავი
utilstedelig დაუშვებელი
utilstrækkelig არასაკმარისი
utilstrækkelighed უკმარისობა
utiltalende ულაზათო
utiltrækkende არასაკმარისი
utopi უტოპია
utopisk უტოპიური
utraditionel არატრადიციული
utro არასანდო

ორგული, მოღალატე
utrolig დაუჯერებელი
utroskab ღალატი, მრუშობა
utroværdig არასანდო
utryg არაუსაფრთხო, საშიში
utrykt დაუბეჭდავი
utræg არაინერტული
utrænet უვარჯიშებელი
utræt დაუღლელი
utrættelig დაუღალავი
utrættelighed დაუღლელობა
utrøstelig უნუგეშო
utrøstelighed უნუგეშობა
utseende გარეგნობა
utugt გარყვნილება
utugtig გარყვნილი
utvetydig არაორაზროვანი
utvetydighed არაორაზროვნება
utvivlsom უეჭველი, ეჭვგარეშე
utvungen ძალდაუტანელი
utvungenhed ძალდაუტანლობა
utydelig გაურკვეველი, არამკაფიო,

ბუნდოვანი
utypisk ატიპიური
utællelig უთვალავი, არათვლადი,

აურაცხელი
utæmmelig აულაგმავი, დაუმორჩილებელი

usteriliseret utæmmelig
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utæmmet აულაგმავი, მოუშინაურებელი,
მოუთვინიერებელი,
დაუმორჩილებელი

utænkelig წარმოუდგენელი
utæt არაჰერმეტული
utøj მავნებელი, პარაზიტი
utøjlet აულაგმავი, მოუთოკავი,

მოურჯულებელი,
დაუმორჩილებელი

utørret გაუმშრალი
utålelig აუტანელი
utålmodig მოუთმენელი,

მოთმინებადაკარგული
utålmodighed მოუთმენლობა
uudarbejdet შეუმუშავებელი
uuddannet გაუნათლებელი
uuddelt დაურიგებელი
uudformet გაუფორმებელი
uudforsket შეუსწავლელი
uudførlig არაზედმიწევნითი,

არასაფუძვლიანი
uudgravet ამოუთხრელი
uudnyttet გამოუყენებელი, აუთვისებელი
uudryddelig გაუჟლეტავი
uudsigelig აღუწერელი
uudslettelig წარუშლელი
uudsovet გამოუძინებელი
uudtalt ართქმული
uudtømmelig ამოუწურავი, დაუშრეტელი,

ულევი
uudviklet განუვითარებელი
uundgåelig გარდაუვალი
uvaccinert აუცრელი
uvalgt აურჩეველი
uvane მავნე ჩვევა
uvanlig უჩვეულო
uvant უჩვეულო
uvarslet გაუფრთხილებლად
uvasket გაურეცხავი

დაუბანელი
uvederheftig არასანდო
uvederhæftig არასანდო
uvedkommende უცხო

საქმესთან კავშირის არმქონე
uvejet აუწონავი
uvejr ავდარი, უამინდობა
uvelkommen დაუპატიჟებელი
uven არაკეთილმოსურნე, მტერი
uvenlig არაკეთილმოსურნე,

არამეგობრული
uvenskab მტრობა, შუღლი
uvenskabelig არამეგობრული,

არაკეთილმოსურნე

uventet მოულოდნელი
uvidende უცოდინარი, უვიცი, უმეცარი

ჩაუხედავი, გაუცნობიერებელი
uvidenhed არცოდნა, უცოდინარობა
uvidenskabelig არამეცნიერული
uvigtig უმნიშვნელო, არამნიშვნელოვანი
uvilje უხალისობა
uvilkårlig უნებური
uvirkelig არარეალური, წარმოსახვითი
uvirksom უსაქმური, უმოქმედო
uvirksomhed უმოქმედობა
uvis სათუო
uvished დაურწმუნებლობა
uvurderlig ფასდაუდებელი
uværdig სამარცხვინო, შეუფერებელი
uværdsat დაუფასებელი
uvæsentlig უმნიშვნელო
uvågen გამოუღვიძებელი
uædel არაკეთილშობილი
uægte ყალბი, ხელოვნური
uægteskabelig ქორწინებაგარეშე
uægthed სიყალბე
uændret უცვლელი
uærbødig არაპატივსადები
uærlig არაკეთილსინდისიერი,

უპატიოსნო
uæstetisk არაესთეტიკური
uøkonomisk არარენტაბელური
uønskelig არასასურველი
uønsket არასასურველი
uøvet გამოუცდელი
uåbnet გაუხსნელი
uåndelig არასულიერი
uår მოუსავლიანი წელიწადი
vabel ბებერა
vaccination აცრა
vaccine ვაქცინა
vaccinere აცრა
vaccinering აცრა
vaccinert აცრილი
vacuum ვაკუუმი
vad ფონი
vade ფონს გასვლა
vadefugl ჭაობის ფრინველი
vadested ფონი
vaffel ვაფლი
vag ბუნდოვანი, არამკაფიო
vagabond მაწანწალა, მოხეტიალე
vagabondere ხეტიალი
vaghed ბუნდოვნობა, ბუნდოვანება,

გაურკვევლობა
vagina საშო
vaginal ვაგინალური

utæmmet vaginal
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vaginitt ვაგინიტი
vagt გუშაგი, დარაჯი

დაცვა
მორიგეობა

vagtel მწყერი
vagthavende მორიგე
vagthold მორიგეობა
vagthund საყარაულო ძაღლი
vagtmester მნე
vagtpost საგუშაგო
vagtskifte ყარაულის ცვლა
vagtsom მხნე, ფხიზელი
vagtsomhed სიფხიზლე, სიმხნევე
vagttjeneste დაცვის სამსახური
vagttårn საგუშაგო კოშკი
vakance ვაკანსია, თავისუფალი ადგილი
vakant ვაკანტური
vakker ლამაზი, მომხიბვლელი
vakle ქანაობა, მერყეობა
vaklende მერყევი, არამდგრადი
vakrest ულამაზესი
vakuole ვაკუოლი
vakuum ვაკუუმი
valens ვალენტობა
valentinsdag ვალენტინობა
valg არჩევანი
valgagitation საარჩევნო აგიტაცია
valgbar არჩევადი, არჩევითი
valgdag არჩევნების დღე
valgdato არჩევნების თარიღი
valgdeltagelse არჩევნებში მონაწილეობა
valgfag არჩევითი საგანი
valgfri არჩევითი, არასავალდებულო
valgfrihed არჩევნის თავისუფლება
valgfusk არჩევნების გაყალბება
valgkamp წინასაარჩევნო ბრძოლა
valgliste საარჩევნო სია
valglokale საარჩევნო უბანი
valgmulighed არჩევანის შესაძლებლობა
valgnederlag არჩევნებში დამარცხება
valgperiode არჩევნების პერიოდი
valgresultat არჩევნების შედეგი
valgret ხმის უფლება
valgrunde არჩევნების ტური
valgsvindel არჩევნების გაყალბება
valgt არჩეული, რჩეული
valgtale წინასაარჩევნო გამოსვლა
valgurne საარჩევნო ურნა
validitet ვარგისიანობა
valkyrie მითიური მეომარი ქალი
valmue ყაყაჩო
valmuefarvet ყაყაჩოსფერი
valmuefrø ყაყაჩოს თესლი

valmuerød ყაყაჩოსფერი
valnød ნიგოზი

კაკლის ხე
valnøddetræ კაკლის ხე
valnødtræ კაკლის ხე
vals ვალსი
valuta ვალუტა
valutabørs სავალუტო ბირჟა
valutakurs ვალუტის კურსი
valutalån სავალუტო სესხი
valutamarked სავალუტო ბაზარი
valutareserve სავალუტო რეზერვი
valutaunion სავალუტო კავშირი
vammel გულისამრევი, ამაზრზენი
vampyr ვამპირი
vanadium ვანადიუმი
vand წყალი
vandafgift წყლის გადასახადი
vandagtig წყალწყალა
vandalisme ვანდალიზმი
vandalsk ვანდალური
vandbeholder წყლის ავზი
vandbrønd ჭა
vanddamp წყლის ორთქლი
vanddrivende შარდმდენი
vanddråbe წყლის წვეთი
vande მორწყვა
vandfald ჩანჩქერი
vandfarve წყალსაღებავი, აკვარელი
vandfast წყალგამძლე, წყალგაუმტარი
vandflade წყლის ზედაპირი
vandfly ჰიდროთვითმფრინავი
vandforbrug წყლის მოხმარება
vandforsyning წყალმომარაგება
vandforsyningsnet წყალგაყვანილობა
vandfri უწყლო
vandfyldt წყლით გავსებული
vandglas ჭიქა წყალი
vandhane ონკანი
vandholdig წყლის შემცველი
vandig წყლის

წყალწყალა
vanding მორწყვა
vandkalv მოცურალა
vandkande სარწყავი
vandkanon წყლის ზარბაზანი
vandklar გამჭვირვალე
vandkoger ელექტროჩაიდანი
vandkraft ჰიდროენერგია
vandkraftanlæg ჰიდროელექტროსადგური
vandkraftenergi ჰიდროელექტროენერგია
vandkraftressource ჰიდროელექტრორესურსი
vandkraftværk ჰიდროელექტროსადგური

vaginitt vandkraftværk
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vandkvalitet წყლის ხარისხი
vandledning წყალსადენი
vandløb მდინარე, ნაკადული
vandlås სიფონი
vandmand მედუზა

მერწყული
vandmangel წყლის ნაკლებობა
vandmelon საზამთრო
vandområde აკვატორია
vandopløselig რომელიც წყალში იხსნება
vandpibe ნარგილე
vandpistol წყლის პისტოლეტი
vandplante ჰიდროფიტი
vandpolo წყალბურთი
vandpolospiller წყალბურთელი
vandpyt გუბე
vandre სეირნობა, სიარული

ხეტიალი
vandrende მოხეტიალე
vandrer მომთაბარე

მოხეტიალე
vandreservoir წყალსაცავი
vandressource ჰიდრორესურსი
vandret ჰორიზონტალური
vandring მიგრაცია
vandringsmand მომთაბარე

მოხეტიალე
vandrotte წყლის მემინდვრია
vandrør წყალსადენი
vandskel წყალგამყოფი
vandski წყლის თხილამურები
vandskræk ჰიდროფობია
vandstand წყლის დონე
vandstråle წყლის ჭავლი
vandtilførsel წყალმომარაგება
vandtæt წყალგაუმტარი, წყალგამძლე
vandur წყლის საათი
vandvarmer წყლის გამაცხელებელი
vane ჩვევა

ჩვეულება
vanfør დასახიჩრებული,

დაინვალიდებული
vanførhed ინვალიდობა
vanheld წარუმატებლობა, მარცხი
vanhellige შებღალვა
vanhelligelse შებღალვა
vanilje ვანილი
vaniljeis ვანილის ნაყინი
vanille ვანილი
vanlig ჩვეულებრივი, უბრალო
vanligvis ჩვეულებრივ, ჩვეულებრივად,

ჩვეულებისამებრ,
ჩვეულებისდაგვარად, ხოლმე

vanskelig რთული, ძნელი
vanskeliggjort გართულებული
vanskeliggøre გართულება
vanskelighed სირთულე
vanskeligt მძიმედ, რთულად, ძნელად
vanslægte გადაგვარება, გადაჯიშება
vant შეჩვეული, მიჩვეული

ჩვეულებრივი
გამოცდილი

vante თათმანი, ფათათური
vantro უნდობლობა
vanvittig გადარეული

გიჟური
vanvittighed სიგიჟე
vanære სირცხვილი

შერცხვენა
varan ვარანი
vare საქონელი, სურსათი

გაგრძელება, გაძლება
varebestilling საქონლის შეკვეთა
varebil ფურგონი, სატვირთო მანქანა
varedeklaration საქონლის დეკლარაცია
varehus საწყობი
vareindkøb საქონლის შესყიდვა
varelager საწყობი
varemærke სავაჭრო ნიშანი
varetægt მეურვეობა

წინასწარი პატიმრობა
varetægtsarrest წინასწარი პატიმრობა
varetægtsfængsling წინასწარი პატიმრობა
varevogn ფურგონი, სატვირთო ვაგონი
variabel ცვლადი
varians დისპერსია
variant ვარიანტი
variation ცვლილება

ვარიაცია
ნაირსახეობა

variationsbredde ცვლილების არე
variere ცვლილება
varierende ცვალებადი
varietet ნაირსახეობა

ქვესახეობა
varig ხანგრძლივი

გამძლე
varighed ხანგრძლივობა
varlig ფრთხილი
varm თბილი

ცხელი
varmblodet თბილსისხლიანი
varmblodig თბილსისხლიანი
varmblodighed თბილსისხლიანობა
varme სითბო
varmeanlæg გამათბობელი, გამაცხელებელი

vandkvalitet varmeanlæg
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varmeapparat გამათბობელი
varmebalance თბობალანსი
varmebehandle თბოდამუშავება, თერმული

დამუშავება
varmebølge სიცხის ტალღა
varmeenergi თბოენერგია
varmefast თბოგამძლე, სითბოგამძლე
varmefordeling თბოგანაწილება, სითბოს

განაწილება
varmefølsom სითბომგრძნობიარე
varmegrad პლუს გრადუსი
varmeisolation თბოიზოლაცია,

სითბოიზოლაცია
varmeisoleret სითბოიზოლირებული
varmekapacitet სითბოტევადობა
varmekraftværk თბოელექტროსადგური
varmeleder სითბოგამტარი
varmeledningsevne თბოგამტარობა,

სითბოგამტარობა
varmemåler კალორიმეტრი
varmeovn გამათბობელი
varmer გამაცხელებელი
varmeregulering თერმორეგულაცია
varmeudveksling სითბოცვლა
varmeværdi თბოუნარიანობა
varmhjertet გულთბილი
varmluft თბილი ჰაერი
varmtvand ცხელი წყალი
varmtvandsbeholder ცხელი წყლის ავზი
varmtvandsrør ცხელი წყლის მილი
varsel გაფრთხილება
varselsskud გამაფრთხილებელი გასროლა
varsle გაფრთხილება
varslende მომასწავებელი
varslet გაფრთხილებული
varsling გაფრთხილება
varsom ფრთხილი
varsomhed სიფრთხილე
varulv მაქცია
vasal ვასალი
vase ვაზა, ლარნაკი
vaselin ვაზელინი
vask რეცხვა

ნიჟარა
vaskbar რომელიც ირეცხება
vaske რეცხვა

დაბანა
vaskebalje ტაშტი
vaskebjørn ენოტი
vaskebjørnlignende ენოტისებრი
vaskekone მრეცხავი
vaskekumme პირსაბანი
vaskemaskine სარეცხი მანქანა

vaskemiddel სარეცხი საშუალება
vaskepulver სარეცხი ფხვნილი
vasker მრეცხავი

სარეცხი მანქანა
vaskeri სამრეცხაო
vaskerum სამრეცხაო ოთახი
vaskesvamp ნეჭა
vasket გარეცხილი
vasketøj სარეცხი
vat ბამბა
vattæppe ბამბის საბანი
ved -თან, გვერდით

ხეტყე
vedbend სურო, ფატალო
vederheftig სანდო
vederheftighed სანდოობა
vederhæftig სანდო
vederhæftighed სანდოობა
vederlag ანაზღაურება
vedholdende ხანგრძლივი

მტკიცე
vedkomme შეხება
vedkommende ვისაც ეხება
vedlagt თანდართული
vedligehold მოვლა
vedligeholde მოვლა
vedligeholdelse მოვლა
vedlæg დანართი
vedlægge დართვა
vedrøre შეხება
vedrørende რაც შეეხება

დაკავშირებით
vedtag გადაწყვეტილება
vedtage გადაწყვეტილების მიღება
vedtægt დადგენილება

დებულება
vedvarende განახლებადი
vegetabilsk მცენარეული
vegetarianer ვეგეტარიანელი
vegetariansk ვეგეტარიანული
vegetation მცენარეულობა
vegetativ ვეგეტაციური
vej გზა, გეზი
vejbane გზა
vejbred მრავალძარღვა
veje აწონა
vejfarende მოგზაური
vejforbindelse საგზაო მიმოსვლა
vejkant გზისპირი
vejkryds გზაჯვარედინი
vejlede გზის გაკვალვა, გზის ჩვენება,

დაკვალიანება
vejleder გზამკვლევი, ექსკურსიამძღოლი

varmeapparat vejleder
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vejledning ინსტრუქცია
vejr ამინდი
vejrfast უამინდობის გამო გზაში

ჩარჩენილი
vejrforandring ამინდის ცვლილება
vejrhane ფლუგერი
vejrmelding ამინდის პროგნოზი
vejrsatellit მეტეოთანამგზავრი
vejrstation მეტეოსადგური
vejrtrækning სუნთქვა
vejrudsigt ამინდის პროგნოზი
vejspærring გზის გადაკეტვა
vejstrækning გზის მონაკვეთი
vejsving მოსახვევი, შესახვევი
vejtromle გზის სატკეპნი
vejviser გზამკვლევი, მეგზური
vekselstrøm ცვლადი დენი
vekselstrømsgenerator ცვლადი დენის გენერატორი
vekselvarm ცივსისხლიანი
vekselvirkning ურთიერთქმედება
vekselvis მონაცვლეობით
veksle გადაცვლა

გადახურდავება, დახურდავება
vekslende ცვლადი
veksler გადამრთველი
veksling გადაცვლა

გადახურდავება
ცვლილება
მონაცვლეობა

vektor ვექტორი
vektorfunktion ვექტორული ფუნქცია
vektorrum ვექტორული სივრცე
vel კარგად

კეთილდღეობა
velbegrundet კარგად დასაბუთებული
velbehag სიამოვნება
velbehagelig სასიამოვნო, საამო
velbelyst კარგად გაშუქებული
velberåd გათვითცნობიერებული
velbeskreven კარგად აღწერილი
velbeskyttet კარგად დაცული
velbetalt მაღალანაზღაურებადი
velbevæbnet კარგად შეიარაღებული
velbåren კეთილშობილი
velbårenhed კეთილშობილება
veldokumenteret კარგად დასაბუთებული
veldrevet სწორად წარმართული, კარგად

მოვლილი
velduft კარგი სუნი, სურნელი
veldædig საქველმოქმედო
veldædighed ქველმოქმედება
veldækket კარგად დაფარული
velformet მწყობრი

velfortjent დამსახურებული
velfungerende კარგად მომუშავე
velfærd კეთილდღეობა
velfærdssamfund კეთილდღეობის საზოგადოება
velgerning მადლი
velgjort კარგად გაკეთებული, კარგად

შესრულებული
velgørende საქველმოქმედო
velgørenhed ქველმოქმედება
velgører ქველმოქმედი
velgående კარგად მყოფი, კარგად

მიმდინარე
velhavende შეძლებული
velkendt კარგადცნობილი
velkommen სასურველი
velkomst გულთბილი მიღება
velkomstskål შემოსულთა სადღეგრძელო
velkvalificeret მაღალკვალიფიცირებული
vellugt კარგი სუნი, სურნელი
vellugtende სურნელოვანი
vellykket წარმატებული
velmenende კეთილმოსურნე
velopdragen ზრდილობიანი
velorganiseret კარგად ორგანიზებული
velorienteret კარგად გარკვეული
velovervejet აწონილ-დაწონილი, კარგად

გააზრებული
velplejet კარგად მოვლილი
velsigne დალოცვა, კურთხევა
velsignelse დალოცვა, კურთხევა
velsignet დალოცვილი, კურთხეული
velskabt კარგი აღნაგობის, კარგად

ფორმირებული
velskrevet კარგად დაწერილი
velsmagende გემრიელი
velstand კეთილდღეობა

შეძლებულობა
velstandssamfund შეძლებული საზოგადოება
velstående შეძლებული
veltalende ენამახვილი
veltilfreds კმაყოფილი
veltilpasset კარგად მორგებული

შეხამებული, შეხმატკბილებული
veluddannet განსწავლული
veludrustet კარგად შეიარაღებული

კარგად აღჭურვილი
veludviklet მაღალგანვითარებული
velvalgt კარგად შერჩეული
velvilje კეთილი ნება
velvillig კეთილმოსურნე
velvoksen მოზრდილი
velvære კარგად ყოფნა
vemod სევდა

vejledning vemod
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vemodig სევდიანი
ven მეგობარი, ამხანაგი
vendbar მობრუნებადი, მბრუნავი
vende ბრუნვა, მობრუნება

მოხვევა
vendehals მაქცია
vendepunkt მობრუნების წერტილი

გარდატეხის წერტილი
vending ბრუნი

გამოთქმა
vene ვენა
venerisk ვენერიული
venerolog ვენეროლოგი
venerologi ვენეროლოგია
veninde დაქალი
venindekreds სადაქალო
venlig მეგობრული
venne მიჩვევა
vennekreds მეგობართა წრე, სამეგობრო
venskab მეგობრობა
venskabelig მეგობრული
venstre მარცხენა
venstrefløj მარცხენა ფრთა
venstrehånd მარცხენა ხელი
venstrehåndet ცაცია
venstremand მემარცხენე
venstreorienteret მემარცხენე
venstresocialist მემარცხენე სოციალისტი
vente ლოდინი
ventelig მოსალოდნელი
venten ლოდინი

მოლოდინი
venterum მოსაცდელი
ventesal მოსაცდელი ოთახი
ventetid ლოდინის დრო
venteværelse მოსაცდელი ოთახი
ventil ვენტილი
ventilation ვენტილაცია
ventilationsanlæg ვენტილაცია
ventilationssystem სავენტილაციო სისტემა
ventilator ვენტილატორი
ventilere განიავება
ventrikel პარკუჭი
venushår ვენერას თმა
veranda ვერანდა
verbal სიტყვიერი

ნაზმნარი
ზმნის

verbalisere სიტყვიერად გამოხატვა
verbum ზმნა
verden მსოფლიო, სამყარო
verdensanskuelse მსოფლმხედველობა
verdensbank მსოფლიო ბანკი

verdensbanken მსოფლიო ბანკი
verdensbasis მსოფლიო მასშტაბით
verdensbegivenhed მსოფლიო მასშტაბის მოვლენა
verdensberømt მსოფლიო მასშტაბით

განთქმული
verdensbevægelse მსოფლიო მასშტაბის მოძრაობა
verdensborger კოსმოპოლიტი
verdensdel მსოფლიოს ნაწილი
verdenserfaren გამოცდილი
verdensfjern რეალობას მოშორებული
verdenshav ოკეანე
verdensherredømme მსოფლიო ბატონობა
verdenshistorie მსოფლიო ისტორია
verdenshjørne მსოფლიოს კუთხე
verdenskongres მსოფლიო კონგრესი
verdenskrig მსოფლიო ომი
verdenslitteratur მსოფლიო ლიტერატურა
verdensmester მსოფლიო ჩემპიონი
verdensmesterskab მსოფლიო ჩემპიონატი
verdensomfattende სამყაროს მომცველი
verdensomspændende სამყაროს მომცველი
verdensopfattelse მსოფლმხედველობა,

მსოფლგანცდა, მსოფლშეგრძნება
verdensorden მსოფლიო წესრიგი
verdenspolitik საერთაშორისო პოლიტიკა
verdensrekord მსოფლიო რეკორდი
verdensrum კოსმოსი, სივრცე
verdensudstilling საერთაშორისო გამოფენა
verdensøkonomi მსოფლიო ეკონომიკა
verdslig მიწიერი

საერო
verificere დამოწმება, დადასტურება
verificering დამოწმება, დადასტურება
verifikation დამოწმება, დადასტურება
veritable ნამდვილი
veronica ვერონიკა
veronika ვერონიკა
vers ლექსი

სტროფი
version ვერსია
versus პირისპირ
vertikal ვერტიკალური
vest დასავლეთი

ჟილეტი
vestafrikansk დასავლეთაფრიკული
vesterlandsk დასავლური
vesterlænding დასავლელი, დასავლეთელი
vesteuropæer დასავლეთევროპელი
vesteuropæisk დასავლეთევროპული
vestfra დასავლეთიდან
vestgående დასავლეთის, დასავლეთისკენ

მიმავალი
vestkyst დასავლეთი სანაპირო

vemodig vestkyst
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vestlig დასავლური
vestorienteret პროდასავლური
vestover დასავლეთით, დასავლეთისკენ
vestpå დასავლეთით, დასავლეთში
vestre დასავლური
vestside დასავლური მხარე
vestukrainsk დასავლეთუკრაინული
vestvendt დასავლეთისკენ მობრუნებული
veteran ვეტერანი
veteranbil ძველი მანქანა
veterinær ვეტერინარი
veterinærmedicin ვეტერინარია
veterinærvidenskab ვეტერინარია
veto ვეტო
vetoret ვეტოს უფლება
vi ჩვენ
via გავლით, მეშვეობით
vibe პრანწია
vibration ვიბრაცია, რყევა
vibrationsfri უვიბრაციო
vibrationsmassage ვიბრომასჟი
vibrator ვიბრატორი
vicepræsident ვიცე-პრეზიდენტი
viceudenrigsminister საგარეო საქმეთა მინისტრის

მოადგილე
vicunja ვიკუნია
vid განიერი, ფართო
vidde სიგანე
vide ცოდნა
videbegær ცნობისმოყვარეობა

სწავლის წყურვილი
videbegærlig ცნობისმოყვარე
videbegærlighed ცნობისმოყვარეობა
videlyst ცნობისმოყვარეობა

სწავლის წყურვილი
viden ცოდნა
vidende მცოდნე
videnskab მეცნიერება
videnskabelig მეცნიერული, სამეცნიერო
videnskabsfolk მეცნიერები
videnskabsgren მეცნიერების დარგი, მეცნიერების

განხრა
videnskabshistorie მეცნიერების ისტორია
videnskabskvinde მეცნიერი ქალი
videnskabsmand მეცნიერი
video ვიდეო
videoamatør ვიდეომოყვარული
videobutik ვიდეომაღაზია
videobånd ვიდეოფირი
videofilm ვიდეოფილმი
videokamera ვიდეოკამერა
videokassette ვიდეოკასეტი
videokonference ვიდეოკონფერენცია

videooptagelse ვიდეოგადაღება
videooptager ვიდეომაგნიტოფონი
videoovervågning ვიდეომეთვალყურეობა
videoteknik ვიდეოტექნიკა
videotelefon ვიდეოტელეფონი
videotelefoni ვიდეოტელეფონია
videoudstyr ვიდეოაღჭურველობა
videre შემდგომი

შემდგომ
videreformidle გადაცემა
videreføre განვითარება, განგძობა
videresende გადაგზავნა
videresælger გადამყიდველი
videreuddannelse შემდგომი განათლება
videreudvikle შემდგომი განვითარება
videreudvikling შემდგომი განვითარება
viderværdig უსიამოვნო
vidje ტირიფი
vidne მოწმე

დამოწმება, მოწმობა
vidneafhøring მოწმის დაკითხვა
vidneansvar მოწმის პასუხისმგებლობა
vidnebeskyttelse მოწმის დაცვა
vidneforklaring მოწმის ჩვენება
vidnesbyrd მოწმობა
vidsyn ფართო ხედვა
vidtberømt ფართოდ ცნობილი
vidtgående შორს მიმავალი
vidtrækkende შორს მიმავალი
vidtspredt ფართოდ გაშლილი
vidtåben ფართოდ გახსნილი
vidunder საოცრება, სასწაული,

საკვირველება
vidunderbarn ვუნდერკინდი
vidunderlig საოცარი
vidvinkel ფართო კუთხე
vidvinkelkamera ფართოკუთხოვანი კამერა,

ფართოკუთხოვანი ფოტოაპარატი
vidåben ფართოდ გახსნილი
vie ჯვრისწერა

ქორწინება
vielse ჯვრისწერა

ქორწინება
vielsesattest ქორწინების მოწმობა
vielsesring საქორწინო ბეჭედი
vietnameser ვიეტნამელი
vietnamesisk ვიეტნამური
vievand წმინდა წყალი
vifte ვენტილატორი

მარაო
ქნევა

vig უბე, ყურე
vigil მხნე, ფხიზელი

vestlig vigil
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vigtig მნიშვნელოვანი
vigtighed მნიშვნელობა

ქედმაღლობა
vigtigst უმნიშვნელოვანესი
vigør ძალა, სიმხნევე
vikar შემცვლელი

დროებით დასაქმებული
vikariat დროებითი პოზიცია
viking ვიკინგი
vikingefærd ვიკინგთა ლაშქრობა
vikingeskib ვიკინგური ნავი
vikingetogt ვიკინგთა ლაშქრობა
vikke ცერცველა
vild ველური
vildand გარეული იხვი
vilddyr გარეული ცხოველი
vildfarelse შეცდომა
vildfaren გზააბნეული
vildfugl გარეული ფრინველი
vildkat ტყის კატა
vildmand ტყიური, ველური
vildmark ველური ბუნება
vildskab ველურობა
vildsvin ტახი
vildsvinejagt ტახზე ნადირობა
vildt ნანადირევი
vildtlevende გარეული
vildtvoksende გარეული
vilje ნება
viljekraft ნებისყოფა
viljeløs უნებისყოფო
viljeløshed უნებისყოფობა
viljeserklæring ნების გამოხატვა
viljestyrke ნებისყოფა
viljestærk ძლიერი ნებისყოფის მქონე
viljesvag უნებისყოფო
vilkår პირობა, გარემოება
vilkårlig თვითნებური

ნებისმიერი
villa ვილა
ville სურვილი
villig მზადმყოფი, თანახმა
villighed მზადყოფნა, თანხმობა
vimpel ალამი
vin ღვინო
vinbjergsnegl ვაზის ლოკოკინა
vinbonde მევენახე, მეღვინე
vind ქარი
vinde დახვევა

გამარჯვება, მოგება
vindenergi ქარის ენერგია
vinder გამარჯვებული
vinderliste მოგებულთა სია

vinderpar გამარჯვებული წყვილი
vindfløj ფლუგერი
vindfull ქარიანი
vinding მოგება
vindkraft ქარის ენერგია
vindkraftanlæg ქარის ელექტროსადგური
vindløs უქარო
vindmølle ქარის წისქვილი
vindretning ქარის მიმართულება
vindrose ქარების ვარდი
vindrue ყურძენი
vindue სარკმელი, ფანჯარა
vindueskarm რაფა
vinduesvisker მინასაწმენდი
vindyrker მევენახე, მეღვინე
vindyrkning მევენახეობა, მეღვინეობა
vinflaske ღვინის ბოთლი
vinge ფრთა
vingefang ფრთათშორისი განი
vingefjer საქნევი ფრთა
vingeløs ფრთებს მოკლებული
vingeslag ფრთების მოქნევა
vinglas ღვინის ჭიქა
vingård ვენახი
vinhandel ღვინის მაღაზია
vinhandler სირაჯი
vinimport ღვინის იმპორტი
vinke ხელის ქნევა
vinkel კუთხე
vinkelben კუთხის გვერდი
vinkelbue კუთხის რკალი
vinkelhalveringslinje ბისექტრისა
vinkelhastighed კუთხური სიჩქარე
vinkelmåler საკუთხარი, კუთხის საზომი
vinkelret მართკუთხა
vinkultur ღვინის კულტურა
vinkælder მარანი
vinløv ვაზის ფოთლები
vinplante ვაზი
vinproducent ღვინის მწარმოებელი
vinranke ვაზი
vinrød შინდისფერი
vinsmager მეჭაშნიკე
vinsmagning დაჭაშნიკება, დეგუსტაცია
vinstok ვაზი
vinter ზამთარი
vinterbestandig ზამთარგამძლე
vinterdæk ზამთრის საბურავი
vinterferie ზამთრის არდადეგები

ზამთრის შვებულება
vintergrøn მარადმწვანე

მსხალიჭა
vintergæk თეთრყვავილა

vigtig vintergæk
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vinterhalvår ზამთრის ნახევარწელი
vinterhi ზამთრის ბუნაგი
vinterkarse შალგი
vinterlig ზამთრის
vinterperiode ზამთრის პერიოდი
vintersport ზამთრის სპორტის სახეობა
vintersæson ზამთრის სეზონი
vintertid ზამთრის პერიოდი
vinyl ვინილი
viol ია
violblå იისფერი
violet იასამნისფერი, იისფერი
violetagtig მოიისფრო
violin ვიოლინო
violinbue ვიოლინოს ხემი
violinist მევიოლინე
violinistinde მევიოლინე
violoncel ჩელო
vipstjert წყალწყალა, მაბზაკუნა
virke მუშაობა, საქმიანობა
virkefelt საქმინობის სფერო
virkelig ნამდვილი

ნამდვილად, მართლა
virkeliggøre ხორცშესხმა
virkeliggørelse ხორცშესხმა, რეალიზაცია
virkelighed რეალობა, სინამდვილე
virkelighedsfjern სინამდვილეს მოწყვეტილი
virkelighedsflugt სინამდვილისგან გაქცევა
virkelighedsnær სინამდვილესთან ახლო
virkelighedssans სინამდვილის გრძნობა
virkemiddel ღონისძიება

ზემოქმედების საშუალება
virkemåde მუშაობის სტილი
virkning მოქმედება

ზემოქმედება
virkningsfuld ქმედითი, ეფექტური
virkningsgrad მარგი ქმედება
virkningsløs უშედეგო, არაქმედითი
virksom აქტიური, ენერგიული

შემოქმედი
მოქმედი
ქმედითი

virksomhed საქმიანობა
virolog ვირუსოლოგი
virologi ვირუსოლოგია
virologisk ვირუსოლოგიური
virtuel ვირტუალური
virtuos ვირტუოზი

ვირტუოზული
virus ვირუსი
virusinfektion ვირუსული ინფექცია
virussygdom ვირუსული დაავადება

vis ყაიდა, გზა
ბრძენი
გარკვეული

visdom სიბრძნე
visdomsord ბრძნული სიტყვა
visdomstand სიბრძნის კბილი
vise ჩვენება

სიმღერა
viselig ბრძნულად
visent დომბა
viser ისარი

მაჩვენებელი
vished გულდაჯერებულობა
visibel ხილული
vision ხედვა
visionær ნათელმხილველი
visit ვიზიტი
visitation დათვალიერება

შემოწმება
ჩხრეკა

visitkort სავიზიტო ბარათი
viske წაშლა

გაწმენდა
viskelæder საშლელი
visker მინასაწმენდი
viskos ბლანტი
viskositet სიბლანტე
viskøs ბლანტი
vismand ბრძენი
vismut ბისმუთი
visne ჭკნობა
visning ჩვენება
visselig უდავოდ
vissen დამჭკნარი
vist ალბათ
vistnok ალბათ
visualisere ვიზუალიზება
visualiseret ვიზუალიზებული
visuel ვიზუალური

თვალსაჩინო
visum ვიზა
visumfri უვიზო
vital ცოცხალი, მხნე

სასიცოცხლო
vitamin ვიტამინი
vitaminmangel ვიტამინების ნაკლებობა

ავიტამინოზი
vitaminrig ვიტამინებით მდიდარი
vitriol აჯასპი
vits ხუმრობა
vittig მოსწრებული, საზრიანი
vittighed ხუმრობა
vodka არაყი

vinterhalvår vodka
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vogn ვაგონი
მანქანა
ეტლი

vognbyggeri ვაგონმშენებელი
vognværksted ვაგონშემკეთებელი
vogte დაცვა, მეთვალყურეობა
vogter დარაჯი, დამცველი, მცველი
vokabular ლექსიკონი

სიტყვათა მარაგი
vokal ხმოვანი
vokalist ვოკალისტი
vokalmæssig ვოკალური
voks ცვილი
vokse ზრდა
voksen მოზრდილი

ზრდასრული
voksenalder ზრდასრული ასაკი
voksende ზრდადი, პროგრესირებადი
voksetid ზრდის პერიოდი
voksfigur ცვილის ფიგურა
vokslys სანთელი
vokstavle ფიჭა
vold ძალადობა
voldelig ძალისმიერი, ძალადური
voldsbølge ძალადობის ტალღა
voldshandling ძალადობა
voldsherredømme ტირანია
voldshersker ტირანი
voldsmand მოძალადე
voldsoffer ძალადობის მსხვერპლი
voldsom ბობოქარი

ძალადური
voldtage გაუპატიურება
voldtagen გაუპატიურებული
voldtægt გაუპატიურება
voldtægtsforsøg გაუპატიურების მცდელობა
voliere ვოლიერი
volleybold ფრენბურთი
volleyboldspiller ფრენბურთელი
volt ვოლტი
voltmeter ვოლტმეტრი
volumen მოცულობა
vor ჩვენი
vort ჩვენი
vorte მეჭეჭი

ძუძუს თავი
vortemælk რძიანა
votere ხმის მიცემა

კენჭისყრა
votering ხმის მიცემა

კენჭისყრა
votum ვოტუმი
vove გაბედვა

vrag ნამსხვრევი
ნანგრევი

vrang უკუღმართი
vrangbillede კარიკატურა

დამახინჯებული სურათი
vred გაბრაზებული
vrede რისხვა, ბრაზი, გულისწყრომა
vridning გრეხვა

ამოწურვა
vrietorn ხეშავი
vrimle მოზღვავება
vrimmel ბრბო
vræl ბღავილი
vræle ბღავილი
vrængbillede კარიკატურა

დამახინჯებული სურათი
vugge აკვანი

აკვნის რწევა
vuggestue ბაგაბაღი
vuggevise იავნანა
vulgær ვულგარული
vulgærsprog ვულგარული ენა
vulkan ვულკანი
vulkanisere ვულკანიზება
vulkanisering ვულკანიზაცია
vulkanisme ვულკანიზმი
vulkankrater ვულკანის კრატერი
vulkanolog ვულკანოლოგი
vulkanologi ვულკანოლოგია
vulkanologisk ვულკანოლოგიური
vulkansk ვულკანური
vulkanudbrud ვულკანის ამოფრქვევა
vulkanø ვულკანური კუნძული
vulva ვულვა
vundet მოგებული
vurdere შეფასება
vurdering შეფასება
vurderingskriterium შეფასების კრიტერიუმი
vurderingsmand შემფასებელი
vy ხედი
væbne შეიარაღება
væbnet შეიარაღებული
vædde ნიძლავი

ნიძლავის დადება
væddeløb დოღი
væddeløbsbane იპოდრომი
væddeløbshest ბედაური
væddemål ნიძლავი, სანაძლეო
vædder ვერძი

ცხვარი
væde სინესტე
væg კედელი
vægavis კედლის გაზეთი

vogn vægavis
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væge პატრუქი
væggedyr ბაღლინჯო
væggelus ბაღლინჯო
vægkalender კედლის კალენდარი
vægmaleri ფრესკა
vægt წონა
vægtenhed წონის ერთეული
vægter დარაჯი

მცველი
vægtfylde სიმკვრივე
vægtig წონიანი
vægtklasse წონითი კატეგორია
vægtløfter ძალოსანი
vægtløftning ძალოსნობა
vægtløs უწონადი
vægtløshed უწონადობა
vægtmæssig წონითი
vægtskål სასწორის თეფში
vægtstang ბერკეტი
vægttab წონის დაკარგვა
vægtæppe ხალიჩა
vægur კედლის საათი
væk შორს
vække გაღვიძება
vækkelse გამოღვიძება
vækker მაღვიძარა
vækkeur მაღვიძარა
vækst ზრდა
vækstbænk სათბური
vækstfremmende ზრდის ხელშემწყობი
væksthormon ზრდის ჰორმონი
væksthus ორანჟერეა, სათბური
vækstperiode ზრდის პერიოდი
væksttid ზრდის პერიოდი
vælde ძალაუფლება

სიძლიერე
vældig ძალიან, ძალზე, ძლიერ,

უაღრესად
ძლევამოსილი
უზარმაზარი

vælge არჩევა, ამორჩევა
vælger ამომრჩეველი
vælte დაცემა, ჩამოვარდნა,

გადატრიალება, წაქცევა
væmmelig საზიზღარი
væmmelse საზიზღრობა
værd ღირსი

ღირებულება
værdi მნიშვნელობა

ღირებულება
værdiansættelse ფასის დადება
værdiforringelse გაუფასურება

værdifuld ღირებული, ფასეული
ძვირფასი

værdig ღირსი, ღირსეული
værdighed ღირსება
værdiløs ფასდაკარგული,

გაუფასურებული, ღირებულების
არმქონე

værdipapir ფასიანი ქაღალდი
værditab გაუფასურება
værdsat დაფასებული
værdsætte დაფასება, შეფასება
værdsættelse შეფასება
være ყოფნა
værelse ოთახი
værelseskammerat თანამობინადრე
værelsesnummer ოთახის ნომერი
værft გემსაშენი, ნავსაშენი
værftbille მჭრეულა
værge დამცველი

მეურვე
værgeløs დაუცველი
værk მუშაობა, შრომა

ნამუშევარი, ნაშრომი
ტკივილი

værke ტკივილი
დაჩირქება

værksted სახელოსნო
værktøj სამუშაო იარაღი
værn დაცვა, თავდაცვა
værne დაცვა
værnepligt სამხედრო სამსახურის გავლის

ვალდებულება
værnepligtig სამხედრო ვალდებული
værnepligtsalder გასაწვევი ასაკი
værner დამცველი
værnet დაცული, დაცვის ქვეშ მყოფი
værre უარესად, უარესი
værsgo გეთაყვა
værst უარესი
vært მასპინძელი
værtinde მასპინძელი
værtskab მასპინძლობა
værtsland მასპინძელი ქვეყანა
væsel დედოფალა, სინდიოფალა
væsen არსება

უწყება
væsensforskel არსებითი განსხვავება
væsensforskellig არსებითად განსხვავებული
væsentlig არსებითი, მნიშვნელოვანი
væske სითხე
væskebalance სითხის ბალანსი
væskeformig თხევადი

væge væskeformig
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væv აბლაბუდა
ქსელი
ქსოვილი

væve ქსოვა
væver მქსოველი, ფეიქარი
væverske მქსოველი, ფეიქარი
vævning ქსოვა
våben გერბი

იარაღი
våbenbrug იარაღის გამოყენება
våbenfabrik იარაღის ქარხანა
våbenhandel იარაღით ვაჭრობა
våbenhvile ზავი, ცეცხლის შეწყვეტა
våbenlager იარაღის საწყობი
våbenløs უიარაღო
våbenproducerende იარაღის მწარმოებელი
våbenproduktion იარაღის წარმოება
våbenskjold გერბი
våbensmugling იარაღის კონტრაბანდა
våbenstilstand ზავი, ცეცხლის შეწყვეტა
våbenstilstandsaftale შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის

შესახებ
våbentyveri იარაღის ქურდობა
våd სველი, ნესტიანი
vådserviet სველი ხელსახოცი
vådøjet თვალცრემლიანი
vågehval ჯუჯა ზოლიანი ვეშაპი
vågen უძინარი

უძილო
ფხიზელი

vågenat უძილო ღამე
vågne გაღვიძება
vår გაზაფხული
vårlig გაზაფხულის
waggon ვაგონი
watt ვატი
wattmeter ვატმეტრი
wattsekund ვატ-წამი
wc ტუალეტი
web ქსელი
webbrowser ბრაუზერი, ქსელმავალი
webdesign ვებდიზაინი
webside ინტერნეტ-გვერდი
websted ინტერნეტ-გვერდი
weekend შაბათ-კვირა
whisky ვისკი
wolfram ვოლფრამი
xenofobi ქსენოფობია
xenofobisk ქსენოფობიური
xenon ქსენონი
xerofyt ქსეროფიტი
xerografi ქსეროგრაფია
xerografisk ქსეროგრაფიული

xylofon ქსილოფონი
xylograf ქსილოგრაფი
xylografi ქსილოგრაფია
xylografisk ქსილოგრაფიული
yacht იახტა
yak იაკი
yakokse იაკი
yard იარდი
ydeevne სიმძლავრე

ნაყოფიერება
ydelse ანაზღაურება
yderdør შესასვლელი კარი
yderkant გარე კიდე, ნაპირი
yderlig უკიდურესად
yderligere შემდგომი

დამატებითი
yderliggående უკიდურესი
yderlighed უკიდურესობა
yderligtgående უკიდურესი
yderst განაპირა
yderverden გარე სამყარო
ydervæg გარე კედელი
ydmyg მოკრძალებული
ydmyge დამცირება

ქედის მოხრა
დამდაბლება

ydmygelse დამცირება
ydmygende დამამცირებელი
ydmyghed მოკრძალება, მოწიწება
ydre გარე

გარეგნობა
yen იენა
ynde ეშხი, მომხიბვლელობა
ynder მოყვარული
yndig მშვენიერი, საყვარელი
yndling საყვარელი, ამოჩემებული
yngel ლიფსიტა
ynglesæson ბუდობა
yngling ახალგაზრდა
yngre უფრო ახალგაზრდა

უმცროსი
yngst ყველაზე ახალგაზრდა

უმცროსი
yoga იოგა
yoghurt იოგურტი
ypperlig ბრწყინვალე
ypperst საუკეთესო
yppig ჩინებული, დიდებული
yrke სპეციალობა, პროფესია
ytre აზრის გამოთქმა, გამოხატვა
ytring აზრის გამოთქმა, გამოხატვა
ytringsfrihed სიტყვის თავისუფლება
yttrium იტრიუმი

væv yttrium
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yver ცური
zebra ზებრა
zebralignende ზებრისებრი
zebrastribet ზებრისზოლებიანი
zefyr ზენაქარი
zenit ზენიტი
zink თუთია
zionisme სიონიზმი
zionist სიონისტი
zionistisk სიონისტური
zobel სიასამური
zobelfarvet სიასამურისფერი
zone ზონა
zoo ზოოპარკი
zoolog ზოოლოგი
zoologi ზოოლოგია
zoologisk ზოოლოგიური
zooplankton ზოოპლანქტონი
zucchini ყაბაყი
zygote ზიგოტა
æble ვაშლი
æblekage ვაშლის ნამცხვარი
æblelignende ვაშლისებრი
æblemost ვაშლის წვენი
æblesaft ვაშლის წვენი
æbletræ ვაშლის ხე
æde ჭამა
ædel კეთილშობილი
ædelgas ინერტული აირი
ædelgran სოჭი
ædelmetal ძვირფასი ლითონი
ædelmodig კეთილშობილი
ædelmodighed კეთილშობილება
ædelsten ძვირფასი ქვა
ædru ფხიზელი
ædruelig ფხიზელი

საღად მოაზროვნე
ædruelighed სიფხიზლე
æg კვერცხი

კვერცხუჯრედი
წვერი, წვეტი, პირი

ægcelle კვერცხუჯრედი
ægformet კვერცხის ფორმის
ægge აგზნება, წაქეზება
æggeblomme კვერცხის გული
æggegule კვერცხის გული
æggehvide კვერცხის ცილა
æggehvidestof კვერცხის ცილა
æggekage ერბოკვერცხი
æggeleder ფალოპის მილი
æggepulver კვერცხის ფხვნილი
æggeskal კვერცხის ნაჭუჭი
æggestok საკვერცხე

ægide ეგიდა
ægleder ფალოპის მილი
æglægning კვერცხის დადება
ægløsning ოვულაცია
ægte ნამდვილი, ჭეშმარიტი
ægtefolk ცოლ-ქმარი
ægtefælle მეუღლე
ægtemage მეუღლე
ægtemand მეუღლე

ქმარი
ægtepagt საქორწინო კონტრაქტი
ægtepar ცოლ-ქმარი
ægteskab ქორწინება
ægteskabelig საქორწინო
ægteskabsformidler მაჭანკალი
ægteskabsløfte დაქორწინების დაპირება
ægypter ეგვიპტელი
ægyptisk ეგვიპტური
ækel საძაგელი, საზიზღარი
ækelhed საზიზღრობა
ækvator ეკვატორი
ækvatorial ეკვატორული
ækvidistant თანაბრად დაშორებული
ækvilibrist ეკვილიბრისტი
ækvivalens ეკვივალენტობა
ækvivalent ეკვივალენტური, ტოლფასი

ეკვივალენტი
ældgammel ძველი, ძველებური, ძირძველი
ældning დაბერება, მოძველება
ældre ასაკოვანი, მოხუცებული,

მოხუცი, უფროსი, ხანში შესული
ældst უფროსი
ælling იხვის ჭუჭული
ælte ლაფი
ændre შეცვლა
ændret შეცვლილი
ændring ცვლილება
ængste შეშინება, შეშფოთება
ængstelig შეშფოთებული, მშფოთვარე
ængstelighed შფოთვა
ængstelse შიში, შფოთვა
ængstende შეშინებული, შეშფოთებული,

მშფოთვარე
ær მთის ნეკერჩხალი
æra ერა, ხანა, ჟამი
ærbar წესიერი
ærbarhed წესიერება
ærbødig მოკრძალებული, მოწიწებული
ærbødighed მოკრძალება, მოწიწება
ære ქება, დიდება

პატივი, ღირსება
ærefornærmelse ღირსების შელახვა
ærefrygt მოკრძალება, მოწიწება

yver ærefrygt
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ærefrygtig მოკრძალებული, მოწიწებული
ærefuld საპატიო, პატივსაცემი

ღირსეული
ærekrænke შეურაცხყოფა

ღირსების შელახვა
ærekrænkelse შეურაცხყოფა

ღირსების შელახვა
ærekrænkende შეურაცხმყოფელი

ღირსების შემლახავი
ærekrænket ღირსებაშელახული
ærekær პატივმოყვარე

ამაყი, თავმოყვარე
æreløs უპატიოსნო, უღირსი
æreløshed უღირსობა
ærenpris ვერონიკა
ærerig დიდებული
æresbegreb ღირსების ცნება
æresborger საპატიო მოქალაქე
æresdoktor საპატიო დოქტორი
æresfornærmelse ღირსების შელახვა
æresfølelse ღირსების გრძნობა
æresgæld ღირსების ამბავი
æresgæst საპატიო სტუმარი
æreskrænkelse შეურაცხყოფა

ღირსების შელახვა
æresmedlem საპატიო წევრი
æresord პატიოსანი სიტყვა
ærespræmie საპატიო პრემია
æressag ღირსების ამბავი, ღირსების საქმე
ærestitel საპატიო წოდება
æresvagt საპატიო ყარაული
ærgerlig გამაღიზიანებელი
ærgerrig პატივმოყვარე
ærgerrighed პატივმოყვარეობა
ærgre გაღიზიანება
ærkebiskop მთავარეპისკოპოსი,

არქიეპისკოპოსი
ærkeengel მთავარანგელოზი
ærkefjende მოსისხლე მტერი
ærkerival მთავარი მეტოქე
ærlig პატიოსანი

ალალი, გულწრფელი
ærlighed პატიოსნება, წესიერება
ærme სახელო
ærmeløs უსახელურო
ært ბარდა
ærtesuppe ბარდის სუპი
ærværdig პატივსაცემი, პატივცემული
æsel ვირი
æske ყუთი
æstetik ესთეტიკა
æstetisk ესთეტიკური
æt გვარი, საგვარეულო

ætan ეთანოლი
ætanol ეთანოლი
æter ეთერი
ætling შთამომავალი
ætse ამოჭმა
ætylalkohol ეთილის სპირტი
ætylen ეთილენი
ø კუნძული
øde დაუსახლებელი, უდაბნოდ

ქცეული
ødegård მიტოვებული დასახლება
ødelagt გაფუჭებული
ødeland მფლანგველი
ødelægge გაფუჭება, გაჩანაგება
ødelæggelse განადგურება, გაფუჭება, ნგრევა
ødelæggende დამანგრეველი, დამაქცეველი,

გამანადგურებელი
დამღუპველი

ødelægger დამანგრეველი
ødemark უკაცრიელი ადგილი, უდაბნოდ

ქცეული მხარე
ødsel მფლანგველი

გულუხვი
ødselhed მფლანგველობა
ødsle ფლანგვა
øg ჯაგლაგი
øge გადიდება
øgenavn მეტსახელი
øgende ზრდადი, მზარდი
øget მომატებული
øgle ხვლიკი
øgleagtig ხვლიკისებრი
øglefugl არქეოპტერიქსი
øgning ზრდა, მატება

ნამატი
øgruppe არქიპელაგი, კუნძულთა ჯგუფი
øje თვალი
øjeblik თვალის დახამხამება, წამი
øjeblikkelig მყისიერი
øjefager ლამაზთვალება
øjekast მზერა
øjelåg ქუთუთო
øjemed განზრახვა, ზრახვა
øjenbryn წარბი
øjenfarve თვალების ფერი
øjenhår წამწამი
øjenlæge ოკულისტი, თვალის ექიმი
øjenlåg თვალის ქუთუთო
øjenspecialist ოკულისტი
øjensygdom თვალის დაავადება
øjensynlig აშკარად, ნათლად
øjentrøst კორდისკბილა
øjenvidne თვითმხილველი

ærefrygtig øjenvidne
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øjenvippe წამწამი
økobalance ეკოწონასწორობა
økokatastrofe ეკოკატასტროფა
økolog ეკოლოგი
økologi ეკოლოგია
økologisk ეკოლოგიური
økonom ეკონომისტი
økonomi ეკონომიკა
økonomiklasse ეკონომკლასი
økonomiminister ეკონომიკის მინისტრი
økonomiprofessor ეკონომიკის პროფესორი
økonomisk ეკონომიკური

ეკონომიური
økosystem ეკოსისტემა
økoturisme ეკოტურიზმი
økse ნაჯახი
økseblad ნაჯახის პირი
økseformet ნაჯახისებრი
økselignende ნაჯახისებრი
øl ლუდი
ølbryggeri ლუდსახარში, ლუდსახდელი
øldrikker ლუდის მსმელი
ølfad ლუდის კასრი
ølflaske ლუდის ბოთლი
ølforbrug ლუდის მოხმარება
ølglas ლუდის ჭიქა
ølgær ლუდის საფუარი
ølreklame ლუდის რეკლამა
ølskum ლუდის ქაფი
ølstue ლუდხანა, ლუდის ბარი
øltønde ლუდის კასრი
ømfindtlig მგრძნობიარე

ფაქიზი
ømhed სინაზე
ømskindet მგრძნობიარე
ømtålelig მგრძნობიარე

ფაქიზი, საჩოთირო
ømtålig მგრძნობიარე

ფაქიზი, საჩოთირო
ønske სურვილი
ønskedrøm ოცნება
ønskelig სასურველი
ønskende მსურველი
ønsketænke თავის მოტყუება
ønskværdig სასურველი
øre ყური

ერე, კრონის მეასედი
øredøvende გამაყრუებელი
ørehund ღამურასყურა
ørelæge ყურის ექიმი
ørenring საყურე
ørepine ყურის ტკივილი
øreprop ყურის საფენი

ørering საყურე
øreræv ღამურასყურა
ørespecialist ყურის ექიმი
øretelefon საყურისი
ørken უდაბნო
ørkenagtig უდაბნოსმაგვარი
ørkendannelse უდაბნოს წარმოქმნა
ørkenlos კარაკალი
ørkenområde უდაბნო
ørkenrotte მექვიშია
ørkesløs უშედეგო
ørn არწივი
ørneblik არწივის გადასახედი
ørnelignende არწივისებრი
ørnerede არწივის ბუდე
ørneunge არწივის ბარტყი
ørred კალმახი
ørredfilet კალმახის ფილე
øse ღვრა

ჩამჩა
øsregn კოკისპირული წვიმა
øst აღმოსავლეთი
østafrikansk აღმოსავლეთაფრიკული
østefter აღმოსავლეთით,

აღმოსავლეთისკენ
østerlandsk აღმოსავლური
østers ხამანწკა
østersøsild სალაკა
østeuropæer აღმოსავლეთევროპელი
østeuropæisk აღმოსავლეთევროპული
østfra აღმოსავლეთიდან
østlig აღმოსავლური
østlænding აღმოსავლეთი ნორვეგიის

მკვიდრი
østnordisk აღმოსავლურსკანდინავიური
østover აღმოსავლეთით,

აღმოსავლეთისკენ
østpå აღმოსავლეთით, აღმოსავლეთში
østriger ავსტრიელი
østrigsk ავსტრიული
østukrainsk აღმოსავლეთუკრაინული
østvendt აღმოსავლეთისკენ

მობრუნებული
øve ვარჯიში
øvelse ვარჯიში
øverst უმაღლესი

ზედა
øverstkommanderende მთავარსარდალი
øvet გამოცდილი
øvre ზემო, ზედა
øvrig სხვა, დანარჩენი
å მდინარე

ნაკადული

øjenvippe å
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åben გახსნილი, ღია
åbenbar აშკარა, ცხადი
åbenbare გამოაშკარავება
åbenbart აშკარად, ღიად
åbenhed გახსნილობა
åbenhjertet ალალი, გულწრფელი,

გულახდილი, გულღია
åbenhjertig ალალი, გულწრფელი
åbenhjertighed გულახდილობა,

გულგახსნილობა
åbenlys ცხადი, აშკარა
åbenmundet პირღია, პირდაღებული

ჭორიკანა
åbne გახსნა, გაღება, გახელა
åbner გამხსნელი
åbning გახსნა

ხვრელი
სარკმელი

åbningsceremoni გახსნის ცერემონია
åbningsdag გახსნის დღე
åbningsforestilling პრემიერა
åbningsmekanisme გახსნის მექანიზმი
åbningstid მუშაობის საათები
åbningstidspunkt გახსნის მომენტი
ådsel მძორი
ådselgrib ფასკუნჯი
åg უღელი
åkande დუმფარა
ål გველთევზა
ånd სული

გონი
სულისყვეთება

ånde სუნთქვა
åndedrag ჩასუნთქვა
åndedræt სუნთქვა
åndelig სულიერი
åndelighed სულიერება
åndeverden სულიერი სამყარო
åndfuld შთაგონებული
ånding სუნთქვა
åndrighed სულიერი სიმდიდრე
åndsliv სულიერი ცხოვრება

åndssvaghed სულიერი სისუსტე
åndsværk ქმნილება, ნამუშევარი
år წელიწადი, წელი
årbog ყოველწლიური გამოცემა
åre ძარღვი

ნიჩაბი
årevis წლობით
årgammel ერთწლიანი
århundred ასწლეული, საუკუნე
århundrede ასწლეული, საუკუნე
århundredgammel ასწლიანი, საუკუნოვანი
århundredlang საუკუნოვანი
århundredskifte საუკუნეთა მიჯნა
årlig წლიური

ყოველწლიური
årsabonnement წლიური აბონემენტი
årsag მიზეზი, საბაბი
årsagsforhold მიზეზობრიობა, მიზეზობრივი

კავშირი
årsagsmæssig მიზეზობრივი
årsagssammenhæng მიზეზობრიობა
årsbasis წლიური
årsdag წლის თავი
årsgammel ერთწლიანი
årsindkomst წლიური შემოსავალი
årsindtægt წლიური შემოსავალი
årskort ერთწლიანი ბილეთი
årsløn წლიური ჯამაგირი
årsnedbør წლიური ნალექი
årsoversigt წლის მიმოხილვა
årsplan წლის გეგმა
årsproduktion წლიური წარმოება
årsrapport წლიური ანგარიში
årsresultat წლიური შედეგი
årstal თარიღი
årstid წელიწადის დრო
årti ათწლეული
årtusind ათასწლეული
årvågen მხნე, ფხიზელი
åsted შემთხვევის ადგილი
åsyn სახე

åben åsyn
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