
abbed მამათა მონასტრის
წინამძღვარი, აბატი

abbeddømme აბატის წოდება
abbedi კათოლიკური მონასტერი,

სააბატო
abbedisse დედათა მონასტრის

წინამძღვარი, აბატისა
abbedstittel აბატის წოდება
abbor ქორჭილა (თევზი Perca

Fluviatilis)
abbreviasjon შემოკლება, აბრევიატურა
abbreviatur შემოკლება, აბრევიატურა
abbreviere შემოკლება
abbreviering შემოკლება
abcbok ანაბანა
abdikasjon ტახტიდან გადადგომა
abdikasjonstrusel გადადგომის მუქარა
abdisere ტახტიდან გადადგომა
abelsk აბელური
aberrasjon აბერაცია (ოპტიკური

ეფექტი)
abessinier აბისინიელი
abessinsk აბისინიური
abiturient აბიტურიენტი
abkhaser აფხაზი
abkhasisk აფხაზური
ablegøye ცელქობა, მაიმუნობა
abnorm არანორმალური,

ანომალური
abnormal არანორმალური,

ანომალური
abnormitet ანომალია, გადახრა,

დეფექტი
abonnement აბონემენტი, გამოწერა
abonnementsavgift აბონემენტის საფასური
abonnementsavis გამოსაწერი გაზეთი
abonnementsblad გამოსაწერი ჟურნალი
abonnementspris აბონემენტის საფასური
abonnementstidsskrift გამოსაწერი ჟურნალი
abonnementsvilkår აბონემენტის პირობები
abonnent აბონენტი, გამომწერი
abonnentliste აბონენტთა სია
abonnentregister აბონენტთა რეესტრი
abonnenttall აბონენტთა რიცხვი
abonnere გამოწერა
abonnering გამოწერა
aborigin აბორიგენი, მკვიდრი

მოსახლე
aboriginerbefolkning მკვიდრი მოსახლეობა
aboriginerfolk მკვიდრი მოსახლეობა
aboriginsk აბორიგენული, მკვიდრი
abort აბორტი, მუცლის მოშლა
abortforbud აბორტების აკრძალვა

abortgrunn აბორტის მიზეზი
abortmotstander აბორტების მოწინააღმდეგე
aborttilhenger აბორტების მომხრე
abrakadabra აბრაკადაბრა
abrupt მკვეთრი, მოულოდნელი
abscisse აბსცისა
abscisseakse აბსცისის ღერძი
absolutisme აბსოლუტიზმი
absolutt რა თქმა უნდა

უპირობოდ
აბსოლუტურად
აბსოლუტური

absoluttemperatur აბსოლუტური
ტემპერატურა

absoluttverdi აბსოლუტური
მნიშვნელობა

absorbere შეწოვა, შთანთქმა,
აბსორბირება

absorberende მშთანთქავი
absorbering შეწოვა, შთანთქმა,

აბსორბირება
absorberingsevne შთანთქმის უნარი
absorpsjon შეწოვა, შთანთქმა,

აბსორბცია
absorpsjonsevne შთანთქმის უნარი
absorpsjonsgrad შთანთქმის ხარისხი
absorpsjonskoeffisient შთანთქმის კოეფიციენტი
absorpsjonsprosess შთანთქმის პროცესი
absorpsjonsspekter შთანთქმის სპექტრი
abstrahere აბსტრაგირება, განყენება
abstrahering აბსტრაგირება, განყენება
abstraksjon აბსტრაქცია,

განყენებულობა
abstraksjonsevne აბსტრაქციის უნარი
abstraksjonsnivå აბსტრაქციის ხარისხი,

აბსტრაქციის საფეხური
abstrakt აბსტრაქტული,

განყენებული
absurd აბსურდული, სულელური,

უაზრო
absurditet აბსურდი, სისულელე,

უაზრობა
aceton აცეტონი
acetylen აცეტილენი
acre აკრი
actinium აქტინიუმი
actinoid აქტინიდი
adamsdrakt ადამის სამოსი
adapsjon ადაპტაცია, მორგება
adapsjonsevne მორგების უნარი
adaptasjon ადაპტაცია, მორგება
adaptasjonsevne მორგების უნარი
adapter ადაპტერი
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adaptere ადაპტირება, მორგება
adaptering ადაპტირება, მორგება
adaptert ადაპტირებული,

მორგებული
adaptiv შემგუებელი, შემწყობი
addend შესაკრები
addendum დამატება
addere მიმატება
addisjon მიმატება
addisjonstegn პლუსი, მიმატების ნიშანი
additiv ადიტიური, შეჯამებადი
additivitet შეჯამებადობა
adekvat შესატყვისი, ადექვატური
adel თავადაზნაურობა
adelig თავადაზნაურული
adelsavstamning თავადიშვილობა
adelsbakgrunn თავადიშვილობა
adelskap თავადაზნაურობა
adelsmann თავადი, აზნაური
adenovirus ადენოვირუსი
adferd ყოფაქცევა
adferdskodeks ქცევის კოდექსი
adferdsnorm ქცევის ნორმა
adferdsregel ქცევის წესი
adgang შესასვლელი

მისადგომი
შეშვება, დაშვება

adgangsbevis საშვი
adgangsdokument საშვი
adgangskort საშვი
adgangstegn საშვი
adgangstillatelse შესვლის ნებართვა
adhesjon ადჰეზია
adiabat ადიაბატა
adiabatisk ადიაბატური, სითბოცვლის

გარეშე მიმდინარე
adjektiv ზედსართავი სახელი
adjunkt ადიუნქტის პედაგოგიური

ხარისხი
adjø ნახვამდის
adkomst მისასვლელი
adkomstveg მისასვლელი გზა,

მისადგომი
adkomstvei მისასვლელი გზა,

მისადგომი
adlyde მორჩილება, დაჯერება,

მოსმენა
administrasjon ადმინისტრაცია,

ხელმძღვანელობა
administrasjonsapparat ადმინისტრაციული

აპარატი
administrasjonsarbeid ადმინისტრაციული

სამუშაო

administrasjonsbygg ადმინისტრაციული შენობა
administrasjonsbygning ადმინისტრაციული შენობა
administrasjonsdirektør ადმინისტრაციული

დირექტორი
administrasjonsenhet ადმინისტრაციული

ერთეული
administrasjonsenter ადმინისტრაციული

ცენტრი
administrasjonsfag ადმინისტრაცია (საგანი)
administrasjonsgebyr ადმინისტრაციული

გადასახადი
administrasjonskostnad ადმინისტრაციული ხარჯი
administrasjonsmessig ადმინისტრაციული
administrasjonsomkostning ადმინისტრაციული ხარჯი
administrasjonsressurs ადმინისტრაციული

რესურსი
administrasjonssenter ადმინისტრაციული

ცენტრი
administrasjonsutgift ადმინისტრაციული ხარჯი
administrativ ადმინისტრაციული
administrator ადმინისტრატორი
administrere ადმინისტრირება
administrering ადმინისტრირება
administrert ადმინისტრირებული
admirabel წარმტაცი, მომხიბლავი
admiral ადმირალი (სამხედრო

წოდება)
ადმირალი (პეპელა Vanessa
atalanta)

admiralitet ადმირალიტეტი
admiralsuniform ადმირალის ფორმა
admittans ელექტროგამტარობა
admittere დაშვება

შეშვება
მიღება

adonis ცხვირისატეხელა (მცენარე
Adonis)

adopsjon შვილება, შვილად აყვანა
adopsjonsbarn ნაშვილები
adoptere შვილება, შვილად აყვანა
adoptering შვილება, შვილად აყვანა
adoptivbarn ნაშვილები
adoptivdatter ნაშვილები გოგო
adoptivfar მამობილი
adoptivmor დედობილი
adoptivsønn ნაშვილები ბიჭი
adorabel თაყვანსაცემი
adorasjon ტრფიალი, თაყვანისცემა,

თაყვანება
adorator თაყვანისმცემელი
adrenalin ადრენალინი
adressant ადრესანტი, გამგზავნი
adressat ადრესატი, მიმღები

adaptere adressat
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adresse მისამართი
adresseangivelse მისამართის მითითება
adressebok სამისმართო ცნობარი
adresseendring მისამართის შეცვლა
adressefelt სამისამართო სტრიქონი
adresseforandring მისამართის შეცვლა
adresseløs უმისამართო
adressere მიმართვა
adresseregister სამისამართო რეესტრი
adsjarer აჭარელი
adsjarisk აჭარული
adskille გამოყოფა, განცალება,

განცალკევება
გარჩევა

adskilt გამოყოფილი,
განცალკევებული

adsplitte დაშორება, განცალება
adsplittelse დაშორება, განცალება
adsprede გართობა, გახალისება
adspredelse გართობა, დროს ტარება
adult უფროსი
advare გაფრთხილება
advarende გამაფრთხილებელი
advarsel გაფრთხილება
advarselsskilt გამაფრთხილებელი ნიშანი
advart გაფრთხილებული
advent ოთხკვირიანი პერიოდი

შობის წინ, ადვენტი
adverb ზმნიზედა, ზმნისართი
adverbial წინადადების გარემოებითი

წევრი
adverbium ზმნიზედა
advers წინა მხარე (მედლის/

მონეტის)
advokat ვექილი, ადვოკატი
advokathonorar ვექილის ჰონორარი
aerobic აერობიკა
aerodrom აეროდრომი
aerodynamikk აეროდინამიკა
aerodynamisk აეროდინამიკური
aerologi აეროლოგია
aerologisk აეროლოგიური
aeronaut აერონავტი, ჰაერნაოსანი
aeronautikk აერონავტიკა, ჰაერნაოსნობა
aeronautisk ჰაერსანაოსნო
aeroplan აეროპლანი, თვითმფრინავი
aerosol აეროზოლი
aerostat აეროსტატი
aerostatikk აეროსტატიკა
aerostatisk აეროსტატიკური
affekt ძლიერი აღშფოთება,

ღელვა, აგზნება

affektasjon თავის მოჩვენება, თავის
მოკატუნება

affektere თავის მოჩვენება, თავის
მოკატუნება

affektert მოჩვენებითი, ყალბი,
ხელოვნური

affiks აფიქსი
affiliere მიერთება (ფილიალის

სახით)
affin აფინური
affirmasjon დადასტურება
affirmativ დამადასტურებელი
affirmere დადასტურება, დამოწმება
affære საქმე

ამბავი
რომანი

afghaner ავღანელი
afghansk ავღანური
aforisme აფორიზმი
afrikaans აფრიკაანსი (სამხრეთ

აფრიკული ენა)
afrikagullkatt აფრიკული ოქროსფერი

კატა (ცხოველი Caracal
aurata)

afrikaner აფრიკელი
afrikansk აფრიკული
afroamerikaner აფროამერიკელი
afroamerikansk აფროამერიკული
afroasiat აფროაზიელი
afroasiatisk აფროაზიური
aften საღამო
aftenandakt საღამოს ლოცვა
aftenavis საღამოს გაზეთი
aftenblad საღამოს გაზეთი
aftenbønn საღამოს ლოცვა
aftendebatt საღამოს დებატი
aftendemring დაისი
aftendress საწვეულებო კოსტიუმი
aftendugg საღამოს ნამი
aftengudstjeneste საღამოს ღვთისმსახურება
aftenhimmel საღამოს ცა
aftenkjole საწვეულებო კაბა
aftenkonsert საღამოს კონცერტი
aftenkurs საღამოს კურსი
aftenmåltid ვახშამი
aftennummer საღამოს გამოცემა
aftenrøde დაისი
aftens ვახშამი
aftenskole საღამოს სკოლა
aftenskumring ბინდი
aftensmat ვახშამი
aftensmåltid ვახშამი
aftenstid საღამოს ჟამი

adresse aftenstid
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aftentur საღამოს გასეირნება
aftenutgave საღამოს გამოცემა
agat აქატი (მინერალი)
agatfarget აქატისფერი
agatstein აქატი (მინერალი)
agatsten აქატი (მინერალი)
agave აგავა (მცენარე Agave)
age რიდი

მოკრძალება, მორიდება,
მოწიწება
მორჩილება, დისციპლინა

ageløs მოურიდებელი
agenda დღის წესრიგი
agent აგენტი

წარმომადგენელი
agentur წარმომადგენლობა,

სააგენტო
agglomerasjon აგლომერაცია
agglomerat აგლომერატი
agglutinasjon აგლუტინაცია
aggregat აგრეგატი, შედგენილი

ნაწილი (დანადგარის/
მანქანის)

aggresjon აგრესია, აგრესიულობა
aggresjonspolitikk აგრესიული პოლიტიკა
aggressiv აგრესიული
aggressivitet აგრესიულობა
aggressor აგრესორი
agitasjon აგიტაცია
agitator აგიტატორი
agitatorisk აგიტაციური
agitere აგიტირება, აგიტაციის

გაწევა
agitering აგიტირება, აგიტაციის

გაწევა
agn სატყუარა
agnbøk რცხილა (ხე Carpinus

betulus)
agnostiker აგნოსტიკოსი
agnostisisme აგნოსტიციზმი
agnostisk აგნოსტიკური
agoni აგონია
agorafobi აგორაფობია
agraff აბზინდა
agrarisk აგრარული
agrarpolitikk აგრარული პოლიტიკა
agrikultur აგრიკულტურა
agronom აგრონომი
agronomi აგრონომია
agronomisk აგრონომიული
agurk კიტრი
agurkdyrking კიტრის მოყვანა
aids შიდსი

aidsepidemi შიდსის ეპიდემია
aidssjuk შიდსით დაავადებული
aidssyk შიდსით დაავადებული
aidsvirus შიდსის ვირუსი
aikido აიკიდო
akademi აკადემია
akademiker უმაღლესდამთავრებული
akademimedlem აკადემიის წევრი,

აკადემიკოსი
akademisk აკადემიური
akantus აკანთო
akantusblad აკანთოს ფოთოლი
akasie აკაცია (ხე Acacia)
akasietre აკაცია (ხე Acacia)
ake სრიალი
akebakke ჩასასრიალებელი,

სასრიალო გორაკი
akebane სასრიალო გორაკი
akevitt აკვავიტე (არყისმაგვარი

სასმელი)
akilleshæl აქილესის ქუსლი
akillessene აქილესის მყესი
akklimatisasjon აკლიმატიზაცია
akklimatisere აკლიმატიზება
akklimatisering აკლიმატიზაცია
akklimatiseringsperiode აკლიმატიზაციის პერიოდი
akkommodasjon მორგების უნარი
akkompagnere აკომპანირება
akkompagnering აკომპანირება
akkord შეთანხმება, გარიგება

აკორდი
akkreditere აკრედიტება
akkreditering აკრედიტება
akkreditert აკრედიტებული
akkumulasjon დაგროვება, აკუმულაცია
akkumulator აკუმულატორი
akkumulatorbatteri აკუმულატორი
akkumulere დაგროვება, აკუმულირება
akkumulering დაგროვება, აკუმულაცია
akkumulert დაგროვილი,

აკუმულირებული
akkurat ზუსტად
akne მუწუკი
akrobat აკრობატი
akrobatikk აკრობატიკა
akrobatisk აკრობატული
akrobatkunst აკრობატიკა
akromatisk აქრომატული
akromatisme აქრომატიზმი
akronym აკრონიმი, შემოკლება
akryl აკრილის ქსოვილი
akrylfarge აკრილის საღებავი
akrylfarve აკრილის საღებავი

aftentur akrylfarve
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aks თავთავი
akse ღერძი
aksel ღერძი
akselavstand მანძილი მანქანის ღერძებს

შორის
akselbelastning ღერძზე მოსული

დატვირთვა
akselerasjon აჩქარება
akselerasjonsmåler აჩქარების გამზომი
akselerator ამაჩქარებელი
akselerere აჩქარება
akseltrykk ღერძზე მოსული

დატვირთვა
aksent აქცენტი, კილო

მახვილი
aksentfri უაქცენტო, აქცენტის გარეშე
aksentuere გამახვილება, ხაზგასმა
aksentuert აქცენტირებული,

გამახვილებული,
ხაზგასმული

aksept დადასტურება
მიღება

akseptabel მისაღები
aksepterbar მისაღები
akseptere მიღება
akseptor აქცეპტორი
aksess შეშვება, დაშვება
aksial აქსიალური, ღერძის

გასწვრივ მიმართული
aksiom აქსიომა
aksiomatisk აქსიომატური
aksise აქციზი
aksisfri უაქციზო
aksje აქცია (ფასიანი ქაღალდი)
aksjebeskatning აქციების დაბეგვრა
aksjebørs ბირჟა
aksjeeier აქციათა მფლობელი,

აქციონერი
aksjeemisjon აქციების ემისია
aksjefall აქციათა კურსის ვარდნა
aksjefond სააქციო ფონდი
aksjehandel აქციებით ვაჭრობა
aksjeinnehaver აქციების მფლობელი
aksjekjøp აქციების ყიდვა
aksjekjøper აქციების მყიდველი
aksjekurs აქციების კურსი
aksjemarked ფასიანი ქაღალდების

ბაზარი
aksjemarknad ფასიანი ქაღალდების

ბაზარი
aksjepris აქციების ფასი
aksjesalg აქციების გაყიდვა

aksjeselskap სააქციო საზოგადოება
(შემოკლებით AS)

aksjespekulasjon აქციებით სპეკულაცია
aksjeutstedelse აქციების გამოშვება
aksjeverdi აქციების ღირებულება
aksjon აქცია, ღონისძიება

ქმედება
aksjonere აქციის გამართვა
aksjonsdeltager აქციის მონაწილე
aksjonsdeltaker აქციის მონაწილე
aksjonsradius ქმედების რადიუსი,

მოქმედების რადიუსი
aksjonær აქციების მფლობელი,

აქციონერი
aksjonærmøte აქციონერთა კრება
akt მოქმედება, აქტი

ოქმი
პატივისცემა

aktbar პატივსაცემი, პატივცემული
akte პატივისცემა
aktelse პატივისცემა
aktet პატივსაცემი, პატივცემული
aktinoid აქტინიდი
aktiv აქტიური
aktivere გააქტიურება
aktivering გააქტიურება
aktivisere გააქტიურება
aktivisering გააქტიურება
aktivist აქტივისტი
aktivitet საქმიანობა, აქტიურობა

ღონისძიება
aktivitetsøkning გააქტიურება
aktivt აქტიურად
aktor ბრალმდებელი,

პროკურორი
aktorat ბრალდების მხარე
aktpågivende ფრთხილი
aktrise მსახიობი ქალი
aktsom ფრთხილი
aktsomhet სიფრთხილე
aktualisere აქტუალიზაცია
aktualisering აქტუალიზება
aktualitet აქტუალურობა
aktuell აქტუალური
aktverdig პატივსაცემი, პატივცემული
aktør მსახიობი
akupunktur აკუპუნქტურა
akustikk აკუსტიკა
akustisk აკუსტიკური
akutt სასწრაფო

მწვავე
akuttavdeling რეანიმაციის განყოფილება
akutthjelp გადაუდებელი დახმარება

aks akutthjelp

Norsk-georgisk ordbok 5



akuttilfelle მძიმე შემთხვევა
akuttsituasjon მძიმე მდგომარეობა
akvamarin აკვამარინი, მომწვანო

ლურჯი ფერი
akvarell აკვარელი, წყალსაღებავი
akvarellfarge აკვარელი, წყალსაღებავი
akvarellfarve აკვარელი, წყალსაღებავი
akvarellmaling აკვარელი, წყალსაღებავი
akvariefisk აკვარიუმის თევზი
akvarielevende აკვარიუმში მცხოვრები
akvarieplante აკვარიუმის მცენარე,

აკვარიუმის წყალმცენარე
akvarium აკვარიუმი
akvedukt წყალსატარი
alantrot კულმუხო (მცენარე Inula

helenium)
alarm განგაში
alarmberedskap საგანგებო მზადყოფნა
alarmerende საგანგაშო
alarmklokke მაღვიძარა
alarmsignal განგაში
alarmsystem სიგნალიზაცია
alarmtilstand საგანგაშო მდგომარეობა
albaner ალბანელი
albansk ალბანური
albatross ალბატროსი (ფრინველი

ოჯახიდან Diomedinae)
albino ალბინოსი
albue იდაყვი
album ალბომი
aldeles სრულიად, სავსებით
alder ასაკი
alderdom სიბერე
alderdomsforsker გერონტოლოგი
alderdomsforsking გერონტოლოგია
alderdomsforskning გერონტოლოგია
aldersbarriere ასაკობრივი ბარიერი
aldersdifferens ასაკობრივი სხვაობა
aldersfordeling ასაკობრივი განაწილება
aldersforsker გერონტოლოგი
aldersforsking გერონტოლოგია
aldersforskjell ასაკობრივი სხვაობა
aldersforskning გერონტოლოგია
aldersgransking გერონტოლოგია
aldersgrense ასაკობრივი შეზღუდვა
aldersgruppe ასაკობრივი ჯგუფი
alderskategori ასაკობრივი ჯგუფი
aldersklasse ასაკობრივი ჯგუფი
aldersmessig ასაკობრივი
alderspensjon ასაკობრივი პენსია
aldersskilnad ასაკობრივი სხვაობა
aldre დაბერება
aldri არასოდეს, ვერასოდეს

aldring მოძველება
დაბერება

aldringsprosess დაბერების პროცესი
aldringstegn სიბერის ნიშანი
alene მარტო
alenebarn დედისერთა
aleneboende მარტოდ მცხოვრები
alenefar მარტოხელა მამა
aleneforelder მარტოხელა მშობელი
aleneforsørger მარტოხელა მარჩენალი
alenehersker ავტოკრატი
alenemamma მარტოხელა დედა
alenemor მარტოხელა დედა
alenepappa მარტოხელა მამა
alfabet ანბანი
alfabetisere ანბანის მიხედვით

დალაგება
alfabetisering ანბანის მიხედვით

დალაგება
alfabetisk ანბანური
alfahann ალფა-მამრი
alfahunn ალფა-მდედრი
alfakrøll ლოკოკინა
alfalfa იონჯა (მცენარე Medicago

sativa)
alfanedbryting ალფა-დაშლა
alfapartikkel ალფა-ნაწილაკი
alfastråle ალფა-სხივი
alfastråling ალფა-გამოსხივება
alfastrålingskilde ალფა-გამოსხივების წყარო
alfatispe ალფა-მდედრი
alfaversjon ალფა-ვერსია
alfons სუტინიორი
alge წყალმცენარე
algeart წყალმცენარის სახეობა
algebelte წყალმცენარეთა სარტყელი
algebra ალგებრა
algebraisk ალგებრული
algebraprogram ალგებრის პროგრამა
algeinvasjon წყალმცენარეთა შემოსევა
algerier ალჟირელი
algerisk ალჟირული
algoritme ალგორითმი
algoritmisk ალგორითმული
alibi ალიბი
alien უცხოპლანეტელი
alienasjon გაუცხოება
alienere გაუცხოება
alienering გაუცხოება
alkali ტუტე
alkalimetall ტუტე ლითონი
alkaloid ალკალოიდი
alkanna ალკანა (მცენარე Alkanna)

akuttilfelle alkanna
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alke ალკა (ფრინველი Alca torda)
alkefugl ალკა (ფრინველი ოჯახიდან

Alcae)
alkohol ალკოჰოლი
alkoholbruk ალკოჰოლის მოხმარება
alkoholdrikk ალკოჰოლური სასმელი
alkoholforbruk ალკოჰოლის მოხმარება
alkoholforgifte ალკოჰოლური მოწამვლა
alkoholfri უალკოჰოლო
alkoholholdig ალკოჰოლური
alkoholiker ლოთი
alkoholinnhold ალკოჰოლის შემცველობა
alkoholisk ალკოჰოლური
alkoholisme ალკოჰოლიზმი
alkoholkonsentrasjon ალკოჰოლის კონცენტრაცია
alkohollukt სპირტის სუნი
alkoholmisbruker ლოთი
alkoholmotstander ალკოჰოლის

მოწინააღმდეგე
alkoholproblem ალკოჰოლის პრობლემა
alkoholpåvirket ნასვამი, მთვრალი
alkoholpåvirkning ალკოჰოლის ზემოქმედება
alkoholreklame ალკოჰოლის რეკლამა
alkoholrus სიმთვრალე
alkoholsmugling ალკოჰოლის კონტრაბანდა
alkymi ალქიმია
alkymist ალქიმიკოსი
all ყველა

ყოველი
alldeles სრულიად, სავსებით
alle ხეივანი

ყველა
allegori ალეგორია
allehånde ყველანაირი

ბაჰარი (მცენარე Pimenta
officinalis)

allemannseie საერთო საკუთრება
საყოველთაო ავლადიდება

aller ყველაზე
ყველაზე უფრო (aller mest),
უპირველეს ყოვლისა (aller
først), საუკეთესო (aller best)

allerede უკვე
allergi ალერგია
allergifremkallende ალერგიის გამომწვევი
allergiproblem ალერგიის პრობლემა
allergireaksjon ალერგიული რეაქცია
allergisk ალერგიული
allergolog ალერგოლოგი
allergologi ალერგოლოგია
allerhelligst უწმინდესი
allerhøyest უმაღლესი
allerstørst უდიდესი

allerytterst უკიდურესი, განაპირა
allesteds ყველგან
allestedsfra ყველა მხრიდან
allestedsnærværende ყველგან მსუფევი, ყველგან

მყოფი
allianse ალიანსი, კავშირი
allianseinngåelse ალიანსში შესვლა
alliansepartner მოკავშირე
alliere გაერთიანება, კავშირში

შესვლა
alliert მოკავშირე
alligator ალიგატორი
alligatorklype კბილებიანი მომჭერი
alligatorpære ავოკადო (ხე Persea

americana)
alligatorskinn ალიგატორის ტყავი
allikevel თუმცა
allmakt ძლევამოსილება
allmektig ძლევამოსილი,

ყოვლისშემძლე
allmektighet ძლევამოსილება
allmenn საზოგადო, ზოგადი,

საყოველთაო
allmennaksjeselskap ღია სააქციო საზოგადოება

(შემოკლებით ASA)
allmennbegrep ზოგადი ცნება
allmenndannelse ზოგადი განათლება
allmenndannende ზოგადსაგანმანათლებლო
allmenndanning ზოგადი განათლება
allmennfag ზოგადი საგანი
allmenngyldig უნივერსალური,

საზოგადოდ აღიარებული
allmennhet საზოგადოება
allmennkringkaster საზოგადოებრივი

მაუწყებელი
allmennkringkasting საზოგადოებრივი

მაუწყებლობა
allmennlege თერაპევტი
allmennlærerutdannelse ზოგადპედაგოგიური

განათლება
allmennmenneskelig ზოგადსაკაცობრიო,

ზოგადადამიანური
allmennmøte საერთო კრება
allmennopplysning ზოგადი ინფორმაცია
allmennpraktiker თერაპევტი
allmennradio საზოგადოებრივი რადიო
allmennteoretisk ზოგადთეორიული
allmenntilstand ზოგადი მდგომარეობა
allmennutdannelse ზოგადი განათლება
allmennutdannende ზოგადსაგანმანათლებლო
allmennutdanning ზოგადი განათლება
allmennvitenskapelig ზოგადსამეცნიერო
allmenutdanningsmessig ზოგადსაგანმანათლებლო

alke allmenutdanningsmessig
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allmue ხალხი
მრევლი

allmueskole დაწყებითი სკოლა
allmøte საერთო კრება
allokasjon გამოყოფა
allokere გამოყოფა
allsidig ყოველმხრივი,

მრავალმხრივი
allslags ყველანაირი, ყოველგვარი
alltid ყოველთვის, მუდამ
allting ყველაფერი

პარლამენტი (ისლანდიაში)
alluvial ალუვიური
alluvium ალუვიონი
allvitende ყოვლის მცოდნე
alm თელა, თელამუში (ხე Ulmus

glabra)
almanakk კალენდარი
almegrein თელამუშის შტო
almegren თელამუშის შტო
almen ზოგადი, საზოგადო
almetre თელა, თელამუში (ხე Ulmus

glabra)
alminnelig საყოველთაო, საზოგადო,

ზოგადი
ჩვეულებრივი, უბრალო

aloe ალოე
alpakka ალპაკა (ცხოველი Lama

paco)
alpefiol ყოჩივარდა, ციკლამენი

(მცენარე Cyclamen)
alpegeit ალპური გარეთხა

(ცხოველი Capra ibex)
alpehue ბერეტი
alpeklima ალპური ჰავა
alpelandskap ალპური ლანდშაფტი
alpelue ბერეტი
alperose როდოდენდრონი (მცენარე

Rhododendron)
alpesteinbukk ალპური გარეთხა

(ცხოველი Capra ibex)
alpestenbukk ალპური გარეთხა

(ცხოველი Capra ibex)
alpeterreng ალპური ზონა
alpin ალპური
alpinisme ალპინიზმი,

მთამსვლელობა
alpinist მთამსვლელი, ალპინისტი

სამთო მოთხილამურე
alsikekløver შვედური სამყურა (მცენარე

Trifolium hybridum)
alskens ყოველნაირი

alt ყველაფერი
ალტი

altabsorberende ყოვლისშთანმთქმელი
altavgjørende საბედისწერო
alter საკურთხეველი
alternasjon შენაცვლება
alternativ ალტერნატივა

ალტერნატიული
alternerende ცვლადი, შენაცვლებადი,

მონაცვლეობითი
altetende ყველაფრის მჭამელი
alteter ყველაფრის მჭამელი
altfor ძალიან

ნამეტანი
altgjennomstrømmende ყოვლისგამჭოლი,

ყველაფრისგამჭოლი
altgjennomtrengende ყოვლისგამჭოლი,

ყველაფრისგამჭოლი
altmuligmann ხელმარჯვე ოსტატი
altomfattende ყოვლისმომცველი
altomspennende ყოვლისმომცველი
altruisme ალტრუიზმი
altruist ალტრუისტი
altruistisk ალტრუისტული
altså მაშასადამე
altødeleggende დამანგრეველი
aluminium ალუმინი
aluminiumfabrikk ალუმინის ქარხანა
aluminiumfolie ალუმინის ფოლგა
aluminiumforbindelse ალუმინის შენაერთი
aluminiumhydroksid ალუმინის ჰიდროქსიდი
aluminiumkjele ალუმინის ჩაიდანი
aluminiumkonsentrasjon ალუმინის კონცენტრაცია
aluminiumkonstruksjon ალუმინის კონსტრუქცია
aluminiumledning ალუმინის მავთული
aluminiumlegering ალუმინის შენადნობი
aluminiumpanne ალუმინის ტაფა
aluminiumplate ალუმინის ფირფიტა
aluminiumpris ალუმინის ფასი
aluminiumproduksjon ალუმინის წარმოება
aluminiumprodukt ალუმინის ნაწარმი
aluminiumprodusent ალუმინის მწარმოებელი
aluminiumrør ალუმინის მილი
aluminiumsfabrikk ალუმინის ქარხანა
aluminiumsfolie ალუმინის ფოლგა
aluminiumsforbruk ალუმინის მოხმარება
aluminiumskasserolle ალუმინის ქვაბი
aluminiumskjele ალუმინის ჩაიდანი
aluminiumskonsentrasjon ალუმინის კონცენტრაცია
aluminiumsledning ალუმინის მავთული
aluminiumsmalm ალუმინის მადანი
aluminiumspanne ალუმინის ტაფა
aluminiumsplate ალუმინის ფირფიტა

allmue aluminiumsplate
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aluminiumspris ალუმინის ფასი
aluminiumsproduksjon ალუმინის წარმოება
aluminiumsprodukt ალუმინის ნაწარმი
aluminiumsprodusent ალუმინის მწარმოებელი
aluminiumsramme ალუმინის ჩარჩო
aluminiumsrør ალუმინის მილი
aluminiumsskive ალუმინის ფირფიტა
aluminiumverk ალუმინის ქარხანა
alv ელფი
alveol ნუნა
alvor სერიოზულობა
alvorlig სერიოზული
alvorlighetsgrad სერიოზულობის ხარისხი
alvorligt სერიოზულად
alvorsfull სერიოზული
alvorsfylt სერიოზული
alvorsprat სერიოზული საუბარი
amalgam ამალგამა
amalgamering ამალგამაცია
amaryllis ამარილისი
amatør მოყვარული
amatørdykker მოყვარული მყვინთავი
amatørfotograf ფოტომოყვარული
amatørkamera სამოყვარულო კამერა
amatørklatrer მოყვარული მთამსვლელი
amatørmessig სამოყვარულო
amatørsyklist ველომოყვარული
ambassade საელჩო
ambassadeansatt საელჩოს თანამშრომელი
ambassadebygning საელჩოს შენობა
ambassadefunksjonær საელჩოს თანამშრომელი
ambassadeområde საელჩოს მიმდებარე

ტერიტორია
ambassadepersonale საელჩოს პერსონალი
ambassadepersonell საელჩოს პერსონალი
ambassadesekretær საელჩოს მდივანი
ambassadør ელჩი
ambassadørfrue ელჩის ცოლი
ambiguøs ორაზროვანი
ambisiøs ამბიციური
ambisjon ამბიცია
ambisjonsnivå ამბიციურობა
ambisjonsrik ამბიციური
ambivalent ამბივალენტური
ambrosia ამბროზია
ambulanse სასწრაფო
ambulansebase სასწრაფო დახმარების ბაზა
ambulansebil სასწრაფო დახმარების

მანქანა
ambulansebåt სასწრაფო დახმარების

კატარღა
ambulansefartøy სასწრაფო დახმარების

კატარღა

ambulansefly სასწრაფო დახმარების
თვითმფინავი

ambulansefører სასწრაფო დახმარების
მძღოლი

ambulansehelikopter სასწრაფო დახმარების
შვეულმფრენი

ambulansepersonell სასწრაფო დახმარების
პერსონალი

ambulansesjåfør სასწრაფო დახმარების
მძღოლი

ambulansetjeneste სასწრაფო დახმარების
სამსახური

ambulansevogn სასწრაფო დახმარების
მანქანა

ambulatorisk ამბულატორიული
amerikaner ამერიკელი
amerikanisere გაამერიკელება
amerikanisering გაამერიკელება
amerikansk ამერიკული
amerikanskprodusert ამერიკული წარმოების
amerikanskvennlig პროამერიკული
amfetamin ამფეტამინი
amfibiebil მანქანა-ამფიბია
amfibiekjøretøy მანქანა-ამფიბია
amfibievogn მანქანა-ამფიბია
amfibium ამფიბია, წყალხმელეთა

ცხოველი
amfiteater ამფითეატრი
amfora ამფორა
aminosyre ამინმჟავა
amme ძიძა
ammoniakk ამიაკი
ammoniakkgass ამიაკი
ammonium ამონიუმი
ammoniumklorid ამონიუმის ქლორიდი
ammoniumnitrat ამონიუმის ნიტრატი
ammoniumsalt ამონიუმის მარილი
ammunisjon ამუნიცია, საბრძოლო

მასალა
ammunisjonstilførsel საბრძოლო მასალის

მიწოდება
amnesti ამნისტია, შეწყალება
amoralisme უზნეობა, ამორალიზმი
amoralitet უზნეობა, ამორალურობა
amoralsk უზნეო, ამორალური
amoralskhet უზნეობა, ამორალურობა
amorf ამორფული
amorøs სასიყვარულო
ampel ჩამოსაკიდი ლარნაკი
ampelplante ამპელური მცენარე
ampere ამპერი (დენის ერთეული)
amperemeter ამპერმეტრი
amperetime ამპერსაათი

aluminiumspris amperetime
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amplitude ამპლიტუდა
amplitudeforsterkning ამპლიტუდის გაძლიერება
amplitudemodulasjon ამპლიტუდური

მოდულაცია
ampulle ამპულა
amputasjon ამპუტაცია
amputere ამპუტირება
amputering ამპუტირება
amulett ამულეტი
amurjerpe გნოლქათამა (ფრინველი

Falcipennis falcipennis)
amurleopard ამურის ლეოპარდი

(ცხოველი Panthera pardus
ssp. orientalis)

amøbe ამება (ერთუჯრედიანი
ორგანიზმი)

anabol ანაბოლური
anabolisk ანაბოლური
anabolisme ანაბოლიზმი, ბიოსინთეზი
anabolsk ანაბოლური
anaerob ანაერობი
anakonda ანაკონდა (გველი Eunectes

murinus)
anakronisme ანაქრონიზმი
anal ანალური
analfabet უწიგნური
analfabetisme უწიგნურობა
analog ანალოგიური

ანალოგური
analogi ანალოგია
analogsignal ანალოგური სიგნალი
analogur ანალოგური საათი
analsex ანალური სექსი
analyse ანალიზი
analyserbar გაანალიზებადი
analysere გაანალიზება
analysering გაანალიზება
analysert გაანალიზებული
analytiker ანალიტიკოსი
analytisk ანალიტიკური
ananas ანანასი
ananasbrus ანანასის წვენი
ananasdyrking ანანასის მოყვანა
ananasjuice ანანასის წვენი
ananaskirsebær დუდღობო, ონტკოფა

(მცენარე Physalis peruviana)
ananasplante ანანასი
ananassaft ანანასის წვენი
ananassmak ანანასის გემო
anarki ანარქია
anarkisme ანარქიზმი
anarkist ანარქისტი
anarkistgruppe ანარქისტთა ჯგუფი

anarkistisk ანარქისტული
anatom ანატომი
anatomi ანატომია
anatomibok ანატომიის წიგნი
anatomisk ანატომიური
anbefale რჩევა
anbefalelse რჩევა
anbefaling რჩევა, რეკომენდაცია
anbefalingsbrev სარეკომენდაციო წერილი
anbringe მოთავსება
anbud ტენდერი

შეთავაზება
and იხვი
andakt ლოცვა
andebryst იხვის მკერდი
andedun იხვის ბუმბული
andeegg იხვის კვერცხი
andeflokk იხვების გუნდი
andefugl იხვი
andegg იხვის კვერცხი
andekylling იხვის ჭუჭული
andel წილი

წვლილი
andelseie თანამფლობელობა
andelseier თანამფლობელი
andelshaver მეწილე
anderledes სხვანაირად, სხვაგვარად
anderledestenkende სხვაგვარად მოაზროვნე
andesbjørn სათვალიანი დათვი

(ცხოველი Tremarctos
ornatus)

andeshjort სამხრეთანდური ირემი
(ცხოველი Hippocamelus)

andføtting ანტიპოდი
andre სხვა

მეორე
andrefiolin მეორე ვიოლინო
andregenerasjon მეორე თაობა
andregenerasjonsinnvandrer მეორე თაობის იმიგრანტი
andregir მეორე სიჩქარე
andregrad მეორე ხარისხი
andregrads მეორე ხარისხის
andregradsligning კვადრატული განტოლება
andregradslikning კვადრატული განტოლება
andregradspolynom მეორე ხარისხის

მრავალწევრი,
კვადრატული ფორმა

andreklasse მეორე კლასი
andreplass მეორე ადგილი
andresprog მეორე ენა
andrespråk მეორე ენა
andreutgave მეორე გამოცემა
andrevalg მეორე არჩევანი

amplitude andrevalg
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andrik მამალი იხვი
androgen ანდროგენი
andunge იხვის ჭუჭული
ane წინაპარი

წარმოდგენა, შეგრძნება
anekdote ანეკდოტი
anekdotisk ანეკდოტური
anelse წარმოდგენა, შეგრძნება

ოდნავი, ცოტაოდენი
anemi ანემია
anemometer ანემომეტრი
anerkjenne აღიარება, ცნობა
anerkjennelse აღიარება, ცნობა
anerkjennelsesverdig აღიარების ღირსი
anerkjenning აღიარება, ცნობა
anerkjent აღიარებული
aneroidbarometer ანეროიდი
anestesi ანესთეზია
anestesilege ანესთეზიოლოგი, ექიმი-

ანესთეზიოლოგი
anestesiolog ანესთეზიოლოგი, ექიმი-

ანესთეზიოლოგი
anestesiologi ანესთეზიოლოგია
anestesisjukepleier ექთანი-ანესთეზიოლოგი
anestesisykepleier ექთანი-ანესთეზიოლოგი
anestesisøster ექთანი-ანესთეზიოლოგი
anetavle საგვარეულო ცხრილი
anfall შეტევა
anføre ციტირება
anførsel ციტირება
anførselstegn ბრჭყალი
angel ნემსკავი
angelfiske ანკესით თევზაობა
anger სინანული
angi დასახელება, მითითება

გაცემა
angina სტენოკარდია
angivelig რამდენადაც ცნობილია
angivelse დასახელება, მითითება

დეკლარაცია
angiver გამცემი

დამბეზღებელი, მაბეზღარა
angle ანკესით თევზაობა
angorahår ანგორის ბეწვი
angorakanin ანგორის ბოცვერი
angorakatt ანგორის კატა
angoraull ანგორის შალი
angre სინანული
angrep თავდასხმა, შეტევა, იერიში
angrepsfly მოიერიშე თვითმფრინავი
angrepsforsøk თავდასხმის მცდელობა
angrepshelikopter მოიერიშე შვეულმფრენი
angrepskrig თავდასხმითი ომი

angrepslyst აგრესიულობა
angrepslysten აგრესიული
angrepsmulighet თავდასხმის შესაძლებლობა
angrepsmål თავდასხმის სამიზნე
angrepsspiller თავდამსხმელი
angrepsvåpen თავდასხმითი იარაღი
angripe თავდასხმა, შეტევა
angriper აგრესორი, თავდამსხმელი
angst შიში, შფოთვა
angå შეხება, კავშირის ქონა
angående დაკავშირებით
animasjon ანიმაცია
animasjonsfilm ანიმაციური ფილმი
animere გაცოცხლება, გამხნევება

ამოძრავება
anion ანიონი
anke გასაჩივრება,

გაპროტესტება, აპელირება
ankefrist გასაჩივრების ბოლო ვადა
ankel კოჭი
ankemulighet გასაჩივრების

შესაძლებლობა
anker ღუზა
ankermann ესტაფეტის

დამასრულებელი
anket გასაჩივრებული
anklage ბრალდება
anklagebenk ბრალდებულთა სკამი,

მსჯავრდებულთა სკამი
anklagelse ბრალდება
anklagende ბრალდებითი
anklager ბრალმდებელი
anklaget ბრალდებული,

დადანაშაულებული
ankomme ჩასვლა

ჩამოსვლა, მოსვლა
ankommen მოსული, ჩამოსული
ankomst ჩამოსვლა
ankomstdag ჩამოსვლის დღე
ankomstdato ჩამოსვლის თარიღი
ankomsthall ჩამოსვლის დარბაზი,

ჩამოფრენის დარბაზი
ankomsttavle ჩამოსვლის განრიგი
ankomsttid ჩამოსვლის დრო
ankre ღუზის ჩაშვება
ankring ღუზის ჩაშვება
anledning შესაძლებლობა

ხელსაყრელი შემთხვევა
anlegg ნაგებობა

კონსტრუქცია
დანადგარი

anlegge შენება
აგება

andrik anlegge
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anliggende საკითხი, საქმე
anmelde შეტყობინება

გაკრიტიკება
anmerke აღნიშვნა, შენიშვნა
anmerkning შენიშვნა

კომენტარი
anmode თხოვნა
anmodning თხოვნა
anneksjon ანექსია
annen სხვა

მეორე
annendag მეორე დღე
annenetappe მეორე ეტაპი
annenetasje მეორე სართული
annenfiolin მეორე ვიოლინო
annenflyger მეორე მფრინავი
annengenerasjon მეორე თაობა
annengenerasjons მეორე თაობის
annengrads მეორეხარისხოვანი

მეორე ხარისხის
annengradsligning კვადრატული განტოლება
annengradslikning კვადრატული განტოლება
annengradspolynom მეორე ხარისხის

მრავალწევრი,
კვადრატული ფორმა

annengradsuttrykk კვადრატული
გამოსახულება

annenhver ყოველი მეორე
annenklasse მეორე კლასი
annenpilot მეორე მფრინავი
annenplass მეორე ადგილი
annenrunde მეორე რაუნდი
annensteds სხვაგან
annenstedsfra სხვა მხრიდან
annenutgave მეორე გამოცემა
annerledes სხვანაირად, სხვაგვარად,

სხვა გზით
annerledestenkende სხვაგვარად მოაზროვნე
annet სხვა

მეორე
annetspråk მეორე ენა
annihilation ანიჰილაცია
annihilering ანიჰილაცია
annonse რეკლამა, ანონსი,

განცხადება
annonseavis განცხადებების გაზეთი
annonsebyrå სარეკლამო სააგენტო
annonseinntekt რეკლამიდან მიღებული

შემოსავალი
annonsekampanje სარეკლამო კამპანია
annonsere გამოცხადება

annonsert აფიშირებული,
გამოცხადებული,
გახმაურებული

annuell წლიური, ყოველწლიური
annullasjon ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
annullere ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
annullering ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
annullert ანულირებული,

გაუქმებული, ბათილად
ცნობილი

anode ანოდი (დადებითი
ელექტროდი)

anodestrøm ანოდური დენი
anomali ანომალია
anomalisk ანომალიური
anonym ანონიმი
anonymitet ანონიმურობა
anorexia ანორექსია
anorganisk არაორგანული
anormal არანორმალური
anpasning ადაპტაცია, შეწყობა,

მორგება
anrette მიყენება
anrike გამდიდრება
anriking გამდიდრება
anrikingsprosess გამდიდრების პროცესი
anrikning გამდიდრება
anrop ზარი
ansamle შეგროვება, შეკრება
ansatt თანამშრომელი,

დაქირავებული
anse ჩათვლა, მიჩნევა
ansette თანამშრომლად აყვანა,

დაქირავება
ansettelse თანამშრომლად აყვანა,

დაქირავება
ansettelsespraksis დაქირავების პრაქტიკა
ansiennitet ნამსახურობა, სტაჟი
ansiennitetsprinsipp ნამსახურობის პრინციპი
ansikt სახე
ansiktsbeskyttelse სახის დაცვა
ansiktsdekt სახედაფარული
ansiktsdrag სახის ნაკვთი
ansiktsfarge სახის ფერი
ansiktsfarve სახის ფერი
ansiktsgjenkjenning სახის ამოცნობა
ansiktshud სახის კანი
ansiktskrem სახის კრემი
ansiktsløftning სახის პლასტიკური

ოპერაცია

anliggende ansiktsløftning
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ansiktsløs ანონიმური
ansiktsmassasje სახის მასაჟი
ansiktspleie სახის მოვლა
ansiktstrekk სახის ნაკვთი
ansiktsuttrykk სახის გამომეტყველება
ansiktsvakker პირმშვენიერი
anskaffe შეძენა
anskaffelse შეძენა

შენაძენი
anskaffelsesdato შეძენის თარიღი
anskaffelsespraksis შეძენის პრაქტიკა
anskaffet შეძენილი
anskue ხედვა, აღქმა
anskuelig თვალსაჩინო
anskueliggjøre ნათელყოფა
anskueliggjøring ნათელყოფა
anskuelighet თვალსაჩინოება
anskuelse ხედვა, აღქმა
anskuelsesevne დანახვის უნარი
anslag შეფასება
anslagsvis შეფასებით, დაახლოებით
anslå შეფასება
anspenne დაძაბვა
anspent დაძაბული
anstalt დაწესებულება
anstendig სათანადო, შესაფერისი

წესიერი
anstendighet წესიერება, ღირსება
anstendighetsfølelse ღირსების შეგრძნება
anstendigvis წესიერად, ღირსეულად
anstifte გაჩაღება
anstifter გაჩაღებელი, წამკიდებელი
anstrenge დაძაბვა
anstrengelse ძალისხმევა
anstrengende დამქანცველი
anstrøk ელფერი
ansvar პასუხისმგებლობა
ansvarlig პასუხისმგებელი
ansvarliggjøre პასუხისმგებლობის

დაკისრება
ansvarliggjøring პასუხისმგებლობის

დაკისრება
ansvarlighet პასუხისმგებლობის

შეგრძნება
ansvarsbegrep პასუხისმგებლობის ცნება
ansvarsbevisst პასუხისმგებლობით

აღსავსე
ansvarsbevissthet პასუხისმგებლობის

გრძნობა
ansvarsdeling პასუხისმგებლობის

განაწილება
ansvarsfelt პასუხისმგებლობის არე

ansvarsfordeling პასუხისმგებლობის
განაწილება

ansvarsfraskrivelse პასუხისმგებლობის
თავიდან აცილება

ansvarsfri პასუხისმგებლობისგან
განთავისუფლებული

ansvarsfrihet თავისუფლება
პასუხისმგებლობისგან

ansvarsfritak პასუხისმგებლობისგან
განთავისუფლება

ansvarsfull პასუხისმგებლობით
აღსავსე

ansvarsfølelse პასუხისმგებლობის
შეგრძნება

ansvarshavende პასუხისმგებელი
ansvarsløs უპასუხისმგებლო
ansvarsløshet უპასუხისმგებლობა
ansvarsmedviten პასუხისმგებელი
ansvarsområde პასუხისმგებლობის არე
ansvarsoverføring პასუხისმგებლობის

გადაცემა
ansvarsspørsmål პასუხისმგებლობის

საკითხი
anta მიღება

დაშვება
ვარაუდი

antagelig მისაღები
სავარაუდო

antageligvis სავარაუდოდ
antagelse მიღება

დაშვება
ვარაუდი

antagonisme ანტაგონიზმი
antagonist ანტაგონისტი
antagonistisk ანტაგონისტური
antakelig მისაღები

სავარაუდო
antakeligvis სავარაუდოდ
antakelse მიღება

დაშვება
ვარაუდი

antall რაოდენობა, ოდენობა
antarktisekspedisjon ანტარქტიკული ექსპედიცია
antarktishvalfugl ანტარქტიკული პრიონი

(ფრინველი Pachyptila
desolata)

antarktisk ანტარქტიკული
antarktispetrell ანტარქტიკული ქარიშხალა

(ფრინველი Thalassoica
antarctica)

antarktisulv ფოლკლენდის მგელი
(ცხოველი Dusicyon australis)

antecedent წინამორბედი

ansiktsløs antecedent

Norsk-georgisk ordbok 13



antegne ჩანიშვნა, ჩაწერა
antegnelse ჩანაწერი, შენიშვნა
antenne ანტენა

ანთება, აალება, ცეცხლის
წაკიდება

antenneinntak ანტენის შესაერთებელი
ბუდე

antennekabel ანტენის კაბელი
antennekobling ანტენის მიერთება
antennelig აალებადი
antennelighet აალებადობა
antennelse აალება, ანთება
antent ანთებული,

ცეცხლწაკიდებული
antiamerikansk ანტიამერიკული
antibakteriell ბაქტერიების

საწინააღმდეგო,
ანტიბაქტერიული

antiballistisk ანტიბალისტიკური
antibiotikabehandling ანტიბიოტიკებით

მკურნალობა
antibiotikakur ანტიბიოტიკებით

მკურნალობა
antibiotikum ანტიბიოტიკი
antibyråkratisk ანტიბიუროკრატული
antidemokrat ანტიდემოკრატი
antidemokratisk ანტიდემოკრატიული
antidepressiv ანტიდეპრესიული,

დეპრესიის საწინააღმდეგო
antifascisme ანტიფაშიზმი
antifascist ანტიფაშისტი
antifascistisk ანტიფაშისტური
antifeminisme ანტიფემინიზმი
antifeminist ანტიფემინისტი
antifransk ანტიფრანგული
antifrostmiddel ანტიფრიზი
antiføderalist ანტიფედერალისტი
antihelt ანტიგმირი
antiimperialisme ანტიიმპერიალიზმი
antiimperialist ანტიიმპერიალისტი
antiimperialistisk ანტიიმპერიალისტური
antiinflammatorisk ანთების საწინააღმდეგო
antiinfluensamedikament გრიპის საწინააღმდეგო

წამალი
antijødisk ანტისემიტური
antikk ანტიკური
antikolonialistisk ანტიკოლონიალისტური
antikommunisme ანტიკომუნიზმი
antikommunist ანტიკომუნისტი
antikommunistisk ანტიკომუნისტური
antikonsepsjonell პრევენციული

ჩასახვის საწინააღმდეგო

antikonsepsjonsmiddel ჩასახვის საწინააღმდეგო
საშუალება

antikonsepsjonspille ჩასახვის საწინააღმდეგო
აბი

antikorrupsjonskampanje კორუფციის საწინააღმდეგო
კამპანია

antikrigsdemonstrasjon ომის მოწინააღმდეგთა
დემონსტრაცია

antikvar ბუკინისტი
antikvarbokhandel ბუკინისტი
antikvarisk ანტიკვარული
antikvark ანტიკვარკი
antikvitet ანტიკვარიატი
antikvitetsforretning ანტიკვარიატის მაღაზია
antilogaritme ანტილოგარითმი
antilope ანტილოპა
antimaterie ანტინივთიერება
antimenneskelig ანტიადამიანური
antimilitarisme ანტიმილიტარიზმი
antimilitarist ანტიმილიტარისტი
antimilitaristisk ანტიმილიტარისტული
antinazist ანტინაცისტი
antinazistisk ანტინაცისტური
antinomi ანტინომია
antinøytrino ანტინეიტრინო
antioksidant ანტიოქსიდანტი
antipanservåpen ჯავშანგამტანი იარაღი
antipartikkel ანტინაწილაკი
antipassat ანტიპასატი
antipati ანტიპათია
antipode ანტიპოდი
antiproton ანტიპროტონი
antirakettforsvar რაკეტსაწინააღმდეგო

თავდაცვა
antirakettvåpen რაკეტსაწინააღმდეგო

თავდაცვა
antirasisme ანტირასიზმი
antirasismebevegelse ანტირასისტული მოძრაობა
antirasist ანტირასისტი
antirasistbevegelse ანტირასისტული მოძრაობა
antirasistisk ანტირასისტული
antirussisk ანტირუსული
antisemitt ანტისემიტი
antisemittisk ანტისემიტური
antisemittisme ანტისემიტიზმი
antisexistisk ანტისექსისტური
antisionisme ანტისიონიზმი
antistatisk ანტისტატიკური
antistoff ანტისხეული
antisyklon ანტიციკლონი
antityrkisk ანტითურქული
antivirus ანტივირუსი
antologi ანთოლოგია

antegne antologi
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antonym ანტონიმი
antrasitt ანტრაციტი
antrasittkol ანტრაციტი
antrasittkull ანტრაციტი
antrekk ჩაცმულობა
antropolog ანთროპოლოგი
antropologi ანთროპოლოგია
antropologisk ანთროპოლოგიური
antyde მინიშნება
antydning მინიშნება
antydningsvis მინიშნებით
anvendbar გამოყენებადი
anvende გამოყენება, სარგებლობა,

მოხმარება
anvendelig მოხერხებული
anvendelighet მოხერხებულობა
anvendelse მოხმარება, გამოყენება
anvendelsesmulighet გამოყენების შესაძლებლობა
anvendelsesområde გამოყენების არე
anvisning ინსტრუქცია
aorta აორტა
apartheid აპართეიდი
apartheidmotstander აპართეიდის

მოწინააღმდეგე
apartheidpolitikk აპართეიდის პოლიტიკა
apartheidregime აპართეიდის რეჟიმი
apati აპათია
apatisk აპათიური
ape მაიმუნი
apeaktig მაიმუნური,

მაიმუნისმაგვარი
apebrødtre ბაობაბი (ხე Adansonia)
apebur სამაიმუნე
apekatt მაიმუნი
apekattlignende მაიმუნური,

მაიმუნისმაგვარი
apelignende მაიმუნური,

მაიმუნისმაგვარი
apeliknende მაიმუნური,

მაიმუნისმაგვარი
apestrek მაიმუნობა
apeørn მაიმუნჭამია (ფრინველი

Pithecophaga jefferyi)
apokalypse აპოკალიფსი
apokalyptisk აპოკალიფსური
apostel მოციქული
apostrof აპოსტროფი
apostroftegn აპოსტროფი, აპოსტროფის

ნიშანი
apotek აფთიაქი
apotekeier აფთიაქის მფლობელი
apoteker ფარმაცევტი

apotekervekt ლაბორატორიული
სასწორი, სამედიცინო
სასწორი

apotekfunksjon აფთიაქის ფუნქცია
apotekkjede აფთიაქთა ქსელი
apoteknett აფთიაქთა ქსელი
apotekpersonale აფთიაქის პერსონალი
apotekvekt ლაბორატორიული

სასწორი, სამედიცინო
სასწორი

apparat აპარატი, დანადგარი
apparatur აპარატურა
appartement ბინა, საცხოვრებელი
appellere აპელირება
appelsin ფორთოხალი
appelsinaroma ფორთოხლის სურნელი
appelsindessert ფორთოხლის დესერტი
appelsinhud ფორთოხლის კანი
appelsinhøst ფორთოხლის მოსავალი
appelsinjuice ფორთოხლის წვენი
appelsinjus ფორთოხლის წვენი
appelsinkjerne ფორთოხლის კურკა
appelsinliknende ფორთოხლისმაგვარი
appelsinsaft ფორთოხლის წვენი
appelsinskal ფორთოხლის კანი
appelsinskall ფორთოხლის კანი
appelsintre ფორთოხალი, ფორთოხლის

ხე
appendiks დამატება

ბრმა ნაწლავი
appendisitt აპენდიციტი
appetitt მადა
appetittlig მადისმომგვრელი
appetittløs უმადო, მადადაკარგული
appetittløshet უმადობა
appetittmangel უმადობა
appetittvekkende მადისმომგვრელი,

მადისაღმძვრელი
applaudere ტაშის დაკვრა
applaus ტაში
approbasjon აპრობაცია
approksimasjon აპროქსიმაცია, მიახლოება
approksimativ მიახლოებითი
aprikos გარგარი, ჭერამი (ხე Prunus

armeniaca)
aprikosaktig გარგარისებრი
aprikosfarget გარგარისფერი
aprikosfarvet გარგარისფერი
aprikoskompott გარგარის კომპოტი
aprikossyltetøy გარგარის მურაბა
aprikostre გარგარი, ჭერამი (ხე Prunus

armeniaca)
april აპრილი

antonym april
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aprildag აპრილის დღე
aprilmorgen აპრილის დილა
aprilnatt აპრილის ღამე
aprilspøk საპირველაპრილო ხუმრობა
apriorisk აპრიორული
aqua წყალი
araber არაბი
araberland არაბეთი
araberstat არაბული სახელმწიფო
arabertall არაბული ციფრი
araberverden არაბული სამყარო
arabisk არაბული
arabiskspråklig არაბულენოვანი
arabisktalende არაბულად მოლაპარაკე
arbeid სამუშაო, სამსახური
arbeide მუშაობა, შრომა
arbeidende მომუშავე
arbeider მშრომელი, მუშა
arbeiderbefolkning მშრომელი მოსახლეობა
arbeiderbydel მუშათა უბანი
arbeiderdemonstrasjon მუშათა დემონსტრაცია,

მშრომელთა დემონსტრაცია
arbeiderklasse მუშათა კლასი
arbeiderkollektiv სამუშაო კოლექტივი
arbeiderkvarter მუშათა კვარტალი
arbeiderkvinne მშრომელი ქალი
arbeiderlandsby მუშათა დასახლება
arbeideropptøyer მუშათა ამბოხი
arbeiderparti მშრომელთა პარტია
arbeiderpartilandsmøte მშრომელთა პარტიის

ყრილობა
arbeiderpartimedlem მშრომელთა პარტიის წევრი
arbeiderpartirepresentant მშრომელთა პარტიის

წარმომადგენელი
arbeiderpartivelger მშრომელთა პარტიის

ამომრჩეველი
arbeiderrevolusjon მუშათა რევოლუცია
arbeiderstreik მუშათა გაფიცვა
arbeidertillitsmann მუშათა წარმომადგენელი
arbeidsaktiv დასაქმებული
arbeidsavtale შრომითი ხელშეკრულება
arbeidsbelastning სამსახურეობრივი

დატვირთვა
arbeidsbeskrivelse სამუშაოს აღწერა
arbeidsbetingelse სამუშაო პირობები
arbeidsbie მუშა ფუტკარი
arbeidsdag სამუშაო დღე
arbeidsdeling სამუშაოს განაწილება
arbeidsdrakt სამუშაო ფორმა
arbeidsdyktig შრომისუნარიანი
arbeidsdyktighet შრომისუნარიანობა
arbeidserfaring მუშაობის გამოცდილება
arbeidsevne შრომისუნარიანობა

arbeidsfelle თანამშრომელი
arbeidsfolk მშრომელი ხალხი
arbeidsfordeling სამუშაოს განაწილება
arbeidsfri უმუშევარი
arbeidsgiver დამქირავებელი
arbeidsgiveransvar დამქირავებლის

პასუხისმგებლობა
arbeidsgiverinteresse დამქირავებლის ინტერესი
arbeidsgiverpart დამქირავებლის მხარე
arbeidsgiverposisjon დამქირავებლის პოზიცია
arbeidsgiverside დამქირავებლის მხარე
arbeidsglad შრომის მოყვარე
arbeidsgruppe სამუშაო ჯგუფი
arbeidshanske სამუშაო ხელთათმანი
arbeidshumør სამუშაო განწყობა
arbeidsinnvandrer სამუშაო იმიგრანტი
arbeidsinnvandring სამუშაო იმიგრაცია
arbeidsinnvandringsbølge სამუშაო იმიგრაციის

ტალღა
arbeidsintensiv შრომატევადი
arbeidsiver შრომისმოყვარეობა
arbeidskamerat კოლეგა, თანამშრომელი
arbeidsklima სამუშაო გარემო
arbeidsklær სამუშაო ტანსაცმელი
arbeidskollega კოლეგა, თანამშრომელი
arbeidskollektiv სამუშაო კოლექტივი
arbeidskonflikt სამსახურეობრივი

კონფლიქტი
arbeidskontrakt შრომითი ხელშეკრულება
arbeidskraft მუშა ხელი
arbeidskraftressurs მუშა ხელი
arbeidskraftsbehov მოთხოვნილება მუშა

ხელზე
arbeidskrevende შრომატევადი
arbeidsledig უმუშევარი, დაუსაქმებელი,

სამსახურდაკარგული
arbeidsledighet უმუშევრობა
arbeidsledighetsnivå უმუშევრობის დონე
arbeidsledighetsproblem უმუშევრობის პრობლემა
arbeidsledighetsstatistikk უმუშევრობის სტატისტიკა
arbeidsledighetstall უმუშევართა რიცხვი
arbeidslivserfaring სამსახურეობრივი

გამოცდილება
arbeidslyst შრომისმოყვარეობა
arbeidslønn ხელფასი, გასამრჯელო
arbeidsløs უმუშევარი, დაუსაქმებელი,

სამსახურდაკარგული
arbeidsløshet უმუშევრობა
arbeidsløshetsproblem უმუშევრობის პრობლემა
arbeidsløshetstall უმუშევართა რიცხვი
arbeidsmann მშრომელი, მუშა
arbeidsmarked შრომის ბაზარი
arbeidsmaur მუშა ჭიანჭველა

aprildag arbeidsmaur
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arbeidsmenneske მშრომელი, შრომისმოყვარე
ადამიანი

arbeidsmessig სამსახურეობრივი
შრომითი

arbeidsmiljø სამუშაო გარემო
arbeidsmoral სამსახურეობრივი ეთიკა
arbeidsmåte მუშაობის სტილი
arbeidsnarkoman ნამეტანი შრომისმოყვარე
arbeidsom მშრომელი, შრომისმოყვარე
arbeidsomfang სამუშაოს მოცულობა
arbeidsomhet შრომისმოყვარეობა
arbeidsplan სამუშაო გეგმა
arbeidsplass სამუშაო ადგილი
arbeidsprosess მუშაობის პროცესი
arbeidspult სამუშაო მაგიდა
arbeidsreise მივლინება
arbeidsrelatert სამსახურეობრივი
arbeidsressurs სამუშაო რესურსი
arbeidsresultat მუშაობის შედეგი
arbeidsrytme მუშაობის რითმი
arbeidssky მოზარმაცო, ზარმაცი
arbeidsskyhet სიზარმაცე
arbeidssprog სამუშაო ენა
arbeidsspråk სამუშაო ენა
arbeidssted სამუშაო ადგილი
arbeidsstil მუშაობის სტილი
arbeidsstyrke მუშახელი
arbeidssøkende სამუშაოს მაძიებელი
arbeidssøker სამუშაოს მაძიებელი
arbeidssøking სამუშაოს ძებნა
arbeidstager თანამშრომელი, მუშაკი
arbeidstaker თანამშრომელი, მუშაკი
arbeidstempo მუშაობის ტემპი
arbeidstid სამუშაო საათები
arbeidstidsbelastning საათობრივი სამუშაო

დატვირთვა
arbeidstidsendring სამუშაო საათების შეცვლა
arbeidstidsforkortelse სამუშაო საათების

შემცირება
arbeidstidsforlengelse სამუშაო საათების გაზრდა
arbeidstidsnedsettelse სამუშაო საათების

შემცირება
arbeidstilbud სამსახურის შეთავაზება
arbeidstillatelse მუშაობის ნებართვა
arbeidstime მუშაობის საათი
arbeidsudyktig შრომისუუნარო
arbeidsudyktighet შრომისუუნარობა
arbeidsuke სამუშაო კვირა
arbeidsuniform სამუშაო ფორმა
arbeidsverktøy სამუშაო იარაღი
arbeidsvilje შრომის მოყვარეობა
arbeidsvilkår სამუშაო პირობები
arbeidsvillig მშრომელი, შრომის მოყვარე

arbeidsværelse სამუშაო კაბინეტი
arbitrær ნებისმიერი
arboret დენდრარიუმი
areal ფართობი

არეალი
arealovervåking არეალის მეთვალყურეობა
arealstørrelse ფართობი
arealutnytte ფართის გამოყენება
arealutvidelse არეალის გაფართოება
arena არენა, ასპარეზი,

საასპარეზო, სარბიელი
areometer არეომეტრი
argentiner არგენტინელი
argentinsk არგენტინული
argon არგონი
argonaut არგონავტი
argument არგუმენტი
argumentasjon არგუმენტაცია
argumentert არგუმენტირებული
ariadnetråd არიადნეს ძაფი
arie არია
aristokrat არისტოკრატი
aristokrati არისტოკრატია
aristokratisk არისტოკრატული
aritmetikk არითმეტიკა
ark ფურცელი

კიდობანი
arkaisk არქაული
arkaisme არქაიზმი
arkeolog არქეოლოგი
arkeologi არქეოლოგია
arkeologisk არქეოლოგიური
arkipelag არქიპელაგი
arkitekt არქიტექტორი,

ხუროთმოძღვარი
arkitektur არქიტექტურა,

ხუროთმოძღვრება
arkitekturhistorie არქიტექტურის ისტორია
arkitekturmessig არქიტექტურული
arkiv არქივი
arkiveksemplar საარქივო ეგზემპლარი
arkivere დაარქივება
arkivering დაარქივება
arkivert დაარქივებული,

არქივირებული
arkivmateriale არქივის მასალა, საარქივო

მასალა
arkivsjef არქივის უფროსი
arktisk არქტიკული
arm ხელი, მკლავი
armbrudd ხელის მოტეხილობა
armbrøst არბალეტი
armbrøstskytter მეარბალეტე

arbeidsmenneske armbrøstskytter
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armbånd სამაჯური
armbåndsur მაჯის საათი
arme ჯარი
armener სომეხი
armenier სომეხი
armensk სომხური
armere შეიარაღება, აღჭურვა
armert შეიარაღებული,

აღჭურვილი
armhule იღლია
arming სამაჯური
armstol სავარძელი
arne კერა
arnested კერა

ბუხარი
aroma სურნელი
aromaterapi არომათერაპია
aromatisk სურნელოვანი
arr ნაიარევი
arrangement მომზადება, ორგანიზება,

მოწყობა
ღონისძიება

arrangementshall სააქტო დარბაზი
arrangementskomite საორგანიზაციო კომიტეტი
arrangere მომზადება, ორგანიზირება,

მოწყობა
arrangert მოწყობილი
arrangør ორგანიზატორი
arrest პატიმრობა
arrestant დაპატიმრებული,

პატიმარი, ტუსაღი
arrestasjonsordre დაპატიმრების ორდერი
arrestere დაპატიმრება
arrestert დაპატიმრებული
arrestgrunn დაპატიმრების საფუძველი
arrestordre დაპატიმრების ორდერი
arrig გაბრაზებული,

გაჯავრებული
arrigskap ბრაზი
arroganse ქედმაღლობა
arrogant ქედმაღალი, ამპარტავანი
arsen დარიშხანი
arsenal არსენალი
arsenforbindelse დარიშხანის შენაერთი
arsenforgiftning დარიშხანით მოწამვლა
arsenikk დარიშხანი
arsenikkonsentrasjon დარიშხანის კონცენტრაცია
arsenoksid დარიშხანის ოქსიდი
art ტიპი

სახეობა
arterie არტერია
arteriell არტერიული
arteriosklerose არტერიოსკლეროზი

artifisiell ხელოვნური
artikkel სტატია

ნაკეთობა
არტიკლი

artikkelforfatter სტატიის ავტორი
artikkelserie სტატიების სერია
artikkelskribent სტატიის ავტორი
artikulasjon არტიკულაცია
artilleri არტილერია
artilleriangrep საარტილერიო იერიში
artilleriild საარტილერიო ცეცხლი
artist არტისტი

ხელოვანი
artium გამოსაშვები გამოცდა
arv მემკვიდრეობა,

დანატოვარი
arve მემკვიდრეობით მიღება
arvefiende მოსისხლე მტერი
arvefølger მემკვიდრე
arvegods მემკვიდრეობა
arvelig მემკვიდრეობითი
arvelighet მემკვიდრეობითობა
arvemessig მემკვიდრეობითი
arvestoff გენი
arving მემკვიდრე
arvtager მემკვიდრე
arvtaker მემკვიდრე
arytmi არითმია
asal ჭნავი, ცირცელი (ბუჩქი

Sorbus)
asalbær ჭნავი, ცირცელი (ბუჩქი

Sorbus)
asalea იელი (მცენარე

Rhododendron indicum)
asbest აზბესტი, ქანსელი
aserbajdsjaner აზერბაიჯანელი
aserbajdsjansk აზერბაიჯანული
asfalt ასფალტი
asfaltbelagt ასფალტირებული,

ასფალტდაგებული
asfaltdekke ასფალტის საფარი
asfaltdekket ასფალტირებული,

ასფალტდაგებული
asfaltere ასფალტის დაგება
asfalteringsarbeider ასფალტის დამგები
asfaltert ასფალტდაგებული,

ასფალტირებული
asfaltlegging ასფალტის დაგება
asfaltproduksjon ასფალტის წარმოება
asfaltvei ასფალტის გზა
asiagullkatt აზიური ოქროსფერი კატა

(ცხოველი Catopuma
temminckii)

armbånd asiagullkatt
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asiat აზიელი
asiatisk აზიური
asimut აზიმუტი
asjett თეფში
ask იფანი (ხე Fraxinus excelsior)
aske ფერფლი, ნაცარი
askeaktig ნაცრისებრი
askebeger საფერფლე
askegrå ნაცრისფერი
askeholdig ფერფლიანი
askeladden ნაცარქექია
askepott კონკია
askese ასკეტიზმი
askesky ფერფლის ღრუბელი
asketisk ასკეტური
asketre იფანი (ხე Fraxinus excelsior)
askeutbrudd ფერფლის ამოფრქვევა
askorbinsyre ასკორბინმჟავა
asosial ასოციალური
asp ვერხვი (ხე Populus tremula)

ჭერეხი (თევზი Aspius
aspius)

asparges სატაცური (მცენარე
Asparagus officinalis)

aspargesbønne ლობიო
aspargeskål ბროკოლი, სატაცუროვანი

კომბოსტო (მცენარე Brassica
oleracea)

aspargesliknende სატაცუროვანი
aspeblad ვერხვის ფოთოლი
aspekt ასპექტი
aspeskog ვერხვნარი
aspirant სტაჟიორი

მაძიებელი
aspirasjon მიდრეკილება, მისწრაფება,

ლტოლვა
aspirin ასპირინი
aspirintablett ასპირინის აბი
assersjon მტკიცებულება
assimilasjon ასიმილაცია
assimilere ასიმილირება
assistanse დახმარება, მხარდაჭერა
assistent დამხმარე, ასისტენტი,

თანაშემწე
assortiment ასორტიმენტი
assosiasjon ასოციაცია
assosiativ ასოციაციური,

ჯგუფდებადი
assurandør დამზღვევი
assuranse დაზღვევა
assuranseselskap სადაზღვევო კომპანია
assuransesvindel სადაზღვევო თაღლითობა
assurere დაზღვევა

assyrer ასირიელი, ასურელი
assyrisk ასურული
asteroide ასტეროიდი
asteroidebelte ასტეროიდთა სარტყელი
asteroideliknende ასტეროიდისებრი
asters ასტრა (ყვავილი Aster)
astersbed ასტრების ყვავილნარი
astersbukett ასტრების თაიგული
astigmatiker ასტიგმატიკი
astigmatisk ასტიგმატური
astigmatisme ასტიგმატიზმი
astma ასთმა
astmaanfall ასთმის შეტევა
astmakur ასთმის მკურნალობა
astmamedisin ასთმის წამალი
astmasykdom ასთმა
astmatilfelle ასთმის შემთხვევა
astrobiologi ასტრობიოლოგია
astrofotografi ასტროფოტოგრაფია
astrofotometri ასტროფოტომეტრია
astrofysiker ასტროფიზიკოსი
astrofysikk ასტროფიზიკა
astrofysisk ასტროფიზიკური
astrolabium ასტროლაბი
astrolatri ასტროლატრია,

ვარსკვლავთთაყვანისცემა
astrolog ასტროლოგი
astrologi ასტროლოგია
astrologisk ასტროლოგიური
astrometri ასტრომეტრია
astronaut ასტრონავტი
astronautikk ასტრონავტიკა
astronom ასტრონომი
astronomi ასტრონომია
astronomisk ასტრონომიული
asur ლაჟვარდი
asurblå ლაჟვარდისფერი
asyl თავშესაფარი
asylmottak თავშესაფრის მაძიებელთა

მიმღები ცენტრი
asylsøkende თავშესაფრის მაძიებელი
asylsøker თავშესაფრის მაძიებელი
asylsøkermottak თავშესაფრის მაძიებელთა

მიმღები ცენტრი
asymmetri ასიმეტრია
asymmetrisk ასიმეტრიული
asymptote ასიმპტოტა
asymptotisk ასიმპტოტური
asynkron ასინქრონული
asynkronisme ასინქრონიზმი
asynkronmotor ასინქრონული ძრავა
at რომ
ateisme ათეიზმი

asiat ateisme
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ateist ათეისტი
ateistisk ათეისტური
atelier ატელიე
atferd ყოფაქცევა
atferdsendring ყოფაქცევის შეცვლა
atferdsmessig ქცევითი
atferdsmåte ყოფაქცევა
atferdsnorm ქცევის ნორმა
atferdsregel ქცევის წესი
atkomst მისასვლელი
atkomstveg მისასვლელი გზა,

მისადგომი
atkomstvei მისასვლელი გზა,

მისადგომი
atlanterhavsflyvning ტრანსატლანტიკური ფრენა
atlanterhavsklima ატლანტიკური ჰავა
atlas ატლასი
atlet ათლეტი
atletisk ათლეტური
atmosfære ატმოსფერო
atmosfæresjikt ატმოსფეროს ფენა
atmosfæretrykk ატმოსფერული წნევა
atmosfærisk ატმოსფერული
atoksisk არატოქსიკური
atoll ატოლი
atom ატომი
atomalder ატომის ხანა
atomangrep ატომური თავდასხმა
atomavfall ატომური ნარჩენები
atombombe ატომური ბომბი
atombombeprøve ატომური ბომბის გამოცდა
atombrensel ბირთვული საწვავი
atombryllup ქორწილის

სამოცდამეთხუთმეტე
წლისთავი

atomdrevet ატომური
atomeksplosjon ატომური აფეთქება
atomenergi ატომური ენერგია
atomenergibyrå ატომური ენერგიის

სააგენტო
atomforsking ბირთვული კვლევები
atomforskning ბირთვული კვლევები
atomfysiker ატომური ფიზიკის

სპეციალისტი
atomfysikk ატომური ფიზიკა
atomgjenvinning ატომური ნარჩენების

გადამუშავება
atomisbryter ატომური ყინულმჭრელი
atomisk ატომური
atomkjerne ატომის ბირთვი
atomkjernespalting ბირთვული დაშლა
atomkraft ატომური ენერგია

atomkraftanlegg ატომური
ელექტროსადგური

atomkraftenergi ატომური ენერგია
atomkraftmotstander ატომური ენერგიის

მოწინააღმდეგე
atomkraftulykke ავარია ატომურ

ელექტროსადგურზე
atomkraftverk ატომური

ელექტროსადგური
atomkraftverkstasjon ატომური

ელექტროსადგური
atomkrig ატომური ომი
atommakt ატომური იარაღის მქონე

სახელმწიფო
atommasse ატომური წონა
atomnummer ატომური ნომერი
atomprogram ატომური პროგრამა
atomprøvesprenging საცდელი ბირთვული

აფეთქება
atomprøvesprengning ბირთვული გამოცდა
atomprøvesprengningsområde ბირთვული გამოცდების

არე
atomreaktor ატომური რეაქტორი
atomsikkerhet რადიაციული

უსაფრთხოება
atomsikkerhetsspørsmål რადიაციული

უსაფრთხოების საკითხი
atomskip ატომური ნავი
atomspaltning ატომის დაშლა
atomsprengning ბირთვული აფეთქება
atomstridshode ატომური ქობინა
atomubåt ატომური წყალქვეშა ნავი
atomulykke ატომური ავარია
atomur ატომური საათი
atomvekt ატომური წონა
atomvåpen ატომური იარაღი
atomvåpenarsenal ატომური იარაღის

არსენალი
atomvåpenbruk ატომური იარაღის

გამოყენება
atomvåpenbærer ატომური იარაღის

მატარებელი
atomvåpenfri ატომური იარაღისგან

თავისუფალი
atomvåpenmakt ატომური იარაღის მქონე

სახელმწიფო
atomvåpenmotstander ატომური იარაღის

მოწინააღმდეგე
atomvåpenproduksjon ატომური იარაღის

წარმოება
atomvåpenprogram ატომური იარაღის

პროგრამა
atomvåpenprøve ატომური იარაღის გამოცდა

ateist atomvåpenprøve

Norsk-georgisk ordbok 20



atomvåpenspredning ატომური იარაღის
გავრცელება

atomvåpensprengning ბირთვული აფეთქება
atrofi ატროფია
atropin ატროპინი
atskille გამოყოფა, განცალება,

განცალკევება
გარჩევა, გამორჩევა

atskillelig განცალებადი
atskilt გამოყოფილი
atsprede გართობა, გახალისება
atspredelse გართობა, დროს ტარება
attache ატაშე
attakk შეტევა, თავდასხმა, იერიში
attakkere შეტევა, თავდასხმა
atten თვრამეტი
attende მეთვრამეტე
attendel მეთვრამეტედი
attenhundretall მეცხრამეტე საუკუნე
attentat მკვლელობის მცდელობა

თავდასხმა, ხელის
აღმართვა

attentatforsøk მკვლელობის მცდელობა
attenåring თვრამეტი წლის მოზარდი
attenårs თვრამეტი წლის
attenårsalder თვრამეტი წლის ასაკი
atter კვლავ, ისევ, თავიდან
attest მოწმობა, ატესტატი
attestutstedelse ატესტატის გაცემა
attestutsteder მოწმობის გამცემი,

ატესტატის გამცემი
attføring რეაბილიტაცია
attføringsarbeid სარეაბილიტაციო სამუშაო
attføringsprosess რეაბილიტაციის პროცესი
attføringssenter სარეაბილიტაციო ცენტრი
attføringstiltak სარეაბილიტაციო

ღონისძიება
attityde პოზიცია
attpå გარდა ამისა, დამატებით
attpåtil გარდა ამისა, ამასთანავე
attrahere მიზიდვა, ყურადღების

მიქცევა
attraksjon მიზიდულობა,

მიმზიდველობა
ატრაქციონი

attraktiv მომხიბვლელი,
მიმზიდველი

attribuere მიწერა, მიკუთვნება
attributt ატრიბუტი
attrå ლტოლვა, წადილი
atypisk ატიპიური
aubergine ბადრიჯანი (მცენარე

Solanum melongena)

audiens აუდიენცია
audiologi აუდიოლოგია
audiometer აუდიომეტრი
audiovisuell აუდიოვიზუალური
auditorium აუდიტორია
august აგვისტო
auksiliær დამხმარე
auksjon აუქციონი
auksjonsprinsipp აუქციონის პრინციპი
auksjonssalg აუქციონზე გაყიდვა
auksjonsvilkår აუქციონის პირობები
aula სააქტო დარბაზი
aura აურა
aurora განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
aurum ოქრო
auspisier მფარველობა
australier ავსტრალიელი
australpelikan ავსტრალიური ვარხვი

(ფრინველი Pelecanus
conspicillatus)

australpiplerke ავსტრალიური მწყერჩიტა
(ფრინველი Anthus
novaeseelandiae)

australsk ავსტრალიური
autarki ავტოკრატია
autentisk ნამდვილი, დედანის

შესატყვისი
autisme აუტიზმი
autist აუტისტი
autistisk აუტისტური
autobiografi ავტობიოგრაფია
autobiografisk ავტობიოგრაფიული
autograf ავტოგრაფი
autokefalia ავტოკეფალია
autokrat ავტოკრატი
autokrati ავტოკრატია
autokratisk ავტოკრატიული
automasjon ავტომატიზება
automat ავტომატი
automatgevær ავტომატი, ავტომატური

იარაღი
automatgir ავტომატური სიჩქარეთა

კოლოფი
automatiseringsgrad ავტომატიზაციის ხარისხი
automatisk ავტომატური
automatvåpen ავტომატური იარაღი
automobil ავტომანქანა, ავტომობილი
automobilforbund ავტომფლობელთა კავშირი
automobilklubb ავტოკლუბი
automorfi ავტომორფიზმი, თავის

თავში ასახვა
automorfismegruppe ავტომორფიზმების ჯგუფი

atomvåpenspredning automorfismegruppe
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autonomi ავტონომია
autonomisk ავტონომიური
autopilot ავტოპილოტი
autor ავტორი
autorisasjon ავტორიზაცია, ნებართვის

გაცემა
autorisert ავტორიზებული,

ნებადართული,
სანქცირებული

autoritet ავტორიტეტი
autoritetsbærende ავტორიტეტის მქონე
autoritetsfigur ავტორიტეტული

პიროვნება
autoritetsfrykt ავტორიტეტის შიში
autoritetsperson ავტორიტეტული

პიროვნება
autoritetsredsel ავტორიტეტის შიში
autoritær ავტორიტარული
autovern დამცავი ჯებირი გზის

გასწვრივ
av -დან, -გან, -ის
avansert მოწინავე
avantgarde ავანგარდი, მოწინავე რაზმი
avantgardist ავანგარდისტი
avart ქვესახეობა
avbenyttelse სარგებლობა
avbestille ჯავშნის მოხსნა
avbestilling ჯავშნის მოხსნა
avbetale დაფარვა (ვალის/

კრედიტის)
avbilde ასახვა
avbildning გამოსახულება
avbrudd შეფერხება, შეჩერება,

გაჩერება
avbruddsfri უწყვეტი
avbryte შეჩერება, შეწყვეტა,

გაწყვეტა
avbrytelse შეჩერება, შეწყვეტა,

გაწყვეტა
avbrytning შეჩერება, შეწყვეტა,

გაწყვეტა
avbud უარი
avdanket გადამდგარი
avdekke ალაგება

აღმოჩენა, გამოაშკარავება,
გამომზეურება
ახდა
მხილება

avdekket გამოაშკარავებული,
გამომზეურებული

avdekning ალაგება
აღმოჩენა, გამოაშკარავება,
გამომზეურება
ახდა
მხილება

avdeling განყოფილება, ნაწილი
avdelingsbestyrer განყოფილების გამგე
avdelingsjef განყოფილების უფროსი
avdelingspersonale განყოფილების პერსონალი
avdelingssjef განყოფილების გამგე,

უფროსი
avdelingsstyrer განყოფილების გამგე
avdrag შენატანი
avduke გახსნა, პრეზენტაცია
avdukingsseremoni გახსნის ცერემონია
avdød გარდაცვლილი,

მიცვალებული
aveny პროსპექტი, გამზირი
avers წინა მხარე (მედლის/

მონეტის)
aversjon ანტიპათია,

არაკეთილგანწყობა
avertere გამოცხადება, განცხადება
avertissement განცხადება
avfall ნარჩენები, ნაგავი
avfallsbehandling ნარჩენების გადამუშავება
avfallsbeholder ნაგვის ყუთი
avfallsbøtte ნაგვის ყუთი
avfallscontainer ნაგვის კონტეინერი
avfallsdynge ნაგავსაყარი
avfallsforbrenning ნაგვის დაწვა
avfallsplass ნაგავსაყარი
avfallssjakt ნაგავსატარი
avfallssortering ნაგვის დახარისხება
avfarge გაფერმკრთალება, ფერის

დაკარგვა
avfarging გაფერმკრთალება, ფერის

დაკარგვა
avfarve გაფერმკრთალება, ფერის

დაკარგვა
avfyre სროლა, გასროლა
avfyringsavtrekker ჩახმახი, სასხლეტი
avfyringsmekanisme სასხლეტი მექანიზმი
avfyringssystem სასხლეტი მექანიზმი
avfyringsøyeblikk გასროლის მომენტი
avfyrt გასროლილი
avføring განავალი
avgang გამგზავრება

წასვლა
avgangsdag გამგზავრების დღე
avgangsdato გამგზავრების თარიღი
avgangseksamen გამოსაშვები გამოცდა

autonomi avgangseksamen
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avgangshall გამგზავრების დარბაზი,
გაფრენის დარბაზი

avgangsprøve გამოსაშვები გამოცდა
avgangstid გამოსვლის დრო
avgangstidspunkt გამოსვლის დრო
avgass გამონაბოლქვი
avgassmåling გამონაბოლქვის გაზომვა
avgassrør გამოსაბოლქვი მილი
avgassutslipp გამონაბოლქვი
avgift მოსაკრებელი
avgiftsbetaling მოსაკრებლის გადახდა
avgiftsendring მოსაკრებლის შეცვლა
avgiftsfastsettelse მოსაკრებლის დაწესება
avgiftsforhøyelse მოსაკრებლის გაზრდა
avgiftsfritak მოსაკრებლისგან

განთავისუფლება
avgiftsfritakelse მოსაკრებლისგან

განთავისუფლება
avgiftsfritaking მოსაკრებლისგან

განთავისუფლება
avgiftsinnbetaling მოსაკრებლის გადახდა
avgiftslettelse მოსაკრებლის შემცირება
avgiftsnedsettelse მოსაკრებლის შემცირება
avgiftsunndragelse მოსაკრებლის გადახდისგან

თავის არიდება
avgiftsøkning მოსაკრებლის გაზრდა
avgjort გადაწყვეტილი,

გადაჭრილი
avgjøre გადაწყვეტა
avgjørelse გადაწყვეტილება
avgjørelsesgrunn გადაწყვეტილების

საფუძველი
avgjørelsesgrunnlag გადაწყვეტილების

საფუძველი
avgjørelsesprosess გადაწყვეტილების მიღების

პროცესი
avgjørelsestidspunkt გადაწყვეტილების მიღების

მომენტი
avgjørende გადამწყვეტი
avgrense შემოსაზღვრა,

შემოფარგვლა
avgrensning საზღვრების დაწესება,

დემარკაცია
avgrensningslinje გამყოფი ხაზი
avgrunn უფსკრული
avgrunnsdjup უფსკრული
avgrunnsdyp უფსკრული
avgud კერპი
avgudsdyrkelse კერპთაყვანისმცემლობა
avgudsdyrker კერპთაყვანისმცემელი
avgudsdyrking კერპთაყვანისმცემლობა
avgå გამგზავრება, გასვლა,

წასვლა

avgått გადამდგარი
avhandling ნაშრომი (სამეცნიერო)

დისერტაცია
avhende გაყიდვა, გასხვისება
avhenge დამოკიდებულება
avhengig დამოკიდებული
avhengighet დამოკიდებულება
avhengighetsforhold დამოკიდებულება
avhengighetsform დამოკიდებულების ფორმა
avhengighetsfølelse დამოკიდებულების

გრძნობა
avhengighetsgrad დამოკიდებულების

ხარისხი
avhude გატყავება
avhør დაკითხვა
avhøre დაკითხვა
avhøring დაკითხვა
avhøringsprosess დაკითხვის პროცესი
avhørsmetode დაკითხვის მეთოდი
avind შური
avindsjuk შურიანი
avindsjuke შური
avindsyk შურიანი
avindsyke შური
avis გაზეთი
avisand ჭორი
avisannonse საგაზეთო რეკლამა
avisartikkel საგაზეთო სტატია
avisbud კურიერი
avisbunke გაზეთების დასტა
avise განყინვა
aviseksemplar გაზეთის ეგზემპლარი
avisformat გაზეთის ფორმატი
avising განყინვა
aviskiosk გაზეთების ჯიხური
aviskritikk გაზეთის კრიტიკა
avisopplag გაზეთის ტირაჟი
avispapir გაზეთის ქაღალდი
avispapirfabrikk გაზეთის ქაღალდის ქარხანა
avisredaksjon გაზეთის რედაქცია
avisredaktør გაზეთის რედაქტორი
avisselger გაზეთების გამყიდველი
avisside გაზეთის გვერდი
avisutgave გაზეთის გამოცემა
avisutgivelse გაზეთის გამოცემა
avisutklipp ამონაჭერი გაზეთიდან
avkall გამოხმობა
avkastning მოსავლიანობა

მოგება, შემოსავალი
avkjøle გაცივება, გაგრილება
avkjølende გამაგრილებელი
avkjøling გაცივება, გაგრილება
avklare გარკვევა, ნათელყოფა

avgangshall avklare
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avkle გახდა
avkledd გახდილი, გაშიშვლებული
avkleding გახდა
avkledingsrom გასახდელი ოთახი
avkledning გახდა
avkledningsrom გასახდელი ოთახი
avkobling გამორთვა, გათიშვა
avkok ნახარში
avkom შთამომავლობა
avkorte შემოკლება, დამოკლება
avkortning შემოკლება, დამოკლება
avkrefte დასუსტება
avkreftelse დასუსტება
avkriminalisere დეკრიმინალიზაცია
avkriminalisering დეკრიმინალიზაცია
avkrok მიყრუებული ადგილი
avl მოშენება, გამრავლება,

სელექცია
გაზრდა, კულტივირება

avlaste შემსუბუქება, განტვირთვა
avlastet განტვირთული
avlastning შემსუბუქება, განტვირთვა
avlatsbrev ინდულგენცია
avlatshandel ინდულგენციებით ვაჭრობა
avle გამრავლება, სელექცია

გაზრდა, კულტივირება
avleire დალექვა, დაგროვება
avleiring ნალექი, დანალექი
avleiringsprosess დალექვის პროცესი
avlese წაკითხვა

ანათვლის აღება
avlevere მიტანა, მიწოდება,

მოწოდება, ჩაბარება,
გადაცემა

avlevering მიტანა, მიწოდება,
მოწოდება, ჩაბარება,
გადაცემა

avling გამრავლება, სელექცია
გაზრდა, კულტივირება
მოსავალი

avlive მოკვლა, დაკვლა
avlyse გაუქმება
avlysning ანულირება, გაუქმება
avlytte საიდუმლოდ მოსმენა,

დასმენა
avlytting დასმენა
avlyttingsutstyr დასასმენი აპარატურა
avlyttingsvirksomhet დასმენა
avlære გადაჩვევა
avløp ჩასადენი
avløpskanal ჩასადენი არხი
avløpsledning კანალიზაცია

avløpsrør ჩასადენი მილი
კანალიზაციის მილი

avløpssystem კანალიზაცია
avløpsvann ჩამდინარე წყალი
avmåle მოზომვა, გაზომვა, აზომვა
avmåling მოზომვა, გაზომვა, აზომვა
avmålt მოზომილი,

თავშეკავებული
avokado ავოკადო (ხე Persea

americana)
avokadofrukt ავოკადო
avokadopære ავოკადო
avosett ნისკარტსადგისა,

სადგისნისკარტა
(ფრინველი Recurvirostra
avosetta)

avreise გამგზავრება
avreisedag გამგზავრების დღე
avreisedato გამგზავრების თარიღი
avreiseflyplass გამგზავრების აეროპორტი
avrivningskalender ჩამოსახევი კალენდარი
avrunde დამრგვალება
avrunding დამრგვალება
avrundingsregel დამრგვალების წესი
avruse გამოფხიზლება
avrusing გამოფხიზლება
avruste ჟანგის მოცილება
avsende გაგზავნა
avsender გამგზავნი
avsenderadresse გამგზავნის მისამართი
avsendernavn გამგზავნის სახელი
avsides დაშორებული, შორეული
avsidesliggende შორეული
avskaffe გაუქმება
avskjed დამშვიდობება

გადადგომა, გადაყენება
avskjedige გადაყენება, დათხოვნა
avskjedskyss გამოსამშვიდობებელი

კოცნა
avskjedssøknad განცხადება გადადგომის

შესახებ
avskjære მოჭრა
avskjæringsfly ავიაგადამჭერი,

გამანადგურებელ-
გადამტაცი თვითმფრინავი

avskjæringsjager ავიაგადამჭერი,
გამანადგურებელ-
გადამტაცი თვითმფრინავი

avskjæringsjagerfly ავიაგადამჭერი,
გამანადგურებელ-
გადამტაცი თვითმფრინავი

avskrekkende შემაშინებელი
avskrekkingseffekt შემაშინებელი ეფექტი

avkle avskrekkingseffekt

Norsk-georgisk ordbok 24



avskrift ასლი
avskrivning ჩამოწერა
avskum ნაძირალა
avsky ანტიპათია, ზიზღი
avskyelig საზიზღარი, საძაგელი,

ამაზრზენი
avslag უარი
avslapning განტვირთვა, დასვენება,

მოდუნება
avslappet მოდუნებული
avslutning დასრულება, დამთავრება,

დაბოლოება, დახურვა
avslutningsarbeid დამამთავრებელი სამუშაო
avslutningsarrangement დახურვის ღონისძიება
avslutningsdag დახურვის დღე
avslutningsfase ბოლო ფაზა,

დამასრულებელი ფაზა
avslutningsseremoni დახურვის ცერემონია
avslutningstale დასკვნითი გამოსვლა,

შემაჯამებელი სიტყვა
avslutte დასრულება, დამთავრება,

ბოლომდე მიყვანა
avsluttende დამასრულებელი,

დამამთავრებელი
avsluttet დასრულებული
avsløre ახდა, გამოაშკარავება,

გამომზეურება, გამოვლენა,
გამოვლინება
მხილება
გახსნა

avslørende მამხილებელი
avsløring ახდა, გამოაშკარავება,

გამომზეურება, გამოვლენა,
გამოვლინება
მხილება
გახსნა

avslørt ახდილი,
გამოაშკარავებული,
გამომზეურებული

avslå უარის თქმა
avsnitt ნაწილი

პარაგრაფი, აბზაცი
avsnittssjef ნაწილის უფროსი,

განყოფილების გამგე
avspasere ჩანაცვლება
avspeile არეკვლა, ასახვა
avspeilet არეკლილი
avsperre გადაკეტვა, ბლოკირება
avspille დაკვრა
avspore ლიანდაგიდან გადასვლა
avstamning წარმომავლობა
avstand ინტერვალი, დაშორება
avstandsbegrep მანძილის ცნება

avstandsberegning მანძილის გათვლა
avstandsmåler მანძილის საზომი
avstandsmåling მანძილის გაზომვა
avstedkomme გამოწვევა
avstemmingsresultat კენჭისყრის შედეგი
avstemning ხმის მიცემა, კენჭისყრა
avstemningsprosess ხმის მიცემის პროცესი,

კენჭისყრის პროცესი
avstemningsresultat კენჭისყრის შედეგი
avstigning ჩასვლა
avstå თავის შეკავება
avta კლება, შემცირება
avtagende კლებადი, დაღმავალი
avtakende კლებადი, დაღმავალი
avtale შეთანხმება, გარიგება,

ხელშეკრულება
avtalebrudd შეთანხმების დარღვევა
avtaleinngåelse ხელშეკრულების დადება
avtalestridig შეთანხმებასთან შეუსაბამო
avtalevilkår შეთანხმების პირობები
avtalt შეთანხმებული, დათქმული
avtrekker ჩახმახი, სასხლეტი
avtrekkermekanisme სასხლეტი მექანიზმი
avtrykk ანაბეჭდი

ამონაბეჭდი
avund შური
avundsjuk შურიანი
avveid აწონილი
avveie აწონა, შეფასება
avvekslende მონაცვლეობითი
avveksling მონაცვლეობა
avvende აცილება, არიდება,

მოგერიება
avvendelig აცილებადი
avvenne გადაჩვევა
avvente ლოდინი, მოლოდინი
avverge აცილება, არიდება,

მოგერიება
avverget მოგერიებული
avvergingsmekanisme აცილების მექანიზმი
avvik გადახრა
avvike გადახრა, გადახვევა
avviker სხვაგვარად მოაზროვნე
avviking გადახრა
avvikingsvinkel გადახრის კუთხე
avvikning გადახრა
avvikningsvinkel გადახრის კუთხე
avvise უკუგდება, უარყოფა
avvisning უარი
avvisningsgrunn უარის საფუძველი
avvist უარყოფილი
avvæpne განიარაღება
avvæpning განიარაღება

avskrift avvæpning
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ayatollah აიათოლა
babbel ლაქლაქი
baby ბავშვი, ჩვილი
bachelor ბაკალავრი
bachelorgrad ბაკალავრის ხარისხი
bachelorprogram ბაკალავრიატი
backgammon ნარდი
backgammonbrett ნარდის დაფა
bacon ბეკონი
bad აბაზანა, აბანო

ბანაობა
bade ბანაობა, დაბანა
badeanstalt კურორტი (სამკურნალო

წყლებით ან საცურაო)
badebalje საბანაო ტაშტი
badebasseng საცურაო აუზი
badebukse საბანაო ტრუსი
badeby ზღვისპირა ტურისტული

ქალაქი
badedrakt საცურაო კოსტუმი
badeforbud ცურვის აკრძალვა
badeforheng აბაზანის ან შხაპის ფარდა
badeforhold საბანაო პირობები
badeglad ბანაობის მოყვარული,

ცურვის მოყვარული
badehette რეზინის ქუდი (საცურაო)
badehotell წყლისპირა სასტუმრო
badehus გამოსაცვლელი ადგილი

(პლაჟზე)
badehåndkle პირსახოცი (საბანაო ან

პლაჟზე გასაშლელი)
badekar აბაზანა
badekåpe ხალათი
bademulighet ბანაობის შესაძლებლობა
badende მობანავე
badeområde საბანაო ადგილი
badeovn წყლის გამაცხელებელი

ავზი
badeplass საცურაო ადგილი, პლაჟი
badering გასაბერი საცურაო რგოლი,

მაშველი რგოლი
baderom აბაზანა
baderomsvegg აბაზანის კედელი
badesesong საცურაო სეზონი
badeshorts საბანაო ტრუსი
badested წყლისპირა კურორტი
badestrand პლაჟი
badesvamp ნეჭა
badesåpe საპონი
badetemperatur წყლის ტემპერატურა
badetid ბანაობის დრო
badetøy საცურაო სამოსი
badevakt მაშველი

badevann საბანაო წყალი
badeværelse აბაზანა
bading ბანაობა
badminton ბადმინტონი
badmintonball ვოლანი, ბადმინტონის

ბურთი
badmintonbane ბადმინტონის სათამაშო

მოედანი
badmintonklubb ბადმინტონის კლუბი
badmintonracket ბადმინტონის ჩოგანი
badmintonspiller ბადმინტონის მოთამაშე
badstubad საუნა, აბანო
badstue საუნა, აბანო
bag ჩანთა
bagasje ბარგი
bagasjebrett საბარგული
bagasjeforsikring ბარგის დაზღვევა
bagasjegrind საბარგული (მანქანის

სახურავზე)
bagasjehylle ბარგის თარო
bagasjekontroll ბარგის შემოწმება
bagasjeoppbevaring ბარგის შენახვა

შემნახველი საკანი
bagasjerom საბარგული
bagasjetralle ბარგის გადასაზიდი ურიკა
bagatell წვრილმანი
bagatellisere მნიშვნელობის დაკნინება,

უმნიშვნელოდ მიჩნევა
bagatellisering მნიშვნელობის დაკნინება,

უმნიშვნელოდ მიჩნევა
bagatellmessig წვრილმანი, უმნიშვნელო
bagvogn ბავშვის ეტლი
bajonett ხიშტი
bajonettangrep ხიშტებით შეტევა
bajonettkamp ხიშტებით შეტაკება
bajonettlignende ხიშტისმაგვარი
bak ზურგი, უკანა მხარე

უკან
bakaksel უკანა ღერძი (მანქანის)
bakbein უკანა თათი
bakben უკანა თათი
bakbinde ხელების ზურგს უკან

შეკვრა
bakbinding ხელების ზურგს უკან

შეკვრა
bakdekk უკანა საბურავი
bakdel უკანა ნაწილი
bakdør უკანა კარი
bakdørspolitikk კულუარული პოლიტიკა
bake ცხობა, გამოცხობა
bakefter უკან, კვალდაკვალ
bakende უკანა ბოლო
bakenfor უკან

ayatollah bakenfor
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bakenfra უკნიდან, უკანა მხრიდან
baker მცხობელი
bakerbutikk საკონდიტრო, თონე
bakeri საკონდიტრო, თონე,

საცხობი
bakerivare საკონდიტრო ნაწარმი
bakerst უკანა
bakervare საკონდიტრო ნაწარმი
baketter უკან, კვალდაკვალ
bakevare საკონდიტრო ნაწარმი
bakfot უკანა თათი
bakfra უკნიდან, უკანა მხრიდან
bakgate მიყრუებული ქუჩა
bakgrunn ფონი

უკანა პლანი
საფუძველი

bakgrunnsbelysning ფონის განათება
bakgrunnsfarge ფონის ფერი
bakgrunnsfarve ფონის ფერი
bakgrunnsstråling ფონური გამოსხივება
bakgård უკანა ეზო
bakhjul უკანა ბორბალი
bakhjulsdekk უკანა საბურავი
bakhjulsdrevet წამყვანი უკანა ბორბლებით
bakhjulsoppheng უკანა საკიდარი
bakhold საფარი
bakholdsangrep საფარიდან თავდასხმა
baking გამოცხობა, ცხობა
bakke აღმართი

მიწა
უკუსვლა, უკან დახევა

bakkenbarter ბაკენბარდები
bakkestjerne ცხენისკუდა (მცენარე

Erigeron)
baklengs უკუღმა
baklomme უკანა ჯიბე
baklykt უკანა ფარა
baklys უკანა ფარები
baklås ჩიხი
bakover უკან
bakoverbøyd უკან დახრილი
bakpart უკანა ნაწილი
bakpote უკანა თათი
bakpå ზურგზე

პირაღმა
უკან

bakrus ნაბახუსები
bakrute უკანა მინა
baksete უკანა ადგილი

(ტრანსპორტში)
bakside უკანა მხარე
baksikte სამიზნე

baksnakk ზურგს უკან გაკიცხვა,
ცილისწამება

baksnakke ზურგს უკან გაკიცხვა,
ცილისწამება

baksnakkelse ზურგს უკან გაკიცხვა,
ცილისწამება

baksnakking ზურგს უკან გაკიცხვა,
ცილისწამება

bakspeil სარკე უკანა ხედით
bakst გამოცხობა, ცხობა
baktale ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
baktalelse ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
baktaler ცილისმწამებელი
baktaling ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
baktanke შეფარული ზრახვა
baktericid ბაქტერიციდი
bakterie ბაქტერია
bakterieangrep ბაქტერიების შემოსევა
bakterieart ბაქტერიის სახეობა
bakteriedrepende ბაქტერიციდი
bakteriedreper ბაქტერიციდი
bakteriefri ბაქტერიებისგან

თავისუფალი
bakterieinfeksjon ბაქტერიული ინფექცია
bakteriekoloni ბაქტერიების კოლონია
bakteriekultur ბაქტერიული კულტურა
bakteriell ბაქტერიული
bakteriesjukdom ბაქტერიული დაავადება
bakteriesmitte ბაქტერიული ინფექცია
bakteriestamme ბაქტერიის შტამი
bakteriesykdom ბაქტერიული დაავადება
bakterievekst ბაქტერიების ზრდა
bakteriofag ბაქტერიოფაგი
bakteriolog ბაქტერიოლოგი
bakteriologi ბაქტერიოლოგია
bakteriologisk ბაქტერიოლოგიური
bakvaske ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
bakvaskelse ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
bakvaskelseskampanje ცილისწამების კამპანია
bakvasker ცილისმწამებელი
bakvasking ზურგს უკან გაკიცხვა,

ცილისწამება
bakvendt უკუღმა
bakvendtland უკუღმართი ქვეყანა
bakvind ზურგის ქარი
balaklava ფინური ქუდი
balanse ბალანსი, წონასწორობა
balanseevne ბალანსირების უნარი

bakenfra balanseevne
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balansegang ბალანსირება
balansekunst ბალანსირების ხელოვნება,

ეკვილიბრისტიკა
balansekunstner ეკვილიბრისტი
balansepunkt წონასწორობის წერტილი
balansere გაწონასწორება,

ბალანსირება
balansering გაწონასწორება,

ბალანსირება
balansert გაწონასწორებული,

დაბალანსებული
baldrian ვალერიანა, კატაბალახა

(მცენარე Valeriana)
balkong აივანი
balkongdør აივნის კარი
balkongrekkverk აივნის მოაჯირი
ball ბურთი, ბურთულა

მეჯლისი
ballade ბალადა
ballast ბალასტი
ballastvann ბალასტური წყალი
ballblom უძოვარა (მცენარე Trollius

europaeus)
balle შეკვრა, ფუთა
ballerina ბალერინა
ballett ბალეტი
ballettanmelder ბალეტის კრიტიკოსი
ballettdanserinne ბალერინა
ballettforestilling ბალეტი, ბალეტის

წარმოდგენა
ballettskole ბალეტის სკოლა
ballettstjerne ბალეტის ვარსკვლავი
ballformet ბურთისებრი
ballistikk ბალისტიკა
ballistisk ბალისტიკური
ballkjole სამეჯლისო კაბა
ballong საჰაერო ბუშტი

აეროსტატი
ballongfarer ჰაერნაოსანი, აერონავტი
ballongferd საჰაერო ბუშტით

მოგზაურობა
ballongflyvning საჰაერო ბუშტით ფრენა
ballongformet ბუშტის ფორმის,

ბუშტისებრი
ballongkurv საჰაერო ბუშტის კალათი
ballongsport ჰაერნაოსნობა, აერონავტიკა
ballsal საცეკვაო დარბაზი
balltre კეტი
balneolog ბალნეოლოგი
balneologi ბალნეოლოგია
balneologisk ბალნეოლოგიური
balsam ბალზამი
balsamere ბალზამირება

balsamering ბალზამირება
balsamgran ბალზამის სოჭი (ხე Abies

balsamea)
balsamine ბაღის ინა (მცენარე

Impatiens balsamina)
balsampoppel ბალზამის ვერხვი (ხე

Populus balsamifera)
balsatre ბალსა (მცენარე Ochroma

pyramidale)
baltisk ბალტიის, ბალტიკური
bambus ბამბუკი
bambusbjørn დიდი პანდა
bambusmøbel ბამბუკის ავეჯი
bamse დათუნია, დათვი
bamsefar დათვი
banal ბანალური
banan ბანანი (მცენარე Musa)
banandyrking ბანანის მოყვანა
bananplantasje ბანანის პლანტაცია
bananplante ბანანი (მცენარე Musa)
bananrepublikk ბანანის რესპუბლიკა
bananskall ბანანის ნაჭუჭი
banantre ბანანის ხე
band ჯგუფი
bandasje ბანდაჟი
bande ბანდა
bandefører ბანდის მეთაური
bandeleder ბანდის მეთაური
bandemedlem ბანდის წევრი
banditt ბანდიტი, ყაჩაღი
bandittaktig ბანდიტური
bandittoverfall ბანდიტური თავდასხმა
bandittvirksomhet ბანდიტური საქმინაობა
bandmedlem ბანდის წევრი
bandmiljø ბანდიტური გარემო
bandy ბენდი, ჰოკეი ბურთით
bane მოედანი

გზა
ტრაექტორია
ორბიტა
სიკვდილი

banebrytende ნოვატორული,
რევოლუციური

banebryter ნოვატორი, პიონერი
banesår სასიკვდილო ჭრილობა
banjo ბანჯო (მუსიკალური

ინსტრუმენტი)
bank ბანკი
bankadministrasjon ბანკის ადმინისტრაცია
bankansatt ბანკის თანამშრომელი
bankavdeling ბანკის განყოფილება
bankbransje საბანკო სექტორი
bankbygg ბანკის შენობა

balansegang bankbygg
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bankbygning ბანკის შენობა
banke დაკაკუნება, კაკუნი,

ბრახუნი
დარტყმა, ცემა
მდინარის ნაპირი

bankeier ბანკის მფლობელი
bankerott ბანკროტი, გაკოტრებული
bankett ბანკეტი
bankettsal საბანკეტო დარბაზი
bankfag საბანკო საქმე
bankfilial ბანკის ფილიალი
bankgaranti საბანკო გარანტია
bankier ბანკირი
bankinnskudd დეპოზიტი, შენატანი
bankkonto საბანკო ანგარიში
bankkontonummer საბანკო ანგარიშის ნომერი
bankkontor ბანკის განყოფილება
bankkort საბანკო ბარათი
bankkrise საბანკო კრიზისი
bankkunde ბანკის კლიენტი
banklån სესხი (ბანკის მიერ

გაცემული)
bankmessig საბანკო
banknæring საბანკო სექტორი
bankoverføring საბანკო ოპერაცია, საბანკო

გადარიცხვა
bankpersonale ბანკის პერსონალი
bankpraksis საბანკო პრაქტიკა
bankran ბანკის ძარცვა
bankraner ბანკის მძარცველი
bankrøver ბანკის მძარცველი
bankrøveri ბანკის ძარცვა
banksammenslutning ბანკების შერწყმა
banksektor საბანკო სექტორი
banksjef ბანკის უფროსი
banksvindel საბანკო თაღლითობა
banksystem საბანკო სისტემა
banktjeneste საბანკო მომსახურება
banktransaksjon საბანკო ოპერაცია
bankutskrift ამონაწერი ანგარიშიდან
bankvesen საბანკო სექტორი
bann ანათემა, განკვეთა
banne გინება
banneord სალანძღავი სიტყვა
banner დროშა
bannerbærer მედროშე
bannerfører მედროშე
bannlyse განკვეთა, აკრძალვა
bannlysning განკვეთა, აკრძალვა
baobab ბაობაბი
baptist ბაპტისტი

bar ბარი
შიშველი, ტიტველი,
ტიტლიკანა
წიწვი

barbar ბარბაროსი
barbarisk ბარბაროსული
barbarisme ბარბაროსობა
barbeint ფეხშიშველი
barbent ფეხშიშველი
barber დალაქი, პარიკმახერი
barberblad სამართებელი
barbere პარსვა, გაპარსვა
barberhøvel საპარსი
barbering პარსვა, გაპარსვა
barberkniv სამართებელი
barbermaskin ელექტროსაპარსი
barbert გაპარსული
barbrystet მკერდშიშველი
barde ვეშაპის ულვაში
bardehval უკბილო ვეშაპი
bare მხოლოდ, მარტო

უბრალოდ
ოღონდ

barføtt ფეხშიშველი
barium ბარიუმი
bark ქერქი
barkvist ტოტი, შტო (წიწვოვანი

მცენარის)
barlind ურთხელი (ხე Taxus baccata)
barm მკერდი
barmfager ლამაზმკერდა,

მკერდმშვენიერი
barmhjertig მოწყალე, შემბრალებელი,

ლმობიერი
barmhjertighet გულმოწყალება
barn ბავშვი, შვილი
barnaktig ბავშვური
barndom ბავშვობა
barndomsbilde ბავშვობის სურათი
barndomsdrøm ბავშვობის ოცნება
barndomserindring ბავშვობის მოგონება
barndomshelt ბავშვობის გმირი
barndomshjem ბავშვობის სახლი
barndomskamerat ბავშვობის მეგობარი
barndomsminne ბავშვობის მოგონება
barndomstid ბავშვობა
barndomsvenn ბავშვობის მეგობარი (ბიჭი)
barndomsvenninne ბავშვობის მეგობარი (გოგო)
barndomsår ბავშვობის წლები
barneansikt ბავშვური სახე
barneautisme ბავშთა აუტიზმი
barneavdeling ბავშთა განყოფილება
barnebarn შვილიშვილი

bankbygning barnebarn
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barnebasseng საბავშვო აუზი
barnebibliotek საბავშვო ბიბლიოთეკა
barnebidrag ალიმენტი
barnebillett საბავშვო ბილეთი
barneblad საბავშვო ჟურნალი
barnebok საბავშვო წიგნი
barnebokforfatter საბავშვო მწერალი
barnebokuke საბავშვო წიგნების

კვირეული
barnebokutstilling საბავშვო წიგნების

გამოფენა
barnedikt საბავშვო ლექსი
barnedødelighet ბავშვთა სიკვდილიანობა
barnedåp ბავშვის ნათლობა
barneeventyr საბავშვო ზღაპარი
barnefamilie ბავშვიანი ოჯახი
barnefar ბავშვის მამა
barnefilm საბავშვო ფილმი
barnefilmfestival საბავშვო ფილმების

ფესტივალი
barneflokk ბავშვთა ჯგუფი
barneforestilling საბავშვო წარმოდგენა
barnefødsel ბავშვის გაჩენა
barnehage საბავშვო ბაღი
barnehageansatt საბავშვო ბაღის

თანამშრომელი
barnehagebarn საბავშვო ბაღის ბავშვი
barnehagemangel საბავშვო ბაღების სიმცირე
barnehagepersonale საბავშვო ბაღის პერსონალი
barnehagepersonell საბავშვო ბაღის პერსონალი
barnehave საბავშვო ბაღი
barnehavebarn საბავშვო ბაღის ბავშვი
barnehavepersonale საბავშვო ბაღის პერსონალი
barnehavepersonell საბავშვო ბაღის პერსონალი
barnehavestreik საბავშვო ბაღების გაფიცვა
barnehjerte ბავშვის გული
barnehospital ბავშთა საავადმყოფო
barnehud ბავშვის კანი
barneidrett საბავშვო სპორტი
barnekammer საბავშვო ოთახი
barnekino საბავშვო კინო
barneklinikk საბავშვო კლინიკა
barneklær ბავშვის ტანსაცმელი
barnekonvensjon ბავშთა კონვენცია
barnelatter ბავშვის სიცილი
barnelege პედიატრი
barnelignende ბავშვური
barnelitteratur საბავშვო ლიტერატურა
barnemagasin საბავშვო ჟურნალი
barnemat ბავშთა კვება
barnemor ბავშვის დედა
barnemorder ბავშვის მკვლელი
barneoppdragelse ბავშვის აღზრდა

barneoppdrager ბავშვის აღმზრდელი
barnepasser ბავშვის მომვლელი
barnepike ბავშვის მომვლელი
barnepleierske ბავშვის მომვლელი
barneportrett ბავშვის პორტრეტი
barneprogram საბავშვო პროგრამა
barneprostitusjon ბავშთა პროსტიტუცია
barnepsykiater ბავშთა ფსიქიატრი
barnepsykiatri ბავშთა ფსიქიატრია
barnepsykolog ბავშთა ფსიქოლოგი
barnepsykologi ბავშთა ფსიქოლოგია
barneradio საბავშვო რადიო
barnerelatert ბავშვებთან

დაკავშირებული
barnerom საბავშვო ოთახი
barnerøst ბავშვის ხმა
barnesang საბავშვო სიმღერა
barneseng ბავშვის საწოლი
barnesjukdom ბავშვთა დაავადება
barnesjuke ბავშთა დაავადება
barnesjukehus ბავშთა საავადმყოფო
barneskjebne ბავშვის ბედი
barnesko ბავშვის ფეხსაცმელი
barneskole დაწყებითი სკოლა
barneskøyter ბავშვის ციგურები
barnestemme ბავშვური ხმა
barnestol საბავშვო სკამი
barnestørrelse საბავშვო ზომა
barnesykdom ბავშთა დაავადება
barnesykehus ბავშთა საავადმყოფო
barnesykkel საბავშვო ველოსიპედი
barneteater საბავშვო თეატრი
barnetog ბავშთა მსვლელობა, ბავშთა

აღლუმი
barnevennlig საბავშვო
barnevern ბავშთა დაცვის უწყება
barnevise საბავშვო სიმღერა
barnevogn ბავშვის ეტლი
barneværelse საბავშვო ოთახი
barnløs უშვილო
barnløshet უშვილობა
barnslig ბავშვური
barnål წიწვი
barometer ბარომეტრი
barometerstand ბარომეტრის ჩვენება
barometertrykk ბარომეტრული წნევა
barometrisk ბარომეტრული
baron ბარონი
baronesse ბარონესა
barpike მიმტანი
barrakuda ბარაკუდა, ზღვის ვეფხვი

(თევზი Sphyraena)
barriere ბარიერი, ჯებირი

barnebasseng barriere
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barriererev ბარიერული რიფი
barrikade ბარიკადა
barsel მშობიარობა
barselavdeling სამშობიარო განყოფილება
barselkone მშობიარე
barselkvinne მშობიარე
barselstue სამშობიარო ოთახი
barsk მკაცრი, უხეში
barskog წიწვოვანი ტყე, ფიჭვნარი,

ნაძვნარი
barskogbelte წიწვოვანი ტყის სარტყელი
barskogområde წიწვოვანი ტყის არეალი
barskogreservat წიწვოვანი ტყის ნაკრძალი
barskogsareal წიწვოვანი ტყის არეალი
barskogsbevokst წიწვოვანი ტყით

დაფარული
barskogsområde წიწვოვანი ტყის არეალი
barskogsreservat წიწვოვანი ტყის ნაკრძალი
barskogvern წიწვოვანი ტყის დაცვა
bart ულვაში
bartesel ლახტაკი (ცხოველი

Erignathus barbatus)
bartet ულვაშიანი
bartløs უულვაშო
bartre წიწვოვანი ხე
baryon ბარიონი
baryontall ბარიონული რიცხვი
baryton ბარიტონი
barytonstemme ბარიტონი
basal საბაზისო
basalt ბაზალტი
basar ბაზარი, ბაზრობა
base ბაზა

ფუძე
საფუძველი

baseavtale საბაზო ხელშეკრულება
baseball ბეისბოლი
basere დაფუძნება, დაყრდნობა
basilika ბაზილიკა
basilikum რეჰანი (მცენარე Ocimum

basilicum)
basill ბაცილა (ბაქტერია Bacillus)
basis ბაზისი, საფუძველი
basisfag ძირითადი საგანი
basisk ძირითადი, საბაზისო
basiskunnskap საბაზისო ცოდნა
basiskurs საბაზისო კურსი
basisvektor საბაზისო ვექტორი
basker ბასკი
baskerhue ბერეტი
baskerlue ბერეტი
basketball კალათბურთი
basketballag კალათბურთის გუნდი

basketballandslag კალათბურთის ნაკრები
basketballbane კალათბურთის მოედანი
basketballforbund კალათბურთელთა კავშირი
basketballklubb კალათბურთის კლუბი
basketballspiller კალათბურთელი
basketballsport კალათბურთი
basketballstjerne კალათბურთის ვარსკვლავი
basketbane კალათბურთის მოედანი
basketlag კალათბურთის გუნდი
basketlandslag კალათბურთის ნაკრები
basketstjerne კალათბურთის ვარსკვლავი
baskisk ბასკური
bass ბანი
basseng აუზი
bassengvann აუზის წყალი
bassrøst ბანი
basstemme ბანი
bast ლაფანი
basta მორჩა, კმარა
bastard ნაჯვარი, ჰიბრიდი

უკანონო შვილი
bastardisere შეჯვარება
bastion ბასტიონი
basun ტრომბონი
batalje ბრძოლა, ბატალია,

შერკინება
bataljon ბატალიონი
bataljonssjef ბატალიონის მეთაური
batong რეზინის ხელკეტი
batteri ბატარეა
battericelle ბატარეის ელემენტი
batteridrevet ელემენტებზე მომუშავე
batterilader დამტენი
batteripol ბატარეის პოლუსი
baufil რკინის ხერხი
baule ღრიალი, ბღავილი
baute ლავირება
bauxitt ბოქსიტი (ალუმინის

შემცველი წიაღისეული)
bavian ბაბუინი (მაიმუნი Papio)
bayer მუქი ფერის ლუდის

სახეობა
bayersk ბავარიული
bayerøl მუქი ფერის ლუდის

სახეობა
bazooka ბაზუკა
be თხოვნა

მოწვევა, მოპატიჟება
ლოცვა

beagle ბიგლი (მონადირე ძაღლის
ჯიში)

bearbeide დამუშავება
bearbeidelse დამუშავება

barriererev bearbeidelse
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bearbeidet დამუშავებული
beatrise ნავთქურა
bebo ბინადრობა, ცხოვრება
beboelig საცხოვრებლად ვარგისი
beboelse ბინადრობა, ცხოვრება
beboelseshus საცხოვრებელი სახლი
beboelsesrom საცხოვრებელი ოთახი
beboer მაცხოვრებელი, მკვიდრი,

მობინადრე, მოსახლე
bebreide საყვედური, დაბრალება
bebreidelse საყვედური, დაბრალება
bebrillet სათვალიანი
bebygge განაშენიანება
bebyggelig განაშენიანებისთვის

ვარგისი
bebyggelse განაშენიანება
bebyggelsesplan განაშენიანების გეგმა
bebyrde დამძიმება
becquerel ბეკერელი

(რადიოაქტივობის
ერთეული)

becquerelnivå რადიოაქტივობის დონე
bed კლუმბი, ყვავილნარი,

კვალი
bedehus სამლოცველო
bederve გაფუჭება
bedervet გაფუჭებული
bedra ღალატი

თაღლითობა
bedrag ღალატი

თაღლითობა
bedrager მოღალატე

თაღლითი
bedrageri ღალატი

თაღლითობა
bedrageridømt თაღლითობისთვის

სასჯელმისჯილი
bedrageriforsøk თაღლითობის მცდელობა
bedragerisiktet თაღლითობისთვის

ძებნილი
bedragersk თაღლითური
bedre უკეთ

უკეთესი
გაუმჯობესება

bedremannsbarn მდიდარი ოჯახიშვილი
bedrestilt შეძლებული
bedrevitende ყოვლისმცოდნე

(ირონიული)
bedreviter ყოვლისმცოდნე

(ირონიული)
bedrift მიღწევა, გმირობა

კომპანია, საწარმო

bedriftseier კომპანიის მფლობელი,
საწარმოს მფლობელი

bedriftskantine კომპანიის სასადილო
bedriftsledelse საწარმოს მმართველობა
bedriftsleder საწარმოს მმართველი
bedriftsnedleggelse საწარმოს დახურვა
bedriftsnedlegging საწარმოს დახურვა
bedriftsstyre საწარმოს მმართველი საბჭო
bedring გაუმჯობესება,

გამოსწორება
bedrive ჩადენა, კეთება
bedrøve დასევდიანება,

დანაღვლიანება,
დამწუხრება

bedrøvelig სევდიანი,
სევდისმომგვრელი,
ნაღვლიანი,
ნაღვლისმომგვრელი

beduin ბედუინი
beduinstamme ბედუინთა ტომი
bedømme შეფასება
bedømmelse შეფასება
bedøve გაყუჩება
bedøvelse ნარკოზი, ანესთეზია
bedøvelsesmiddel ანესთეტიკი, გამაყუჩებელი
bedøvende გამაყუჩებელი
bedøving გაყუჩება
bedøvingsmiddel ანესთეტიკი, გამაყუჩებელი
bedøvning გაყუჩება
bedøvningsmiddel ანესთეტიკი, გამაყუჩებელი
bedåre მოხიბვლა, მოჯადოება
bedårende მომხიბვლელი,

მომხიბლავი,
მომაჯადოებელი,
თვალწარმტაცი

bedåret მოხიბლული,
მოჯადოებული

beedige ფიცება
befal მეთაური, სარდალი
befale განკარგულების გაცემა,

ბრძანების გაცემა
befalende ბრძანებითი
befaling განკარგულება, ბრძანება
befalingsmann მეთაური
befalkorps მეთაურთა შემადგენლობა
befaren გამოცდილი, გამოვლილი,

ბევრისმნახველი,
მრავლისმნახველი

befeste გამაგრება
befestning გამაგრება
befestningsarbeid გამაგრებითი სამუშაო
befinne ყოფნა
befolke დასახლება

bearbeidet befolke
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befolket დასახლებული
befolkning მოსახლეობა
befolkningsflertall მოსახლეობის

უმრავლესობა
befolkningsgruppe მოსახლეობის ჯგუფი
befolkningskonsentrasjon მოსახლეობის სიმჭიდროვე
befolkningsmangel მოსახლეობის დანაკლისი
befolkningsmengde მოსახლეობის რაოდენობა
befolkningsnedgang მოსახლეობის შემცირება
befolkningsreduksjon მოსახლეობის შემცირება
befolkningssammensetning მოსახლეობის

შემადგენლობა
befolkningsstørrelse მოსახლეობის რაოდენობა
befolkningstall მოსახლეობის რაოდენობა
befolkningstett მჭიდროდ დასახლებული
befolkningstetthet მოსახლეობის სიმჭიდროვე
befolkningstilvekst მოსახლეობის ნაზარდი
befolkningsvekst მოსახლეობის ზრდა
befolkningsøkning მოსახლეობის ზრდა
befordring გადაადგილება
befordringsmiddel სატრანსპორტო საშუალება
befri განთავისუფლება
befrielse განთავისუფლება
befrielseskamp განმათავისუფლებელი

ბრძოლა
befrielseskrig განმათავისუფლებელი ომი
befriende განმათავისუფლებელი
befruktbar განაყოფიერებადი
befrukte განაყოფიერება
befruktelig განაყოფიერებადი
befruktelse განაყოფიერება
befrukting განაყოფიერება
befruktning განაყოფიერება
befruktningsdyktig ნაყოფიერი,

განაყოფიერებისუნარიანი
befruktningsdyktighet ნაყოფიერება,

განაყოფიერებისუნარიანობა
befruktningsevne ნაყოფიერება,

განაყოფიერებისუნარიანობა
befruktningshindrende ჩასახვის საწინააღმდეგო
befruktningsmetode განაყოფიერების მეთოდი
befruktningsøyeblikk განაყოფიერების მომენტი
beføle შეხება

ხელების ფათური
beføling შეხება

ხელების ფათური
begave დაჯილდოება
begavelse ნიჭი, უნარი
begavet ნიჭიერი
begeistre შთაგონება, აღტაცება,

აღფრთოვანება
begeistrende აღმაფრთოვანებელი

begeistret შთაგონებული,
აღტაცებული,
აღფრთოვანებული

begeistring აღტაცება, აღფრთოვანება
begeistringsrus აღტაცება

ეიფორია
beger თასი, ჭიქა

ყვავილის ჯამი
begerblad ფურცელი (ყვავილის)
begerklang ჭიქების ჭახუნი
begersvinger მოქეიფე
begge ორივე
begivenhet მოვლენა
begivenhetsløs ერთფეროვანი, უინტერესო
begivenhetsrik მრავალფეროვანი,

ცოცხალი, მოვლენებით
სავსე

begjær სურვილი, წყურვილი
ლტოლვა
მოთხოვნა

begjære სურვილი, წყურვილი
ლტოლვა
მოთხოვნა

begjærlig ხარბი, გაუმაძღარი
begonia ბეგონია (მცენარე Begonia)
begravd დაკრძალული,

დასაფლავებული,
დამარხული

begrave დაკრძალვა, დასაფლავება,
დამარხვა

begravelse დაკრძალვა, დასაფლავება,
დამარხვა, გასვენება

begravelsesbyrå დაკრძალვის ბიურო
begravelsesdag დაკრძალვის დღე
begravelsesplass დაკრძალვის ადგილი
begravelsesprosesjon დაკრძალვის პროცესია
begravelsesseremoni დაკრძალვის ცერემონია
begravelsessted დაკრძალვის ადგილი
begravet დაკრძალული,

დასაფლავებული,
დამარხული

begrense შეზღუდვა, შემოფარგვლა,
შემოსაზღვრა

begrensende შემზღუდავი
begrenset შეზღუდული,

შემოსაზღვრული
begrensning შეზღუდვა, შემოფარგვლა

ზღვარი, ზღუდე, საზღვარი
begrep ცნება, წარმოდგენა
begrepsanalyse ცნების გაანალიზება
begrepsdannelse ცნების წარმოქმნა
begrepsdefinisjon განსაზღვრება
begrepsforståelse ცნების გაგება

befolket begrepsforståelse
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begrepsinnhold შინაარსი
begripe გაგება, გააზრება, შემეცნება
begripelig შემეცნებადი, გასაგები
begrunne დაფუძნება, დასაბუთება
begrunnelse საფუძველი
begrunnet საფუძვლიანი,

დასაბუთებული
begråte დატირება
begunstige ხელშეწყობა
begynne დაწყება
begynnelse დასაწყისი
begynnelsesfase საწყისი ფაზა
begynnelsesstadium საწყისი სტადია
begynner დამწყები
begynnerfase საწყისი ფაზა
begynnerkurs დაწყებითი კურსი
begynnerlønn საწყისი ხელფასი
begå ჩადენა
begått ჩადენილი
behag სიამოვნება, კმაყოფილების

შეგრძნება
behage მოწონება
behagelig სასიამოვნო
behagelighet სიამოვნება
behandle განხილვა

დამუშავება, მოპყრობა
მკურნალობა

behandling დამუშავება, მოპყრობა,
მკურნალობა

behandlingsbehov მკურნალობის საჭიროება
behandlingsfase განხილვის ფაზა
behandlingsform მკურნალობის ფორმა
behandlingsfrist განხილვის ვადა
behandlingsmetode მკურნალობის მეთოდი
behandlingsmåte მკურნალობის ტიპი
behandlingsperiode მკურნალობის პერიოდი

განხილვის პერიოდი
behandlingsprosess განხილვის პროცესი
behandlingsresultat მკურნალობის შედეგი

განხილვის შედეგი
behandlingstid განხილვის ვადა
behandlingsøyemed მკურნალობის მიზნით,

სამკურნალოდ
behendig მოქნილი, მოსწრებული
beherske დაუფლება
beherskelse თავშეკავებულობა,

თავდაჭერილობა
behersket თავშეკავებული,

თავდაჭერილი,
გაწონასწორებული

beholde შენარჩუნება
შენახვა

beholder რეზერვუარი, კონტეინერი,
საცავი, სათავსი

beholdning მარაგი
behov სურვილი, მოთხოვნილება
behovsorientert მოთხოვნაზე

ორიენტირებული
behovsrettet მოთხოვნაზე

ორიენტირებული
behovstilfredsstillelse მოთხოვნილების

დაკმაყოფილება
behovsvurdering მოთხოვნილების შეფასება
behøve მოთხოვნილება, ნდობა,

სურვილი
behå ლიფი
behåløs ულიფო
behåret ბანჯგვლიანი
beige ჩალისფერი, ბეჟი
bein ძვალი

ფეხი
beinbrudd ფეხის მოტეხილობა
beinbrukket ფეხმოტეხილი
beinbygning აღნაგობა
beinfri ძვლების გარეშე
beinhard მტკიცე
beinklær შარვალი
beinmarg ძვლის ტვინი
beinmargcelle ძვლის ტვინის უჯრედი
beinmargstransplantasjon ძვლის ტვინის გადანერგვა
beinprotese ფეხის პროთეზი
beinrangel ჩონჩხი
beinved ჭანჭყატი (მცენარე

Euonymus)
beist ცხოველი, მხეცი, პირუტყვი
beite საძოვარი
beiteland საძოვარი
beitemark საძოვარი
beiteområde საძოვარი
beiteplass საძოვარი
bek ფისი
bekholdig ფისიანი
bekjempe ბრძოლა
bekjempelse ბრძოლა
bekjemper მებრძოლი
bekjemping ბრძოლა
bekjenne აღსარება

რწმენა
bekjennelse აღსარება

სარწმუნოება
bekjent ცნობილი, ნაცნობი
bekjentgjøre განცხადება, გაჟღერება,

გამოქვეყნება
bekjentgjørelse განცხადება, გაჟღერება,

გამოქვეყნება

begrepsinnhold bekjentgjørelse
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bekjentgjøring განცხადება, გაჟღერება,
გამოქვეყნება

bekjentskap ნაცნობობა
bekjentskapskrets ნაცნობთა წრე, სანაცნობო
bekjentskapsnettverk ნაცნობთა წრე, სანაცნობო
bekk ნაკადული, რუ
bekkasin ჩიბუხა (ფრინველი

Gallinago gallinago)
bekkeblom დიდბაია, ჭყანტა (მცენარე

Caltha palustris)
bekken მენჯი
bekkeniøye წყაროს სალამურა (თევზი

Lampetra planeri)
beklage ბოდიშის მოხდა,

მობოდიშება
beklagelig სამწუხარო
beklageligvis სამწუხაროდ
bekledning ტანისამოსი
beklemmende დამთრგუნველი
bekmørk ბნელი
bekmørke წყვდიადი
bekostning ხარჯი
bekranse ყვავილებით შემკობა
bekransning ყვავილებით შემკობა
bekrefte დადასტურება, დამოწმება
bekreftelse დადასტურება, დამოწმება

დასტური
bekreftende დამადასტურებელი,

დამამტკიცებელი
bekreftet დადასტურებული,

დამოწმებული
bekrefting დადასტურება, დამოწმება
bekvem ხელსაყრელი

მოსახერხებელი,
მოხერხებული
მოსახერხებლად,
მოხერხებულად

bekvemmelig მოსახერხებელი,
მოხერხებული

bekvemmelighet კომფორტი,
მოხერხებულობა

bekymre წუხილი, დარდი
bekymret აღელვებული,

შეშფოთებული,
შეწუხებული

bekymring წუხილი, დარდი,
შეშფოთება

bekymringsfri უდარდელი, უშფოთველი
bekymringsfull აღელვებული,

შეშფოთებული,
შეწუხებული

bekymringsløs უდარდელი, უზრუნველი,
უშფოთველი

bekymringsløshet უდარდელობა
bekymringsverdig ამაღელვებელი,

შემაშფოთებელი
belaste დატვირთვა

დამძიმება
დარიცხვა

belastet დატვირთული
belastning ტვირთი, დატვირთვა
belegg ნადები, საფარი
belegge დაფარვა, მოფენა
beleilig ხელსაყრელი
beleire ალყაში მოქცევა
beleiret ალყაშემორტყმული
beleiring ალყა
belest ნაკითხი
belg ტყავი

პარკი
belgfrukt პარკოსანი მცენარე
belgier ბელგიელი
belgisk ბელგიური
belgmørke წყვდიადი
belgplante პარკოსანი მცენარე
beliggende მდებარე
beliggenhet მდებარეობა,

ადგილმდებარეობა
belje ბღავილი, ღრიალი,

ღმუილი
belladonna ბელადონა (მცენარე Atropa

belladonna)
belladonnaplante ბელადონა (მცენარე Atropa

belladonna)
belladonnaurt ბელადონა (მცენარე Atropa

belladonna)
belte სექცია, ზონა

სარტყელი
ქამარი
მუხლუხი

beltebil მუხლუხიანი მანქანა
beltebruk უსაფრთხოების ღვედების

გამოყენება
beltedrevet მუხლუხმავალი,

მუხლუხიანი, მუხლუხა
beltedyr ჯავშნოსანი (ცხოველთა

ოჯახი Dasypodidae)
beltegående მუხლუხმავალი,

მუხლუხიანი, მუხლუხა
beltekjøretøy მუხლუხიანი მანქანა
beltekontroll უსაფრთხოების ღვედების

გამოყენების კონტროლი
beltepåbud უსაფრთხოების ღვედების

გამოყენების მოთხოვნა
beltevogn მუხლუხიანი მანქანა

bekjentgjøring beltevogn
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belteøgle ზონარკუდა (ხვლიკი
ოჯახიდან Cordylidae)

belyse გაშუქება
განათება
ნათლის მოფენა, სიცხადის
შეტანა

belysning განათება
belære სწავლება, დარიგება
belæring სწავლება, დარიგება
belønne დაჯილდოება
belønning ჯილდო

გასამრჯელო
beløp თანხა
bemanne ეკიპაჟის დაკომპლექტება
bemanning ეკიპაჟი
bemerke აღნიშვნა, შენიშვნა
bemerkelsesverdig აღსანიშნავი,

ღირსშესანიშნავი
საგულისხმო,
საყურადღებო

bemerkning შენიშვნა
bemidlet უზრუნველყოფილი
ben ფეხი

ძვალი
benbrudd მოტეხილობა
benbygning აღნაგობა
bende ღუნვა, მოღუნვა
bendelbånd თასმა, ყაითანი
bendelorm თასმისებური ჭია

(ბრტყელი ჭიის სახეობა
Cestoda)

benekte უარყოფა
benektelse უარყოფა
benevnelse დასახელება, სახელი,

აღნიშვნა
benevning ერთეული, განზომილება
benevningsløs უგანზომილებო
benfri ძვლების გარეშე
bengaler ბენგალელი
bengalkatt ბენგალური კატა
bengalsk ბენგალური
benk სკამი

მერხი, დაზგა, სამუშაო
მაგიდა

benke დასხდომა, დაჯდომა
benkerad რიგი (დარბაზში)
benkesliter სათადარიგო მოთამაშე
benklær შარვალი
benkpress წოლჭიმი, აჭიმვა
benløs ფეხმოკვეთილი

ძვლების გარეშე
benmarg ძვლის ტვინი
benmargskreft ძვლის ტვინის კიბო

benmargstransplantasjon ძვლის ტვინის გადანერგვა
benmargsundersøkelse ძვლის ტვინის გამოკვლევა
benprotese ფეხის პროთეზი
benrangel ჩონჩხი
bensin ბენზინი
bensinbombe ბენზინის ბომბი
bensindamp ბენზინის ორთქლი
bensindrevet ბენზინზე მომუშავე
bensinforbruk ბენზინის ხარჯი
bensinforsyning ბენზომომარაგება
bensinkanne ბენზინის კანისტრა
bensinkvalitet ბენზინის ხარისხი
bensinlekkasje ბენზინის გაჟონვა
bensinlukt ბენზინის სუნი
bensinmangel ბენზინის ნაკლებობა
bensinmåler ავზში ბენზინის

რაოდენობის მაჩვენებელი
bensinpris ბენზინის ფასი
bensinpumpe ბენზინის ტუმბო
bensinsalg ბენზინის გაყიდვა
bensinslange ბენზინის შლანგი
bensinstasjon ბენზოგასამართი სადგური
bensinstasjonsbetjent ბენზოგასამართი სადგურის

თანამშრომელი
bensinstasjonseier ბენზოგასამართი სადგურის

მფლობელი
bensinstasjonskjede ბენზოგასამართ სადგურთა

ქსელი
bensinstasjonsnett ბენზოგასამართ სადგურთა

ქსელი
bensintank ბენზინის ავზი
bensintilførsel ბენზინის მიწოდება
bensol ბენზოლი
bensplint ძვლის ნატეხი
benytte გამოყენება, ხმარება,

სარგებლობა
benyttelse სარგებლობა
benzen ბენზოლი
benzenring ბენზოლის რგოლი
benåde შეწყალება, დანდობა
benådning შეწყალება
benådningssøknad განცხადება შეწყალების

თაობაზე
beordre ბრძანება, განკარგულება
beordring ბრძანება, ბრძანებულება,

განკარგულება
beplante გამწვანება, (მცენარეების)

დარგვა
beplantning გამწვანება, (მცენარეების)

დარგვა
ნარგავი

berberis კოწახური (მცენარე Berberis
vulgaris)

belteøgle berberis
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berberisbusk კოწახურის ბუჩქი
bereder წყლის გამაცხელებელი
beredskap მზადყოფნა
beredskapsgrad მზადყოფნის ხარისხი
beredskapsplan მზადყოფნის გეგმა
beredt მზად მყოფი,

მომზადებული
beredvillig დაუზარებელი
beregnbar თვლადი
beregnbarhet თვლადობა
beregnbarhetsbegrep თვლადობის ცნება
beregne თვლა, ანგარიში

გაანგარიშება,
გამოანგარიშება, გამოთვლა,
დაანგარიშება, დათვლა

beregner კალკულატორი
beregnet დათვლილი,

გაანგარიშებული,
გამოანგარიშებული

beregning თვლა, ანგარიში
გაანგარიშება,
გამოანგარიშება, გამოთვლა,
დაანგარიშება, დათვლა

beregningsalgoritme გამოთვლის ალგორითმი
beregningsarbeid გამოთვლითი სამუშაო
beregningsfeil შეცდომა გამოთვლებში
beregningskrevende ანგარიშტევადი
beregningsmaskin გამომთვლელი მანქანა
beregningsmessig გამოთვლითი
beregningsmetode დათვლის მეთოდი,

გამოთვლის მეთოდი
beregningsmåte დათვლის მეთოდი,

გამოთვლის მეთოდი
bereist გამოვლილი, ნამგზავრი
beret ბერეტი
beretning მოთხრობა
berg მთა, კლდე
bergand ზღვის ყვინთია (ფრინველი

Aythya marila)
bergart მთის ქანი
bergartsprøve მთის ქანის სინჯი
bergartstype მთის ქანის ტიპი
berge გადარჩენა
bergenser ბერგენელი
bergensk ბერგენული
bergfast მყარი, უდრეკი, ურყევი
bergflette სურო, ფატალო (მცენარე

Hedera helix)
bergfrue ქვატეხია (მცენარე Saxifraga

cotyledon)
bergingsaksjon სამაშველო აქცია
bergingsarbeid სამაშველო სამუშაო
bergingsbil მაშველი მანქანა

bergingsbåt მაშველი ნავი
bergingsfartøy მაშველი ნავი
bergingsforsøk გადარჩენის მცდელობა
bergingsmannskap მაშველთა გუნდი
bergingsoperasjon სამაშველო ოპერაცია
bergingsskip მაშველი ნავი
bergingsskøyte მაშველი ნავი
bergingstjeneste სამაშველო სამსახური
bergirisk მთის ჭვინტა (ჩიტი

Carduelis flavirostris)
bergkant კლდის პირი
bergkjede ქედი, მთაგრეხილი
bergkløft ნაპრალი

ხევი, ხეობა
ხრამი

bergknapp მსუქანა (მცენარე Sedum)
bergknaus გორაკი, ბორცვი
bergkrystall მთის ბროლი
berglandskap მთიანი ლანდშაფტი
bergmann მაღაროელი
bergsildre ფხიჯა, ქვატეხია (მცენარე

Saxifraga)
bergskurd პეტროგლიფი
bergta მთაში წაყვანა
bergugle ზარნაშო (ფრინველი Bubo

bubo)
bergvegg ვერტიკალური კლდე
berike გამდიდრება
berikelse გამდიდრება
beriket გამდიდრებული
beriktige შესწორება
beriktigelse შესწორება
berliner ბერლინელი
berlinerbolle ფუნჩულა
berlinsk ბერლინური
bernhardiner სენბერნარი
berolige დაწყნარება, დამშვიდება
beroligelse დაწყნარება, დამშვიდება
beroligende დამაწყნარებელი
berserk გაცოფებული, გაშმაგებული
beruse დათრობა
beruselse სიმთვრალე
beruset გაბრუებული
berusningsmiddel ალკოჰოლი, ნარკოტიკი
beryktet განთქმული
beryllium ბერილიუმი
berømme ქება, დიდება
berømt განთქმული, ცნობილი,

სახელგანთქმული,
სახელმოხვეჭილი,
სახელოვანი

berømthet დიდება
berøre შეხება

berberisbusk berøre
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berøring შეხება
berøringsflate შეხების ზედაპირი
berøringsoverflate შეხების ზედაპირი
berøringspunkt შეხების წერტილი
beseire დაძლევა, დამარცხება
besetning გუნდი, ეკიპაჟი,

შემადგენლობა
besette დაკავება
besettelse დაკავება, ოკუპაცია
besittelse მფლობელობა
beskadige გაფუჭება, დაზიანება,

დაშავება
beskatning გადასახადის დაკისრება,

დაბეგვრა
beskatningsform დაბეგვრის ფორმა
beskatningsmyndighet საგადასახადო სამსახური
beskatningsprinsipp დაბეგვრის პრინციპი
beskatningssystem საგადასახადო სისტემა
beskatte გადასახადის დაკისრება,

დაბეგვრა
beskjed შეტყობინება
beskjeden მოკრძალებული,

თავმდაბალი,
მორიდებული, მორცხვი,
მოწიწებული

beskjedenhet თავმდაბლობა
beskjemme შერცხვენა
beskjemmelse შერცხვენა
beskjemmende სამარცხვინო
beskjemmet შერცხვენილი
beskrive აღწერა, დახასიათება
beskrivelse აღწერა, აღწერილობა
beskrivende აღწერითი
beskriving აღწერა
beskue ხილვა, მზერა, ცქერა
beskuer მაყურებელი
beskylde დაბრალება
beskyldning დაბრალება
beskyte სროლა, დაშენა (ტყვიების)
beskytte დაცვა, შეფარება
beskyttelse დაცვა
beskyttelsesbehov დაცვის საჭიროება
beskyttelsesbriller დამცავი სათვალე
beskyttelsesbukse დამცავი შარვალი
beskyttelsesdrakt დამცავი კოსტიუმი
beskyttelsesfarge დამცავი შეფერილობა
beskyttelsesfarve დამცავი შეფერილობა
beskyttelsesgitter დამცავი გისოსი
beskyttelsesgrad დაცულობის ხარისხი
beskyttelseshensyn დაცვის მიზნით
beskyttelsesklær დამცავი ტანსაცმელი
beskyttelsesmekanisme დაცვის მექანიზმი
beskyttelsesmur დამცავი კედელი

beskyttelsesvegg დამცავი კედელი
beskyttende დამცავი, დამცველი
beskytter დამცველი

მფარველი
beskyttet დაცული
beslag ჩამორთმევა
beslaglegge ჩამორთმევა
beslagleggelse ჩამორთმევა, კონფისკაცია
beslaglegging ჩამორთმევა
beslektet ნათესაური, მონათესავე,

მსგავსი
beslutning გადაწყვეტილება
beslutningsdyktig უფლებამოსილი
beslutningsdyktighet უფლებამოსილება
beslutningsevne უფლებამოსილება
beslutningsgrunnlag გადაწყვეტილების

საფუძველი
beslutningsprosess გადაწყვეტილების მიღების

პროცესი
beslutningstager გადაწყვეტილების მიმღები
beslutningstaker გადაწყვეტილების მიმღები
beslutningstidspunkt გადაწყვეტილების მიღების

მომენტი
beslutte გადაწყვეტა
besnære მოჯადოება, მოხიბვლა
besnærelse მოჯადოება, მოხიბვლა
besnærende მომაჯადოებელი,

მომხიბვლელი
besparelse ეკონომია, მომჭირნეობა
besparende ეკონომიური, მომჭირნე
bespise ჭმევა, დაპურება
bespisning ჭმევა, დაპურება
bespotte გამასხარავება, დაცინვა
bespottelse გამასხარავება, დაცინვა
besserwisser ყოვლისმცოდნე
best საუკეთესო
bestand პოპულაცია (ცხოველების)
bestandig მუდამ, ყოველთვის

მუდმივი, ხანგრძლივი
მტკიცე, მდგრადი

bestandighet მდგრადობა
bestandsforvaltning პოპულაციის მართვა
bestandskartlegging პოპულაციის აღწერა
bestandsmodellering პოპულაციის მოდელირება
bestandsnedgang პოპულაციის შემცირება
bestandsstørrelse პოპულაციის სიდიდე
bestandsvekst პოპულაციის ზრდა
bestandsvurdering პოპულაციის შეფასება
beste სიკეთე, კეთილდღეობა
bestefar ბაბუა, პაპა
besteforeldre ბებია, ბაბუა
bestemme გადაწყვეტილების მიღება

დადგენა

berøring bestemme
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bestemmelse გადაწყვეტილება
დადგენილება

bestemmelsessted დანიშნულების ადგილი
bestemmende განმსაზღვრელი,

გადამწყვეტი
bestemor ბებია, დიდედა
bestemt გარკვეული,

განსაზღვრული
გადაწყვეტილი
გარკვევით, ცალსახად

bestemthet გარკვეულობა,
განსაზღვრულობა

bestenotering საუკეთესო შედეგი
besteresultat საუკეთესო შედეგი
bestetid საუკეთესო დრო
bestevenn საუკეთესო მეგობარი
bestevenninne საუკეთესო დაქალი
bestialitet მხეცობა
bestialsk ვერაგული, მხეცური,

ცხოველური
bestige ასვლა
bestigelse ასვლა
bestigning ასვლა
bestikk დანა-ჩანგალი
bestikke მოქრთამვა
bestikkelig მექრთამე, გამყიდველი
bestikkelighet მექრთამეობა
bestikkelse ქრთამი
bestikkelsespenger ქრთამი
bestikking მოქრთამვა
bestille დაჯავშნა, შეკვეთა
bestiller შემკვეთი, დამკვეთი
bestilling შეკვეთა, დაკვეთა
bestillingsdag შეკვეთის დღე
bestillingsdrap შეკვეთილი მკვლელობა
bestillingsnummer შეკვეთის ნომერი
bestilt შეკვეთილი
bestjele გაძარცვა, გაქურდვა
bestorme შეტევა, დასევა
bestrebe სწრაფვა
bestrebelse ძალისხმევა, სწრაფვა
bestride შედავება
bestrø მოყრა
bestråle დასხივება
bestråling დასხივება
bestselger ბესტსელერი
bestselgerforfatter ბესტსელერის ავტორი
bestseller ბესტსელერი
bestyre მართვა
bestyrelse მართვა

გამგეობა
ხელმძღვანელობა

bestyrer მმართველი, გამგე (მამრ.)

bestyrerinne მმართველი, გამგე (მდედრ.)
bestyrke გაძლიერება
bestyrkelse გაძლიერება
bestøve დამტვერვა (ყვავილების)
bestøvning დამტვერვა (ყვავილების)
bestå დაძლევა, გადატანა

გაძლება
შედგენა (bestå av)

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

დაკარგვა, უგონოდ
ჩავარდნა

besvimelse გულის წასვლა, გონების
დაკარგვა, უგონოდ
ჩავარდნა

besvimelsesanfall გულის წასვლა, გონების
დაკარგვა, უგონოდ
ჩავარდნა

besvimt გონდაკარგული
besvær სირთულე, გართულება
besværlig რთული
besynge ქება-დიდების შესხმა
besøk ვიზიტი, დასწრება
besøke მონახულება, სტუმრობა
besøkende სტუმარი, მნახველი
besøker სტუმარი, მნახველი
besøkt მონახულებული
beta მოხიბვლა, დატყვევება,

მოჯადოება
betaemisjon ბეტა-გამოსხივება
betafunksjon ბეტა-ფუნქცია
betagende წარმტაცი, თვალწარმტაცი,

მომაჯადოებელი,
მომხიბვლელი

betale გადახდა
betalende გადამხდელი
betaler გადამხდელი
betaling გადახდა, დაფარვა
betalingsanmerkning შენიშვნები საკრედიტო

ისტორიაში
betalingsbeløp გადასახდელი თანხა
betalingsbetingelse გადახდის პირობები
betalingsdag გადახდის დღე
betalingsdato გადახდის თარიღი
betalingsdyktig გადახდის უნარიანი
betalingsdyktighet გადახდისუნარიანობა
betalingsevne გადახდისუნარიანობა
betalingsfjernsyn ფასიანი ტელეარხი
betalingsform გადახდის ფორმა
betalingsforpliktelse გადახდის ვალდებულება
betalingsforsinkelse გადახდის დაგვიანება

bestemmelse betalingsforsinkelse
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betalingsfrist გადახდის ბოლო ვადა
betalingsfritak გადახდისგან

განთავისუფლება
betalingsgaranti გადახდის გარანტია
betalingskort საბანკო ბარათი
betalingskorttype საბანკო ბარათის სახეობა
betalingsmetode გადახდის მეთოდი
betalingsmiddel გადახდის საშუალება
betalingsmulighet გადახდის შესაძლებლობა
betalingsmåte გადახდის მეთოდი
betalingsplikt გადახდის ვალდებულება
betalingssted გადახდის ადგილი
betalingstermin გადახდის ვადა
betalingstidspunkt გადახდის მომენტი
betalingstjeneste ფასიანი მომსახურება
betalingsudyktig გადახდისუუნარო
betalingsudyktighet გადახდისუუნარობა
betalingsutsettelse გადახდის გადავადება
betalingsvilkår გადახდის პირობები
betalt ფასიანი, ანაზღაურებადი
betanedbrytning ბეტა-დაშლა
betapartikkel ბეტა-ნაწილაკი

(ელექტრონი ან
პოზიტრონი)

betastadium ბეტა-სტადია
betastråle ბეტა-სხივი
betastråling ბეტა-გამოსხივება
betastrålingskilde ბეტა-გამოსხივების წყარო
betatt მოხიბლული
betautgave ბეტა-ვერსია, საცდელი

ვერსია
betaversjon ბეტა-ვერსია, საცდელი

ვერსია
bete ჭარხალი (მცენარე Beta

vulgaris)
betegne აღნიშვნა

აღწერა, დახასიათება
betegnelse აღნიშვნა
betenke გააზრება
betenkelig დამაფიქრებელი
betenksom ჩაფიქრებული
betennelse ანთება
betennelseshemmende ანთების საწინააღმდეგო
betennelsesprosess ანთებითი პროცესი
betennelsesreaksjon ანთებითი რეაქცია
betimelig დროული
betingelse პირობა, წინაპირობა
betingelsesløs უპირობო
betinget პირობითი
betjene მომსახურება
betjening მომსახურება

მომსახურე პერსონალი
betjeningspersonale მომსახურე პერსონალი

betjent თანამშრომელი, მსახური
ლეიტენანტი

betone ხაზგასმა, გამახვილება
betong ბეტონი
betongbil ბეტონმზიდი
betongblandebil ბეტონმზიდი
betongblander ბეტონის შემრევი
betongblokk ბეტონის ბლოკი
betongbro ბეტონის ხიდი
betongbygning ბეტონის ნაგებობა
betongfundament ბეტონის საძირკველი
betonggolv ბეტონის იატაკი
betonggulv ბეტონის იატაკი
betongkonstruksjon ბეტონის კონსტრუქცია
betongkvalitet ბეტონის ხარისხი
betongmur ბეტონის კედელი
betongsøyle ბეტონის სვეტი
betongvegg ბეტონის კედელი
betoning ხაზგასმა, გამახვილება
betrakte განხილვა, ჩათვლა

დათვალიერება,
დაკვირვება

betraktelig საგრძნობი, შესამჩნევი
betrakter დამკვირვებელი
betraktning დაკვირვება
betraktningsmåte მიდგომა, ხედვა,

თვალსაზრისი
betrengt რთული, გამართულებელი,

შემზღუდავი
betro ნდობა, განდობა, რწმუნება
betroelse ნდობა, განდობა
betrygge დაწყნარება, დამშვიდება
betryggelse დაწყნარება, დამშვიდება

უზრუნველყოფა
betryggende დამამშვიდებელი
bety აღნიშვნა, მნიშვნელობის

ტარება
betydelig მნიშვნელოვანი, არსებითი
betydelighet მნიშვნელობა, არსებითობა
betydelighetsvurdering მნიშვნელობის შეფასება
betydning მნიშვნელობა, არსი,

შინაარსი
betydningsbærende შინაარსიანი
betydningsendring მნიშვნელობის შეცვლა
betydningsfull მნიშვნელოვანი, არსებითი,

შინაარსიანი
betydningsinnhold შინაარსი
betydningslære სემანტიკა
betydningsløs უმნიშვნელო

უშინაარსო
betydningsmessig შინაარსობრივი
betydningsrik შინაარსიანი
betynget დამძიმებული

betalingsfrist betynget
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beundre ტრფიალი, თაყვანისცემა,
თაყვანება

beundrer თაყვანისმცემელი (მამრ.)
beundrerbrev თაყვანისმცემლის წერილი
beundrerinne თაყვანისმცემელი (მდედრ.)
beundring ტრფიალი, თაყვანისცემა,

თაყვანება
beundringsverdig სათაყვანო, სათაყვანებელი
bevare შენახვა

დაცვა
bevaring შენახვა

დაცვა
beve თრთოლა, ჟრჟოლა,

კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი
bevege განძრევა, მოძრაობა
bevegelig მოძრავი
bevegelse მოძრაობა
bevegelsesenergi კინეტიკური ენერგია
bevegelsesevne მოძრაობის უნარი
bevegelsesfrihet გადაადგილების

თავისუფლება
bevegelseshastighet მოძრაობის სიჩქარე
bevegelseshemmet მოძრაობაშეზღუდული
bevegelsesløs უძრავი
bevegelsesmengde იმპულსი, მოძრაობის

რაოდენობა
bevegelsesmengdemoment იმპულსის მომენტი
bevegelsesretning მოძრაობის მიმართულება
bevegeselsfrihet გადაადგილების

თავისუფლება
bever თახვი (ცხოველი Castor

fiber)
beverhale თახვის კუდი
beverhytte თახვის სორო
beverjakt თახვზე ნადირობა
beverrotte ნუტრია (ცხოველი

Myocastor coypus)
beverskinn თახვის ტყავი
beverte გამასპინძლება
bevertning გამასპინძლება
bevilge გამოყოფა (მაგ. სახსრების)
bevilget გამოყოფილი
bevilgning გამოყოფა (მაგ. სახსრების)
bevilling ლიცენზია, ნებართვა
bevillingshaver ლიცენზიის მფლობელი
bevillingsinnehaver ლიცენზიის მფლობელი
bevillingsutsteder ლიცენზიის გამცემი
bevinget ფრთოსანი,

ფრთებშესხმული, ფრთიანი
bevirke გამოწვევა

bevis დამტკიცება,
მტკიცებულება,
დამადასტურებელი
საბუთი
სამხილი

bevise ჩვენება, დამტკიცება,
მტკიცება, დასაბუთება

beviselig დამტკიცებადი
beviselighet დამტკიცებადობა
bevisende დამამტკიცებელი
bevisgjenstand ნივთმტკიცება
bevismateriale დამადასტურებელი მასალა,

მტკიცებულებები
bevismessig დამადასტურებელი
bevisst შეგნებული, ცნობიერი,

გაცნობიერებული,
მიზანმიმართული,
მიზანდასახული

bevissthet შეხედულება, ცნობიერება
bevissthetshorisont ცნობიერების ჰორიზონტი
bevisstløs უგონო, გონებადაკარგული

გაუაზრებელი
bevitne დამოწმება, დადასტურება
bevitnelse დამოწმება
bevokte დაცვა
bevoktning დაცვა
bevre თრთოლა, ჟრჟოლა,

კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი
bevæpne შეიარაღება
bevæpnet შეიარაღებული
bevæpning შეიარაღება
beånde შთაგონება
beåndelse შთაგონება
beåndet შთაგონებული
bh ლიფი
biarbeid დამატებითი სამუშაო
biavl მეფუტკრეობა
bibel ბიბლია
bibelfortolkning ბიბლიის ინტერპრეტაცია
bibeloversettelse ბიბლიის თარგმანი
bibelsk ბიბლიური
bibeltolking ბიბლიის ინტერპრეტაცია
bibelutgave ბიბლიის გამოცემა
bibliograf ბიბლიოგრაფი
bibliografi ბიბლიოგრაფია
bibliografisk ბიბლიოგრაფიული
bibliotek ბიბლიოთეკა
bibliotekansatt ბიბლიოთეკის

თანამშრომელი
bibliotekar ბიბლიოთეკარი
bibliotekavdeling ბიბლიოთეკის

განყოფილება
bibliotekbygning ბიბლიოთეკის შენობა

beundre bibliotekbygning
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bibliotekdirektør ბიბლიოთეკის დირექტორი
bibliotekeksemplar ბიბლიოთეკის ეგზემპლარი
bibliotekfilial ბიბლიოთეკის ფილიალი
bibliotekfunksjon ბიბლიოთეკის ფუნქცია
biblioteksjef ბიბლიოთეკის დირექტორი
bibliotekskatalog ბიბლიოთეკის კატალოგი
biceps ბიცეფსი
bidra წვლილის შეტანა,

დახმარება, ხელის შეწყობა
bidrag წვლილი

ალიმენტი
დახმარება
შენატანი

bidronning დედა ფუტკარი
bie ფუტკარი (მწერი ოჯახიდან

Apidae)
biehanske მეფუტკრის ხელთათმანი
bielv (მდინარის) შენაკადი
biennal ორწლიანი

განმეორებადობის მქონე
biesamfunn ფუტკრების საზოგადოება
bievoks ცვილი
bifurkasjon ბიფურკაცია
bigami ბიგამია, ორცოლიანობა
bihule სინუსი, პარანაზალური

ღრუ, პარანაზალური წიაღი
bihulebetennelse სინუსიტი, პარანაზალური

წიაღების ანთება
biinntekt დამატებითი შემოსავალი
biinntektskilde დამატებითი შემოსავლის

წყარო
bijeksjon ბიექცია, ურთიერთცალსახა

ასახვა
bijektiv ბიექციური, იზომორფული,

ურთიერთცალსახა
bikake ფიჭა
bikini ბიკინი
bikke ამოტრიალება,

გადატრიალება
bikkje ძაღლი, ძუკნა
bikkjekald ძალიან ცივი
bikkjeslagsmål ძაღლების ჩხუბი
bikonkav ორმხრივჩაზნექილი,

გამშლელი
bikonveks ორმხრივამოზნექილი,

შემკრები
bikube სკა
bil მანქანა
bilag დანართი
bilalarm მანქანის სიგნალიზაცია
bilassuranse ავტოდაზღვევა
bilateral ორმხრივი
bilavgass მანქანის გამონაბოლქვი

bilbane ავტოდრომი
bilbatteri აკუმულატორი (მანქანის)
bilbelte უსაფრთხოების ღვედი
bilde სურათი

გამოსახულება
bildebehandling სურათის დამუშავება
bildebeskrivelse სურათის აღწერა
bildeblad ილუსტრირებული

ჟურნალი
bildebok ილუსტრირებული წიგნი
bildebånd დიაფილმი
bildegalleri სურათების გალერეა
bildegjenkjenning გამოსახულების ამოცნობა
bildekk მანქანის საბურავი
bildekkprodusent მანქანის საბურავების

მწარმოებელი
bildekunst სახვითი ხელოვნება
bildekvalitet სურათის ხარისხი
bildel მანქანის ნაწილი
bildemateriale ფოტომასალა
bildemedier ტელე-მედია
bildende სახვითი
bildendekunst სახვითი ხელოვნება
bilderamme სურათის ჩარჩო
bildør მანქანის კარები
bileier ავტომფლობელი
bileksos მანქანების გამონაბოლქვი
bileksport მანქანების ექსპორტი
bilfabrikk ავტოქარხანა
bilferge ავტობორანი
bilferje ავტობორანი
bilfolk ავტომფლობელები
bilforhandler მანქანებით მოვაჭრე
bilforsikring ავტოდაზღვევა
bilfører მძღოლი
bilgarasje ავტოფარეხი
bilhandler მანქანებით მოვაჭრე
bilhjul მანქანის ბორბალი
bilhorn საყვირი
bilimport მანქანების იმპორტი
bilimportør მანქანების იმპორტიორი
bilindustri ავტომრეწველობა
bilineær ორადწრფივი
bilingval ორენოვანი
bilinteressert მანქანებით

დაინტერესებული
bilist მძღოლი
biljard ბილიარდი
biljardbord ბილიარდის მაგიდა
biljardkule ბილიარდის ბურთი
bilkirkegård მანქანების სასაფლაო
bilkjøper მანქანის მყიდველი
bilkjører მძღოლი

bibliotekdirektør bilkjører
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bilklubb ავტოკლუბი
bilkollisjon ავტოავარია
bilkolonne მანქანების კოლონა
bilkontroll ტექდათვალიერება
bilkø საგზაო საცობი
billak ავტოემალი
bille ხოჭო
billedblad ჟურნალი
billedbok ილუსტრირებული წიგნი
billedbånd დიაფილმი
billede სურათი
billedgalleri სურათების გალერეა
billedhogger მოქანდაკე
billedhugger მოქანდაკე
billedkunst სახვითი ხელოვნება
billedkunstner მხატვარი

ხელოვანი
billedramme სურათის ჩარჩო
billett ბილეთი
billettbestilling ბილეთის შეკვეთა
billettkjøp ბილეთის ყიდვა
billettkjøper ბილეთის მყიდველი
billettkontroll ბილეთების შემოწმება
billettkontrollør ბილეთების

კონტროლიორი
billettløs უბილეთო
billettpris ბილეთის ფასი
billettsalg ბილეთების გაყიდვა
billettselger ბილეთების გამყიდველი
billettype ბილეთის სახეობა
billettør კონდუქტორი
billiard კვადრილიონი
billig იაფი, იაფფასიანი

იაფად
billigbil იაფფასიანი მანქანა
billigbillett იაფი ბილეთი
billigbok იაფფასიანი წიგნი
billigbokutgave იაფფასიანი გამოცემა
billigbutikk იაფი მაღაზია
billigklær იაფფასიანი ტანსაცმელი
billigutgave იაფასიანი გამოცემა
billion ტრილიონი
billykt მანქანის ფარა
billys მანქანის ფარა
billøp ავტორბოლა, რალი, რბოლა
billøpsarrangør ავტორბოლის

ორგანიზატორი
bilmekaniker მანქანის ხელოსანი
bilmerke ავტომარკა
bilmodell მანქანის მოდელი
bilmotor მანქანის ძრავა
bilnøkkel მანქანის გასაღები
bilpark მანქანების პარკი

bilpassasjer მანქანის მგზავრი
bilpris მანქანის ფასი
bilproduksjon მანქანების წარმოება
bilprodusent მანქანების მწარმოებელი
bilproduserende მანქანების მწარმოებელი
bilrace ავტორბოლა
bilradio მანქანის რადიო
bilreparasjon მანქანის შეკეთება
bilreparatør მანქანის ხელოსანი
bilsalg მანქანების გაყიდვა
bilspor მანქანის კვალი
bilsport ავტოსპორტი
biltilhenger ავტომისაბმელი
biltjuv მანქანის გამტაცებელი
biltjuveri მანქანის გატაცება
biltrafikk მოძრაობა
biltyv მანქანის გამტაცებელი
biltyveri მანქანის გატაცება
bilulykke ავტოავარია,

ავტოკატასტროფა
bilutleie მანქანების გაქირავება
bilutstilling ავტოგამოფენა
bilvask მანქანის რეცხვა
bilverksted ავტოსახელოსნო
bilvindu მანქანის ფანჯარა
bind ბინტი

ყდა
ტომი

binde მიბმა, დაბმა, შეკვრა,
დამაგრება, დაჭერა

bindehinne კონიუნქტივი
bindehinnekatarr კონიუნქტივიტი
bindende სავალდებულო
bindeord კავშირი
binders საკანცელარიო სამაგრი
bindestrek დეფისი
bindevev შემაერთებელი ქსოვილი
binding ბმა

დამოკიდებულება
bindingsenergi ბმის ენერგია
bindsel ბინტი
bingse ძუ დათვი
binne ძუ დათვი
binokkel ბინოკლი, დურბინდი
binom ბინომი
binomial ბინომიალური
binomialformel ბინომიალური გაშლის

ფორმულა
binomialkoeffisient ბინომიალური

კოეფიციენტი
binomutvidelse ბინომიალური გაშლა
binyre თირკმელზედა ჯირკვალი
binær ბინარული, ორობითი

bilklubb binær
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binærdata ორობითი მონაცემები
binærformat ბინარული ფორმატი
binærkode ორობითი კოდი
binærverdi ორობითი მნიშვნელობა
biobrensel ბიოსაწვავი
biocid ბიოციდი
biodiesel ბიოდიზელი
biodiversitet ბიომრავალფეროვნება
biodrivstoff ბიოსაწვავი
bioenergetikk ბიოენერგეტიკა
bioetanol ბიოეთანოლი
bioetanolproduksjon ბიოეთანოლის წარმოება
biofysiker ბიოფიზიკოსი
biofysikk ბიოფიზიკა
biofysisk ბიოფიზიკური
biogass ბიოგაზი
biograf ბიოგრაფი
biografi ბიოგრაფია
biografisk ბიოგრაფიული
biokatalysator ბიოკატალიზატორი
biokjemi ბიოქიმია
biokjemiker ბიოქიმიკოსი
biokjemisk ბიოქიმიური
biolog ბიოლოგი
biologi ბიოლოგია
biologibok ბიოლოგიის წიგნი
biologiprofessor ბიოლოგიის პროფესორი
biologisk ბიოლოგიური
biomangfold ბიომრავალსახეობა
biomasse ბიომასა
biometri ბიომეტრია
biometrisk ბიომეტრიული
biorytme ბიორითმი
biosfære ბიოსფერო
biosyntese ბიოსინთეზი
bioteknolog ბიოტექნოლოგი
bioteknologi ბიოტექნოლოგია
bioteknologisk ბიოტექნოლოგიური
biotop ბიოტოპი
biotopområde ბიოტოპი
birolle მეორეხარისხოვანი როლი
birøkt მეფუტკრეობა
birøkter მეფუტკრე
bisak მეორეხარისხოვანი საქმე
bisam ონდატრა (მღრღნელი

Ondatra zibethicus)
bisampels ონდატრას ბეწვი
bisamrotte ონდატრა (მღრღნელი

Ondatra zibethicus)
bisamskinn ონდატრას ტყავი
bisarr უცნაური
biseksualitet ბისექსუალობა
bisentral ქვესადგური

biskop ეპისკოპოსი
biskuit ნამცხვარი
bismak გემო, ელფერი
bismer სასწორი
bismervekt სასწორი
bison ბიზონი (ცხოველი Bison)
bisonokse ბიზონი (ცხოველი Bison)
bispedømme ეპარქია, საეპისკოპო
bissel აღვირი
bissevov აუა, ცუგა
bistand თანადგომა
bistandsmottager დახმარების მიმღები
bistandsmottaker დახმარების მიმღები
bistandspraksis დახმარების პრაქტიკა
bistikk ფუტკრის ნაკბენი
bistå თანადგომა, დახმარება
bisverm ფუტკრის ნაყარი
bisyllabisk ორმარცვლიანი
bit ნამცეცი, ნატეხი

ნაკუწი, ნაწილი
ბიტი

bite კბენა
bitevis ნაწილ-ნაწილ, ნაკუწ-ნაკუწ
bitt ნაკბენი
bitteliten პაწია, პატარა, პაწაწინა
bitter მწარე
bitteraktig მომწარო
bitterhet სიმწარე
bittersmak მწარე გემო
bittersøt მომწარო-მოტკბო, მომჟავო-

მოტკბო
bittert მწარედ
bivalent ორვალენტიანი
bivirkning გვერდითი ეფექტი
bivirkningsproblematikk გვერდითი მოვლენების

პრობლემატიკა
bjeff ყეფა
bjeffe ყეფა
bjelke კოჭი, ძელი, ფიცარი, დირე
bjelle ზარი
bjelleklang ზარის ხმა
bjerk არყი, არყის ხე (ხე Betula)
bjerkealle არყის ხეივანი
bjerkebark არყის ხის ქერქი
bjerkeblad არყის ხის ფოთოლი
bjerkefink მთიულა (ჩიტი Fringilla

montifringilla)
bjerkegrein არყის ხის ტოტი
bjerkegren არყის ხის ტოტი
bjerkekvist არყის ხის ტოტი
bjerkelund არყნარი
bjerkeløv არყის ხის ფოთლები
bjerkesaft არყის ხის წვენი

binærdata bjerkesaft
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bjerkeskog არყნარი
bjerketre არყი, არყის ხე (ხე Betula)
bjørk არყი, არყის ხე (ხე Betula)
bjørkealle არყის ხეივანი
bjørkebark არყის ხის ქერქი
bjørkeblad არყის ხის ფოთოლი
bjørkefink მთიულა (ჩიტი Fringilla

montifringilla)
bjørkegrein არყის ხის ტოტი
bjørkegren არყის ხის ტოტი
bjørkekvist არყის ხის ტოტი
bjørkelund არყნარი
bjørkeløv არყის ხის ფოთლები
bjørkesaft არყის ხის წვენი
bjørkeskog არყნარი
bjørketre არყი, არყის ხე (ხე Betula)
bjørn დათვი (ცხოველი

ოჯახიდან Ursidae)
bjørneaktig დათვური
bjørnebinne ძუ დათვი
bjørnebær მაყვალი (კენკრა Rubus

fruticosus)
bjørnebærbusk მაყვლის ბუჩქი
bjørnehi დათვის ბუნაგი
bjørnejakt დათვზე ნადირობა
bjørnejeger დათვზე მონადირე
bjørnekjøtt დათვის ხორცი
bjørneskinn დათვის ტყავი
bjørnespinner დათუნელა (პეპელა

ოჯახიდან Arctiidae)
bjørnespor დათვის კვალი
bjørnetjeneste დათვური სამსახური
bjørnetråd სქელი ძაფი
bjørneunge ბელი
bjørnunge ბელი
bla გადაფურცლა
blad ფოთოლი

ფურცელი, გვერდი
ჟურნალი, პერიოდული
გამოცემა
პირი (დანის/საპარსის)

bladartikkel ჟურნალის სტატია
bladfelling ფოთოლცვენა, ფოთოლთა

ცვენა, ფოთლების დაყრა
bladformet ფოთლისმაგვარი
bladgrønn ქლოროფილი
bladlus მცენარის ტილი
bladløs ფოთლებდაყრილი
bladmann ჟურნალისტი
bladplante მცენარე დეკორატიული

ფოთლებით
bladruller მილხვევია (ხოჭო

ოჯახიდან Attelabidae)

bladselger ჟურნალების გამყიდველი
bladskjede ფოთლის ბუდე
blakk მკრთალი
blakre გამკრთალება,

გაუფერულება
blande მორევა, ათქვეფა, შერევა
blandebatteri შემრევი
blander შემრევი
blandet შერეული
blanding ნარევი, ნაჯვარი
blandingsbefolkning შერეული მოსახლეობა
blandingsdel ინგრედიენტი, კომპონენტი,

შემადგენელი ნაწილი
blandingsdrikk შერეული სასმელი
blandingsekteskap შერეული ქორწინება
blandingsgass აირთა ნარევი
blandingshund ნაჯვარი ძაღლი
blandingskultur შერეული კულტურა
blandingsskog შერეული ტყე
blandingssprog შერეული ენა
blandingsspråk შერეული ენა
blandingsøkonomi შერეული ეკონომიკა
blank კრიალა, პრიალა

ცარიელი
blanke გაპრიალება
blankett ბლანკი
blankpolere გაპრიალება
blankpolering გაპრიალება
blankpusse გაპრიალება
blankpussing გაპრიალება
blant შორის
blasfemi მკრეხელობა
bleie საფენი
bleieskift საფენის შეცვალა
bleik მკრთალი, ფერმკრთალი
bleikansikt მკრთალი სახე
bleikblå მკრთალი ლურჯი
bleikbrun მკრთალი ყავისფერი
bleikemiddel მათეთრებელი
bleikfarget მკრთალი, ფერმკრთალი
bleikfarvet მკრთალი, ფერმკრთალი
bleikgul მკრთალი ყვითელი
blek მკრთალი, ფერმკრთალი
blekaktig მომკრთალო
blekansikt მკრთალი სახე
blekblå მკრთალი ლურჯი
blekbrun მკრთალი ყავისფერი
bleke გათეთრება
blekemiddel მათეთრებელი
blekeprosess გათეთრების პროცესი
blekfarget მკრთალი, ფერმკრთალი
blekfarvet მკრთალი, ფერმკრთალი
blekgrønn მკრთალი მწვანე

bjerkeskog blekgrønn
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blekgrå მკრთალი ნაცრისფერი
blekgul მკრთალი ყვითელი
blekhudet მკრთალკანიანი
blekk მელანი
blekkfarget მელნისფერი
blekkfarvet მელნისფერი
blekkflekk მელნის ლაქა
blekkhus სამელნე
blekkskriver ჭავლური პრინტერი
blekksprut რვაფეხა (მოლუსკი

Cephalopoda)
blekkstråleskriver ჭავლური პრინტერი
blekne გამკრთალება
blekrød მკრთალი წითელი
blemme ბებერა
blende დაბრმავება (კაშკაშა

სინათლით)
blender დიაფრაგმა

(ფოტოაპარატის)
blendverk ილუზია, მოჩვენება
bli დარჩენა

გახდომა, შესრულება,
გადაქცევა

blid მხიარული, ხალისიანი
blidgjøre გამხიარულება
blidgjøring გამხიარულება
blikk მზერა
blikkenslager ზეინკალი
blikkenslagerarbeider ზეინკალი
blikkslager ზეინკალი
blind ბრმა, უსინათლო
blinddør ყრუ კარები
blinde დაბრმავება
blindeforbund უსინათლოთა კავშირი
blindeforening უსინათლოთა კავშირი
blindeførerhund გზამკვლევი ძაღლი

(უსინათლოთათვის)
blindehund გზამკვლევი ძაღლი

(უსინათლოთათვის)
blindeorganisasjon უსინათლოთა ორგანიზაცია
blindeskrift ბრაილი
blindgate ჩიხი
blindhet სიბრმავე
blindpassasjer უბილეთო მგზავრი
blindprosjektil ბრმა ჭურვი
blindspor ჩიხი
blindtarm ბრმა ნაწლავი
blindtarmbetennelse აპენდიციტი
blindtarmoperasjon ბრმა ნაწლავის ოპერაცია
blindtarmsbetennelse აპენდიციტი
blindtarmsoperasjon ბრმა ნაწლავის ოპერაცია
blindvegg ყრუ კედელი
blindvei ჩიხი

blink სამიზნე
ციმციმი, ელვარება

blinke ციმციმი, ელვარება
blinkende მოციმციმე
blinklys ციმციმა
blinkskudd მიზანში მოხვედრა, ზუსტი

გარტყმა
blitzkrig სწრაფი შეტევა, ბლიცკრიგი
blod სისხლი
blodbad სისხლისღვრა
blodbank სისხლის ბანკი
bloddråpe სისხლის წვეტი
blodfarge სისხლის ფერი
blodfarget სისხლისფერი
blodfarve სისხლის ფერი
blodfarvet სისხლისფერი
blodfattig სისხლნაკლები
blodflekk სისხლის ლაქა
blodforgiftning სისხლის მოწამლვა
blodforsyning სისხლის მიწოდება
blodfull სისხლიანი
blodfylt სისხლიანი
blodgiver დონორი
blodgruppe სისხლის ჯგუფი
blodhund მეძებარი
blodig სისხლიანი,

დასისხლიანებული
blodigle წურბელა
blodkar სისხლძარღვი
blodkreft ლეიკემია, სისხლის

გათეთრება
blodlegeme სისხლის უჯრედი
blodløs სისხლნაკლები
blodløshet სისხლნაკლებობა
blodmangel სისხლნაკლებობა
blodomløp სისხლის მიმოქცევა
blodoverføring სისხლის გადასხმა
blodplasma სისხლის პლაზმა
blodplate თრომბოციტი
blodpropp თრომბი
blodprøve სისხლის ანალიზი
blodprøveresultat სისხლის ანალიზის შედეგი
blodrød სისხლისფერი, მუქი

წითელი, მეწამული
blodsbror ძმობილი
blodsbånd ნათესავური კავშირი
blodsdråpe სისხლის წვეტი
blodsirkulasjon სისხლის მიმოქცევა
blodspor სისხლის კვალი
blodsugende სისხლისმსმელი,

სისხლისმწოველი
blodsuger სისხლისმწოველი,

სისხლისმსმელი, ვამპირი

blekgrå blodsuger
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blodsuging სისხლის წოვა
blodsukker შაქარი (სისხლში)
blodsukkerinnhold სისხლში შაქრის

შემცველობა
blodsukkermåling სისხლში შაქრის

შემცველობის გაზომვა
blodsukkernivå სისხლში შაქრის

შემცველობა
blodsukkerregulering სისხლში შაქრის

შემცველობის რეგულირება
blodsukkerstigning სისხლში შაქრის

შემცველობის ზრდა
blodtap სისხლის დანაკარგი
blodtest სისხლის ანალიზი
blodtilførsel სისხლის მიწოდება
blodtilstrømning სისხლის მიწოდება
blodtopp თავსისხლა (მცენარე

Sanguisorba officinalis)
blodtransfusjon სისხლის გადასხმა
blodtrykk წნევა
blodtrykksapparat წნევის საზომი აპარატი
blodtrykksfall წნევის ვარდნა
blodtrykkskontroll წნევის კონტროლი
blodtrykksmedisin წნევის წამალი
blodtrykksmiddel წნევის წამალი
blodtrykksmåler წნევის საზომი აპარატი
blodtrykksmåling წნევის გაზომვა
blodtrykksnedsettende წნევის დამწევი
blodtrykksreduksjon წნევის დაწევა
blodtrykksregulering წნევის რეგულირება
blodtrykkssenkende წნევის დამწევი
blodtrykkssenkning წნევის დაწევა
blodtrykksstigning წნევის ზრდა
blodtype სისხლის ჯგუფი
blodtypebestemmelse სისხლის ჯგუფის დადგენა
blodtørst სისხლის წყურვილი
blodtørstig სისხლმოწყურებული
blodåre სისხლძარღვი
blogg ბლოგი
blokade ბლოკადა
blokadebrudd ბლოკადის გარღვევა
blokk საცხოვრებელი კორპუსი

ბლოკი
blokkdanning ბლოკის შექმნა
blokkebær ლურჯი მოცვი (კენკრა

Vaccinium uliginosum)
blokkere ბლოკირება
blokkert ბლოკირებული
blom ყვავილი
blomkarse დედოფლის ყვავილი

(მცენარე Tropaeolum majus)
blomkål ყვავილოვანი კომბოსტო
blomst ყვავილი

blomsteraktig ყვავილოვანი
blomsterbed კლუმბი, ყვავილნარი
blomsterbryllup ქორწილის მეოთხე

წლისთავი
blomsterbukett ყვავილების თაიგული
blomsterbutikk ყვავილების მაღაზია
blomsterduft სურნელი
blomsterdyrker მეყვავილე
blomsterdyrking მეყვავილეობა
blomsterelsker ყვავილების მოყვარული
blomstereng ყვავილოვანი მდელო
blomsterforretning ყვავილების მაღაზია
blomstergirlander ყვავილწნული
blomstergjødsel ყვავილების სასუქი
blomsterhage ყვავილნარი
blomsterhandel ყვავილებით ვაჭრობა
blomsterhav ყვავილების ზღვა
blomsterhave ყვავილნარი
blomsterjord ყვავილების მიწა
blomsterkledd ყვავილებიანი
blomsterknopp კოკორი
blomsterkrans ყვავილების გვირგვინი
blomsterkurv ყვავილების კალათი
blomsterlukt ყვავილების სურნელი
blomsterpotte ყვავილის ქოთანი
blomsterprydet ყვავილებით მორთული
blomsterrik ყვავილებიანი
blomsterrike ყვავილების სამეფო
blomstersalg ყვავილების გაყიდვა
blomsterselger ყვავილების გამყიდველი
blomsterstand ყვავილედი
blomstertid ყვავილობის დრო
blomstervase ყვავილების ვაზა
blomstre აყვავება

ყვავილობა
blomstrende აყვავებული
blomstring ყვავილობა
blomstringsperiode ყვავილობის პერიოდი
blomstringstid ყვავილობის პერიოდი
blomstringstidspunkt ყვავილობის დრო
blond ქერა, ქერათმიანი
blonde მაქმანი, არშია
blondebryllup ქორწილის მეცამეტე

წლისთავი
blondine ქერათმიანი ქალი
blott გახდილი, გაშიშვლებული
blotte გახდა, გაშიშვლება
blotter ექსჰიბიციონისტი
blottlegge გაშიშვლება
blottlegging გაშიშვლება
blues ბლუზი
bluff ბლეფი
blunde თვლემა

blodsuging blunde
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blunk დახამხამება
blunke ხამხამი, თვალის ჩაკვრა
bluse ბლუზი
bluseliv ბლუზი
blusse აალება (blusse op)
blussel სირცხვილი
bly ტყვია (ლითონი)
blyakkumulator ტყვიის აკუმულატორი
blyant ფანქარი
blyantskrevet ფანქრით დაწერილი
blyantspisser ფანქრის სათლელი
blyantstift ფანქრის ღერო, გრიფელი
blyantstump ფანქრის ნატეხი
blybensin ეთილირებული ბენზინი
blyerts ტყვიის მადანი
blyfarget ტყვიისფერი
blyfarvet ტყვიისფერი
blyforbindelse ტყვიის შენაერთი
blyforgiftning ტყვიით მოწამვლა
blyforurensning ტყვიით დაბინძურება
blyfri ტყვიის გარეშე
blyglass ბროლი
blygruve ტყვიის მაღარო
blygsel მორიდება

სიმორცხვე
blyhagl ტყვიის საფანტი
blyholdig ტყვიის შემცველი
blyinnhold ტყვიის შემცველობა
blylegering ტყვიის შენადნობი
blymalm ტყვიის მადანი
blytung ტყვიასავით მძიმე
blære ბუშტი
blæreformet ბუშტისებრი
blærehalskjertel პროსტატა
blærekatarr ცისტიტი, შარდის ბუშტის

ანთება
blø სისხლდენა
bløder ჰემოფილი
blødersjukdom ჰემოფილია
blødersjuke ჰემოფილია
blødersykdom ჰემოფილია
blødersyke ჰემოფილია
blødning სისხლდენა
bløff ბლეფი
bløt რბილი, ნაზი, სუსტი
bløtaktig განაზებული
bløtdyr მოლუსკი
bløtgjøre შერბილება
bløtgjørende შემარბილებელი
bløthjertet გულთბილი
bløtkake ტორტი
bløyte ჭყაპი
blå ლურჯი

blåaktig მოლურჯო
blåbringebær ძაღლმაყვალა (კენკრა Rubus

caesius)
blåbær მოცვი
blåbærplukker მოცვის ამკრეფი
blåbærplukking მოცვის მოკრეფა
blåbærsaft მოცვის წვენი
blåbærsyltetøy მოცვის მურაბა
blåfarge ლურჯი ფერი

ლურჯი საღებავი
blåfarget ლურჯი
blåfarve ლურჯი ფერი

ლურჯი საღებავი
blåfarvet ლურჯი
blåflekket ლურჯლაქებიანი
blågrønn ლურჯ-მწვანე
blågrønnalge ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე

(წყალმცენარე ოჯახიდან
Cyanophyceae)

blåhval ლურჯი ვეშაპი (ცხოველი
Balaenoptera musculus)

blåklokke მაჩიტა (ყვავილი Campanula
rotundifolia)

blåkoll გობისცხვირა (მცენარე
Prunella)

blålusern იონჯა (მცენარე Medicago
sativa)

blålys ლურჯი ციმციმა
(სპეცმანქანებზე)

blåmalt ლურჯად შეღებილი
blånekte კატეგორიულად უარყოფა
blånekting კატეგორიულად უარყოფა
blåpapir პირგადასაღები ქაღალდი
blårev ცისფერი ყარსაღი

(ცხოველი Alopex lagopus)
blårød შინდისფერი
blåse ბერვა, შებერვა, დაბერვა,

ქროლა
blåseinstrument სასულე ინსტრუმენტი
blåsel ლახტაკი (ცხოველი

Erignathus barbatus)
blåseorkester სასულე ორკესტრი
blåskjell მიდია (მოლუსკი Mytilus

edulis)
blåst ძლიერი ქარი
blåstein სპილენძის სულფატი
blåsten სპილენძის სულფატი
blåstripet ლურჯზოლებიანი
blåsyre ციანმჟავა, ციანწყალბადი
blåsyreholdig ციანწყალბადის შემცველი
blåsyrekonsentrasjon ციანწყალბადის

კონცენტრაცია
blåsyreutvikling ციანწყალბადი წარმოქმნა

blunk blåsyreutvikling
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blåøyd ცისფერთვალება
bo ცხოვრება, ბინადრობა
boa მახრჩობელა გველი
boarding ჩასხდომა
boardingkort ჩასხდომის ბარათი
boareal საცხოვრებელი ფართი
boaslange მახრჩობელა გველი
bobil საცხოვრებელი მანქანა
boble ბუშტი
boblebad ჟაკუზი
bobsleigh ბობსლეი
bod საკუჭნაო, საწყობი
bofast მუდმივად მცხოვრები,

დამკვიდრებული
bohem ბოჰემა
bohemaktig ბოჰემისეული
bohemisk ბოჰემური
bohemliv ბოჰემური ცხოვრება
bohemsk ბოჰემური
boikott ბოიკოტი
boikotte ბოიკოტირება
boikottere ბოიკოტირება
boikottilhenger ბოიკოტის მომხრე
boikotting ბოიკოტირება
boikottkonsekvens ბოიკოტის შედეგი
boikottrussel ბოიკოტის მუქარა
boikottvarsel გაფრთხილება ბოიკოტის

შესახებ
boikottvedtak ბოიკოტის გადაწყვეტილება
bok წიგნი
bokanmelder კრიტიკოსი
bokbind წიგნის ყდა
bokbuss მოძრავი ბიბლიოთეკა
bokeiermerke ექსლიბრისი
bokelsker წიგნის ჭია
bokfink სკვინჩა, ნიბლია (ჩიტი

Fringilla coelebs)
bokforlag გამომცემლობა
bokformat წიგნის ფორმატი
bokføre რეგისტრირება

აღრიცხვა
აღნუსხვა

bokfører ბუღალტერი
bokføring ანგარიშსწორება

აღრიცხვა
აღნუსხვა

bokhandel წიგნის მაღაზია
bokhandlerkjede წიგნის მაღაზიათა ქსელი
bokholder ბუღალტერი
bokhvete წიწიბურა (მცენარე

Fagopyrum esculentum)
bokhvetegrøt წიწიბურის ფაფა
bokhylle წიგნების თარო

bokkatalog წიგნების კატალოგი
bokkjøp წიგნის ყიდვა
bokkjøper წიგნის მყიდველი
boklager წიგნთსაცავი
boklærd ნაკითხი, წიგნიერი
boklærdom წიგნიერება
bokmerke სანიშნი
bokmål ლიტერატურული ენა

ნორვეგიული ენის
ძირითადი ოფიციალური
ლიტერატურული ნორმა

bokorm წიგნის ჭია, კითხვით
გატაცებული ადამიანი

bokreol თაროედი
boks ქილა, კუთი, ჯიხური
boksehanske ბოქსის ხელთათმანი
boksemat კონსერვი
bokser მოკრივე
boksetalent კრივის ნიჭი
boksformat წიგნის ფორმატი
boksing კრივი
bokskap წიგნის კარადა
bokspråk ლიტერატურული ენა
bokstav ასო, ასონიშანი
bokstavelig სიტყვასიტყვით

სიტყვასიტყვითი
bokstavere ასო-ასო გამოთქმა
bokstavfeil ბეჭდვის შეცდომა
bokstavkombinasjon ასოების კომბინაცია
bokstavregning ალგებრა
bokstavtrell ასოკირკიტა
bokstavtrelldom ასოკირკიტობა
boksøl ლუდი ქილებში
boksåpner კონსერვის ქილების

გასახსნელი
boktrykk ტიპოგრაფიული ბეჭდვა
boktrykker ტიპოგრაფი
boktrykkeri სტამბა, ტიპოგრაფია
bokutgivelse წიგნის გამოცემა
bokverden წიგნების სამყარო
bol ბუდე

სორო
bolig სახლი, საცხოვრებელი
boligadresse საცხოვრებელი მისამართი
boliganskaffelse ბინის შეძენა
boligareal საცხოვრებელი ფართი
boligblokk საცხოვრებელი სახლი
boligbygg მშენებარე კორპუსი
boligbygger სახლის მშენებელი
boligbygging ბინათმშენებლობა
boligbytte ბინის გაცვლა
boligflate საცხოვრებელი ფართი
boligforhold საცხოვრებელი პირობები

blåøyd boligforhold
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bolighai უძრავი ქონების
გადამყიდველი, უძრავი
ქონებით სპეკულანტი

bolighus საცხოვრებელი სახლი
boligjakt ბინის ძებნა
boligkjøp ბინის ყიდვა
boligkjøper ბინის მყიდველი
boligkompleks საცხოვრებელი კომპლექსი
boligleie ბინის ქირა
boliglån ბინის შესაძენად აღებული

სესხი
boligmangel ბინების სიმცირე
boligmarked უძრავი ქონების ბაზარი
boligoppvarming ბინის გათბობა
boligpris ბინის ფასი, სახლის ფასი
boligsalg ბინის გაყიდვა
boligskatt უძრავი ქონების

გადასახადი
boligspekulasjon ბინებით სპეკულაცია
boligstørrelse სახლის ზომა
boligtelefon ბინის ტელეფონი
boligtomt საცხოვრებელი სახლის

ასაშენებლად ვარგისი
მიწის ნაკვეთი
მიწის ნაკვეთი რომელზეც
სახლი დგას

boligtype საცხოვრებლის სახეობა
boligutbygging ბინათმშენებლობა
boligutleie ბინის გაქირავება
boligverdi ბინის ფასი
boligvisning ბინის ჩვენება გაყიდვისა ან

გაქირავებისას
bolle ფუნთუშა

თასი, ფიალა
bollebaking ფუნთუშების გამოცხობა
bollebakst ფუნთუშების გამოცხობა
bolster ბალიში
bolt ჭანჭიკი
bom შლაგბაუმი

აცილება, აცდენა
bombardement დაბომბვა
bombardere დაბომბვა
bombardering დაბომბვა
bombe ბომბი
bombeaksjon დაბომბვა
bombeangrep დაბომბვა, საჰაერო

თავდასხმა
bombeeksplosjon ბომბის აფეთქება
bombefly ბომბდამშენი
bombeflyger ბომბდამშენის პილოტი
bombeflymannskap ბომბდამშენის ეკიპაჟი
bombeflyver ბომბდამშენის პილოტი
bombekaster ნაღმსატყორცნი

bombekrater ბომბის კრატერი
bombemål ბომბის მიზანი
bombeoffensiv დაბომბვა, საჰაერო

თავდასხმა
bombeoffer დაბომბვის მსხვერპლი
bomberaid დაბომბვა, საჰაერო

თავდასხმა
bomberfly ბომბდამშენი
bomberom თავშესაფარი (დაბომბვის

შემთხვევისთვის)
bomberpilot ბომბდამშენის პილოტი
bombesikker ბომბგაუმტარი

ბოლომდე დარწმუნებული
bombesplint ბომბის ნამსხვრევი
bombetreff ბომბის მიზანში მოხვედრა
bombetrussel დაბომბვის საფრთხე

დაბომბვის მუქარა
bomessig საბინაო
bomiljø საცხოვრებელი გარემო
bomme აცდენა, აცილება
bommert შეცდომა
bompengeavgift საგზაო გადასახადი
bompenger საგზაო გადასახადი
bomstasjon შლაგბაუმი
bomtur უაზრო წამოწყება, უშედეგო

მგზავრობა
bomull ბამბა
bomullsaktig ბამბისებური
bomullsbryllup ქორწილის მეორე

წლისთავი
bomullsbukse ბამბის შარვალი
bomullsduk ბამბის ნაჭერი
bomullsdyrking ბამბის მოყვანა
bomullseksportør ბამბის ექსპორტერი
bomullsfabrikk ბამბის ქარხანა
bomullsfiber ბამბის ბოჭკო
bomullsfrø ბამბის თესლი
bomullshanske ბამბის ხელთათმანი
bomullskjole ბამბის კაბა
bomullspinne ყურსაწმენდი ჩხირი
bomullsplantasje ბამბის პლანტაცია
bomullsplante ბამბა
bomullsproduksjon ბამბის წარმოება
bomullsproduserende ბამბის მწარმოებელი
bomullsskjorte ბამბის მაისური
bomullsskjørt ბამბის ქვედატანი
bomullssnøre ბამბის ზონარი
bomullstrøye ბამბის მაისური
bomullstråd ბამბის ძაფი
bomvei გზა რეგულირებადი

მოძრაობით, ფასიანი გზის
მონაკვეთი

bonbon კანფეტი

bolighai bonbon
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bonde გლეხი, ფერმერი
bondeaktig გლეხური
bondebygd ყრუ სოფელი
bondeegg სოფლის კვერცხი
bondefamilie გლეხის ოჯახი
bondefanger თაღლითი
bondegutt გლეხი ბიჭი
bondegård გლეხის ეზო
bondejente გლეხი გოგო
bondekone გლეხი ქალი
bondekvinne გლეხი ქალი
bondelag ფერმერთა კავშირი
bondepike გლეხი გოგო
bonderose ტყის ყაყაჩო, პეონი

(მცენარე Paeonia)
bondesmør სოფლის კარაქი
bone გაპრიალება
bonemaskin იატაკსაპრიალებელი
bongo დაფდაფი
bongotromme დაფდაფი
bonus პრემია, ბონუსი
booke დაჯავშნა
boolsk ბულის
boom ბუმი
boomerang ბუმერანგი
bopel საცხოვრებელი
bor ბურღი

ბორი
ნესტო

bord მაგიდა
bordben მაგიდის ფეხი
bordbestilling მაგიდის დაჯავშნა
borddame თანამოსაუზმე ქალი
bordduk სუფრა
bordeauxfarget ბორდოსფერი
bordeauxfarvet ბორდოსფერი
bordell საროსკიპო
bordellbesøker საროსკიპოს სტუმარი
bordellvertinne საროსკიპოს მეპატრონე

ქალი
bordfot მაგიდის ფეხი
bordkalender სამაგიდო კალენდარი
bordkalkulator მაგიდის კალკულატორი
bordkavaler თანამოსაუზმე კაცი
bordklokke სამაგიდო საათი
bordkniv სუფრის დანა
bordlampe მაგიდის ლამპა
bordskuff მაგიდის უჯრა
bordtale სადღეგრძელო
bordtelefon მაგიდის ტელეფონი
bordtennis პინგ-პონგი
bordtennisball პინგ-პონგის ბურთი
bordtennisbord პინგ-პონგის მაგიდა

bordtennisspiller პინგ-პონგის მოთამაშე
bore ბურღვა
borehull ჭაბურღილი
boremaskin ბურღი
boremetode ბურღვის მეთოდი
boreteknikk ბურღვის ტექნიკა
boreteknologi ბურღვის ტექნოლოგია
borevirksomhet ბურღვა
borg ციხე-სიმაგრე, კოშკი
borger ქალაქელი

მოქალაქე
borgerkrig სამოქალაქო ომი
borgerkrigslignende სამოქალაქო ომის მაგვარი
borgerkrigsperiode სამოქალაქო ომის პერიოდი
borgerkrigsrammet სამოქალაქო ომის შედეგად

დაზარალებული
borgerkrigstilstand სამოქალაქო ომის

მდგომარეობა
borgerlig სამოქალაქო
borgermester მერი
borgerrettighet სამოქალაქო უფლებები
borgerrettighetsforkjemper სამოქალაქო

უფლებებსთვის მებრძოლი
borgerrettsforkjemper სამოქალაქო

უფლებებისთვის
მებრძოლი

borgerskap მოქალაქეობა
borgertog საზეიმო მსვლელობა
borgruin ციხე-სიმაგრის ნანგრევები
boring ბურღვა
borre ოროვანდი (მცენარე

Arctium)
borsj ბორში
borsyre ბორმჟავა
bort შორს
borte მოშორებით, შორს
bortefra შორს, შორიდან
bortefter შორს
borterst შორეული
bortetter შორს
bortfall ამოვარდნა
bortføre მოტაცება, გატაცება
bortførelse მოტაცება, გატაცება
bortfører გამტაცებელი
bortføring მოტაცება, გატაცება
bortføringsforsøk მოტაცების მცდელობა
bortførsel გატაცება
bortført გატაცებული
bortgang გარდაცვალება
bortgjemt მიმალული

მივიწყებული
borti გაღმა, პირისპირ
bortimot თითქმის

bonde bortimot
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bortkastet ამაო, ფუჭი, გაფლანგული
bortkjøring გატანა, გაზიდვა
bortkommen დაკარგული
bortkommet დაკარგული
bortleie გაქირავება
bortløpen გაქცეული
bortover გასწვრივ, მიყოლებით
bortre შორეული
bortreise გამგზავრება
bortreist გამგზავრებული
bortsett გარდა
bortskjemt განებივრებული
bortvise განდევნა, გაგდება
bortvisning განდევნა, გაგდება
bosatt დასახლებული
bosetning დასახლება
bosette დასახლება
bosetter მოსახლე
bosetting დასახლება
bosettingsgrunnlag დასახლების საფუძველი
bosettingsområde დასახლებული უბანი
bosettingstillatelse დასახლების ნებართვა
bosnier ბოსნიელი
bosnisk ბოსნიური
boss ბოსი, შეფი
bosted საცხოვრებელი
bostedsadresse საცხოვრებელი მისამართი
bostedsløs უსახლკარო
bot ჯარიმა
botaniker ბოტანიკოსი
botanikk ბოტანიკა
botanikkprofessor ბოტანიკის პროფესორი
botanisk ბოტანიკური
botulisme ბოტულიზმი
bra კარგი, კარგად
braille ბრაილი
brak გრიალი, გრუხუნი
brake გრიალი, გრუხუნი
brakkvann მარილიანი და მტკნარი

წყლის ნაზავი
brann ცეცხლი, ალი, ხანძარი
brannalarm სახანძრო სიგნალიზაცია
brannalarmanlegg სახანძრო სიგნალიზაცია
brannassuranse სახანძრო დაზღვევა
brannberedskap სახანძრო მზადყოფნა
brannbil სახანძრო მანქანა
brannbilsirene სახანძრო მანქანის სირენა
branndetektor ხანძრის დეტექტორი
branndør სათადარიგო გასასვლელი
brannetterforsking ხანძრის მიზეზების

გამოძიება
brannetterforskning ხანძრის მიზეზების

გამოძიება

brannfare ხანძარსაშიშროება
brannfarlig ხანძარსაშიში
brannfast ცეცხლგამძლე
brannfolk მეხანძრეები
brannforsikring სახანძრო დაზღვევა
brannhemmende ცეცხლის შემაკავებელი
brannherdig ხანძარგამძლე
brannherjet ცეცხლმოდებული
branninspeksjon სახანძრო ინსპექცია
branninspektør სახანძრო ინსპექტორი
brannkatastrofe დიდი ხანძარი
brannkjøretøy სახანძრო მანქანა
brannmann მეხანძრე
brannoffer ხანძრის მსხვერპლი
brannpåsettelse ცეცხლის წაკიდება
brannrammet ხანძრით დაზარალებული
brannrød ალისფერი, ცეცხლისფერი
brannsalve დამწვრობის მალამო
brannsikker ცეცხლგამძლე
brannsikkerhet სახანძრო უსაფრთხოება
brannsikre ხანძრისგან დაცვა
brannsikret ცეცხლგამძლე
brannsirene სახანძრო სირენა
brannskade ხანძრით მიყენებული

ზარალი
brannslange სახანძრო შლანგი
brannslokker ცეცხლსაქრობი
brannslukker ცეცხლსაქრობი
brannslukkingsapparat ცეცხლსაქრობი
brannslukkingsarbeid ხანძრის ჩაქრობა
brannslukkingskjøretøy სახანძრო მანქანა
brannslukningsapparat ცეცხლსაქრობი
brannslukningsfly სახანძრო თვითმფრინავი
brannstasjon სახანძრო ნაწილი
brannstiftelse ცეცხლის წაკიდება
brannstifter გამჩაღებელი
brannstifting ცეცხლის წაკიდება
brannstige სახანძრო კიბე
brannsår დამწვრობა
branntilfelle ხანძრის შემთხვევა
brannutvikling ხანძრის გაჩენა
brannvern სახანძრო უსაფრთხოება
brannårsak ხანძრის მიზეზი
bransje ინდუსტრია, ბიზნესი

დარგი, განხრა
bransjeinstitutt დარგობრივი ინსტიტუტი
bransjeorganisert დარგობრივად

ორგანიზებული
brasilianer ბრაზილიელი
brasiliansk ბრაზილიური
brasme კაპარჭინა (თევზი Abramis

brama)
bratt ციცაბო

bortkastet bratt
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brattheng ციცაბო კლდე
bre მყინვარი

გაფენა
bred განიერი
bredbånd ფართო დიაპაზონი

მაღალგამტარიანი ქსელი
bredbåndsforbindelse მაღალგამტარიანი კავშირი
bredbåndskapasitet ქსელის გამტარუნარიანობა
bredbåndsleverandør მაღალგამტარიანი კავშირის

ოპერატორი
bredbåndsnett მაღალგამტარიანი ქსელი
bredbåndsselskap მაღალგამტარიანი კავშირის

ოპერატორი
bredbåndstelefoni ინტერნეტ-ტელეფონია
bredd ნაპირი
bredde სიგანე, განედი
breddegrad განედის გრადუსი
breddeminutt განედის წუთი
breddeparallell პარალელი
breddesekund განედის წამი
breddesirkel პარალელი
breddeutvidelse სიგანეში გაფართოება
breddfull კიდემდე ავსებული
breddfylt კიდემდე ავსებული
brednebb რქანისკარტა (ჩიტი

ოჯახიდან Eurylaimidae)
bredpanne მსხვილთავა (პეპელა

ოჯახიდან Hesperiidae)
bredstripet ფართოზოლებიანი
breekspert გლაციოლოგი
breelv მყინვარული წარმოშობის

მდინარე
breforsker გლაციოლოგი
breforsking გლაციოლოგია
breforskning გლაციოლოგია
bregne გვიმრა (მცენარეთა ჯგუფი

Pteridophyta)
bregneblad გვიმრის ფოთოლი
bregneplante გვიმრა
breiflabb ზღვის ეშმაკი (თევზი

Lophius piscatorius)
brekk მოტეხილობა
brekke გატეხვა, მოტეხა
brekkjern ძალაყინი
brems მუხრუჭი
bremse დამუხრუჭება
bremsing დამუხრუჭება
brennbar აალებადი
brenne წვა, დაწვა
brennemerke დაღი
brennende ცეცხლმოდებული,

ცეცხლმოკიდებული,
ცეცხლოვანი

brennenesle ჭინჭარი (მცენარე Urtica
urens)

brenneprosess წვის პროცესი
brenner სანთურა
brennesle ჭინჭარი (მცენარე Urtica

urens)
brennesleblad ჭინჭრის ფოთოლი
brennevin არაყი (და სხვა გამოხდილი

სპირტიანი სასმელები)
brennevinssmugling არყის კონტრაბანდა
brennglass შემკრები ლინზა
brennheit გახურებული,

გავარვარებული
brennmanet ციანეა (მედუზა Cyanea

capillata)
brennpunkt ფოკუსი, ფოკალური

წერტილი
brennsikker ბოლომდე დარწმუნებული
brennsnar სწრაფი, ელვისებური
brennstoff საწვავი
brennstofforbruk საწვავის ხარჯი
brennstofftank საწვავის ავზი
brenntorv ტორფის საწვავი
brennvidde ფოკალური მანძილი
brensel საწვავი
brenselcelle საწვავი ელემენტი
brenselforbruk საწვავის ხარჯი
brenselforsyning საწვავის მიწოდება
brenselpris საწვავის ფასი
brenselselement საწვავი ელემენტი
brenselsforbruk საწვავის ხარჯი
brenselsmangel საწვავის სიმცირე
brenselspris საწვავის ფასი
brenselstank საწვავის ავზი
brenselstype საწვავის სახეობა
brenseltank საწვავის ავზი
bresje რღვეული, შენანგრევი
bresjø მყინვარული წარმოშობის

(მყინვარის წყლით
მკვებავი) ტბა

breskred ზვავი
brett ფიცარი
brette მოკეცვა
brev წერილი
brevandring მყინავარზე ასვლა
brevann მყინვარის წყალი
brevdue საფოსტო მტრედი
brevkasse საფოსტო ყუთი
brevkort ღია ბარათი
brevveksling კორესპონდენცია, მიმოწერა
bridge ბრიჯი
bridgespiller ბრიჯის მოთამაშე
briefing ბრიფინგი

brattheng briefing
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briefingmøte ბრიფინგი
brigade ბრიგადა
brikke ფიგურა (ჭადრაკში)

პაიკი, მარიონეტი
briljant ბრწყინვალე, შესანიშნავი
briljere ბრწყინვა
brille სათვალე
brillebjørn სათვალიანი დათვი

(ცხოველი Tremarctos
ornatus)

brillefutteral სათვალის ჩასადები
brilleglass სათვალის ლინზები
brilleslange კობრა
brilleærfugl სათვალიანი სუსხური

(ფრინველი Somateria
fischeri)

bringe მოტანა, ჩამოტანა,
ჩამოყვანა, მოზიდვა

bringebær ჟოლო (კენკრა Rubus idaeus)
bringebæraktig ჟოლოსებრი
bringebærbrus ჟოლოს წვენი
bringebærbusk ჟოლოს ბუჩქი
bringebærfarget ჟოლოსფერი
bringebærfarvet ჟოლოსფერი
bringebærsaft ჟოლოს წვენი
bringebærsmak ჟოლოს გემო
bringebærsyltetøy ჟოლოს მურაბა
bris ბრიზი, სუსტი ქარი
brisling ქარსალა, შპროტი (თევზი

Sprattus sprattus)
brislingfiske ქარსალას ჭერა, შპროტის

ჭერა
brist ბზარი, გარღვევა, ნაპრალი
briste გასკდომა, გარღვევა,

გახეთქვა
მოთმინების დაკარგვა

bristeferdig ზღვარზე მისული
bristepunkt ზღვრული წერტილი
brite ბრიტანელი
britisk ბრიტანული
britiskvennlig პრობრიტანული
bro ხიდი
brobredde ხიდის სიგანე
brobygger ხიდის მშენებელი

შუამავალი, მომრიგებელი,
დამაკავშირებელი

brobygging ხიდის შენება
შუამავლობა,
მომრიგებლობა

brodd ნესტარი
broder მოძმე
brodere ქარგვა
broderfolk მოძმე ერი

broderi ქარგვა
broderland მოძმე ქვეყანა
broderlig ძმური
brodermorder ძმათამკვლელი
broderskap ძმობა
brokete ჭრელი
brokk თიაქარი
brokkoli ბროკოლი, სატაცუროვანი

კომბოსტო
brom ბრომი
bronkial ბრონქული
bronkie ბრონქი
bronkitt ბრონქიტი
bronkoskop ბრონქოსკოპი
bronkoskopi ბრონქოსკოპია
bronse ბრინჯაო
bronsealder ბრინჯაოს ხანა
bronsealderfunn ბრინჯაოს ხანის აღმოჩენა
bronsealderkultur ბრინჯაოს ხანის კულტურა
bronsealderrike ბრინჯაოს ხანის

სახელმწიფო
bronsealdersamfunn ბრინჯაოს ხანის

საზოგადოება
bronsealdersivilisasjon ბრინჯაოს ხანის

ცივილიზაცია
bronsebrun ბრინჯაოსფერი
bronsebryllup ქორწილის მერვე წლისთავი
bronsebyste ბრინჯაოს ბიუსტი
bronsefarget ბრინჯაოსფერი
bronsefarvet ბრინჯაოსფერი
bronsemedalje ბრინჯაოს მედალი
bronsemedaljevinner ბრინჯაოს მედალოსანი
bronsemedaljør ბრინჯაოს მედალოსანი
bronseskulptur ბრინჯაოს ქანდაკება
bronsestatue ბრინჯაოს ქანდაკება
bronsevinner ბრინჯაოს მედალოსანი
brontosaur ბრონტოზავრი
brontosaurus ბრონტოზავრი
bror ძმა
brordatter ძმიშვილი (გოგო)
brorskap ძმობა
brorsønn ძმიშვილი (ბიჭი)
brosje ბროში
brosjyre ბროშურა
brosteinsgate ქვაფენილი
brostensgate ქვაფენილი
brud პატარძალი
brudd დარღვევა, გარღვევა,

მოტეხილობა
bruddstykke ნატეხი
brudebukett საქორწილო თაიგული
brudefolk ნეფე-პატარძალი
brudefølge საქორწინო პროცესია

briefingmøte brudefølge
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brudekjole საქორწინო კაბა
brudekrone პატარძლის გვირგვინი
brudelys ჩალაყვავილა (მცენარე

Butomus umbellatus)
brudenatt ქორწინების პირველი ღამე
brudepar ნეფე-პატარძალი
brudepike მეჯვარე (პატარძლის

მხრიდან)
bruderolle პატარძლის როლი
brudeseng პატარძლის საწოლი
brudeslør ფატა
brudgom საქმრო
bruk ხმარება, გამოყენება,

სარგებლობა
brukbar ვარგისი, გამოსადეგი
brukbarhet ვარგისიანობა
bruke ხმარება, გამოყენება,

სარგებლობა
brukelig მიღებული, გავრცელებული
bruker მომხმარებელი
brukeransvar მომხმარებლის

პასუხისმგებლობა
brukergruppe მომხმარებელთა ჯგუფი
brukerkategori მომხმარებელთა კატეგორია
brukerprofil მომხმარებლის პროფილი
brukerveiledning მოხმარების ინსტრუქცია
brukervennlig მომხმარებლისთვის

მოსახერხებელი
brukskunst გამოყენებითი ხელოვნება
bruksmatematikk გამოყენებითი მათემატიკა
bruksøyemed სახმარად
brukt ნახმარი, გამოყენებული
bruktbil ნახმარი მანქანა
bruktbilforhandler მეორადი მანქანებით

მოვაჭრე
bruktbilhandel მეორადი მანქანებით

ვაჭრობა
bruktbilkjøp მეორადი მანქანის ყიდვა
bruktbilkjøper მეორადი მანქანის

მყიდველი
bruktbilmarked მეორადი მანქანების ბაზარი
bruktbilsalg მეორადი მანქანების

გაყიდვა
bruktbåt ნახმარი ნავი
brukthandel ვაჭრობა ნახმარი ნივთებით
bruktklær მეორადი ტანსაცმელი
brukttøy მეორადი ტანსაცმელი
brun ყავისფერი
brunaktig მოყავისფრო
brunalge წაბლა წყალმცენარე
brunbjørn მურა დათვი
brunette შავგრემანი
brunfarget ყავისფერი

brunfarvet ყავისფერი
brunkol მურა ნახშირი
brunkull მურა ნახშირი
brunnakke თეთრშუბლა იხვი

(ფრინველი Anas penelope)
brunskrubb არყისძირა (სოკო Leccinum

scabrum)
brunst ხურაობა, მძუნაობა,

შეჯვარების პერიოდი
brunstperiode ხურაობა, მძუნაობა,

შეჯვარების პერიოდი
brunstripet ყავისფერზოლებიანი
brunsttid ხურაობა, მძუნაობა,

შეჯვარების პერიოდი
brunøyd წაბლისფერთვალება
brus ლიმონათი
brusk ხრტილი
brutal სასტიკი, ვერაგი, ვერაგული
brutalisere გასასტიკება
brutalisering გასასტიკება
brutalitet სისასტიკე, ვერაგობა
brutto ბრუტო, ჯამური
bruttoformue მთელი ქონება
bruttonasjonalprodukt მთლიანი შიდა პროდუქტი
bruttovekt სრული წონა
bry შეწუხება
bryderi შეწუხება

საზრუნავი
brygge ნავმისადგომი

ლუდის დუღება
bryggeri ლუდსახარში,

ლუდსახდელი
bryggerianlegg ლუდსახარში,

ლუდსახდელი
bryggeriarbeider ლუდსახარშის

თანამშრომელი
bryggerieier ლუდსახარშის მფლობელი
bryllup ქორწილი, ქორწინება
bryllupsavtale საქორწინო ხელშეკრულება
bryllupsbilde ქორწილის სურათი
bryllupsbord საქორწინო სუფრა
bryllupsdag ქორწილის დღე
bryllupsfeiring ქორწილის აღნიშვნა
bryllupsferie საქორწინო მოგზაურობა
bryllupsforberedelse ქორწილისთვის მზადება
bryllupsgave საქორწინო საჩუქარი
bryllupsinvitasjon ქორწილში მოწვევა
bryllupskjole საქორწინო კაბა
bryllupsmiddag საქორწინო სუფრა
bryllupsmåltid საქორწინო სუფრა
bryllupsnatt ქორწინების პირველი ღამე
bryllupspresang საქორწინო საჩუქარი
bryllupsreise საქორწინო მოგზაურობა

brudekjole bryllupsreise
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bryllupsseremoni ქორწინების ცერემონია
bryn წარბი

კიდე
brynestein ქვიშაქვის სალესი
brynesten ქვიშაქვის სალესი
brysom შემაწუხებელი, დამღლელი
bryst მკერდი
brystbarn ჩვილი
brystblotting მკერდის გაშიშვლება
brystbær უნაბი (კენკრა Ziziphus

jujuba)
brystfager ლამაზმკერდა,

მკერდმშვენიერი
brystfinne წინა ფარფლი
brystforstørrelse მკერდის გადიდება
brysthinne პლევრა
brysthinnebetennelse პლევრიტი
brystholder ლიფი
brystkreft მკერდის კიბო
brystkrefttilfelle მკერდის კიბოს შემთხვევა
brystlomme მკერდის ჯიბე
brystmelk დედის რძე
brystmål მკერდის ზომა
brystnål ბროში
brystomfanget მკერდის ზომა
brystregion მკერდის არე
brystsmerte ტყივილი მკერდის არეში
brystvorte ძუძუს თავი
bryte დარღვევა, გარღვევა,

გატეხვა
ჭიდაობა

brytekamp შეჯიბრი, ტურნირი
bryter ჩამრთველი, გადამრთველი

მოჭიდავე
bryting ჭიდაობა
brytning გარდატეხა
brytningslov გარდატეხის კანონი
brytningstid გარდატეხის ჟამი
brytningsvinkel გარდატეხის კუთხე
brød პური
brødbaking პურის გამოცხობა
brødbakke საპურე
brødbakst პურის გამოცხობა
brødbil პურის მანქანა
brødbit პურის ნატეხი
brødboks საპურე
brøddeig პურის ცომი
brødfabrikk პურის ქარხანა
brødfrukt პურის ხის ნაყოფი
brødfrukttre პურის ხე
brødkniv პურის საჭრელი დანა
brødkurv საპურე
brødkø პურის რიგი

brødløs უპურო
brødmangel პურის ნაკლებობა
brødpris პურის ფასი
brødskive პურის ნაჭერი
brødsmule პურის ნამცეცი
brødvogn პურის მანქანა
brøk წილადი
brøkdel წილადი, ნაწილი
brøkstrek წილადის ხაზი
brøl ღრიალი
brøle ღრიალი
brøleape ღრიალა მაიმუნი
brønn ჭა, ჭაბურღილი
brønnboring ჭაბურღილის ბურღვა
brønnvann ჭის წყალი
brønsle ორკბილა (მცენარე Bidens)
brøyte გზის გაწმენდა
brøytebil გზის საწმენდი მანქანა
brøytebilsjåfør თოვლსაწმენდი მანქანის

მძღოლი
brøytekant აყრილი თოვლის კვალი

გზის გასწვრივ
brøyting გზის გაწმენდა
brå მკვეთრი, ფეთქებადი
bråbremse მკვეთრი დამუხრუჭება
brådyp ღრმა წყალი
brådød მოულოდნელი სიკვდილი
bråk ხმაური, ალიაქოთი
bråke ხმაური
bråket ხმაურიანი
bråstanse უცებ გაჩერება
bråstoppe უცებ გაჩერება
bråvakker მზეთუნახავი
bu ქოხი
bud შეტყობინება

კურიერი
budbil კურიერის მანქანა
budbringer მაცნე, მაუწყებელი
budbærer მაცნე, მაუწყებელი
buddha ბუდა
buddhisme ბუდიზმი
buddhist ბუდისტი
buddhistisk ბუდისტური
buddisme ბუდიზმი
buddist ბუდისტი
buddistisk ბუდისტური
budsjett ბიუჯეტი
budsjettendring ბიუჯეტის შეცვლა
budsjettfordeling ბიუჯეტის განაწილება
budsjettforslag ბიუჯეტის პროექტი
budsjettildeling ბიუჯეტის გამოყოფა
budsjettindikator ბიუჯეტის მაჩვენებელი
budsjettjustering ბიუჯეტის შესწორება

bryllupsseremoni budsjettjustering
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budsjettkutt ბიუჯეტის შეკვეცა
budsjettmessig საბიუჯეტო
budsjettnedskjæring ბიუჯეტის შეკვეცა
budsjettreduksjon ბიუჯეტის შემცირება
budsjettsprekk გარღვევა ბიუჯეტში
budsjettunderskudd ბიუჯეტის დეფიციტი
budsjettvekst ბიუჯეტის ზრდა
budsjettøkning ბიუჯეტის გაზრდა
budskap ახალი ამბავი

შეტყობინება
არსი

bue რკალი
თაღი
მშვილდი
ხემი

bueformet რკალოვანი, რკალისებრი
თაღოვანი, თაღისებრი

buelengde რკალის სიგრძე
bueparentes მრგვალი ფრჩხილი
bueskyting მშვილდით სროლა
bueskytter მშვილდოსანი
bueskytterforbund მშვილდოსანთა კავშირი
buffer ბუფერი
bufferområde ბუფერული ზონა
buffersone ბუფერული ზონა
buffet ბუფეტი
buk მუცელი
bukett თაიგული
bukfinne უკანა ფარფლი
bukhinne მუცლის აპკი
bukhinnebetennelse მუცლის აპკის ანთება,

პერიტონიტი
bukk მამალი თხა

თაყვანი
bukkeblad წყლის სამყურა (მცენარე

Menyanthes trifoliata)
bukkehornkløver ულუმბო (მცენარე

Trigonella foenum-graecum)
bukketorn თეთრეკალა (მცენარე

Lycium)
buksbom ბზა (ბუჩქი Buxus)
bukse შარვალი
bukselomme შარვლის ჯიბე
bukseløs უშარვლო
bukspyttkjertel პანკრეასი
bukspyttkjertelbetennelse პანკრეატიტი
bukt ყურე, უბე
buktaler მუცელმოგვი, მუცლით

მეტყველი
bule კოპი
bulevard ბულვარი
bulevardavis ბულვარული გაზეთი
bulevardpresse ბულვარული პრესა

bulgarer ბულგარელი
bulgarsk ბულგარული
buljong ბულიონი
bulldogg ბულდოგი
bulldoser ბულდოზერი
bulmeurt ლენცოფა (მცენარე

Hyoscyamus niger)
bulne გასივება
bumerang ბუმერანგი
bumerangeffekt ბუმერანგის ეფექტი
bumerangkast ბუმერანგის სროლა
bunad ტრადიციული ეროვნული

სამოსი
bunden დაბმული

მიბმული
bunke გროვა, შეკვრა, დასტა
bunker ბუნკერი
bunkevis დასტა-დასტა, დასტა-

დასტად
bunn ძირი

ფსკერი
bunnfall ნალექი
bunnfarge ფონი
bunnfarve ფონის ფერი
bunnivå უდაბლესი დონე
bunnløs უსაზღვრო
bunnsjikt ქვედა ფენა
bunt კონა
buorm ანკარა (გველი ოჯახიდან

Colubridae)
bur გალია
burde საჭიროება, ნდობა
bure გალიაში ჩასმა
burfugl გალიის ჩიტი
burot მამულა (მცენარე Artemisia

vulgaris)
bursdag დაბადების დღე
bursdagsfeiring დაბადების დღის ზეიმი
bursdagsfest დაბადების დღის ზეიმი
bursdagsgave საჩუქარი დაბადების

დღისთვის
bursdagskake დაბადების დღისთვის

გამომცხვარი ტორტი
bursdagspresang საჩუქარი დაბადების

დღისთვის
bursjoasi ბურჟუაზია
businessvisum ბიზნეს-ვიზა
busk ბუჩქი
buskaktig ბუჩქისებრი
buskbevokst ბუჩქიანი
buskformet ბუჩქისებრი
buskmann ბუშმენი
buskskog ბუჩქნარი

budsjettkutt buskskog
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buss ავტობუსი
bussbillett ავტობუსის ბილეთი
bussdepot ავტობუსების ფარეხი
bussekspress ავტოექსპრესი
bussfører ავტობუსის მძღოლი
bussgarasje ავტობუსების ფარეხი
bussholdeplass ავტობუსის გაჩერება
bussjåfør ავტობუსის მძღოლი
busslinje ავტობუსის ხაზი
busspassasjer ავტობუსის მგზავრი
bussprodusent ავტობუსის მწარმოებელი
bussreise ავტობუსით მგზავრობა
bussrute ავტობუსის სვლაგეზი
bussrutetabell ავტობუსის სვლის განრიგი
busstasjon ავტოსადგური
bussterminal ავტოსადგური
busstopp ავტობუსის გაჩერება
busstransport ავტოტრანსპორტი
busstype ავტობუსის სახეობა
bussvindu ავტობუსის ფანჯარა
bustet აბურძგნილი
butan ბუტანი
butikk მაღაზია
butikkansatt მაღაზიის თანამშრომელი
butikkbetjening მაღაზიის მომსახურე

პერსონალი
butikkdame გამყიდველი (ქალი)
butikkdør მაღაზიის კარები
butikkeier მაღაზიის მეპატრონე
butikkekspeditør გამყიდველი
butikkhylle მაღაზიის თარო
butikkinnehaver მაღაზიის მეპატრონე
butikkinteriør მაღაზიის ინტერიერი
butikkjede მაღაზიათა ქსელი
butikkmedarbeider მაღაზიის თანამშრომელი
butikkpersonale მაღაზიის პერსონალი
butikkran მაღაზიის ძარცვა
butikkselger მაღაზიის გამყიდველი
butikksenter სავაჭრო ცენტრი
butikktyveri მაღაზიის გაქურდვა
butikkvindu მაღაზიის ვიტრინა
by ქალაქი

შეთავაზება, მოპატიჟება
byadministrasjon ქალაქის ადმინისტრაცია
byarkitekt ქალაქის არქიტექტორი
bybefolkning ქალაქის მოსახლეობა
byboer ქალაქის მოსახლე,

ქალაქელი
bybuss ქალაქის ავტობუსი
bydel უბანი, რაიონი
bydelsadministrasjon უბნის ადმინისტრაცია
bydelsavis უბნის გაზეთი
bydelsbudsjett უბნის ბიუჯეტი

bydelsgrense უბნის საზღვარი
bydelslege უბნის ექიმი
bydelsnavn უბნის სახელი
bydelspoliti უბნის პოლიცია
bydelssenter უბნის ცენტრი
bydende ბრძანებითი

დაჟინებული
byfolk ქალაქელები
byfornyelse ქალაქის განახლება
byfornyelsesprogram ქალაქგანახლების პროგრამა
byfornyelsesprosess ქალაქგანახლების პროცესი
byfornyelsestiltak ქალაქგანახლების

ღონისძიება
byfrøken ქალაქელი გოგო
bygate ქალაქის ქუჩა
bygd დასახლება
bygdeby რაიონული ცენტრი
bygdefolk სოფლის მოსახლეობა
bygdemål სოფლის დიალექტი
bygeaktivitet მშენებლობა, სამშენებლო

საქმიანობა
bygesky წვიმის გროვა ღრუბელი
bygg მშენებლობა

შენობა, ნაგებობა
ქერი (მცენარე Hordeum
vulgare)

byggdyrking ქერის მოყვანა
bygge შენება
byggeaktivitet მშენებლობა
byggearbeid შენება
byggearbeider მშენებელი
byggebransje მშენებლობა
byggefase მშენებლობის ფაზა
byggefirma სამშენებლო კომპანია
byggeforbud მშენებლობის აკრძალვა
byggekostnad სამშენებლო ხარჯი
byggekran ამწე
byggeleder მშენებლობის

ხელმძღვანელი
byggemateriale საშენი მასალა
byggemåte შენების ყაიდა
byggeplan მშენებლობის გეგმა
byggeprosess შენების პროცესი
byggeprosjekt სამშენებლო პროექტი
bygger მშენებელი
byggesektor სამშენებლო სექტორი
byggeselskap სამშენებლო კომპანია
byggesone განაშენიანების ზონა
byggestans მშენებლობის შეჩერება
byggestil მშენებლობის სტილი
byggetillatelse აშენების ნებართვა
bygning შენობა
bygningsakustikk შენობის აკუსტიკა

buss bygningsakustikk
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bygningsarbeid სამშენებლო სამუშაო
bygningsarbeider მშენებელი
bygningsarbeiderforbund მშენებელთა კავშირი
bygningsarbeiderforening მშენებელთა კავშირი
bygningsdesign შენობის დიზაინი
bygningsfasade შენობის ფასადი
bygningsindustri სამშენებლო ინდუსტრია
bygningsindustriarbeider მშენებელი
bygningsisolasjon შენობის იზოლაცია
bygningskompleks სამშენებლო კომპლექსი
bygningsmateriale საშენი მასალა
bygningsmodell შენობის მოდელი
bygningsteknikk მშენებლობის ტექნიკა
bygningsteknologi მშენებლობის ტექნოლოგია
bygrense ქალაქის საზღვარი
bygsel იჯარა
bygård საცხოვრებელი სახლი
byhistorie ქალაქის ისტორია
bykart ქალაქის რუკა
bykjerne ქალაქის ცენტრი
bykvinne ქალაქელი ქალი
bylandskap ქალაქის ლანდშაფტი
byleilighet ბინა ქალაქში
byleksikon ქალაქის ენციკლოპედია
byliv ქალაქური ცხოვრება
byll ჩირქგროვა
byluft ქალაქური ჰაერი
bymann ქალაქელი
bymellom საქალაქთაშორისო
bymenneske ქალაქელი
bymessig ქალაქური

ქალაქისებრი
bymiljø ქალაქური გარემო
bymur ქალაქის გალავანი
bynavn ქალაქის სახელი
bypark სკვერი
byplanlegging ქალაქგეგმარება
byplanleggingspolitikk ქალაქგეგმარების

პოლიტიკა
byport ქალაქის კარიბჭე
byrde ტვირთი, სიმძიმე
byrdefull დამამძიმებელი
byregjering ქალაქის მერია
byrå სააგენტო

ბიურო
byråd ქალაქის საბჭო, საკრებულო
byrådsmedlem საკრებულოს წევრი
byrådsmøte საკრებულოს სხდომა
byrådsvalg საკრებულოს არჩევნები
byråkrat ბიუროკრატი
byråkrati ბიუროკრატია
byråkratisering ბიუროკრატიზაცია
byråkratisert ბიუროკრატიზებული

byråkratisk ბიუროკრატული
bysantiner ბიზანტიელი
bysantinsk ბიზანტიური
bysenter ქალაქის ცენტრი
bysentrum ქალაქის ცენტრი
byskole ქალაქის სკოლა
bysprog ქალაქური ენა
byspråk ქალაქური ენა
bystatus ქალაქის სტატუსი
byste ბიუსტი
bysteholder ბიუსტჰალტერი, ლიფი
bystyre საკრებულო
bystyremedlem საკრებულოს წევრი
bystyremøte საკრებულოს სხდომა
bystyrevalg საკრებულოს არჩევნები
bystyrevedtak საკრებულოს

გადაწყვეტილება
bysykkel ქალაქის ველოსიპედი
byte ბაიტი
bytte გაცვლა
byttehandel ბარტერი
bytteobjekt გაცვლის ობიექტი
bytting გაცვლა
bytur ექსკურსია ქალაქში,

გასეირნება ქალაქში
byutvidelse ქალაქის გაფართოება
byutvikling ქალაქგანვითარება
byutviklingsbyråd ქალაქგანვითარების საბჭო
byutviklingskomite ქალაქგანვითარების

კომიტეტი
byutviklingspolitikk ქალაქგანვითარების

პოლიტიკა
byutviklingsprogramme ქალაქგანვითარების

პროგრამა
byutviklingsprosjekt ქალაქგანვითარების

პროექტი
byutviklingsspørsmål ქალაქგანვითარების

საკითხი
byvekst ქალაქის ზრდა
byvåpen ქალაქის გერბი
bær კენკრა
bærbar პორტატიული, გადასატანი
bærduft კენკრის სურნელი
bærdyrking კენკრის მოყვანა
bære ტარება, ზიდვა
bærebølge მატარებელი სიგნალი
bæredyktig სიცოცხლის უნარიანი
bæredyktighet სიცოცხლისუნარიანობა
bærefrekvens მატარებელი სიხშირე
bærehåndtak სახელური
bærekraftig სიცოცხლის უნარიანი
bærende მატარებელი, წამყვანი
bærepilar საყრდენი ბოძი

bygningsarbeid bærepilar
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bærepose პარკი
bæretillatelse ტარების ნებართვა
bæreveske ჩანთა
bærplukker კენკრის ამკრეფი
bærplukking კენკრის აკრეფა
bærsaft კენკრის წვენი
bærsalg კენკრის გაყიდვა
bærsesong კენკრის სეზონი
bærtype კენკრის სახეობა
bøddel ჯალათი
bøddelrolle ჯალათის როლი
bøddeløks ჯალათის ნაჯახი
bøffel კამეჩი
bøffelhode კამეჩის თავი
bøffelkjøtt კამეჩის ხორცი
bøffelokse კამეჩი
bøk წიფელი (ხე Fagus sylvatica)
bøkeblad წიფლის ფოთოლი
bøkeløv წიფლის ფოთლები
bøkeskog წიფლის ტყე
bøketre წიფლის ხე
bøkker მეკასრე
bølge ტალღა
bølgebevegelse ტალღისებური მოძრაობა,

ტალღური მოძრაობა
bølgefart ტალღის სიჩქარე
bølgeformet ტალღისებრი, ტალღოვანი,

ტალღური
bølgeformig ტალღისებრი, ტალღოვანი,

ტალღური
bølgefrekvens ტალღის სიხშირე
bølgegang ღელვა
bølgehøyde ტალღის სიმაღლე
bølgeinterferens ტალღების ინტერფერენცია
bølgelengde ტალღის სიგრძე
bølgelinje კლაკნილი ხაზი
bølgelære ტალღური თეორია
bølle ყაჩაღი, ავაზაკი
bønn თხოვნა

ლოცვა
bønne ლობიო (მცენარე Phaseolus)
bønnfalle ვედრება, მუდარა
bønnfallelse ვედრება, მუდარა
bør ტვირთი

საშვილოსნო
børs ბირჟა
børsanalytiker ბირჟის ანალიტიკოსი
børsbygning ბირჟის შენობა
børse სანადირო თოფი
børsekolbe თოფის კონდახი
børsepipe თოფის ლულა
børshai საბირჟო სპეკულანტი
børskrise საბირჟო კრიზისი

børsoperasjon საბირჟო ოპერაცია
børsspekulant საბირჟო სპეკულანტი
børsspekulasjon საბირჟო სპეკულაცია
børste ჯაგრისი
børstepiggsvin ტანრეკი (ცხოველი

ოჯახიდან Tenrecidae)
børstepinnsvin ტანრეკი (ცხოველი

ოჯახიდან Tenrecidae)
børsteulv კოიოტი (ცხოველი Canis

latrans)
børsverdi საბირჟო ღირებულება
børsåpning ბირჟის გახსნა
bøsse სათავსი

ყულაბა
bøssebærer ყულაბოსანი
bøtelagt დაჯარიმებული
bøtelegge დაჯარიმება
bøteleggelse დაჯარიმება
bøtelegging დაჯარიმება
bøtte ვედრო
bøybar მოქნილი
bøye დახრა, მოხრა, მოგრეხა

უღლება
bøyelig მოქნილი
bøyning მოხრა, მოგრეხა, მოკეცვა

უღლება
både ორივე
bål ალი, ცეცხლი, კოცონი
bålbrenning კოცონზე დაწვა
bålferd კოცონზე დაწვა
bånd თოკი, ზონარი

ღვედი
ფირი
მუხლუხი
დიაპაზონი

båndbredde სიხშირეთა დიაპაზონის
სიგანე
გამტარუნარიანობა
(ქსელის)

båndmål სანტიმეტრი, საზომი
båndopptager მაგნიტოფონი (კასეტიანი)
båndopptak ჩანაწერი (ფირზე)
båndopptaker მაგნიტოფონი (კასეტიანი)
båndspiller მაგნიტოფონი (კასეტიანი)
båre საკაცე

კუბო
båt ნავი, გემი
båtbrygge ნავმისადგომი
båtbyggeri გემსაშენი, ნავსაშენი
båteier გემის მეპატრონე
båtforbindelse საგზაო კავშირი
båtfører მესაჭე
båtførerkurs ნავის ტარების კურსი

bærepose båtførerkurs
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båtinteressert ნავებით დაინტერესებული
båtkjøp ნავის ყიდვა
båtkjøper ნავის მყიდველი
båtkonstruktør ნავის კონსტრუქტორი
båtlengde ნავის სიგრძე
båtmannskap ნავის ეკიპაჟი
båtmotor ნავის ძრავა
båtmotorprodusent ნავის ძრავების

მწარმოებელი
båtprodusent ნავების მწარმოებელი
båtverft ნავსაშენი
camp ბანაკი
canyon კანიონი
celeber ცნობილი,

სახელგანთქმული
celebrere ზეიმი, აღნიშვნა
celest ციური
celle უჯრედი
cellekjerne უჯრედის ბირთვი
cellemembran უჯრედის მემბრანა
cellestørrelse უჯრედის ზომა
cello ჩელო
cellulose ცელულოზა
celluloseliknende ცელულოზისებრი
celsius ცელსიუსი
celsiusgrad ცელსიუსის გრადუსი
celsiusskala ცელსიუსის სკალა
censor ცენზორი
cent ცენტი
centimeter სანტიმეტრი
centner ცენტნერი
centnertung ცენტნერიანი
cerebral ცერებრალური
cerebrospinal ცერებროსპინალური,

ზურგის ტვინის
cerebrospinalvæske ზურგის ტვინის სითხე
cerium ცერიუმი
cesium ცეზიუმი
champagne შამპანური
champagneflaske შამპანურის ბოთლი
champagneglass შამპანურის ჭიქა
champagnekork შამპანურის საცობი
champignon ქამასოკო
chanson შანსონი
charmant ეშხიანი, მომხიბვლელი,

მომაჯადოებელი
charme ეშხი, მომხიბვლელობა
charter ქარტია
charterflygning ჩარტერული ფრენა
chassis შასი
chiffer შიფრი
cirka დაახლოებით
cirkapris სავარაუდო ფასი

cirkatall სავარაუდო რიცხვი,
მიახლოებითი რიცხვი

cirrocumulussky ფრთისებრი გროვა
ღრუბელი

cirrussky ფრთისებრი ღრუბელი
cisterne ცისტერნა
citadell ციტადელი
college კოლეჯი
cosinus კოსინუსი
cotangens კოტანგენსი
coulomb კულონი
coyote კოიოტი
credo კრედო
cruise კრუიზი
cubaner კუბელი
cyan ციანი
cyanid ციანიდი
cyklamen ციკლამენი
cystoskop ცისტოსკოპი
cystoskopi ცისტოსკოპია
cytogenetikk ციტოგენეტიკა
cytologi ციტოლოგია
cytologisk ციტოლოგიური
cytoplasma ციტოპლაზმა
da მაშინ

როცა, როდესაც
dachshund ტაქსა
daddel ფინიკი
daddelpalme ფინიკის პალმა (ხე Phoenix

dactylifera)
daddelplomme ხურმა (ხე Diospyros lotus)
dag დღე
dagblad ყოველდღიური გამოცემა
dagbok დღიური
dagboksforfatter დღიურის ავტორი
dagdriver უსაქმური
dagdriveri უსაქმურობა
dagdrøm ოცნება
dagdrømme ოცნება
dagdrømmer მეოცნებე, ფანტაზიორი
dagfersk ახალი, დღევანდელი
daggry განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
daggryning განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
daghjem ბაგაბაღი
daginstitusjon ბაგაბაღი

საბავშვო ბაღი
daglig ყოველდღიური
dagligdags ყოველდღიური
dagligliv ყოველდღიური ცხოვრება
dagligstue სასტუმრო ოთახი

båtinteressert dagligstue
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dagligvare ყოველდღიური მოხმარების
საქონელი, სურსათი

dagligvarebutikk სურსათის მაღაზია
dagligvareforretning სურსათის მაღაზია
dagligvarehandel სურსათის მაღაზია
daglilje ყვითელი შროშანი (მცენარე

Hemerocallis)
daglys დღის სინათლე
dagmamma გადია, გამდელი
dagpåfugløye დღის ფარშავანგთვალა

(პეპელა Nymphalis io)
dagsaktuell დღეისათვის აქტუალური
dagsats დღიური განაკვეთი
dagsavis ყოველდღიური გაზეთი
dagsbillett დღიური ბილეთი
dagsdose დღიური დოზა
dagsfortjeneste დღიური მოგება
dagsgevinst დღიური მოგება
dagsgjennomsnitt დღიური საშუალო
dagsinntekt დღიური შემოსავალი
dagskritikk დღევანდელი კრიტიკა
dagslys დღის სინათლე
dagslønn დღიური ჯამაგირი
dagsnytt ახალი ამბები, დღის

სიახლეები
dagsnyttsending ახალი ამბების გამოშვება
dagsorden დღის წესრიგი
dagsrasjon დღის რაციონი
dagsrevy დღის ამბების მიმოხილვა
dagstemperatur ტემპერატურა დღისით
dagtemperatur ტემპერატურა დღისით
dagtid დღე, დღისით (på dagstid)
dal ხეობა, ხევი
dale დაშვება
dalevende მაშინდელი,

იმდროინდელი,
იმჟამინდელი

dalføre ხეობა, ხევი
dalrype თეთრი გნოლი (ფრინველი

Lagopus lagopus)
dam შაში

ტბორი
დამბა, კაშხალი

damanlegg დამბა, კაშხალი
dambrett შაშის დაფა
dame ქალი, მანდილოსანი
damebesøk ქალის სტუმრობა
damebind საფენი
dameblad ქალთა ჟურნალი
damefavoritt ქალთა ფავორიტი
damefinale ქალთა ფინალი
damefotball ქალთა ფეხბურთი
damefotballag ქალთა ფეხბურთის გუნდი

damefrisør ქალთა დალაქი
damegruppe ქალთა ჯგუფი
damehåndball ქალთა ხელბურთი
damehåndballag ქალთა ხელბურთის გუნდი
damejeanne ბოცა
dameklær ქალის ტანსაცმელი
damelag ქალთა გუნდი
damelandslag ქალთა ნაკრები
damelangrenn ქალთა სათხილამურო

რბოლა
damemenneske დედაკაცი
dameselskap ქალთა საზოგადოება
damesko ქალის ფეხსაცმელი
damestafett ქალთა ესტაფეტა
damestemme ქალის ხმა
damesykkel ქალის ველოსიპედი
dametennis ქალთა ჩოგბურთი
dametoalett ქალთა საპირფარეშო
dametrener ქალთა მწვრთნელი
dameundertøy ქალის ქვედა საცვალი
dameur ქალის საათი
damevenn მექალთანე
dameveske ქალის ჩანთა
damp ორთქლი
dampbad საუნა
dampbåt ორთქლმავალი გემი
dampdrevet ორთქლმავალი
dampe ორთქლის გამოშვება

ორთქლით დამუშავება
damper ორთქლმავალი გემი
dampfartøy ორთქლმავალი გემი
dampferge ორთქლმავალი ბორანი
dampferje ორთქლმავალი ბორანი
dampinhalator ორთქლის ინჰალატორი
dampkokt ორთქლზე მოხარშული
damplok ორთქლმავალი
damplokomotiv ორთქლმავალი
dampmaskin ორთქლის მანქანა
dampmaskindrevet ორთქლმავალი
dampradio რეტრო რადიო
damprensing ორთქლით წმენდა
dampskip ორთქლმავალი გემი
dampstrykejern ორთქლის უთო
damptilførsel ორთქლის მიწოდება
damptrykk ორთქლის წნევა
dampturbin ორთქლის ტურბინა
dampvegvals ორთქმავალი გზის

სატკეპნი
dampvegvalse ორთქმავალი გზის

სატკეპნი
dampveivals ორთქმავალი გზის

სატკეპნი

dagligvare dampveivals
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dampveivalse ორთქმავალი გზის
სატკეპნი

damspill შაში
damspiller მოშაშე
dane დანიელი (danske)
danekonge დანიის მეფე
danevelde დანიის სამეფო
danne შექმნა, წარმოქმნა,

ფორმირება, დაფუძნება
dannebrog დანიის თეთრჯვრიანი

დროშა
dannebrogsfane დანიის თეთრჯვრიანი

დროშა
dannebrogsflagg დანიის თეთრჯვრიანი

დროშა
dannelse შექმნა, წარმოქმნა,

ფორმირება, დაფუძნება
განათლება, კულტურა

dannelsesprosess ფორმირების პროცესი
dannende საგანმანათლებლო,

აღმზრდელობითი
danningsprosess წარმოქმნის პროცესი
dans ცეკვა
dansbar საცეკვაო
danse ცეკვა
danseaften საცეკვაო საღამო
danseensemble საცეკვაო ანსამბლი
danseglad ცეკვის მოყვარული
dansegulv საცეკვაო მოედანი
danseinteressert ცეკვით დაინტერესებული
dansekarriere მოცეკვავის კარიერა
danseklubb საცეკვაო კლუბი
dansekonkurranse ცეკვის კონკურსი
danselærer ცეკვის მასწავლებელი
dansemusikk საცეკვაო მუსიკა
dansende მოცეკვავე
dansenummer საცეკვაო ნომერი
danser მოცეკვავე
danserinne მოცეკვავე ქალი

ბალერინა
dansesal საცეკვაო დარბაზი
dansetalent ცეკვის ნიჭი
dansevise საცეკვაო სიმღერა
dansk დანიური, დანიის
danske დანიელი
dansketid დანიის ბატონობის ხანა
danskfientlig ანტიდანიური
danskprodusert დანიური წარმოების
danskspråklig დანიურენოვანი
dansktalende დანიურად მოლაპარაკე
danskvennlig პროდანიური
darwinisme დარვინიზმი
data მონაცემები

dataarkiv მონაცემთა არქივი
database მონაცემთა ბაზა
databaseadministrator მონაცემთა ბაზის

ადმინისტრატორი
databasesøk ძიება მონაცემთა ბაზაში
databedrift საინფორმაციო

ტექნოლოგიების სფეროში
მომუშავე კომპანია

databehandle მონაცემთა დამუშავება
databehandling მონაცემთა დამუშავება
databrikke ჩიპი
databutikk კომპიუტერული ტექნიკის

მაღაზია
datafag ინფორმატიკა
datagrafikk კომპიუტერული გრაფიკა
datainteressert კომპიუტერებით

დაინტერესებული
datakompresjonsmetode მონაცემთა შეკუმშვის

მეთოდი
datakriminalitet კიბერდამნაშავეობა
datakrypteringsalgoritme მონაცემთა დაშიფრვის

ალგორითმი
datakrypteringsmekanisme მონაცემთა დაშიფრვის

მექანიზმი
datalogi ინფორმატიკა
datamaskin კომპიუტერი
datamaskinbasert კომპიუტერული
datamaskinprogram კომპიუტერული პროგრამა
datamaskinsprog კომპიუტერული ენა
datamaskinspråk კომპიუტერული ენა
datamengde მონაცემთა ოდენობა
dataorm კომპიუტერული ვირუსი
dataoverføringshastighet მონაცემთა გადაცემის

სიჩქარე
datapakke მონაცემთა პაკეტი
dataprogramutvikling პროგრამირება
datarevolusjon კომპიუტერული

რევოლუცია
datasnoker ჰაკერი
dataspill კომპიუტერული თამაში
datasprog პროგრამირების ენა
dataspråk პროგრამირების ენა
datastrøm მონაცემთა ნაკადი
dataterminologi კომპიუტერული

ტერმინოლოგია
datatjeneste საინფორმაციო

უზრუნველყოფა
datavern პირადი ინფორმაციის

დაცვა
datavirus კომპიუტერული ვირუსი
datavitenskap ინფორმატიკა
datere დათარიღება
datering დათარიღება

dampveivalse datering
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datert დათარიღებული
datid მაშინდელი დრო
datidig მაშინდელი,

იმდროინდელი,
იმჟამინდელი

dativ მიცემითი (ბრუნვა)
dato თარიღი
datostempel შტამპი თარიღის

მითითებით
datter ქალიშვილი, შვილი
datteraksjeselskap შვილობილი სააქციო

საზოგადოება
datterbank შვილობილი ბანკი
datterbedrift შვილობილი კომპანია
datterdatter შვილიშვილი (გოგოს გოგო)
datterfirma შვილობილი კომპანია
datterforetak შვილობილი კომპანია
datterselskap შვილობილი კომპანია
dattersønn შვილიშვილი (გოგოს ბიჭი)
datum თარიღი
davidstjerne დავითის ვარსკვლავი
daværende მაშინდელი,

იმდროინდელი,
იმჟამინდელი

de ისინი
debatt დებატი
debattant დებატის მონაწილე
debattema დებატის თემა
debattemne დებატის თემა
debet დებიტი
debil დებილი
debitor მევალე
debut დებიუტი
debutalbum სადებიუტო ალბომი
debutant დებიუტანტი
debutbok სადებიუტო წიგნი
debutfilm სადებიუტო ფილმი
debutforestilling სადებიუტო წარმოდგენა
debututstilling სადებიუტო გამოფენა
decennium ათწლეული
dedikasjon მიძღვნა
dedisere მიძღვნა
dedisering მიძღვნა
deduksjon დედუქცია
deduktiv დედუქციური
defekt ხარვეზი, დეფექტი
defensiv თავდაცვა

თავდაცვითი
defensivallianse თავდაცვითი ალიანსი
defensor დამცველი
deficit დეფიციტი
definerbar განმარტებადი,

განსაზღვრებადი

definere განმარტება, განსაზღვრა
definert განმარტებული
definisjon განმარტება, განსაზღვრება
definisjonsmessig განმარტებითი
definitiv საბოლოო
deflasjon დეფლაცია
deflasjonsperiode დეფლაციის პერიოდი
deflorasjon დეფლორაცია, უმანკოების

დაკარგვა
deformasjon დეფორმაცია

დეფორმირება
deformere დეფორმირება
deformert დეფორმირებული
deg შენ
degenerasjon დეგენერაცია
degradasjon დეგრადაცია
degradert დეგრადირებული
degresjon დეგრესია
degressiv დაღმავალი, დეგრესიული
deig ცომი
deilig საამო, სასიამოვნო,

შესანიშნავი, კარგი
dekade დეკადა
dekan დეკანი
dekanat დეკანატი
dekanus დეკანი
dekk გემბანი

საბურავი
dekkadresse ფიქტიური მისამართი
dekke დაფარვა, შენიღბვა

გაშლა (სუფრის)
ფენა, საფარი

dekkprodusent საბურავების მწარმოებელი
deklarasjon დეკლარაცია
deklarere დეკლარირება
deklarering დეკლარირება
deklinasjon უღლება
dekning დაფარვა
dekningsgrad დაფარვის ხარისხი
dekningskart დაფარვის რუკა
dekningsområde დაფარვის ზონა
dekode გაშიფრვა, დეკოდირება
dekomponere დაშლა
dekompresjon დეკომპრესია
dekor ორნამენტი, მოხაზულობა
dekorasjon დეკორაცია
dekorasjonsplante დეკორატიული მცენარე
dekorativ დეკორატიული
dekorere გალამაზება, მორთვა,

გაფორმება
dekret დეკრეტი
dekryptere განშიფრა
dekryptering განშიფრა

datert dekryptering
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dekrypteringsalgoritme განშიფრის ალგორითმი
deksel თავსახური, ხუფი, გარსი
dekt გადახურული, დაფარული

გაშლილი
del ნაწილი
delansvar თანაპასუხისმგებლობა
delansvarlig თანაპასუხისმგებელი
delbar გაყოფადი
dele დაყოფა, დანაწევრება
delegasjon დელეგაცია
delegasjonsleder დელეგაციის

ხელმძღვანელი
delegasjonsmedlem დელეგაციის წევრი
delegat დელეგატი
deleier თანამფლობელი,

თანამეპატრონე,
თანამესაკუთრე, მეწილე,
წილის მფლობელი

delelig გაყოფადი
delelinje გამყოფი ხაზი
delelinjeforhandling სადემარკაციო

მოლაპარაკება
delfin დელფინი
delfinansiere თანადაფინანსება
delfinansiering თანადაფინანსება
delfinarium დელფინარიუმი
delfinbestand დელფინთა პოპულაცია
delikat დელიკატური

საჩოთირო
ჩინებული

delikatesse დელიკატესი
deling გაყოფა
delingslinje გამყოფი ხაზი
delingspolitikk გახლეჩის პოლიტიკა,

დაყოფის პოლიტიკა
delingspunkt გაყოფის წერტილი
delingsregel გაყოფის წესი
delingstegn გაყოფის ნიშანი
delkapittel ქვეთავი
delmengde ქვესიმრავლე
dels ნაწილობრივ
delstat შტატი
delstatshovedstad შტატის დედაქალაქი
delsystem ქვესისტემა
delta მონაწილეობა
deltafunksjon დელტა ფუნქცია, დირაკის

ფუნქცია
deltagelse მონაწილეობა
deltagelsesmåte მონაწილეობის ფორმა
deltagende მონაწილე
deltager მონაწილე
deltagerantall მონაწილეთა რაოდენობა
deltagergruppe მონაწილეთა ჯგუფი

deltagerland მონაწილე ქვეყანა
deltagerliste მონაწილეთა სია
deltagerstat მონაწილე სახელმწიფო
deltagertall მონაწილეთა რაოდენობა
deltakelse მონაწილეობა
deltakende მონაწილე
deltaker მონაწილე
deltakerantall მონაწილეთა რაოდენობა
deltakergruppe მონაწილეთა ჯგუფი
deltakerland მონაწილე ქვეყანა
deltakerliste მონაწილეთა სია
deltakerstat მონაწილე სახელმწიფო
deltakertall მონაწილეთა რაოდენობა
deltaområde დელტა
deltid არასრულ შტატში
deltidsansatt თანამშრომელი არასრულ

შტატში
deltidsansettelse არასრულ შტატში

დასაქმება
deltidsarbeid სამუშაო არასრულ შტატში
deltidsarbeidende არასრულ შტატში მომუშავე
deltidsarbeider თანამშრომელი არასრულ

შტატში
deltidsjobb სამუშაო არასრულ შტატში
deltidsplass არასრული შტატი
deltidsstilling სამუშაო არასრულ შტატში
delvis ნაწილობრივ
dem მათ
demagog დემაგოგი
demagogi დემაგოგია
demagogisk დემაგოგიური
demarkasjon დემარკაცია, საზღვრების

დადგენა
demarkasjonslinje სადემარკაციო ხაზი
demaskere ნიღბის ახდა,

გამოაშკარავება
demme ჩაკეტვა, გადაკეტვა
demning კაშხალი, დამბა
demo საჩვენებელი ეგზემპლარი
demobilisasjon დემობილიზაცია
demobilisere დემობილიზება
demobilisering დემობილიზება
demografi დემოგრაფია
demografisk დემოგრაფიული
demokrat დემოკრატი
demokrati დემოკრატია
demokratibevegelse დემოკრატიული მოძრაობა
demokratibygging დემოკრატიის შენება
demokratiforkjemper დემოკრატიისთვის

მებრძოლი
demokratifremmende დემოკრატიის

წამახალისებელი
demokratisering დემოკრატიზაცია

dekrypteringsalgoritme demokratisering
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demokratiseringsbølge დემოკრატიზაციის ტალღა
demokratiseringsprosess დემოკრატიზაციის

პროცესი
demokratisk დემოკრატიული
demokratistøtte დემოკრატიის მხარდაჭერა
demon დემონი
demonstrant დემონსტრანტი
demonstrasjon დემონსტრაცია

ჩვენება
demonstrasjonsbølge დემონსტრაციების ტალღა
demonstrasjonsmøte მიტინგი
demonstrasjonstog მიტინგი
demonstrere დემონსტრირება
demontere დემონტირება, დაშლა
demontering დემონტირება, დაშლა
demonutdrivelse დემონის განდევნა
demonutdriving დემონის განდევნა
demoralisere დემორალიზება
demoralisering დემორალიზება
demoralisert დემორალიზებული
demotivasjon დემოტივაცია
dempe დახშობა, შენელება

დაწევა
demper სახშობი
demre ბჟუტვა
demring განთიადი
den ის, ეს

განსაზღვრული არტიკლი
dendrokronologi დენდროქრონოლოგია
dendrokronologisk დენდროქრონოლოგიური
dendrolog დენდროლოგი
dendrologi დენდროლოგია
dendrologisk დენდროლოგიური
dengang მაშინ, იმ დროს
denim ჯინსის ქსოვილი
denne ეს
dennesidig მიწიერი
denotere აღნიშვნა
dens მისი
densitet სიმკვრივე
dental კბილის
deodorant დეზოდორანტი
departement სამინისტრო,

დეპარტამენტი
depesje დეპეშა
deportasjon დეპორტაცია
depositum ანაბარი, დეპოზიტი
depresjon დეპრესია
depresjonsperiode დეპრესიის პერიოდი
depresjonstid დეპრესიის პერიოდი
depressiv დეპრესიული
deprimert დეპრესიაში მყოფი
der იქ, მანდ

derav იქიდან
derboende იქ მცხოვრები
derby დოღი
derbyløp დოღი
dere თქვენ
derefter ამის მერე
deres თქვენი, თქვენები, მათი
deretter ამის მერე
derfor ამიტომ
derfra იქიდან
deri ამაში, იმაში
deriblant მათ შორის
derifra იქიდან
derigjennom ამრიგად
derimot თუმცა, მეორეს მხრივ,

მაშინ როცა
derivasjon გაწარმოება,

დიფერენცირება
derivasjonsregel გაწარმოების წესი
derivat წარმოებული
deriverbar წარმოებადი,

დიფერენცირებადი
deriverbarhet წარმოებადობა,

დიფერენცირებადობა
deriverbarhetsbegrep დიფერენცირებადობის

ცნება
derivere გაწარმოება,

დიფერენცირება
derivert წარმოებული
dermatisk კანის
dermatolog დერმატოლოგი
dermatologi დერმატოლოგია
dermatologisk დერმატოლოგიური
dermed ამით
dernest მერე, შემდეგ
derom ამაზე, ამის შესახებ
deromkring მახლობლობაში,

სიახლოვეში, მიდამოებში
derpå შემდეგ, ამის მერე
dersom თუ
dertil ამასთან ერთად
derved ამრიგად
derværende ადგილობრივი, იქაური
desarmere განიარაღება
desarmering განიარაღება
descendens წარმომავლობა
descendent შთამომავალი
desember დეკემბერი
desemberdag დეკემბრის დღე
desembermorgen დეკემბრის დილა
desentralisere დეცენტრალიზება
desentralisering დეცენტრალიზება

demokratiseringsbølge desentralisering
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desentraliseringspolitikk დეცენტრალიზაციის
პოლიტიკა

desentraliseringsprosess დეცენტრალიზაციის
პროცესი

desertør დეზერტირი
desibel დეციბელი
desifrere განშიფრა
design დიზაინი
designer დიზაინერი
desimal ათობითი
desimalbrøk ათობითი წილადი
desimalsystem ათობითი სისტემა
desimaltall ათობითი რიცხვი
desimeter დეციმეტრი
desinfeksjon დეზინფექცია
desinfeksjonsmiddel სადეზინფექციო საშუალება
desinfisere დეზინფიცირება
desinformasjon დეზინფორმაცია
desinformasjonskampanje დეზინფორმაციის კამპანია
desirabel სასურველი
desisjon გადაწყვეტილება
deskripsjon აღწერა
deskriptiv აღწერითი, სახვითი
desman მთიხვი (ცხოველი Desmana

moschata)
desoksyribonukleinsyre დეზოქსირიბონუკლეინის

მჟავა (დნმ)
desorientere დეზორიენტირება
desperasjon ამაოება, უიმედობა,

სასოწარკვეთა,
გულგატეხილობა

desperat სასოწარკვეთილი
despot დესპოტი
dessert დესერტი
dessertskje სადესერტო კოვზი
dessuten გარდა ამისა, თანაც
dessverre სამწუხაროდ
destillasjon დისტილირება
destillasjonsprosess დისტილირების პროცესი
destillering დისტილირება
destinasjon დანიშნულების ადგილი
destinasjonshavn დანიშნულების პორტი
destinasjonsplass დანიშნულების ადგილი
destinasjonssted დანიშნულების ადგილი
desto მით უფრო
destruere განადგურება
destruering განადგურება
destruksjon განადგურება, ნგრევა
destruksjonsprosess ნგრევის პროცესი
destruktiv დესტრუქციული,

გამანადგურებელი

det ის, ეს
განსაზღვრული არტიკლი
(ნეიტრ.)

detalj დეტალი
detaljbeskrivelse დეტალური აღწერა
detaljert დეტალური,

დაწვრილებითი
detaljestimat დეტალური შეფასება
detaljinformasjon დეტალური ინფორმაცია
detaljkontrollere დეტალური შემოწმება
detaljkunnskap დეტალური, საფუძვლიანი

ცოდნა
detaljplan დეტალური გეგმა
detaljplanlegge დეტალური გეგმის

შემუშავება
detaljplanlegging დეტალური გეგმის

შემუშავება
detektiv დეტექტივი
detektor დეტექტორი
determinant განმსაზღვრელი ფაქტორი

დეტერმინანტი
determinasjon დადგენა, განსაზღვრა
determinativ განმსაზღვრელი
determinere დადგენა, განსაზღვრა
determinisme დეტერმინიზმი
determinist დეტერმინისტი
deterministisk დეტერმინისტული
detonasjon დეტონაცია
detonere დეტონირება, აფეთქება
dets მისი
dette ეს
deuterium მძიმე წყალბადი,

დეიტერიუმი
deuteriumatom დეიტერიუმის ატომი
deuteriumkjerne დეიტერიუმის ბირთვი
deuteriumoksid მძიმე წყალი
devaluere დევალვირება
devaluering გაუფასურება
devonisk დევონური
devonperiode დევონური პერიოდი
devonsystem დევონური სისტემა
devontid დევონური პერიოდი
diabetes დიაბეტი
diabolsk ეშმაკისეული
diafragma დიაფრაგმა
diagnose დიაგნოზი
diagnosefase დიაგნოსტიკის ფაზა
diagnosemetode დიაგნოსტიკის მეთოდი
diagnostikk დიაგნოსტიკა
diagnostisert დიაგნოზდასმული
diagonal დიაგონალი

დიაგონალური
diagonaliserbar დიაგონალიზებადი

desentraliseringspolitikk diagonaliserbar
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diagonalmatrise დიაგონალური მატრიცა
diagonaloperator დიაგონალური ოპერატორი
diagonalstripe დიაგონალური ზოლი
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

diamantforekomst ალმასის საბადო
diamantliknende ალმასისებრი
diamantring ბრილიანტის ბეჭედი
diameter დიამეტრი
diametral დიამეტრალური
diapositiv დიაპოზიტივი
diare კუჭის აშლილობა,

ფაღარათი
diaresykdom კუჭის აშლილობა,

ფაღარათი
diaskop დიასკოპი, პროექტორი
diaspora დიასპორა
didaktikk დიდაქტიკა
diebarn ჩვილი
dielektrikum დიელექტრიკი,

იზოლატორი
diesel დიზელი
dieselbil მანქანა დიზელის ძრავით
dieselbuss ავტობუსი დიზელის

ძრავით
dieselbåt თბომავალი
dieseldrevet დიზელზე მომუშავე
dieselelektrisk დიზელელექტრო
dieselfartøy თბომავალი
dieselforbruk დიზელის ხარჯი
diesellok თბომავალი
diesellokomotiv თბომავალი
dieselmotor დიზელის ძრავა
dieselolje დიზელის საწვავი
dieselpris დიზელის ფასი
dieselskip თბომავალი
dietetiker დიეტოლოგი
dietetikk დიეტოლოგია
dietisk დიეტური
dietist დიეტოლოგი
diett დიეტა

diettmat დიეტური საჭმელი
differanse სხვაობა, განსხვავება
differens სხვაობა
differensial დიფერენციალი
differensialform დიფერენციალური ფორმა
differensialgeometri დიფგეომეტრია
differensialligning დიფგანტოლება
differensiallikning დიფგანტოლება
differensialoperator დიფერენცირების

ოპერატორი
differensialregning დიფერენციალური

აღრიცხვა
differensiell დიფერენციალური
differensierbar დიფერენცირებადი,

წარმოებადი
differensiere დიფერენცირება
differensiering დიფერენცირება,

გაწარმოება
differenslikning სხვაობიანი განტოლება
different განსხვავებული
diffraksjon დიფრაქცია
diffus მიმოფანტული, გაბნეული

ბუნდოვანი
diffusjon დიფუზია, გაბნევა
diffusjonseffekt დიფუზიის ეფექტი
diffusjonshastighet დიფუზიის სიჩქარე
diffusjonskoeffisient დიფუზიის კოეფიციენტი
diffusjonsprosess დიფუზიის პროცესი
difteri დიფტერია
diftong დიფთონგი
diger უზარმაზარი
digital ციფრული
digitalfjernsyn ციფრული ტელევიზორი
digitalfjernsynstjeneste ციფრული

ტელემაუწყებლობა
digitalkamera ციფრული კამერა
digitalteknologi ციფრული ტექნოლოგია
digitalur ციფრული საათი
dike დამბა

თხრილი
diksjon დიქცია
dikt ლექსი
diktafon დიქტოფონი
diktat კარნახი
diktator დიქტატორი
diktatorisk დიქტატორული
diktatur დიქტატურა
diktaturstat სახელმწიფო დიქტატურით
diktaturtid დიქტატურის ხანა
dikte დაწერა, შეთხზვა,

გამოგონება
diktekunst პოეზია
dikter მწერალი, პოეტი

diagonalmatrise dikter
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diktere კარნახი
dikterevne პოეტური ნიჭი
dikterinne პოეტესა
diktning პოეზია
diktsamling ლექსების კრებული
dilatasjon დილატაცია, წაგრძელება
dilemma დილემა
dilettant დილეტანტი
dilettantisk დილეტანტური
dilettantmessig დილეტანტური
dill კამა (მწვანილი Anethum

graveolens)
dimensjon ზომა

განზომილება
dimensjonsløs უგანზომილებო
diminutiv კნინობითი
diminutivendelse კნინობითი ბოლოსართი
diminutivform კნინობითი ფორმა
din შენი
dinar დინარი
dine შენი, შენები
dingo დინგო
dinosaur დინოზავრი
dinosaurus დინოზავრი
diode დიოდი
dioksid ორჟანგი
dioksin დიოქსინი
dioptri დიოპტრია
diplom დიპლომი

სიგელი
diplomat დიპლომატი
diplomati დიპლომატია
diplomatisk დიპლომატიური
diplomatkarriere დიპლომატის კარიერა
diplomatpass დიპლომატის პასპორტი
diplomoppgave სადიპლომო სამუშაო
dipol დიპოლი
dipolantenne დიპოლური ანტენა
dipolmolekyl დიპოლური მოლეკულა
direksjon დირექცია
direkte პირდაპირი, უშუალო
direkteavtale პირდაპირი შეთანხმება

პირდაპირი ხელშეკრულება
direktebuss პირდაპირი ავტობუსი
direktefly პირდაპირი ფრენა
direkteflygning პირდაპირი ფრენა
direkteflyvning პირდაპირი ფრენა
direkteforbindelse პირდაპირი კავშირი
direktehandel ვაჭრობა შუამავლების

გარეშე
direkteimport პირდაპირი იმპორტი
direktekontakt უშუალო კონტაქტი
direktereklame პირდაპირი რეკლამა

direktereportasje პირდაპირი რეპორტაჟი
direkterute პირდაპირი ხაზი
direktesalg გაყიდვა შუამავლების

გარეშე
direktesamband პირდაპირი კავშირი
direktesending პირდაპირი ეთერი
direktevalg პირდაპირი არჩევნები
direktevalgt პირდაპირი წესით

არჩეული
direktiv დირექტივა, განკარგულება

მიმართული
direktorat სამმართველო
direktorial მმართველობითი
direktør დირექტორი
direktørfrue დირექტორის ცოლი
direktørlønn დირექტორის ხელფასი
dirigent დირიჟორი
dirigentpinne დირიჟორის ჯოხი
dirigentstokk სადირიჟორო ჯოხი
dirre თრთოლა, კანკალი, ცახცახი
dis ნისლი
diset ბურუსით მოცული

ნისლიანი
disharmoni დისჰარმონია
disig ბურუსით მოცული
disiplin დისციპლინა, წესრიგი
disiplinert დისციპლინირებული
disiplinløs უდისციპლინო
disiplinløshet უდისციპლინობა
disiplinmangel უდისციპლინობა
disiplinær დისციპლინარული
disippel მიმდევარი, მოწაფე
disk დახლი

დისკი
diskett დისკეტი
diskografi დისკოგრაფია
diskontinuerlig წყვეტილი
diskontinuitet წყვეტა
diskontinuitetsfri უწყვეტი
diskontinuitetskurve წყვეტილი მრუდე
diskontinuitetslinje წყვეტილი ხაზი
diskontinuitetspunkt წყვეტის წერტილი
diskos დისკი
diskoskaster დისკოს მსროლელი
diskotek დისკოთეკა
diskreditere დისკრედიტირება
diskreditering დისკრედიტირება
diskrepans შეუსაბამობა
diskret ფრთხილი, თავდაჭერილი

დისკრეტული
diskriminasjon დისკრიმინაცია
diskriminere დისკრიმინირება
diskriminering დისკრიმინაცია

diktere diskriminering
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diskusjon დისკუსია
diskusjonsarena სადისკუსიო არენა
diskusjonsemne დისკუსიის საგანი
diskusjonsforum სადისკუსიო ფორუმი
diskusjonsgruppe სადისკუსიო ჯგუფი
diskusjonsklubb სადისკუსიო კლუბი
diskusjonsrom სადისკუსიო ოთახი
diskusjonstema დისკუსიის თემა
diskutabel სადაო, საკამათო
diskuterbar სადაო
diskutere განხილვა, მსჯელობა,

ბჭობა, დისკუსია
diskvalifikasjon დისკვალიფიკაცია
dispersjon დისპერსია
disponere აწყობა

განკარგვა
disponering განკარგვა
disponibel მისაწვდომი, ხელთ

არსებული
disposisjon განკარგულება
disposisjonsfond სარეზერვო ფონდი
disproporsjon დისპროპორცია
disproporsjonal დისპროპორციული
disputas დისერტაციის დაცვა
disputt დავა, კამათი
disse ესენი
dissekere გაკვეთა, დანაწევრება
dissens უთანხმოება
dissident დისიდენტი
dissidentbevegelse დისიდენტური მოძრაობა
dissidentisk დისიდენტური
dissonans დისონანსი
dissosiasjon დისოციაცია
dissosiasjonskonstant დისოციაციის მუდმივა
distanse მანძილი
distingvere გარჩევა, განსხვავების

ხაზგასმა
distinksjon განსხვავება
distinkt მკაფიო
distrahere ყურადღების გაფანტვა,

ხელის შეშლა
distraksjon უყურადღებობა,

დაბნეულობა
distre უყურადღებო, დაბნეული
distribuere განაწილება
distribuering დისტრიბუცია, განაწილება
distribusjon დისტრიბუცია, განაწილება
distribusjonskanal სადისტრიბუციო არხი
distribusjonskjede სადისტრიბუციო ქსელი
distribusjonsliste სადისტრიბუციო სია
distribusjonsnett სადისტრიბუციო ქსელი
distribusjonspris სადისტრიბუციო ფასი
distributør დისტრიბუტორი

distrikt უბანი, რაიონი, რეგიონი
distriktsavis ადგილობრივი გაზეთი
distriktsfjernsyn ადგილობრივი ტელევიზია
distriktshelsetjeneste ადგილობრივი ჯანდაცვის

სამსახური
distriktslege უბნის ექიმი
distriktsradio ადგილობრივი რადიო
distriktssykehus ადგილობრივი

საავადმყოფო
dit იქეთ, მანდ
dithørende იქაური
ditt შენი
ditto იგივე, ასევე
dittografi ბეჭდვის შეცდომა სიტყვის

გამეორებით
diva ვარსკვლავი, ცნობილი

მსახიობი, მომღერალი
divan ტახტი
divergens განშლადობა, დივერგენცია
divergensfri ნულოვანი დივერგეციის

მქონე
divergent განშლადი
diverse სხვა, სხვანაირი, სხვადასხვა
diversifikasjon გამრავალფეროვნება,

დივერსიფიკაცია
diversifisere გამრავალფეროვნება,

მრავალფეროვნების შეტანა,
დივერსიფიცირება

diversitet მრავალსახეობა,
მრავალნაირობა

dividend გასაყოფი
dividere გაყოფა
divisjon გაყოფა

დივიზია
divisjonstegn გაყოფის ნიშანი
divisor გამყოფი
djevel ეშმაკი
djeveldyrkelse ეშმაკის კულტი
djeveldyrking ეშმაკის კულტი
djevelsk ეშმაკისეული, საზარელი
djevelskapt ეშმაკის შექმნილი
djevelunge ეშმაკუნა
djevledyrkelse ეშმაკის კულტი
djevledyrking ეშმაკის კულტი
djevletilbedelse ეშმაკის თაყვანისცემა
djevleutdrivelse ეშმაკის განდევნა
djevleutdriving ეშმაკის განდევნა
djup ღრმა ადგილი, ღრმული,

სიღრმე, უფსკრული
ღრმა, სიღრმისეული
მუქი

djupblå მუქი ცისფერი
djupbrun მუქი ყავისფერი

diskusjon djupbrun
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djuperegående სიღრმისეული
djupereliggende ღრმა, სიღრმისეული
djupfrossen მაგრად გაყინული
djupfryse მაგრად გაყინვა
djupfryseboks საყინულე
djupfryser საყინულე
djupfrysing მაგრად გაყინვა
djupgrønn მუქი მწვანე
djupgrå მუქი ნაცრისფერი
djupgående სიღრმისეული
djuppe ჩაძირვა, ჩაშვება
djuprød მეწამული
djupsnø ღრმა თოვლი
djupt ღრმად
djuptallerken ღრმა თეფში
djuptgripende რადიკალური,

სიღრმისეული
djuptgående სიღრმისეული
djuptliggende ღრმა
do საპირფარეშო, ტუალეტი
dobbe საყურე

ტივტივა, ქერქეჭელა
dobbel ორმაგი, გაორკეცებული,

გაორმაგებული
dobbelagent ორმაგი აგენტი
dobbeldør ორმაგი კარები
dobbelintegral ორმაგი ინტეგრალი
dobbelmoral ორმაგი მორალი
dobbelrolle ორმაგი როლი
dobbelseng ორადგილიანი საწოლი
dobbelsidig ორმხრივი
dobbelsjekke გადამოწმება
dobbelt ორმაგი, გაორკეცებული,

გაორმაგებული
ორმაგად

dobbeltagent ორმაგი აგენტი
dobbeltarbeid ორმაგი სამუშაო
dobbeltbekkasin გოჭა (ფრინველი Gallinago

media)
dobbeltbeskatning ორმაგი დაბეგვრა
dobbeltbeskatte ორმაგი დაბეგვრა
dobbeltbetydning ორმაგი მნიშვნელობა
dobbeltbinding ორვალენტიანი ბმა
dobbeltbrytning ორმაგი გარდატეხა
dobbeltbunn ორმაგი ძირი
dobbeltbunnet ორმაგძირიანი
dobbeltdekker ორსართულიანი ავტობუსი

ბიპლანი
dobbeltdekkerbuss ორსართულიანი ავტობუსი
dobbeltdekkerfly ბიპლანი
dobbeltdrap ორმაგი მკვლელობა
dobbeltdør ორმაგი კარები
dobbeltekteskap ორცოლიანობა

dobbeltgjenger ორეული
dobbelthet ორადობა
dobbeltintegral ორმაგი ინტეგრალი
dobbeltisolasjon ორმაგი იზოლაცია
dobbeltklikk ორმაგი დაწკაპუნება
dobbeltklikke ორმაგი დაწკაპუნება
dobbeltkonsonant ორმაგი თანხმოვანი
dobbeltliv ორმაგი ცხოვრება
dobbeltlugar ორადგილიანი კაიუტა
dobbeltmedlemskap ორმაგი წევრობა
dobbeltmoral ორმაგი მორალი
dobbeltrolle ორმაგი როლი
dobbeltrom ორადგილიანი ნომერი
dobbeltseng ორადგილიანი საწოლი
dobbeltsidet ორმხრივი
dobbeltsidig ორმხრივი
dobbeltsjekk ორჯერ გადამოწმება
dobbeltsjekke ორჯერ გადამოწმება
dobbeltsjekking ორჯერ გადამოწმება
dobbeltskattlegging ორმაგი დაბეგვრა
dobbeltspion ორმაგი ჯაშუში
dobbeltspiral ორმაგი სპირალი
dobbeltsporet ორლიანდაგიანი
dobbeltstjerne ორმაგი ვარსკვლავი
dobbelttydig ორაზროვანი
dobbelttydighet ორაზროვნება
dobbeltvindu ორმაგი ფანჯარა
dobbeltværelse ორადგილიანი ნომერი
dobbeltydig ორაზროვანი
dobermann დობერმანი, დობერმან-

პინჩერი
dobermannpinsjer დობერმანი, დობერმან-

პინჩერი
doble გაორმაგება, გაორკეცება
dodør საპირფარეშოს კარი
dog თუმცა

ბოლოსდაბოლოს
dogge დოგი
dogmatiker დოგმატიკოსი
dogmatikk დოგმატიკა
dogme დოგმა
dogmelære დოგმატიკა
dokk დოკი
doktor ექიმი

მეცნიერებათა დოქტორი
doktorand მაძიებელი, ასპირანტი
doktoravhandling სადოქტორო დისერტაცია
doktordisputas სადოქტორო დისერტაციის

დაცვა
doktorgrad დოქტორის ხარისხი
doktorgradsavhandling სადოქტორო დისერტაცია
doktorgradsprogram ასპირანტურა

djuperegående doktorgradsprogram
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doktormiddag ბანკეტი დისერტაციის
დაცვის შემდეგ

doktrine დოქტრინა
dokument დოკუმენტი, საბუთი
dokumentarfilm დოკუმენტალური ფილმი
dokumentarisk დოკუმენტალური
dokumentasjon დოკუმენტაცია
dokumentbehandling საბუთების განხილვა
dokumentbunke საბუთების დასტა
dokumenterbar დასაბუთებადი,

დოკუმენტირებადი
dokumentere დასაბუთება,

დოკუმენტირება
dokumentering დასაბუთება,

დოკუმენტირება
dokumentert დოკუმენტირებული
dokumentfalskning საბუთების გაყალბება
dokumentforfalsker საბუთების გამყალბებელი
dokumentforfalsking საბუთების გაყალბება
dokumentforfalskning საბუთების გაყალბება
dokumenthaug საბუთების დასტა
dokumentkopi საბუთის ასლი
dokumentliste საბუთების სია
dokumentmal საბუთის ნიმუში
dokumentnummer საბუთის ნომერი
dokumentoverføring საბუთების გადაცემა
dokumentpakke საბუთების შეკვრა
dolk ხანჯალი
dolke ხანჯლის დარტყმა
dolkeformet ხანჯლის ფორმის
dolkelignende ხანჯლისებრი
dolkhale ხმალკუდა (ფეხსახსრიანი

ოჯახიდან Xiphosura)
dollar დოლარი
dollarkurs დოლარის კურსი
dollarnedgang დოლარის კურსის ვარდნა
dollaroppgang დოლარის კურსის ზრდა
dom ტაძარი

განაჩენი, განჩინება
domene სფერო, დარგი, არე

დომენი
domenenavn დომენური სახელი
domenenavnsystem დომენურ სახელთა სისტემა
domeneregistrering დომენური სახელის

რეგისტრაცია
domfelt სასჯელმისჯილი
dominans ბატონობა
dominant გაბატონებული,

დომინირებული, წამყვანი
dominerende დომინირებადი
domino დომინო
dominobrikke დომინოს ქვა
dominoeffekt დომინოს ეფექტი

domkirke კათედრალი
domkirkeruin კათედრალის ნანგრევები
dommedag განკითხვის დღე
dommer მოსამართლე

მსაჯი
dommertabbe მსაჯის შეცდომა
dompap სტვენია (ჩიტი Pyrrhula

pyrrhula)
ბრიყვი, სულელი

domsavsigelse განაჩენის გამოტანა
domsgrunn განაჩენის საფუძველი
domsslutning სასამართლოს დასკვნა
domstol სასამართლო, ტრიბუნალი
domstolsavgjørelse სასამართლოს

გადაწყვეტილება
donasjon შეწირულობა, დახმარება
donere შეწირვა, ჩუქება
dongeri ჯინსის ქსოვილი
dongeribukse ჯინსის შარვალი
dongerijakke ჯინსის ქურთუკი
dongeriklær ჯინსის ტანსაცმელი
doning მარხილი

მანქანა
donkraft დომკრატი
donor დონორი
dopapir ტუალეტის ქაღალდი
dopapirprodusent ტუალეტის ქაღალდის

მწარმოებელი
doping დოპინგი
dopingfri უდოპინგო
dopingkontroll დოპინგ-კონტროლი
dopingkontrollere დოპინგზე შემოწმება
dopingmiddel დოპინგი
dopingpreparat დოპინგი
dopingprøve დოპინგ-კონტროლი
dopplereffekt დოპლერის ეფექტი
dopplerforskyvning დოპლერის წანაცვლება
dopplerskifte დოპლერის წანაცვლება
dorme თვლემა
dorsk ზლაზნია, უხალისო
dose დოზა
dosent დოცენტი
dosering დოზირება
dosis დოზა
dossier დოსიე, საქმე
doven ზარმაცი, გაზარმაცებული,

ზანტი
dovendyr ზარმაცა (ცხოველი

ოჯახიდან Bradypodidae)
dovenskap სიზარმაცე
dra წასვლა

თრევა
გატარება

doktormiddag dra
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drag მოქაჩვა
დაქროლა
მოხაზულობა
ნაკვთი

drage დრაკონი
ფრანი

dragehale დრაკონის კუდი
ლამპოპტერა (პეპელა
Lamproptera)
მთვარის ორბიტის
ეკლიპტიკასთან
გადაკვეთის წერტილი

dragehi დრაკონის ბუნაგი
dragehode დრაკონის თავი

გველთავა (მცენარე
Dracocephalum)
მთვარის ორბიტის
ეკლიპტიკასთან
გადაკვეთის წერტილი

dragelilje სამხრეთული კორდილინა,
კომბოსტოს ხე (მცენარე
Cordyline australis)

dragetre დრაცენა (მცენარე Dracaena
draco)

dragkamp ბაგირის გადაწევა
dragkraft წევის ძალა
dragspill აკორდეონი
drakelilje სამხრეთული კორდილინა,

კომბოსტოს ხე (მცენარე
Cordyline australis)

draketre დრაცენა (მცენარე Dracaena
draco)

drakme დრაქმა
drakonisk დრაკონული
drakt კოსტიუმი, სამოსი
drama დრამა
dramatiker დრამატურგი
dramatisere დრამატიზება
dramatisering დრამატიზება
dramatisk დრამატული
dramaturg ხელოვნებათმცოდნე

თეატრალური განხრით
სამხატვრო ხელმძღვანელი

dramaturgi დრამატურგია
dranker მსმელი, ლოთი
drap მკვლელობა
drapsbølge მკვლელობათა სერია
drapsdag მკვლელობის დღე
drapsdato მკვლელობის თარიღი
drapsefterforsker მკვლელობის

გამომძიებელი
drapsefterforsking მკვლელობის გამოძიება
drapsefterforskning მკვლელობის გამოძიება

drapsetterforsker მკვლელობის
გამომძიებელი

drapsetterforsking მკვლელობის გამოძიება
drapsetterforskning მკვლელობის გამოძიება
drapsforsøk მკვლელობის მცდელობა
drapshandling მკვლელობა
drapsmann მკვლელი
drapsmistenkt მკვლელობაში

ეჭვმიტანილი
drapsmotiv მკვლელობის მოტივი
drapsoffer მოკლული, მკვლელობის

მსხვერპლი
drapsredskap მკვლელობის იარაღი
drapsstatistikk მკვლელობათა სტატისტიკა
drapssted მკვლელობის ადგილი
drapstidspunkt მკვლელობის მომენტი
drapstrussel მოკვლის მუქარა
drapsvåpen მკვლელობის იარაღი
drapsøyeblikk მკვლელობის მომენტი
drasje დრაჟე
drastisk მკვეთრი
dreie ბრუნვა, მობრუნება,

ტრიალი
dreiebevegelse ბრუნვითი მოძრაობა
dreiehastighet ბრუნვის სიჩქარე
dreieimpuls იმპულსის მომენტი
dreiemoment ბრუნვის მომენტი
dreiende მბრუნავი
dreining ბრუნვა
dreiningsakse ბრუნვის ღერძი
dreiningshastighet ბრუნვის სიჩქარე
drektig მაკე
drektighet მაკეობა
drektighetsperiode მაკეობის პერიოდი
drektighetstid მაკეობის პერიოდი
drenasje დრენაჟი
dreneringskanal ჩასადენი არხი
dreneringsrør ჩასადენი მილი
dreneringssystem ჩასადენი სისტემა
drepe მოკვლა
drepende სასიკვდილო
drept მოკლული
dress სამოსი, კოსტიუმი
dressere წვრთნა, გაწვრთნა
dressur წვრთნა
drift წარმოება

მუშაობა, ფუნქციონირება
drikk სასმელი
drikkbar სასმელი, სასმელად

ვარგისი
drikke სმა, დალევა
drikkebeger თასი, ჭიქა
drikkefontene სასმელი წყლის წყარო

drag drikkefontene
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drikkehorn ყანწი
drikkeskikk სმის კულტურა
drikkevann სასმელი წყალი
drikkevannsbrønn ჭა
drikkevannsfilter სასმელი წყლის ფილტრი
drikkevannsfontene სასმელი წყლის წყარო
drikkevannsforsyning სასმელი წყლის მიწოდება
drikkevannskilde სასმელი წყლის წყარო
drikkevannskvalitet სასმელი წყლის ხარისხი
drikkevannsledning სასმელი წყლის სადენი
drikkevannsreserve სასმელი წყლის რეზერვი
drikkevannsreservoar სასმელი წყლის საცავი
drikkevare სასმელი
drill ბურღი
drillbor სახვრეტელა, დრელი
drille ბურღვა
driste გაბედვა
dristig გაბედული, უშიშარი,

მამაცი, გულადი, თამამი,
შეუპოვარი

dristighet გამბედაობა, მამაცობა,
გულადობა, შეუპოვრობა

driv ენერგია, ხალისი, იმპულსი
drivaksel წამყვანი ღერძი
drive დევნა

ამოძრავება
მართვა

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

ხელშემწყობი აირი
drivhusplante სათბურის მცენარე
drivisbelte მცურავი ყინულის

სარტყელი
drivkraft მამოძრავებელი ძალა
drivmoment იმპულსის მომენტი
drivstoff საწვავი
drivstoffbesparende საწვავის დამზოგველი
drivstoffdepot საწვავის საცავი
drivstoffkvalitet საწვავის ხარისხი
drivstoffmangel საწვავის სიმცირე
drivstofforbrenning საწვავის წვა
drivstofforbruk საწვავის მოხმარება,

საწვავის ხარჯი
drivstofforsyning საწვავის მიწოდება
drivstoffpris საწვავის ფასი
drivstofftank საწვავის ავზი
drivstoffylling საწვავის შევსება
drivverdig რენტაბელური
dromedar ერთკუზიანი აქლემი

dronning დედოფალი
ლაზიერი

dronningbesøk დედოფლის სტუმრობა
dronningbie დედა ფუტკარი
dronningkrone დედოფლის გვირგვინი
dronningliknende დედოფლისებური
drosje ტაქსი
drosjebestilling ტაქსის შეკვეთა
drosjebil ტაქსი
drosjeeier ტაქსის მფლობელი
drosjeholdeplass ტაქსის სადგომი
drosjekunde ტაქსის კლიენტი
drosjesjåfør ტაქსის მძღოლი
drosjetur ტაქსით მგზავრობა
drue ყურძენი
drueagurk პატარა კიტრი
drueavling ყურძნის მოსავალი
druebrennevin ყურძნის არაყი, ჭაჭა
druedyrking მევენახეობა
drueklase ყურძნის მტევანი
druesaft ყურძნის წვენი
druesort ყურძნის ჯიში
druesukker გლუკოზა
druetype ყურძნის ჯიში
druevin ღვინო
drukken მთვრალი, ნასვამი
drukkenbolt ლოთი
drukkenskap სიმთვრალე
drukne ჩაძირვა, დახრჩობა
druknet დამხრჩვალი
drukning ჩაძირვა, დახრჩობა
drukningsoffer დამხრჩვალი
drukningsulykke დახრჩობის შემთხვევა
dryppe წვეთა, ჩაწვეთება
dryppstein სტალაქტიტი, სტალაგმიტი
dryppsteinsdannelse სტალაქტიტ-

სტალაგმიტების წარმოქმნა
dryppsteinsformasjon სტალაქტიტ-

სტალაგმიტების ფორმაცია
dryppsteinsgrotte სტალაქტიტ-

სტალაგმიტებიანი
გამოქვაბული

dryppsteinshule სტალაქტიტ-
სტალაგმიტებიანი
გამოქვაბული

dryppsten სტალაქტიტი, სტალაგმიტი
dryppstensdannelse სტალაქტიტ-

სტალაგმიტების წარმოქმნა
dryppstensformasjon სტალაქტიტ-

სტალაგმიტების ფორმაცია
dryppstensgrotte სტალაქტიტ-

სტალაგმიტებიანი
გამოქვაბული

drikkehorn dryppstensgrotte
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dryppstenshule სტალაქტიტ-
სტალაგმიტებიანი
გამოქვაბული

drysse მოყრა, ჩაყრა
დაწინწკვლა

drøfte განხილვა, მსჯელობა
drøftelse დისკუსია, თათბირი
drøm სიზმარი

ოცნება
drømme სიზმრების ნახვა

ოცნება
drømmeaktig სიზმრისეული
drømmebil ოცნების მანქანა
drømmebilde სიზმარი
drømmeby ოცნების ქალაქი
drømmedame ოცნების ქალი
drømmefase სიზმრის ფაზა
drømmehus ოცნების სახლი
drømmejente ოცნების გოგო
drømmejobb სანატრელი სამუშაო
drømmekvinne ოცნების ქალი
drømmeland ოცნების ქვეყანა
drømmemann ოცნების მამაკაცი
drømmeoppfyllelse ოცნების შესრულება
drømmeprinsesse ოცნების პრინცესა
drømmer მეოცნებე, ფანტაზიორი
drømmeri ოცნებები
drømmeslott ქვიშის კოშკი
drømmesyn სიზმარი
drømmetyder სიზმრების ამხსნელი
drømmetydning სიზმრების ახსნა
drømmeverden ოცნების სამყარო
drønne გრიალი, გრგვინვა,

გრუხუნი
drøvel ნაქი
drøvtygge ღეჭვა, გაჭიანურება
drøvtygging ღეჭვა, გაჭიანურება
dråpe წვეთი
dråpestørrelse წვეთის ზომა
dråpevis წვეთ-წვეთად
du შენ
dualisme დუალიზმი
dualitet დუალობა
dubiøs საეჭვო, არასანდო
dublere დუბლირება
due მტრედი (ფრინველი

ოჯახიდან Columbidae)
dueart მტრედის სახეობა
dueblå ნაცარა
duehus სამტრედე
duell დუელი
dueslag სამტრედე
duett დუეტი

dueunge მტრედის ბარტყი
duft სუნი, სურნელი, არომატი
dufte სუნის დენა
duftende სურნელოვანი
duge გამოდგომა
dugelig უნარიანი, საზრიანი,

შემძლე
dugelighet უნარიანობა
dugg ნამი, ცვარი
duggdråpe ნამის წვეტი
dugget ნამიანი, ცვრიანი
duggpunkt ნამის წერტილი
duggpunktstemperatur ნამის წერტილის

ტემპერატურა
duggvåt ნამიანი, ცვრიანი
dugnad შაბათობა
dugnadsdag შაბათობის დღე
duk სუფრა
dukke ყვინთვა

თოჯინა
dukkeliknende თოჯინისებური
dukkesamling თოჯინების კოლექცია
dukketeater თოჯინების თეატრი
dukketeaterskuespiller თოჯინების თეატრის

მსახიობი
dum ჩლუნგი, სულელი,

უგუნური
dumhet სისულელე
dumper სატვირთო მანქანა
dumping დემპინგი
dumrian ბრიყვი
dumt უგუნურად
dun ბუმბული
dundre გრიალი, გრგვინვა,

გრუხუნი
dundyne ბუმბულის საბანი
dunfjær ბუმბული
dunhår ბუმბული
dunker ნორვეგიული მწევარი
dunkledd ბუმბულიანი
dunst სუნი
dur გუგუნი, ხმაური
dure გუგუნი, ხმაური
durra სორგო (მცენარე Sorghum)
dusin დუჟინი, თორმეტი ცალი
dusj შხაპი
dusje შხაპის მიღება
dusjforheng შხაპის ფარდა
dusk ფოჩი
dvale ზამთრის ძილი

ღრმა ძილი
dvaledrikk დასაძინებელი
dvaleperiode ზამთრის ძილის პერიოდი

dryppstenshule dvaleperiode
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dverg ჯუჯა
dvergbjørk ჯუჯა არყი
dvergflodhest ჯუჯა ბეჰემოთი (ცხოველი

Hexaprotodon liberiensis)
dvergfuru ქონდარა ფიჭვი (ხე Pinus

pumila)
dverggylden ასისთავა (მცენარე

Centaurium pulchellum)
dverggås პატარა ღერღეტი

(ფრინველი Anser
erythropus)

dvergmoskusdyr ირმულა (ცხოველი
ოჯახიდან Tragulidae)

dvergmus პაწია თაგვი (მღრღნელი
Micromys minutus)

dvergmåke პატარა თოლია (ფრინველი
Larus minutus)

dvergmåse პატარა თოლია (ფრინველი
Larus minutus)

dvergplanet ჯუჯა პლანეტა
dvergstjerne ჯუჯა ვარსკვლავი
dvergtre ჯუჯა ხე
dvergubåt პატარა წყალქვეშა ნავი
dybde სიღრმე
dybdekunnskap სიღრმისეული ცოდნა
dybdemåler სიღრმის საზომი
dybdemåling სიღრმის გაზომვა
dybdeundersøkelse სიღრმისეული გამოკვლევა
dykkand ყვინთია (იხვის სახეობათა

ჯგუფი)
dykke ყვინთვა
dykkeforbud ყვინთვის აკრძალვა
dykker მყვინთავი
dykkerdrakt მყვინთავის კოსტიუმი
dykkerklubb მყვინთავთა კლუბი
dykkerutstyr მყვინთავის აღჭურვილობა
dykking ყვინთვა
dyktig მარჯვე, უნარიანი

ქმედითუნარიანი
საფუძვლიანი

dyktighet უნარიანობა,
ქმედითუნარიანობა

dynamikk დინამიკა
dynamisk დინამიური
dynamitt დინამიტი
dynamittsprengning დინამიტის აფეთქება
dynamo დინამო
dynamometer დინამომეტრი
dynast მბრძანებელი
dynasti დინასტია
dyne საბანი
dyneløfting პირად საქმეებში ცხვირის

ჩაყოფა

dynetrekk საბნის გამოსაკრავი, საბნის
შალითა

dynge ხროვა
ნაგავსაყარი

dynke დაწინწკვლა, დასველება,
შეშხეფება

dyp ღრმა ადგილი, ღრმული,
სიღრმე, უფსკრული
ღრმა, სიღრმისეული
მუქი

dypblå მუქი ცისფერი
dypbrun მუქი ყავისფერი
dyperegående სიღრმისეული
dypereliggende ღრმა, სიღრმისეული
dypfrossen მაგრად გაყინული
dypfryse მაგრად გაყინვა
dypfryseboks საყინულე
dypfryser საყინულე
dypfrysing მაგრად გაყინვა
dypgrønn მუქი მწვანე
dypgrå მუქი ნაცრისფერი
dypgående სიღრმისეული
dyppe ჩაძირვა, ჩაშვება
dyprød მეწამული
dypsnø ღრმა თოვლი
dypt ღრმად
dyptallerken ღრმა თეფში
dyptgripende რადიკალური,

სიღრმისეული
dyptgående სიღრმისეული
dyptliggende ღრმა
dyr ცხოველი, მხეცი,

პირუტყვი, ნადირი
ძვირფასი, ძვირი,
ძვირადღირებული

dyreart სახეობა (ცხოველის)
dyreavl მეცხოველეობა
dyrebar ძვირფასი
dyrebeskyttelse ცხოველთა დაცვა
dyrebeskyttelsesforbund ცხოველთა დაცვის კავშირი
dyrebeskyttelsesforening ცხოველთა დაცვის კავშირი
dyrebeskyttelsesorganisasjon ცხოველთა დაცვის

ორგანიზაცია
dyrebeskytter ცხოველთა დამცველი
dyrebestand ცხოველთა პოპულაცია
dyrebutikk ზოომაღაზია
dyreelsker ცხოველთა მოყვარული
dyrefelle ხაფანგი
dyreforkjemper ცხოველთა დამცველი
dyregrav ხაფანგი
dyregruppe ცხოველთა ჯგუფი
dyrehage ზოოპარკი
dyrehale ცხოველის კუდი

dverg dyrehale
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dyrehave ზოოპარკი
dyrehold მეცხოველეობა
dyrehud ცხოველის ტყავი
dyrehår ჯაგარი
dyreinteressert ცხოველებით

დაინტერესებული
dyrekadaver ცხოველის ნეშტი
dyrekrets ზოდიაქო
dyrekretstegn ზოდიაქოს ნიშანი
dyrelignende ცხოველური
dyreliv ფაუნა, ცხოველთა სამყარო
dyrelære ზოოლოგია
dyremat ცხოველთა საკვები
dyreoppdrett მეცხოველეობა
dyrepark ზოოპარკი
dyrepasser ცხოველთა მომვლელი
dyreplankton ზოოპლანქტონი
dyrepopulasjon ცხოველთა პოპულაცია
dyrereservat ნაკრძალი
dyrerettighetsorganisasjon ცხოველთა უფლებების

დამცველი ორგანიზაცია
dyrerike ფაუნა, ცხოველთა სამყარო
dyresjukdom ცხოველთა დაავადება
dyreskinn ცხოველის ტყავი
dyreskue ცხოველთა გამოფენა
dyreskulptur ცხოველის ქანდაკება
dyrespor ცხოველის კვალი
dyresprog ცხოველთა ენა
dyrespråk ცხოველთა ენა
dyresykdom ცხოველთა დაავადება
dyretemmer ცხოველთა

მომთვინიერებელი
dyreunge ნაშიერი
dyreverden ფაუნა, ცხოველთა სამყარო
dyrevern ცხოველთა დაცვა
dyreverner ცხოველთა დამცველი
dyrevernforening ცხოველთა დაცვის კავშირი
dyrevernmessig ცხოველთა დაცვითი
dyrevernorganisasjon ცხოველთა დაცვის

ორგანიზაცია
dyrevernsaktivist ცხოველთა დაცვის

აქტივისტი
dyrevernsorganisasjon ცხოველთა დაცვის

ორგანიზაცია
dyrisk ცხოველური, მხეცური
dyriskhet მხეცობა
dyrkbar კულტივირებადი
dyrke გაზრდა, მოყვანა

დამუშავება
თაყვანისცემა

dyrkelse თაყვანისცემა
dyrker თაყვანისმცემელი
dyrket კულტივირებული

dyrking გაზრდა, მოყვანა
dyrkning გაზრდა, მოყვანა,

კულტივირება
dyrkningsjord კულტივირებადი მიწა
dyrlege ვეტერინარი
dyrskue ცხოველთა გამოფენა
dyrunge ნაშიერი
dyse ფრქვევანა
dysenteri დიზენტერია
dysleksi დისლექსია
dysse დაძინება, მიძინება
dyster პირქუში, უღიმღამო,

მოღუშული
dyvåt თავიდან ბოლომდე სველი
dø მოკვდომა
død მკვდარი, უსიცოცხლო

სიკვდილი
dødbringende სასიკვდილო,

მომაკვდინებელი
døddrukken ძალიან მთვრალი
dødelig სასიკვდილო
dødelighet სიკვდილიანობა
dødelighetsstatistikk სიკვდილიანობის

სტატისტიკა
dødfødt მკვდრადშობილი
dødning აჩრდილი, მოჩვენება
dødperiode მკვდარი სეზონი
dødpunkt მკვდარი წერტილი
dødsattest გარდაცვალების მოწმობა
dødsbegrep სიკვდილის ცნება
dødsbringende სიკვდილის მომტანი
dødsdag გარდაცვალების დღე
dødsdom სასიკვდილო განაჩენი
dødsdose სასიკვდილო დოზა
dødsdømt სიკვდილმისჯილი
dødsesong მკვდარი სეზონი
dødsfall სიკვდილი, გარდაცვალება
dødsfiende მოსისხლე მტერი
dødshyppighet სიკვდილიანობა
dødskamp აგონია
dødskjedelig ძალიან მოსაწყენი
dødsmesse პანაშვიდი
dødsredd ძალიან შეშინებული
dødsrike საიქიო
dødsskvadron სადამსჯელო რაზმი
dødsstille სამარისებური სიწყნარე
dødsstraff სიკვდილით დასჯა
dødsstøt სასიკვდილო დარტყმა
dødssynd დიდი ცოდვა
dødssår სასიკვდილო ჭრილობა
dødstidspunkt სიკვდილის მომენტი
dødstraff სიკვდილით დასჯა
dødsulykke უბედური შემთხვევა

dyrehave dødsulykke
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dødsøyeblikk სიკვდილის მომენტი
dødsår გარდაცვალების წელი
dødsårsak სიკვდილის მიზეზი
døende მომაკვდავი
døgn დღე-ღამე
døgnberedskap სადღეღამისო მზადყოფნა
døgnåpen სადღეღამისო
dømme გასამართლება

განსჯა
dømmeevne განსჯის უნარი
dømmekraft განსჯის უნარი
dømmesyk კრიტიკის მოყვარული
dømt გასამართლებული,

სასჯელმისჯილი
døpe მონათვლა
dør კარი, კარები
dørforheng კარის ფარდა
dørhengsel ანჯამა
dørhåndtak კარის სახელური
dørkarm კარის ჩარჩო
dørkikker საჭვრეტელი
dørklokke ზარი (კარზე)
dørlås კლიტე
dørmatte ფეხის საწმენდი ტილო

(კართან)
dørprodusent კარების მწარმოებელი
dørsalg კარდაკარ გაყიდვა
dørskilt წარწერა (კარზე)
dørstokk ზღურბლი
dørterskel ზღურბლი
dørvakt შვეიცარი, მეკარე
dørvokter შვეიცარი, მეკარე
dørvrier კარის სახელური
døse თვლემა
døsig მთვლემარე
døsighet ძილიანობა
døv ყრუ
døve დაყრუება
døvhørt ყრუ
døvstum ყრუ-მუნჯი
dåd საქციელი
dådyr ირემლაღი (ცხოველი Dama

dama)
dåp ნათლობა
dåpsattest ნათლობის მოწმობა
dåpsbarn მოსანათლი
dåpsdag ნათლობის დღე
dåpsseremoni ნათლობის ცერემონია
dåpsvitne ნათლია
dårlig უვარგისი, ცუდი
dåse კოლოფი
ebbe წყლის მიქცევა
ed ფიცი

edbunden ნაფიცი
edderkopp ობობა
edderkoppart ობობის სახეობა
edderkoppbitt ობობის ნაკბენი
edderkoppgift ობობის შხამი
edderkopplignende ობობისებრი
edderkoppnett ობობის ქსელი
edderkoppspinn ობობის ქსელი
eddik ძმარი
eddikkrukke ძმრის დოქი

მკვახე ხასიათის ადამიანი
eddiksur მკვახე
eddiksyre ძმარმჟავა
edel კეთილშობილი
edelgass ინერტული აირი
edelgran სოჭი (წიწვოვანი ხე

ოჯახიდან Abies)
edelmetall ძვირფასი ლითონი
edelmodig კეთილშობილი

სულგრძელი
edelmodighet კეთილშობილება
edelstein ძვირფასი ქვა
edelsten ძვირფასი ქვა
edeltåre პატარძლის ყვავილი,

ფუქსია (მცენარე Fuchsia x
hybrida)

edelweiss ედელვაისი (მცენარე
ოჯახიდან Leontopodium)

eden ედემი
ederdun სუსხურის ბუმბული
ederdunspute სუსხურის ბუმბულის

ბალიში
ederfugl სუსხური (გარეული იხვის

სახეობა Somateria
mollissima)

edisjon გამოცემა
edru ფხიზელი, საღად

მოაზროვნე
edruelig ფხიზელი, საღად

მოაზროვნე
edrueliggjørende გამაფხიზლებელი,

გამომაფხიზლებელი
edruskap სიფხიზლე
edsavleggelse ფიცის დადება
edsvoren ნაფიცი
efemer ეფემერული
effekt ეფექტი

სიმძლავრე
effektfull ეფექტური
effektiv ეფექტური
effektivitet ეფექტურობა
effektivitetsforbedring ეფექტურობის გაზრდა
effektivitetsøkning ეფექტურობის გაზრდა

dødsøyeblikk effektivitetsøkning
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efter შემდეგ, მერე
efterape მიბაძვა
efteraping მიბაძვა
efterforske გამოძიება
efterforsker გამომძიებელი
efterforsking გამოკვლევა, შემოწმება,

გასინჯვა
გამოძიება

efterforskingsarbeid გამოძიება, საგამოძიებო
სამუშაო

efterforskingsavdeling საგამოძიებო განყოფილება
efterforskingselement გამოძიების ელემენტი
efterforskingserfaring გამოძიების გამოცდილება
efterforskingsfase გამოძიების ფაზა
efterforskingsgruppe საგამოძიებო ჯგუფი
efterforskingshensyn გამოძიების ინტერესებიდან

გამომდინარე
efterforskingskommisjon საგამოძიებო კომისია
efterforskingsmessig საგამოძიებო
efterforskingsmetode გამოძიების მეთოდი
efterforskingsmetodologi გამოძიების მეთოდოლოგია
efterforskingsstadium გამოძიების სტადია
efterforskingsvirksomhet გამოძიება, საგამოძიებო

საქმიანობა
efterforskning გამოკვლევა, შემოწმება,

გასინჯვა
გამოძიება

efterforskningsarbeid გამოძიება, საგამოძიებო
სამუშაო

efterforskningsavdeling საგამოძიებო განყოფილება
efterforskningselement გამოძიების ელემენტი
efterforskningserfaring გამოძიების გამოცდილება
efterforskningsfase გამოძიების ფაზა
efterforskningsgruppe საგამოძიებო ჯგუფი
efterforskningshensyn გამოძიების ინტერესებიდან

გამომდინარე
efterforskningskommisjon საგამოძიებო კომისია
efterforskningsmessig საგამოძიებო
efterforskningsmetode გამოძიების მეთოდი
efterforskningsmetodologi გამოძიების მეთოდოლოგია
efterforskningsstadium გამოძიების სტადია
efterforskningsvirksomhet გამოძიება, საგამოძიებო

საქმიანობა
efterfylle შევსება, დამატება
efterfølgelsesverdig მისაბაძი
efterfølger მიმდევარი
eftergi პატიება, დათმობა
eftergivende დამთმობი
eftergivenhetspolitikk დათმობების პოლიტიკა
eftergjøre მიბაძვა

გაყალბება
efterhvert თანდათან
efterhånden ეტაპობრივად, თანდათან

efterklang გამოძახილი, გამოხმაურება
efterkommer შთამომავალი
efterkontrollere გადამოწმება
efterkrigsgenerasjon ომის შემდგომი თაობა
efterkrigshistorie ომის შემდგომი ისტორია
efterkrigskaos ომის შემდგომი არეულობა
efterkrigskunst ომის შემდგომი ხელოვნება
efterkrigslitteratur ომის შემდგომი

ლიტერატურა
efterkrigsperiode ომის შემდგომი პერიოდი
efterkrigssamfunn ომის შემდგომი

საზოგადოება
efterkrigstid ომის შემდგომი პერიოდი
efterkrigsår ომის შემდგომი წლები
efterlate დატოვება
efterlatenskap დანატოვარი,

მემკვიდრეობა
efterligne იმიტირება, მიბაძვა
efterligning იმიტაცია, მიბაძვა
efterlikne მიბაძვა

დამატებითი გადასახდის
დაკისრება

efterlikning იმიტაცია, მიბაძვა
efterlyse ძებნა, ძიება
efterlysing ძებნა, ძიება
efterlysning ძებნა, ძიება
eftermiddag დღის მეორე ნახევარი
eftermiddagstid დღის მეორე ნახევარი
efternavn გვარი
efternevnt ქვემოთხსენებული
efteropplæring გადამზადება
efterord ბოლოსიტყვაობა
efterprøvd გადამოწმებული
efterprøve გადამოწმება
efterprøvebar გადამოწმებადი
efterprøvning გადამოწმება
efterpå მერე
efterretning შეტყობინება, ინფორმაცია

დაზვერვა
efterretningsagent ჯაშუში
efterretningsaktivitet დაზვერვა, სადაზვერვო

საქმიანობა
efterretningsanalytiker დაზვერვის ანალიტიკოსი
efterretningsapparat დაზვერვა
efterretningsarbeid დაზვერვა, სადაზვერვო

სამუშაო
efterretningsavdeling სადაზვერვო განყოფილება
efterretningsbransje დაზვერვა
efterretningsfolk მზვერავები
efterretningsgruppe სადაზვერვო ჯგუფი
efterretningsinformasjon დაზვერვის ინფორმაცია
efterretningsmann მზვერავი
efterretningsmateriale დაზვერვის მასალა

efter efterretningsmateriale
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efterretningsmessig სადაზვერვო
efterretningsmetode დაზვერვის მეთოდი
efterretningsnett სადაზვერვო ქსელი
efterretningsnettverk სადაზვერვო ქსელი
efterretningsoffiser დაზვერვის ოფიცერი
efterretningsopplysning დაზვერვის ინფორმაცია
efterretningsorganisasjon დაზვერვა
efterretningssatellitt სადაზვერვო თანამგზავრი
efterretningssjef დაზვერვის უფროსი
efterretningsskip სადაზვერვო გემი
efterretningstjeneste დაზვერვა, სადაზვერვო

სამსახური
efterretningsvesen დაზვერვა, სადაზვერვო

სამსახური
efterretningsvirksomhet დაზვერვა, სადაზვერვო

საქმიანობა
efterretningsøyemed დაზვერვის მიზნით
efterrett დესერტი
efterse შემოწმება, დათვალიერება,

დაკვირვება
eftersende გადაგზავნა
eftersending გადაგზავნა
efterskjelv განმეორებითი ბიძგი
efterslekt შთამომავლობა
efterslep ჩამორჩენა
eftersom რადგან, რადგანაც
efterspore გამოძიება, გამოთხრა,

მიგნება
efterspørsel მოთხოვნა
efterspørselsreduksjon მოთხოვნის შემცირება
efterspørselsvekst მოთხოვნის ზრდა
efterspørselsøkning მოთხოვნის გაზრდა
efterstavelse ბოლოსართი, სუფიქსი
efterstrebe სწრაფვა
eftersyn დათვალიერება, შემოწმება
eftersøke ძებნა, ძიება
eftertanke ფიქრი, განსჯა
eftertid მომავალი
efterutdanne გადამზადება
efterutdannelse გადამზადება
efterutdannelseskurs გადამზადების კურსი
efterutdannelsessenter გადამზადების ცენტრი
efterutdanning გადამზადება
efterutdanningskrav გადამზადების მოთხოვნა
efterutdanningskurs გადამზადების კურსი
efterutdanningsplan გადამზადების გეგმა
efterutdanningsprogram გადამზადების პროგრამა
efterutdanningssenter გადამზადების ცენტრი
eftervirkning შედეგი
efterår შემოდგომა
efugl სუსხური
eføy სურო, ფატალო (მცენარე

Hedera helix)

eføyplante სურო, ფატალო (მცენარე
Hedera helix)

egen საკუთარი, თავისი
egenandel საკუთარი წილი
egenansvar საკუთარი

პასუხისმგებლობა
egenart თავისებურება
egenartet თავისებური
egenbehandling თვითმკურნალობა
egenfinansiering თვითდაფინანსება
egenforvaltning თვითგანკარგვა
egenfrekvens საკუთარი სიხშირე
egenfunksjon საკუთარი ფუნქცია
egenhendig საკუთარი ხელით

გაკეთებული
egenhet თავისებურება
egenhånd თავისით, თავისი ხელით
egeninnsats საკუთარი წვლილი
egeninntekt საკუთარი შემოსავალი
egeninteresse საკუთარი ინტერესი
egenkapital საკუთარი კაპიტალი
egenkjærlig თავმოყვარე
egenkjærlighet თავმოყვარეობა
egenmektig თვითნებური
egenmelding შეტყობინება

ავადმყოფობის შესახებ
egennavn საკუთარი სახელი
egennytte ანგარება
egennyttig ანგარებიანი
egennyttighet ანგარება
egenproduksjon საკუთარი წარმოება
egenprodusert საკუთარი წარმოების
egenreklame თვითრეკლამა
egenrådig ჯიუტი, თვითნებური
egenrådighet თვითნებურობა
egenskap თვისება
egentilvirkning საკუთარი წარმოება
egentlig საკუთრივ, კერძოდ

რეალურად, სინამდვილეში
egenutvikling თვითგანვითარება
egenvarme ხვედრითი

სითბოტევადობა
egenvekt ხვედრითი წონა
egenvektor საკუთარი ვექტორი
egenverdi საკუთარი მნიშვნელობა
egenvilje საკუთარი სურვილი
egenvurdering თვითშეფასება
egg წვეტი, წვერი

კვერცხი
eggcelle კვერცხუჯრედი
egge აგზნება, წაქეზება
eggeblomme უძოვარა (მცენარე Trollius

europaeus)

efterretningsmessig eggeblomme
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eggeformet კვერცხის ფორმის
eggeformig კვერცხის ფორმის
eggeglass კვერცხის ჩასადები
eggegule კვერცხის გული
eggehvite კვერცხის ცილა
eggehviteemne კვერცხის ცილა
eggehvitestoff კვერცხის ცილა
eggekartong კვერცხის ყუთი
eggeomelett ერბოკვერცხი
eggeplomme კვერცხის გული
eggepulver კვერცხის ფხვნილი
eggerøre ერბოკვერცხი
eggeskall კვერცხის ნაჭუჭი
eggformet კვერცხის ფორმის,

კვერცხისებრი
eggformig კვერცხის ფორმის
eggfrukt ბადრიჯანი (მცენარე

Solanum melongena)
egghinne აპკი კვერცხის ცილას და

ნაჭუჭს შორის
eggleder ფალოპის მილი
egglegging კვერცხის დადება
egglegning კვერცხის დადება
eggløsning ოვულაცია
eggløsningsperiode ოვულაციის პერიოდი
eggløsningstidspunkt ოვულაციის მომენტი
eggplante ბადრიჯანი (მცენარე

Solanum melongena)
eggstokk საკვერცხე
eggstokkbetennelse საკვერცხის ანთება
eggstokkreft საკვერცხის კიბო
egn ადგილი, კუთხე
egne გამოდგომა (egne seg)
egnet ვარგისი, შესაფერისი,

გამოსადეგი
egnethet უნარიანობა, ვარგისიანობა
ego ეგო
egoisme ეგოიზმი
egoist ეგოისტი
egoistisk ეგოისტური
egosentriker ეგოცენტრისტი
egosentrisitet ეგოცენტრიზმი
egosentrisk ეგოცენტრული
egosentrisme ეგოცენტრიზმი
egypter ეგვიპტელი
egyptisk ეგვიპტური
ei განუსაზღვრელი არტიკლი

(მდედრ.)
eid ყელი
eie სამფლობელო, საკუთრება

ყოლა, ფლობა
eieform საკუთრების ფორმა
eiendel საკუთრება

eiendom საკუთრება, ქონება
eiendommelig თავისებური
eiendomsbyrå უძრავი ქონების სააგენტო
eiendomsforvaltning უძრავი ქონების განკარგვა
eiendomshandel უძრავი ქონებით ვაჭრობა
eiendomskjøp უძრავი ქონების ყიდვა
eiendomsmarked უძრავი ქონების ბაზარი
eiendomsmegler უძრავი ქონების აგენტი,

მაკლერი
eiendomsmekler უძრავი ქონების აგენტი,

მაკლერი
eiendomspronomen კუთვნილებითი

ნაცვალსახელი
eiendomsrett საკუთრების უფლება
eiendomsrettighet საკუთრების უფლება
eiendomssalg უძრავი ქონების გაყიდვა
eiendomsselskap უძრავი ქონების სააგენტო
eiendomsskatt ქონებრივი გადასახადი
eiendomsskattegrunnlag ქონებრივი გადასახადის

საფუძველი
eiendomsskattesats ქონებრივი საგადასახადო

განაკვეთი
eiendomsspekulasjon უძრავი ქონებით

სპეკულაცია
eiendomstvist ქონებრივი დავა
eier მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე, პატრონი
eieransvar მფლობელის

პასუხისმგებლობა
eierinne მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე, პატრონი
(ქალი)

eierløs უპატრონო
eiermann მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე, პატრონი
eik მუხა
eike მანა
eikeblad მუხის ფოთოლი
eikebord მუხის მაგიდა
eikegren მუხის შტო
eikegulv მუხის იატაკი
eikehjort ირემახოჭო (ხოჭო Lucanus

cervus)
eikekvist მუხის ტოტი
eikeløv მუხის ფოთლები
eikenøtt რკო
eikeparkett მუხის პარკეტი
eikeskog მუხნარი
eiketre მუხის ხე
einer ღვია (მცენარე Juniperus)
einerbusk ღვიის ბუჩქი
einerbær ღვია
einerbærbusk ღვიის ბუჩქი

eggeformet einerbærbusk
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einerkvist ღვიის ტოტი
eiter შხამი
eiterorm შხამიანი გველი
eitertann შხამიანი კბილი
ekg ელექტროკარდიოგრამა
ekkel საძაგელი, საზიზღარი
ekkelhet საზიზღრობა
ekko ექო
ekling საზიზღარი
eklipse დაბნელება
ekliptikk ეკლიპტიკა
ekorn ციყვი (ცხოველი Sciurus

vulgaris)
ekornape საიმირი, მკვდართავა

(პრიმატი Saimiri sciureus)
ekornart ციყვის სახეობა
ekornhale ციყვის კუდი
ekornhi ციყვის სორო
ekornrede ციყვის სორო
ekornreir ციყვის სორო
ekornunge დღნაჩვი
eksakt ზუსტი
eksaltasjon ეგზალტაცია
eksamen გამოცდა
eksamensfag საგამოცდო საგანი
eksamensfri უგამოცდო
eksamenskommisjon საგამოცდო კომისია
eksamensoppgave საგამოცდო ამოცანა
eksamensresultat გამოცდის შედეგი
eksaminator გამომცდელი
eksegese ეგზეგეზა
eksekusjon სიკვდილით დასჯა
eksekutiv აღმასრულებელი
eksekutør შემსრულებელი,

აღმსრულებელი,
განმხორციელებელი

eksekvere შესრულება, აღსრულება
eksekvering შესრულება, აღსრულება
eksem ეგზემა
eksempel მაგალითი, ნიმუში
eksempelsamling მაგალითების კრებული
eksempelvis მაგალითად, მაგალითის

სახით
eksemplar ეგზემპლარი
eksemplarisk სამაგალითო, სანიმუშო
eksentriker ექსცენტრიკი
eksentrisk ექსცენტრული
eksepsjonell განსაკუთრებული
eksessiv მეტისმეტი
ekshibisjonisme ექსჰიბიციონიზმი
ekshibisjonist ექსჰიბიციონისტი
ekshibisjonistisk ექსჰიბიციონისტური
ekshustru ყოფილი ცოლი

eksil განდევნა, გადასახლება
eksistens არსებობა
eksistensfilosof ეგზისტენციალისტი
eksistensfilosofi ეგზისტენციალიზმი
eksistensfilosofisk ეგზისტენციალისტური
eksistensgrunn არსებობის საფუძველი
eksistensialisme ეგზისტენციალიზმი
eksistensialist ეგზისტენციალისტი
eksistensialistisk ეგზისტენციალისტური
eksistenskamp ბრძოლა არსებობისთვის
eksistensminimum საარსებო მინიმუმი
eksistere არსებობა
eksisterende არსებული
ekskjæreste ყოფილი საყვარელი
ekskludere გარიცხვა
ekskludering გარიცხვა

გამორიცხვა
eksklusiv გამორჩეული

ექსკლუზიური
eksklusjon გარიცხვა

გამორიცხვა
ekskone ყოფილი ცოლი
ekskonge ყოფილი მეფე
ekskrement ექსკრემენტი
ekskursjon ექსკურსია
ekslibris ექსლიბრისი
eksmann ყოფილი ქმარი
eksos გამონაბოლქვი
eksosforgiftning გამონაბოლქვით მოწამლვა
eksosfri გამონაბოლქვის გარეშე
eksosfære ეგზოსფერო
eksosgass გამონაბოლქვი
eksoskanal გამოსაბოლქვი არხი
eksoskonsentrasjon გამონაბოლქვის

კონცენტრაცია
eksoslukt გამონაბოლქვის სუნი
eksospotte მაყუჩი
eksosrør გამოსაბოლქვი მილი
eksoterisk ეგზოტერიკული
eksotisk ეგზოტიკური
ekspandere გაფართოება
ekspandering გაფართოება
ekspansiv გაფართოებადი
ekspansjon გაფართოება, ექსპანსია
ekspansjonisme ექსპანსიონიზმი
ekspansjonsfase გაფართოების ფაზა
ekspansjonsmulighet გაფართოების საშუალება
ekspansjonsplan გაფართოების გეგმა
ekspansjonspolitikk გაფართოების პოლიტიკა
ekspatriere ექსპატრიაცია
ekspedere გაგზავნა

einerkvist ekspedere
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ekspedisjon გაგზავნა
მომსახურება
ექსპედიცია

ekspedisjonsdeltager ექსპედიციის მონაწილე
ekspedisjonsdeltaker ექსპედიციის მონაწილე
ekspedisjonsgebyr მომსახურების საფასური
ekspedisjonsmedlem ექსპედიციის წევრი
ekspeditrise გამყიდველი, მოვაჭრე

(ქალი)
ekspeditt სწრაფი
ekspeditør გამყიდველი, მოვაჭრე
ekspektanse მოლოდინი
ekspektant მომლოდინე
eksperiment ცდა, ექსპერიმენტი
eksperimental ექსპერიმენტული
eksperimentalfly ექსპერიმენტული

თვითმფრინავი
eksperimentalfysiker ფიზიკოსი-

ექსპერიმენტატორი
eksperimentalfysikk ექსპერიმენტული ფიზიკა
eksperimentalpsykologi ექსპერიმენტული

ფსიქოლოგია
eksperimentalvitenskap ექსპერიმენტული

მეცნიერება
eksperimentator ექსპერიმენტატორი
eksperimentell ექსპერიმენტული

საცდელი
eksperimentfly ექსპერიმენტული

თვითმფრინავი
eksperimentflyvning ექსპერიმენტული ფრენა
ekspert ექსპერტი, სპეციალისტი
ekspertgruppe ექსპერტთა ჯგუფი
ekspertise გამოცდილება, ცოდნა
ekspertokrati ტექნოკრატია
ekspertuttalelse ექსპერტის გამოხმაურება
eksplikasjon განმარტება, ახსნა
eksplikativ განმარტებითი
eksplisere განმარტება, ახსნა,

ცხადყოფა
eksplisitt ცხადი, მკაფიო, აშკარა
eksplisittere ცხადყოფა, ცხადი სახით

წარმოდგენა
eksploatere ექსპლუატირება
eksploatering ექსპლუატირება
eksplodere აფეთქება
eksplodering აფეთქება
eksplodert აფეთქებული
eksplosiv ასაფეთქებელი

ფეთქებადი
eksplosivitet ფეთქებადობა
eksplosjon აფეთქება
eksplosjonsaktig აფეთქებისმაგვარი,

ფეთქებადი

eksplosjonsfare ფეთქებადსაშიშროება
eksplosjonsfarlig ფეთქებადსაშიში
eksplosjonsrisiko ფეთქებადსაშიშროება
eksplosjonssted აფეთქების ადგილი
ekspolitiker ყოფილი პოლიტიკოსი
ekspolitimann ყოფილი პოლიციელი
eksponat ექსპონატი
eksponent წარმომადგენელი

ხარისხის მაჩვენებელი
eksponentfunksjon მაჩვენებლიანი ფუნქცია,

ექსპონენტი
eksponential ექსპონენტური
eksponere გამოფენა, გაშუქება

ექსპონირება
eksponering ექსპოზიცია
eksponeringsmåler ექსპონომეტრი
eksponeringstid გაშუქების (ექსპოზიციის)

დრო
eksport ექსპორტი
eksportandel ექსპორტის წილი
eksportartikkel საექსპორტო საქონელი
eksportere ექსპორტირება
eksportfirma კომპანია-ექსპორტერი
eksportforbud ექსპორტის აკრძალვა
eksportfremmende ექსპორტის ხელშემწყობი
eksporthandel ექსპორტი
eksportmessig საექსპორტო
eksportmulighet ექსპორტის შესაძლებლობა
eksportnedgang ექსპორტის შემცირება
eksportorientert ექსპორტზე

ორიენტირებული
eksportpolitikk ექსპორტის პოლიტიკა
eksportpotensiale ექსპორტის პოტენციალი
eksportprodukt საექსპორტო ნაწარმი
eksportregel ექსპორტის წესი
eksportregulerende ექსპორტის

მარეგულირებელი
eksportrestriksjon ექსპორტის შეზღუდვა
eksportvare საექსპორტო ნაწარმი
eksportvekst ექსპორტის ზრდა
eksportvolum ექსპორტის მოცულობა
eksportøkning ექსპორტის გაზრდა
eksportør ექსპორტერი
eksportøyemed ექსპორტზე გათვლით,

ექსპორტის მიზნით,
საექსპორტოდ

eksposisjon ექსპოზიცია
ekspresident ექსპრეზიდენტი
ekspresjonisme ექსპრესიონიზმი
ekspresjonist ექსპრესიონისტი
ekspress ექსპრესი
ekspressbud კურიერი
ekspressbuss ავტოექსპრესი

ekspedisjon ekspressbuss
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ekspresstog ექსპრეს-მატარებელი
ekspropriasjon ექსპროპრიაცია
eksredaktør ყოფილი რედაქტორი
ekstensiv ვრცელი, ფართო
eksteriør ექსტერიერი, გარე ხედი,

გარეგნობა
eksteriørmessig გარეგნული
ekstern გარე
ekstra გამორჩეული

ექსტრა, დამატებითი
ekstraarbeid დამატებითი სამუშაო
ekstraavgang დამატებითი რეისი
ekstrabehandling დამატებითი მკურნალობა
ekstrabelastning დამატებითი დატვირთვა
ekstrabeløp დამატებითი თანხა
ekstrabuss დამატებითი ავტობუსი
ekstraferie დამატებითი შვებულება
ekstrafly დამატებითი ავიარეისი
ekstragevinst დამატებითი მოგება
ekstrahjelp დამატებითი დახმარება
ekstrainnsats დამატებითი ძალისხმევა
ekstrainntekt დამატებითი შემოსავალი
ekstraisolasjon დამატებითი იზოლაცია
ekstrajobb დამატებითი სამუშაო
ekstrakonto დამატებითი ანგარიში
ekstrakostnad დამატებითი ხარჯი
ekstrakt ექსტრაქტი
ekstralys დამატებითი განათება
ekstralån დამატებითი სესხი
ekstraomgang დამატებითი რაუნდი
ekstraomkostning დამატებითი ხარჯი
ekstraoppgave დამატებითი სავარჯიშო
ekstraordinær ექსტრაორდინარული
ekstrapoeng დამატებითი ქულა
ekstrapolasjon ექსტრაპოლაცია
ekstrapolere ექსტრაპოლირება
ekstraressurs დამატებითი რესურსი
ekstrarunde დამატებითი რაუნდი
ekstrasending დამატებითი გამოშვება
ekstraseng დამატებითი საწოლი
ekstrasesjon დამატებითი სესია
ekstraskatt დამატებითი გადასახადი
ekstratiltak დამატებითი ზომა
ekstrautgave დამატებითი გამოცემა
ekstrautgift დამატებითი ხარჯი
ekstrautstyr დამატებითი აღჭურვილობა
ekstravagant ექსტრავაგანტური
ekstrem უკიდურესობა

უკიდურესი,
ექსტრემალური

ekstremalpunkt ექსტრემუმის წერტილი
ekstremidrett ექსტრემალური სპორტი
ekstremisme ექსტრემიზმი

ekstremist ექსტრემისტი
ekstremistgruppe ექსტრემისტთა ჯგუფი,

ექსტრემისტული
დაჯგუფება

ekstremistisk ექსტრემისტული
ekstremistorganisasjon ექსტრემისტული

ორგანიზაცია
ekstremitet ექსტრემალურობა

კიდური
ekstremsport ექსტრემალური სპორტი
ekstremt უკიდურესად
ekstremumspunkt ექსტრემუმის წერტილი
ekstrener ყოფილი მწვრთნელი
ekte ნამდვილი, ჭეშმარიტი,

ნაღდი
ektefelle მეუღლე
ektefellebidrag ალიმენტი
ektefolk ცოლ-ქმარი
ektemake მეუღლე
ektemann ქმარი
ektepakt საქორწინო კონტრაქტი
ektepar ცოლ-ქმარი
ekteskap ქორწინება
ekteskapelig საქორწინო
ekteskapsattest ქორწინების მოწმობა
ekteskapsbevis ქორწინების მოწმობა
ekteskapsbrudd ღალატი, მრუშობა
ekteskapsformidler მაჭანკალი
ekteskapshinder ქორწინების

შემაფერხებელი გარემოება
ekteskapsinngåelse ქორწინება
ekteskapskandidat საცოლე, საქმრო
ekteskapskontrakt საქორწინო კონტრაქტი
ekteskapsløfte დაქორწინების დაპირება
ekvator ეკვატორი
ekvatorial ეკვატორული
ekvatorialbelte ეკვატორული სარტყელი
ekvidistant თანაბრად დაშორებული
ekvilibrist ეკვილიბრისტი
ekvilibrium წონასწორობა
ekvipasje ეკიპაჟი, შემადგენლობა
ekvipere აღჭურვა
ekvipering აღჭურვა
ekvivalens ეკვივალენტობა
ekvivalensklasse ეკვივალენტობის კლასი
ekvivalensprinsipp ეკვივალენტობის პრინციპი
ekvivalensrelasjon ეკვივალენტობის

მიმართება
ekvivalent ეკვივალენტური, ტოლფასი

ეკვივალენტი
eland კანა (ცხოველი Taurotragus

oryx)

ekspresstog eland
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elastisitet ელასტიკურობა,
მოქნილობა, დრეკადობა

elastisitetskoeffisient დრეკადობის კოეფიციენტი
elastisitetsteori დრეკადობის თეორია
elastisk ელასტიკური, დრეკადი
elbil ელექტრომანქანა,

ელმანქანა,
ელექტრომობილი

elbilproduksjon ელექტრომანქანების
წარმოება

elbuss ელექტრობუსი
eldarfuru ელდარის ფიჭვი (ხე Pinus

eldarica)
eldgammel ძველი, ძველებური
eldning დაბერება, მოძველება
eldpåsetter ცეცხლის წამკიდებელი
eldre უფროსი

მოხუცი, მოხუცებული,
ასაკოვანი, ხანდაზმული,
ხანშიშესული, ხნიერი,
ბებერი

eldregenerasjon უფროსი თაობა
eldsluker ცეცხლსაქრობი
eldspåsetter ცეცხლის წამკიდებელი
eldst უფროსი
eldstebarn უფროსი შვილი
eldstebroder უფროსი ძმა
eldstebror უფროსი ძმა
eldstedatter უფროსი გოგო
eldstegutt უფროსი ბიჭი
eldstejente უფროსი გოგო
eldstemann უხუცესი
eldstepike უფროსი გოგო
eldstesønn უფროსი ვაჟი
eldstesøster უფროსი და
eldtilbedelse ცეცხლთაყვანისმცემლობა
elefant სპილო
elefantart სპილო სახეობა
elefantbestand სპილოს პოპულაცია
elefanthann მამალი სპილო
elefanthunn დედალი სპილო
elefantskilpadde სპილოსებრი კუ

(ქვეწარმავალი Geochelone
nigra)

elefantsnabel სპილოს ხორთუმი
elefantstøttann სპილოს ეშვი
elefanttann სპილოს ეშვი
elefantunge სპილოს შვილი
eleganse ელეგანტურობა, სიკოხტავე
elegant ელეგანტური, კოხტა,

მოხდენილი
elektoral საარჩევნო

elektorat ელექტორატი,
ამომრჩევლები

elektrifisere ელექტრიფიკაცია
elektrifisering ელექტრიფიკაცია
elektriker ელექტრიკოსი
elektrisitet ელექტრობა
elektrisitetsavgift დენის გადასახადი
elektrisitetsforbruk დენის ხარჯი
elektrisitetsforsyning ელმომარაგება,

ელექტრომომარაგება
elektrisitetsgenerator ელექტროგენერატორი
elektrisitetslære ელექტრობა
elektrisitetsmåler ელექტრომრიცხველი
elektrisitetsnett ელექტროქსელი
elektrisitetsnettverk ელექტროქსელი
elektrisitetspris დენის ფასი
elektrisitetsproduksjon ელექტროგენერაცია,

ელექტროენერგიის
გენერაცია

elektrisk ელექტრული
elektrobil ელექტრომობილი
elektrode ელექტროდი
elektrodynamikk ელექტროდინამიკა
elektrodynamisk ელექტროდინამიკური
elektroencefalografi ელექტროენცეფალოგრაფია
elektroencefalogram ელექტროენცეფალოგრამა
elektroingeniør ელექტროინჟინერი
elektrokardiogram ელექტროკარდიოგრამა
elektrokjele ელექტროჩაიდანი
elektrokjemi ელექტროქიმია
elektrokjemisk ელექტროქიმიური
elektrolyse ელექტროლიზი
elektrolytt ელექტროლიტი
elektromagnet ელექტრომაგნიტი
elektromagnetisk ელექტრომაგნიტური
elektromagnetisme ელექტრომაგნეტიზმი
elektromotor ელექტროძრავა
elektromotorisk ელექტრომამოძრავებელი
elektron ელექტრონი
elektronikk ელექტრონიკა
elektronikkprodusent ელექტრონიკის

მწარმოებელი
elektronisk ელექტრონული
elektronmikroskop ელექტრონული

მიკროსკოპი
elektronrør ელექტრონული მილაკი
elektronvolt ელექტრონვოლტი
elektrosjokk ელექტროშოკი
elektrostatikk ელექტროსტატიკა
elektrostatisk ელექტროსტატიკური
elektroteip იზოლენტი
elektroteknikk ელექტროტექნიკა
elektroteknisk ელექტროტექნიკური

elastisitet elektroteknisk
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element ელემენტი
elementær ელემენტარული
elementæranalyse ელემენტარული ანალიზი
elementærkurs ელემენტარული კურსი
elementærpartikkel ელემენტარული ნაწილაკი
elendig უვარგისი, საცოდავი,

უბადრუკი, საშინელი
საშინლად

elendighet საცოდაობა, უბადრუკობა
elev მოსწავლე, მოწაფე
elevator ლიფტი
elevere აწევა
elevgruppe მოსწავლეთა ჯგუფი
elevkantine სკოლის სასადილო
elevliste მოსწავლეთა სია
elevtall მოსწავლეთა რაოდენობა
elfenbein სპილოს ძვალი
elfenbeinsbryllup ქორწილის მეთოთხმეტე

წლისთავი
elfenbeinsfarge სპილოს ძვლის ფერი
elfenbeinsfarget სპილოს ძვლის ფერის
elfenbeinsfarve სპილოს ძვლის ფერი
elfenbeinsfarvet სპილოს ძვლის ფერის
elfenbeinshandel სპილოს ძვლით ვაჭრობა
elfenbeinshvit სპილოს ძვლის ფერის
elfenben სპილოს ძვალი
elfenbensbryllup ქორწილის მეთოთხმეტე

წლისთავი
elfenbensfarge სპილოს ძვლის ფერი
elfenbensfarget სპილოს ძვლის ფერის
elfenbensfarve სპილოს ძვლის ფერი
elfenbensfarvet სპილოს ძვლის ფერის
elfenbenshandel სპილოს ძვლით ვაჭრობა
elfenbenshvit სპილოს ძვლის ფერის
elforbruk ელექტროენერგიის

მოხმარება
elforsyning ელმომარაგება,

ელექტრომომარაგება,
ელექტროენერგიის
მიწოდება

elg ცხენ-ირემი, ლოსი
elgantilope კანა (ცხოველი Taurotragus

oryx)
elggevir ცხენირმის რქები
elghorn ცხენ-ირემის რქა
elgjakt ცხენ-ირემზე ნადირობა
elgjeger ცხენ-ირემზე მონადირე
elgkadaver ცხენირმის ნეშტი
elgkjøtt ცხენ-ირემის ხორცი
elgspor ცხენირმის კვალი
eliminasjon გამორიცხვა, მოშორება,

მოცილება
eliminasjonsmetode გამორიცხვის მეთოდი

eliminere გამორიცხვა, მოშორება,
მოცილება

eliminering გამორიცხვა, მოშორება,
მოცილება

elite ელიტა
eliteavdeling ელიტარული განყოფილება
eliteenhet ელიტარული ქვედანაყოფი
elitegruppe ელიტარული ჯგუფი
eliteklubb ელიტარული კლუბი
elitelag ელიტარული გუნდი
eliteskole ელიტარული სკოლა
eliteuniversitet ელიტარული

უნივერსიტეტი
elitær ელიტარული
elkabel ელექტროკაბელი
elkraft ელექტროენერგია
eller ან, თუ
ellers სხვა მხრივ, ან
elleve თერთმეტი
ellevehundretall მეთორმეტე საუკუნე
elleverandør ელექტროენერგიის

მომწოდებელი
ellevesifret თერთმეტნიშნა
ellevetimers თერთმეტსაათიანი
elleveårig თერთმეტწლიანი
elleveårs თერთმეტი წლის
elleveårsalder თერთმეტი წლის ასაკი
ellevte მეთერთმეტე
ellipse ელიფსი

მრავალწერტილი
ellipsebane ელიფსური ორბიტა
ellipseformet ელიფსური
ellipseligning ელიფსური განტოლება
ellipsesenter ელიფსის ცენტრი
ellipsoide ელიფსოიდი
ellipsoidisk ელიფსოიდალური
elliptisk ელიფსური
ellok ელმავალი
ellokbyggeri ელმავალმშენებელი

ქარხანა, ელმავალმშენი
elmast ელექტროანძა
elmotor ელექტროძრავა
elmåler ელექტრომრიცხველი
elpris ელექტროენერგიის

საფასური
elproduksjon ელექტროგენერაცია,

ელექტროენერგიის
გენერაცია

elsikkerhet ელექტროუსაფრთხოება
elske სიყვარული
elskelig საყვარელი, ალერსიანი
elsker საყვარელი
elskerinne საყვარელი (ქალი), ხასა

element elskerinne
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elskov სიყვარული
elskovsfull სასიყვარულო
eltog ელექტრომატარებელი
elv მდინარე
elvebasseng მდინარის აუზი
elvebredd მდინარის ნაპირი
elvebredde მდინარის სიგანე
elvebunn მდინარის ფსკერი
elvedal მდინარის ხეობა
elvedelta მდინარის დელტა
elvedrag მდინარის კალაპოტი
elvedur მდინარის ხმა
elvefiske მდინარეში თევზაობა
elvegrunn მდინარის ფსკერი
elveleie მდინარის კალაპოტი
elvemunning მდინარის შესართავი
elveniøye მდინარის სალამურა

(თევზი Lampetra fluviatilis)
elveområde მდინარისპირა მიდამო
elveos მდინარის შესართავი
elverk ელექტროსადგური
elveutløp მდინარის შესართავი
elvevann მდინარის წყალი
emalje მინანქარი, ემალი
emansipasjon ემანსიპაცია
emballasje ტარა, საფუთავი
emballere შეფუთვა
emballering შეფუთვა
embargo ემბარგო
embete თანამდებობა
embetskvinne თანამდებობის ქალი
embetsmann თანამდებობის კაცი
embetsmessig თანამდებობრივი
embetsmisbruk თანამდებობის ბოროტად

გამოყენება
embetsstilling თანამდებობა
emblem ემბლემა
embryo ჩანასახი, ემბრიონი
embryolog ემბრიოლოგი
embryologi ემბრიოლოგია
embryologisk ემბრიოლოგიური
embryonal ემბრიონული
embryonisk ემბრიონული
emigrant ემიგრანტი
emigrantmiljø ემიგრანტული გარემო
emigrasjon ემიგრაცია
emigrasjonsbølge ემიგრაციის ტალღა
emigrasjonskontroll ემიგრაციის კონტროლი
emigrasjonsprosess ემიგრაციის პროცესი
emigrere ემიგრირება
emigrering ემიგრირება
eminent გამოჩენილი, გამორჩეული
emir ემირი

emirat ემირატი
emisjon ემისია, გამოსხივება,

გამოტყორცნა
emisjonsspektrum გამოსხივების სპექტრი
emittere გამოსხივება
emne თემა
emnebasert თემატური
emneorientert თემატური
emosjon ემოცია
emosjonell ემოციური
empirisk ემპირიული
emu ემუ
emulator ემულატორი
emulsjon ემულსია
en განუსაზღვრელი არტიკლი

(მამრ.)
ერთი

enakter ერთაქტიანი
enarmet ცალხელა
enatomig ერთატომიანი
enatomisk ერთატომიანი
enbeint ცალფეხა
enbent ცალფეხა
encefalografi ენცეფალოგრაფია
encefalogram ენცეფალოგრამა
encellet ერთუჯრედიანი
encyklopedi ენციკლოპედია
encyklopedisk ენციკლოპედიური
enda ჯერ, ჯერ კიდევ

უფრო, კიდევ უფრო
მიუხედავად იმისა

endags ერთდღიანი
endagskurs ერთდღიანი კურსი
ende ბოლო, დასასრული
endebokstav ბოლო ასო
endefragment ბოლო ფრაგმენტი
endefram მარტივი

პირდაპირი, ალალი,
გულახდილი

endefrem მარტივი
პირდაპირი, ალალი,
გულახდილი

endegyldig საბოლოო
endeholdeplass ბოლო გაჩერება
endelig საბოლოო

საბოლოოდ, ბოლოს და
ბოლოს

endeligdimensjonal სასრულგანზომილებიანი
endelikt აღსასრული
endelse დაბოლოება
endeløs უსასრულო
endeløshet უსასრულობა
endemisk ენდემური

elskov endemisk
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endemål საბოლოო მიზანი
endeprodukt საბოლოო ნაწარმი
endepunkt ბოლო წერტილი
endesiffer ბოლო ციფრი
endestasjon ბოლო გაჩერება
endestavelse ბოლო მარცვალი
endetarm სწორი ნაწლავი
endetarmskreft სწორი ნაწლავის კიბო
endevende ამოტრიალება
endevending ამოტრიალება
endimensjonal ერთგანზომილებიანი
endokrin ენდოკრინული
endokrinolog ენდოკრინოლოგი
endokrinologi ენდოკრინოლოგია
endokrinologisk ენდოკრინოლოგიური
endre შეცვლა
endrektig ერთსულოვანი
endrektighet ერთსულოვნება
endret შეცვლილი
endring ცვლილება
endringsmulighet შეცვლის შესაძლებლობა
ene მარტო
enearving ერთადერთი მემკვიდრე
enebarn დედისერთა
eneboer განდეგილი, მარტოდ

მცხოვრები
enebolig კერძო სახლი
eneforelder მარტოხელა მშობელი
eneforsørger მარტოხელა მარჩენალი
enegget ერთკვერცხისეული
eneherredømme ერთმართველობა
enehersker ავტოკრატი
ener ერთეული

ერთიანი
პირველი

enerett ექსკლუზიური უფლება
enerettighet ექსკლუზიური უფლება
energetikk ენერგეტიკა
energetisk ენერგეტიკული
energi ენერგია
energibalanse ენერგობალანსი
energibehov ენერგომოთხოვნა
energibesparende ენერგიის დამზოგველი,

ეკონომიური
energibruk ენერგომოხმარება
energibruker ენერგომომხმარებელი
energibruksnivå ენერგომოხმარების დონე
energibærer ენერგომატარებელი
energidepartement ენერგეტიკის სამინისტრო
energieffektiv ენერგოეფექტური
energieffektivitet ენერგოეფექტურობა
energiefterspørsel ენერგომოთხოვნა
energieksport ენერგოექსპორტი

energieksportør ენერგოექსპორტერი
energietterspørsel ენერგომოთხოვნა
energiforbruk ენერგომოხმარება
energiforsyning ენერგომომარაგება,

ენერგომიწოდება,
ენერგომოწოდება

energiforsyningssikkerhet ენერგომომარაგების
უსაფრთხოება

energiforsyningssystem ენერგომომარაგების
სისტემა

energifrigivende ენერგიის
განმათავისუფლებელი

energigivende ენერგიის მომცემი
energikilde ენერგიის წყარო
energikonsum ენერგომოხმარება
energikrevende ენერგოტევადი
energikrise ენერგოკრიზისი
energileverandør ენერგომომწოდებელი
energileveranse ენერგომომარაგება,

ენერგომიწოდება,
ენერგომოწოდება

energimangel ენერგიის ნაკლებობა
energiminister ენერგეტიკის მინისტრი
energipolitikk ენერგოპოლიტიკა
energiprosjekt ენერგოპროექტი
energiressurs ენერგორესურსი
energisektor ენერგოსექტორი
energisk ენერგიული
energisparende ენერგოდამზოგავი
energisparepære ეკონომიური ნათურა
energisparing ენერგიის დაზოგვა
energisystem ენერგოსისტემა
energitap ენერგოდანაკარგი
energitilførsel ენერგომოწოდება,

ენერგომიწოდება,
ენერგომომარაგება

energiutvikling ენერგოგანვითარება
enerom იზოლირებული ოთახი
enervere ნერვების მოშლა,

გაღიზიანება
enerverende ნერვებისმომშლელი
enerådig ერთპიროვნული
eneste ერთადერთი
enestående ერთადერთი, გამორჩეული,

შეუდარებელი
enetale მონოლოგი
enetasjes ერთსართულიანი
enevoldshersker ავტოკრატი

დიქტატორი
enevoldsmakt ავტოკრატია
enevoldsstat ავტოკრატული

სახელმწიფო
დიქტატურა

endemål enevoldsstat
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enevoldsstyrer ავტოკრატი
დიქტატორი

enfamiliehus საკუთარი სახლი
enfasemotor ერთფაზიანი ძრავა
enfasestrøm ერთფაზიანი დენი
enfaset ერთფაზიანი
enfelts ერთზოლიანი
enfoldig უბრალო, ალალი,

გულუბრყვილო
eng მდელო, მინდორი
engang ერთხელ
engangs ერთჯერადი
engangsavgift ერთჯერადი გადასახადი
engangsbesparelse ერთჯერადი ეკონომია
engangsbestikk ერთჯერადი დანა-ჩანგალი
engangsbetaling ერთჯერადი გადახდა
engangsbleie ერთჯერადი საფენი
engangsbruk ერთჯერადი მოხმარება
engangsdose ერთჯერადი დოზა
engangsfenomen ერთჯერადი მოვლენა
engangsgevinst ერთჯერადი მოგება
engangshendelse ერთჯერადი მოვლენა
engangskostnad ერთჯერადი ხარჯი
engangsoperasjon ერთჯერადი ოპერაცია
engangssprøyte ერთჯერადი შპრიცი
engangsstønad ერთჯერადი დახმარება
engangsstøtte ერთჯერადი დახმარება
engangstallerken ერთჯერადი თეფში
engangstilfelle ერთჯერადი შემთხვევა
engangstillatelse ერთჯერადი ნებართვა
engangsutgift ერთჯერადი ხარჯი
engasjere დაქირავება, მოწვევა,

ჩართვა, დაინტერესება
engasjerende წარმტაცი
engasjert დაინტერესებული,

ჩართული, გადაყოლილი
engel ანგელოზი
engelsk ინგლისური
engelskfag ინგლისური (საგანი)
engelskkunnskap ინგლისურის ცოდნა
engelskkurs ინგლისურის კურსი
engelsklærer ინგლისურის

მასწავლებელი
engelsklærerinne ინგლისურის

მასწავლებელი (ქალი)
engelskmann ინგლისელი
engelskspråklig ინგლისურენოვანი
engelsktalende ინგლისურად მოლაპარაკე
engelsktime ინგლისურის გაკვეთილი
engelskundervisning ინგლისურის სწავლება
engifte მონოგამია
engleaktig ანგელოზური
engleansikt ანგელოზის სახე

englender ინგლისელი
englenderinne ინგლისელი
englerke ტოროლა (ჩიტი Alauda

arvensis)
englevinge ანგელოზის ფრთა
engros საბითუმო
engroshandel საბითუმო ვაჭრობა
engroskjøpmann საბითუმო მოვაჭრე
engrospris საბითუმო ფასი
engrossalg საბითუმო გაყიდვა
engsoleie ბაია (მცენარე Ranunculus

acris)
engste შეშინება, შეშფოთება
engstelig შეშინებული,

შეშფოთებული, მშფოთვარე
engstelighet შფოთვა
engstelse შიში, შფოთვა
engstende შეშინებული,

შეშფოთებული, მშფოთვარე
engyldig ერთვალენტიანი
enhet ერთიანობა

ერთეული
ქვედანაყოფი

enhetlig ერთგვაროვანი, ერთიანი
enhetsintervall ერთეულოვანი ინტერვალი
enhetsmatrise ერთეულოვანი მატრიცა
enhetsprinsipp ერთიანობის პრინციპი
enhetssystem ერთეულთა სისტემა
enhetsvektor ერთეულოვანი ვექტორი
enhjørning მითიური ცალრქა

ცხენისმაგვარი ცხოველი
enhver ყოველი
enig თანახმა
enighet ერთსულოვნება, თანხმობა
enke ქვრივი
enkefru ქვრივი
enkefrue ქვრივი
enkel მარტივი, უბრალო

ადვილი, იოლი
enkelhet სიმარტივე, სიადვილე
enkelt ერთეული, ცალკეული

უბრალოდ
ადვილად, მარტივად,
იოლად

enkeltbillett ცალმხრივი ბილეთი,
ბილეთი ერთი
მიმართულებით

enkeltdetalj ცალკეული დეტალი
enkeltdose ერთჯერადი დოზა
enkeltfenomen ცალკეული მოვლენა
enkelthendelse ცალკეული მოვლენა
enkelthet წვრილმანი
enkeltindivid ცალკეული ინდივიდი

enevoldsstyrer enkeltindivid
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enkeltkomponent ცალკეული კომპონენტი
enkeltobjekt ცალკეული ობიექტი
enkeltord ცალკეული სიტყვა
enkeltperson ცალკეული ადამიანი
enkeltrom ერთადგილიანი ნომერი
enkeltsak ცალკეული საქმე
enkeltseng ერთადგილიანი ლოგინი
enkeltsporet ერთლიანდაგიანი
enkeltstående ცალკეული
enkelttilfelle ცალკეული შემთხვევა
enkelttiltak ცალკეული ღონისძიება
enkeltuttalelse ცალკეული გამონათქვამი
enkeltvedtak ცალკეული

გადაწყვეტილება
enkeltvisum ერთჯერადი ვიზა
enkeltværelse ერთადგილიანი ნომერი
enkemann ქვრივი (კაცი)
enket ანკეტა
enklave ანკლავი
enliters ლიტრიანი
enmanns ერთადგილიანი,

ერთკაციანი
enmannsteater ერთი მსახიობის თეატრი
enmastet ერთანძიანი
enmotors ერთძრავიანი
enn ვიდრე
ennå ჯერ, ჯერ კიდევ,

ჯერჯერობით, დღემდე
enorm უზარმაზარი, უშველებელი
enpolet ერთპოლარული,

ერთპოლუსიანი,
მონოპოლარული

enpuklet ცალკუზა, ერთკუზიანი
enquete ანკეტა
ensartet ერთნაირი, ერთგვაროვანი
ensartethet ერთგვაროვნება
ensbetydende ტოლფასი
ensemble ანსამბლი
ensetes ერთადგილიანი
ensfarget ერთი ფერის, ერთფეროვანი
ensfarvet ერთი ფერის, ერთფეროვანი
ensformet ერთფეროვანი
ensformig ერთფეროვანი
ensidesinnslag ერთგვერდიანი ჩანართი
ensidig ცალმხრივი, ერთმხრივი
ensidigt ცალმხრივად
ensifret ერთციფრიანი
enskinnet ცალლიანდაგიანი
enslig მარტო, მარტოხელა,

განმარტოებული
enslydende იდენტური
ensom მარტო, მარტოხელა
ensomhet მარტოობა

ensomhetsfølelse მარტოობის შეგრძნება
enspaltet ერთსვეტიანი
ensporet ერთლიანდაგიანი
enspråklig ერთენოვანი
enstavelses ერთმარცვლიანი
enstavelsesord ერთმარცვლიანი სიტყვა
ensteds სადღაც
enstemmig ერთხმოვანი, ერთხმა
enstemmighet ერთსულოვნება
enstjernes ერთვარსკვლავიანი
enstonig მონოტონური
enstrenget ერთსიმიანი
entall მხოლობითი
entallsform მხოლობითი ფორმა
entalpi ენტალპია
entalpiendring ენტალპიის ცვლილება
enten ან
enterovirus ენტეროვირუსი
entomolog ენტომოლოგი,

ინსექტოლოგი
entomologi ენტომოლოგია,

ინსექტოლოგია
entomologisk ენტომოლოგიური
entoms ერთდიუიმიანი
entre შესასვლელი
entredør შესასვლელის კარი
entrenøkkel შესასვლელის გასაღები
entreprenør მენარდე
entropi ენტროპია
entropibalanse ენტროპიის ბალანსი
entropiendring ენტროპიის ცვლილება
entropifunksjon ენტროპიის ფუნქცია
entropiminskende ენტროპიის დამწევი
entropiøkende ენტროპიის ამწევი
entropiøkning ენტროპიის ზრდა
entusiasme ენთუზიაზმი
entusiast ენთუზიასტი
entydig ერთმნიშვნელოვანი,

ცალსახა
entydighet ერთმნიშვნელოვნება,

ცალსახობა
enumerasjon დანომვრა
enumerasjonssystem დანომვრის სისტემა
enumerere დანომვრა
envegs ცალმხრივი
envegsbillett ცალმხრივი ბილეთი,

ბილეთი ერთი
მიმართულებით

envegskjøring ცალმხრივი მოძრაობა
envegskjørt ერთი მიმართულებით

მოძრავი
envegskommunikasjon ცალმხრივი კავშირი
envegstrafikk ცალმხრივი მოძრაობა

enkeltkomponent envegstrafikk
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enveis ცალმხრივი
enveisbillett ცალმხრივი ბილეთი,

ბილეთი ერთი
მიმართულებით

enveiskjøring ცალმხრივი მოძრაობა
enveiskjørt ერთი მიმართულებით

მოძრავი
enveiskommunikasjon ცალმხრივი კავშირი
enveistrafikk ცალმხრივი მოძრაობა
enverdig ერთვალენტიანი
enværelses ერთოთახიანი
enøret ცალყურა
enøyd ცალთვალა

შეზღუდული, ვიწრო
eocen ეოცენი
epidemi ეპიდემია
epidemiliknende ეპიდემიისებური
epidemiolog ეპიდემიოლოგი
epidemiologi ეპიდემიოლოგია
epidemiologisk ეპიდემიოლოგიური
epidemisk ეპიდემიური
epigraf ეპიგრაფი
epilasjon ეპილაცია
epilepsi ეპილეფსია
epilepsianfall ეპილეფსიის შეტევა
epilepsibehandling ეპილეფსიის მკურნალობა
epileptisk ეპილეფსიური
episenter ეპიცენტრი
episentrum ეპიცენტრი
episode ეპიზოდი
episodeaktig ეპიზოდური
episodisk ეპიზოდური
epitet ეპითეტი
eple ვაშლი
epleavling ვაშლის მოსავალი
eplebrennevin ვაშლის არაყი
epledessert ვაშლის დესერტი
epledyrkning ვაშლის მოყვანა
epleformet ვაშლისებრი
eplehøst ვაშლის მოსავალი
eplekake ვაშლის ნამცხვარი
eplekompott ვაშლის კომპოტი
eplemost ვაშლის წვენი
eplesaft ვაშლის წვენი
eplesort ვაშლის ჯიში
epletre ვაშლის ხე
epoke ეპოქა, ჟამი, ხანა
epokedannende ეპოქალური
epokegjørende ეპოქალური
epost ელფოსტა
ereksjon ერექცია
erfare შემეცნება

განცდა

erfarebar შემეცნებადი
erfaren გამოცდილი
erfarenhet გამოცდილება
erfaring გამოცდილება
erfaringsfattig პატარა გამოცდილების

მქონე
erfaringsmessig გამოცდილებისეული
erfaringsnivå გამოცდილების დონე
erfaringsoverføring გამოცდილების გადაცემა
erfaringsspredning გამოცდილების

გავრცელება
erfaringsutveksling გამოცდილების გაცვლა
erfaringsvitenskap ემპირიული მეცნიერება
ergerlig გამაღიზიანებელი
ergonomi ერგონომიკა
ergre გაღიზიანება
erindre ხსოვნა, გახსენება
erindring ხსოვნა

მოგონება
სახსოვარი

erindringsbilde მოგონება
erindringsbok მოგონებათა წიგნი, მემუარი
erindringsgave სამახსოვრო საჩუქარი
erkebiskop არქიეპისკოპოსი,

მთავარეპისკოპოსი
erkeengel მთავარანგელოზი
erkefiende მოსისხლე მტერი
erkekonkurrent მთავარი კონკურენტი
erkerival მთავარი მეტოქე
erkjennbar შემეცნებადი
erkjenne შემეცნება

აღიარება
erkjennelig შემეცნებადი
erkjennelse შემეცნება

აღიარება
erkjennelsesevne შემეცნების უნარი,

შემეცნებითობა
erkjennelsesmessig შემეცნებითი
erkjennelsesprosess შემეცნებითი პროცესი
erklære გამოცხადება, განცხადება
erklæring გამოცხადება, განცხადება
erklært გამოცხადებული
erle ბოლოქანქარა, მაბზაკუნა

(ჩიტი ოჯახიდან
Motacillidae)

erme სახელო, სახელური
ermeløs უსახელურო
ernære კვება
ernæring კვება
erobre დაპყრობა, შეპყრობა
erobrende დაპყრობითი
erobrer დამპყრობელი
erobret დაპყრობილი

enveis erobret
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erobring დაპყრობა
erobringshær დამპყრობელი ჯარი
erobringskrig დაპყრობითი ომი
erobringskriger დამპყრობელი
erobringstog დაპყრობითი ლაშქრობა
erobringstokt დაპყრობითი ლაშქრობა
erogen ეროგენული
erosjon ეროზია
erosjonsbegrensende ეროზიის შემამცირებელი
erosjonsfare ეროზიის საშიშროება
erosjonshastighet ეროზიის სიჩქარე
erosjonshindrende ეროზიის შემაფერხებელი
erosjonsproblem ეროზიის პრობლემა
erosjonsprodukt ეროზიის პროდუქტი
erosjonsrisiko ეროზიის საშიშროება
erosjonssone ეროზიის ზონა
erotikk ეროტიკა
erotisk ეროტიკული
erratum შეცდომა
erstatning შენაცვლება

კომპენსაცია, ანაზღაურება
erstatningsbeløp კომპენსაციის ოდენობა
erstatningsberegning ანაზღაურების დარიცხვა
erstatningsfordeling კომპენსაციის განაწილება
erstatningsprinsipp ანაზღაურების პრინციპი
erstatningsregel ანაზღაურების წესი
erstatningsspørsmål კომპენსაციის საკითხი
erstatningssum კომპენსაციის თანხა
erstatningsutbetaling კომპენსაციის გადახდა
erstatte შენაცვლება

კომპენსირება, ანაზღაურება
erstattelig შენაცვლებადი

ანაზღაურებადი,
კომპენსირებადი

erstattelighet ანაზღაურებადობა
erstatter შემცვლელი
ert ბარდა (მცენარე Pisum)
erte გაჯავრება
ertersuppe ბარდის სუპი
ertesuppe ბარდის სუპი
erts მადანი
ertsforekomst მადნის საბადო
erupsjon ამოფრქვევა
erverve შეძენა
erysipeloid ერიზიპელოიდი
erytrocytt ერითროციტი
esel ვირი
eskadron ესკადრონი
eskalasjon ესკალაცია
eskalere ესკალირება
eskalering ესკალირება
eskapade ესკაპადა

eske ყუთი
კოლოფი

eskimo ესკიმოსი
eskorte ესკორტი
eskortefly ესკორტის თვითმფრინავი
eskortekjøretøy ესკორტის მანქანა
eskortere ესკორტირება
esperanto ესპერანტო
ess ტუზი
essens რაობა, დედაარსი
essensiell არსებითი, საკვანძო
ester ესტონელი
estetikk ესთეტიკა
estetikkbestemmelse ესთეტიკური

გადაწყვეტილება
estetisk ესთეტიკური
estimat შეფასება
estimere შეფასება
estimeringsalgoritme შეფასების ალგორითმი
estimeringsprosess შეფასების პროცესი
estisk ესტონური
estlandsk ესტონური
estlender ესტონელი
estlending ესტონელი
estragon ტარხუნა (მცენარე Artemisia

dracunculus)
et განუსაზღვრელი არტიკლი

(ნეიტრ.)
etablere დამყარება, მოგვარება,

დაწესება, დაარსება
etablering დაარსება, დამკვიდრება
etableringsdato დაარსების თარიღი
etableringsfase დაარსების ფაზა,

დამკვიდრების ფაზა
etableringsperiode დამკვიდრების პერიოდი
etableringsprosess დამკვიდრების პროცესი
etableringstidspunkt დაარსების მომენტი
etablert დაარსებული
etan ეთანოლი
etanol ეთანოლი
etanolholdig ეთანოლის შემცველი
etanolproduksjon ეთანოლის წარმოება
etappe ეტაპი
etappevis ეტაპობრივად
etasje სართული
etasjeskiller სართულების გამყოფი
etat უწყება, დეპარტამენტი
etcetera და ასე შემდეგ
ete ჭამა
eter ეთერი
eternit შიფერი
eternitplate შიფერის ფირფიტა
eterolje ეთერზეთი

erobring eterolje
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etikette ეტიკეტი
etikk ეთიკა
etikkbestemmelse ეთიკური გადაწყვეტილება
etiopier ეთიოპიელი
etiopisk ეთიოპიური
etisk ეთიკური
etnisk ეთნიკური
etnograf ეთნოგრაფი
etnografi ეთნოგრაფია
etnografisk ეთნოგრაფიული
etnohistorisk ეთნოისტორიული
etnolog ეთნოლოგი
etnologi ეთნოლოგია
etnologisk ეთნოლოგიური
etse ამოჭმა
etsskade დამწვრობა
ett ერთი
ettall ერთიანი
ettbinds ერთტომიანი
ettbindsordbok ერთტომიანი ლექსიკონი
ettbindsutgave ერთტომეული
etter შემდეგ, მერე
etterape მიბაძვა
etteraper მიმბაძველი
etteraping მიბაძვა
etterforske გამოძიება
etterforsker გამომძიებელი
etterforsking გამოკვლევა, შემოწმება,

გასინჯვა
გამოძიება

etterforskingsarbeid გამოძიება, საგამოძიებო
სამუშაო

etterforskingsavdeling საგამოძიებო განყოფილება
etterforskingselement გამოძიების ელემენტი
etterforskingserfaring გამოძიების გამოცდილება
etterforskingsfase გამოძიების ფაზა
etterforskingsgruppe საგამოძიებო ჯგუფი
etterforskingshensyn გამოძიების ინტერესებიდან

გამომდინარე
etterforskingskommisjon საგამოძიებო კომისია
etterforskingsmessig საგამოძიებო
etterforskingsmetode გამოძიების მეთოდი
etterforskingsmetodologi გამოძიების მეთოდოლოგია
etterforskingsstadium გამოძიების სტადია
etterforskingsvirksomhet გამოძიება, საგამოძიებო

საქმიანობა
etterforskning გამოკვლევა, შემოწმება,

გასინჯვა
გამოძიება

etterforskningsarbeid გამოძიება, საგამოძიებო
სამუშაო

etterforskningsavdeling საგამოძიებო განყოფილება
etterforskningselement გამოძიების ელემენტი

etterforskningserfaring გამოძიების გამოცდილება
etterforskningsfase გამოძიების ფაზა
etterforskningsgruppe საგამოძიებო ჯგუფი
etterforskningshensyn გამოძიების ინტერესებიდან

გამომდინარე
etterforskningskommisjon საგამოძიებო კომისია
etterforskningsmessig საგამოძიებო
etterforskningsmetode გამოძიების მეთოდი
etterforskningsmetodologi გამოძიების მეთოდოლოგია
etterforskningsstadium გამოძიების სტადია
etterforskningsvirksomhet გამოძიება, საგამოძიებო

საქმიანობა
etterfylle შევსება, დამატება
etterfølgelsesverdig მისაბაძი
etterfølger მიმდევარი
ettergi პატიება, დათმობა
ettergivelse დათმობა
ettergivende დამთმობი
ettergivenhetspolitikk დათმობების პოლიტიკა
ettergjøre მიბაძვა

გაყალბება
etterhvert თანდათან
etterhånden ეტაპობრივად, თანდათან
etterklang გამოძახილი, გამოხმაურება
etterkommer შთამომავალი
etterkontrollere გადამოწმება
etterkrigsgenerasjon ომის შემდგომი თაობა
etterkrigshistorie ომის შემდგომი ისტორია
etterkrigskaos ომის შემდგომი არეულობა
etterkrigskunst ომის შემდგომი ხელოვნება
etterkrigslitteratur ომის შემდგომი

ლიტერატურა
etterkrigsperiode ომის შემდგომი პერიოდი
etterkrigssamfunn ომის შემდგომი

საზოგადოება
etterkrigstid ომის შემდგომი პერიოდი
etterkrigsår ომის შემდგომი წლები
etterlate დატოვება
etterlatenskap დანატოვარი,

მემკვიდრეობა
etterligne იმიტირება, მიბაძვა
etterligning იმიტაცია, მიბაძვა
etterlikne მიბაძვა

დამატებითი გადასახდის
დაკისრება

etterlikning იმიტაცია, მიბაძვა
etterlyse ძებნა, ძიება
etterlysing ძებნა, ძიება
etterlysning ძებნა, ძიება
ettermiddag დღის მეორე ნახევარი
ettermiddagstid დღის მეორე ნახევარი
etternavn გვარი
etternevnt ქვემოთხსენებული

etikette etternevnt
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etteropplæring გადამზადება
etterord ბოლოსიტყვაობა,

ბოლოთქმა
etterprøvd გადამოწმებული
etterprøve გადამოწმება
etterprøvebar გადამოწმებადი
etterprøvning გადამოწმება
etterpå მერე
etterretning შეტყობინება, ინფორმაცია

დაზვერვა
etterretningsagent ჯაშუში
etterretningsaktivitet დაზვერვა, სადაზვერვო

საქმიანობა
etterretningsanalytiker დაზვერვის ანალიტიკოსი
etterretningsapparat დაზვერვა
etterretningsarbeid დაზვერვა, სადაზვერვო

სამუშაო
etterretningsavdeling სადაზვერვო განყოფილება
etterretningsbransje დაზვერვა
etterretningsfolk მზვერავები
etterretningsgruppe სადაზვერვო ჯგუფი
etterretningsinformasjon დაზვერვის ინფორმაცია
etterretningsmann მზვერავი
etterretningsmateriale დაზვერვის მასალა
etterretningsmessig სადაზვერვო
etterretningsmetode დაზვერვის მეთოდი
etterretningsnett სადაზვერვო ქსელი
etterretningsnettverk სადაზვერვო ქსელი
etterretningsoffiser დაზვერვის ოფიცერი
etterretningsopplysning დაზვერვის ინფორმაცია
etterretningsorganisasjon დაზვერვა
etterretningssatellitt სადაზვერვო თანამგზავრი
etterretningssjef დაზვერვის უფროსი
etterretningsskip სადაზვერვო გემი
etterretningstjeneste დაზვერვა, სადაზვერვო

სამსახური
etterretningsvesen დაზვერვა, სადაზვერვო

სამსახური
etterretningsvirksomhet დაზვერვა, სადაზვერვო

საქმიანობა
etterretningsøyemed დაზვერვის მიზნით
etterrett დესერტი
etterse შემოწმება, დათვალიერება,

დაკვირვება
ettersende გადაგზავნა
ettersending გადაგზავნა
etterskjelv განმეორებითი ბიძგი
etterslekt შთამომავლობა
etterslep ჩამორჩენა
ettersom რადგან, რადგანაც
etterspore გამოძიება, გამოთხრა,

მიგნება, მიკვლევა
etterspørsel მოთხოვნა

etterspørselsreduksjon მოთხოვნის შემცირება
etterspørselsvekst მოთხოვნის ზრდა
etterspørselsøkning მოთხოვნის გაზრდა
etterstavelse ბოლოსართი, სუფიქსი
etterstrebe სწრაფვა
ettersyn დათვალიერება, შემოწმება
ettersøke ძებნა, ძიება
ettertanke ფიქრი, განსჯა
ettertid მომავალი
etterutdanne გადამზადება
etterutdannelse გადამზადება
etterutdannelseskurs გადამზადების კურსი
etterutdannelsessenter გადამზადების ცენტრი
etterutdanning გადამზადება
etterutdanningskrav გადამზადების მოთხოვნა
etterutdanningskurs გადამზადების კურსი
etterutdanningsplan გადამზადების გეგმა
etterutdanningsprogram გადამზადების პროგრამა
etterutdanningssenter გადამზადების ცენტრი
ettervirkning შედეგი
etterår შემოდგომა
etthjuls ერთბორბლიანი,

ცალბორბლიანი
etthjulssykkel ცალბორბლიანი

ველოსიპედი, უნიციკლი
ettpartidiktatur ერთპარტიული

დიქტატურა
ettpartiregime ერთპარტიული რეჟიმი
ettpartistyre ერთპარტიული

მმართველობა
ettpartisystem ერთპარტიული სისტემა
ettrinns ერთსაფეხურიანი
ettroms ერთოთახიანი
ettspråklig ერთენოვანი
ettårig ერთწლიანი
ettårs ერთი წლის
ettårsalder ერთი წლის ასაკი
ettårskontrakt ერთწლიანი კონტრაქტი
etylalkohol ეთილის სპირტი
etylen ეთილენი
etylengass ეთილენი
etymologi ეტიმოლოგია
etymologisk ეტიმოლოგიური
eufori ეიფორია
euforisk ეიფორიული
eukalyptus ევკალიპტი
eukalyptusblad ევკალიპტის ფოთოლი
eukalyptusolje ევკალიპტის ზეთი
eukalyptusskog ევკალიპტის ტყე
eukalyptustre ევკალიპტი
euklidsk ევკლიდური
eunukk საჭურისი
eurasiatisk ევრაზიული

etteropplæring eurasiatisk
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eurasier ევრაზიელი
eurasisk ევრაზიული
euro ევრო
euroatlantisk ევროატლანტიკური
euroområde ევროზონა
europakart ევროპის რუკა
europamester ევროპის ჩემპიონი
europamesterskap ევროპის ჩემპიონატი
europaparlament ევროპარლამენტი
europarekordholder ევროპის რეკორდსმენი
europaråd ევროსაბჭო
europavennlig პროევროპული
europeer ევროპელი
europeisering გაევროპელება
europeisert გაევროპელებული
europeisk ევროპული
eurosamarbeid ევროთანამშრომლობა
eurosentrisk ევროცენტრული
euroskeptiker ევროსკეპტიკოსი
eurosone ევროზონა
evadatter ქალი
evadrakt ევას სამოსი
evakuasjon ევაკუაცია
evakuere ევაკუირება
evakuering ევაკუაცია
evakueringsplan ევაკუაციის გეგმა
evaluere შეფასება
evaluering შეფასება
evalueringskriterium შეფასების კრიტერიუმი
evalueringsperiode საცდელი პერიოდი
evalueringsprosess შეფასების პროცესი
evalueringsresultat შეფასების შედეგი
evaporere აორთქლება
evaporering აორთქლება
eventuell შესაძლო
eventyr ზღაპარი, არაკი, იგავი

თავგადასავალი
eventyraktig ზღაპრული
eventyrer თავგადასავლების

მაძიებელი
ავანტიურისტი

eventyrerske თავგადასავლების
მაძიებელი
ავანტიურისტი ქალი

eventyrfigur ზღაპრის გმირი
eventyrhelt ზღაპრის გმირი
eventyrland ზღაპრული ქვეყანა
eventyrlig ზღაპრული
eventyrlysten თავგადასავლების

მაძიებელი
eventyrsamling ზღაპრების კრებული
eventyrskikkelse ზღაპრის გმირი
eventyrverden ზღაპრული სამყარო

eventyrøya ზღაპრული კუნძული
კუნძული სენია

evident აშკარა
evig მარადიული
eviggangsmaskin მუდმივი ძრავა
eviggrønn მარადმწვანე
eviggyldig სამუდამო
evighet მარადისობა, მარადიულობა
evighetsblomst უკვდავა, ნეგო (მცენარე

Helichrysum)
evighetsmaskin მუდმივი ძრავა
evigung უბერებელი
evigvarende მარადიული
evinnelig მარადიული
evinnelighet მარადისობა, მარადიულობა
evne უნარი, უნარიანობა
evnefattig უუნარო
evneløs უუნარო, უნიათო,

უსუსური
evneløshet უუნარობა, უნიათობა
evnerik უნარიანი, საზრიანი
evnukk საჭურისი
evolusjon ევოლუცია
evolusjonistisk ევოლუციონისტური
evolusjonsforståelse ევოლუციის გაგება
evolusjonsmessig ევოლუციური
evolusjonsprosesse ევოლუციის პროცესი
evolusjonsteori ევოლუციის თეორია
fabel ზღაპარი, იგავი, არაკი
fabelaktig ზღაპრული
fabeldikter მეზღაპრე
fabeldyr მითიური ცხოველი
fabelvesen მითიური არსება
fable გამოგონება,

ფანტაზიორობა
fabrikant მწარმოებელი
fabrikasjon წარმოება
fabrikat ნაწარმი
fabrikk ქარხანა
fabrikkarbeider მუშა
fabrikkbygg ქარხნის შენობა
fabrikkbygning ქარხნის შენობა
fabrikkdirektør ქარხნის დირექტორი
fabrikkeier მეწარმე
fabrikkere წარმოება, გამოშვება
fabrikkledelse ქარხნის ხელმძღვანელობა
fabrikkmessig ქარხნული
fabrikkproduksjon ქარხნული წარმოება
fabrikksjef ქარხნის უფროსი
fabrikkvare ქარხნული ნაწარმი
fabulere გამოგონება,

ფანტაზიორობა
fabuleringsevne ფანტაზიის უნარი

eurasier fabuleringsevne
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fadder ნათლია, ნათლიმამა
fadderbarn ნათლული
fader მამა
faderlig მამური, მამისეული,

მამობრივი
faderløs უმამო
fadermorder მამისმკვლელი
faderskap მამობა
faen ეშმაკი, სატანა
fag დარგი, საგანი, სპეციალობა
fagarbeider სპეციალისტი

კვალიფიცირებული მუშა
fagbevegelse პროფკავშირული მოძრაობა
fagbok სახელმძღვანელო
fagbokforfatter სახელმძღვანელოს ავტორი
fager ლამაზი
fagergås ამლაყი იხვი (ფრინველი

Tadorna tadorna)
fagerrogn ჭნავი (ბუჩქი Sorbus

meinichii)
fagfelle კოლეგა
fagfolk სპეციალისტები
fagforbund პროფკავშირი
fagforening პროფკავშირი
fagforeningsbevegelse პროფკავშირული მოძრაობა
fagforeningsformann პროფკავშირის

თავმჯდომარე
fagforeningskvinne პროფკავშირელი ქალი
fagforeningsmedlem პროფკავშირის წევრი
fagforeningsmøte პროფკავშირის სხდომა
fagforeningssekretær პროფკავშირის მდივანი
fagforeningstalsmann პროფკავშირის

წარმომადგენელი
fagkunnig კვალიფიცირებული
fagkunnskap სპეციალური განათლება
fagkyndig კვალიფიცირებული
faglig პროფესიული
faglitteratur სპეციალური ლიტერატურა
faglærer საგნის მასწავლებელი
faglært კვალიფიცირებული
fagmann სპეციალისტი
fagmessig პროფესიული
fagmiljø პროფესიული გარემო
fagminister დარგობრივი მინისტრი
fagocytt ფაგოციტი
fagområde დარგი
fagopplæring სპეციალური განათლება
fagord ტერმინი
fagordbok დარგობრივი

ტერმინოლოგიის
ლექსიკონი

fagorganisasjon პროფკავშირი
fagprøve დარგობრივი გამოცდა

fagskole სასწავლებელი
fagsprog ტერმინოლოგია
fagspråk ტერმინოლოგია
fagterminologi დარგობრივი

ტერმინოლოგია
fagutdannelse სპეციალური განათლება
fagutdannet სპეციალისტი
fagutdanning სპეციალური განათლება
faguttrykk ტერმინი
fahrenheit ფარენჰეიტი
fahrenheitgrad ფარენჰეიტის გრადუსი
fahrenheitskala ფარენჰეიტის სკალა
fajanse ქაშანური
fajanseliknende ქაშანურისებრი
fakkel ჩირაღდანი
fakkelbærer ჩირაღდნოსანი
faks ფაქსი
fakse ფაქსის გაგზავნა
faktabasert ფაქტიური
faktaorientert ფაქტებზე

ორიენტირებული
faktisk ფაქტიური

ფაქტიურად
faktor ფაქტორი

თანამამრავლი, მამრავლი
faktorisere ფაქტორიზება
faktorisering ფაქტორიზაცია
faktum ფაქტი
faktura ფაქტურა
fakultativ ფაკულტატიური, არჩევითი
fakultet ფაკულტეტი

ფაქტორიალი
fakultetssekretær ფაკულტეტის მდივანი
falk შევარდენი
falkereir შევარდენის ბუდე
fall ვარდნა, ცვენა

შემთხვევა
falle ვარდნა, ცვენა, ჩავარდნა,

დავარდნა, დაცემა
fallen დავარდნილი, დაღუპული
fallent გაკოტრებული, ბანკროტი
fallere გაკოტრება
fallgruve ხაფანგი
fallhastighet ვარდნის სიჩქარე
fallhøyde ვარდნის სიმაღლე
fallitt გაკოტრება

გაკოტრებული
fallos ფალოსი
falloskult ფალოსის კულტი
fallskjerm პარაშუტი
fallskjermhopp ნახტომი პარაშუტით
fallskjermhopper პარაშუტისტი
fallskjermhopping პარაშუტით გადახტომა

fadder fallskjermhopping
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fallskjermjeger საპარაშუტო დესანტი
fallskjermklubb საპარაშუტო კლუბი
fallskjermutsprang პარაშუტით გადახტომა
fallvinkel დაცემის კუთხე
falme ფერის დაკარგვა,

გამკრთალება
falsifikasjon ფალსიფიკაცია, გაყალბება
falsifikasjonsprosess გაყალბების პროცესი
falsifiserbar გაყალბებადი
falsk ყალბი
falskhet სიყალბე
falskmynter მონეტების გამყალბებელი
falskmynteri მონეტების გაყალბება
falskner გამყალბებელი,

ფალსიფიკატორი
familie ოჯახი, გვარი
familiealbum ოჯახური ალბომი
familiebarnehage პატარა საბავშვო ბაღი
familiebarnehave პატარა საბავშვო ბაღი
familiebedrift ოჯახური საწარმო
familiebegivenhet ოჯახური მოვლენა
familiebilde ოჯახური სურათი
familiebudsjett ოჯახური ბიუჯეტი
familiebånd ნათესაური კავშირი
familiedrama ოჯახური დრამა
familieeiendom ოჯახის საკუთრება
familieetablering დაოჯახება, ოჯახის შექმნა
familiefar ოჯახის მეთაური
familiefirma ოჯახური კომპანია
familieforetak ოჯახური საწარმო
familieforpliktelse ოჯახური ვალდებულება
familieforsørgelse ოჯახის რჩენა
familieforsørger ოჯახის მარჩენალი
familieforøkelse ოჯახის შევსება
familiegjenforening ოჯახის გაერთიანება
familiegrav ოჯახური საფლავი
familiehemmelighet ოჯახური საიდუმლო
familiehistorie ოჯახის ისტორია
familiehotell ოჯახური სასტუმრო
familiehygge ოჯახური სიმყუდროვე
familieidyll ოჯახური იდილია
familieinntekt ოჯახის შემოსავალი
familiekjær მეოჯახე
familiekjærlighet ოჯახის სიყვარული
familiekonflikt ოჯახური კონფლიქტი
familiekrangel ოჯახური კინკლაობა
familiekrets ოჯახური წრე
familiekveld ოჯახური საღამო
familieliv ოჯახური ცხოვრება
familiemann მეოჯახე
familiemedlem ოჯახის წევრი
familiemenneske მეოჯახე
familiemessig ოჯახური

familiemiljø ოჯახური გარემო
familienavn გვარი
familieoppløsning ოჯახის დაშლა
familieorientert ოჯახზე ორიენტირებული
familieoverhode ოჯახის მეთაური
familierelatert ოჯახთან დაკავშირებული
familiestatus ოჯახური მდგომარეობა
familiestrid ოჯახური დავა
familiestørrelse ოჯახის სიდიდე
familieterapi ოჯახური თერაპია
familietradisjon ოჯახური ტრადიცია
familietragedie ოჯახური ტრაგედია
familievenn ოჯახის მეგობარი
familievold ოჯახური ძალადობა
famøs ცნობილი, განთქმული,

ყბადაღებული
fanatiker ფანატიკოსი
fanatisk ფანატიკური
fanatisme ფანატიზმი
fanden ეშმაკი, სატანა
fandenivoldsk თავზეხელაღებული
fane დროშა, ალამი
fanebærer მედროშე
faneflukt ღალატი
fangarm საცეცი
fange ტყვე

დაჭერა, შეპყრობა
fangeleir ტყვეთა ბანაკი
fangen დატყვევებული,

ტყვედაყვანილი
fangenskap ტყვეობა
fangetilværelse ტყვეობაში ყოფნა
fangst ჭერა
fantasere ფანტაზიორობა
fantasi ფანტაზია
fantasifoster ფანტაზიის ნაყოფი
fantasifull ფანტაზიით სავსე
fantasiland ფანტასტიკური ქვეყანა
fantasiløs ფანტაზიას მოკლებული,

უფანტაზიო
fantasiprodukt ფანტაზიის ნაყოფი
fantasirik ფანტაზიით სავსე
fantast ფანტაზიორი, მეოცნებე
fantastikk ფანტასტიკა
fantastisk ფანტასტიკური
fantom აჩრდილი
fantomsmerte ფანტომური ტკივილი
far მამა
farao ფარაონი
farbror ბიძა (მამის მხრიდან)
fare საფრთხე, საშიშროება,

ხიფათი
farefri უსაფრთხო, უხიფათო

fallskjermjeger farefri
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farefull საშიში, სახიფათო
farefylt საშიში, სახიფათო
faregruppe რისკის ჯგუფი
faremoment რისკის მომენტი
fareområde რისკის ზონა
faresignal განგაში
fareskilt გამაფრთხილებელი ნიშანი
faresone საშიში ზონა
faresymbol საფრთხის სიმბოლო
faretruende საშიში, სახიფათო
farfar ბაბუა, პაპა (მამის მხრიდან)
farge ფერი

საღებავი
შეღებვა

fargeannonse ფერადი რეკლამა
fargebilde ფერადი სურათი
fargeblind დალტონიკი
fargeblyant ფერადი ფანქარი
fargefattig ფერმკრთალი
fargefilm ფერადი ფირი

ფერადი ფილმი
fargefjernsyn ფერადი ტელევიზია
fargefjernsynsapparat ფერადი ტელევიზორი
fargefoto ფერადი ფოტო
fargefotografi ფერადი ფოტოგრაფია
fargeglad ფერად-ფერადი
fargehandel საღებავის მაღაზია
fargehørsel სინესთეზია
fargeillustrasjon ფერადი სურათი
fargekombinasjon ფერთა კომბინაცია
fargekontrast ფერთა კონტრასტი
fargekopi ფერადი ასლი
fargekopimaskin ფერადი ასლის გადამღები,

ფერადი ქსეროქსი
fargekritt ფერადი ცარცი
fargelegge შეღებვა, გაფერადება
fargelegging შეღებვა, გაფერადება
fargelitografi ფერადი ლითოგრაფია
fargelysbilde ფერადი დიაპოზიტივი
fargeløs უფერული,

ფერდაკარგული,
ფერმკრთალი

fargeløshet უფერულობა
fargemetode შეღებვის მეთოდი
fargepalett ფერთა პალიტრა
fargerik მრავალფეროვანი
fargerikdom მრავალფეროვნება
fargesending ფერადი ტრანსლაცია
fargeskriver ფერადი პრინტერი
fargespekter ფერთა სპექტრი
fargespektrum ფერთა სპექტრი
farget ფერადი
fargetegning ფერადი ნახატი

fargetistel ალისარჩული (მცენარე
Carthamus tinctorius)

fargetone ელფერი, შეფერილობა
fargetrykk ფერადი ბეჭდვა
fargevalg ფერის შერჩევა
farin შაქარი
farkost პატარა ნავი, ნაუკა
farlig საშიში, სახიფათო
farløs უმამო
farm ფერმა
farmakolog ფარმაკოლოგი
farmakologi ფარმაკოლოგია
farmakologisk ფარმაკოლოგიური
farmasi ფარმაცია
farmasøyt ფარმაცევტი
farmasøytisk ფარმაცევტული
farmer ფერმერი
farmor ბებია, დიდედა (მამის

მხრიდან)
farse ფარში

ფარსი
farshjerte მამის გული
farsi სპარსული
farskap მამობა
farskapsspørsmål მამობის საკითხი
farsnavn მამის სახელი
farsside მამის მხარე
farsøster მამიდა
fart სიჩქარე, სისწრაფე, ტემპი
fartsbegrensende სიჩქარის შემზღუდავი
fartsbegrensning სიჩქარის ლიმიტი
fartsbot ჯარიმა სიჩქარის

გადაჭარბებაზე
fartsdempende სიჩქარის დამწევი
fartsfølelse სიჩქარის შეგრძნება
fartsgal სწრაფი ტარების

მოყვარული, სიჩქარის გიჟი
fartsgrense სიჩქარის ლიმიტი
fartsmåler სპიდომეტრი
fartsmåling სიჩქარის გაზომვა
fartsovertredelse სიჩქარის გადაჭარბება
fartsrekord სიჩქარის რეკორდი
fartssenkning სიჩქარის დაწევა
fartøy გემი, ნავი, ხომალდი
fartøyeier გემთმფლობელი
fartøyfører მესაჭე
fartøysklasse ნავის კლასი
fartøysstørrelse ნავის ზომა
fartøystype ნავის ტიპი
farvann ფარვატერი
farve ფერი

საღებავი
farveannonse ფერადი რეკლამა

farefull farveannonse
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farvebilde ფერადი სურათი
farveblind დალტონიკი
farveblyant ფერადი ფანქარი
farvefattig ფერმკრთალი
farvefilm ფერადი ფირი

ფერადი ფილმი
farvefjernsyn ფერადი ტელევიზია
farvefjernsynsapparat ფერადი ტელევიზორი
farvefoto ფერადი ფოტო
farvefotografi ფერადი ფოტოგრაფია
farveglad ფერად-ფერადი
farvehandel საღებავის მაღაზია
farvehørsel სინესთეზია
farveillustrasjon ფერადი სურათი
farvekombinasjon ფერთა კომბინაცია
farvekontrast ფერთა კონტრასტი
farvekopi ფერადი ასლი
farvekopimaskin ფერადი ასლის გადამღები,

ფერადი ქსეროქსი
farvekritt ფერადი ცარცი
farvel მშვიდობით, ნახვამდის
farvelegge შეღებვა, გაფერადება
farvelegging შეღებვა, გაფერადება
farvelitografi ფერადი ლითოგრაფია
farvelysbilde ფერადი დიაპოზიტივი
farveløs უფერული
farveløshet უფერულობა
farvemetode შეღებვის მეთოდი
farvepalett ფერთა პალიტრა
farverik მრავალფეროვანი
farverikdom მრავალფეროვნება
farvesending ფერადი ტრანსლაცია
farveskriver ფერადი პრინტერი
farvespekter ფერთა სპექტრი
farvespektrum ფერთა სპექტრი
farvet ფერადი
farvetegning ფერადი ნახატი
farvetone ელფერი, შეფერილობა
farvetrykk ფერადი ბეჭდვა
farvevalg ფერის შერჩევა
fasade ფასადი
fasadedemokrati ფასადური დემოკრატია
fasadeendring ფასადის შეცვლა
fasan ხოხობი (ფრინველი

Phasianus)
fasaneri სახოხობე, ხოხობის საშენი
fasanfugl ხოხობი
fasankylling ლაპრი
fascinere მოჯადოება, მოხიბვლა
fascisme ფაშიზმი
fascist ფაშისტი
fascistbevegelse ფაშისტური მოძრაობა
fascistdiktatur ფაშისტური დიქტატურა

fascistisk ფაშისტური
fascistorganisasjon ფაშისტური ორგანიზაცია
fascistparti ფაშისტური პარტია
fascistregime ფაშისტური რეჟიმი
fasciststat ფაშისტური სახელმწიფო
fasciststyre ფაშისტური მმართველობა
fase ფაზა
fasediferanse ფაზათა სხვაობა
fasefart ფაზური სიჩქარე
faseforskyvning ფაზის წანაცვლება
fasehastighet ფაზური სიჩქარე
faseovergang ფაზური გადასვლა
faseskilnad ფაზათა სხვაობა
fasit პასუხი, ამოხსნა
fasitsvar სწორი პასუხი
fasjonabel ფეშენებელური
fast მყარი, მტკიცე

ფიქსირებული,
სტაციონარული
მუდმივი

fastboende მუდმივად მცხოვრები,
დამკვიდრებული

faste მარხვა
fastedag მარხვის დღე
faster მამიდა
fastfrosset გაყინული
fasthet სიმტკიცე, სიმყარე
fastholde შენარჩუნება, მიდევნა
fastklemt გაჭედილი
fastland კონტინენტი
fastlandsboende კონტინენტზე მცხოვრები
fastlandsdel კონტინენტალური ნაწილი
fastlandsgrense სახმელეთო საზღვარი
fastlege უბნის ექიმი
fastlegge ფიქსირება, დაზუსტება,

განსაზღვრა
fastlønn მუდმივი შემოსავალი

ფიქსირებული ხელფასი
fastlåse ჩიხში შესვლა, შეჩერება,

გაყინვა
fastne გამყარება
fastpris ფიქსირებული ფასი
fastrente ფიქსირებული საპროცენტო

განაკვეთი
fastrentelån სესხი ფიქსირებული

საპროცენტო განაკვეთით
fastrentesats ფიქსირებული საპროცენტო

განაკვეთი
fastsatt განსაზღვრული,

დანიშნული
fastsette განსაზღვრა, დანიშვნა,

დადგენა
fastsettelse დამტკიცება

farvebilde fastsettelse
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fastslå მტკიცება
faststoffysikk მყარი სხეულის ფიზიკა
fasttelefon ფიქსირებული ტელეფონი
fat თეფში, ჯამი

კასრი
ბარელი

fatal საბედისწერო
fatalisme ფატალიზმი
fatalist ფატალისტი
fatalistisk ფატალისტური
fatalitet ფატალურობა
fathylle სათეფშე
fattbar გასაგები
fatte გაგება, ჩაწვდომა
fatteevne გაგების უნარი
fattelig გასაგები
fattig ღარიბი
fattigdom სიღარიბე, სიღატაკე
fattigdomsbekjempelse სიღარიბესთან ბრძოლა
fattigdomsgrense სიღარიბის ზღვარი
fattigdomsproblem სიღარიბის პრობლემა
fattigdomsproblematikk სიღარიბის პრობლემატიკა
fattigmann ღარიბი, ღატაკი
fatum ბედისწერა
fatøl ჩამოსასხმელი ლუდი
fauna ფაუნა
favne შემოვლება
favorabel ხელსაყრელი
favorisere ხელის შეწყობა
favoritt ამოჩემებული, ფავორიტი
favorittblomst საყვარელი ყვავილი
favorittbok საყვარელი წიგნი
favorittby საყვარელი ქალაქი
favorittdikt საყვარელი ლექსი
favorittema საყვარელი თემა
favorittemne საყვარელი თემა
favorittfag საყვარელი საგანი
favorittfilm საყვარელი ფილმი
favorittforfatter საყვარელი მწერალი
favorittgruppe საყვარელი ჯგუფი
favoritthustru საყვარელი ცოლი
favorittlåt საყვარელი სიმღერა
favorittmat საყვარელი საჭმელი
favorittmelodi საყვარელი მელოდია
favorittrolle საყვარელი როლი
favorittsang საყვარელი სიმღერა
favorittsitat საყვარელი ციტატა
favorittskuespiller საყვარელი მსახიობი
favorittuttrykk საყვარელი გამოთქმა
favør კეთილგანწყობა
fe ფერია

პირუტყვი

feavl მეცხოველეობა,
მესაქონლეობა

feber სიცხე
feberdempende სიცხის დამწევი
feberdrøm ბოდვა
feberfantasi ბოდვა
febernedsettende სიცხის დამწევი
feberstillende სიცხის დამწევი
febertermometer სიცხის საზომი
feberørske ბოდვა
februar თებერვალი
fedme სიმსუქნე
fedreland სამშობლო, მამული
fedrelandsforræder სამშობლოს მოღალატე
fedrelandskjærlighet სამშობლოს სიყვარული
fedrelandskrig სამამულო ომი
fedrelandssang ჰიმნი
fedrelandsvenn მამულიშვილი, პატრიოტი
fedrift მეცხოველეობა,

მესაქონლეობა
fehode შტერი
feide შუღლი
feie მოხვეტა, დაგვა
feiebrett აქანდაზი
feiekost ცოცხი
feier მებუხრე
feig მშიშარა, ლაჩარი
feighet ლაჩრობა
feiging მშიშარა, ლაჩარი
feil შეცდომა

ნაკლი, ხარვეზი
feilaktig მცდარი
feilaktighet მცდარობა
feilavfyrt შეცდომით გასროლილი
feilberegne შეცდომით დათვლა
feilberegnet არასწორად გათვლილი
feilberegning შეცდომით დათვლა
feildiagnose არასწორი დიაგნოზი
feilernæring არასწორი კვება
feilestimat მცდარი შეფასება
feilfri უშეცდომო, უნაკლო
feilinformasjon არასწორი ინფორმაცია,

ცრუინფორმაცია
feilinformere არასწორი ინფორმაციის

მიწოდება
feilinformering არასწორი ინფორმაციის

მიწოდება
feilkilde შეცდომის წყარო
feilmargin ცდომილება
feilmedisinere არასწორად მკურნალობა
feilmedisinering არასწორი მკურნალობა
feilplassert არასწორად განთავსებული
feilreaksjon მცდარი რეაქცია

fastslå feilreaksjon
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feilretting კორექტირება, შეცდომების
გასწორება

feilskrevet შეცდომით დაწერილი
feilskritt მცდარი ნაბიჯი
feilslutning მცდარი დასკვნა
feilsteg მცდარი ნაბიჯი
feiltagelse შეცდომის დაშვება
feiltak შეცდომა
feiltakelse შეცდომის დაშვება
feiltolkning არასწორი ინტერპრეტაცია
feiltrinn არასწორი ნაბიჯი
feilvare წუნი
feilvurdere არასწორი შეფასება
feire ზეიმი
feiring ზეიმი
fekte ფარიკაობა
fekter მოფარიკავე
fekting ფარიკაობა
fele ვიოლინო
felebue ვიოლინოს ხემი
felespiller მევიოლინე
felestreng ვიოლინოს სიმი
felle ხაფანგი, მახე

დაყრა, დაგდება
felles საერთო
fellesansvar საერთო პასუხისმგებლობა
fellesareal საერთო ფართი
fellesavgjørelse საერთო გადაწყვეტილება
fellesavtale საერთო ხელშეკრულება
fellesbarn საერთო ბავშვი
fellesbegrep საერთო ცნება
fellesbemerkning საერთო შენიშვნა
fellesbeskrivelse საერთო დახასიათება
fellesblankett საერთო ბლანკი
felleseid საერთო საკუთრებაში

მყოფი
felleseie საერთო საკუთრება
felleselement საერთო ელემენტი
felleseuropeisk საერთო ევროპული
fellesfag საერთო საგანი
fellesformue საერთო ქონება
fellesforum საერთო ფორუმი
fellesfront საერთო ფრონტი
fellesgjeld საერთო ვალი
fellesgode საერთო სიკეთე
fellesinnsats საერთო წვლილი
fellesinteresse საერთო ინტერესი
felleskjøkken საერთო სამზარეულო
felleskostnad საერთო ხარჯი
felleskristelig საერთო ქრისტიანული,

ზოგადქრისტიანული
felleskultur საერთო კულტურა
fellesmarked საერთო ბაზარი

fellesmenneskelig ზოგადსაკაცობრიო,
ზოგადადამიანური

fellesnavn საერთო სახელი
fellesnevner საერთო მნიშვნელი
fellesoperasjon ერთობლივი ოპერაცია
fellesoppgave საერთო ამოცანა
fellesproblem საერთო პრობლემა
fellesprogram საერთო პროგრამა
fellespseudonym საერთო ფსევდონიმი
fellespunkt საერთო წერტილი
fellesressurs საერთო რესურსი
fellesrom საერთო ოთახი
fellessak საერთო საქმე
fellesskap ამხანაგობა, საზოგადოება
fellesskapsstøtte საზოგადოების მხარდაჭერა
fellessprog საერთო ენა
fellesspråk საერთო ენა
fellesstyrke ერთობლივი ძალა
fellesutgift საერთო ხარჯი
fellesvaluta საერთო ვალუტა
fellesvaskeri საერთო სამრეცხაო
felt ველი

არე, დარგი
feltarbeid საველე სამუშაო
feltartilleri საველე არტილერია
feltbatteri საველე ბატარეა
feltforhold საველე პირობები
felthospital საველე ჰოსპიტალი
feltkirurg საველე ქირურგი
feltkjøkken საველე სამზარეულო
feltmessig საველე
feltsjukehus საველე ჰოსპიტალი
feltskjær ფერშალი
feltsykehus საველე ჰოსპიტალი
felttelefon საველე ტელეფონი
felttelegraf საველე ტელეგრაფი
felttog ლაშქრობა
feltøvelse საველე წვრთნა
fem ხუთი
fembarnsmor ხუთი შვილის დედა
fembinds ხუთტომიანი
fembindsverk ხუთტომეული
femdagers ხუთდღიანი
femdagersuke ხუთდღიანი სამუშაო კვირა
femdobbel ხუთმაგი, ხუთჯერადი
femdobbelt ხუთმაგი, ხუთჯერადი

ხუთმაგად
femdoble ხუთჯერ გაზრდა
femdobling ხუთჯერ გაზრდა,

გახუთმაგება
femetasjes ხუთსართულიანი
femgirs ხუთსიჩქარიანი
femhundrekroneseddel ხუთასკრონიანი კუპიურა

feilretting femhundrekroneseddel
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femhundrelapp ხუთას კრონიანი კუპიურა
feminin ქალური
feminisme ფემინიზმი
feminist ფემინისტი
feministbevegelse ფემინისტური მოძრაობა
feministgruppe ფემინისტთა ჯგუფი
feministisk ფემინისტური
femkamp ხუთჭიდი
femkant ხუთკუთხედი
femkantet ხუთკუთხა
femkjemper ხუთჭიდელი
femkronemynt ხუთკრონიანი მონეტა
femkroning ხუთკრონიანი მონეტა
femliters ხუთლიტრიანი
femmanns ხუთადგილიანი
femmastet ხუთანძიანი
femmåneders ხუთთვიანი
femmånederskurs ხუთთვიანი კურსი
femmånedersperiode ხუთთვიანი პერიოდი
femroms ხუთოთახიანი
femromsleilighet ხუთოთახიანი ბინა
femseter ხუთადგილიანი მანქანა
femsifret ხუთნიშნა
femstjerners ხუთვარსკვლავიანი
femstrenget ხუთსიმიანი
femsylindret ხუთცილინდრიანი
femte მეხუთე
femtedel მეხუთედი
femtegir მეხუთე სიჩქარე
femtegradsligning მეხუთე ხარისხის

განტოლება
femtegradslikning მეხუთე ხარისხის

განტოლება
femteklasse მეხუთე კლასი
femteklassing მეხუთე კლასელი
femtekolonne მეხუთე კოლონა
femten თხუთმეტი
femtende მეთხუთმეტე
femtenhundretall მეთექვსმეტე საუკუნე
femtenårig თხუთმეტწლიანი
femtenåring თხუთმეტი წლის მოზარდი
femtenårs თხუთმეტი წლის
femtenårsalder თხუთმეტი წლის ასაკი
femteplass მეხუთე ადგილი
femti ორმოცდაათი
femtiende ორმოცდამეათე
femtikroneseddel ორმოცდაათკრონიანი

კუპიურა
femtilapp ორმოცდაათკრონიანი

კუპიურა
femtimers ხუთსაათიანი
femtiprosentlig ორმოცდაათპროცენტიანი
femtiårene ორმოცდაათიანი წლები

femtiårig ორმოცდაათწლიანი
femtiårs ორმოცდაათი წლის
femtiårsdag ორმოცდაათი წლის თავი
femtiårsjubileum ორმოცდაათი წლის

იუბილე
femtoms ხუთდიუიმიანი
femvogners ხუთვაგონიანი
femværelses ხუთოთახიანი
femårig ხუთწლიანი
femårs ხუთი წლის
femårsalder ხუთი წლის ასაკი
femårsavtale ხუთწლიანი

ხელშეკრულება
femårsdag ხუთი წლის თავი
femårskontrakt ხუთწლიანი კონტრაქტი
femårsperiode ხუთწლიანი პერიოდი
femårsplan ხუთწლიანი გეგმა
fenge აალება, ცეცხლის წაკიდება
fengelig აალებადი
fenghette ასაფეთქებელი კაფსული,

ფისტონი
fengsel ციხე, საპყრობილე,

საპატიმრო, სატუსაღო
fengselsadministrasjon ციხის ადმინისტრაცია
fengselsbetjent პატიმართა მეთვალყურე
fengselsbygning ციხის შენობა
fengselscelle საკანი
fengselsdirektør ციხის უფროსი
fengselsdør ციხის კარი
fengselsfugl რეციდივისტი
fengselsinnsatt პატიმარი
fengselslege ციხის ექიმი
fengselsmur ციხის კედელი
fengselsopprør პატიმართა ამბოხი
fengselspsykiater ციხის ფსიქიატრი
fengselsstraff პატიმრობა
fengselssykehus ციხის საავადმყოფო
fengselstilværelse ციხეში ყოფნა
fengselsvindu ციხის ფანჯარა
fengsle ციხეში ჩასმა, დატუსაღება
fengsling პატიმრობა
fennek მელა ფენეკი (ცხოველი

Vulpes zerda)
fennolog ფინეთმცოდნე
fennologi ფინეთმცოდნეობა
fennologisk ფენოლოგიური
fennoskandia ფენოსკანდინავია
fennoskandisk ფენოსკანდინავიური
fenologi ფენოლოგია
fenologisk ფენოლოგიური
fenomen მოვლენა, ფენომენი
fenomenal ფენომენალური
fenomenologi ფენომენოლოგია

femhundrelapp fenomenologi
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fenomenologisk ფენომენოლოგიური
ferd მოგზაურობა, ექსპედიცია

ყოფაქცევა
ferdesmann მოგზაური
ferdig მზა, გამზადებული,

დასრულებული
ferdigbygd აშენებული
ferdiggjøre მოთავება
ferdighet უნარი
ferdigkokt მოხარშული
ferdiglagd მზა
ferdiglaget მზა, წინასწარ

მომზადებული
ferdigpakket დაფასოებული
ferdigplyndret გაძარცვული
ferdigprodukt მზა ნაწარმი
ferdigprodusert მზა
ferdigskrevet დაწერილი
ferdigstrikket მოქსოვილი
ferdigutdannet განათლებამიღებული
ferdigutfylt შევსებული
ferdigutviklet ჩამოყალიბებული,

განვითარებული
ferdigvare მზა ნაწარმი
ferdigvokst ზრდასრული
ferdsel მოძრაობა, გადაადგილება,

მიმოსვლა
ferdselsåre მაგისტრალი,

ავტომაგისტრალი,
ავტოსტრადა

ferdsskriver შავი ყუთი, საბორტო
ჩამწერი

ferge ბორანი
fergebillett ბორანის ბილეთი
fergekapasitet ბორანის ტევადობა
fergemannskap ბორანის ეკიპაჟი
fergepassasjer ბორანის მგზავრი
fergerute ბორანის ხაზი
fergesamband საბორნე კავშირი
fergetransport საბორნე ტრანსპორტი
ferie შვებულება, არდადეგები
feriebolig აგარაკი
feriedag დასვენების დღე
feriefølge თანამგზავრი
feriehus აგარაკი
feriehytte აგარაკი
feriejobb საარდადეგო სამუშაო
feriepenger საშვებულებო ანაზღაურება
feriestemning საშვებულებო განწყობა
ferietid შვებულება
ferje ბორანი
ferjebillett ბორანის ბილეთი
ferjekapasitet ბორანის ტევადობა

ferjemannskap ბორანის ეკიპაჟი
ferjepassasjer ბორანის მგზავრი
ferjerute ბორანის ხაზი
ferjesamband საბორნე კავშირი
ferjetransport საბორნე ტრანსპორტი
ferment ფერმენტი
fermentasjon ფერმენტაცია
fermentering ფერმენტაცია
fermenteringsprosess ფერმენტაციის პროცესი
fermion ფერმიონი
fermium ფერმიუმი
ferniss ლაქი
fernissere ლაქის წასმა
ferritt ფერიტი
ferrittantenne ფერიტის ანტენა
ferrolegering ფეროშენადნობი
ferromagnetisk ფერომაგნიტური
ferromagnetisme ფერომაგნეტიზმი
fersk ქორფა, ახალი

მტკნარი
fersken ატამი
ferskenblæresyke ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე
ferskenfarget ატმისფერი
ferskenfarvet ატმისფერი
ferskenhud ატმის კანი
ferskentre ატამი (ხე Prunus persica)
ferskvann მტკნარი წყალი
ferskvannsalge მტკნარი წყლის

წყალმცენარე
ferskvannsfisk მტკნარ წყალში მობინადრე

თევზი
ferskvannsforsyning მტკნარი წყლით მომარაგება
ferskvannsis მტკნარი წყლის ყინული
ferskvannskanal მტკნარი წყლის არხი
ferskvannskilde მტკნარი წყლის წყარო
ferskvannslevende მტკნარ წყალში მცხოვრები
ferskvannsmangel მტკნარი წყლის სიმცირე
ferskvannsmiljø მტკნარი წყლის გარემო
ferskvannsreservoar მტკნარი წყლის საცავი
ferskvannsressurs მტკნარი წყლის რესურსი
ferskvannssjø მტკნარე ტბა
ferskvannstilførsel მტკნარი წყლის მიწოდება
fertil ნოყიერი, ნაყოფიერი
fertilitet ნაყოფიერება
fest დღესასწაული

წვეულება
festaften წვეულება
festantrekk საწვეულებო სამოსი
feste დამაგრება

ქეიფი
festemø საცოლე, საპატარძლო
festemøy საცოლე, საპატარძლო
festemål დანიშვნა

fenomenologisk festemål
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festet დაბმული, დამაგრებული
მიბმული

festglad ქეიფის მოყვარული
festival ფესტივალი
festivaldeltager ფესტივალის მონაწილე
festivaldeltaker ფესტივალის მონაწილე
festivaluke ფესტივალის კვირეული
festivalåpning ფესტივალის გახსნა
festkjole სადღესასწაულო კაბა
festkledd სადღესასწაულოდ

ჩაცმული, საზეიმოდ
ჩაცმული

festklær სადღესასწაულო
ტანისამოსი

festlig სადღესასწაულო, საზეიმო
festlighet სადღესასწაულო განწყობა
festmiddag სადღესასწაულო სუფრა,

პურმარილი
festmåltid სადღესასწაულო სუფრა,

პურმარილი, ბანკეტი
festning ციხე-სიმაგრე
festningsmur ციხე-სიმაგრის კედელი
festningsruin ციხე-სიმაგრის ნანგრევები
festpyntet სადღესასწაულოდ

მორთული, საზეიმოდ
მორთული

festsko სადღესასწაულო
ფეხსაცმელი

feststemning სადღესასწაულო განწყობა
feststemt სადღესასწაულოდ

განწყობილი
fet ცხიმიანი, ქონიანი, მსუყე

მსუქანი
fett ცხიმი, ქონი
fetter ბიძაშვილი, მამიდაშვილი,

დეიდაშვილი
fettflekk ცხიმის ლაქა
fettfri ცხიმის გარეშე, უცხიმო
fettfugl გუახარო (ფრინველი

Steatornis caripensis)
fettfylt ცხიმიანი
fettholdig ცხიმის შემცველი
fettinnhold ცხიმის შემცველობა
fettlag ქონი
fettrik ცხიმიანი
fettstoff ცხიმი
feudal ფეოდალური
fiasko ფიასკო, ჩავარდნა
fiber ბოჭკო
fiberkabel ოპტიკურ-ბოჭკოვანი

კაბელი
fibernettverk ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი

fiberoptikkabel ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
კაბელი

fiberoptisk ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
fiberpenn ფლომასტერი
fiende მტერი
fiendebilde მტრის ხატი
fiendefly მტრის თვითმფრინავი
fiendeflåte მტრის ფლოტი
fiendehær მტრის ჯარი
fiendehånd მტრის ხელი
fiendeland მტრული ქვეყანა
fiendeleir მტრის ბანაკი
fiendestat მტრული სახელმწიფო
fiendeåtak მტრის თავდასხმა
fiendshær მტრის ჯარი
fiendsk მტრული
fiendskap მტრობა, შუღლი
fiendtlig მტრული
fiendtliggjøre გადამტერება
fiendtliggjøring გადამტერება
fiendtlighet მტრული განწყობა
figur ფიგურა, გარეგნობა

პირი, პიროვნება, გმირი
ნახატი, გამოსახულება

figurere ფიგურირება, გამოჩენა
fike ყურის აწევა, სილის გაწნა
fiken ლეღვი
fikenblad ლეღვის ფოთოლი
fikenformet ლეღვისებური
fikentre ლეღვი (ხე Ficus carica)

ფიკუსი (ხე Ficus elastica)
fiks ფიქსირებული
fikse მოგვარება

შეკეთება
fiksere დამაგრება
fiksjon ფიქცია
fiktiv ფიქტიური
fil ქლიბი

ფაილი
filantrop ფილანთროპი
filantropi ფილანთროპია
filateli ფილატელია
filatelist ფილატელისტი
filatelistisk ფილატელისტური
file მოქლიბვა
filer ზეინკალი
filet ფილე
filformat ფაილის ფორმატი
filharmoni ფილარმონია
filharmoniorkester ფილარმონიული

ორკესტრი
filharmonisk ფილარმონიული
filial განყოფილება, ფილიალი

festet filial
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filialbestyrer ფილიალის გამგე
filialnett ფილიალთა ქსელი
filialsjef ფილიალის უფროსი
filialstyrer ფილიალის გამგე
filipens მუწუკი
filippiner ფილიპინელი
filippinsk ფილიპინური
fille ჩვარი, ტილო
fillet დაგლეჯილი, დახეული,

დაფლეთილი
film ფირი

ფილმი
filmanmeldelse კინოკრიტიკა
filmanmelder კინოკრიტიკოსი
filmarkiv კინოარქივი
filmdiva კინოვარსკვლავი
filme გადაღება
filmelsker კინომოყვარული
filmfestival კინოფესტივალი
filmhelt კინოგმირი
filmkamera კინოკამერა
filmklassiker კინოკლასიკოსი
filmklipp კინოკლიპი
filmklubb კინოკლუბი
filmkomedie კინოკომედია
filmkritiker კინოკრიტიკოსი
filmkritikk კინოკრიტიკა
filmkunst კინოხელოვნება
filmmanuskript კინოსცენარი
filmmanuskriptforfatter კინოსცენარისტი
filmmuseum კინომუზეუმი
filmmusikk კინომუსიკა
filmografi ფილმოგრაფია
filmopptak კინოგადაღება
filmpremiere კინოპრემიერა
filmregissør კინორეჟისორი
filmsensur კინოცენზურა
filmskuespiller კინომსახიობი
filmskuespillerinne კინომსახიობი ქალი
filmstjerne კინოვარსკვლავი
filmstudio კინოსტუდია
filmvisning ფილმის ჩვენება
filnavn ფაილის სახელი
filolog ფილოლოგი
filologi ფილოლოგია
filologisk ფილოლოგიური
filosof ფილოსოფოსი
filosofi ფილოსოფია
filosofihistorie ფილოსოფიის ისტორია
filosofiprofessor ფილოსოფიის პროფესორი
filosofisk ფილოსოფიური
filsystem ფაილთა სისტემა
filt ქეჩა

filter ფილტრი
filtersigarett ფილტრიანი სიგარეტი
filtpenn ფლომასტერი
filtrere გაფილტვრა
filtrering გაფილტვრა
filtreringsmetode გაფილტვრის მეთოდი
filtreringsprosess გაფილტვრის პროცესი
fimbulvinter დიდი ზამთარი
fin კარგი, მშვენიერი

დახვეწილი, ნაზი, კოხტა,
ნატიფი
წვრილი

final ფინალური, საბოლოო
finale ფინალი
finaleseier ფინალში გამარჯვება
finalist ფინალისტი
finans ფინანსები
finansbistand ფინანსური დახმარება
finansdepartement ფინანსების სამინისტრო
finansiell ფინანსური, საფინანსო
finansiere დაფინანსება
finansiering დაფინანსება
finansieringsform დაფინანსების ფორმა
finansieringsgrad დაფინანსების ხარისხი
finansieringsmekanisme დაფინანსების მექანიზმი
finansieringsmulighet დაფინანსების

შესაძლებლობა
finansieringsordning დაფინანსების წესი
finansieringsplan დაფინანსების გეგმა
finansieringsprinsipp დაფინანსების პრინციპი
finansieringsspørsmål დაფინანსების საკითხი
finansieringstype დაფინანსების სახეობა
finansieringsvilkår დაფინანსების პირობები
finansiert დაფინანსებული
finansimperium ფინანსური იმპერია
finanskomite ფინანსური კომიტეტი
finanskrets ფინანსური წრე
finanskrise ფინანსური კრიზისი
finanskriserelatert ფინასურ კრიზისთან

დაკავშირებული
finansminister ფინანსთა მინისტრი
finansoperasjon ფინანსური ოპერაცია
finanspolitikk საფინანსო პოლიტიკა
finansresultat ფინანსური შედეგი
findele დაკუწმაწება
findeling დაკუწმაწება
findelt დაკუწმაწებული
finer ფანერი, ფირფიცარი
finerplate ფანერი, ფირფიცარი
finfølelse დელიკატურობა
finger თითი
fingeravtrykk თითის ანაბეჭდი
fingerbevegelse თითის მოძრაობა

filialbestyrer fingerbevegelse
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fingerbøl სათითე
fingerdyr ხელფეხა (ცხოველი

Daubentonia
madagascariensis)

fingerferdig ხელმარჯვე
fingernegl ფრჩხილი
fingernem ხელმარჯვე
fingerring ბეჭედი
finhakke დაკუწმაწება
finhakket დაკუწმაწებული
finhakking დაკუწმაწება
finhet სინაზე, სიკოხტავე,

სიფაქიზე
finish ფინიში
fink სკვინჩა, ნიბლია (ჩიტი

Fringilla coelebs)
finkefugl ნიბლია, მთიულა (ჩიტი

ოჯახიდან Fringillidae)
finkledd კარგად ჩაცმული
finknuse დამსხვრევა
finkornet წვრილმარცვლიანი
finkornig წვრილმარცვლიანი
finlandshette ფინური ქუდი
finlandsk ფინური
finlandssvenske ფინელი შვედი
finlender ფინელი
finlending ფინელი
finlese ყურადღებით გადაკითხვა
finmale დაფშვნა
finne ფინელი

მუწუკი
ფარფლი
მოძებნა, პოვნა

finner მპოვნელი
finnhval ფინვალი, ჩრდილოეთის

ვეშაპი
finsk ფინური
finskspråklig ფინურენოვანი
finsktalende ფინურად მოლაპარაკე
finskåret წვრილად დაჭრილი
fint კარგად, მშვენივრად
fintfølende მგრძნობიარე
finurlig ცბიერი, ეშმაკური
finurlighet ცბიერება
finvær კარგი ამინდი, დარი
fiol ია
fiolblå იისფერი
fiolett იისფერი
fiolettaktig მოიისფრო
fiolettfarget იისფერი
fiolettfarvet იისფერი
fiolin ვიოლინო
fiolinbue ვიოლინოს ხემი

fiolinist მევიოლინე
fiolinistinne მევიოლინე (ქალი)
fiolinstreng ვიოლინოს სიმი
fiolintalent ვიოლინოს ნიჭი
fiolonsell ჩელო
firbeint ოთხფეხა
firbent ოთხფეხა
firdele ოთხად დაყოფა
firdeling ოთხად დაყოფა
firdelt ოთხად დაყოფილი
firdobbel ოთხმაგი, ოთხჯერადი
firdobbelt ოთხმაგი, ოთხჯერადი

ოთხმაგად
firdoble გაოთხმაგება
firdobling გაოთხმაგება
fire ოთხი
firebarnsmor ოთხი შვილის დედა
firebeint ოთხფეხა
firebent ოთხფეხა
firebinds ოთხტომიანი
firebindsverk ოთხტომეული
firedagers ოთხდღიანი
firedel მეოთხედი
firedele ოთხად დაყოფა
firedeling ოთხად დაყოფა
firedelt ოთხად დაყოფილი
firedimensjonal ოთხგანზომილებიანი
firedobbel ოთხმაგი, ოთხჯერადი
firedobbelt ოთხმაგი, ოთხჯერადი

ოთხმაგად
firedoble გაოთხმაგება, გაოთხკეცება
firedobling გაოთხმაგება
firedørs ოთხკარიანი
fireetasjes ოთხსართულიანი
firefelts ოთხზოლიანი
firefeltsveg ოთხზოლიანი გზა
firefeltsvei ოთხზოლიანი გზა
firefotet ოთხფეხა
fireføtt ოთხფეხა
firehjuls ოთხბორბლიანი
firehjulsdrevet ოთხი წამყვანი ბორბლით
firehjulsdrift ბრუნვის მომენტის

განაწილება ოთხ ბორბალზე
firehjulstrekk ბრუნვის მომენტის

განაწილება ოთხ ბორბალზე
firehjulstrekker მანქანა ოთხი წამყვანი

ბორბლით
firekamp ოთხჭიდი
fireliters ოთხლიტრიანი
firemanns ოთხადგილიანი
firemannslugar ოთხადგილიანი კაიუტა
firemastet ოთხანძიანი
firemotors ოთხძრავიანი

fingerbøl firemotors
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firemotorsfly ოთხძრავიანი
თვითმფრინავი

firemåneders ოთხთვიანი
firemånederskurs ოთხთვიანი კურსი
firemånedersperiode ოთხთვიანი პერიოდი
firepartikoalisjon მრავალპარტიული

კოალიცია
fireroms ოთხოთახიანი
fireromsleilighet ოთხოთახიანი ბინა
fireseter ოთხადგილიანი მანქანა
firesidet ოთხმხრივი
firesidig ოთხმხრივი
firesifret ოთხნიშნა
firespaltet ოთხსვეტიანი
firestjerners ოთხვარსკვლავიანი
firesylindret ოთხცილინდრიანი
firetakts ოთხტაქტიანი
firetaktsmotor ოთხტაქტიანი ძრავა
firetall ოთხიანი
firetimers ოთხსაათიანი
firetoms ოთხდიუიმიანი
fireverdig ოთხვალენტიანი
firevogners ოთხვაგონიანი
fireværelses ოთხოთახიანი
fireårig ოთხწლიანი
fireårs ოთხი წლის
fireårsalder ოთხი წლის ასაკი
fireårsavtale ოთხწლიანი

ხელშეკრულება
fireårsdag ოთხი წლის თავი
fireårskontrakt ოთხწლიანი კონტრაქტი
fireårsperiode ოთხწლიანი პერიოდი
fireårsplan ოთხწლიანი გეგმა
firfisle ხვლიკი
firfotet ოთხფეხა
firføtt ოთხფეხა
firhjulsdrevet ოთხი წამყვანი ბორბლით
firhjulsdrift ბრუნვის მომენტის

განაწილება ოთხ ბორბალზე
firhjulstrekk ბრუნვის მომენტის

განაწილება ოთხ ბორბალზე
firkamp ოთხჭიდი
firkant ოთხკუთხედი
firkantet ოთხკუთხა
firkantig ოთხკუთხა
firma ფირმა, კომპანია
firmabil კომპანიის მანქანა
firmaledelse კომპანიის

ხელმძღვანელობა
firmaleder კომპანიის ხელმძღვანელი
firmasjef კომპანიის უფროსი
firsidig ოთხმხრივი
firsifret ოთხნიშნა

firtaktsmotor ოთხტაქტიანი ძრავა
fisjon გახლეჩა, დაშლა
fisjonsbrensel ბირთვული საწვავი
fisjonsprodukt დაშლის პროდუქტი
fisk თევზი
fiskal ფისკალური
fiske თევზაობა
fiskeart თევზის სახეობა
fiskeavl თევზის მოშენება
fiskebutikk თევზეულის მაღაზია
fiskeegg ქვირითი
fiskeeksport თევზის ექსპორტი
fiskeeksportør თევზის ექსპორტერი
fiskeelsker თევზის მოყვარული
fiskefangst თევზჭერა
fiskefangstanlegg თევზსაჭერი საწარმო
fiskefangstbåt თევზსაჭერი ნავი
fiskefangstfarkost თევზსაჭერი ნავი
fiskefangstfartøy თევზსაჭერი ნავი
fiskefangstflåte თევზსაჭერი ფლოტი
fiskefangstforbud თევზჭერის აკრძალვა
fiskefangstkvote თევზჭერის კვოტა
fiskefangstmetode თევზჭერის მეთოდი
fiskefangstmulighet თევზჭერის შესაძლებლობა
fiskefangstmåte თევზჭერის მეთოდი
fiskefangstområde თევზჭერის არე
fiskefangstperiode თევზჭერის პერიოდი
fiskefangstplass თევზჭერის ადგილი
fiskefangstsesong თევზჭერის სეზონი
fiskefangstskip თევზსაჭერი ნავი
fiskefangstskute თევზსაჭერი ნავი
fiskefangstvirksomhet თევზჭერა
fiskefarm თევზსაშენი
fiskefartøy თევზსაჭერი ნავი
fiskefilet თევზის ფილე
fiskefinne თევზის ფარფლი
fiskeflote თევზსაჭერი ფლოტი
fiskeforbud თევზაობის აკრძალვა
fiskeforbund მეთევზეთა კავშირი
fiskehale თევზის კუდი
fiskehandel თევზის მაღაზია
fiskehermetikk თევზის კონსერვი
fiskehode თევზის თავი
fiskehåv ჩოგანბადე
fiskeimport თევზის იმპორტი
fiskeimportør თევზის იმპორტიორი
fiskekrok ნემსკავი
fiskekvote თევზჭერის კვოტა
fiskemat თევზეული
fiskemeny თევზის მენიუ
fiskemetode თევზჭერის მეთოდი
fiskemulighet თევზაობის შესაძლებლობა

firemotorsfly fiskemulighet
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fiskemåke ვეჟანი თოლია (ფრინველი
Larus canus)

fiskeområde სათევზაო ადგილი
fiskeoppdrett თევზის მოშენება
fiskeoppdrettsanlegg თევზსაშენი
fiskeprodukt თევზეული
fisker მეთევზე
fiskeressurs თევზის რესურსი
fiskerestaurant თევზის რესტორანი
fiskeri თევზჭერა
fiskerifag თევზჭერა (საგანი)
fiskeriflåte თევზსაჭერი ფლოტი
fiskerihøyskole თევზჭერის ინსტიტუტი
fiskerik თევზით სავსე, თევზიანი
fiskerirelatert თევზჭერასთან

დაკავშირებული
fiskerivare თევზეული, თევზის

ნაწარმი
fiskerivirksomhet თევზჭერა
fiskerogn ქვირითი
fiskeskøyte თევზსაჭერი ნავი
fiskesnøre ანკესის მკედი
fiskespisende თევზის მჭამელი
fiskestang ანკესი
fiskesuppe თევზის სუპი
fisketillatelse თევზჭერის ნებართვა
fiskevare თევზეული, თევზის

ნაწარმი
fiskeøgle იქთიოზავრი
fiskeørn შაკი (ფრინველი Pandion

haliaetus)
fiskeørnreir შაკის ბუდე
fitte საშო
fittejeger მექალთანე
fjell მთა, მწვერვალი
fjellandskap მთიანი ლანდშაფტი
fjellbeite მთის საძოვარი
fjellbekk ნაკადული
fjellbestiger მთამსვლელი
fjellbu მთიელი
fjelldronning ქვატეხია (მცენარე Saxifraga

cotyledon)
fjellerke რქოსანი ტოროლა

(ფრინველი Eremophila
alpestris)

fjellfauna მთის ფაუნა
fjellflora მთის ფლორა
fjellkalanderlerke ორხალება ტოროლა

(ფრინველი Melanocorypha
bimaculata)

fjellkjede ქედი, მთაგრეხილი
fjellklatrer მთამსვლელი, ალპინისტი

fjellklatring ალპინიზმი,
მთამსვლელობა

fjellklima მთის ჰავა
fjellkløft ხეობა, ხევი

ხრამი
fjellnatur მთის ბუნება
fjellovergang უღელტეხილი, ზეკარი
fjellpass უღელტეხილი, ზეკარი
fjellplatå მთის პლატო
fjellrev ყარსაღი (ცხოველი Alopex

lagopus)
fjellskråning მთის ფერდობი
fjellterreng მთიანი ზონა
fjelltopp მწვერვალი
fjelluft მთის ჰაერი
fjellvann მაღალმთიანი ტბა
fjellvåk კაკაჩა (ფრინველი Buteo

lagopus)
fjerde მეოთხე
fjerdedel მეოთხედი
fjerdegenerasjon მეოთხე თაობა
fjerdegir მეოთხე სიჩქარე
fjerdegradsligning მეოთხე ხარისხის

განტოლება
fjerdegradslikning მეოთხე ხარისხის

განტოლება
fjerdeklasse მეოთხე კლასი
fjerdepart მეოთხედი
fjerdeplass მეოთხე ადგილი
fjern შორეული
fjernbuss საქალაქთაშორისო

ავტობუსი
fjerne მოშორება, მოცილება
fjernfølelse ტელეპათია
fjernhet სიშორე
fjerning მოშორება, მოცილება
fjernkontroll დისტანციური მართვის

პულტი
fjernlys შორი ნათება (მანქანის

ფარების ნათების რეჟიმი)
fjernskriver ტელექსი
fjernstyre დისტანციური მართვა
fjernstyring დისტანციური მართვა
fjernsyn ტელევიზორი
fjernsynsantenne ტელეანტენა
fjernsynsapparat ტელევიზორი
fjernsynsarkiv ტელეარქივი
fjernsynsdebatt ტელედებატი
fjernsynsjournalist ტელეჟურნალისტი
fjernsynsjournalistikk ტელეჟურნალისტიკა
fjernsynskamera ტელეკამერა
fjernsynskanal ტელეარხი
fjernsynskommentator ტელეკომენტატორი

fiskemåke fjernsynskommentator
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fjernsynskonsert ტელეკონცერტი
fjernsynskringkasting ტელემაუწყებლობა,

ტელეტრანსლაცია
fjernsynsledelse ტელევიზიის

ხელმძღვანელობა
fjernsynsmast ტელეანძა
fjernsynsmedarbeider ტელევიზიის

თანამშრომელი
fjernsynsmessig სატელევიზიო
fjernsynsmottager ტელემიმღები
fjernsynsmottaker ტელემიმღები
fjernsynsoverføring ტელეგადაცემა
fjernsynsovervåking ვიდეომეთვალყურეობა
fjernsynsprogram სატელევიზიო პროგრამა
fjernsynsreklame ტელერეკლამა
fjernsynsreportasje ტელერეპორტაჟი
fjernsynsreporter ტელეჟურნალისტი
fjernsynsseer ტელემაყურებელი
fjernsynsselskap სამაუწყებლო კომპანია
fjernsynssender ტელეგადამცემი
fjernsynssending ტელეგადაცემა
fjernsynsskjerm ტელეეკრანი
fjernsynsstjerne ტელევარსკვლავი
fjernsynsstudio ტელესტუდია
fjernsynstitter ტელემაყურებელი
fjernsynstårn სატელევიზიო ანძა
fjernsynsvert ტელეწამყვანი
fjernsynsvertinne ტელეწამყვანი
fjerntboende შორს მცხოვრები
fjerntfra შორიდან
fjerntliggende შორეული, შორს მდებარე,

მოშორებული
fjerntog მატარებელი გრძელი

სვლაგეზით
fjernundervisning დისტანციური სწავლება
fjernvarme ცენტრალური გათბობა
fjernvarmesystem ცენტრალური გათბობის

სისტემა
fjerte გაკუება, კუება
fjerting კუილი
fjes სახე, ფიზიონომია, სიფათი
fjesing ზღვის დრაკონი (თევზი

Trachinus draco)
fjols ბრიყვი
fjord ფიორდი
fjordarm ფიორდის განშტოება
fjordbefolkning ფიორდის მოსახლეობა
fjordbunn ფიორდის ფსკერი
fjordfiske ფიორდში თევზაობა
fjordgap ფიორდის შესართავი
fjordliknende ფიორდისებური
fjordmunning ფიორდის შესართავი
fjordområde ფიორდისპირეთი

fjorgammel შარშანდელი
fjorhøst შარშანდელი შემოდგომა
fjorsommer შარშანდელი ზაფხული
fjorten თოთხმეტი
fjortende მეთოთხმეტე
fjortenhundretall მეთხუთმეტე საუკუნე
fjortenårig თოთხმეტწლიანი
fjortenårs თოთხმეტი წლის
fjortenårsalder თოთხმეტი წლის ასაკი
fjorvinter შარშანდელი ზამთარი
fjorvår შარშანდელი გაზაფხული
fjorår შარშანდელი წელი
fjorårsfinalist შარშანდელი ფინალისტი
fjorårsmester შარშანდელი ჩემპიონი
fjorårsregnskap შარშანდელი ანგარიში
fjorårsrekord შარშანდელი რეკორდი
fjorårsresultat შარშანდელი შედეგი
fjorårsseier შარშანდელი მოგება
fjorårssesong შარშანდელი სეზონი
fjorårssuksess შარშანდელი წარმატება
fjorårsvinner შარშანდელი

გამარჯვებული
fjær ბუმბული

ზამბარა
fjærball ბადმინტონის ვოლანი
fjærende დრეკადი
fjærfe შინაური ფრინველები
fjærfeavl მეფრინველეობა
fjærfebransje მეფრინველეობა
fjærfeinfluensa ფრინველის გრიპი
fjærfekjøtt ფრინველის ხორცი
fjærfeprodukt მეფრინველეობის ნაწარმი
fjærgress ვაციწვერა (მცენარე Stipa)
fjæring დრეკადობა
fjærlett ბუმბულივით მსუბუქი
fjærmadrass ზამბარებიანი ლეიბი
fjærsky ფრთისებრი ღრუბელი
fjærvekt ცალსასწორი, ბეზმენი
fjøs საძროხე
fjøsbygning საძროხე
flagg დროშა, ალამი
flaggbærer მედროშე
flaggdag დროშის დღე
flagge დროშის აღმართვა
flaggermus ღამურა
flaggermusaktig ღამურასებრი
flaggermusart ღამურას სახეობა
flaggermusliknende ღამურასებრი
flaggermuspopulasjon ღამურების პოპულაცია
flaggermusrev ღამურასყურა (ცხოველი

Otocyon megalotis)
flaggermusving ღამურას ფრთა
flaggheising დროშის აღმართვა

fjernsynskonsert flaggheising
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flaggskip ფლაგმანი
flaggstang ფლაგშტოკი
flagre ფრიალი
flakong ფლაკონი
flaks ბედი, იღბალი
flamingo ფლამინგო
flamlender ფლამანდიელი
flamme ალი
flammeaktig ალისებური
flammebestandighet ცეცხლგამძლეობა
flammefast ცეცხლგამძლე
flammekaster ცეცხლმფრქვევი
flammesikker ცეცხლგამძლე
flammesluker ცეცხლსაქრობი
flamsk ფლამანდიური
flane კეკლუცი, თავქარიანი ქალი
flanell ფლანელი
flanellsskjorte ფლანელის მაისური
flanke ფლანგი
flankeangrep შეტევა ფლანგიდან
flaske ბოთლი
flaskeaktig ბოთლისმაგვარი
flaskeformet ბოთლისმაგვარი
flaskegrønn მუქი მწვანე
flaskehals ბოთლის ყელი

დაბრკოლება
flaskeinnsamling ბოთლების შეგროვება
flaskekasting ბოთლების სროლა
flaskeknusing ბოთლების მტვრევა
flaskekork ბოთლის საცობი
flaskemelk ბოთლის რძე
flaskemjølk ბოთლის რძე
flaskeskår ბოთლის ნატეხი
flaskestørrelse ბოთლის ზომა
flaskevann ბოთლის წყალი
flaskevin ბოთლის ღვინო
flaskeøl ბოთლის ლუდი
flaskeåpner ბოთლების გასახსნელი
flass ქერტლი
flasse აქერცვლა, გარსის გაცლა
flassjampo ქერტლის საწინააღმდეგო

შამპუნი
flat ბრტყელი, სწორი
flatbotnet ბრტყელძირიანი
flatbrystet ბრტყელმკერდა
flatbunnet ბრტყელძირიანი
flate სიბრტყე

ზედაპირი
ფართი

flateinnhold ფართობი
flateintegral ინტეგრალი ზედაპირზე
flatland დაბლობი, ვაკე
flatmark დაბლობი, ვაკე

flatne გასწორება
flatorm ბრტყელი ჭია
flatskjerm ბრტყელი ეკრანი
flatulens მეტეორიზმი
flau შერცხვენილი
flekk ლაქა
flekke გასვრა, დალაქავება
flekket ლაქებიანი, წინწკლებიანი,

ჭრელი
flekkfjerner ლაქების ამომყვანი
flekkfjerning ლაქების ამოყვანა
flekkfjerningsmiddel ლაქების ამომყვანი
flekkfri უმწიკვლო, შეუბღალავი

ულაქო
fleksibel მოქნილი
fleksibilitet მოქნილობა
fleksitid თავისუფალი განრიგი
fleksjon უღლება
flerakslet მრავალღერძიანი
fleratomig მრავალატომიანი
flerbarns მრავალშვილიანი
flerbarnsfamilie მრავალშვილიანი ოჯახი
flerbarnsfar მრავალშვილიანი მამა
flerbarnsforelder მრავალშვილიანი მშობელი
flerbarnsmor მრავალშვილიანი დედა
flerbruk მრავალმხრივი გამოყენება
flercellet მრავალუჯრედიანი
flerdagers მრავალდღიანი
flerdimensjonal მრავალგანზომილებიანი
flerdobbel გამრავალკეცებული
flerdobbelt გამრავალკეცებული
flerdoble გამრავალკეცება,

რამდენჯერმე გაზრდა
flerdobling გამრავალკეცება
flere მეტი

რამდენიმე
მრავალი

flerebindsverk მრავალტომეული
flerestjerners მრავალვარსკვლავიანი
fleretasjes მრავალსართულიანი
fleretnisk მრავალეთნიკური
flereårig მრავალწლიანი
flerfarget მრავალფეროვანი
flerfargetrykk ფერადი ბეჭდვა
flerfarvet მრავალფეროვანი
flerfarvetrykk ფერადი ბეჭდვა
flerfasestrøm მრავალფაზიანი დენი
flerfaset მრავალფაზიანი,

რამდენიმეფაზიანი
flerfelts მრავალზოლიანი
flerfeltsveg გზატკეცილი
flerfeltsvei გზატკეცილი

flaggskip flerfeltsvei
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flergifte პოლიგამია,
მრავალცოლიანობა

flerguderi პოლითეიზმი,
მრავალღმერთიანობა

flerhet უმრავლესობა
flerhodet მრავალთავა
flerkantet მრავალკუთხა
flerkoneri მრავალცოლიანობა
flerkulturell მრავალკულტურული,

მულტიკულტურული
flermotors მრავალძრავიანი
flernasjonal მრავალეროვანი
flerpartidelegasjon მრავალპარტიული

დელეგაცია
flerpartiregjering მრავალპარტიული

მთავრობა
flerpartistyre მრავალპარტიული

მმართველობა
flerpartisystem მრავალპარტიული სისტემა
flerpartivalg მრავალპარტიული

არჩევნები
flerpolet მულტიპოლარული,

მრავალპოლარული
flerroms მრავალოთახიანი
flersidet მრავალმხრივი
flersidig მრავალმხრივი
flersifret მრავალნიშნა
flerspråklig მრავალენოვანი
flerstavelses მრავალმარცვლიანი
flerstavelsesord მრავალმარცვლიანი სიტყვა
flerstemmig მრავალხმიანი
flerstemt მრავალხმიანი
flertall უმრავლესობა

მრავლობითი
flertallsavgjørelse უმრავლესობის

გადაწყვეტილება
flertallsbeslutning უმრავლესობის

გადაწყვეტილება
flertallsdiktatur უმრავლესობის

დიქტატურა
flertallsform მრავლობითი ფორმა
flertallsforslag უმრავლესობის წინადადება
flertallskoalisjon უმრავლესობის კოალიცია
flertallskrav უმრავლესობის მოთხოვნა
flertallsposisjon უმრავლესობის პოზიცია
flertallsstøtte უმრავლესობის მხარდაჭერა
flertallsvedtak უმრავლესობის

გადაწყვეტილება
flertrinns მრავალსაფეხურიანი,

რამდენიმესაფეხურიანი
flertrinnsrakett მრავალსაფეხურიანი

რაკეტა

flertydig მრავალსახა
მრავალმნიშვნელოვანი

flertydighet მრავალმნიშვნელობიანობა
flerveis მრავალმხრივი
flerverdig მრავალვალენტიანი

მრავალმნიშვნელობიანი
flerværelses მრავალოთახიანი
flerårig მრავალწლიანი
flesk ღორის ხორცი, სალა
flest ყველაზე მეტი, უმეტესი
flestepart უმეტესობა, უმრავლესობა,

დიდი ნაწილი
fletning წვნა
flette წვნა

ნაწნავი
flettverk წნული
flimmer ციმციმი
flimmerdyr ინფუზორია
flimre ციმციმი
flink საზრიანი, მიხვედრილი,

მოსწრებული
flint კაჟი, ტალი
flintartet კაჟისებური
flintdolk კაჟის ხანჯალი
flintestein კაჟი, ტალი
flintesten კაჟი, ტალი
flinthard კაჟივით მაგარი
flintredskap კაჟის იარაღი
flintskallet თავმოტვლეპილი
flintvåpen კაჟის იარაღი
flis ხიჭვი

კაფელი
fliselegge კაფელით მოფენა
flisespikker ასოკირკიტა
flittig გულმოდგინე, ბეჯითი
flittighet გულმოდგინება
flittiglise ბალზამინი (ყვავილი

Impatiens walleriana)
flo ზღვის მოქცევა
flod წარღვნა, წყალდიდობა

ნაკადი, ნიაღვარი
flodbølge მოქცევა

ცუნამი
flodhest ბეჰემოთი (ცხოველი

Hippopotamus amphibius)
flodilder წაულა (ცხოველი Mustela

lutreola)
flodsvin კაპიბარა (მღრღნელი

Hydrochoerus hydrochaeris)
flokk ჯოგი, ბრბო, ხორა

ფარა
ფიფქი

floks ფლოქსი (მცენარე Phlox)

flergifte floks
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flokse კეკლუცი, თავქარიანი ქალი
flom წარღვნა, წყალდიდობა
flombelyse კაშკაშა ნათება
flomfare წყალდიდობის საშიშროება
flomkatastrofe წყალდიდობა
flomme ადიდება (მდინარის)
flomrammet წყალდიდობით

დაზარალებული
flomverntiltak წყალდიდობისგან დაცვის

ღონისძიება
flor ყვავილობა
flora ფლორა
florett რაპირა
florisant აყვავებული
flotilje ფლოტილია
flott ჩინებული
flottør ტივტივა
flue ბუზი
fluepapir წებოვანი ბუზსაჭერი

ქაღალდი
fluesmekke ბუზსაკლავი
fluesmekker ბუზსაკლავი
fluesnapper ბუზიჭერია, მწერიჭამია,

მემატლია (ჩიტი ოჯახიდან
Muscicapidae)

fluesopp შხამა სოკო (სოკო Amanita)
fluid დენადი

სითხე
აირი

fluiddynamikk სითხის დინამიკა
fluiditet დენადობა
fluks ნაკადი
flukskonserverende ნაკადის შემნახველი
flukt გაქცევა

ფრენა
fluktforsøk გაქცევის მცდელობა
fluktuasjon ფლუქტუაცია
fluor ფთორი
fluorescens ფლუორესცენცია,

დასხივებული
ნივთიერების მეორადი
ნათება

fluorid ფტორიდი
fly თვითმფრინავი

ქინქლა, მუმლი
ფრენა

flyakademi საავიაციო აკადემია
flyalarm საჰაერო განგაში
flyangrep საჰაერო თავდასხმა
flyavgang გაფრენა
flybagasje ავიაბარგი
flybase ავიაბაზა
flybensin საავიაციო ნავთი

flybesetning თვითმფრინავის ეკიპაჟი
flybillett ავიაბილეთი
flybrensel ავიასაწვავი
flybuss აეროპორტის ავტობუსი
flybussekspress აეროპორტის ავტობუსი
flybygging ავიამშენებლობა
flybytte თვითმფრინავის შეცვლა
flydrivstoff ავიასაწვავი
flyende მფრინავი
flyfabrikk საავიაციო ქარხანა
flyfille თავქარიანი გოგო
flyflåte ავიაფლოტი, აეროფლოტი
flyforbindelse საჰაერო კავშირი
flyforbud ფრენების აკრძალვა
flyfoto აეროფოტოსურათი
flyfotografere აეროფოტოგადაღება
flyfotografering აეროფოტოგადაღება
flyfrakt ავიაგადაზიდვა
flyfører მფრინავი, პილოტი
flyge ფრენა
flygeekorn მფრინავი ციყვი
flygefart ფრენის სიჩქარე
flygefisk მფრინავი თევზი (თევზი

ოჯახიდან Exocoetidae)
flygeforbud ფრენების აკრძალვა
flygehund ფრთეულა (ღამურა

ოჯახიდან Pteropodidae)
flygel როიალი
flygeleder ავიადისპეტჩერი
flygende მფრინავი
flyger მფრინავი, პილოტი
flygeretning ფრენის მიმართულება
flygerstreik მფრინავთა გაფიცვა
flygetid ფრენის დრო
flygeøgle პტეროდაქტილი
flygning ფრენა
flyhangar ანგარი
flyhastighet ფრენის სიჩქარე
flyhavari ავიაკატასტროფა
flyhistorie ავიაციის ისტორია
flyhøyde ფრენის სიმაღლე
flykaprer თვითმფრინავის

გამტაცებელი
flykapring თვითმფრინავის გატაცება
flykaptein ეკიპაჟის მეთაური
flykatastrofe ავიაკატასტროფა
flykonstruktør ავიაკონსტრუქტორი
flykorridor საჰაერო დერეფანი
flykrasj ავიაკატასტროფა
flykte გაქცევა
flyktig წარმავალი, დროებითი,

შემთხვევითი
აქროლადი, მქროლავი

flokse flyktig
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flyktning ლტოლვილი, დევნილი
flyktningfamilie ლტოლვილთა ოჯახი
flyktningkommissariat ლტოლვილთა

კომისარიატი
flyktningleir ლტოლვილთა ბანაკი
flyktningmottak ლტოლვილთა თავშესაფარი
flyktningproblem ლტოლვილთა პრობლემა
flyktningstatus ლტოლვილის სტატუსი
flyktningstrøm ლტოლვილთა ნაკადი
flymannskap თვითმფრინავის ეკიპაჟი
flymat თვითმფრინავის საჭმელი
flymodell თვითმფრინავის მოდელი
flymotor ავიაძრავა
flymotorfabrikk ავიაძრავების ქარხანა
flymotorprodusent ავიაძრავების მწარმოებელი
flymuseum ავიამუზეუმი
flynavigasjon აერონავიგაცია
flynavigasjonsutstyr სააერონავიგაციო

აღჭურვილობა
flyndre კამბალა (თევზი რაზმიდან

Pleuronectiformes)
flyndrefilet კამბალის ფილე
flyobservasjon თვითმფრინავიდან

დაკვირვება
flypark ავიაპარკი
flypassasjer ავიამგზავრი,

თვითმფრინავის მგზავრი
flyplass აეროპორტი
flyplassansatt აეროპორტის

თანამშრომელი
flyplassarbeider აეროპორტის

თანამშრომელი
flyplasseier აეროპორტის მფლობელი
flyplasskart აეროპორტის რუკა
flyplassledelse აეროპორტის

ხელმძღვანელობა
flyplassområde აეროპორტის მიმდებარე

ტერიტორია
flyplassprosjekt აეროპორტის პროექტი
flyplassrelatert აეროპორტთან

დაკავშირებული
flyplassterminal აეროპორტის ტერმინალი
flyplassutbygging აეროპორტის გაფართოება
flyplassåpning აეროპორტის გახსნა
flypost ავიაფოსტა
flypris ავიაბილეთის ფასი
flyprodusent თვითმფრინავების

მწარმოებელი
flypropell თვითმფრინავის

პროპელერი
flyraid საჰაერო თავდასხმა
flyreise ფრენა, თვითმფრინავით

მოგზაურობა

flyreisende ავიამგზავრი
flyretning ფრენის მიმართულება
flyrute ავიახაზი
flysamband ავიაკავშირი
flyselskap ავიაკომპანია,

ავიაგადამზიდი
flyselskapallianse ავიაკომპანიების ალიანსი
flysikkerhet ფრენის უსაფრთხოება,

ავიაუსაფრთხოება
flyskrekk ფრენის შიში
flystasjon ავიაბაზა
flystrekning ფრენის მონაკვეთი
flystripe ასაფრენ-დასაფრენი

ბილიკი
flystripebelysning ასაფრენ-დასაფრენი

ბილიკის განათება
flyte დინება

ტივტივი, ცურვა
flyteknikk ავიატექნიკა
flyteknologi ავიატექნოლოგია
flyterminal ავიატერმინალი
flytid ფრენის დრო
flytning მიგრაცია
flytog აეროპორტის მატარებელი
flytransport ავიატრანსპორტი
flytte გადასვლა

გადაბარგება
flyttebil ავეჯის გადასაზიდი მანქანა
flyttebyrå ავეჯის გადამზიდავი

სააგენტო
flyttedag გადაბარგების დღე
flyttefolk ავეჯის გადამზიდველები
flyttemelding შეტყობინება მისამართის

შეცვლის შესახებ
flyttende დენადი
flyttfugl გადამფრენი ფრინველი
flytting გადასვლა

გადაბარგება
flytur ფრენა, თვითმფრინავით

მოგზაურობა
flyulykke ავიაკატასტროფა
flyutstilling ავიაგამოფენა
flyve ფრენა
flyvebur ვოლიერი
flyvedlikehold თვითმფრინავის

ტექმომსახურება
flyveekorn მფრინავი ციყვი
flyvefisk მფრინავი თევზი (თევზი

ოჯახიდან Exocoetidae)
flyveleder ავიადისპეტჩერი
flyvende მფრინავი
flyver მფრინავი, პილოტი
flyvert ბორტგამცილებელი

flyktning flyvert
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flyvertinne სტიუარდესა,
ბორტგამცილებელი

flyvinge თვითმფრინავის ფრთა
flyvning ფრენა, რეისი, ავიარეისი
flyvåpen სამხედრო-საჰაერო ძალები
flyvåpenbase სამხედრო-საჰაერო

ძალების ბაზა
flømme ადიდება (მდინარის)
flørt ფლირტი
fløte ნაღები
fløy ფლუგერი

ფლიგელი, ფრთა
fløyel ხავერდი
fløyels ხავერდოვანი
fløyelsaktig ხავერდოვანი
fløyelsblomst ხავერდა (ყვავილი Tagetes)
fløyelsbukse ხავერდის შარვალი
fløyelsmyk ხავერდოვანი
fløyelsmykhet ხავერდოვნება
fløyelsrevolusjon ხავერდოვანი რევოლუცია
fløyelsskjørt ხავერდის ქვედატანი
fløyte ფლეიტა

სასტვენი
სტვენა

flåte ტივი
ფლოტი

flåtebase სამხედრო-საზღვაო ბაზა
flåtefornyelse ფლოტის განახლება
flått ტკიპა
fnokk ღინღლი (მცენარეული)
fnugg ნამცეცი, ფიფქი
foaje ფოიე
fobi ფობია
fokal ფოკალური
fokk წინა ანძის ქვედა აფრა

ქარბუქი
fokkemast წინა ანძა
fokksnø ქარბუქი
fokus ფოკუსი
fokusere ფოკუსირება
fokusering ფოკუსირება
fokusert ფოკუსირებული,

კონცენტრირებული
folde მოხრა, დაკეცვა
foldekniv საკეცი დანა
fole კვიცი
folie ფოლგა
folk ხალხი
folkeavstemning რეფერენდუმი
folkebevegelse სახალხო მოძრაობა
folkebibliotek საჯარო ბიბლიოთეკა
folkedans ხალხური ცეკვა

folkedansfestival ხალხური ცეკვების
ფესტივალი

folkediktning ფოლკლორი
folkedrakt ეროვნული სამოსი
folkeeiendom ხალხის საკუთრება
folkeeventyr ხალხური ზღაპარი
folkefest სახალხო დღესასწაული
folkefiende ხალხის მტერი
folkeforsamling შეკრება, მიტინგი
folkeforum სახალხო ფორუმი
folkefront სახალხო ფრონტი
folkehelt ეროვნული გმირი
folkekarakter მენტალიტეტი
folkekrav ხალხის მოთხოვნა
folkeleder ხალხის ლიდერი
folkelig ხალხური, სახალხო
folkemengde ბრბო
folkemord გენოციდი
folkemuseum ეთნოგრაფიული მუზეუმი
folkemusikk ხალხური მუსიკა
folkemusikkfestival ხალხური მუსიკის

ფესტივალი
folkemøte შეკრება, მიტინგი
folkeopinion საზოგადოებრივი აზრი
folkeopprør აჯანყება
folkeoppstand აჯანყება
folkeparti სახალხო პარტია
folkeregister სახალხო რეესტრი
folkereisning სახალხო მოძრაობა

აჯანყება
folkerepublikk სახალხო რესპუბლიკა
folkerett საერთაშორისო სამართალი
folkerik მჭიდროდ დასახლებული
folkesang ხალხური სიმღერა
folkesky ჩაკეტილი, ასოციალური
folkeslag ეროვნება
folkesnakk ჭორი
folkestemning ხალხის განწყობა
folketaler ორატორი, მჭერმეტყველი
folketall მოსახლეობის რაოდენობა
folketallsnedgang მოსახლეობის შემცირება
folketallsvekst მოსახლეობის ზრდა
folketelling მოსახლეობის აღწერა
folketetthet მოსახლეობის რაოდენობა

ფართობის ერთეულზე
folketing პარლამენტი (დანიაში)
folketog სახალხო მსვლელობა
folketom უკაცრიელი,

გაუკაცრიელებული
folketribune სახალხო ტრიბუნა
folketro ცრურწმენა
folketrygd სოციალური დაზღვევა

flyvertinne folketrygd
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folketrygdsystem სოციალური დაზღვევის
სისტემა

folkevalgt ხალხის რჩეული
folkevandring გადასახლება, მასიური

მიგრაცია
folkevett საღი აზრი
folkevilje ხალხის ნება
folkevisdom ხალხური სიბრძნე
folkevise ხალხური სიმღერა
folkevond ავი (მაგ. ძაღლი)
folkevrimmel ბრბო, ხალხმრავლობა
folklore ფოლკლორი
folksom ხალხმრავალი
folksomhet ხალხმრავლობა
foll მოსავალი
follerik მოსავლიანი
folunge კვიცი
fond ფონი

ფონდი
fondsbørs საფონდო ბირჟა
fonem ფონემა
fonetikk ფონეტიკა
fonetisk ფონეტიკური
fonograf ფონოგრაფი
fonografisk ფონოგრაფიული
fonogram ფონოგრამა
fonologi ფონოლოგია
fonologisk ფონოლოგიური
font გარკვეული შრიფტის

ასონიშანთა ერთობლიობა
fontene შადრევანი
for რადგან, გამო

ფასად, გულისთვის
წინ, პირისპირ
ძალიან

foraksel წინა ღერძი
forakt ზიზღი
foraktelig საზიზღარი
foraktfull საზიზღარი
foran წინ, წინაშე

პირისპირ
foranderlig ცვლადი
foranderlighet ცვალებადობა
forandre შეცვლა, ცვლა, გადაკეთება
forandret შეცვლილი
forandring ცვლილება
forankre ღუზის დაშვება
forankring ღუზის დაშვება
forankringspunkt ღუზის დაშვების ადგილი
foranledning საფუძველი
foranliggende წინ მდებარე
forannevnt ზემოხსენებული
foranstående წინ მდგომი

forarbeid მოსამზადებელი სამუშაო
forarge გაჯავრება, წყენინება,

გაღიზიანება
forargelig გამაღიზიანებელი,

აღმაშფოთებელი
forband შენაერთი
forbanne დაწყევლა
forbannelse სალანძღავი სიტყვა, გინება
forbannet წყეული
forbause გაკვირვება, განცვიფრება,

გაოცება
forbauselse გაკვირვება, განცვიფრება
forbausende საკვირველი, გამაოცებელი,

განსაცვიფრებელი
forbauset გაკვირვებული,

გაოცებული,
განცვიფრებული

forbederlig გამოსწორებადი
forbedre გაუმჯობესება
forbedret გაუმჯობესებული
forbedring გაუმჯობესება

უკეთესობა
forbedringsprosess გაუმჯობესების პროცესი
forbeholde დატოვება, შეკავება
forbeholden თავშეკავებული
forbein წინა თათი
forben წინა თათი
forberede მომზადება, მზადება
forberedelse სამზადისი
forberedelsesarbeid მოსამზადებელი სამუშაო
forberedelseskurs მოსამზადებელი კურსი
forberedende მოსამზადებელი
forberedt მომზადებული
forbi გავლით, გასწვრივ
forbigangen განვლილი
forbigå გვერდის ავლა
forbigåelse გვერდის ავლა
forbigående გამვლელი
forbikjøre გასწრება
forbikjørende გამსწრები
forbikjøring გასწრება
forbikjøringsmulighet გასწრების შესაძლებლობა
forbilde ნიმუში, მაგალითი, სცენარი
forbinde დაკავშირება, შეერთება,

გადაბმა
შეხვევა, გადახვევა

forbindelse კავშირი
შენაერთი

forbinding გადახვევა
სახვევი

forbipasserende გამვლელი
forbitt დაკბენილი
forbli დარჩენა

folketrygdsystem forbli
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forblinde დაბრმავება
forblø სისხლისგან დაცლა
forblødning სიკვდილი სისხლის დიდი

დანაკარგის გამო
forbokstav პირველი ასო
forbrenne წვა, დაწვა
forbrenning წვა, დაწვა

დამწვრობა
forbrenningshastighet წვის სისწრაფე
forbrenningsmotor შიგაწვის ძრავა
forbrenningsprodukt წვის პროდუქტი
forbrenningsprosess წვის პროცესი
forbrenningstemperatur წვის ტემპერატურა
forbruk ხარჯი

მოხმარება
forbruke ხარჯვა

მოხმარება
forbruker მომხმარებელი
forbrukerbeskyttelse მომხმარებლის დაცვა
forbrukerelektronikk საყოფაცხოვრებო

ელექტრონიკა
forbrukergruppe მომხმარებელთა ჯგუფი
forbrukerinnflytelse მომხმარებლის გავლენა
forbrukersamfunn მოხმარების საზოგადოება
forbrukersynspunkt მომხმარებლის

თვალსაზრისი
forbrukervennlig მომხმარებლისთვის

მოსახერხებელი
forbruksregulerende მოხმარების

მარეგულირებელი
forbruksøkning მოხმარების ზრდა
forbryte დარღვევა, დაშავება
forbrytelse დანაშაული,

ბოროტმოქმედება
forbryter დამნაშავე, დამრღვევი,

სამართალდამრღვევი,
ბოროტმოქმედი

forbryterbande კრიმინალური დაჯგუფება
forbrytermiljø კრიმინალური გარემო
forbryterorganisasjon კრიმინალური

ორგანიზაცია
forbrytersk კრიმინალური,

დანაშაულებრივი
forbrytersprog ქურდული ენა
forbryterspråk ქურდული ენა
forbryterverden კრიმინალური სამყარო
forbrytervirksomhet კრიმინალური საქმიანობა
forbrødring დაძმობილება
forbud აკრძალვა
forbuden აკრძალული
forbudsperiode აკრძალვის პერიოდი
forbudsskilt გამაფრთხილებელი

(ამკრძალავი) ნიშანი

forbudssone აკრძალული ზონა
forbudstid აკრძალვის პერიოდი
forbudt აკრძალული
forbund კავშირი, გაერთიანება
forbundsfelle მოკავშირე
forbundsrepublikk ფედერაციული

რესპუბლიკა
forby აკრძალვა
forbydende ამკრძალავი
forbytte არევა, შემთხვევით სხვისი

ნივთის აღება
fordampe აორთქლება, ააირება
fordampet აორთქლებული
fordamping აორთქლება, ააირება
fordampingsareal აორთქლების არე
fordampingsflate აორთქლების ზედაპირი
fordampingsprosess აორთქლების პროცესი
fordampning აორთქლება, ააირება
fordampningsareal აორთქლების არე
fordampningsflate აორთქლების ზედაპირი
fordampningsprosess აორთქლების პროცესი
fordekk წინა საბურავი
fordekt ფარული
fordel უპირატესობა

სარგებელი, მოგება
fordelaktig მომგებიანი
fordele დაყოფა

განაწილება
fordeler გამანაწილებელი
fordeling განაწილება
fordelingsendring განაწილების ცვლილება

გადანაწილება
fordelingsfunksjon განაწილების ფუნქცია
fordelingskurve განაწილების მრუდე
fordelingsmekanisme განაწილების მექანიზმი
fordelingsnett სადისტრიბუციო ქსელი
fordelingspolitikk დაყოფის პოლიტიკა
fordelingsspørsmål განაწილების საკითხი
fordelt განაწილებული,

დანაწილებული
forderve გაფუჭება
fordervelig დამღუპველი
fordervet გაფუჭებული
fordi იმიტომ, რადგანაც
fordoble გაორმაგება, გაორკეცება
fordobling გაორმაგება, გაორკეცება
fordom ცრურწმენა
fordomsfri არაცრუმორწმუნე
fordomsfrihet არაცრუმორწმუნეობა
fordomsfull ცრუმორწმუნე
fordomsfullhet ცრუმორწმუნეობა
fordomsløs ცრურწმენების გარეშე
fordra ატანა, გაძლება

forblinde fordra
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fordragelig ამტანი, მომთმენი
fordre მოთხოვნა
fordreie დამახინჯება
fordring მოთხოვნა

პრეტენზია
fordringsfull მომთხოვნი

პრეტენზიული
fordringsløs არამომთხოვნი
fordrive განდევნა, გაგდება
fordrivelse განდევნა
fordrivelsesprosess განდევნის პროცესი
fordufte აორთქლება
fordufting აორთქლება
fordumme გამოშტერება, დაჩლუნგება
fordunste აორთქლება
fordunstelse აორთქლება
fordunstning აორთქლება
fordype გაღრმავება
fordyping ღრმული
fordypning ჩაღრმავება
fordømme დაგმობა, განკიცხვა

დაწყევლა
fordømmelse დაგმობა, განკიცხვა

დაწყევლა
fordømt გაკიცხული
fordøye გადახარშვა, ათვისება,

მონელება
fordøyelig მონელებადი
fordøyelse მონელება
fordøyelsesprosess მონელების პროცესი
fordøyelsesregulerende მონელების

მარეგულირებელი
forebygge თავიდან აცილება
forebyggelse თავიდან აცილება
forebyggende გამაფრთხილებელი,

პრევენციული
forebygging თავიდან აცილება,

პრევენცია
forebyggingstiltak პრევენციული ზომა
foredle გაკეთილშობილება,

გაუმჯობესება
foredling გაკეთილშობილება,

გაუმჯობესება
foredra მოხსენება
foredrag მოხსენება, ლექცია
foredragsholder მომხსენებელი
foredragsrekke ლექციათა ციკლი,

მოხსენებათა სერია
foredragssal აუდიტორია,

საკონფერენციო დარბაზი
foredragsserie მოხსენებათა სერია
forefalle მოხდომა, შემთხვევა
forefinne წინა ფარფლი

foregangsbedrift წარმატებული კომპანია
foregangskvinne ავანგარდისტი, მოწინავე

ქალი
foregangsland განვითარებული ქვეყანა
foregangsmann ავანგარდისტი, მოწინავე

კაცი
foregangsrolle წამყვანი როლი
foregi თავის მოჩვენება, თავის

მოკატუნება
foregå მიმდინარეობა
forekomme ადგილის ქონა
forekomst საბადო
forelder მშობელი
foreldet მოძველებული
foreldre მშობლები
foreldreansvar მშობელთა

პასუხისმგებლობა
foreldregenerasjon უფროსი თაობა
foreldrehjem მშობლების სახლი
foreldreinnflytelse მშობლების გავლენა
foreldreløs ობოლი, დაობლებული,

უდედმამო
foreldremøte მშობელთა კრება
foreldrepar მშობლები
forelegg ჯარიმა
forelese კითხვა, სწავლება
foreleser ლექტორი
forelesning ლექცია
forelesningsrekke ლექციათა კურსი
forelesningssal აუდიტორია
forelesningsserie ლექციათა კურსი
foreligge არსებობა
forelske შეყვარება
forelskelse შეყვარებულობა,

სიყვარული
forelsket შეყვარებული
foreløpig ამჟამად

ამჟამინდელი
forene გაერთიანება

შეთავსება
forenelig თავსებადი, შეთავსებადი,

შეხამებადი
forenelighet თავსებადობა
forenende გამაერთიანებელი
forenet გაერთიანებული,

შეერთებული
forening კავშირი, საზოგადოება,

გაერთიანება
foreningsmedlem კავშირის წევრი,

საზოგადოების წევრი
forenkle გამარტივება
forenklet გაიოლებული,

გამარტივებული

fordragelig forenklet
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forenkling გამარტივება
foreskrive დაწესება, მითითება
foreslke შეყვარება
foreslå შეთავაზება, შემოთავაზება
foreslått შეთავაზებული,

შემოთავაზებული
forespørsel შეკითხვა, მოთხოვნა
forestille წარმოდგენა
forestilling წარმოდგენა, სპექტაკლი

ცნება
forestillingsevne წარმოდგენის უნარი,

ფანტაზიის უნარი
foreta განხორციელება
foretak საწარმო
foretakseier საწარმოს მფლობელი
foretrekke უპირატესობის მინიჭება
forevige უკვდავყოფა
forevigelse უკვდავყოფა
forfader წინაპარი
forfall დაქცევა, ნგრევა, ჩავარდნა
forfalle დაქცევა, ნგრევა, ჩავარდნა
forfallen დაქცეული

ვადაგასული,
ვადაგადაცილებული

forfallsdag ბოლო ვადა
forfallsdato ბოლო ვადა
forfallsperiode ჩავარდნის პერიოდი
forfallstendens ჩავარდნის ტენდენცია
forfallstid ჩავარდნის პერიოდი
forfallsår ჩავარდნის წელი
forfalske გაყალბება, ფალსიფიკაცია
forfalsker გამყალბებელი,

ფალსიფიკატორი
forfalsket ყალბი, გაყალბებული
forfalskning გაყალბებული ნივთი,

სიყალბე
forfatning მდგომარეობა

კონსტიტუცია
forfatningsbeskyttelse კონსტიტუციის დაცვა
forfatningsbrudd კონსტიტუციის დარღვევა
forfatningsdomstol საკონსტიტუციო

სასამართლო
forfatningsendring კონსტიტუციური

ცვლილება
forfatningsmessig კონსტიტუციური,

საკონსტიტუციო
forfatningsrett კონსტიტუციური უფლება
forfatningsstridig არაკონსტიტუციური
forfatte შეთხზვა, წერა
forfatter მწერალი

ავტორი
forfatterbiografi მწერლის ბიოგრაფია
forfatterforbund მწერალთა კავშირი

forfatterforening მწერალთა კავშირი
forfatterhonorar მწერლის ჰონორარი
forfatterinne მწერალი ქალი
forfatterløs უავტორო
forfatterorganisasjon მწერალთა კავშირი
forfatterpar მწერალთა წყვილი
forfatterportrett მწერლის პორტრეტი
forfatterpsevdonym მწერლის ფსევდონიმი
forfatterrett საავტორო უფლება
forfatterskap ავტორობა
forfatterskarriere მწერლის კარიერა
forfattertalent მწერლობის ნიჭი
forfedre წინაპრები
forfengelig ამაო, უქმი, ფუჭი
forfengelighet ამაოება
forferde თავზარდაცემა
forferdelig საზარელი, შემზარავი,

საშინელი,
ავადსახსენებელი

forferdelighet საშინელება
forferdelse საშინელება
forfinet დახვეწილი, ნატიფი
forfjamse დაბნევა
forfjamset დაბნეული
forflere გამრავლება,

გამრავალკეცება, გაზრდა
forflytning გადაადგილება
forflytningshemmet მოძრაობაშეზღუდული
forflytningsvektor გადაადგილების ვექტორი
forflytte გადანაცვლება, გადაყვანა,

გადასვლა (forflytte seg)
forflytting გადანაცვლება
forfra წინიდან

თავიდან
forfremme დაწინაურება
forfriske გაგრილება
forfriskende გამაგრილებელი
forfrossen გაყინული
forfryse გაყინვა, მოყინვა
forfrysning გაყინვა, მოყინვა
forfølge დევნა
forfølgelse დევნა
forfølger მდევარი
forfølgning დევნა
forføre შეტყუება, შეცდენა
forførelse შეტყუება, შეცდენა
forførelsesteknikk შეცდენის ტექნიკა
forfører შემცდენი, მაცდუნებელი
forførerisk მაცდური
forførerske შემცდენი, მაცდუნებელი
forføring შეტყუება, შეცდენა
forføringskunst შეცდენის ხელოვნება
forgangen განვლილი

forenkling forgangen
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forgasse აორთქლება, ააირება,
აირად გადაქცევა

forgasser კარბიურატორი
forgassermotor კარბიურატორული ძრავა
forgifte მოწამვლა, მოშხამვა
forgiftet მოწამლული
forgiftning მოწამვლა
forgiftningsrisiko მოწამვლის საშიშროება
forgiftningssymptom მოწამვლის სიმპტომი
forgjelde ვალებში ჩაფლობა
forgjeldet ვალებში ჩაფლული
forgjengelig წარმავალი
forgjengelighet წარმავლობა
forgjenger წინამორბედი
forgjeves ამაო, უქმი

ამაოდ, ფუჭად
forglemme დავიწყება, მივიწყება
forglemmegei კესანე, ცისანა (მცენარის

სახეობა Myosotis)
forglemmelse დავიწყება
forgrene განშტოება
forgrenelse განშტოება
forgrening განშტოება
forgrunn წინა პლანი
forgrunnsfigur გამოჩენილი ადამიანი
forgrunnsskikkelse გამოჩენილი ადამიანი
forgrått ატირებული
forgude გაღმერთება
forgudelse გაღმერთება
forgylle მოოქროება

გალამაზება
forgylt მოოქროვილი
forhale გაწელვა, გაჭიანურება
forhaling გაწელვა, გაჭიანურება
forhalingspolitikk გაჭიანურების პოლიტიკა
forhalingstaktikk გაჭიანურების ტაქტიკა
forhalingsteknikk გაჭიანურების ტექტიკა
forhall ვესტიბიული
forhandle მოლაპარაკების წარმოება

ვაჭრობა
forhandler მოლაპარაკების

მწარმოებელი,
მომრიგებელი
მოვაჭრე

forhandlernett სადისტრიბუციო ქსელი
forhandling მოლაპარაკება
forhandlingsbord მოლაპარაკებათა მაგიდა
forhandlingsbrudd მოლაპარაკებათა შეწყვეტა
forhandlingsemne მოლაპარაკების თემა
forhandlingsevne მოლაპარაკების უნარი
forhandlingsfase მოლაპარაკების ფაზა
forhandlingsmotpart მოლაპარაკების მეორე

მხარე

forhandlingspart მოლაპარაკების მხარე
forhandlingsperiode მოლაპარაკებათა პერიოდი
forhandlingsprosess მოლაპარაკების პროცესი
forhandlingsresultat მოლაპარაკების შედეგი
forhandlingsrunde მოლაპარაკებათა რაუნდი
forhandlingssak მოლაპარაკების საგანი
forhandlingsspørsmål მოლაპარაკების საკითხი
forhandlingsstadium მოლაპარაკების სტადია
forhandlingsstart მოლაპარაკების დაწყება
forhandlingstaktikk მოლაპარაკების ტაქტიკა
forhandlingstema მოლაპარაკების თემა
forhandlingsvilje მოლაპარაკების სურვილი
forhaste დაჩქარება
forhastelse დაჩქარება
forhatt საძულველი, საძაგელი
forheng ფარდა
forhenværende ყოფილი
forhindre შეფერხება, ხელის შეშლა
forhindring დაბრკოლება
forhistorie წინა ისტორია
forhistorisk წინაისტორიული
forhjul წინა ბორბალი
forhjulsdrevet წამყვანი წინა ბორბლებით
forhjulsoppheng წინა ბორბლის საკიდარი
forhold მდგომარეობა, ვითარება,

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

forholdsmessig პირობითი, ფარდობითი
forholdsregel ზომა, ღონისძიება
forholdsvis შედარებით, მეტ-ნაკლებად
forhør დაკითხვა
forhøre დაკითხვა
forhørsmetode დაკითხვის მეთოდი
forhørsprosess დაკითხვის პროცესი
forhørsprotokoll დაკითხვის ოქმი
forhøye აწევა, გაზრდა
forhøyelse აწევა, გაზრდა, ზრდა
forhøyning მაღლობი, ამაღლებული

ადგილი
forhånd წინასწარ (på forhånd)
forhåndenværende ხელთ არსებული,

წინამდებარე
forhåndsannonsere წინასწარ გამოცხადება
forhåndsannonsering წინასწარ გამოცხადება
forhåndsannonsert წინასწარ გამოცხადებული
forhåndsavgjøre წინასწარ გადაწყვეტა
forhåndsavgjørelse წინასწარი გადაწყვეტილება
forhåndsavtale წინასწარი შეთანხმება
forhåndsavtalt წინასწარ შეთანხმებული

forgasse forhåndsavtalt
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forhåndsberegne წინასწარ გათვლა, წინასწარ
გაანგარიშება

forhåndsberegning წინასწარი გათვლა,
წინასწარი გაანგარიშება

forhåndsbeskrivelse წინასწარი აღწერა
forhåndsbestemt წინასწარ გადაწყვეტილი
forhåndsbestille წინასწარ შეკვეთა
forhåndsbestilling წინასწარი შეკვეთა
forhåndsbestilt წინასწარ შეკვეთილი
forhåndsbetale წინასწარ გადახდა
forhåndsbetaling წინასწარი გადახდა
forhåndsbetalt წინასწარ გადახდილი
forhåndsbetingelse წინაპირობა
forhåndsbooking წინასწარი დაჯავშნა
forhåndsdefinere წინასწარ განსაზღვრა
forhåndsdefinert წინასწარ განსაზღვრული
forhåndsgodkjent წინასწარ დადასტურებული
forhåndsinformasjon წინასწარი ინფორმაცია
forhåndsinformere წინასწარ ინფორმირება
forhåndsinformering წინასწარ ინფორმირება
forhåndsinnbetaling წინასწარი გადახდა
forhåndsinnstilling წინათგანწყობა
forhåndskalkulere წინასწარ გაანგარიშება
forhåndskalkulering წინასწარ გაანგარიშება
forhåndskjøp წინასწარი შესყიდვა
forhåndskjøpe წინასწარ შესყიდვა
forhåndskontroll წინასწარი კონტროლი
forhåndskrav წინასწარი მოთხოვნა
forhåndskunnskap წინასწარი ცოდნა
forhåndsløfte წინასწარი დაპირება
forhåndsmelding წინასწარი შეტყობინება
forhåndsopplysning წინასწარი ინფორმაცია
forhåndsplan წინასწარი გეგმა
forhåndsplanlagt წინასწარ დაგეგმილი
forhåndsplanlegging წინასწარ დაგეგმვა
forhåndspris წინასწარი ფასი
forhåndsprognose წინასწარი პროგნოზი
forhåndspåmelding წინასწარი ჩაწერა
forhåndssamtykke წინასწარი თანხმობა
forhåndsselge წინასწარ გაყიდვა
forhåndssortert წინასწარ დახარისხებული
forhåndsstemme წინასწარ ხმის მიცემა
forhåndsstemmegivning წინასწარი ხმის მიცემა
forhåndssvar წინასწარი პასუხი
forhåndstillatelse წინასწარი ნებართვა
forhåndstrening წინასწარი მომზადება
forhåndsutfylle წინასწარ შევსება
forhåndsutfylt წინასწარ შევსებული
forhåndsutprøvd წინასწარ შემოწმებული
forhåndsvarsel წინასწარი გაფრთხილება
forhåndsvarsle წინასწარ გაფრთხილება
forhåndsvarsling წინასწარ გაფრთხილება
forhåndsvise წინასწარ ჩვენება

forhåndsvurdere წინასწარ შეფასება
forhåndsvurdering წინასწარი შეფასება
forhåne დაცინვა
forhånelse დაცინვა
forhånende დამცინავი
forhåning დაცინვა
forhåpning იმედი
forhåpningsfull იმედით აღსავსე
forkammer წინაგული
forkant წინა მხარე
forkasse საკვებური
forkjemper მებრძოლი, მომხრე
forkjæle განებივრება
forkjælt განებივრებული,

განაზებული
forkjøle გაცივება
forkjølelse გაცივება
forkjølelsessymptom გაცივების სიმპტომი
forkjølet გაცივებული
forkjøpsrett უპირატესი შესყიდვის

უფლება
forkjøpsrettsberettiget უპირატესი შესყიდვის

უფლების მქონე
forklare ნათელყოფა, ცხადყოფა,

ახსნა
forklarende განმარტებითი
forklaring ნათელყოფა, ცხადყოფა,

ახსნა
forklarlig ახსნადი
forkle წინსაფარი

გადაცმა
forkledd გადაცმული
forkledning გადაცმა
forkorte შემოკლება
forkortelse შემოკლება
forkorting შემოკლება
forlag გამომცემლობა
forlagsansatt გამომცემლობის

თანამშრომელი
forlagsbransje საგამომცემლო სექტორი
forlagsdirektør გამომცემლობის

დირექტორი
forlagsmessig საგამომცემლო
forlagsredaktør გამომცემლობის

რედაქტორი
forlagssjef გამომცემლობის უფროსი
forlagsvirksomhet საგამომცემლო საქმიანობა
forlate მიტოვება

პატიება
forlatelse პატიება
forlatt მიტოვებული
forlegge გამოცემა
forlegger გამომცემელი

forhåndsberegne forlegger
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forlengbar გაგრძელებადი
forlenge გაგრძელება, წაგრძელება
forlengelse წაგრძელება
forlenget გახანგრძლივებული
forlik თანხმობა
forlike შერიგება
forlikelig თავსებადი
forliker შემრიგებელი
forliksavtale გარიგება
forlise ჩაძირვა
forlokke შეტყუება, შეცდენა
forlokkende მიმზიდველი, მაცდური
forlove დანიშვნა
forlovelse ნიშნობა
forlover მეჯვარე
forlovet დანიშნული
forløpen განვლილი
forløper წინამორბედი
form ფორმა
formal ფორმალური
formalisere ფორმალიზება
formalisering ფორმალიზაცია
formalisert ფორმალიზებული
formalisme ფორმალიზმი
formalist ფორმალისტი
formalistisk ფორმალისტური
formalitet ფორმალობა,

ფორმალურობა
formann თავმჯდომარე, თავკაცი
formannskap თავმჯდომარეობა
formannsplass თავჯდომარის ადგილი
format ფორმატი
formatbestemmelse ფორმატის დადგენა
formatendring ფორმატის შეცვლა
formatere ფორმატირება
formatering ფორმატირება
formatert დაფორმატებული
formdannelse ფორმირება
forme ფორმირება, შექმნა

ფორმულირება,
ჩამოყალიბება

formel ფორმულა
formell ფორმალური,

ოფიციალური
formelløp ავტორბოლა
formelsprog ფორმალიზმი
formelspråk ფორმალიზმი
formelvogn ბოლიდი
formendring ფორმის შეცვლა
formendringsevne პლასტიკურობა
formentlig სავარაუდო, მოსალოდნელი
formere ფორმირება

რეპროდუქცია

formering ფორმირება
formeringsevne რეპროდუქციის უნარი
formfullendt სრულყოფილი,

მოხდენილი
formgi გაფორმება
formgiver დიზაინერი
formgiving დიზაინი

გაფორმება
formgivingsfag დიზაინი (საგანი)
formgivning დიზაინი

გაფორმება
formgivningsfag დიზაინი (საგანი)
formidabel დიდი, უზარმაზარი
formiddag დილა
formiddagsavis დილის გაზეთი
formiddagsfly დილის ფრენა
formiddagsgudstjeneste დილის ღვთისმსახურება
formiddagskaffe დილის ყავა
formiddagsmat საუზმე
formiddagssending დილის გამოშვება
formiddagssesjon დილის სესია
formiddagssol დილის მზე
formiddagstime დილის საათი
formidle შუამავლობა
formidler შუამავალი
formidlerorganisasjon შუამავალი ორგანიზაცია
formidlerrolle შუამავლის როლი
formidling შუამავლობა
formidlingsvirksomhet შუამავლობა
formilde შერბილება
formilding შერბილება
formildning შერბილება
formingsprosess ფორმირების პროცესი
forminske შემცირება
forminskelsesform კნინობითი ფორმა
forminskelsesord კნინობითი სიტყვა
forminskelsessuffiks კნინობითი სუფიქსი
forminsket დაპატარავებული
forminskingsord კნინობითი სიტყვა
forminskingssuffiks კნინობითი სუფიქსი
formløs უფორმო, ამორფული
formløshet ამორფულობა
formode ვარაუდი
formodentlig სავარაუდოდ
formodning ვარაუდი
formue ქონება
formuemessig ქონებრივი
formuende შეძლებული
formuesavgift ქონებრივი გადასახადი
formuesbeskatning ქონების დაბეგვრა
formuesbeskatte ქონების დაბეგვრა
formuesbeskatting ქონების დაბეგვრა
formuesfordeling ქონების განაწილება

forlengbar formuesfordeling
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formuesforøkelse ქონების გაზრდა
formuesskatt ქონებრივი გადასახადი
formuesskattesats ქონებრივი საგადასახადო

განაკვეთი
formuesverdsettelse ქონების შეფასება
formular ბლანკი
formulere ფორმულირება,

ჩამოყალიბება
formulering ფორმულირება,

ჩამოყალიბება
formuleringsevne ფორმულირების უნარი
formulert ფორმულირებული
formynder მეურვე
formynderi მეურვეობა
formyndersk სამეურვეო
formynderskap მეურვეობა
formynderske მეურვე
formørke დაბნელება, ჩაბნელება
formørkelse დაბნელება, ჩაბნელება
formørket ჩაბნელებული
formørkning დაბნელება, ჩაბნელება
formål მიზანი, ამოცანა, განზრახვა
formålsløs მიზანს მოკლებული
formålsløshet მიზანს მოკლებულობა
formålsrettet მიზანდასახული,

მიზანმიმართული
formålstjenlig მიზანდასახული
formålstjenlighet მიზანდასახულობა
fornavn სახელი
fornedrelse დამცირება
fornedret დამცირებული
fornemme გრძნობა, შეგრძნება, აღქმა
fornemmelse გრძნობა, შეგრძნება, აღქმა
fornorske განორვეგიელება
fornorsking განორვეგიელება
fornorskingspolitikk განორვეგიელების

პოლიტიკა
fornorskning განორვეგიელება
fornuft ჭკუა
fornuftekteskap გათვლილი ქორწინება
fornuftig გონივრული, გააზრებული

გონივრულად,
გააზრებულად, აზრიანად

fornuftighet გონიერება
fornuftigvis გონიერად
fornuftmessig გონიერი
fornuftsekteskap გათვლილი ქორწინება
fornuftsmessig გონიერი
fornuftsstridig უაზრო
fornuftsstyrt რაციონალური
fornuftstridig უაზრო
fornybar განახლებადი
fornye განახლება

fornyelse განახლება
fornyelsesdato განახლების თარიღი
fornyelsesplan განახლების გეგმა
fornyelsesprogram განახლების პროგრამა
fornyelsesprosess განახლების პროცესი
fornyet განახლებული
fornyingsprosess განახლების პროცესი
fornærme წყენინება, შეურაცხყოფა
fornærmelig საწყენი, შეურაცხმყოფელი
fornærmelse წყენა, შეურაცხყოფა
fornærmet განაწყენებული, ნაწყენი,

გულნატკენი
fornøden აუცილებელი,

გარდაუვალი, საჭირო
fornødenhet აუცილებლობა,

აუცილებელი რამ
fornøyd კმაყოფილი
fornøye გახარება
fornøyelse სიხარული
forord წინასიტყვაობა
forordne დადგენა, დაწესება
forordning დადგენა, დაწესება
forover წინ
forpart წინა ნაწილი
forpeste მოშხამვა, მოწამვლა,

დაბინძურება
forpint დატანჯული,

გაწვალებული, გაწამებული
forplante გამრავლება, გავრცელება
forplantning გამრავლება, გავრცელება
forplantningsdyktig გამრავლების უნარიანი
forplantningsevne გამრავლების უნარი
forplantningshastighet გავრცელების სიჩქარე
forplikte დავალება, დაკისრება
forpliktelse ვალდებულება
forpliktende ვალდებულების

დამკისრებელი
forrang უპირატესობა
forrest წინა, პირველი, მოწინავე
forresten ამასთანავე, სხვათა შორის
forretning საქმე

მაღაზია, საწარმო
forretningsavtale ბიზნეს-გარიგება
forretningsdrivende მეწარმე
forretningsfolk მეწარმეები, ბიზნესმენები
forretningsimperium ბიზნეს-იმპერია
forretningsinteresse ბიზნეს-ინტერესი
forretningsklasse ბიზნეს-კლასი
forretningskorrespondanse ბიზნეს-კორესპონდენცია
forretningskvinne მეწარმე ქალი
forretningsmann ბიზნესმენი, მეწარმე
forretningsmetode ბიზნეს-მეთოდი
forretningsmiljø ბიზნეს-გარემო

formuesforøkelse forretningsmiljø
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forretningspartner ბიზნეს-პარტნიორი
forretningsplan ბიზნეს-გეგმა
forretningssenter სავაჭრო ცენტრი
forretningsvirksomhet მეწარმეობა
forrett პრივილეგია, უპირატესობა

მსუბუქი საჭმელი
ძირითადი კერძის წინ

forreven დახეული,
დაკუწმაწებული,
დანაწევრებული

forrige წინა, უწინდელი,
განვლილი

forræder მოღალატე
forræderi ღალატი
forræderianklage ღალატის ბრალდება
forrædersk ფარისევლური
forråd მარაგი
forråtne ლპობა
forråtnelse ლპობა, დაშლა
forråtnelsesprosess ლპობის პროცესი
forsamle შეგროვება, შეკრება
forsamling კრება, სხდომა, შეხვედრა,

ყრილობა
forsamlingsfrihet შეკრების თავისუფლება
forseelse დაუდევრობა
forseggjort დახვეწილი, გამოყვანილი
forsegle დალუქვა
forsendelse გაგზავნა

გზავნილი
forsere ფორსირება
forsete წინა ადგილი
forside წინა მხარე

პირველი გვერდი
forsidebilde სურათი ჟურნალის ყდაზე
forsikre დაზღვევა

დარწმუნება
forsikret დაზღვეული
forsikring დაზღვევა
forsikringsbransje დაზღვევის სექტორი
forsikringselskap სადაზღვევო კომპანია
forsikringsfond სადაზღვევო ფონდი
forsikringsmessig სადაზღვევო
forsikringsnæring დაზღვევის სექტორი
forsikringsperiode დაზღვევის პერიოდი
forsikringspolise სადაზღვევო პოლისი
forsikringsselskap სადაზღვევო კომპანია
forsikringssvindel სადაზღვევო თაღლითობა
forsikringssystem დაზღვევის სისტემა
forsikringsvilkår დაზღვევის პირობები
forsikringsvirksomhet სადაზღვევო საქმიანობა

forsiktig ფრთხილი
ფრთხილად
წინდახედული
წინდახედულად

forsiktighet სიფრთხილე
წინდახედულობა

forsinke შეჩერება, შეფერხება,
დაყოვნება

forsinkelse დაგვიანება, შეფერხება
forsinket შეჩერებული,

შეფერხებული,
შეყოვნებული

forske კვლევა, ძიება
forsker მკვლევარი
forskerarbeid კვლევითი სამუშაო
forskerblikk თვალჩაციებული მზერა
forskerglede აღმოჩენის სიხარული
forskergruppe კვლევითი ჯგუფი
forskertrang ლტოლვა მეცნიერიბისადმი
forsking კვლევა
forskingsaktivitet კვლევითი საქმიანობა
forskingsanstalt კვლევითი დაწესებულება
forskingsarbeid კვლევითი სამუშაო
forskingsarbeider მკვლევარი
forskingsavdeling კვლევითი განყოფილება
forskingsbase კვლევითი ბაზა
forskingsbasert კვლევებზე დაფუძნებული
forskingsbedrift კვლევითი საწარმო
forskingsbibliotek სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
forskingsbåt კვლევითი ნავი
forskingsekspedisjon კვლევითი ექსპედიცია
forskingsemne კვლევის თემა, კვლევის

საგანი
forskingsenter კვლევითი ცენტრი
forskingsfartøy კვლევითი ხომალდი
forskingsfase კვლევის ფაზა
forskingsfelt კვლევის სფერო
forskingsgrein კვლევის დარგი
forskingsgren კვლევის დარგი
forskingsgruppe მკვლევართა ჯგუფი
forskingsinstitutt კვლევითი ინსტიტუტი
forskingslaboratorium კვლევითი ლაბორატორია
forskingsmessig კვლევითი
forskingsmetode კვლევის მეთოდი
forskingsmål კვლევის მიზანი
forskingsobjekt კვლევის ობიექტი
forskingsområde მეცნიერების დარგი,

კვლევების სფერო
forskingspersonell მკვლევრები
forskingsprogram კვლევითი პროგრამა
forskingsprosess კვლევის პროცესი
forskingsprosjekt კვლევითი პროექტი
forskingsrapport კვლევის ანგარიში

forretningspartner forskingsrapport
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forskingsreaktor კვლევითი რეაქტორი
forskingsresultat კვლევის შედეგი
forskingsretning კვლევის მიმართულება
forskingssenter კვლევითი ცენტრი
forskingsskip კვლევითი ხომალდი
forskingsstasjon კვლევითი სადგური
forskingsstrategi კვლევის სტრატეგია
forskingsteam კვლევითი ჯგუფი
forskingstema კვლევის თემა
forskingstidsskrift სამეცნიერო ჟურნალი
forskingsvirksomhet კვლევითი საქმიანობა
forskingsøyemed კვლევის მიზნით
forskjell განსხვავება
forskjellig განსხვავებული, სხვაგვარი,

სხვანაირი
forskjelligartet სხვადასხვა
forskjelligfarget მრავალფეროვანი
forskjelligfarvet მრავალფეროვანი
forskjellsbehandle განსხავებულად მოპყრობა,

დისკრიმინირება
forskjellsbehandling განსხავებულად მოპყრობა,

დისკრიმინაცია
forskjønne გალამაზება, მორთვა
forskjønnelse გალამაზება, მორთვა
forskjønning გალამაზება, მორთვა
forskning კვლევა
forskningsaktivitet კვლევითი საქმიანობა
forskningsanstalt კვლევითი დაწესებულება
forskningsarbeid კვლევითი სამუშაო
forskningsarbeider მკვლევარი
forskningsavdeling კვლევითი განყოფილება
forskningsbase კვლევითი ბაზა
forskningsbasert კვლევებზე დაფუძნებული
forskningsbedrift კვლევითი საწარმო
forskningsbibliotek სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
forskningsbåt კვლევითი ნავი
forskningsekspedisjon კვლევითი ექსპედიცია
forskningsemne კვლევის თემა, კვლევის

საგანი
forskningsenter კვლევითი ცენტრი
forskningsfartøy კვლევითი ხომალდი
forskningsfase კვლევის ფაზა
forskningsfelt კვლევის სფერო
forskningsgrein კვლევის დარგი
forskningsgren კვლევის დარგი
forskningsgruppe მკვლევართა ჯგუფი
forskningsinstitutt კვლევითი ინსტიტუტი
forskningslaboratorium კვლევითი ლაბორატორია
forskningsmessig კვლევითი
forskningsmetode კვლევის მეთოდი
forskningsmål კვლევის მიზანი
forskningsobjekt კვლევის ობიექტი

forskningsområde მეცნიერების დარგი,
კვლევების სფერო

forskningspersonell მკვლევრები
forskningsprogram კვლევითი პროგრამა
forskningsprosess კვლევის პროცესი
forskningsprosjekt კვლევითი პროექტი
forskningsrapport კვლევის ანგარიში
forskningsreaktor კვლევითი რეაქტორი
forskningsresultat კვლევის შედეგი
forskningsretning კვლევის მიმართულება
forskningssenter კვლევითი ცენტრი
forskningsskip კვლევითი ხომალდი
forskningsstasjon კვლევითი სადგური
forskningsstrategi კვლევის სტრატეგია
forskningsteam კვლევითი ჯგუფი
forskningstema კვლევის თემა
forskningstidsskrift სამეცნიერო ჟურნალი
forskningsvirksomhet კვლევითი საქმიანობა
forskningsøyemed კვლევის მიზნით
forskolebarn სკოლამდელი ასაკის ბავშვი
forskrekke შეშინება
forskrekkelig შემაშინებელი
forskrekkelse შიში
forskrekking შეშინება
forskremt შეშინებული
forskrift მითითება, ინსტრუქცია
forskudd ავანსი, ბე
forskuddsbetale წინასწარ გადახდა
forskuddsbetaling წინასწარი გადახდა
forskuddsinnbetaling წინასწარი გადახდა
forskuddsskatt მიმდინარე გადასახადი
forskuddstrekk მიმდინარე საგადასახადო

განაკვეთი
forskyve გადატანა, ძვრა, წანაცვლება
forskyvning ძვრა, წანაცვლება
forslag წინადადება, შეთავაზება
forsmå უგულებელყოფა
forsnakke ენის აბნევა

გათქმა, ენის ვერ შეკავება
forsommer ზაფხულის დასაწყისი
forsone შერიგება
forsoner შემრიგებელი
forsoning შერიგება
forsoningsforsøk შერიგების მცდელობა
forsoningsprosess შერიგების პროცესი
forsonlig შემრიგებლური
forsove ჩაძინება
forspenne შებმა
forspent შებმული, შეკაზმული
forspill შესავალი, დასაწყისი
forsprang უპირატესობა
forstad გარეუბანი

forskingsreaktor forstad
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forstand ჭკუა, გონება
გაგება, აზრი

forstandig საზრიანი
forstavelse პრეფიქსი
forsteine გაქვავება
forsteinet გაქვავებული
forstene გაქვავება
forstenet გაქვავებული
forstening გაქვავებულობა
forsterke გაძლიერება, გამაგრება
forsterker გამაძლიერებელი
forsterkeranlegg გამაძლიერებელი
forsterket გაძლიერებული,

გამყარებული
forsterking გაძლიერება
forsterkning გაძლიერება
forsterkningsarbeid გამაგრებითი სამუშაო
forstmann მეტყევე
forstudie მოსამზადებელი სამუშაო
forstue შესასვლელი
forstyrre ხელის შეშლა, შეწუხება

შეფერხება
არევა, დარღვევა

forstyrrelse ხელის შეშლა, შეწუხება
შეფერხება
არევა, დარღვევა

forstyrrende ხელისშემშლელი
forstørre გადიდება
forstørrelse გადიდება
forstørrelsesglass გამადიდებელი შუშა
forstørrende გამადიდებელი
forstøtning საყრდენი
forstøtningsmur საყრდენი კედელი
forstøve გამტვერება
forstå გაგება, მიხვედრა
forståelig გასაგები, მკაფიო
forståelse გაგება, მდგომარეობაში

შესვლა
forståelsesfull გამგები, გულისხმიერი
forsumpe დაჭაობება
forsure დამჟავება
forsuring დამჟავება
forsvake დასუსტება
forsvar დაცვა, თავდაცვა
forsvare დაცვა

გამართლება
forsvarer დამცველი
forsvarsallianse თავდაცვითი ალიანსი
forsvarsberedskap თავდაცვითი მზადყოფნა
forsvarsbudsjett თავდაცვის ბიუჯეტი
forsvarsdoktrine თავდაცვის დოქტრინა
forsvarsdyktig თავდაცვისუნარიანი
forsvarsekspert თავდაცვის ექსპერტი

forsvarsevne თავდაცვისუნარიანობა
forsvarskomite თავდაცვის კომიტეტი
forsvarskrig თავდაცვითი ომი
forsvarsløs დაუცველი
forsvarsløshet დაუცველობა
forsvarsmessig თავდაცვითი
forsvarsmetode თავდაცვის მეთოდი
forsvarsminister თავდაცვის მინისტრი
forsvarsmuseum თავდაცვის მუზეუმი
forsvarsplan თავდაცვის გეგმა
forsvarspolitikk თავდაცვის პოლიტიკა
forsvarsreform თავდაცვის რეფორმა
forsvarsrelatert თავდაცვითი
forsvarsstrategi თავდაცვის სტრატეგია
forsvarsvåpen თავდაცვითი იარაღი
forsvinne გაქრობა, გაუჩინარება
forsvinning გაქრობა, გაუჩინარება
forsvinningsdrakt კამუფლაჟი
forsvunnet გაუჩინარებული
forsyn განგება
forsyne მომარაგება,

უზრუნველყოფა
forsyning მომარაგება,

უზრუნველყოფა
მარაგი

forsyningsproblematikk მომარაგების
პრობლემატიკა

forsyningssystem მომარაგების სისტემა,
უზრუნველყოფის სისტემა

forsyningsvirksomhet მომარაგება,
უზრუნველყოფა

forsøk ექსპერიმენტი, ცდა
მცდელობა

forsøke ცდა, მოსინჯვა
forsøksdyr საცდელი ცხოველი
forsøkskanin საცდელი ბაჭია
forsøksprosjekt საცდელი პროექტი
forsøksresultat ცდის შედეგი
forsøksskole ექსპერიმენტული სკოლა
forsølve მოვერცხვლა
forsølving მოვერცხვლა
forsømme უგულებელყოფა, მივიწყება
forsømmelig არაკეთილსინდისიერი

დაუდევარი
forsømmelighet არაკეთილსინდისიერება

დაუდევრობა
forsøple დანაგვიანება
forsøplet დანაგვიანებული
forsøpling დანაგვიანება
forsørge რჩენა, შენახვა,

უზრუნველყოფა
forsørgelse რჩენა, შენახვა
forsørgelsesbyrde რჩენის სიმძიმე

forstand forsørgelsesbyrde
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forsørgelsesplikt რჩენის მოვალეობა
forsørger მარჩენალი
forsørgeransvar რჩენის პასუხისმგებლობა
forsørgerevne რჩენის უნარი
forsørgerplikt რჩენის მოვალეობა
forsørgertap მარჩენლის დაკარგვა
forsørging რჩენა, შენახვა
forsørgingsbyrde რჩენის სიმძიმე
forsørgingsplikt რჩენის მოვალეობა
forsøte მოთაფლვა
fort სწრაფი, ჩქარი

სწრაფად, ჩქარა
fortale წინასიტყვაობა, შესავალი
fortaler მხარდამჭერი, მომხრე
fortann წინა კბილი
fortau ტროტუარი
fortauskant ბორდიური
fortausnivå ტროტუარის დონე
fortaussalg გარე ვაჭრობა
fortausselger გარე მოვაჭრე
fortegne დამახინჯება
fortegnelse სია, ჩამონათვალი
fortegning ნიმუში, მონახაზი
fortekst შესავალი
fortelle მოთხრობა, მოყოლა
fortellemåte მოყოლის მანერა
fortellende მოთხრობითი
fortellestil მოთხრობის სტილი
fortelling მოთხრობა
fortellingsforfatter მოთხრობის ავტორი
fortellingsgang მოთხრობის მსვლელობა
fortellingskunst მოთხრობის ხელოვნება
fortellingsserie მოთხრობათა სერია
fortenkt ჩაფიქრებული
fortette კონდენსირება,

გათხევადება
fortfarende ჯერ კიდევ
fortid წარსული
fortidsform წარსულის ფორმა
fortidslevning წარსულის გადმონაშთი
fortidsminne ისტორიული ძეგლი
fortidsminnesmerke ისტორიული ძეგლი
fortidsvern ისტორიულ ძეგლთა დაცვა
fortie დაფარვა, დამალვა,

მიჩქმალვა, არგანთქმა,
მიჩუმათება

fortielse დაფარვა, დამალვა,
მიჩქმალვა, არგანთქმა,
მიჩუმათება

fortiet მიჩუმათებული
fortifikasjon გამაგრება
fortifikasjonsarbeid გამაგრებითი სამუშაო
fortjene დამსახურება

fortjeneste მოგება, სარგებელი
დამსახურება, ამაგი,
ღვაწლი

fortjenestefull დამსახურებული,
ღვაწლმოსილი

fortjent დამსახურებული
fortløpende უწყვეტი
fortne აჩქარება
fortolke ინტერპრეტირება
fortolker ინტერპრეტატორი
fortolkning ინტერპრეტაცია
fortolle განბაჟება
fortollet განბაჟებული
fortolling განბაჟება
fortrekke გაწევა
fortrekksgardin გასაწევი ფარდა
fortrinn უპირატესობა
fortrinnlig უპირატესი, საუცხოო
fortrinnsberettiget უპირატესი უფლების მქონე
fortrinnsrett უპირატესი უფლება
fortrinnsvis უპირატესად
fortrolig ნამდვილი

ახლო, ინტიმური
კონფიდენციალური

fortrolighet სიახლოვე
ინტიმურობა
კონფიდენციალურობა

fortrolle მოჯადოება
fortropp მოწინავე რაზმი, ავანგარდი
fortrylle მოხიბვლა, მოჯადოება
fortryllelse მოხიბვლა, მოჯადოება
fortryllende მომხიბვლელი,

მომაჯადოებელი
fortrøstning მინდობა
fortrøstningsfull მიმნდობი
fortsatt შემდგომი

ჯერ კიდევ
fortsette გაგრძელება
fortsettelse გაგრძელება
fortykke გამსხვილება
fortykkelse გამსხვილება
fortykning გამსხვილება
fortynne დავიწროება, გათხელება
fortynnelse დავიწროება, გათხელება
fortynningsmiddel გამხსნელი
fortynningsvæske გამხსნელი
fortørket გამხმარი
fortøye მიბმა (გემის გემბანთან)
fortøyning მიბმა (გემის გემბანთან)

გემსაბმელი
fortøyningsplass გემსაბმელი
fortøyningspåle გემსაბმელი
forulempe შეწუხება

forsørgelsesplikt forulempe

Norsk-georgisk ordbok 126



forum ფორუმი
forunderlig საოცარი

საოცრად
forundre გაოცება, განცვიფრება
forundring გაოცება, განცვიფრება
forundringspakke სიურპრიზი
forurense დაბინძურება
forurensende დამაბინძურებელი
forurenser დამაბინძურებელი
forurenset დაბინძურებული
forurensning დაბინძურება
forurensningsbegrensende დაბინძურების

შემაფერხებელი
forurensningsfare დაბინძურების საშიშროება
forurensningsfri ეკოლოგიურად სუფთა
forurensningskilde დაბინძურების წყარო
forurensningskontroll დაბინძურების კონტროლი
forurensningsnivå დაბინძურების ხარისხი
forurensningsproblem დაბინძურების პრობლემა
forurensningsproblematikk დაბინძურების

პრობლემატიკა
forurensningsspørsmål დაბინძურების საკითხი
forurolige შეწუხება
foruroligelse შეწუხება
foruroligende შემაწუხებელი,

შემაშფოთებელი
foruroliging შეწუხება
forut წინათ, უწინ

წინ
forutberegne წინასწარ გათვლა, წინასწარ

გაანგარიშება
forutbestemme წინასწარ გადაწყვეტა
forutbestemmelse წინასწარი გადაწყვეტილება
forutbestemming წინასწარ გადაწყვეტა
forutbestemt წინასწარ გადაწყვეტილი
forutbetale წინასწარ გადახდა
forutbetaling წინასწარი გადახდა
foruten გარდა ამისა

გარეშე
forutfølelse წინათგრძნობა
forutgående წინამორბედი, წინმსწრები
forutse წინასწარ განჭვრეტა
forutseende წინდახედული
forutseenhet წინდახედულობა
forutsetning წინაპირობა
forutsetningsløs წინაპირობების გარეშე
forutsette განპირობება
forutsi წინასწარმეტყველება
forutsigbar წინასწარმეტყველებადი,

პროგნოზირებადი
forutsigbarhet პროგნოზირებადობა
forutsigelig წინასწარმეტყველებადი,

პროგნოზირებადი

forutsigelse წინასწარმეტყველება
forvalte განკარგვა
forvalter გამგებელი

განმკარგველი
forvaltning განკარგვა
forvei წინ (i forveien)
forveksle არევა
forveksling არევა
forvekslingsfare არევის საშიშროება
forvekslingsord ომონიმი
forvente მოლოდინი
forventet მოსალოდნელი
forventning მოლოდინი
forventningsfull მოლოდინით აღსავსე
forverre გაუარესება
forverring გაუარესება
forvinter ზამთრის დასაწყისი
forvirre არევა, აბნევა
forvirrende დამაბნეველი,

თავგზაამბნევი
forvirret აბნეული, დაბნეული
forvirring დაბნეულობა
forvise გადასახლება, განდევნა
forvisning გადასახლება
forvisse დარწმუნება
forvrenge დამახინჯება
forvrenging დამახინჯება
forvrengning დამახინჯება
forvri დამახინჯება

ღრძობა, ამოვარდნა
forværelse მოსაცდელი ოთახი
forværelsesdame მდივანი
forynge გაახალგაზრდავება
foryngelse გაახალგაზრდავება
forære ჩუქება
forøde გაფლანგვა
forøvrig სხვაგვარად, სხვანაირად
forår გაზაფხული
forårsake განპირობება
forårsaket განპირობებული
forårsaking განპირობება
fosfat ფოსფატი
fosfatgjødsel ფოსფატის სასუქი
fosfatholdig ფოსფატის შემცველი
fosfatinnhold ფოსფატის შემცველობა
fosfor ფოსფორი
fosforescens ფოსფორესცენცია
fosforgjødsel ფოსფორის სასუქი
fosforholdig ფოსფორის შემცველი
fosforinnhold ფოსფორის შემცველობა
fosforkonsentrasjon ფოსფორის კონცენტრაცია
fosforsyre ფოსფორმჟავა
fosfortilførsel ფოსფორის მიწოდება

forum fosfortilførsel
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foss ჩანჩქერი
fossebrus ჩანჩქერის ხმა
fossedur ჩანჩქერის ხმა
fossefall ჩანჩქერი
fossekraft ჰიდროენერგია
fossesprut ჩანჩქერის შხეფები
fossil წიაღისეული

ნამარხი
fostbror ძმობილი
foster ჩანასახი, ემბრიონი
fosterbarn ნაშვილები
fosterfar მამობილი
fosterfordrivelse აბორტი, მუცლის მოშლა
fosterforeldre დედობილ-მამობილი
fosterland სამშობლო
fostermor დედობილი
fosterstadium ჩანასახის სტადია
fosterutvikling ჩანასახის განვითარება
fostre აღზრდა
fostring აღზრდა
fot ფეხი

ტერფი
ფუტი

fotball ფეხბურთი
fotballbane ფეხბურთის მოედანი
fotballglad ფეხბურთის მოყვარული
fotballklubb ფეხბურთის კლუბი
fotballspiller ფეხბურთელი
fotballstjerne ფეხბურთის ვარსკვლავი
fotgjenger ფეხით მოსიარულე
fotgjengerbro გადასასვლელი ხიდი
fotgjengerfelt მიწისზედა გადასასვლელი
fotgjengerovergang მიწისზედა გადასასვლელი
fotgjengerundergang მიწისქვეშა გადასასვლელი
foto ფოტო
fotoalbum ფოტოალბომი
fotoamatør ფოტომოყვარული
fotoapparat ფოტოაპარატი
fotoarkiv ფოტოარქივი
fotoatelier ფოტოატელიე
fotoavdeling ფოტოგანყოფილება
fotobutikk ფოტომაღაზია
fotocelle ფოტოელემენტი
fotoelektrisitet ფოტოელექტრობა
fotoelektrisk ფოტოელექტრული
fotofilm ფოტოფირი
fotoforbud ფოტოგადაღების აკრძალვა
fotogalleri ფოტოგალერეა
fotogen ფოტოგენური
fotograf ფოტოგრაფი
fotografere სურათის გადაღება
fotografering სურათის გადაღება

fotograferingsprosess სურათის გადაღების
პროცესი

fotografi ფოტოგრაფია
fotografiapparat ფოტოაპარატი
fotografisk ფოტოგრაფიული
fotointeressert ფოტომოყვარული
fotojournalist ფოტოჟურნალისტი
fotojournalistikk ფოტოჟურნალისტიკა
fotokamera ფოტოაპარატი,

ფოტოკამერა
fotokjemi ფოტოქიმია
fotokjemisk ფოტოქიმიური
fotoklubb ფოტოკლუბი
fotokonkurranse ფოტოკონკურსი
fotokopi ფოტოასლი
fotokopiere ფოტოკოპირება, ასლის

გადაღება
fotokunst ფოტოხელოვნება
fotokunstner ფოტოხელოვანი
fotolaboratorium ფოტოლაბორატორია
fotolitografi ფოტოლითოგრაფია
fotolitografisk ფოტოლითოგრაფიული
fotomateriale ფოტომასალა
fotometer ფოტომეტრი
fotometri ფოტომეტრია
fotometrisk ფოტომეტრიული
fotomodell ფოტომოდელი
fotomontasje ფოტომონტაჟი
fotomuseum ფოტომუზეუმი
foton ფოტონი
fotonenergi ფოტონის ენერგია
fotongass ფოტონური აირი
fotonlignende ფოტონისმაგვარი
fotoopptak ფოტოგადაღება
fotoovervåkningsfly ფოტოსადაზვერვო

თვითმფრინავი
fotopapir ფოტოქაღალდი
fotoplate ფოტოფირფიტა
fotoredigeringsprogram ფოტორედაქტირების

პროგრამა
fotorekognoseringsfly ფოტოსადაზვერვო

თვითმფრინავი
fotoreportasje ფოტორეპორტაჟი
fotoreporter ფოტოჟურნალისტი
fotoselle ფოტოელემენტი
fotosesjon ფოტოსესია
fotosfære ფოტოსფერო
fotosyntese ფოტოსინთეზი
fototerapi ფოტოთერაპია
fotoutstilling ფოტოგამოფენა
fotpatrulje ქვეითი პატრული
fotsoldat ქვეითი
fotspor ნაკვალევი

foss fotspor
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fottrinn ნაბიჯი
fottur გასეირნება, ლაშქრობა
fottøy ფეხსაცმელი
fourieranalyse ფურიეს ანალიზი
fouriertransformasjon ფურიეს გარდაქმნა
foxterrier ფოქსტერიერი
foxtrot ფოქსტროტი
foyer ფოიე
fra -დან
fradrag დაქვითვა, გამოკლება

დანაქვითი
frafall არდასწრება, გაცდენა
fragment ფრაგმენტი
fragmentasjon ფრაგმენტაცია
fragmentering ფრაგმენტაცია
fragmenteringsprosess ფრაგმენტაციის პროცესი
fragmentert ფრაგმენტირებული
frakk ქურთუკი
frakoble გამოთიშვა
frakople გამოთიშვა
fraksjon ფრაქცია
fraksjonere დანაწევრება
fraksjonering დანაწევრება
fraksjonsdannelse ფრაქციის შექმნა
frakt გადაზიდვა
fraktal ფრაქტალი
fraktbåt სატვირთო გემი
frakte გადაზიდვა
fraktebåt სატვირთო გემი
fraktefartøy სატვირთო გემი
frakteskip სატვირთო გემი
frakteskute სატვირთო გემი
fraktfly სატვირთო თვითმფრინავი
fraktskip სატვირთო გემი
fralandsvind ხმელეთიდან მქროლავი

ქარი, ხმელეთის ბრიზი
fram წინ
framaksel წინა ღერძი
frambein წინა თათი
framben წინა თათი
framdatere წინმსწრები თარიღის დასმა
framdrift წინსვლა
framdriftsmåte წინსვლის გზა
framdør წინა კარი
framende წინა ბოლო
frametter წინ
framfor წინ
framfot წინა ფეხი
framføre შესრულება
framførelse შესრულება, დადგმა
framførelsespraksis შესრულების პრაქტიკა
framfører შემსრულებელი
framføring შესრულება, დადგმა

framføringsmåte შესრულების ყაიდა
framgang წინსვლა, პროგრესი
framgangsmåte მიდგომა
framgangsperiode წინსვლის პერიოდი,

აღმავლობის პერიოდი
framgangsrik წარმატებული
framgangstid აღმავლობის ხანა
framgansmåte წინსვლის გზა
framgrunn წინა პლანი
framgrunnsfigur გამოჩენილი ადამიანი
framgå გამომდინარება
framhjul წინა ბორბალი
framhjulsdrevet წამყვანი წინა ბორბლებით
framkalle გამოწვევა

გამჟღავნება
framkommelig გავლადი
framkomstmiddel სატრანსპორტო საშუალება
framkomstvei მისადგომი, მისასვლელი
framlykt წინა ფარა
frammøte დასწრება, მოსვლა
frammøteliste დამსწრეთა სია
frammøtende დამსწრე
frammøteprosent დამსწრეთა პროცენტული

ოდენობა
frammøteregistrering დასწრების აღრიცხვა
frammøtt დამსწრე, მოსული
framover წინ
framoverbøyd წინ დახრილი
frampart წინა ნაწილი
framprovosert პროვოცირებული,

გამოწვეული
framsende გაგზავნა
framsete წინა ადგილი
framsi წარმოთქმა
framside წინა მხარე, ფასადი
framskaffe შეძენა
framskritt წინსვლა
framskrittsfiendtlig ანტიპროგრესული
framskrittsfiendtlighet ანტიპროგრესულობა
framskrittsperspektiv წინსვლის პერსპექტივა
framskrittsvennlig პროგრესული
framskrive პროგნოზირება,

ექსტრაპოლირება
framskynde დაჩქარება
framskyndelse დაჩქარება
framst პირველი, წინა, მოწინავე
framsteg წინსვლა
framstegsvennlig პროგრესული
framstille გამოხატვა, ასახვა

წარმოდგენა, შესრულება
framstillingsevne გამოხატვის უნარი
framstillingsform გამოხატვის ფორმა
framstillingsmåte გამოხატვის ფორმა

fottrinn framstillingsmåte
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framstående მოწინავე
გამოჩენილი

framsyn წინდახედულობა
ნათელმხილველობა

framsynt წინდახედული
ნათელმხილველი

framsynthet წინდახედულობა
ნათელმხილველობა

framtid მომავალი
framtidig მომავალი, სამომავლო
framtidsangst მომავლის შიში
framtidsforsker ფუტუროლოგი
framtidsforsking ფუტუროლოგია
framtidsforskning ფუტუროლოგია
framtidsfrykt მომავლის შიში
framtidshåp მომავლის იმედი
framtidsorientert სამომავლო
framtidsperspektiv სამომავლო პერსპექტივა
framtidsplan სამომავლო გეგმა
framtidsproblem მომავლის პრობლემა
framtidsprognose სამომავლო პროგნოზი
framtidsprosjekt სამომავლო პროექტი
framtidsrettet სამომავლო
framtidssamfunn მომავალი საზოგადოება
framtidssyn მომავლის ხედვა
framtidsteknologi მომავლის ტექნოლოგია
framtidstro მომავლის რწმენა
framtidsutsikt მომავლის პერსპექტივა
framtidsvisjon მომავლის ხედვა
framtidsvy მომავლის პერსპექტივა
framtidsønske სამომავლო სურვილი
framvekst აღმავლობა, აღმოცენება
framvise ჩვენება

წარმოჩენა
framviser პროექტორი
framviserapparat პროექტორი
framvising ჩვენება
framvisning ჩვენება
fransk ფრანგული
franskkunnskap ფრანგულის ცოდნა
fransklærer ფრანგულის მასწავლებელი
franskmann ფრანგი
franskprodusert ფრანგული წარმოების
franskspråklig ფრანგულენოვანი
fransktalende ფრანგულად მოლაპარაკე
franskundervisning ფრანგულის სწავლება
franskvennlig პროფრანგული
frarøve წართმევა
frarøvet წართმეული
fraråde გადარწმუნება
frasagn თქმულება, ლეგენდა
frase ფრაზა, გამოთქმა
fraseologi ფრაზეოლოგია

fraseologisk ფრაზეოლოგიური
fraseparert გაყრილი
fraskilt გაყრილი, განქორწინებული
frastøte განზიდვა
frata წართმევა
fratatt წართმეული
fratre გადადგომა
fratredelse გადადგომა
fratrekk დანაქვითი
fravike გადახვევა
fravikelse გადახვევა
fravær არდასწრება, არყოფნა,

დაუსწრებლობა
არარსებობა

fraværende არმყოფი, არდამსწრე
fraværsdag გაცდენის დღე
fraværsgrunn გაცდენის მიზეზი
fraværshyppighet გაცდენის სიხშირე
fraværsperiode გაცდენის პერიოდი
fraværstilfelle გაცდენის შემთხვევა
fred მშვიდობა

სიმშვიდე
fredag პარასკევი
frede დაცვა
fredelig მშვიდობიანი, წყნარი
fredfull მშვიდობიანი, წყნარი
fredfylt მშვიდობიანი, წყნარი
fredlyse დაცვა
fredløs ხახვთესლა (მცენარე

Lysimachia vulgaris)
fredningsområde დაცული ტერიტორია,

ნაკრძალი
fredningssone დაცული ტერიტორია,

ნაკრძალი
fredsaktivist პაციფისტი
fredsavtale სამშვიდობო შეთანხმება
fredsbestrebelse მშვიდობისადმი სწრაფვა
fredsbevarende სამშვიდობო,

მშვიდობისმყოფელი
fredsbevarer მშვიდობისმყოფელი
fredsbringende მშვიდობის მომტანი
fredsdemonstrasjon სამშვიდობო

დემონსტრაცია
fredsdue მშვიდობის მტრედი
fredselskende მშვიდობის მოყვარე
fredselsker მშვიდობის მოყვარე
fredsforhandling სამშვიდობო მოლაპარაკება
fredsforkjemper მშვიდობისთვის მებრძოლი
fredsforskingsinstitutt მშვიდობის ინსტიტუტი
fredsforskningsinstitutt მშვიდობის ინსტიტუტი
fredsgaranti მშვიდობის გარანტია
fredsgudinne მშვიდობის ქალღმერთი
fredsinitiativ სამშვიდობო ინიციატივა

framstående fredsinitiativ
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fredskonferanse სამშვიდობო კონფერენცია
fredsmonument მშვიდობის მონუმენტი
fredsperiode მშვიდობის პერიოდი
fredsplan სამშვიდობო გეგმა
fredspris მშვიდობის პრემია
fredspriskandidat მშვიდობის პრემიის

კანდიდატი
fredsprisutdeling მშვიდობის პრემიის

გადაცემა
fredsprisvinner მშვიდობის პრემიის

ლაურეატი
fredsprosess სამშვიდობო პროცესი
fredsspørsmål მშვიდობის საკითხი
fredssymbol მშვიდობის სიმბოლო
fredstrang სწრაფვა მშვიდობისადმი
fregatt ფრეგატი
fregattfugl ფრეგატი (ფრინველი

ოჯახიდან Fregatidae)
fregne ჭორფლი
frekk თავხედური,

გათავხედებული
frekkhet თავხედობა
frekvens სიხშირე
frekvensavstand სიხშირეთა დაშორება
frekvensbytte სიხშირის შეცვლა
frekvensbånd სიხშირეთა დიაპაზონი
frekvensintervall სიხშირეთა ინტერვალი
frekvensmodulasjon სიხშირული მოდულაცია

(FM)
frekvensomformer სიხშირის გარდამქმნელი
frekvensordbok სიხშირული ლექსიკონი
frekvensordliste სიხშირული ლექსიკონი
frekvensskifte სიხშირის შეცვლა
frekvenstildeling სიხშირის გამოყოფა
frekvensøkning სიხშირის გაზრდა
frekvent ხშირი
frelse ხსნა
frelser მხსნელი
frem წინ
fremad წინ
fremaksel წინა ღერძი
frembein წინა თათი
fremdatere წინმსწრები თარიღის დასმა
fremdeles აქამდე, ჯერ კიდევ
fremdrift წინსვლა
fremdriftsmåte წინსვლის გზა
fremdør წინა კარი
fremende წინა ბოლო
fremetter წინ
fremfor წინ
fremfot წინა ფეხი
fremføre შესრულება
fremførelse შესრულება, დადგმა

fremførelsespraksis შესრულების პრაქტიკა
fremfører შემსრულებელი
fremføring შესრულება, დადგმა
fremføringsmåte შესრულების ყაიდა
fremgang წინსვლა, პროგრესი
fremgangsmåte მიდგომა
fremgangsperiode წინსვლის პერიოდი,

აღმავლობის პერიოდი
fremgangsrik წარმატებული
fremgangstid აღმავლობის ხანა
fremgansmåte წინსვლის გზა
fremgrunn წინა პლანი
fremgrunnsfigur გამოჩენილი ადამიანი
fremgå გამომდინარება
fremhjul წინა ბორბალი
fremhjulsdrevet წამყვანი წინა ბორბლებით
fremkalle გამოწვევა

გამჟღავნება
fremkommelig გავლადი
fremkomstmiddel სატრანსპორტო საშუალება
fremkomstvei მისადგომი, მისასვლელი
fremlykt წინა ფარა
fremme ხელის შეწყობა
fremmed უცხო, უცხოური
fremmedarbeider უცხოელი მუშა
fremmedelement უცხო ელემენტი
fremmedfrykt ქსენოფობია
fremmedgjort გაუცხოებული
fremmedgjøre გაუცხოება
fremmedgjørelse გაუცხოება
fremmedgjøring გაუცხოება
fremmedhat ქსენოფობია
fremmedhater ქსენოფობი
fremmedherredømme უცხო ბატონობა
fremmedkapital უცხო კაპიტალი
fremmedkontroll უცხო კონტროლი
fremmedkultur უცხო კულტურა
fremmedlegeme უცხო სხეული
fremmedord უცხო სიტყვა
fremmedordbok უცხო სიტყვათა ლექსიკონი
fremmedsprog უცხო ენა
fremmedsproglig უცხოენოვანი
fremmedsprogopplæring უცხო ენის სწავლება
fremmedsprogundervisning უცხო ენის სწავლება
fremmedspråk უცხო ენა
fremmedspråklig უცხოენოვანი
fremmedspråkopplæring უცხო ენის სწავლება
fremmedspråkundervisning უცხო ენის სწავლება
fremmedstyre უცხო მმართველობა
fremmøte დასწრება, მოსვლა
fremmøteliste დამსწრეთა სია
fremmøtende დამსწრე

fredskonferanse fremmøtende
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fremmøteprosent დამსწრეთა პროცენტული
ოდენობა

fremmøteregistrering დასწრების აღრიცხვა
fremmøtt დამსწრე, მოსული
fremover წინ
fremoverbøyd წინ დახრილი
frempart წინა ნაწილი
fremprovosert პროვოცირებული,

გამოწვეული
fremragende გამორჩეული
fremsende გაგზავნა
fremsete წინა ადგილი
fremside წინა მხარე, ფასადი
fremskaffe შეძენა
fremskritt წინსვლა
fremskrittsfiendtlig ანტიპროგრესული
fremskrittsfiendtlighet ანტიპროგრესულობა
fremskrittsperspektiv წინსვლის პერსპექტივა
fremskrittsvennlig პროგრესული
fremskrive პროგნოზირება,

ექსტრაპოლირება
fremskynde დაჩქარება
fremskyndelse დაჩქარება
fremst პირველი, წინა, მოწინავე
fremsteg წინსვლა
fremstegsvennlig პროგრესული
fremstille გამოხატვა, ასახვა

წარმოდგენა, შესრულება
fremstillingsevne გამოხატვის უნარი
fremstillingsform გამოხატვის ფორმა
fremstillingsmåte გამოხატვის ფორმა
fremstående მოწინავე

გამოჩენილი
fremsyn წინდახედულობა

ნათელმხილველობა
fremsynt წინდახედული

ნათელმხილველი
fremsynthet წინდახედულობა

ნათელმხილველობა
fremtid მომავალი
fremtidig მომავალი, სამომავლო
fremtidsangst მომავლის შიში
fremtidsforsker ფუტუროლოგი
fremtidsforsking ფუტუროლოგია
fremtidsforskning ფუტუროლოგია
fremtidsfrykt მომავლის შიში
fremtidshåp მომავლის იმედი
fremtidsorientert სამომავლო
fremtidsperspektiv სამომავლო პერსპექტივა
fremtidsplan სამომავლო გეგმა
fremtidsproblem მომავლის პრობლემა
fremtidsprognose სამომავლო პროგნოზი
fremtidsprosjekt სამომავლო პროექტი

fremtidsrettet სამომავლო
fremtidssamfunn მომავალი საზოგადოება
fremtidssyn მომავლის ხედვა
fremtidsteknologi მომავლის ტექნოლოგია
fremtidstro მომავლის რწმენა
fremtidsutsikt მომავლის პერსპექტივა
fremtidsvisjon მომავლის ხედვა
fremtidsvy მომავლის პერსპექტივა
fremtidsønske სამომავლო სურვილი
fremvekst აღმავლობა, აღმოცენება
fremvise ჩვენება

წარმოჩენა
fremviser პროექტორი
fremviserapparat პროექტორი
fremvising ჩვენება
fremvisning ჩვენება
frenolog ფრენოლოგი
frenologi ფრენოლოგია
frenologisk ფრენოლოგიური
freon ფრეონი
freongass ფრეონი
fresko ფრესკა
freskomaleri ფრესკა
fri თავისუფალი,

დამოუკიდებელი
განთავისუფლება
ხელის თხოვნა

fribadestrand ნუდისტური პლაჟი
fribagasje ბილეთის ფასში შესული

ბარგის კვოტა
fribeløp დაუბეგრავი თანხა
fribillett უფასო ბილეთი
fribrytning თავისუფალი ჭიდაობა
fridag დასვენების დღე
frifinne გამართლება
frifinnelse გამართლება
frifinnelsesdom გამამართლებელი განჩინება
frifinnelsesgrunn გამართლების საფუძველი
frifinner გამმართლებელი
frigi განთავისუფლება
frigid ფრიგიდული
frigivelse განთავისუფლება
frigjort განთავისუფლებული,

ემანსიპირებული
frigjøre განთავისუფლება
frigjørelse განთავისუფლება
frigjørende განმათავისუფლებელი
frigjøring განთავისუფლება
frigjøringsbestrebelse სწრაფვა

განთავისუფლებისადმი
frigjøringsbevegelse განმათავისუფლებელი

მოძრაობა
frigjøringsdag განთავისუფლების დღე

fremmøteprosent frigjøringsdag
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frigjøringshær განმათავისუფლებელი
ჯარი

frigjøringskamp განმათავისუფლებელი
ბრძოლა

frigjøringskrig განმათავისუფლებელი ომი
frigjøringsprosess განთავისუფლების

პროცესი
frigjøringsvedtak განთავისუფლების

გადაწყვეტილება
frihandel თავისუფალი ვაჭრობა
frihandelsavtale შეთანხმება თავისუფალი

ვაჭრობის შესახებ
frihandelsideologi თავისუფალი ვაჭრობის

იდეოლოგია
frihandelsområde თავისუფალი სავაჭრო ზონა
frihandelspolitikk თავისუფალი ვაჭრობის

პოლიტიკა
frihandelsprinsipp თავისუფალი ვაჭრობის

პრინციპი
frihandelssone თავისუფალი სავაჭრო ზონა
frihet თავისუფლება
frihetsbegrensende თავისუფლების

შემზღუდავი
frihetsbegrensning თავისუფლების შეზღუდვა
frihetsbegrep თავისუფლების ცნება
frihetsberøvelse თავისუფლების აღკვეთა
frihetsbevegelse მოძრაობა

თავისუფლებისთვის
frihetsdag თავისუფლების დღე
frihetselskende თავისუფლების მოყვარე
frihetsforkjemper თავისუფლებისთვის

მებრძოლი
frihetsfølelse თავისუფლების შეგრძნება
frihetsgrad თავისუფლების ხარისხი
frihetsgudinne თავისუფლების ქანდაკება
frihetsideal თავისუფლების იდეალი
frihetskamp თავისუფლებისთვის

ბრძოლა
frihetskjempende თავისუფლებისთვის

მებრძოლი
frihetskjemper თავისუფლებისთვის

მებრძოლი
frihetskrig თავისუფლებისთვის

ბრძოლა
frihetslengsel თავისუფლებისადმი

ლტოლვა
frihetsmonument თავისუფლების მონუმენტი
frihetssans თავისუფლების შეგრძნება
frihetsstatue თავისუფლების ქანდაკება
frihetsstraff თავისუფლების აღკვეთა
frihetssymbol თავისუფლების სიმბოლო
frihetssøkende თავისუფლების მაძიებელი
frihetstrang სწრაფვა თავისუფლებისკენ

friidrett მძლეოსნობა
friidrettsfolk მძლეოსნები
friidrettsinteressert მძლეოსნობით

დაინტერესებული
friidrettsjente მძლეოსანი გოგო
friidrettsklubb მძლეოსნობის კლუბი
friidrettskvinne მძლეოსანი ქალი
friidrettsmann მძლეოსანი
friidrettsmesterskap ჩემპიონატი მძლეოსნობაში
friidrettssesong მძლეოსნობის სეზონი
friidrettsstjerne მძლეოსნობის ვარსკვლავი
friidrettsunion მძლეოსნობის კავშირი
friidrettsutøver მძლეოსანი
frikirke დამოუკიდებელი ეკლესია
frikjenne გამართლება
frikjennelse გამართლება
frikjenning გამართლება
frikjent გამართლებული
frikjøpe გამოსყიდვა
frikjøping გამოსყიდვა
frikjøpt გამოსყიდული
friksjon ხახუნი
friksjonsfaktor ხახუნის ფაქტორი
friksjonsfri ხახუნის გარეშე მიმდინარე
friksjonskoeffisient ხახუნის კოეფიციენტი
friksjonskraft ხახუნის ძალა
friksjonsløs ხახუნის გარეშე
friksjonsreduksjon ხახუნის შემცირება
frilans შტატგარეშე თანამშრომელი
frille საყვარელი, ხასა
friluftsarrangement ღია ცისქვეშ მოწყობილი

ღონისძიება
friluftsbad ღია საცურაო აუზი
friluftsbasseng ღია აუზი
friluftsentusiast ღია ცისქვეშ დასვენების

მოყვარული
friluftsglad სუფთა ჰაერის მოყვარული
friluftskonsert ღია ცისქვეშ მოწყობილი

კონცერტი
friluftsmuseum ღია ცისქვეშ გახსნილი

მუზეუმი
friluftsteater ღია ცისქვეშ მოქმედი

თეატრი
frimerke საფოსტო მარკა
frimerkealbum მარკების ალბომი
frimerkeauksjon საფოსტო მარკების

აუქციონი
frimerkesamler ფილატელისტი
frimerkesamling საფოსტო მარკების

კოლექცია
frimerkeutstilling საფოსტო მარკების

გამოფენა
friminutt შესვენება

frigjøringshær friminutt
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frimurer მასონი
frimureri მასონობა
frimurerisk მასონური
frimurerlosje მასონური ლოჟა
frimurerorden მასონური ორდენი
friserdame დალაქი ქალი
frisere დავარცხნა
frisersalong სადალაქო
frisk ახალი, ქორფა

ჯანსაღი, სუფთა
გამაგრილებელი

friske განახლება
გაგრილება

friskhet სიქორფე
friskluft სუფთა ჰაერი
friskluftanlegg ვენტილაცია
friskne გამოჯანსაღება,

გამოჯამრთელება
frist ბოლო ვადა
fristat რესპუბლიკა
friste ცდუნება
fristelse ცდუნება
fristende მაცდური
fristil თვისუფალი სტილი
fristund თავისუფალი დრო
frisvømming თავისუფალი ცურვა
frisyre ვარცხნილობა
frisør დალაქი
frisørfag დალაქის ხელობა
frisørsalong სადალაქო, საპარიკმახერო
frita განთავისუფლება
fritagelse განთავისუფლება
fritagelsesgrunn განთავისუფლების მიზეზი
fritagelsesgrunnlag განთავისუფლების

საფუძველი
fritak განთავისუფლება
fritakelse განთავისუფლება
fritakelsesgrunn განთავისუფლების მიზეზი
fritakelsesgrunnlag განთავისუფლების

საფუძველი
fritenker ერეტიკოსი
fritid თავისუფალი დრო
fritidsbolig აგარაკი
fritidsfiske თევზაობა
fritidsgård აგარაკი
fritidshus აგარაკი
fritidshytte აგარაკი
fritt თავისუფლად
frittdreiende თავისუფლად მბრუნავი
frittenkende თავისუფლად მოაზროვნე
frittfall თავისუფალი ვარდნა
frittfalltid თავისუფალი ვარდნის

დრო

frittliggende ღია
frittstående განმარტოებული,

დამოუკიდებელი
frittsvømmende თავისუფლად მცურავი
frivillig ნებაყოფლობით

ნებაყოფლობითი
მოხალისე

frodig ნოყიერი, ნაყოფიერი
ჩასუქებული, ფუნჩულა

frodighet სიმსუქნე
frokost საუზმე
front ფრონტი
frontal ფრონტალური
frontalangrep ფრონტალური შეტევა
frontalkollisjon ფრონტალური შეჯახება
frontalåtak ფრონტალური შეტევა
frontlinje ფრონტის ხაზი
frontlys წინა ფარა
frosk ბაყაყი
froskeart ბაყაყის სახეობა
froskelignende ბაყაყისმაგვარი
froskemann მყვინთავი, აკვალანგისტი
froskemannsutstyr მყვინთავის აღჭურვილობა
froskeperspektiv ვიწრო გადასახედი
frossen გაყინული
frossenfilet გაყინული ფილე
frossenfisk გაყინული თევზი
frossenpizza გაყინული პიცა
frost ყინვა
frostfare გაყინვის საშიშროება
frostvinter ცივი ზამთარი
frostvæske ანტიფრიზი
fru ქალბატონი
frue მეუღლე, ცოლი
fruentimmer ქალი, დედაკაცი
frukt ხილი

ნაყოფი
fruktbar ნოყიერი, ნაყოფიერი
fruktbarhet ნოყიერება, ნაყოფიერება
fruktbarhetsgud ნაყოფიერების ღმერთი
fruktbarhetsgudinne ნაყოფიერების ქალღმერთი
fruktbarhetssymbol ნაყოფიერების სიმბოლო
fruktbutikk ხილის მაღაზია
fruktdessert ხილის დესერტი
fruktdyrker მებაღე
fruktdyrking მებაღეობა
fruktdyrkning მებაღეობა
fruktesløs ამაო, უშედეგო
fruktetende ხილის მჭამელი
frukthage ბაღი
frukthave ბაღი
fruktimport ხილის იმპორტი
fruktimportør ხილის იმპორტიორი

frimurer fruktimportør
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fruktkompott ხილის კომპოტი
fruktkurv ხილის კალათა
fruktose ფრუქტოზა
fruktsaft ხილის წვენი
fruktsalat ხილის სალათა
fruktsmak ხილის გემო
fruktsukker ფრუქტოზა
fruktte ხილის ჩაი
frukttre ხეხილი
frustrasjon გაღიზიანება
fryd სიხარული
fryde გახარება
frydefull გახარებული, მხიარული
frykt შიში
fryktblandet შიშნარევი
frykte შიში
fryktelig საშინელი, შემზარავი
fryktinngytende შემაშინებელი,

შიშისმომგვრელი
fryktløs უშიშარი, დაუშინებელი,

მამაცი, შეუპოვარი
fryktsom მშიშარა
fryse ყინვა
fryseanlegg საყინულე, მაცივარი
frysebil რეფრიჟერატორი
fryseboks საყინულე
frysedisk დახლი-მაცივარი
frysepunkt გაყინვის წერტილი
fryser საყინულე
fryserom საყინულე
fryseskap საყინულე
frysetemperatur გაყინვის ტემპერატურა
frysevæske ანტიფრიზი
frysing გაყინვა
frytle ისლურა (მცენარე Luzula)
frø თესლი, მარცვალი
frøken ქალიშვილი, ქალბატონი
frøkenaktig ქალიშვილური
frøkenfotball ქალთა ფეხბურთი
fugl ფრინველი, ჩიტი
fugleart ფრინველის სახეობა
fuglebestand ფრინველთა პოპულაცია
fuglebur გალია
fugleedderkopp ტარანტული
fugleegg ფრინველის კვერცხი
fugleekspert ორნითოლოგი
fugleelsker ფრინველების მოყვარული
fuglefanger მეჩიტბადე
fugleforsker ორნითოლოგი
fugleforsking ორნითოლოგია
fugleforskning ორნითოლოგია
fuglehund მეძებარი
fuglehus საშოშიე

fugleinfluensa ფრინველის გრიპი
fugleinfluensautbrudd ფრინველის გრიპის

ეპიდემია
fugleinteressert ფრინველებით

დაინტერესებული
fuglekasse საშოშიე
fuglekirsebær ბალი
fuglekjenner ორნითოლოგი
fuglekjøtt ფრინველის ხორცი
fuglekoloni ფრინველთა კოლონია
fuglekonge ნარჩიტა (ჩიტი Regulus

regulus)
fuglekvitring ჭიკჭიკი
fuglekvitter ჭიკჭიკი
fuglemater საკვებური
fuglenebb ნისკარტი
fugleperspektiv ფართო გადასახედი
fuglepopulasjon ფრინველთა პოპულაცია
fuglerede ბუდე
fuglereir ბუდე
fuglerike ფრინველთა სამყარო
fugleskitt სკინტლი
fugleskremsel საფრთხობელა
fugletitting ფრინველებზე დაკვირვება
fugleunge ბარტყი
fuksia პატარძლის ყვავილი,

ფუქსია (მცენარე Fuchsia)
fukt სინესტე

ტენიანობა
fuktbestandig ნესტგამძლე
fukte დასველება
fuktig სველი, ნესტიანი, ნოტიო
fuktighet სინესტე, ნესტი
fuktighetsgrad ტენიანობა
fuktighetsmåler ჰიგრომეტრი
fuktighetsmåling ტენიანობის გაზომვა
fuktighetsregulerende ტენიანობის

მარეგულირებელი
fuktmåler ჰიგრომეტრი
fuktmåling ტენიანობის გაზომვა
full სავსე, სრული
fulladet ბოლომდე დატენილი
fullastet სრულად დატვირთული
fullbefaren გამოვლილი, გამოცდილი
fullbemannet სრულად

დაკომპლექტებული
fullberettiget სრულუფლებიანი
fullblods სუფთა სისხლის, სუფთა

ჯიშის
fullblodshest სუფთა ჯიშის ცხენი
fullbooket მთლიანად დაჯავშნილი
fullbyrde ჩადენა, აღსრულება
fullbyrdelse აღსრულება

fruktkompott fullbyrdelse
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fullbyrdet შესრულებული
fullbyrding აღსრულება
fullende დასრულება, დამთავრება
fullendt სრულყოფილი
fullføre გატარება, შესრულება

დასრულება, დამთავრება
fullføring გატარება, შესრულება

დასრულება, დამთავრება
fullført დამთავრებული,

დასრულებული,
შესრულებული

fullintegrert სრულად ინტეგრირებული
fullisolere სრული იზოლირება
fullkommen სრული

სრულფასოვანი,
სრულყოფილი

fullkommengjøre დახვეწა, სრულყოფა
fullkommengjørelse დახვეწა, სრულყოფა
fullkommenhet სრულყოფილება
fullmakt უფლებამოსილება

მინდობილობა
fullmaktsbrev მინდობილობა
fullmaktshaver უფლებამოსილი,

მინდობილობის მქონე
fullmektig უფლებამოსილი
fullmoden მწიფე
fullmåne სავსე მთვარე
fullmånenatt ღამე სავსე მთვარით
fullpris სრული ფასი
fullskalaforsøk ფართომასშტაბიანი ცდა
fullstappet გატენილი
fullstendig სრული, ამომწურავი,

სრულფასოვანი
სრულად, ამომწურავად,
სრულფასოვნად

fullstendighet სისრულე
fullsynkronisert სრულად სინქრონიზებული
fullt მთლიანად, სრულიად
fulltallig სრული შემადგენლობით
fulltekst სრული ტექსტი
fulltid სრულ შტატში (på fulltid)
fulltidsansatt თანამშრომელი სრულ

შტატში
fulltidsarbeid სამუშაო სრულ შტატში
fulltidsarbeidende სრულ შტატში მომუშავე
fulltidsjobb სამუშაო სრულ შტატში
fulltidsplass სრული შტატი
fulltreff ზუსტი გარტყმა
fulltreffer ზუსტი გარტყმა
fullverdi სრული ფასი, მთლიანი

ღირებულება
fullverdig სრულფასოვანი
fullverdighet სრულფასოვნობა

fullvoksen ზრდასრული
მოზრდილი

fullvokst ზრდასრული
fund აღმოჩენა
fundament საფუძველი, საძირკველი,

ფუნდამენტი
fundamental საფუძვლიანი,

ფუნდამენტალური
fundamentalisme ფუნდამენტალიზმი
fundamentalist ფუნდამენტალისტი
fundamentalistbevegelse ფუნდამენტალისტური

მიმდინარეობა
fundamentalistisk ფუნდამენტალისტური
fundere დაფუძნება
fungere ფუნქციონირება, მუშაობა
fungerende გამართული, მოქმედი
fungicid ფუნგიციდი
funksjon ფუნქცია
funksjonal ფუნქციონალი
funksjonalanalyse ფუნქციონალური ანალიზი
funksjonell ფუნქციონალური
funksjonere ფუნქციონირება
funksjonering ფუნქციონირება
funksjonsanalyse ფუნქციონალური ანალიზი
funksjonsargument ფუნქციის არგუმენტი
funksjonsdeling ფუნქციების გამიჯვნა
funksjonsdyktig მომუშავე
funksjonshemmet ფუნქციადაქვეითებული
funksjonsperiode ფუნქციის პერიოდი
funksjonær მოხელე, ფუნქციონერი
funksjonærlønn მოხელის ხელფასი
funn აღმოჩენა
funnet ნაპოვნი
fure ნაოჭი

კვალი, ჭრილი
furespissmus კბილნაპრალა (ცხოველი

Solenodontidae)
furet ნაოჭებიანი

დაღარული
furie ფურია
furte წყენა, განაწყენება
furten ნაწყენი, განაწყენებული
furu ფიჭვი
furubar ფიჭვის წიწვი
furubord ფიჭვის მაგიდა
furugulv ფიჭვის იატაკი
furukongle ფიჭვის გირჩა
furukrone ფიჭვის ვარჯი
furumøbel ფიჭვის ავეჯი
furunål ფიჭვის წიწვი
furuplanke ფიჭვის ხის ფიცარი
furuskog ფიჭვნარი
furutre ფიჭვი

fullbyrdet furutre
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fusjon შერწყმა
fusjonere შერწყმა
fusjonering შერწყმა
fusjonsavtale შეთანხმება შერწყმის

შესახებ
fusjonsbestrebelse შერწყმისკენ სწრაფვა
fusjonsbrensel თერმობირთვული საწვავი
fusjonsforhandling მოლაპარაკებები შერწყმის

შესახებ
fusjonsforslag გაერთიანების შეთავაზება
fusjonsplan შერწყმის გეგმა
fusjonspolitikk შერწყმის პოლიტიკა
fusjonsprosess შერწყმის პროცესი
fusjonsreaksjon თერმობირთვული რეაქცია
fusjonstidspunkt შერწყმის მომენტი
fusjonstilbud გაერთიანების შეთავაზება
fusjonsvåpen თერმობირთვული იარაღი
fusk ხალტურა, თაღლითობა
fuske გახალტურება, თაღლითობა
fuskearbeid ხალტურა, თაღლითობა
fuskelapp შპარგალკა
fuskerarbeid ხალტურა, თაღლითობა
futteral ფუტლარი, ჩასადები
futurisme ფუტურიზმი
futuristisk ფუტურისტული
futurolog ფუტუროლოგი
futurologi ფუტუროლოგია
futurologisk ფუტუროლოგიური
futurum მომავალი დრო
futurumsform მომავლის ფორმა

(გრამატიკული)
fykolog ალგოლოგი
fykologi ალგოლოგია
fylde სიმდიდრე, სიუხვე,

მრავალფეროვნება
fyldig უხვი, მდიდარი,

მრავალფეროვანი
fyldighet სიუხვე

ბარაქა
fylke ოლქი
fylkesbasis ოლქის დონეზე
fylkesgrense ოლქის საზღვარი
fylkeshovedstad საოლქო ცენტრი
fylkesnivå ოლქის დონეზე
fyll შიგთავსი
fylle შევსება
fyllebøtte ლოთი
fyllefant ლოთი
fyllefest ქეიფი
fyllekjøre მანქანის მართვა ნასვამ

მდგომარეობაში
fyllekjører ნასვამი მძღოლი

fyllekjøring მანქანის მართვა ნასვამ
მდგომარეობაში

fylleri ლოთობა
fylleslag ჩხუბი სიმთვრალეში
fylleslagsmål ჩხუბი სიმთვრალეში
fyllik ლოთი
fylling კბილის პლომბი

შემვსები მასალა, შიგთავსი
fylt შევსებული
fyr ალი, ცეცხლი

შუქურა
fyrbøter ცეცხლფარეში
fyre გათბობა
fyrig ცეცხლოვანი
fyring გათბობა
fyringssesong გათბობის სეზონი
fyringsutgifter გათბობის ხარჯები
fyrlykt შუქურა
fyrste თავადი
fyrstedømme თავად-აზნაურობა
fyrstesøn თავადიშვილი
fyrstikk ასანთი
fyrstikkdåse ასანთის კოლოფი
fyrstikkeske ასანთის კოლოფი
fyrstikkfabrikk ასანთის ქარხანა
fyrstinne თავადის ქალი
fyrtøy სანთებელა
fyrtårn შუქურა
fyrverkeri ფეიერვერკი
fyrverkeriforbud ფეიერვერკების აკრძალვა
fyrvokter მეშუქურე
fysikalsk ფიზიკური
fysiker ფიზიკოსი
fysikk ფიზიკა
fysikkbok ფიზიკის წიგნი
fysikklærer ფიზიკის მასწავლებელი
fysikkpris პრემია ფიზიკის დარგში
fysikkprofessor ფიზიკის პროფესორი
fysikkstudent ფიზიკის სტუდენტი
fysiognomi ფიზიონომია, სიფათი
fysiokjemiker ლაბორანტი
fysiolog ფიზიოლოგი
fysiologi ფიზიოლოგია
fysiologisk ფიზიოლოგიური
fysioterapeut ფიზიოთერაპევტი
fysioterapeututdanning ფიზიოთერაპევტის

განათლება
fysioterapi ფიზიოთერაპია
fysioterapifag ფიზიოთერაპია (საგანი)
fysisk ფიზიკური
fytografi ფიტოგრაფია
fytopaleontologi ფიტოპალეონტოლოგია
fytopatologi ფიტოპათოლოგია

fusjon fytopatologi
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fytoplankton მცენარეული პლანქტონი
fæl უშნო, უსიამოვნო

საზარელი, აუტანელი
færre ნაკლები
færrest ყველაზე ნაკლები
færøying ფარერელი
færøysk ფარერული
føde კვება

გაჩენა, შობა
fødeavdeling სამშობიარო განყოფილება
fødeby დაბადების ადგილი
fødehjem სამშობიარო სახლი
fødeklinikk სამშობიარო კლინიკა
fødeland დაბადების ქვეყანა
fødeledning ფიდერი, კაბელი
fødemiddel საკვები პროდუქტი
fødende მშობიარე
føderal ფედერალური
føderalisme ფედერალიზმი
føderalist ფედერალისტი
føderalistisk ფედერალისტური
føderasjon ფედერაცია
føderasjonsstat ფედერაციული

სახელმწიფო
føderativ ფედერაციული
fødested დაბადების ადგილი
fødestue სამშობიარო ოთახი
fødsel მშობიარობა, დაბადება
fødselsattest დაბადების მოწმობა
fødselsdag დაბადების დღე
fødselsdagsfeiring დაბადების დღის აღნიშვნა
fødselsdagsgave საჩუქარი (დაბადების

დღისთვის)
fødselsdagskake დაბადების დღისთვის

გამომცხვარი ტორტი
fødselsdagspresang საჩუქარი (დაბადების

დღისთვის)
fødselsdato დაბადების თარიღი
fødselshjelper ექთანი, ბებია ქალი
fødselshyppighet შობადობა
fødselsklinikk სამშობიარო კლინიკა
fødselsnummer პირადი ნომერი
fødselsoverskudd მოსახლეობის ბუნებრივი

ნაზრდი
fødselspermisjon დეკრეტი
fødselsstatistikk მშობიარობათა სტატისტიკა
fødselstall შობადობა
fødselsøyeblikk დაბადების მომენტი
fødselsår დაბადების წელი
født დაბადებული
føflekk ხალი
følbar საგრძნობი

føle გრძნობა, შეგრძნება
შეხება

følehorn ცეცი
følelig მგრძნობიარე
følelse გრძნობა, შეგრძნება
følelsesbetont ემოციური
følelsesfattig უემოციო
følelsesfull მგრძნობიარე

ემოციური
სენტიმენტალური

følelsesfylt მგრძნობიარე
ემოციური
სენტიმენტალური

følelseskald უემოციო, ცივი, გულქვა
følelseskulde სიცივე
følelsesladet ემოციური
følelsesliv ემოციური ცხოვრება
følelsesløs უემოციო
følelsesmenneske სენტიმენტალური ადამიანი
følelsesutbrudd გრძნობების ამოფრქვევა
følelsesuttrykk გრძნობების გამოხატვა
føler ცეცი
føleri სენტიმენტალობა
følesans შეხების გრძნობა
følge შედეგი

თანხლება, გაყოლა,
გაცილება

følgebil ესკორტის მანქანა
følgebrev თანმხლები წერილი
følgebåt ესკორტის ნავი
følgefly ესკორტის თვითმფრინავი
følgelig შესაბამისად
følgende მომდევნო
følgeriktig თანმიმდევრული
følgeseddel თანმხლები წერილი
følgesmann თანმხლები პირი
føling შეხება, კონტაქტი
føll კვიცი
følsom მგრძნობიარე
følsomhet მგრძნობიარობა
fønvind თბილი და მშრალი ქარი
før წინათ, მანამდე
føre გაძღოლა, მართვა, ტარება
førekteskapelig ქორწინებამდელი
fører ლიდერი, ბელადი,

მეთაური, ხელმძღვანელი
მძღოლი

førerhund გზამკვლევი ძაღლი
(უსინათლოთათვის)

førerhus მძღოლის კაბინა
førerkabin მძღოლის კაბინა
førerkort მართვის მოწმობა

fytoplankton førerkort
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førerkortbeslag მართვის მოწმობის
ჩამორთმევა

førerkurs ტარების კურსი
førerløs უპილოტო
førerprøve გაოცდა მანქანის მართვაში
førersete მძღოლის ადგილი
førerskap მმართველობა,

ხელმძღვანელობა
førhistorie წინაისტორია
førhistorisk წინაისტორიული
førindustriell წინაინდუსტრიული
føring მართვა, ხელმძღვანელობა
førjulstid შობის წინა პერიოდი
førjulsvinter ზამთრის შობისწინა

ნაწილი
førkrigs ომამდელი
førkrigstid ომამდელი პერიოდი
førkristelig წინაქრისტიანული
førpris უწინდელი ფასი
førskolealder სკოლამდელი ასაკი
førskolebarn სკოლამდელი ასაკის ბავშვი
førskolelærer საბავშვო ბაღის

მასწავლებელი
førskoleperiode სკოლამდელი პერიოდი
første პირველი
førstebetjent ინსპექტორი
førstebokstav პირველი ასო
førstedag პირველი დღე
førstedame პირველი ლედი
førstedanserinne პრიმა-ბალერინა
førstederivert პირველი წარმოებული
førsteetappe პირველი ეტაპი
førsteetasje პირველი სართული
førstefiolin პირველი ვიოლინო
førstegangsflyvning პირველი ფრენა
førstegangsfunn პირველი აღმოჩენა
førstegangsfødende პირველად მშობიარე
førstegangsutgitt პირველად გამოცემული
førstegenerasjons პირველი თაობის
førstegenerasjonsinnvandrer პირველი თაობის

იმიგრანტი
førstegir პირველი სიჩქარე
førstegrads პირველი ხარისხის
førstegradsligning წრფივი განტოლება
førstegradslikning წრფივი განტოლება
førstehjelp პირველადი დახმარება
førstehustru პირველი ცოლი
førstehåndskilde პირველადი წყარო
førsteinntrykk პირველი შთაბეჭდილება
førsteklasse პირველი კლასი
førsteledd პირველი რგოლი
førstemaidemonstrasjon საპირველმაისო

დემონსტრაცია

førstemaitog საპირველმაისო
მსვლელობა

førsteoppførelse პრემიერა
førsteopplag პირველი ტირაჟი
førsteplass პირველი ადგილი
førstepremie პირველი პრემია
førsteprioritet პირველი პრიორიტეტი
førstepris პირველი პრემია
førstesekretær პირველი მდივანი
førsteside პირველი გვერდი
førstestavelse პირველი მარცვალი
førsteutgave პირველი გამოცემა
førstevalg პირველი არჩევანი
førti ორმოცი
førtiende მეორმოცე
førtiårene ორმოციანი წლები
førtiårs ორმოცი წლის
førtiårsdag ორმოცი წლის თავი
førtiårsjubileum ორმოცი წლის იუბილე
føydal ფეოდალური
føydalisme ფეოდალიზმი
føydalsamfunn ფეოდალური საზოგადოება
føydalstat ფეოდალური სახელმწიფო
få მიღება

ცოტა
fåkunnig არაფრის მაქნისი
fåmælt სიტყვაძუნწი
fåordig სიტყვაძუნწი
får ცხვარი
fårehund მეცხვარე, ნაგაზი
fårehundrase მეცხვარის ჯიში
fårekjøtt ცხვრის ხორცი
fåremelk ცხვრის რძე
fåremjølk ცხვრის რძე
fåreost ცხვრის ყველი
fåreskinn ცხვრის ტყავი
fårikål ნორვეგიული ცხვრის კერძი
fåtall მცირე რიცხვი
fåtallig მცირერიცხოვანი
fåtenkt დაუფიქრებელი
gaffel ჩანგალი
gaffelformet ჩანგლისებრი
gagn სარგებელი
gagne სარგებლის მოტანა
gagnlig სასარგებლო
gagnløs უსარგებლო
gagnløshet უსარგებლობა
gal გადარეული, გიჟი

არასწორი, ცრუ
ცუდი

galakse გალაქტიკა
galaksesenter გალაქტიკის ცენტრი
galant გალანტური

førerkortbeslag galant
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gale კივილი (მამლის), გუგუნი
(გუგულის)

galehus საგიჟეთი
galei გალერა
galge სახრჩობელა
galgenfugl თავზე ხელაღებული
galgenhumor შავი იუმორი
galla ზეიმი
gallakonsert გალა-კონცერტი
gallbær ლეშურა (მცენარე Bryonia)
galle ნაღველი
galleblære ნაღვლის ბუშტი
galleblærebetennelse ქოლეცისტიტი, ნაღვლის

ბუშტის ანთება
gallebær ლეშურა (მცენარე Bryonia)
galleri გალერეა
gallestein ნაღვლის ბუშტის კენჭი
gallesten ნაღვლის ბუშტის კენჭი
gallium გალიუმი
gallon გალონი
galmannsferd სიგიჟე, უაზრობა
galning გადარეული
galopp ნავარდი
galoppbane იპოდრომი
galoppere ჭენება
galskap სიგიჟე
galvanisk გალვანური
galvanometer გალვანომეტრი
galvanoplastikk გალვანოპლასტიკა
galvanoskop გალვანოსკოპი
galvanoteknikk გალვანოტექნიკა
gambit გამბიტი
gamble აზარტული თამაში
gambler აზარტული თამაშების

მოყვარული
game თამაში
gamlebygning ძველი შენობა
gamlegubbe მოხუცი
gamlehjem მოხუცებულთა სახლი
gamlekjæreste ყოფილი საყვარელი
gamletid ძველი დრო
gamlevenn ძველი მეგობარი
gamling მოხუცი
gammafunksjon გამა-ფუნქცია
gammakorreksjon გამა-შესწორება
gammastråle გამა-სხივი
gammastråling გამა-გამოსხივება
gammel ძველი, ძველებური

მოხუცი
ყოფილი

gammelaktig ძველებური
gammeldags მოძველებული

gammeldans ძველებური ხალხური
ცეკვები

gammeldansk ძველდანიური
gammeleuropeisk ძველევროპული
gammelfransk ძველფრანგული
gammelgresk ძველი ბერძნული
gammelhet სიძველე
gammelislandsk ძველისლანდიური
gammelkjent ძველი დროიდან ცნობილი
gammelkjæreste ყოფილი საყვარელი
gammelkommunist ძველი კომუნისტი
gammelkristelig ძველქრისტიანული
gammelmann მოხუცი
gammelmannsstemme მოხუცის ხმა
gammelmodig მოძველებული
gammelnazist ძველი ნაცისტი
gammelnordisk ძველსკანდინავიური
gammelnorsk ძველი ნორვეგიული
gammelpersisk ძველსპარსული
gammelromersk ძველრომაული
gammelrussisk ძველრუსული
gammelslavisk ძველსლავური
gammelsvensk ძველშვედური
gammeltid ძველი დრო
gammeltysk ძველგერმანული
gane სასა
gang ჯერი

სვლა, სიარული
გასასვლელი

gangavstand სავალი მანძილი
gangbar გავლადი

მავალი
gangbro გადასასვლელი ხიდი
gangdør შესასვლელის კარი
gange გამრავლება
gangefelt გადასასვლელი
gangetabell გამრავლების ცხრილი
gangfelt მიწისზედა გადასასვლელი
gangjern ანჯამა
gangren განგრენა
gangster განგსტერი
gangsti ბილიკი
gangveg ბილიკი
gangvei ბილიკი
ganske ძალზე, საკმაოდ
gap ხახა

ნაპრალი
gape დაღება
gapskratte ხარხარი
gapskratting ხარხარი
garant გარანტი
garantere გარანტირება, გარანტიის

მიცემა

gale garantere
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garantert გარანტირებული
garanti გარანტია
garantiløs უგარანტიო
garantitid გარანტიის მოქმედების

ვადა
garantiutstedelse გარანტიის მიცემა
garasje ფარეხი
garasjebygning ფარეხი
garasjedør ფარეხის კარი
garde გვარდია
gardere დაცვა
garderobe გარდერობი
garderobedame მეგარდერობე ქალი
garderobevakt მეგარდერობე
gardesoldat გვარდიელი
gardin ფარდა
gardinoppheng საფარდე კარნიზი
gardinsnor საფარდე ზონარი
gardist გვარდიელი
garn ნართი, ძაფი

ბადე, სათხეველი
garnere მორთვა
garnfiske თევზჭერა ბადით
garnison გარნიზონი
gartner მებაღე
gartnerarbeider მებაღე
gartneri მებაღეობა
garve თრიმვლა, ტყავის

დამუშავება
garver მთრიმლავი
gas დოლბანდი
gasbind ბინტი, დოლბანდის

სახვევი
gasell გაზელი
gass გაზი, აირი
gassalg გაზის გაყიდვა
gassangrep ქიმიური თავდასხმა
gassballong გაზის ბალონი
gassbeholder გაზის ბალონი
gassbrenner გაზის სანთურა
gassbruk გაზის მოხმარება
gassbruker გაზის მომხმარებელი
gassdistribusjonsselskap გაზგამანაწილებელი

კომპანია
gassdrevet გაზზე მომუშავე
gassdynamikk აირის დინამიკა
gasse მამალი ბატი

გაზით ხუთვა
gassefterspørsel მოთხოვნა გაზზე
gasseksplosjon გაზის აფეთქება
gasseksport გაზის ექსპორტი
gasseksportør გაზის ექსპორტერი
gassetterspørsel მოთხოვნა გაზზე

gassfelt გაზის საბადო
gassflamme გაზის ალი
gassforbruk გაზის მოხმარება
gassforekomst გაზის საბადო
gassforgifte გაზით მოწამვლა
gassforgifting გაზით მოწამვლა
gassforgiftning გაზით მოწამვლა
gassform გაზისებრი, აირისებრი
gassformig გაზისებრი, აირისებრი
gassforsyning გაზმომარაგება
gassforsyningsnett გაზგაყვანილობა,

გაზმომარაგების ქსელი
gassfunn გაზის აღმოჩენა
gassfyring გაზით გათბობა
gassimport გაზის იმპორტი
gasskammer გაზის კამერა
gasskomfyr გაზქურა
gasskondensat გაზის კონდენსატი
gasskonsentrasjon გაზის კონცენტრაცია
gasskraftanlegg გაზის

თბოელექტროსადგური
gasskraftverk გაზის

თბოელექტროსადგური
gasslager გაზსაცავი
gassledning გაზსადენი
gassledningsarbeider მეგაზსადენე
gassledningsnett გაზსადენთა ქსელი
gasslekkasje გაზის გაჟონვა
gassleverandør გაზის მომწოდებელი
gassleveranse გაზის მიწოდება
gasslevering გაზის მიწოდება
gasslukt გაზის სუნი
gassmaske აირწინაღი
gassmotor გაზის ძრავა
gasspedal გაზის პედალი
gasspistol გაზის პისტოლეტი
gasspris გაზის ფასი
gassrelatert გაზთან დაკავშირებული
gassreserve გაზის რეზერვი
gassreservoar გაზსაცავი
gassressurs გაზის რესურსი
gassrør გაზის მილი
gassrørledning გაზსადენი
gasstank გაზსაცავი
gasstett გაზგაუმტარი
gasstetthet აირის სიმკვრივე
gasstilførsel გაზმომარაგება
gasstilstand აირადი მდგომარეობა
gasstrykk გაზის წნევა
gassturbin გაზის ტურბინა
gassveising გაზით შედუღება
gassviskositet გაზის სიბლანტე
gastronom გურმანი

garantert gastronom
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gastroskopi გასტროსკოპია
gate ქუჩა
gateadresse ქუჩის მისამართი
gatebarn ქუჩის ბავშვი
gatebekjentskap შემთხვევითი ნაცნობობა
gatebelysning ქუჩის განათება
gatebilde გადასახედი ქუჩაზე
gatedemonstrasjon ქუჩის დემონსტრაცია
gatefeier ქუჩის მხვეტავი, მეეზოვე
gategutt ქუჩის ბიჭი
gatehandel გარე ვაჭრობა
gatehandler გარე მოვაჭრე
gatehjørne კუთხე (ქუჩების

გადაკვეთაზე)
gatejente მეძავი, როსკიპი, ქუჩის

ქალი
gatekryss გზაჯვარედინი
gatelangs ქუჩის გასწვრივ, ქუჩის

გაყოლებით
gatelegeme ქუჩის სავალი ნაწილი
gatelykt ქუჩის განათება
gatelys ქუჩის განათება
gatemusikant ქუჩის მუსიკოსი
gatenavn ქუჩის სახელი
gatenummer სახლის ნომერი
gateopptøyer არეულობა
gatepike მეძავი, როსკიპი, ქუჩის

ქალი
gateprostituert ქუჩის მეძავი
gateprostitusjon ქუჩის პროსტიტუცია
gatesalg გარე ვაჭრობა
gatesanger ქუჩის მომღერალი
gateselger გარე მოვაჭრე
gateslagsmål ქუჩის ჩხუბი
gatespråk ქუჩური ენა
gatetrafikk მოძრაობა

მეძაობა
gatetøs მეძავი, როსკიპი, ქუჩის

ქალი
gatevold ქუჩური ძალადობა
gaugesymmetri ყალიბური სიმეტრია
gauk გუგული (ჩიტი Cuculus

canorus)
gaukedag პირველმაისობა, პირველი

მაისი
gaukeegg გუგულის კვერცხი
gaukegg გუგულის კვერცხი
gaukemesse პირველმაისობა, პირველი

მაისი
gaukemor ცუდი დედა
gaukesyre მჟაველა (მცენარე Oxalis

acetosella)

gauksyre მჟაველა (მცენარე Oxalis
acetosella)

gaukunge გუგულის ბარტყი
gaukur გუგულიანი საათი
gaupe ფოცხვერი (ცხოველი Lynx

lynx)
gaupebestand ფოცხვერის პოპულაცია
gaupeskinn ფოცხვერის ტყავი
gaupespor ფოცხვერის კვალი
gave საჩუქარი
gavebutikk საჩუქრების მაღაზია
gavemottager საჩუქრის მიმღები
gavemottaker საჩუქრის მიმღები
gavepapir საჩუქრების შესაფუთი

ქაღალდი
gavmild გულუხვი, ხელგაშლილი
gebiss კბილის პროტეზი
gebyr მოსაკრებელი, გადასახადი
gebyrbeløp მოსაკრებლის ოდენობა
gebyrberegning მოსაკრებლის დარიცხვა
gebyrbetaling მოსაკრებლის გადახდა
gebyrendring მოსაკრებლის შეცვლა
gebyrfri გადასახადისგან

განთავისუფლებული
gebyrfritak გადასახადისგან

განთავისუფლება
gebyrinnbetaling მოსაკრებლის გადახდა
gebyrpolitikk საგადასახადო პოლიტიკა
gedigen ნამდვილი, სუფთა

თვითნაბადი
მაღალი ხარისხის

geisha გეიშა
geit თხა
geitebukk მამალი თხა
geitekilling თიკანი
geitemelk თხის რძე
geitemjølk თხის რძე
geiterams თხაწართხალა (მცენარე

Epilobium angustifolium)
geiteskinn თხის ტყავი
geiteskinnsekk გუდა
geitost თხის რძისგან

დამზადებული ყველი
geitrams თხაწართხალა (მცენარე

Epilobium angustifolium)
geitunge თიკანი
geitved ხეშავი (მცენარე Rhamnus

catharticus)
gekko გეკონი (ქვეწარმავალი

ოჯახიდან Gekkonidae)
gelatin ჟელატინი
gele ჟელე
geleaktig ჟელესებრი

gastroskopi geleaktig
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gelender მოაჯირი
gemse არჩვი (ცხოველი Rupicapra

rupicapra)
gen გენი

გენური
gendarm ჟანდარმი
genealog გენეალოგი
genealogi გენეალოგია
genealogisk გენეალოგიური
general გენერალი, მეთაური
generaldirektør გენერალური დირექტორი
generaldirektørstilling გენერალური დირექტორის

თანამდებობა
generalisasjon განზოგადება
generalisere განვრცობა, განზოგადება
generalisering განვრცობა, განზოგადება
generalisert განზოგადებული
generalkonsul გენერალური კონსული
generalløytnant გენერალ-ლეიტენანტი
generalmajor გენერალ-მაიორი
generalplan გენერალური გეგმა
generalprøve გენერალური რეპეტიცია
generalsekretær გენერალური მდივანი
generalsekretærpost გენერალური მდივნის

პოსტი
generalstab გენერალური შტაბი
generalstreik საყოველთაო გაფიცვა
generalsuniform გენერლის ფორმა
generasjon თაობა
generasjonskonflikt თაობათა კონფლიქტი
generasjonsskifte თაობათა ცვლა
generasjonsveksel თაობათა ცვლა
generator გენერატორი
generell ზოგადი
generere გენერირება
generert გენერირებული
generisk ზოგადი
genert მორცხვი
generøs გულუხვი, ხელგაშლილი,

სულგრძელი
generøsitet გულუხვობა
genesis გენეზისი, წარმომავლობა
genetiker გენეტიკოსი
genetikk გენეტიკა
genetisk გენეტიკური
geni გენიოსი
genial გენიალური
genialitet გენიალობა
genierklært გენიოსად გამოცხადებული
genitalia გენიტალიები
genius გენიოსი
genmanipulert გენეტიკურად

მოდიფიცირებული

genmodifisert გენმოდიფიცირებული,
გენეტიკურად
მოდიფიცირებული

genom გენომი
genotype გენოტიპი
genre ჟანრი
genser სვიტრი
genteknologi გენური ინჟინერია
genterapi გენური თერაპია
gentleman ჯენტლმენი
gentlemansk ჯენტლმენური
genuin ნამდვილი
genus გენდერი

სახეობა
geodesi გეოდეზია
geodetisk გეოდეზიური
geofysiker გეოფიზიკოსი
geofysikk გეოფიზიკა
geofysisk გეოფიზიკური
geograf გეოგრაფი
geografi გეოგრაფია
geografibok გეოგრაფიის წიგნი
geografikunnskap გეოგრაფიის ცოდნა
geografisk გეოგრაფიული
geografitime გეოგრაფიის გაკვეთილი
geokronologi გეოქრონოლოგია
geokronologisk გეოქრონოლოგიური
geolog გეოლოგი
geologi გეოლოგია
geologisk გეოლოგიური
geomagnetisk გეომაგნიტური
geomagnetisme გეომაგნეტიზმი
geometer გეომეტრი
geometri გეომეტრია
geometrisk გეომეტრიული
geomorfologi გეომორფოლოგია
geomorfologisk გეომორფოლოგიური
geopolitiker გეოპოლიტიკოსი
geopolitikk გეოპოლიტიკა
geopolitisk გეოპოლიტიკური
georgier ქართველი
georgine გეორგინა, დალია

(მცენარის სახეობა Dahlia)
georgisk ქართული
geosentrisk გეოცენტრული
geosentrisme გეოცენტრიზმი
geostasjonær გეოსტაციონარული
geoteknisk გეოტექტონიკური
geotektonikk გეოტექტონიკა
geotermisk გეოთერმული
geotropisme გეოტროპიზმი
gepard ავაზა, გეპარდი (ცხოველი

Acinonyx jubatus)

gelender gepard
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geranium ნემსიწვერა (მცენარე
Geranium)

gerilja პარტიზანი
geriljaangrep პარტიზანთა თავდასხმა
geriljabevegelse პარტიზანული მოძრაობა
geriljagruppe პარტიზანთა ჯგუფი
geriljakjemper პარტიზანი
geriljakrig პარტიზანული ომი
geriljakriger პარტიზანი
geriljaleder პარტიზანთა მეთაური
geriljaleir პარტიზანთა ბანაკი
geriljaorganisasjon პარტიზანული

ორგანიზაცია
geriljasoldat პარტიზანი
geriljataktikk პარტიზანთა ტაქტიკა
geriljavirksomhet პარტიზანული საქმიანობა
geriljaåtak პარტიზანული თავდასხმა
germanist გერმანისტი
germanistikk გერმანისტიკა
germanium გერმანიუმი
germanofil გერმანოფილი
germanofob გერმანოფობი
gerontolog გერონტოლოგი
gerontologi გერონტოლოგია
gerontologisk გერონტოლოგიური
gesandt წარგზავნილი
gesandtskap დიპლომატიური

წარმომადგენლობა
gest ჟესტი
gestikulasjon ჟესტიკულაცია
gestikulere ჟესტიკულირება
gestikulering ჟესტიკულირება
gestus ჟესტი
getto გეტო
gettolignende გეტოსმაგვარი
gevinst მოგება, სარგებელი, პრიზი
gevinstandel მოგების წილი
gevinstbeskatning მოგების დაბეგვრა
gevinstdeling მოგების განაწილება
gevinstpotensiale მოგების პოტენციალი
gevinstskatt მოგების გადასახადი
gevinstøkning მოგების ზრდა
gevir რქები
gevær თოფი, შაშხანა
geværkolbe კონდახი
geværkule შაშხანის ტყვია
geværløp შაშხანის ლულა
geværpipe შაშხანის ლულა
geysir გეიზერი
ghetto გეტო
gi მიცემა
gibbon გიბონი (მაიმუნის სახეობა

Hylobates)

gidde თავის შეწუხება
gift დაქორწინებული,

დაოჯახებული,
გათხოვილი, ცოლიანი
შხამი, საწამლავი

giftalge შხამიანი წყალმცენარე
giftampulle შხამის ამპულა
giftavfall შხამიანი ნარჩენები
giftbeger შხამის ფიალა
giftblandet შხამგარეული
giftbrodd შხამიანი ნესტარი
gifte დაქორწინება, გათხოვება
giftealder საქორწინო ასაკი
gifteferdig გასათხოვარი,

დასაოჯახებელი
gifteklar გასათხოვარი,

დასაოჯახებელი
giftemål ქორწინება
giftering საქორწინო ბეჭედი
giftermål ქორწინება
giftetanke საქორწინო ოცნება
giftfri არაშხამიანი,

არატოქსიკური
giftgass მომწამვლელი აირი
giftholdig შხამიანი
giftig შხამიანი, მომწამლავი
giftighet შხამიანობა, ტოქსიკურობა
giftinnhold შხამის შემცველობა
giftkonsentrasjon შხამის კონცენტრაცია
giftløs უშხამო
giftplante შხამიანი მცენარე
giftslange შხამიანი გველი
giftstoff მომწამვლელი ნივთიერება
gifttann შხამიანი კბილი
gigabit გიგაბიტი
gigabyte გიგაბაიტი
gigahertz გიგაჰერცი
gigajoule გიგაჯოული
gigant გიგანტი, ბუმბერაზი
gigantavtale დიდი ხელშეკრულება
gigantformue უზარმაზარი ქონება
gigantisk გიგანტური
gigantomani გიგანტომანია
gigantprosjekt უზარმაზარი პროექტი
gigantstor უზარმაზარი
gigawatt გიგავატი
gigawattime გიგავატ-საათი
gikt ართრიტი
gilde საამქრო
giljotin გილიოტინა
gin ჯინი
gips თაბაშირი

geranium gips
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gipse თაბაშირში ჩასმა
გალესვა

gipsfigur თაბაშირის ფიგურა
gipsmaker მლესავი
gir სიჩქარე
giraff ჟირაფი
girkasse სიჩქარეთა კოლოფი
girlander გირლანდა
giro ჟირო
gissel მძევალი
gisseldrap მძევლის მკვლელობა
gisseltatt მძევლადაყვანილი
gisseltilværelse მძევლად ყოფნა
gitar გიტარა
gitarist გიტარისტი
gitarspiller გიტარისტი
gitre გისოსით შემორტყმა
gitter გისოსი

მესერი
gitterdimensjon მესერის განზომილება
gitterdør გისოსებიანი კარი
gitterelement მესერის ელემენტი
gitterfeil მესერის დეფექტი
gitterstruktur მესერის სტრუქტურა
gittertype მესერის ტიპი
givende მრავლისმომცემი
giver მომცემი, მჩუქებელი

დონორი
givnad ნიჭი, უნარი
gjedde ქარიყლაპია (თევზი Esox

lucius)
gjeddefiske ქარიყლაპიის ჭერა
gjeld ვალი, დავალიანება
gjelde ვარგისიანობა, ძალაში

ყოფნა
დაკოდვა

gjeldende ვარგისი, მოქმედი, ძალაში
მყოფი

gjeldfri ვალმოხდილი
gjelding საჭურისი
gjeldkarve გვერდელა (მცენარე

Pimpinella saxifraga)
gjeldsbeløp ვალის ოდენობა
gjeldsbetaling ვალის გადახდა
gjeldsbyrd ვალის ტვირთი
gjeldskrav ვალის მოთხოვნა
gjeldsnedbetaling ვალის გადახდა
gjeldsnedskriving ვალის ჩამოწერა
gjeldsnedskrivning ვალის ჩამოწერა
gjeldsreduksjon ვალის შემცირება
gjeldssletting ვალის ჩამოწერა
gjeldssum ვალის ოდენობა
gjeldsvekst ვალის ზრდა

gjeldsøkning ვალის ზრდა
gjeldtynget ვალით დამძიმებული
gjelle ლაყუჩები
gjellepustende ლაყუჩებიანი
gjemme დამალვა, შენახვა
gjemmested სამალავი
gjemsel სამალავი

დამალობანა
gjemselslek დამალობანა
gjemt დამალული
gjenansettelse ხელახლა დასაქმება
gjenboer კარის მეზობელი
gjenbruk მეორადი მოხმარება
gjenbygd აღდგენილი
gjendiktning თავისუფალი თარგმანი
gjendrive უარყოფა
gjendrivelse უარყოფა
gjenerobre ხელახლა დაპყრობა
gjenetablere აღდგენა
gjenfinne დაკარგულის პოვნა

ხელახლა აღმოჩენა
gjenfinnelse დაკარგულის პოვნა

ხელახლა აღმოჩენა
gjenforene გაერთიანება
gjenforenet გაერთიანებული
gjenforening გაერთიანება
gjenforeningsdag გაერთიანების დღე
gjenforeningsprosess გაერთიანების პროცესი
gjenføde აღდგომა, აღორძინება
gjenfødelse აღდგომა, აღორძინება
gjeng ჯგუფი, ბრიგადა

ბანდა
gjenganger აჩრდილი, მოჩვენება
gjenge სვლა, მიმდინარეობა
gjengi დაბრუნება
gjengjeld კომპენსაცია

სამაგიერო
gjengjelde ანაზღაურება, კომპენსირება
gjengjeldelse სამაგიეროს გადახდა
gjengjeldingsaksjon შურისძიება
gjenglans ანარეკლი
gjengleder ბანდის მეთაური
gjengmedlem ბანდის წევრი
gjeninnføre ხელახლა შემოღება,

აღდგენა
gjeninnførelse ხელახლა შემოღება,

აღდგენა
gjeninnføring ხელახლა შემოღება,

აღდგენა
gjeninnførsel ხელახლა შემოღება,

აღდგენა
gjeninnført ხელახლა შემოღებული
gjenintrodusere ხელახლა შემოღება

gipse gjenintrodusere
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gjenkjenne ამოცნობა, ცნობა
gjenkjennelig ამოცნობადი
gjenkjennelse ამოცნობა, ცნობა
gjenkjenning ამოცნობა, ცნობა
gjenkjøpe უკან გამოსყიდვა
gjenklang ექო, რეზონანსი

გამოძახილი
gjenkomst დაბრუნება
gjenlyd ექო
gjennom გასწვრივ, გავლით,

მეშვეობით
gjennomanalysere გაანალიზება
gjennomarbeide გადამუშავება
gjennomarbeidelse გადამუშავება
gjennomarbeiding გადამუშავება
gjennombore გახვრეტა, გაბურღვა
gjennomboret გახვრეტილი
gjennomboring გახვრეტა, გაბურღვა
gjennombrudd გარღვევა
gjennombruddstidspunkt გარღვევის მომენტი
gjennombryte გარღვევა
gjennomførbar გატარებადი,

განხორციელებადი,
აღსრულებადი

gjennomførbarhet განხორციელებადობა
gjennomføre გატარება, განხორციელება,

შესრულება, აღსრულება
gjennomførelse გატარება, განხორციელება,

შესრულება
gjennomføring გატარება, განხორციელება,

შესრულება
gjennomføringsfase განხორციელების ფაზა
gjennomføringsgrad შესრულების ხარისხი
gjennomføringsmekanisme განხორციელების

მექანიზმი
gjennomføringsplan განხორციელების გეგმა
gjennomførlig გატარებადი,

განხორციელებადი,
აღსრულებადი

gjennomført განხორციელებული
gjennomgang გავლა
gjennomgangsbolig დროებითი საცხოვრებელი
gjennomgangsmotiv მთავარი მოტივი
gjennomgangstema მთავარი თემა
gjennomgranske გადაჩხრეკა
gjennomgripende სიღრმისეული
gjennomgå გავლა, გადატანა
gjennomgåelse გავლა
gjennomkontrollere თავიდან ბოლომდე

შემოწმება
gjennomkorrupt თავიდან ბოლომდე

კორუმპირებული
gjennomlufte განიავება

gjennomlufting განიავება
gjennomlyse გაშუქება
gjennomprøve საფუძვლიანი შემოწმება
gjennområtten დამპალი
gjennomsiktig გამჭვირვალე
gjennomsiktighet გამჭვირვალება
gjennomskinnelig გამჭვირვალე
gjennomskinnelighet გამჭვირვალება
gjennomskue განჭვრეტა
gjennomskuelig გამჭვირვალე
gjennomslag გარღვევა
gjennomsnitt საშუალო,

გასაშუალოებული
gjennomsnittlig რიგითი
gjennomsnittsalder საშუალო ასაკის
gjennomsnittsamerikaner საშუალო ამერიკელი
gjennomsnittsavstand საშუალო მანძილი
gjennomsnittsbeløp საშუალო თანხა
gjennomsnittsbil საშუალო მანქანა
gjennomsnittsbilist საშუალო ავტომფლობელი
gjennomsnittsbonde საშუალო გლეხი
gjennomsnittsbruker საშუალო მომხმარებელი
gjennomsnittsdag საშუალო დღე
gjennomsnittsdiameter საშუალო დიამეტრი
gjennomsnittsdybde საშუალო სიღრმე
gjennomsnittsfamilie საშუალო ოჯახი
gjennomsnittsfart საშუალო სიჩქარე
gjennomsnittsforbruk საშუალო მოხმარება
gjennomsnittsgjeld საშუალო ვალი
gjennomsnittshastighet საშუალო სიჩქარე
gjennomsnittshøyde საშუალო სიმაღლე
gjennomsnittsindivid საშუალო ინდივიდი
gjennomsnittsinntekt საშუალო შემოსავალი
gjennomsnittskarakter საშუალო ნიშანი
gjennomsnittskostnad საშუალო ხარჯი
gjennomsnittskurs საშუალო კურსი
gjennomsnittskvinne საშუალო ქალი
gjennomsnittslengde საშუალო სიგრძე
gjennomsnittslevealder საშუალო სიცოცხლის

ხანგრძლივობა
gjennomsnittslønn საშუალო ხელფასი
gjennomsnittsmenneske საშუალო ადამიანი
gjennomsnittsmål საშუალო ზომა
gjennomsnittsnivå საშუალო დონე
gjennomsnittsnordmann საშუალო ნორვეგიელი
gjennomsnittsopplag საშუალო ტირაჟი
gjennomsnittspensjon საშუალო პენსია
gjennomsnittspris საშუალო ფასი
gjennomsnittsprodukt საშუალო ნაწარმი
gjennomsnittsresultat საშუალო შედეგი
gjennomsnittsspiller საშუალო მოთამაშე
gjennomsnittsstørrelse საშუალო ზომა
gjennomsnittstall საშუალო რიცხვი

gjenkjenne gjennomsnittstall
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gjennomsnittstemperatur საშუალო ტემპერატურა
gjennomsnittstetthet საშუალო სიმკვრივე
gjennomsnittstid საშუალო დრო
gjennomsnittstrykk საშუალო წნევა
gjennomsnittsutgift საშუალო ხარჯი
gjennomsnittsvekst საშუალო ზრდა
gjennomsnittsvekt საშუალო წონა
gjennomsnittsverdi საშუალო მნიშვნელობა
gjennomsnittsøkning საშუალო ზრდა
gjennomstrømning განჭოლა
gjennomsøke გადაჩხრეკა
gjennomsøkning გადაჩხრეკა
gjennomtenkt გააზრებული
gjennomtrenge განჭოლა

შეღწევა
gjennomtrengelig გამჭოლი

შეღწევადი
gjennomtrengelighet შეღწევადობა
gjennomtrengelighetstensor შეღწევადობის ტენზორი
gjennomtrengelighetsvariasjonშეღწევადობის ცვლილება
gjennomtrengende გამჭოლი
gjennomtrengning განჭოლა

შეღწევა
gjennomvåt თავიდან ბოლომდე სველი
gjenoppbygd აღდგენილი
gjenoppbygge აღდგენა
gjenoppbyggelsesprosess აღდგენის პროცესი
gjenoppbygger აღმდგენი, ამღორძინებელი
gjenoppbygging აღდგენა
gjenoppbyggingsarbeid აღდგენითი სამუშაო
gjenoppbyggingsperiode აღორძინების პერიოდი
gjenoppbyggingsplan აღდგენის გეგმა
gjenoppbygning აღდგენა
gjenoppbygningsplan აღდგენის გეგმა
gjenoppdage ხელახლა აღმოჩენა
gjenoppdagelse ხელახლა აღმოჩენა
gjenoppdaging ხელახლა აღმოჩენა
gjenoppfriske გამხნევება
gjenopplive გაცოცხლება
gjenoppliving გაცოცხლება
gjenopplivingsforsøk გაცოცხლების მცდელობა
gjenopplivning გაცოცხლება
gjenopplivningsforsøk გაცოცხლების მცდელობა
gjenopprette აღდგენა
gjenopprettelse აღდგენა
gjenoppretting აღდგენა
gjenoppstå აღდგომა, აღზევება,

აღორძინება
gjenoppstått აღზევებული,

აღორძინებული
gjenpart ასლი
gjenreisingsarkitektur აღორძინების ხანის

არქიტექტურა

gjenreisningsarbeid აღდგენითი სამუშაო
gjenreisningsprosess აღორძინების პროცესი
gjenreisningstid აღორძინების ხანა
gjensidig ორმხრივი, ურთიერთ
gjenskape აღდგენა
gjenskinn ანარეკლი
gjenspeile არეკვლა
gjenspeilet არეკლილი
gjenstand საგანი
gjensvar გამოხმაურება
gjensyn შეხვედრა
gjenta გამეორება
gjentagelse გამეორება
gjentagelsesfare გამეორების საშიშროება
gjentagende განმეორებადი
gjentakelse გამეორება
gjentakelsesfare გამეორების საშიშროება
gjentakstilfelle რეციდივი
gjentatt განმეორებითი
gjenutgitt ხელახლა გამოცემული
gjenvalg განმეორებითი არჩევნები
gjenvei პირდაპირი გზა
gjenvinne აღდგენა, გადამუშავება
gjenvinning გადამუშავება
gjenværende დარჩენილი
gjenåpne ხელახლა გახსნა
gjenåpning ხელახლა გახსნა
gjerde გისოსი, ღობე
gjerdesmett ჭინჭრაქა, ღობემძვრალა

(ჩიტი Troglodytes
troglodytes)

gjerne სიამოვნებით, სიხარულით
gjerning საქმიანობა, მუშაობა

ქმედება, ნამოქმედარი,
ნახელავი, საქციელი

gjerningsmann დამნაშავე, ბოროტმოქმედი
gjerningssted დანაშაულის ჩადენის

ადგილი
gjerningsøyeblikk დანაშაულის ჩადენის

მომენტი
gjerrig ძუნწი

ხარბი
gjerrighet სიძუნწე

სიხარბე
gjespe მთქნარება
gjess ბატი
gjest სტუმარი
gjeste სტუმრობა
gjestearbeider უცხოელი მუშა
gjestebud წვეულება
gjesteforeleser მოწვეული ლექტორი
gjesteforsker მოწვეული მკვლევარი
gjesteprofessor მოწვეული პროფესორი

gjennomsnittstemperatur gjesteprofessor

Norsk-georgisk ordbok 147



gjesterolle სტუმრის როლი
gjestestatus სტუმრის სტატუსი
gjestevennlig სტუმართმოყვარე
gjestevennskap სტუმართმოყვარეობა
gjestevertskap სტუმარმასპინძლობა
gjesteværelse სასტუმრო ოთახი
gjestfri სტუმართმოყვარე
gjestfrihet სტუმართმოყვარეობა
gjestmild სტუმართმოყვარე

მიმზიდველი
gjete მწყემსვა
gjeter მწყემსი, მეცხვარე
gjetergutt მწყემსი
gjeterhund მეცხვარე, ნაგაზი
gjetning ვარაუდი
gjette ვარაუდი, მიხვედრა,

გამოცნობა
gjettekonkurranse ვიქტორინა
gjettelek ვიქტორინა
gjettverk ვარაუდი
gjær საფუარი
gjø ყეფა
gjødsel სასუქი

ნეხვი
gjødselfabrikk სასუქის ქარხანა
gjødselprodusent სასუქის მწარმოებელი
gjøing ყეფა
gjøk გუგული (ჩიტი Cuculus

canorus)
gjøkegg გუგულის კვერცხი
gjøkesyre მჟაველა (მცენარე Oxalis

acetosella)
gjøkunge გუგულის ბარტყი
gjøkur გუგულიანი საათი
gjøre კეთება
gjøremåte კეთების სტილი
gjørlig შესრულებადი,

შესაძლებელი
gjørme ტალახი, ლაფი
gjørs ფარგა (თევზი Sander

lucioperca)
glad მხიარული, გახარებული,

მოხარული
gladelig სიხარულით, სიამოვნებით
gladiator გლადიატორი
gladiatorkamp გლადიატორთა ჩხუბი
gladiolus გლადიოლუსი (მცენარე

Gladiolus)
gladnyhet სასიხარულო სიახლე
glamme ყეფა
glamorøs მომხიბლავი,

მომაჯადოებელი
glans ბრწყინვა, პრიალი

glansfull ბრწყინვალე
glansfullhet ბრწყინვალება
glansløs მკრთალი, ფერმკრთალი
glansløshet სიმკრთალე
glansperiode აყვავების ხანა
glanstid აყვავების ხანა
glasiolog გლაციოლოგი
glasiologi გლაციოლოგია
glasiologisk გლაციოლოგიური
glass ჭიქა

მინა, შუშა
glassaktig მინისებრი
glassbit შუშის ნატეხი
glassblåser მინამბერი
glassdør შუშის კარები
glassfabrikasjon შუშის წარმოება
glassfiber მინაბოჭკო
glassflaske შუშის ბოთლი
glasskjærer შუშის საჭრელი
glasskolbe შუშის კოლბა
glasskonstruksjon შუშის კონსტრუქცია
glassmaker მეშუშე
glassmanet აურელია (მედუზა Aurelia

aurita)
glassmester მეშუშე
glassmesterdiamant შუშის საჭრელი ალმასი
glassmosaikk შუშის მოზაიკა
glassplint მინის ნამსხვრევი
glassrute შუშა, მინა
glassvatt მინაბამბა
glassvegg შუშის კედელი
glatt გლუვი, სწორი

მოლიპული, სრიალა
glattbarbere სუფთად გაპარსვა
glattbarbert სუფთად გაპარსული
glatte გასწორება, გაგლუვება

მოლიპული ადგილი
glatthet სიგლუვე
glattis მოყინულობა,

მოლიპულობა
glattkjøring ტარება მოყინულ გზაზე
glattkjøringskurs მოყინულ გზაზე ტარების

კურსი
glaukom გლაუკომა
glede სიხარული
gledefylt სიხარულით სავსე
gledehus საროსკიპო
gledelig სასიხარულო
gledeligvis სასიხარულოდ
gledeløs მოსაწყენი, უსიხარულო,

უხალისო
glederik მხიარული
gledesbudskap სასიხარულო ამბავი

gjesterolle gledesbudskap
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gledesfølelse სიხარულის განცდა
gledeshus საროსკიპო
gledesopplevelse სიხარულის განცდა
gledespike მეძავი, როსკიპი, ბოზი
gledesrop აღტაცებული შეძახილი
gledesrus აღტაცება
gledesstund სასიხარულო მომენტი
gledestrålende სიხარულით სავსე
gledestund სასიხარულო მომენტი
gledeståre სიხარულის ცრემლები
gledesutbrudd სიხარულის ამოფრქვევა
gledesytring სიხარულის გამოხატვა
gledetåre სიხარულის ცრემლი
gledeutbrott სიხარულის ამოფრქვევა
glemme დავიწყება, მივიწყება
glemsel დავიწყება, მივიწყება
glemsk გულმავიწყი
glemsom გულმავიწყი
glemsomhet გულმავიწყობა
glemt დავიწყებული,

მივიწყებული
glenne ველობი, მინდორი
glente ძერა, ბორა (ფრინველი

Milvus milvus)
gletsjer მყინვარი
gli სრიალი
glide სრიალი
glideflukt ლივლივი, ფრენა
glidefly პლანერი
glidelås ელვა (შესაკრავი)
glidelåslomme ჯიბე ელვა შესაკრავით
glidemiddel ლუბრიკატი
glider პლანერი
glimmer ბრწყინვა
glimre ბრწყინვა
glimrende ელვარე
glimt ნათება, გაელვება
glimte ციმციმი
glimtvis შიგადაშიგ
glinse ბრწყინვა, პრიალი
glinsende კრიალა, პრიალა
glitre ბრწყინვა, ციმციმი, კაშკაში
glitrende კაშკაშა
glitter ბრწყინვა, ციმციმი, კაშკაში
glo ცქერა

ნაკვერჩხალი
global გლობალური
globalisasjon გლობალიზაცია
globalisering გლობალიზაცია
globaliseringsprosess გლობალიზაციის პროცესი
globus გლობუსი
gloheit ცხელი, გახურებული
glohet ცხელი, გახურებული

gloksinia გლოქსინია
glorie დიდება
glorifisere დიდება
glorifisering დიდება
gloriøs ცნობილი, გამოჩენილი
glorød ცეცხლოვანი წითელი
glose სიტყვა
glosebok სიტყვარი
glukose გლუკოზა
gluon გლუონი
glyserin გლიცერინი
glyserol გლიცერინი
gløde ვარვარება

გახურება
glødelampe ვარვარების ნათურა
glødende გავარვარებული,

გახურებული
glødepære ვარვარების ნათურა
glødetråd ვარვარების ძაფი
gløgg ღვინისგან დამზადებული

ტკბილი სასმელი
gnage ღრღნა
gnager მღრღნელი
gnagerfamilie მღრღნელები
gnagsår კოჟრი
gnist ნაპერწკალი
gnistre ელვარება, ნაპერწყლების

ყრა
gnistregn ნაპერწყლების წვიმა
gnistrende ელვარე
gnom გნომი
god კარგი

კეთილი
godartet კეთილთვისებიანი
godbit მსუყე ნაწილი
goddag გამარჯობა
gode სიკეთე, სარგებელი
godgjøre დატკბობა, სიამოვნება

დამწიფება, აფუება
godhet სიკეთე
godhjertet გულკეთილი
godkjenne მოწონება, დადასტურება
godkjennelse მოწონება, დადასტურება
godkjenning მოწონება, დადასტურება
godkjent მიღებული, მოწონებული,

დადასტურებული
godlag კარგი განწყობა
godlukt კარგი სურნელი
godmodig კეთილი
godord ტკბილი სიტყვა
gods ქონება, საკუთრება
godseier მესაკუთრე
godsfly სატვირთო თვითმფრინავი

gledesfølelse godsfly
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godskrive დაკრედიტება
godslig კეთილი
godsnakke დაწყნარება, დამშვიდება
godsskip სატვირთო გემი
godstog სატვირთო მატარებელი
godstrafikk ტვირთბრუნვა
godsvogn სატვირთო ვაგონი
godt კარგად
godta მიღება, მოწონება
godtakbar მისაღები
godteri ტკბილეული
godteributikk ტკბილეულის მაღაზია
godtgjøre ანაზღაურება

დამოწმება
godtgjørelse კომპენსაცია, ანაზღაურება
godtgjøring კომპენსაცია, ანაზღაურება
godtkjøps იაფფასიანი
godtkjøpsvare იაფფასიანი საქონელი
godtroende მიმნდობი
godtroenhet მიმნდობლობა
godvenn ახლო მეგობარი
godvilje კეთილი ნება
godvillig თავისი ნებით
godvær კარგი ამინდი
godværsdag დარიანი დღე
gold უნაყოფო
golf ყურე

გოლფი
golfball გოლფის ბურთი
golfbane გოლფის მოედანი
golfklubb გოლფის კლუბი
golfkølle გოლფის ყვანჭი
golfspiller გოლფის მოთამაშე
golv იატაკი
golvlegging იატაკის დაგება
golvlist პლინთუსი
golvteppe ხალიჩა (იატაკზე გასაფენი)
golvvask იატაკის რეცხვა
gomme ღრძილი
gondol გონდოლა
gondolfører გონდოლიერი
gondolier გონდოლიერი
gonore გონორეა
gorilla გორილა
gotikk გოტიკა
gotisk გოტიკური
gourmet გურმანი
grad ხარისხი

რანგი
გრადუსი

gradasjon გრადაცია
gradbøye ბრუნება შედარების

ხარისხების მიხედვით

gradbøying ბრუნება შედარების
ხარისხების მიხედვით

gradbøyning ბრუნება შედარების
ხარისხების მიხედვით

gradere გრადუირება
gradering გრადუირება
gradestokk თერმომეტრი, სიცხის

საზომი
gradient გრადიენტი
gradientoperator გრადიენტის ოპერატორი
gradientvektor გრადიენტის ვექტორი
gradvis თანდათან, ეტაპობრივად
graf გრაფიკი
grafem გრაფემა
graffiti ნახატი კედელზე
grafikk გრაფიკა
grafikkbibliotek გრაფიკული ბიბლიოთეკა
grafisk გრაფიკული
grafitt გრაფიტი
grafolog გრაფოლოგი
grafologi გრაფოლოგია
gram გრამი
grammatikk გრამატიკა
grammatikkoppgave გრამატიკული სავარჯიშო
grammatisk გრამატიკული
grammofon გრამოფონი
grammofonplate გრამაფონის ფირფიტა
gran ნაძვი
granat ბროწეული

გრანატა
granateple ბროწეული
granatkaster ნაღმსატყორცნი
granatmineral ძოწი
granatsplint გრანატის ნამსხვრევი
granattre ბროწეული
granbar ნაძვის წიწვი
grandios გრანდიოზული
grandonkel მშობლის ბიძა
grandtante მშობლის დეიდა ან მამიდა
granitt გრანიტი
granittblokk გრანიტის ბლოკი
granittbryllup ქორწილის

ოთხმოცდამეათე წლისთავი
granittmonument გრანიტის მონუმენტი
granittmur გრანიტის კედელი
granittplatå გრანიტის პლატო
granittskulptur გრანიტის ქანდაქება
granittstatue გრანიტის ქანდაქება
granittsøyle გრანიტის ბოძი
grankongle ნაძვის გირჩა
grankvist ნაძვის შტო
granlund ნაძვნარი
grann ნამცეცი

godskrive grann
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grannbygd მეზობელი დასახლება
granneby მეზობელი ქალაქი
grannebygd მეზობელი დასახლება
granneland მეზობელი ქვეყანა
granske გამოკვლევა, გამოძიება
gransker მკვლევარი, გამომძიებელი
gransking კვლევა, გამოძიება
granskingarbeid კვლევითი სამუშაო

გამოძიება
granskinggruppe კვლევითი ჯგუფი

საგამოძიებო ჯგუფი
granskingsarbeid კვლევითი სამუშაო

გამოძიება
granskingskomite საგამოძიებო კომისია
granskingskommisjon საგამოძიებო კომისია
granskingsmateriale საგამოძიებო მასალა
granskingsnemnd საგამოძიებო კომისია
granskingsprosess გამოძიების პროცესი
granskning კვლევა, გამოძიება
granskningarbeid კვლევითი სამუშაო

გამოძიება
granskninggruppe კვლევითი ჯგუფი

საგამოძიებო ჯგუფი
granskningsarbeid კვლევითი სამუშაო

გამოძიება
granskningskomite საგამოძიებო კომისია
granskningskommisjon საგამოძიებო კომისია
granskningsmateriale საგამოძიებო მასალა
granskningsnemnd საგამოძიებო კომისია
granskningsprosess გამოძიების პროცესი
granskog ნაძვნარი
grantre ნაძვის ხე
granulasjon გრანულაცია
granulere გრანულირება
grapefrukt გრეიპფრუტი
gratie გრაცია
gratis უფასო, უსასყიდლო

უფასოდ, უსასყიდლოდ
gratisabonnement უფასო აბონემენტი
gratisarbeidende უფასოდ მომუშავე
gratisbillett უფასო ბილეთი
gratisforestilling უფასო წარმოდგენა
gratiskonsert უფასო კონცერტი
gratispassasjer მუქთამჭამელი
gratisplass უფასო ადგილი
gratisreklame უფასო რეკლამა
gratistjeneste უფასო მომსახურება
gratulasjon მოლოცვა, მილოცვა
gratulasjonsbrev მოსალოცი წერილი
gratulasjonstelegram მოლოცვის ტელეგრამა
gratulere მოლოცვა, მილოცვა
grav საფლავი, სამარე

ხაფანგი

gravalvor ნამეტანი სეიროზულობა
gravalvorlig მძიმე, ნამეტანი

სეიროზული
gravand ამლაყი იხვი (ფრინველი

Tadorna tadorna)
grave თხრა
gravearbeid გათხრითი სამუშაო
gravejobb გათხრითი სამუშაო
gravemaskin ექსკავატორი
gravemaskinfører ექსკავატორის მძღოლი
graver მესაფლავე
gravetillatelse გათხრის ნებართვა
gravferd დასაფლავება, გასვენება,

დაკრძალვა, დამარხვა
gravferdsbyrå დაკრძალვის ბიურო
gravferdsdag დაკრძალვის დღე
gravferdsprosesjon დაკრძალვის პროცესია
gravferdsseremoni დაკრძალვის ცერემონია
gravid ფეხმძიმე, ორსული
graviditet ფეხმძიმობა, ორსულობა
graviditetsprøve ფეხმძიმობის ტესტი
graviditetsrelatert ფეხმძიმობასთან

დაკავშირებული
graviditetstest ფეხმძიმობის ტესტი
graviditetsuke ფეხმძიმობის კვირა
gravitasjon გრავიტაცია
gravitasjonell გრავიტაციული
gravitasjonsakkselerasjon თავისუფალი ვარდნის

აჩქარება
gravitasjonsbølge გრავიტაციული ტალღა
gravitasjonsfelt გრავიტაციული ველი
gravitasjonskollaps გრავიტაციული კოლაფსი
gravitasjonskonstant გრავიტაციული მუდმივა
gravitasjonskraft გრავიტაციის ძალა
gravitasjonslov მიზიდულობის კანონი
gravitasjonsmessig გრავიტაციული
gravitasjonspåvirkning გრავიტაციის ზემოქმედება
gravitasjonsteori გრავიტაციის თეორია
gravitere მიზიდვა
gravkammer სამარხი
gravlagd დასაფლავებული,

დამარხული, დაკრძალული
gravlegge დასაფლავება, დაკრძალვა,

დამარხვა
gravlund სასაფლაო
gravmyrtblomst ქენდირი (მცენარე

ოჯახიდან Apocynaceae)
gravplass დასაფლავების ადგილი
gravskjending საფლავის წაბილწვა
gravsted სასაფლაო
gravstein საფლავის ქვა
gravsten საფლავის ქვა
gravyr გრავიურა

grannbygd gravyr
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gre ვარცხნა, დავარცხნა
gregoriansk გრეგორიანული
grei კარგი
greie მოხერხება, დაძლევა
grein შტო, ტოტი, რტო
greine განშტოება
greker ბერძენი
gremme დანაღვლიანება,

დასევდიანება, დამწუხრება
gren შტო, ტოტი, რტო
grene განშტოება
grense საზღვარი, ზღვარი, მიჯნა
grenseavtale სასაზღვრო შეთანხმება
grenseboer საზღვართან ახლოს

მცხოვრები
grenseby სასაზღვრო ქალაქი
grensebygd სასაზღვრო დასახლება
grensedisputt სასაზღვრო დავა
grensedistrikt სასაზღვრო უბანი
grensedraging საზღვრის დემარკაცია
grenseendring საზღვრების შეცვლა
grenseepisode სასაზღვრო ინცინდენტი
grensefastsettelse საზღვრების დაფიქსირება
grensehandel საზღვრისპირა ვაჭრობა
grensekonflikt სასაზღვრო კონფლიქტი
grensekontroll სასაზღვრო კონტროლი
grensekontrollpost სასაზღვრო პოსტი
grensekrenkelse საზღვრის დარღვევა
grensekrig სასაზღვრო ომი
grenselandsby სასაზღვრო სოფელი
grenselinje საზღვარი, სადემარკაციო

ხაზი
grenseløs უსაზღვრო,

შემოუსაზღვრელი
grenseløshet შემოუსაზღვრელობა
grensende ზღვრული
grensenær საზღვრისპირა
grenseområde სასაზღვრო ზონა
grenseovergang საზღვრის გადაკვეთა

სასაზღვრო პუნქტი
grenseovergangssted სასაზღვრო გადასასვლელი

პუნქტი
grensepassering საზღვრის გადაკვეთა
grensepasseringspost სასაზღვრო გადასასვლელი

პუნქტი
grensepatrulje სასაზღვრო პატრული
grensepoliti სასაზღვრო პოლიცია
grensepost სასაზღვრო პოსტი
grensepåle სასაზღვრო სვეტი
grenseregion სასაზღვრო რეგიონი
grensesjikt სასაზღვრო ფენა
grensesnitt ინტერფეისი
grensesoldat მესაზღვრე

grensesone სასაზღვრო ზონა
grensespørsmål სასაზღვრო საკითხი
grensestolpe სასაზღვრო სვეტი
grensestrid სასაზღვრო დავა
grensestrøk სასაზღვრო ზონა
grensetilfelle ზღვრული შემთხვევა
grensetoll სასაზღვრო საბაჟო
grensetvist სასაზღვრო დავა
grenseutvidelse საზღვრების გაფართოება
grensevakt მესაზღვრე
grenseverdi ზღვრული მნიშვნელობა
grenseåpning საზღვრების გახსნა
grep ჩავლება, ტაცება
gresk ბერძნული
greskspråklig ბერძნულენოვანი
gresktalende ბერძნულად მოლაპარაკე
gress ბალახი
gressart ბალახოვანი მცენარის

სახეობა
gressbevokst ბალახიანი
gressbrann ზედაპირული ხანძარი
gressdekke ბალახის საფარი
gresse ძოვა
gressenke ჩალის ქვრივი (ქალი)
gressenkemann ჩალის ქვრივი (კაცი)
gresshoppe კალია
gresskar გოგრა
gresskledd ბალახიანი, ბალახით

დაფარული
gressklipper ბალახის საკრეჭი
gressløk ხახვი-შნიტი (მცენარე

Allium schoenoprasum)
gresspisende ბალახისმჭამელი
gressplen გაზონი
grevling მაჩვი (ცხოველი Meles

meles)
grevlinghi მაჩვის სორო
grevlinghund ტაქსა
gribb სვავი (ფრინველი

ოჯახიდან Aegypiinae)
grill შესაწვავი მესერი, მაყალი
grille შეწვა
grillspyd შამფური
grind გისოსი
grindhval გრინდა (ცხოველი

Globicephalus melas)
gripe ჩავლება, ტაცება, ხელში

ჩაგდება, დაჭერა
gris ღორი
grise გასვრა, დაბინძურება
griseavl მეღორეობა
grisebonde მეღორე
grisefjøs საღორე

gre grisefjøs
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griseflaks კარგი ბედი
grisehale ღორის კუდი
griseheldig იღბლიანი
grisehold მეღორეობა
grisehus საღორე
grisekjøre უხეში ტარება
grisekjører უხეში მძღოლი
grisekjøring უხეში ტარება
grisekjøtt ღორის ხორცი
griselignende ღორული
grisemat ღორის საკვები
griseoppdrett მეღორეობა
griseoppdretter მეღორე
griseprat უხეში ლაპარაკი
griset გასვრილი, ამოსვრილი,

ბინძური
grisk გაუმაძღარი, ძუნწი, ხარბი
griskhet სიხარბე
grissen გაიშვიათებული
grisunge გოჭი
grizzly გრიზლი
grizzlybjørn გრიზლი
gro ზრდა

მოშუშება
grobian უზრდელი
groblad მრავალძარღვა (მცენარე

Plantago major)
grobunn ნოყიერი ნიადაგი
grotid ზრდის პერიოდი
grotte გამოქვაბული, მღვიმე
grottelignende გამოქვაბულის მაგვარი
grov უხეში

მსხვილი
grovarbeid შავი სამუშაო
grovarbeider შავი მუშა
grovbrød შავი პური
grovbygd მოზრდილი
grovhet უხეშობა
grovkalibret მსხვილკალიბრიანი
grovkornet მსხვილმარცვლიანი
grovsmed მჭედელი
grovsmie სამჭედლო
grovsortert უხეშად დახარისხებული
grovvurdering უხეში შეფასება
gru თავზარი, შიში
grube მაღარო
gruble ფიქრი, მსჯელობა,

აზროვნება
grubler მოაზროვნე
grufull საზარელი
grundig საფუძვლიანი,

ზედმიწევნითი,
საგულდაგულო

grundighet საფუძვლიანობა,
სიღრმისეულობა

grunn მიწა, ნიადაგი
ფსკერი
მიზეზი, საბაბი
საფუძველი
თავთხელი

grunnarbeid მოსამზადებელი სამუშაო
grunnavgift მიწის გადასახადი
grunnbegrep ძირითადი ცნება
grunne თხელი წყალი

გათხელება
დაფუძნება

grunneiendom მიწის საკუთრება
grunneier მიწის მესაკუთრე
grunnfalsk არსებითად მცდარი
grunnfarge ფონის ფერი
grunnfarve ფონის ფერი
grunnfeil კარდინალური შეცდომა
grunnflate ფუძე
grunnforsking ფუნდამენტური კვლევა
grunnforskjell არსებითი სხვაობა
grunnforskjellig არსებითად განსხვავებული
grunnforskning ფუნდამენტური კვლევა
grunnivå უდაბლესი დონე
grunnkurs საბაზო კურსი
grunnlag საფუძველი
grunnlagt დაარსებული
grunnlegge დაფუძნება, დაარსება
grunnleggelse დაფუძნება, დაარსება
grunnleggelsesdag დაარსების დღე
grunnleggelsesdato დაარსების თარიღი
grunnleggelsesmøte დამაარსებელი სხდომა
grunnleggelsesår დაარსების წელი
grunnleggende ფუძემდებელი, ძირითადი
grunnlegger დამფუძნებელი,

დამაარსებელი
grunnling ციმორი (თევზი Gobio

gobio)
grunnlinje ფუძე
grunnlov კონსტიტუცია
grunnlovlig კონსტიტუციური
grunnlovsbeskyttelse კონსტიტუციის დაცვა
grunnlovsbeskyttet კონსტიტუციით დაცული
grunnlovsbestemt კონსტიტუციით

დადგენილი
grunnlovsbrudd კონსტიტუციის დარღვევა
grunnlovsdag კონსტიტუციის დღე
grunnlovsdomstol საკონსტიტუციო

სასამართლო
grunnlovsendring კონსტიტუციის შეცვლა

საკონსტიტუციო
ცვლილება

griseflaks grunnlovsendring
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grunnlovsflertall საკონსტიტუციო
უმრავლესობა

grunnlovsgarantert კონსტიტუციით
გარანტირებული

grunnlovsmessig კონსტიტუციური,
საკონსტიტუციო

grunnlovsmessighet კონსტიტუციურობა
grunnlovsreform საკონსტიტუციო რეფორმა
grunnlovsstridig არაკონსტიტუციური
grunnlovsstridighet არაკონსტიტუციურობა
grunnløs უსაფუძვლო, უმიზეზო,

საფუძველმოკლებული
grunnløshet უსაფუძვლობა
grunnpilar საყრდენი ბოძი
grunnprinsipp ფუძემდებელი პრინციპი
grunnsats საბაზისო განაკვეთი
grunnsetning აქსიომა
grunnskole ელემენტარული სკოლა

(ათწლიანი სავალდებულო
სკოლა)

grunnstoff ქიმიური ელემენტი
ნივთიერება

grunntanke დედააზრი
grunnvann მიწისქვეშა წყლები
grunnvannsbasseng მიწისქვეშა წყლის აუზი
grunnvannsbrønn ჭა
grunnvannsforgiftning მიწისქვეშა წყლის

მოწამლვა
grunnvannsnivå მიწისქვეშა წყლის დონე
grunnvannsprøve მიწისქვეშა წყლის სინჯი
grunnvannsreserve მიწისქვეშა წყლის რეზერვი
grunnvannsressurs მიწისქვეშა წყლის რესურსი
grunnvannsstand მიწისქვეშა წყლის დონე
gruppe ჯგუფი
gruppearbeid კოლექტიური სამუშაო
gruppebilde ჯგუფური სურათი
gruppehastighet ჯგუფური სიჩქარე
gruppeinndeling ჯგუფებად დაყოფა
gruppeisomorfi ჯგუფთა იზომორფიზმი
gruppeleder ჯგუფის ლიდერი
gruppemedlem ჯგუფის წევრი
gruppemøte ჯგუფის შეხვედრა
gruppere დაჯგუფება
gruppering დაჯგუფება
gruppesex ჯგუფური სექსი
gruppestørrelse ჯგუფის სიდიდე
gruppeterapi ჯგუფური თერაპია
gruppevis ჯგუფურად
gruppevoldtekt ჯგუფური გაუპატიურება
grus ხრეში
grusom უხეში, ვერაგი, საზარელი
grusomhet ვერაგობა
gruve მაღარო

gruvearbeider მაღაროელი
gruvearbeiderforbund მაღაროელთა კავშირი
gruvearbeiderstreik მაღაროელთა გაფიცვა
gruveeksplosjon აფეთქება მაღაროში
gruvesjakt მაღარო
gruvestreik მაღაროელთა გაფიცვა
gry განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
გათენება

gryn ბურღული
grynning განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
grynte ღრუტუნი
grynteokse იაკი (ცხოველი Bos

grunniens)
gryte ქვაბი
gryteferdig მოსახარშად გამზადებული
gryteklut ქვაბების ასაღები ტილო
grytelokk თავსახური (ქვაბის)
gryterett მოხარშული კერძი
grytidlig დილაადრიან
grøde მოსავალი, შედეგი
grødefull ნაყოფიერი
grøderik მოსავლიანი, ნაყოფიერი
grøderikdomsgud ნაყოფიერების ღმერთი
grøft თხრილი
grønfarge მწვანე ფერი
grønlandshval გრენლანდიური ვეშაპი
grønlandsk გრენლანდიული
grønlender გრენლანდიელი
grønlending გრენლანდიელი
grønn მწვანე
grønnaktig მომწვანო
grønnalge მწვანე წყალმცენარე
grønnblå ლურჯ-მწვანე
grønnfarge მწვანე ფერი
grønnfarget მწვანე
grønnfarve მწვანე ფერი
grønnfarvet მწვანე
grønnfink მწვანულა (ჩიტი Carduelis

chloris)
grønnhet სიმწვანე
grønnkledd მწვანე
grønnsak ბოსტნეული
grønnsakbed ბოსტანი
grønnsakbonde მებოსტნე
grønnsakdisk ბოსტნეულის დახლი
grønnsakdyrking ბოსტნეულის მოყვანა
grønnsakhage ბოსტანი
grønnsakhandel ბოსტნეულის მაღაზია
grønnsakhave ბოსტანი
grønnsakrett ბოსტნეულისგან

დამზადებული კერძი

grunnlovsflertall grønnsakrett
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grønnsaksalat ბოსტნეულის სალათა
grønnsaksdyrkning ბოსტნეულის მოყვანა
grønnsakshage ბოსტანი
grønnsaksrett ბოსტნეულისგან

დამზადებული კერძი
grønnsaksuppe ბოსტნეულის სუპი
grønnsisik ჭივჭავი (ჩიტი Carduelis

spinus)
grønnspett მწვანე კოდალა (ჩიტი Picus

viridis)
grønnsåpe მწვანე საპონი
grønnøyd მწვანეთვალება
grønske გამწვანება
grøntanlegg გამწვანებული ზონა,

ნარგავი, პარკი
grøntareal გამწვანებული ზონა,

ნარგავი, პარკი
grøntområde გამწვანებული ზონა,

ნარგავი, პარკი
grøt ფაფა
grå მოსაწყენი, ერთფეროვანი

ნაცრისფერი, რუხი
gråaktig მონაცრისფრო
gråbein მგელი (ზღაპრებში)
gråbjørn გრიზლი
grådig ხარბი
grådighet სიხარბე
gråfarge ნაცრისფერი
gråfarget ნაცრისფერი, რუხი
gråfarve ნაცრისფერი
gråfarvet ნაცრისფერი, რუხი
gråflekket ნაცრისფერლაქება
grågås რუხი ბატი
gråhegre რუხი ყანჩა (ფრინველი

Ardea cinerea)
gråhår ჭაღარა
gråhåret ჭაღარა, თმაჭაღარა
gråkald ცივი და მოღრუბლული
gråmåke ვერცხლისფერი თოლია

(ფრინველი Larus argentatus)
gråmåse ვერცხლისფერი თოლია

(ფრინველი Larus argentatus)
gråne გაჭაღარავება
gråor ნაცარა მურყანი (ხე Alnus

incana)
gråsanger რუხი ასპუჭაკა (ფრინველი

Sylvia communis)
gråsei საიდა
gråsisik ჭვინტა (ჩიტი Carduelis

flammea)
gråspurv ბეღურა
gråstripet ნაცრისფერზოლებიანი

gråstrupedykker რუხლოყება კოკონა
(ფრინველი Podiceps
grisegena)

gråt ტირილი
gråte ტირილი
gråteanfall ისტერიკა
gråteferdig ცრემლმომდგარი,

ცრემლმორეული
gråtrost ბოლოშავა (ჩიტი Turdus

pilaris)
gråulv მგელი
gråvær მოღრუბლული ამინდი
gråværsdag მოღრუბლული დღე
gråøyd ნაცრისფერთვალება
gubbe მოხუცი
gud ღმერთი, უფალი
gudbarn ნათლული
gudbenådet ნიჭიერი
guddatter ნათლული (გოგო)
guddom ღვთაება
guddommelig ღვთაებრივი
guddommeliggjørelse გაღმერთება
gudebilde კერპი
gudedrikk ღვთაებრივი სასმელი
gudelære მითოლოგია
gudfar ნათლია, ნათლიმამა
gudfryktig ღვთისმოშიში
gudfryktighet ღვთისმოშიშობა
gudhengiven ღმერთის ერთგული
gudinne ქალღმერთი
gudløs უღმერთო
gudmor ნათლია, ნათლიდედა
gudsbegrep ღმერთის ცნება
gudsfrykt ღვთის რიდი
gudshus ეკლესია, ტაძარი
gudskapt ღმერთის შექმნილი
gudskjelov საბედნიეროდ, მადლობა

ღმერთს
gudsmoder ღვთისმშობელი
gudstilbedelse ღმერთის თაყვანისცემა
gudstjener ღვთისმსახური
gudstjeneste ღვთისმსახურება
guillotine გილიოტინა
gul ყვითელი
gulaktig მოყვითალო
gulerle ყვითელი ბოლოქანქარა

(ჩიტი Motacilla flava)
gulfarge ყვითელი ფერი
gulfarget ყვითელი
gulfarve ყვითელი ფერი
gulfarvet ყვითელი
gulfeber ყვითელი ციებცხელება
gulflekket ყვითელლაქებიანი

grønnsaksalat gulflekket
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gulhet სიყვითლე
gull ოქრო

ოქროს
gullalder ოქროს ხანა
gullarmbånd ოქროს სამაჯური
gullasalea იელი (მცენარე

Rhododendron luteum)
gullbeger ოქროს თასი
gullbeholdning ოქროს ფონდი
gullbokstav ოქროს ასო
gullbryllup ოქროს ქორწილი,

ქორწილის ორმოცდამეათე
წლისთავი

gullfarget ოქროსფერი
gullfarvet ოქროსფერი
gullfeber ოქროს ციებცხელება
gullfisk ოქროს თევზი
gullgraver ოქროს მაძიებელი
gullgruve ოქროს მაღარო
gullhavre ოქროშვრია (მცენარე

Trisetum)
gullhjerte ოქროს გული
gullholdig ოქროს შემცველი
gulljeger ოქროს მაძიებელი
gullkjede ოქროს ძეწკვი
gullklokke ოქროს საათი
gullkrone ოქროს გვიგვინი
gullmaker ალქიმიკოსი
gullmakeri ალქიმია
gullmakrell ოქროსფერი სკუმბრია,

დიდი კორიფენა (თევზი
Coryphaena hippurus)

gullmedalje ოქროს მედალი
gullmedaljevinner ოქროს მედალოსანი
gullmedaljør ოქროს მედალოსანი
gullmynt ოქროს მონეტა
gullpris ოქროს ფასი
gullramme ოქროს ჩარჩო
gullreserve ოქროს რეზერვი
gullring ოქროს ბეჭედი
gullris ოქროწკეპლა (მცენარე

Solidago virgaurea)
gullsmed ოქრომჭედელი
gullsmedfag ოქროსმჭედლის საქმე,

ოქრომჭედლობა
gullsmedkunst ოქრომჭედლობა
gullsmugling ოქროს კონტრაბანდა
gulltann ოქროს კბილი
gulltrost მოლაღური (ჩიტი Oriolus

oriolus)
gulltråd ოქროს ძაფი
gulltyveri ოქროს მოპარვა
gullur ოქროს საათი

gullvare ოქროს ნაკეთობა
gulløredobb ოქროს საყურე
gulløredobbe ოქროს საყურე
gulløye ოქროთვალა (მწერი

ოჯახიდან Chrysopidae)
gulmaure ენდრონიკა (მცენარე Galium

verum)
gulne გაყვითლება
gulrot სტაფილო
gulrotfarget სტაფილოსფერი
gulrotfarvet სტაფილოსფერი
gulrotfrø სტაფილოს თესლი
gulsott ვირუსული ჰეპატიტი,

ბოტკინის დაავადება
gulstripet ოქროსზოლებიანი
gulv იატაკი
gulvlegging იატაკის დაგება
gulvlist პლინთუსი
gulvteppe ხალიჩა (იატაკზე გასაფენი)
gulvvask იატაკის რეცხვა
gummi რეზინი

რეზინის
gummiaktig რეზინისებრი
gummiball რეზინის ბურთი
gummibåt გასაბერი ნავი
gummihanske რეზინის ხელთათმანი
gummihjul რეზინის ბორბალი
gummiplante კაუჩუკოვანი მცენარე
gummislange რეზინის შლანგი
gummistøvel ბოტები, მაღალყელიანი

რეზინის ფეხსაცმელი
gummitre კაუჩუკოვანი მცენარე
gunst კეთილგანწყობა
gunstbevisning კეთილგანწყობის ნიშანი
gunstig ხელსაყრელი, ხელშემწყობი
gurgle ყელის გამოვლება
gurglevann ყელის გამოსავლები ხსნარი
guru გურუ
gutt ბიჭი
guttaktig ბიჭური
gutteaktig ბიჭური
guttebarn ბიჭუნა
guttegal მეკაცთანე
guttegruppe ბიჭების ჯგუფი
gutteklær ბიჭის ტანსაცმელი
guttenavn ბიჭის სახელი
guttestemme ბიჭის ხმა
guttesykkel ბიჭის ველოსიპედი
guttunge ბიჭუნა
guvernante გუვერნანტი
guvernør გუბერნატორი
guvernørbolig გუბერნატორის სახლი

gulhet guvernørbolig
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guvernørembete გუბერნატორის
თანამდებობა

guvernørkandidat გუბერნატორის კანდიდატი
guvernørstilling გუბერნატორის

თანამდებობა
guvernørvalg გუბერნატორის არჩევნები
gyldig მოქმედი, ვარგისი, ძალაში

მყოფი
gyldighet მოქმედება, ვარგისიანობა,

ძალაში ყოფნა
gyldighetsområde მოქმედების არე
gyldighetstid მოქმედების ვადა
gyllen ოქროს
gym ფიზკულტურა
gymlærer ფიზკულტურის

მასწავლებელი
gymnasium გიმნაზია
gymnast ტანმოვარჯიშე
gymnastikk ტანვარჯიში
gymnastikklærer ტანვარჯიშის

მასწავლებელი
gymnastikksal ტანვარჯიშის დარბაზი
gymnastikkøving ტანვარჯიში
gymsal ტანვარჯიშის დარბაზი
gymtime ფიზკულტურის

გაკვეთილი
gymtøy სავარჯიშო ფორმა
gynekolog გინეკოლოგი
gynekologi გინეკოლოგია
gynekologisk გინეკოლოგიური
gynge საქანელა

ქანაობა
gyrokompass გიროკომპასი
gyroskop გიროსკოპი
gyte ქვირითის ყრა
gytetid ქვირითის ყრის დრო
gytje ლაფი
gøy მხიარულება, გართობა
gå სიარული, სვლა
gåavstand სავალი მანძილი
gågate ბულვარი
gård ეზოიანი სახლი

მამული, კარმიდამო,
სახლკარი
ეზო

gårdagens გუშინდელი
gårdbruker ფერმერი
gårdbrukerfamilie ფერმერის ოჯახი
gårdeier სახლის მეპატრონე
gårdshund ეზოს ძაღლი
gårdsrom ეზო
gårsdag გუშინდელი დღე
gårskveld გუშინდელი საღამო

gås ბატი
gåseart ბატის სახეობა
gåsedun ბატის ბუმბული
gåseegg ბატის კვერცხი
gåsefjær ბატის ფრთა
gåsegribb ორბი (ფრინველი Gyps

fulvus)
gåsekjøtt ბატის ხორცი
gåsemure ბატის მარწყვა ბალახი

(მცენარე Potentilla anserina)
gåsetegn ბრჭყალი
gåsunge ბატის ჭუჭული
gåte გამოცანა
gåtefull იდუმალი, გამოცანებით

სავსე
gåtefullhet იდუმალება
ha ყოლა, ქონა
habil უნარიანი

ვარგისი
უფლებამოსილი

habilitet უნარი, კომპეტენცია
habitat ბიოტოპი, ბინადრობის

არეალი
habituell ჩვეულებრივი
hafnium ჰაფნიუმი
hage ბაღი
hageblomst ბაღის ყვავილი
hagebruk მებაღეობა
hagebruker მებაღე
hagebruksutstilling მებაღეობის გამოფენა
hagedyrker მებაღე
hageert ბარდა (მცენარე Pisum

sativum)
hagejordbær მარწყვი
hagemøbel ბაღის ავეჯი
hageplante ბაღის მცენარე
hagereddik ბოლოკი (მცენარე Raphanus

sativus)
hagesanger ბაღის ასპუჭაკა (ჩიტი Sylvia

borin)
hagestol ბაღის სკამი
hagiograf ჰაგიოგრაფი
hagiografi ჰაგიოგრაფია
hagiografisk ჰაგიოგრაფიული
hagl სეტყვა

საფანტი
hagtorn კუნელი (მცენარე Crataegus)
hai ზვიგენი
haiart ზვიგენის სახეობა
hake ნიკაპი

კაუჭი
hakekors სვასტიკა
hakeparentes კვადრატული ფრჩხილები

guvernørembete hakeparentes

Norsk-georgisk ordbok 157



hakke წერაქვი
თოხი
ჭრა, ჩეხვა
თოხნა

hakkebrett საჭრელი დაფა
hakkespett კოდალა
hale კუდი
halefinne უკანა ფარფლი
haleheng კუდის ამწევი
halekupering კუდის მოჭრა
halelengde კუდის სიგრძე
haleløs უკუდო
halepadde სალამანდრა (ამფიბია

Urodela)
haletipp კუდის ბოლო
hall დარბაზი
hallik სუტინიორი
hallo ალო, გისმენთ
hallodame დიქტორი (ქალი)
hallomann დიქტორი (კაცი)
hallusinasjon ჰალუცინაცია
halm ჩალა
halo ჰალო
halofenomen ჰალოს მოვლენა
halofytt ჰალოფიტი
halogenbelysning ჰალოგენური განათება
halogenlampe ჰალოგენური ნათურა
hals კისერი, ყელი
halsbetennelse ლარინგიტი
halsbrann ძმარვა, გულძმარვა
halsbrekkende კისრისმტეხი
halsbånd საყელო

ყელსაბამი
halsbåndfrankolin დურაჯი (ფრინველი

Francolinus francolinus)
halsesjuke ანგინა
halsesyke ანგინა
halshogge თავის მოკვეთა
halshogging თავის მოკვეთა
halshugd თავმოკვეთილი
halshugge თავის მოკვეთა
halshugging თავის მოკვეთა
halskjede ძეწკვი
halsløs თავზე ხელაღებული
halstørkle ყელსახვევი
halt კოჭლი, დაკოჭლებული
halte კოჭლობა
halv ნახევარი

ნახევრად
halvabstrakt ნახევრად აბსტრაქტული
halvakse ნახევარღერძი
halvannen ერთ-ნახევარი
halvautomatisk ნახევრად ავტომატური

halvbiografisk ნახევრად ბიოგრაფიული
halvbjørn ენოტი (ცხოველი ოჯახიდან

Procyonidae)
halvbror ნახევარძმა
halvbusk ნახევარბუჩქი
halvdag ნახევარი დღე
halvdel ნახევარი
halvdemokratisk ნახევრად დემოკრატიული
halvdokumentarisk ნახევრად დოკუმენტური
halvdød ნახევრად მკვდარი
halvedel ნახევრად ძვირფასი
halvedelstein ნახევრადძვირფასი ქვა
halvedelsten ნახევრადძვირფასი ქვა
halvelektronisk ნახევრად ელექტრონული
halvere განახევრება, ორად გაყოფა
halveringslinje ბისექტრისა
halveringstid ნახევარდაშლის პერიოდი
halvert განახევრებული
halvfabrikat ნახევარფაბრიკატი
halvferdig ნახევრად დამთავრებული
halvflaske პატარა ბოთლი
halvfordøyet ნახევრად მონელებული
halvfornøyd ნახევრად კმაყოფილი
halvfull ნახევრად სავსე
halvfylt ნახევრად სავსე
halvgammel ხანში შესული
halvgjort ნახევრად გაკეთებული
halvglemt ნახევრად მივიწყებული
halvgud ნახევარღმერთი
halvgått ნახევრად გავლილი
halvhemmelig ნახევრად

გასაიდუმლოებული
halvhundre ორმოცდაათი
halvkilo ნახევარი კილო
halvkokt ნახევრად მოხარშული
halvkriminell ნახევრად კრიმინალური
halvkule ნახევარსფერო
halvleder ნახევარგამტარი
halvlederdiode ნახევარგამტარული დიოდი
halvlederfysikk ნახევარგამტარების ფიზიკა
halvlederlaser ნახევარგამტარული

ლაზერი
halvliters ნახევარლიტრიანი
halvmeter ნახევარი მეტრი
halvmett ნახევრად მაძღარი
halvmilitær ნახევრად

გასამხედროებული
halvmillion ნახევარი მილიონი
halvminutt ნახევარი წუთი
halvmoden ნახევრად მწიფე
halvmørk ნახევრად ჩაბნელებული,

დაბინდებული
halvmørke ბინდი

hakke halvmørke
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halvmørkt მობინდული
halvmåne ნახევარმთვარე
halvmåneaktig ნახევარმთვარისებრი
halvmåneformet ნახევარმთვარის ფორმის
halvnaken ნახევრად შიშველი
halvnorsk ნახევრად ნორვეგიული
halvoffentlig ნახევრად საჯარო
halvoffisiell ნახევრად ოფიციალური
halvoffisielt ნახევრად ოფიციალურად
halvpart ნახევარი
halvpoeng ნახევარი ქულა
halvprivat ნახევრად კერძო
halvprofesjonell ნახევრად

პროფესიონალური
halvråtten ნახევრად დამპალი
halvsannhet ნახევრად სიმართლე
halvsekund ნახევარი წამი
halvsirkel ნახევარწრე
halvsirkelformet ნახევარწრის ფორმის,

ნახევარწრიული
halvskallet ნახევრად მელოტი
halvskygge ნახევარჩრდილი
halvsokk წინდა
halvsove თვლემა
halvspist ნახევრად შეჭმული
halvstatlig ნახევრად სახელმწიფო
halvstengt ნახევრად ჩაკეტილი
halvstrømpe წინდა
halvsvensk ნახევრად შვედური
halvsøster ნახევარდა
halvsøt ნახევრად ტკბილი
halvsøvn ნახევარძილი
halvt ნახევრად
halvtgjennomsiktig ნახევრად გამჭვირვალე
halvtidsplass ნახევარი შტატი
halvtime ნახევარი საათი
halvtimelang ნახევარსაათიანი
halvtimesrute განრიგი ნახევარსაათიანი

შუალედით
halvtom ნახევრად ცარიელი
halvtoms ნახევარდიუიმიანი
halvtørr ნახევრად მშრალი
halvvarm მოთბო, ნელთბილი
halvveis შუაგზაში
halvøy ნახევარკუნძული
halvåpen ნახევრად ღია
halvår ნახევარი წელი
halvårig ნახევარწლიანი
halvårlig ნახევარწლიანი
halvårsabonnement ნახევარწლიანი აბონემენტი
halvårsalder ნახევარი წლის ასაკი
halvårsbasis ნახევარწლიანი
halvårskontrakt ნახევარწლიანი კონტრაქტი

halvårskort ნახევარწლიანი ბილეთი
halvårskurs ნახევარწლიანი კურსი
halvårsprogram ნახევარწლიანი პროგრამა
halvårsrapport ნახევარწლიანი ანგარიში
halvårsresultat ნახევარი წლის შედეგი
halvårsskurs ნახევარწლიანი კურსი
halvårsstatistikk ნახევარი წლის სტატისტიკა
ham მას (მამრ.)
hamiltonmekanikk ჰამილტონის მექანიკა
hamiltonoperator ჰამილტონის ოპერატორი
hammer ჩაქუჩი
hammerhai ჩაქუჩისებრი ზვიგენი

(თევზი Sphyrna mokarran)
hammerliknende ჩაქუჩისებრი
hammerslag ჩაქუჩის დარტყმა
hamp კანაფი (მცენარე Cannabis

sativa)
hampefrø კანაფის თესლი
hampeolje კანაფის ზეთი
hampolje კანაფის ზეთი
hamre ჩაქუჩის დარტყმა
hamster ზაზუნა (მღრღნელი

ოჯახიდან Cricetinae)
hamstre მომარაგება
hamstring მომარაგება
hamstringskjøp მომარაგება
han ის (მამრ.)
handel ვაჭრობა
handelsakademi სავაჭრო აკადემია
handelsavtale სავაჭრო გარიგება, სავაჭრო

ხელშეკრულება
handelsbalanse სავაჭრო ბალანსი
handelsbank კომერციული ბანკი
handelsbarriere სავაჭრო ჯებირი
handelsbegrensende ვაჭრობის შემზღუდავი
handelsblokade სავაჭრო ბლოკადა
handelsdepartement ვაჭრობის სამინისტრო
handelsfag კომერცია
handelsflåte სავაჭრო ფლოტი
handelsforbindelse სავაჭრო კავშირი
handelsforhold სავაჭრო ურთიერთობები
handelsfremmende ვაჭრობის წამახალისებელი
handelsfrihet ვაჭრობის თავისუფლება
handelshindrende ვაჭრობის შემაფერხებელი
handelskaravane სავაჭრო ქარავანი
handelsknutepunkt სავაჭრო კვანძი
handelskonflikt სავაჭრო კონფლიქტი
handelskrig სავაჭრო ომი
handelsmann მოვაჭრე, ვაჭარი
handelsmessig სავაჭრო
handelsminister ვაჭრობის მინისტრი
handelspartner სავაჭრო პარტნიორი

halvmørkt handelspartner
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handelsrelatert ვაჭრობასთან
დაკავშირებული

handelssenter სავაჭრო ცენტრი
handle ყიდვა, ვაჭრობა

მოქმედება
handleevne ქმედითუნარიანობა
handlekraft ქმედითუნარიანობა
handlekraftig ქმედითუნარიანი
handlekraftighet ქმედითუნარიანობა
handlekurv სავაჭრო კალათა
handler მოვაჭრე
handlesenter სავაჭრო ცენტრი
handling ქმედება, მოქმედება,

საქციელი
handlingsdyktig ქმედითუნარიანი
handlingsevne ქმედითუნარიანობა
handlingsfrihet მოქმედების თავისუფლება
handlingskraft ქმედითუნარიანობა
handlingskraftig ქმედითუნარიანი
handlingsmønster მიდგომა, ყაიდა, მუშაობის

სტილი
handlingsplan სამოქმედო გეგმა
handlingsprogram სამოქმედო პროგრამა
hane მამალი (ფრინველი)
hanegal მამლის კივილი
hanekam მამლის ბიბილო
hanekamp მამლების ჩხუბი
hangar ანგარი
hangarskip ავიამზიდი
hank სახელური, ტარი
hankjønn მამრობითი სქესი
hann მამალი, მამრი, ხვადი
hannbjørn მამალი დათვი
hanndyr მამალი, მამრი, ხვადი
hannkatt მამალი კატა
hannkjønn მამრობითი სქესი
hannrev მამალი მელა
hans მისი (მამრ.)
hanske ხელთათმანი
hanskekledd ხელთათმანიანი
harakiri ჰარაკირი
hard მაგარი, ხისტი, მყარი,

მკაცრი, ძნელი, ძლიერი
harddisk მყარი დისკი
hardfrossen მაგრად გაყინული
hardhet სიხისტე, სიმყარე,

სიმკაცრე, სიძნელე,
სიმტკიცე

hardkokt მაგრად მოხარშული
hardne გამაგრება, გამკაცრება,

გაკაჟება, გამყარება
hardrock მძიმე როკი
hare კურდღელი

harehund მწევარი
harejakt კურდღელზე ნადირობა
harem ჰარამხანა
haremsjente ჰარამხანის გოგო
haremskvinne ჰარამხანის ქალი
harepus ბაჭია
harespor კურდღლის კვალი
hareunge ბაჭია, კურდღლის ნაშიერი
harm გაბრაზებული
harme გაბრაზება, აღშფოთება
harmfull გაბრაზებული,

აღშფოთებული,
გაცოფებული

harmløs უწყინარი
harmløshet უწყინარობა
harmoni ჰარმონია
harmonisk ჰარმონიული
harpe არფა
harpespiller მეარფე
harpestreng არფის სიმი
harpiks ფისი
harpist მეარფე
harpun ჰარპუნი
harryhandel საზღვრისპირა ვაჭრობა
hasard რისკი
hasardiøs რისკიანი
hasardspill აზარტული თამაში
hasj ჰაშიში
hasjisj ჰაშიში
hassel თხილი, კაკლის ხე
hasselbusk კაკლის ხე
hasselkjerr თხილნარი
hasselnøtt თხილი, კაკალი
hasselurt ხარისჩლიქა
hast სისწრაფე, სიჩქარე
haste დაჩქარება
hastejobb სასწრაფო სამუშაო
hastemøte სასწრაფო შეხვედრა
hastesak სასწრაფო საქმე
hastig ჩქარი, ნაჩქარევი,

აჩქარებული, დაჩქარებული
hastighet სიჩქარე, სისწრაფე
hastighetbegrensende სიჩქარის შემზღუდავი
hastighetsendring სიჩქარის შეცვლა
hastighetsforskjell სიჩქარეთა სხვაობა
hastighetsgradient სიჩქარის გრადიენტი
hastighetsgrense სიჩქარის ლიმიტი
hastighetskomponent სიჩქარის კომპონენტი
hastighetsmåler სპიდომეტრი
hastighetsmåling სიჩქარის გაზომვა
hastighetsreduksjon სიჩქარის დაწევა
hastighetsrekord სიჩქარის რეკორდი
hastighetsvariasjon სიჩქარის ცვლილება

handelsrelatert hastighetsvariasjon
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hastighetsvektor სიჩქარის ვექტორი
hat სიძულვილი
hate სიძულვილი
hatefull სიძულვილით სავსე
hatpropaganda სიძულვილის პროპაგანდა
hatt ქუდი
haug გორა, ბორცვი
hauge შეგროვება, თავმოყრა
haugevis უამრავი
haugsky გროვა ღრუბელი
hauk ქორი
haukenebb ქორის ნისკარტი
hauksanger მიმინოსებრი ასპუჭაკა

(ჩიტი Sylvia nisoria)
haukunge ქორის ბარტყი
hav ზღვა, ოკეანე
havabbor ლავრაკი (თევზი ოჯახიდან

Moronidae)
havarere ავარიაში მოყოლა

დამსხვრევა, დაშლა,
ჩამონგრევა

havari ავარია
havarikommisjon ავარიის გამომძიებელი

კომისია
havaristed ავარიის ადგილი
havariårsak ავარიის მიზეზი
havblå ზღვისფერი
havbruk საზღვაო მეურნეობა
havbryn ჰორიზონტი

ზღვის ნაპირი
havbukt ზღვის ყურე
havbunn ზღვის ფსკერი
havbølge ზღვის ტალღა
have ბაღი
haveblomst ბაღის ყვავილი
havebruk მებაღეობა
havebruker მებაღე
havebruksutstilling მებაღეობის გამოფენა
havedyrker მებაღე
havemøbel ბაღის ავეჯი
haveplante ბაღის მცენარე
havesjuke სიხარბე
havestol ბაღის სკამი
havesyk ხარბი
havesyke სიხარბე
havfauna ზღვის ფაუნა
havfisk ზღვის თევზი
havfiske ზღვაში თევზჭერა
havfiskeflåte თევზსაჭერი ფლოტი
havflate ზღვის ზედაპირი
havflora ზღვის ფლორა
havforsker ოკეანოგრაფი
havforsking ოკეანოგრაფია

havforskingsinstitutt ოკეანოგრაფიის
ინსტიტუტი

havforskning ოკეანოგრაფია
havforskningsinstitutt ოკეანოგრაფიის

ინსტიტუტი
havforurensning ზღვის დაბინძურება
havfrue ქალთევზა
havgap ფიორდის შესართავი
havgudinne ზღვის ქალღმერთი
havklima ზღვის ჰავა
havluft ზღვის ჰაერი
havn ნავსადგური, პორტი
havne მოხვედრა, აღმოჩენა
havnebrygge ნავმისადგომი
havneby ქალაქი-პორტი
havnefyr ნავსადგურის შუქურა
havneområde პორტის მიმდებარე

ტერიტორია
havnet მოხვედრილი
havneutbygging ნავსადგურის გაფართოება
havneutvidelse ნავსადგურის გაფართოება
havnivå ზღვის დონე
havniøye ზღვის სალამურა (თევზი

Petromyzon marinus)
havoter ზღვის წავი (ცხოველი Latax

lutris)
havoverflate ზღვის ზედაპირი
havpattedyr ზღვის ცხოველი
havrand ჰორიზონტი
havre შვრია

შვრიის
havregryn შვრიის ბურღული
havregrøt შვრიის ფაფა
havrekjeks შვრიის ნამცხვარი
havrelatert ზღვასთან დაკავშირებული
havsalt ზღვის მარილი
havskilpadde ზღვის კუ
havsklima ზღვის ჰავა
havsnivå ზღვის დონე
havstrøm საზღვაო დინება
havsvann ზღვის წყალი
havuhyre ზღვის ურჩხული
havvann ზღვის წყალი
havørn ფსოვი
havål ზღვის გველთევზა (თევზი

Conger conger)
hebreer ებრაელი
hedensk კერპთაყვანისმცემლური
hedenskap კერპთაყვანისმცემლობა
heder პატივი
hederlig პატიოსანი

ღირსეული
hederlighet პატიოსნება

hastighetsvektor hederlighet
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hedersdiplom საპატიო დიპლომი
hedersdoktor საპატიო დოქტორი
hedersgjest საპატიო სტუმარი
hedersmann ღირსეული ადამიანი
hedersplass საპატიო ადგილი
hederstittel საპატიო წოდება
hedersverdig პატივსაცემი
hedning კერპთაყვანისმცემელი
hedre პატივის მიგება
hefte რვეული

წიგნაკი
heftig ძლიერი, გააფთრებული,

მძვინვარე, აბობოქრებული,
ბობოქარი

hegemoni ჰეგემონია
hegg შოთხვი (მცენარე Prunus

padus)
heggebær შოთხვი
hegre ყანჩა (ფრინველი Ardea

cinerea)
hei გამარჯობა
heil მთელი, მთლიანი, სრული,

სავსე
heis ლიფტი, ამწე
heisdør ლიფტის კარები
heise აწევა
heisekran ამწე
heiskapasitet ლიფტის ტევადობა
heismontør მელიფტე, ლიფტის

მექანიკოსი
heissjakt ლიფტის შახტი
hekk სხლტე
hekke ბუდობა
hekkeområde ბუდობის ადგილი
hekkeperiode ბუდობის პერიოდი
hekkeplass ბუდობის ადგილი
hekkesesong ბუდობის სეზონი
hekkested ბუდობის ადგილი
hekketid ბუდობის პერიოდი
heks კუდიანი, ჯადოქარი
heksadesimal თექვსმეტობითი
heksadesimalsystem თექვსმეტობითი სისტემა
heksaeder ექვსწახნაგა, ჰექსაედრი
heksagon ექვსკუთხედი
hekse ჯადოქრობა
heksebrenning კუდიანთა კოცონზე დაწვა
hekseforfølgelse კუდიანებზე ნადირობა
heksejakt კუდიანებზე ნადირობა
heksekunst ჯადოსნობა
hekseri ჯადოქრობა
hekseskudd აცილება
hektar ჰექტარი
hekte კაუჭი, შესაკრავი

hel მთელი, მთლიანი, სრული,
სავსე

helbred ჯანმრთელობა
helbrede განკურნვა, განკურნება
helbredelig განკურნებადი
helbredelse განკურნება
helbredelsesmetode მკურნალობის მეთოდი
helbredende მკურნალი, სამკურნალო
helbreder მკურნალი
helbredstilstand ჯანმრთელობის

მდგომარეობა
heldagsbillett დღიური ბილეთი
heldagsstilling სრული შტატი
heldekkende მფარავი
heldig ბედნიერი, იღბლიანი
heldigvis საბედნიეროდ
heldøgns სადღეღამისო
hele მთელი

განკურნება
ერთად გადაბმა

helflaske საშუალო ზომის ბოთლი
helg შაბათ-კვირა

დასვენების დღე
დღესასწაული

helgedag დღესასწაული
helgedagsklær სადღესასწაულო

ტანსაცმელი
helgen წმინდანი
helgenbilde ხატი
helgenerklært წმინდანად შერაცხული
helgeprogram შაბათ-კვირის პროგრამა
helgetillegg შაბათ-კვირის დანამატი
helgeåpen შაბათ-კვირაობით ღია
helhet მთლიანობა
helhetsbilde მთლიანი სურათი
helhetsforståelse მთლიანობაში გაგება
helhetsinntrykk საერთო შთაბეჭდილება
helhetsoppfatning მთლიანობაში აღქმა
helhetsoppfatte მთლიანობაში აღქმა
helhetsplan საერთო გეგმა
helikopter შვეულმფრენი
helikopterbase შვეულმფრენების ბაზა
helikopterfabrikk შვეულმფრენების ქარხანა
helikopterflyger შვეულმფრენის პილოტი
helikopterflyver შვეულმფრენის პილოტი
helikopterfører შვეულმფრენის პილოტი
helikopterlanding შვეულმფრენის დაჯდომა
helikoptermannskap შვეულმფრენის ეკიპაჟი
helikopterpilot შვეულმფრენის პილოტი
helikoptertur შვეულმფრენით მგზავრობა
helintegrert მთლიანად

ინტეგრირებული
heliograf ჰელიოგრაფი

hedersdiplom heliograf
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heliometer ჰელიომეტრი
heliosentrisk ჰელიოცენტრული
heliosfære ჰელიოსფერო
helioskop ჰელიოსკოპი
heliostat ჰელიოსტატი
heliotrop ჰელიოტროპი
heliotropisme ჰელიოტროპიზმი
helium ჰელიუმი
heliumatom ჰელიუმის ატომი
heliumsballong ჰელიუმის საჰაერო ბუშტი
hell იღბალი, ბედი, წარმატება
helle შევსება (ჭიქის), დასხმა,

სხმა, ჩასხმა (helle opp),
გადასხმა (helle over/helle ut)

heller უფრო
საკმაოდ
არც

helleristning პეტროგლიფები
hellig წმინდა
helligdag დღესასწაული (საეკლესიო)
helligdom ტაძარი

სიწმინდე
hellighet უწმინდესობა

სიწმინდე
helning დახრა, დახრილობა
helningsgrad დახრის გრადუსი
helningsvinkel დახრის კუთხე
helofytt ჰელოფიტი
helomvending სრული მობრუნება
helse ჯანმრთელობა
helseaspekt ჯანმრთელობის ასპექტი
helseattest ჯანმრთელობის ცნობა
helsebringende გამაჯანსაღებელი
helsebudsjett ჯანდაცვის ბიუჯეტი
helsedepartement ჯანდაცვის დეპარტამენტი
helsedirektorat ჯანდაცვის დეპარტამენტი
helsedirektør ჯანდაცვის დეპარტამენტის

თავმჯდომარე
helsefag ჯანდაცვა, მედიცინა
helsefaghøgskole სამედიცინო ინსტიტუტი
helsefaglig სამედიცინო
helsefagutdanning სამედიცინო განათლება
helsefaktor ჯანმრთელობის ფაქტორი
helsefare საშიშროება

ჯანმრთელობისთვის
helsefarlig საშიში

ჯანმრთელობისთვის
helseforsikring ჯანმრთელობის დაზღვევა,

სამედიცინო დაზღვევა
helseinstitutt ჯანდაცვის ინსტიტუტი
helsekost ჯანსაღი კვება
helsekostbutikk ჯანსაღი კვების მაღაზია
helsekostkjede ჯანსაღი კვების ქსელი

helseløs სუსტი ჯანმრთელობის
მქონე

helseminister ჯანდაცვის მინისტრი
helsemyndighet ჯანდაცვის უწყება
helseovervåking ჯანმრთელობის

მდგომარეობის
მეთვალყურეობა

helsepersonell სამედიცინო პერსონალი
helsepolitikk ჯანდაცვის პოლიტიკა
helsereform ჯანდაცვის რეფორმა
helserelatert ჯანმრთელობასთან

დაკავშირებული
helsesektor ჯანდაცვის სექტორი
helseskadelig ჯანმრთელობისთვის მავნე
helsesvak სუსტი ჯანმრთელობის

მქონე
helsesystem ჯანდაცვის სისტემა
helsesøster ექთანი, მედდა
helsetilstand ჯანმრთელობის

მდგომარეობა
helsetjeneste ჯანდაცვის სამსახური
helseundersøkelse ჯანმრთელობის შემოწმება
helsevern ჯანდაცვა
helsevesen ჯანდაცვის უწყება
helst ყველაზე უფრო
helsvart შავბნელი
helsynkronisere სრული სინქრონიზება
helsynkronisert მთლიანად

სინქრონიზებული
helsøsken დედმამიშვილი
helt სრულიად, სრულად,

მთლიანად, მთლად,
სავსებით, სულ
გმირი

heltall მთელი რიცხვი
heltallig მთელრიცხოვანი
heltallsbasert მთელრიცხოვანი
heltallsløsning მთელრიცხოვანი ამონახსნი
heltallsrot მთელრიცხოვანი ფესვი
heltallsvariable მთელრიცხოვანი ცვლადი
heltallsverdi მთელრიცხოვანი

მნიშვნელობა
heltalsrekke მთელრიცხოვანი

მიმდევრობა
heltedød გმირული სიკვდილი
heltedåd საგმირო საქმე
heltegjerning საგმირო საქმე
heltemodig გმირული
heltemot გმირობა
helterolle გმირის როლი
heltestatus გმირის სტატუსი
heltid სრულ შტატში
heltidsansettelse სრულ შტატში დასაქმება

heliometer heltidsansettelse
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heltidsarbeid სამუშაო სრულ შტატში
heltidsarbeidende სრულ შტატში მომუშავე
heltidsarbeider თანამშრომელი სრულ

შტატში
heltidsjobb სამუშაო სრულ შტატში
heltidsplass სრული შტატი
heltinne გმირი ქალი
heltmodig გმირული
helvete ჯოჯოხეთი
helårskort ერთწლიანი ბილეთი
hematitt ჰემატიტი
hematologi ჰემატოლოგია
hematom ჰემატომა
hemisfære ნახევარსფერო
hemisfærisk ნახევარსფერული
hemme შეკავება, დაკავება, შეჩერება
hemmelig საიდუმლო,

გასაიდუმლოებული,
იდუმალი, ფარული

hemmelighet საიდუმლო
hemmelighetsfull იდუმალი
hemmelighetsfullhet იდუმალება
hemmeligholde საიდუმლოდ შენახვა
hemmeligholdelse საიდუმლოდ შენახვა
hemmeligholding საიდუმლოდ შენახვა
hemmeligholdt გასაიდუმლოებული,

მიჩუმათებული
hemmeligstemplet გასაიდუმლოებული
hemming შეჩერება
hemningsløs შეუკავებელი
hemofil ჰემოფილი
hemofili ჰემოფილია
hemoglobin ჰემოგლობინი
hems ბალახანა საწოლი
hende შემთხვევა, გადახდომა
hendelse მოვლენა, ხდომილება

შემთხვევითობა
hendelsesforløp მოვლენათა მიმდინარეობა
hendelsesfylt მოვლენებით სავსე
hendelsesrik მოვლენებით სავსე
hendig მარჯვე

მოსახერხებელი
მოსახერხებლად

henfaren ყოფილი, გასული
წასული, მკვდარი

heng ფარდა
ციცაბო კლდე

henge ჩამოკიდება, დაკიდება,
კიდება

hengebjørk თავდახრილი არყი (ხე
Betula pendula)

hengebratt ციცაბო
hengebro შეკიდული ხიდი

hengefly პლანერი
hengeglider პლანერი
hengekøy ჰამაკი
hengekøye ჰამაკი
hengelås ბოქლომი
hengemage ღიპი
hengemave ღიპი
hengende დაკიდებული
hengeøre გრძელი ჩამოყრილი ყური

(მაგ. ძაღლის)
hengi მიცემა, მინდობა
hengiven ერთგული
hengivenhet ერთგულება
hengning ჩამოხრჩობა
hengsel ანჯამა
hengsle ჩამოცმა
hengt დაკიდებული
henhold თანახმად, შესაბამისად

შესაბამისობა
henholdsvis შესაბამისად
henna ინა
hennafarge მიხაკისფერი
hennafarget მიხაკისფერი
hennafarve მიხაკისფერი
hennafarvet მიხაკისფერი
henne მას (მდედრ.)
hennes მისი (მდედრ.)
henrette სიკვდილით დასჯა
henrettelse სიკვდილით დასჯა
henrettelseform სიკვდილით დასჯის ფორმა
henrettelsemetode სიკვდილით დასჯის

მეთოდი
henrettelsesforsøk სიკვდილით დასჯის

მცდელობა
henrettelsesmetode სიკვდილით დასჯის

მეთოდი
henrivende მომხიბვლელი
hensikt განზრახვა, ზრახვა
hensiktsløs მიზანს მოკლებული
hensiktsmessig მიზნობრივი,

მიზანშეწონილი
hensiktsmessighet მიზნობრიობა,

მიზანშეწონილობა
hensiktsmessighetsspørsmål მიზანშეწონილობის

საკითხი
hensiktssvarende მიზნობრივი
hensyn მხედველობაში მიღება (ta

hensyn til), მიუხედავად
ამისა (uten hensyn til),
გათვალისწინებით (av
hensyn til)

hensynsfull ყურადღებიანი

heltidsarbeid hensynsfull
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hensynsløs უგულისყურო,
შეუბრალებელი

hente წამოღება
hentyde მინიშნება
hentyding მინიშნება
hentydning მინიშნება
henvende მიმართვა
henvendelse მიმართვა, მოთხოვნა
henvise გაგზავნა, მიმართვა
henvisning მიმართვა, ციტირება
hepatitt ჰეპატიტი
hepatittvirus ჰეპატიტის ვირუსი
her აქ
heraldikk ჰერალდიკა
herav აქედან
herbarium ჰერბარიუმი
herbicid ჰერბიციდი
herboende აქ მცხოვრები
herdig მედგარი
hereditet მემკვიდრეობა
hereditær მემკვიდრეობითი
heretiker ერეტიკოსი
heretter ამიერიდან, ამის შემდეგ
herfra აქედან
heri ამაში
heriblant მათ შორის
herifra აქედან
herje აოხრება, გაჩანაგება
herjende ბობოქარი, აბობოქრებული
herjing აოხრება, გაჩანაგება
herkomst წარმომავლობა
herlig შესანიშნავი, ბრწყინვალე
hermafroditt ჰერმაფროდიტი
herme მიბაძვა
hermed ამით, ამასთან
hermelin ყარყუმი (ცხოველი Mustela

erminea)
hermetikk კონსერვი
hermetikkboks კონსერვის ქილა
hermetikkfabrikk კონსერვების ქარხანა
hermetikkåpner კონსერვების გასახსნელი
hermetisere კონსერვირება
hermetisk ჰერმეტული,

დაკონსერვებული
hero გმირი
heroin ჰეროინი
heroinbeslag ჰეროინის ამოღება
heroindose ჰეროინის დოზა
heroinforbruk ჰეროინის მოხმარება
heroinforsyning ჰეროინით მომარაგება
heroinhandel ჰეროინით ვაჭრობა
heroinmisbruk ჰეროინის მოხმარება
heroinoffer ჰეროინის მსხვერპლი

heroinsalg ჰეროინის გაყიდვა
heroinselger ჰეროინის გამყიდველი
heroinslave ჰეროინის მონა
heroinsmugler ჰეროინის კონტრაბანდისტი
heroinsmugling ჰეროინის კონტრაბანდა
heroisk გმირული
heroisme გმირობა
herre ბატონი

მბრძანებელი, ხელმწიფე
პატრონი
უფალი

herreavdeling მამაკაცთა განყოფილება
herrebesøk მამაკაცის სტუმრობა
herrebukse მამაკაცის შარვალი
herredyr პრიმატი
herredømme ბატონობა
herrefrisør მამაკაცთა დალაქი
herregård სასახლე
herrehanske მამაკაცის ხელთათმანი
herreklær მამაკაცის ტანსაცმელი
herrelue მამაკაცის ქუდი
herreløs უპატრონო
herreløshet უპატრონობა
herremann აზნაური
herreselskap მამაკაცთა საზოგადოება
herresko მამაკაცის ფეხსაცმელი
herresykkel მამაკაცის ველოსიპედი
herretoalett მამაკაცთა საპირფარეშო
herreundertøy მამაკაცის ქვედა საცვალი
herske ბატონობა
herskende მბრძანებლური
hersker მბრძანებელი
herskerinne მბრძანებელი (ქალი)
hertil აქეთ
hertug ჰერცოგი
hertz ჰერცი
herunder ქვეშ
herved ამით
herværende აქაური, აქ მყოფი
hes ბოხი
hest ცხენი
hesteavl მეცხენეობა
hestebytte ცხენის შეცვლა
hestedum გამოშტერებული
hesteeier ცხენის პატრონი
hesteelsker ცხენების მოყვარული
hesteføll კვიცი
hestehale ცხენის კუდი
hestehov ვირის-ტერფა (მცენარე

Tussilago farfara)
hestehår ცხენის ძუა
hesteinteressert ცხენებით

დაინტერესებული

hensynsløs hesteinteressert
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hestekastanje ცხენისწაბლა (ხე Aesculus
hippocastanum)

hestekjøtt ცხენის ხორცი
hestekraft ცხენის ძალა
hesteløpsbane იპოდრომი
hesteløs უცხენო
hestemakrell სტავრიდა (თევზი Trachurus

trachurus)
hestemelk ცხენის რძე
hestemjølk ცხენის რძე
hestersport ცხენოსნობა
hesteskjelett ცხენის ჩონჩხი
hestesko ნალი
hesteskoformet ნალისებრი, ნალის ფორმის
hesteskokrabbe ხმალკუდა (ფეხსახსრიანი

ოჯახიდან Xiphosura)
hesteskomagnet ნალისებრი მაგნიტი
hestesport ცხენოსნობა
hestestatue ცხენის ქანდაკება
hestetagl ძუა
hesteveddeløp დოღი
hesteveddeløpsbane იპოდრომი
hestfolk კავალერია
hestføll კვიცი
het ცხელი
hete რქმევა

სიცხე
heteperiode ცხელი პერიოდი
heterozygote ჰეტეროზიგოტა
hetne გახურება
hets დევნა
hetse დევნა
hette კაპიუშონი
hettemåke თოლია (ფრინველი Larus

ridibundus)
hettemåse თოლია (ფრინველი Larus

ridibundus)
hevde მტკიცება
heve აწევა

გაზრდა, მომატება
hevert სიფონი
hevn შურისძიება
hevnaksjon შურისძიება
hevnakt შურისძიება
hevne შურისძიება
hevnlyst შურისძიების წყურვილი
hevnlysten შურისმაძიებელი
hevnmotiv შურისძიების მოტივი
hevnslyst შურისძიების წყურვილი
hevnsøkende შურისმაძიებელი
hevntrang შურისძიების წყურვილი
hevntørst შურისძიების წყურვილი

შურისმაძიებელი

hi ბუნაგი
hierarki იერარქია
hierarkisk იერარქიული
hieroglyf იეროგლიფი
hilse მოკითხვა

მოსალმება, სალამი
hilsen მოკითხვა
hilsning სალამი
himalayabjørn ჰიმალაის დათვი (ცხოველი

Ursus arctos isabellinus)
himmel ცა

ზეცა
himmelblå ცისფერი
himmelfarge ცის ფერი
himmelfart ამაღლება
himmelfartsdag ამაღლების დღე
himmelfarve ცის ფერი
himmelglobus ცის გლობუსი
himmelhøg მაღალი
himmelhøy მაღალი
himmelkart ცის რუკა
himmelkikkert ტელესკოპი
himmelkropp ციური სხეული
himmellegeme ციური სხეული
himmelmekanikk ციური მექანიკა
himmelrand ჰორიზონტი
himmelrike სამოთხე
himmelrom სივრცე, კოსმოსი
himmelsk ციური

ზეციური, ზეციერი
himmelstrøk ქვეყანა, მხარე
hind ფურირემი
hinder შეფერხება
hinderløp რბენა წინაღობებით
hindre შეჩერება, შეფერხება
hindret შეფერხებული
hindring დაბრკოლება, წინაღობა
hindu ინდუსი
hinduisme ინდუიზმი
hinne აპკი
hippodrom იპოდრომი
hirse ფეტვი (მცენარე Panicum)
hisse აგზნება

წაქეზება
hissig მგზნებარე, მხურვალე
histogram ჰისტოგრამა
histologi ჰისტოლოგია
histologisk ჰისტოლოგიური
historie ისტორია
historieatlas ისტორიის ატლასი
historiebok ისტორიის წიგნი
historiefag ისტორია
historieforfalsker ისტორიის გამყალბებელი

hestekastanje historieforfalsker
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historieforfalsking ისტორიის გაყალბება
historieforfalskning ისტორიის გაყალბება
historieforsker ისტორიკოსი
historiegransker ისტორიკოსი
historieinteressert ისტორიით

დაინტერესებული
historielektor ისტორიის ლექტორი
historielærer ისტორიის მასწავლებელი
historieløs ისტორიის არმქონე
historiemessig ისტორიული
historieprofessor ისტორიის პროფესორი
historietime ისტორიის გაკვეთილი
historieundervisning ისტორიის სწავლება
historievitenskapelig ისტორიული
historiker ისტორიკოსი
historiograf ისტორიოგრაფი
historiografi ისტორიოგრაფია
historiografisk ისტორიოგრაფიული
historisk ისტორიული
hit აქეთ
hitenfor აქეთა მხარეს, აქეთ
hithørende აქაური
hitover აქეთ
hitre უფრო ახლო
hitte პოვნა, მოძებნა
hittegods ნაპოვნი ნივთები
hitterst უახლოესი
hittil აქამდე
hjel სასიკვდილოდ (i hjel)
hjelm ჩაფხუტი
hjelmkledd ჩაფხუტიანი
hjelp დახმარება
hjelpe დახმარება
hjelpearbeid სამაშველო სამუშაო,

დახმარება
hjelpearbeider მაშველი

დამხმარე მუშა
hjelpefil დამხმარე ფაილი
hjelpeløs უმწეო
hjelpeløshet უმწეობა
hjelpemannskap სამაშველო ჯგუფი
hjelpemateriale დამხმარე მასალა
hjelpemotor დამხმარე ძრავა
hjelpepersonell დამხმარე პერსონალი
hjelpepleier ექთანი
hjelpepreparat დამხმარე პრეპარატი
hjelpeprogram დამხმარე პროგრამა
hjelpesprog დამხმარე ენა
hjelpespråk დამხმარე ენა
hjelpestønadsmottager სოციალური დახმარების

მიმღები
hjelpestønadsmottaker სოციალური დახმარების

მიმღები

hjelpeverb დამხმარე ზმნა
hjelpeverktøy დამხმარე იარაღი
hjelpsom ყურადღებიანი,

მზრუნველი
hjem სახლი

სახლისაკენ, შინისაკენ, შინ
hjemby მშობლიური ქალაქი
hjembygd მშობლიური მხარე
hjemføre ჩამოტანა
hjemkalle გამოწვევა
hjemkomme ჩამოსვლა
hjemkomst ჩამოსვლა, დაბრუნება
hjemland სამშობლო
hjemlengsel ნოსტალგია, სახლის

მონატრება
hjemlig სახლის

შინა, შინაური
ოჯახური
მშობლიური
ადგილობრივი

hjemløs უსახლკარო
hjemløshet უსახლკარობა
hjemme სახლში, შინ
hjemmeadresse სახლის მისამართი
hjemmeakvarium სახლის აკვარიუმი
hjemmearbeidende შინ მომუშავე
hjemmebane საკუთარი მოედანი
hjemmebrent შინნახადი არაყი
hjemmedatamaskin სახლის კომპიუტერი
hjemmefra სახლიდან
hjemmefront საშინაო ფრონტი
hjemmehygge სახლის სიმყუდროვე
hjemmelekse საშინაო დავალება
hjemmemarked შიდა ბაზარი
hjemmeoppgave საშინაო დავალება
hjemmeprodusert შინაური წარმოების
hjemmeside საკუთარი გვერდი

(ინტერნეტში)
hjemmesitter სახლში მჯდომარე
hjemmetilværelse სახლში ყოფნა
hjemmeværende სახლში მჯდომარე
hjemover სახლისაკენ
hjemsende სახლში გაგზავნა
hjemsted მშობლიური კუთხე
hjemvei უკანა გზა
hjemvendt მობრუნებული,

შინდაბრუნებული, სახლში
დაბრუნებული

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

ჩაქცევა

historieforfalsking hjerneblødning
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hjernecelle ტვინის უჯრედი
hjerneflukt ტვინების გადინება
hjernehalvdel ტვინის ნახევარი
hjernehemisfære ტვინის ნახევარსფერო
hjernehinnebetennelse მენინგიტი
hjernekirurgi ტვინის ქირურგია
hjernerystelse ტვინის შერყევა
hjerneskalle თავის ქალა
hjerneslag ინსულტი
hjernevask ტვინის გამორეცხვა
hjernevaske ტვინის გამორეცხვა
hjernevasket ტვინგამორეცხილი
hjernevasking ტვინის გამორეცხვა
hjerte გული
hjerteanfall გულის შეტევა
hjertearytmi გულის არითმია
hjerteattakk გულის შეტევა
hjertebank გულისცემა
hjertedør გულის კარი
hjertefeil გულის მანკი
hjerteflimmer გულის არითმია
hjerteformet გულის ფორმის
hjertegod გულკეთილი
hjerteinfarkt გულის ინფარქტი
hjertekammer პარკუჭი
hjertekirurgi გულის ქირურგია
hjerteklaff გულის სარქველი
hjerteklapp გულისცემა
hjerteklinikk გულის კლინიკა
hjerteknusende გულგამგმირავი, გულის

გამგმირავი
hjertekrampe სტენოკარდია
hjertelag გულისხმიერება
hjertelidelse გულის დაავადება
hjertelig გულისხმიერი
hjertelighet გულისხმიერება
hjerteløs უგულო
hjerteløshet უგულობა, უსულგულობა
hjertemassasje გულის მასაჟი
hjertemedisin გულის წამალი
hjertenskjær გულის სწორი
hjerteoperasjon გულის ოპერაცია
hjertepasient გულის პაციენტი
hjertepose პერიკარდი
hjerteposebetennelse პერიკარდიტი
hjerterytme გულის რიტმი
hjertesjukdom გულის დაავადება
hjertesjuke გულის დაავადება
hjerteskjærende გულგამგმირავი
hjerteslag გულისცემა
hjertesmerte გულის ტკივილი
hjertespesialist გულის ექიმი
hjertestans გულის გაჩერება

hjertestimulator გულის მასტიმულირებელი
hjertesykdom გულის დაავადება
hjertetransplantasjon გულის გადანერგვა
hjertetransplantert გულგადანერგილი
hjertetrøbbel გულის პრობლემა
hjerteundersøkelse გულის შემოწმება
hjerteurt შავბალახა (მცენარე

Leonurus cardiaca)
hjertevarm გულთბილი
hjerteventrikkel პარკუჭი
hjord ჯოგი
hjort ირემი (ცხოველი Cervus

elaphus)
hjortehunn ფურირემი
hjortejakt ირემზე ნადირობა
hjortekalv ირმის ნუკრი
hjortekolle ფურირემი
hjorteskinn ირმის ტყავი
hjortetrøst ვარდკანაფა (მცენარე

Eupatorium)
hjortetunge ირმის ენა (გვიმრა asplenium

scolopendrium)
hjortjakt ირემზე ნადირობა
hjul ბორბალი, თვალი
hjulaksel ღერძი
hjuldiameter ბორბლის დიამეტრი
hjuloppheng საკიდარი
hjulspik თვლის მანა
hjørne კუთხე
hjørnebygning კუთხის შენობა
hjørneleilighet კუთხის ბინა
hjørnestein ქვაკუთხედი
hjørnesten ქვაკუთხედი
hoatsin ჰოაცინი (ფრინველი

Opisthocomus hoatzin)
hobby ჰობი
hockey ჰოკეი
hockeykamp ჰოკეის თამაში
hockeyklubb ჰოკეის კლუბი
hockeylag ჰოკეის გუნდი
hockeylandslag ჰოკეის ნაკრები
hockeyspiller ჰოკეისტი
hockeytrener ჰოკეის მწვრთნელი
hode თავი
hodebarbert თავგადახოტრილი,

თმაგადახოტრილი,
თავგადაპარსული

hodebry საზრუნავი, თავსატეხი
hodelus ტილი
hodeløs უთავო
hodeløshet უთავობა
hodeomkrets თავის გარშემოწერილობა
hodepine თავის ტკივილი

hjernecelle hodepine
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hodepinetablett თავის ტკივილის აბი
hodeplagg თავსაფარი
hodepute ბალიში
hodeskalle თავის ქალა
hodesmerte თავის ტკივილი
hodetelefon საყურისი
hodetørkle თავსაფარი
hodeverk თავის ტკივილი
hoff (მეფის) კარი
hoffdame ფრეილინა
hoffmann კარისკაცი
hoffnarr მასხარა
hoffrøken ფრეილინა
hofte თეძო
hogge ჩეხა, ჭრა

კბენა
hoggjern ხვეწი, სატეხი
hoggorm გველგესლა (გველი Vipera

berus)
hoggormbitt გველგესლას ნაკბენი
hoggormunge გველგესლას წიწილი
hoggtann ეშვი
hogst ჩეხა, ჭრა
hol ხვრელი, ნახვრეტი
hold შენახვა, ქონა

შეჩერება, ჩაჭერა, ჩავლება
holdbar გამძლე, მყარი
holdbarhet გამძლეობა, სიმყარე
holdbarhetsdato ვარგისიანობის თარიღი
holde შენახვა, ქონა

შეჩერება, ჩაჭერა, ჩავლება
დაცვა

holdeplass გაჩერება
holdepunkt საყრდენი წერტილი
holdning დამოკიდებულება
holdningsendring დამოკიდებულების შეცვლა
holdningsforandring დამოკიდებულების შეცვლა
holdningspåvirkning დამოკიდებულებაზე

ზემოქმედება
holdningsskapende დამოკიდებულების

განმსაზღვრელი
hollandsk ჰოლანდიური
hollandskspråklig ჰოლანდიურენოვანი
hollender ჰოლანდიელი
holme კუნძული
holmium ჰოლმიუმი
holografi ჰოლოგრაფია
holografisk ჰოლოგრაფიული
hologram ჰოლოგრამა
homeopat ჰომეოპათი
homeopati ჰომეოპათია
homeopatisk ჰომეოპათიური
homogenitet ერთგვაროვნება

homonym ომონიმი
homotopi ჰომოტოპია
homotopibegrep ჰომოტოპიის ცნება
homotopiekvivalens ჰომოტოპიური

ექვივალენტობა
homotopiinvariant ჰომოტოპიური ინვარიანტი
homotopiklasse ჰომოტოპიის კლასი
honning თაფლი
honningbie ფუტკარი
honninggul თაფლისფერი
honningmelon ნესვი
honningprodusent თაფლის მწარმოებელი
honnør პატივი
honorar ჰონორარი
hopp ხტუნვა, გადახტომა
hoppbakke გადასახტომი, ტრამპლინი
hoppe ხტომა, ხტუნვა

ჭაკი
hopper მხტუნავი, მხტომელი
hor ბოზობა
horde ურდო, ბრბო, ხროვა
hore მეძავი, როსკიპი, ბოზი
horehus საროსკიპო
horeri მეძაობა, ბოზობა
horeunge ბოზიშვილი
horisont ჰორიზონტი
horisontal ჰორიზონტალური
horisontalplan ჰორიზონტალური სიბრტყე
hork ჩიქვი (თევზი

Gymnocephalus cernuus)
horkone მეძავი, როსკიპი, ბოზი
hormon ჰორმონი
hormonal ჰორმონული
hormonbalanse ჰორმონული ბალანსი
hormonell ჰორმონული
hormonforstyrrelse ჰორმონალური დარღვევა
hormonpreparat ჰორმონული პრეპარატი
horn რქა

საყვირი, ბუკი
hornblad რქაფოთოლა (მცენარე

Ceratophyllum)
hornblåser მებუკე, ჰორნისტი
hornet რქიანი
hornhinne თვალის რქოვანა გარსი
hornhinnebetennelse კერატიტი, თვალის რქოვანა

გარსის ანთება
hornist მებუკე, ჰორნისტი
hornorkester სასულე ორკესტრი
hornugle ოლოლი, ყურებიანი ბუ

(ფრინველი Asio otus)
horoskop ჰოროსკოპი
horribel საშინელი, საზარელი
hortensia ჰორტეზია

hodepinetablett hortensia
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horunge ბოზიშვილი
ნაბუშვარი

hos -თან, ერთად, გვერდით
hosliggende მიმდებარე
hospital საავადმყოფო
hospitalisering ჰოსპიტალიზაცია
hospitalsbygg საავადმყოფოს შენობა
hospitalsbygning საავადმყოფოს შენობა
hosstående გვერდით მდგომი
host ხველება
hoste ხველება
hostemedisin ხველების წამალი
hostemiddel ხველების საწინააღმდეგო

საშუალება
hotell სასტუმრო
hotellansatt სასტუმროს თანამშრომელი
hotellbestilling სასტუმროს დაჯავშნა
hotellbetjening სასტუმროს მომსახურე

პერსონალი
hotellbygg სასტუმროს შენობა
hotellbygning სასტუმროს შენობა
hotelldirektør სასტუმროს დირექტორი
hotelldør სასტუმროს კარები
hotelledelse სასტუმროს

ხელმძღვანელობა
hotelleier სასტუმროს მეპატრონე
hotellkapasitet სასტუმროს ტევადობა
hotellkjede სასტუმროთა ქსელი
hotellpersonale სასტუმროს პერსონალი
hotellpris სასტუმროს ფასი
hotellrom სასტუმროს ნომერი
hotellseng სასტუმროს საწოლი
hotellsjef სასტუმროს უფროსი
hotellvert სასტუმროს მეპატრონე
hotellvertinne სასტუმროს მეპატრონე

(ქალი)
hotellvindu სასტუმროს ფანჯარა
hotellværelse სასტუმროს ნომერი
hov ჩლიქი
hovdyr ჩლიქოსანი ცხოველი
hoved მთავარი, ძირითადი
hovedadkomst მთავარი მისასვლელი
hovedakse მთავარი ღერძი
hovedalliert მთავარი მოკავშირე
hovedalternativ მთავარი ალტერნატივა
hovedangrep მთავარი შეტევა
hovedanklage მთავარი ბრალდება
hovedansvar ძირითადი

პასუხისმგებლობა
hovedansvarlig მთავარი პასუხისმგებელი
hovedapotek მთავარი აფთიაქი
hovedarbeid ძირითადი სამუშაო
hovedargument მთავარი არგუმენტი

hovedargumentasjon მთავარი არგუმენტაცია
hovedarkitekt მთავარი არქიტექტორი
hovedarkiv მთავარი არქივი
hovedarrangement მთავარი ღონისძიება
hovedarrangør მთავარი ორგანიზატორი
hovedartikkel მთავარი სტატია
hovedarving მთავარი მემკვიდრე
hovedassistent მთავარი ასისტენტი
hovedattraksjon მთავარი ღირსშესანიშნაობა
hovedbase ძირითადი ბაზა
hovedbasseng მთავარი აუზი
hovedbegivenhet მთავარი მოვლენა
hovedbegrep ძირითადი ცნება
hovedbestemmelse მთავარი გადაწყვეტილება
hovedbetingelse მთავარი პირობა
hovedbevis მთავარი მტკიცებულება
hovedbibliotek მთავარი ბიბლიოთეკა
hovedbidrag ძირითადი წვლილი
hovedbryter ცენტრალური ჩამრთველი
hovedbudskap არსი
hovedbusstasjon მთავარი ავტოსადგური
hovedbygg მთავარი კორპუსი
hovedbygning მთავარი შენობა
hovedbyrde ძირითადი ტვირთი
hoveddebatt მთავარი დებატი
hoveddeltager მთავარი მონაწილე
hoveddeltaker მთავარი მონაწილე
hoveddokument მთავარი საბუთი
hovedeier მთავარი მეპატრონე
hovedeksempel მთავარი მაგალითი
hovedeksportvare ძირითადი საექსპორტო

ნაწარმი
hovedemne მთავარი თემა
hovedessens დედაარსი
hovedfabrikk მთავარი ქარხანა
hovedfag ძირითადი საგანი
hovedfagskurs ძირითადი საგნის კურსი
hovedfaktor ძირითადი ფაქტორი
hovedfartsåre მთავარი მაგისტრალი
hovedfeil მთავარი შეცდომა
hovedferdelsåre მთავარი მაგისტრალი
hovedfiende პირველი მტერი
hovedfigur მთავარი პერსონაჟი
hovedflyplass მთავარი აეროპორტი
hovedforbrytelse მთავარი დანაშაული
hovedforedragsholder მთავარი მომხსენებელი
hovedforfatter მთავარი ავტორი
hovedforhandling მთავარი მოლაპარაკება
hovedformål მთავარი მიზანი
hovedforpliktelse მთავარი ვალდებულება
hovedforskingsfelt ძირითადი კვლევის სფერო
hovedforskjell ძირითადი განსხვავება
hovedforskningsfelt ძირითადი კვლევის სფერო

horunge hovedforskningsfelt
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hovedforsørger ძირითადი მარჩენალი
hovedfunksjon ძირითადი ფუნქცია
hovedfunn მთავარი აღმოჩენა
hovedgate გამზირი
hovedgevinst ძირითადი მოგება
hovedgjest მთავარი სტუმარი
hovedgrunn მთავარი მიზეზი
hovedgrunnlag ძირითადი საფუძველი
hovedhavn მთავარი პორტი
hovedhypotese მთავარი ჰიპოთეზა
hovedimpuls მთავარი იმპულსი
hovedingrediens მთავარი ინგრედიენტი
hovedinngang მთავარი შესასვლელი
hovedinnhold დედაარსი
hovedinnsats მთავარი წვლილი
hovedinntekt ძირითადი შემოსავალი
hovedinntektskilde ძირითადი შემოსავლის

წყარო
hovedinntrykk ძირითადი შთაბეჭდილება
hovedinstruktør მთავარი ინსტრუქტორი
hovedinstrument მთავარი ინსტრუმენტი
hovedinteresse ძირითადი ინტერესი
hovedjobb ძირითადი სამსახური
hovedjury მთავარი ჟიური
hovedkanal მთავარი არხი
hovedkandidat მთავარი კანდიდატი
hovedkategori ძირითადი კატეგორია
hovedkilde მთავარი წყარო
hovedknutepunkt მთავარი კვანძი
hovedkomite მთავარი კომიტეტი
hovedkomponent მთავარი კომპონენტი
hovedkonflikt ძირითადი კონფლიქტი
hovedkonklusjon ძირითადი დასკვნა
hovedkonkurrent მთავარი კონკურენტი
hovedkonsekvens მთავარი შედეგი
hovedkonsept ძირითადი კონცეპცია
hovedkonsulent მთავარი კონსულტანტი
hovedkonto ძირითადი ანგარიში
hovedkoordinator მთავარი კოორდინატორი
hovedkrav მთავარი მოთხოვნა
hovedkreditor მთავარი კრედიტორი
hovedkriterium ძირითადი კრიტერიუმი
hovedkritikk მთავარი კრიტიკა
hovedkunde მთავარი კლიენტი
hovedkurs ძირითადი კურსი
hovedkvarter შტაბბინა
hovedlager მთავარი საწყობი
hovedlege მთავარი ექიმი
hovedleverandør ძირითადი მომწოდებელი
hovedlinje ძირითადი ხაზი
hovedliste ძირითადი სია
hovedlys ძირითადი განათება
hovedmasse ძირითადი მასა

hovedmast მთავარი ანძა
hovedmekanisme ძირითადი მექანიზმი
hovedmeny მთავარი მენიუ
hovedmistenkt მთავარი ეჭვმიტანილი
hovedmoment მთავარი მომენტი
hovedmotiv მთავარი მოტივი
hovedmotivasjon მთავარი მოტივაცია
hovedmotor მთავარი ძრავა
hovedmotstander მთავარი მეტოქე
hovedmottager ძირითადი მიმღები
hovedmottaker ძირითადი მიმღები
hovedmål მთავარი მიზანი

ძირითადი ენა
hovedmåltid სადილი
hovednyhet მთავარი სიახლე
hovednøkkel მთავარი გასაღები
hovedobjektiv მთავარი ობიექტივი
hovedoppdragsgiver მთავარი შემკვეთი
hovedoppgave მთავარი ამოცანა
hovedoppmerksomhet ძირითადი ყურადღება
hovedorganisasjon მთავარი ორგანიზაცია
hovedorganisator მთავარი ორგანიზატორი
hovedpart მთავარი ნაწილი
hovedpartner მთავარი პარტნიორი
hovedpilar მთავარი საყრდენი ბოძი
hovedpoeng დედააზრი
hovedpremiss მთავარი წინაპირობა
hovedprinsipp მთავარი პრინციპი
hovedprioritet პირველი პრიორიტეტი
hovedproblem ძირითადი პრობლემა
hovedproblematikk ძირითადი პრობლემატიკა
hovedprodukt ძირითადი ნაწარმი
hovedprodusent ძირითადი მწარმოებელი
hovedprogram მთავარი პროგრამა
hovedprosess ძირითადი პროცესი
hovedprosjekt მთავარი პროექტი
hovedpulsåre აორტა
hovedredaksjon მთავარი რედაქცია
hovedredaktør მთავარი რედაქტორი
hovedregel მთავარი წესი
hovedrepresentant მთავარი წარმომადგენელი
hovedressurs მთავარი რესურსი
hovedresultat ძირითადი შედეგი
hovedretning ძირითადი მიმართულება
hovedretningslinje ძირითადი მიმართულება
hovedrett მთავარი კერძი
hovedrival მთავარი მეტოქე
hovedrolle მთავარი როლი
hovedrullebane მთავარი ასაფრენ-

დასაფრენი ბილიკი
hovedrute ძირითადი ხაზი
hovedrådgiver მთავარი მრჩეველი

hovedforsørger hovedrådgiver
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hovedsakelig ძირითადად, მეტწილად,
უპირატესად

hovedsamarbeidspartner მთავარი პარტნიორი
hovedscene მთავარი სცენა
hovedsender ძირითადი გადამცემი
hovedsending ძირითადი გამოშვება
hovedsiktet მთავარი ძებნილი
hovedskyld მთავარი ბრალეულობა
hovedskyldig მთავარი დამნაშავე
hovedskytefelt მთავარი პოლიგონი
hovedspesialitet ძირითადი სპეციალობა
hovedsponsor მთავარი სპონსორი
hovedsprog ძირითადი ენა
hovedspråk ძირითადი ენა
hovedspørsmål მთავარი კითხვა
hovedstad დედაქალაქი
hovedstadsbeboer დედაქალაქელი,

დედაქალაქის მკვიდრი
hovedstadsbefolkning დედაქალაქის მოსახლეობა
hovedstadsfunksjon დედაქალაქის ფუნქცია
hovedstadsregion დედაქალაქის რეგიონი
hovedstadsrolle დედაქალაქის როლი
hovedstadsstatus დედაქალაქის სტატუსი
hovedstasjon მთავარი სადგური
hovedstrekning ძირითადი მონაკვეთი
hovedsvakhet მთავარი სისუსტე
hovedsynspunkt ძირითადი თვალსაზრისი
hovedtekst მთავარი ტექსტი
hovedtema მთავარი თემა
hovedtendens ძირითადი ტენდენცია
hovedtest მთავარი ტესტი
hovedtiltak მთავარი ზომა
hovedtiltalt მთავარი ეჭვმიტანილი
hovedtrafikkåre მთავარი მაგისტრალი
hovedtrapp მთავარი კიბე
hovedtrase მთავარი ტრასა
hovedtrend ძირითადი ტენდენცია
hovedtrener მთავარი მწვრთნელი
hovedtribune მთავარი ტრიბუნა
hovedtrussel მთავარი მუქარა
hovedtunnel მთავარი გვირაბი
hovedunntak ძირითადი გამონაკლისი
hovedutbredelsesområde ძირითადი გავრცელების

არე
hovedutfordring მთავარი გამოწვევა
hovedvalg ძირითადი არჩევანი
hovedvaluta ძირითადი ვალუტა
hovedvannledning მთავარი წყალსადენი
hovedvariant ძირითადი ვარიანტი
hovedveg გზატკეცილი, მაგისტრალი
hovedvei გზატკეცილი, მაგისტრალი
hovedvekt ძირითადი წონა
hovedverktøy მთავარი იარაღი

hovedvilkår მთავარი პირობა
hovedvirksomhet ძირითადი საქმიანობა
hovedvitne მთავარი მოწმე
hovedvåpen მთავარი იარაღი
hovedåre მხვილი სისხლძარღვი
hovedårsak მთავარი მიზეზი
hoven ქედმაღალი, ქედმაღლური,

ამპარტავანი
გასივებული

hovmod ქედმაღლობა
hovmodig ქედმაღლური
hovne გასივება
hryvnia გრივნა
hubro ზარნაშო (ფრინველი Bubo

bubo)
hud კანი
hudfarge კანის ფერი
hudfarget კანისფერი
hudfarve კანის ფერი
hudfarvet კანისფერი
hudkreft კანის კიბო
hudkrem კანის კრემი
hudlege დერმატოლოგი
hudlidelse კანის დაავადება
hudpleie კანის მოვლა
hudpore ფორი
hudsjukdom კანის დაავადება
hudspesialist დერმატოლოგი
hudsykdom კანის დაავადება
hudsyke კანის დაავადება
hudtransplantasjon კანის გადანერგვა
hue ქუდი
hugge ჩეხა
hugger მჩეხავი
huggjern ხვეწი, სატეხი
huggorm გველგესლა (გველი Vipera

berus)
huggormbitt გველგესლას ნაკბენი
huggormunge გველგესლას წიწილი
huggtann ეშვი
huk კაუჭი
hukommelse მეხსიერება
hukommelsessvikt მეხსიერების დაკარგვა
hukommelsestap მეხსიერების დაკარგვა
hul ცარიელი
hulder კუდიანი მზეთუნახავი
hule გამოქვაბული

სორო, ბუნაგი
ღრმული
გახვრეტა, ბურღვა

hulepiggsvin მაჩვზღარბი (ცხოველი
Hystrix cristata)

hovedsakelig hulepiggsvin
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hulepinnsvin მაჩვზღარბი (ცხოველი
Hystrix cristata)

hulet გახვრეტილი
hulkinnet ლოყებჩავარდნილი
hull ხვრელი, ნახვრეტი
hulldiameter ხვრელის დიამეტრი
hullradius ხვრელის რადიუსი
hullstørrelse ხვრელის ზომა
hulspeil ჩაზნექილი სარკე
human ჰუმანური
humanisme ჰუმანიზმი
humanist ჰუმანისტი
humanistisk ჰუმანიტარული
humanitær ჰუმანიტარული
humanitærhjelp ჰუმანიტარული დახმარება
humbug თაღლითობა
humbugmaker თაღლითი, მატყუარა
humid ნესტიანი, ნოტიო
humle ბაზი (მწერი Bombus)

სვია (მცენარე Humulus
lupulus)

humlebol ბაზთა ბუდე
humlebøle ბაზთა ბუდე
hummer ასთაკვი, ზღვის კიბო (კიბო

Homarus gammarus)
humor იუმორი
humorist იუმორისტი
humoristisk იუმორისტული
humus ჰუმუსი
humør გუნება, განწყობა, ხასიათი
humørløs უხასიათო,

ხასიათგაფუჭებული
humørløshet უხასიათობა
humørsvingning ხასიათის მერყეობა
hun ის (მდედრ.)
hund ძაღლი
hundeavl ძაღლების მოშენება
hundebitt ძაღლის ნაკბენი
hundedressur ძაღლის წვრთნა
hundeeier ძაღლის პატრონი
hundeelsker ძაღლების მოყვარული
hundegalskap ცოფი
hundegras სათითურა (მცენარე Dactylis

glomerata)
hundegård ძაღლსაშენი
hundehalsbånd ძაღლის საყელო
hundehode ძაღლის თავი
hundehus ბუდრუგანა
hundehvalp ძაღლის ლეკვი
hundekald ძალიან ცივი
hundekennel ძაღლსაშენი
hundelus ძაღლის რწყილი
hundemat ძაღლის საჭმელი

hundeoppdretteri ძაღლსაშენი
hundepasser ძაღლის მომვლელი
hunderase ძაღლის ჯიში
hundeskole ძაღლების სკოლა
hundeslagsmål ძაღლთა ჩხუბი
hundesykdom ძაღლების დაავადება
hundetann კაბაჭრელა, ძაღლისკბილა

(მცენარე Erythronium)
hundetispe ძუკნა
hundetroskap ძაღლური ერთგულება
hundetunge ძაღლისენა (მცენარე

Cynoglossum officinale)
hundeutstilling ძაღლთა გამოფენა
hundevalp ლეკვი
hundevær ცუდი ამინდი
hundre ასი
hundrede მეასე
hundrededel მეასედი
hundredel მეასედი
hundredobbel ასმაგი, ასჯერადი
hundredobbelt ასმაგი

ასმაგად
hundredoble გაასმაგება
hundredobling გაასმაგება
hundrekrone ასი კრონი
hundrekroneseddel ასკრონიანი კუპიურა
hundrekroning ასკრონიანი კუპიურა
hundrelapp ასკრონიანი კუპიურა
hundreprosentlig ასპროცენტიანი
hundreprosentsjanse ასპროცენტიანი შანსი
hundretalls ასობით
hundretusentall ასი ათასი
hundretusentalls ასი ათასობით
hundretusenvis ასიათასობით
hundrevis ასეულობით
hundreår ასწლეული, საუკუნე
hundreårig ასწლიანი
hundreårs ასი წლის
hundreårsdag ასი წლის თავი
hundreårsjubileum ასი წილს იუბილე
hundreårsskifte საუკუნეთა მიჯნა
hundreårsutgave ასწლეულის გამოცემა
hunger შიმშილი
hungerkatastrofe ფართომასშტაბიანი

შიმშილი
hungerrammet შიმშილით

დაზარალებული
hungersnød შიმშილი
hungersrammet შიმშილით

დაზარალებული
hungre შიმშილი
hungrende მოშიმშილე
hungrig მშიერი

hulepinnsvin hungrig
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hunkjønn მდედრობითი სქესი
hunn მდედრი, დედალი, ძუ
hunnbjørn ძუ დათვი
hunndjevel ავი დედაკაცი
hunndyr მდედრი, დედალი, ძუ
hunngepard ძუ გეპარდი
hunnkatt ძუ კატა
hunnkjønn მდედრობითი სქესი
hunnløve ძუ ლომი
hunnrev ძუ მელა
hunntiger ძუ ვეფხვი
hunulv ძუ მგელი
hurra ვაშა
hurragutt მოქეიფე, დროს მტარებელი
hurtig სწრაფი
hurtigarbeidende სწრაფად მომუშავე
hurtigbåt სწრაფმავალი კატარღა
hurtigdreiende სწრაფად მბრუნავი
hurtiggående სწრაფმავალი, ჩქაროსნული
hurtighet სისწრაფე
hurtigsjakk სწრაფი ჭადრაკი
hurtigsvar სწრაფი პასუხი
hurtigsvømmende სწრაფად მცურავი
hurtigtog ჩქაროსნული მატარებელი
hurtigtogtrase ჩქაროსნული მატარებლის

ხაზი
hurtigvirkende სწრაფმოქმედი
hurtigvoksende სწრაფად ზრდადი
hus სახლი
husarrest შინა პატიმრობა
husbesøk სახლში სტუმრობა
husbygger სახლის მშენებელი
husdyr შინაური ცხოველი
husdyravl მეცხოველეობა
husdyrprodukt მეცხოველეობის ნაწარმი
huse შეფარება, შეკედლება
huseier სახლის მეპატრონე
husere თარეში, პარპაში
husering თარეში
husfar ოჯახის უფროსი
husfasade სახლის ფასადი
husfrue დიასახლისი
hushai ბინების გადამყიდველი
hushjelp შინამოსამსახურე
hushjørne სახლის კუთხე
hushold ყოფა
husholding მეურნეობა
husholdning მეურნეობა
husholdningsavfall საყოფაცხოვრებო ნარჩენები
husholdningselektronikk საყოფაცხოვრებო

ელექტრონიკა
husholdningshandel საყოფაცხოვრებო საქონლის

მაღაზია

husholdningsmessig სამეურნეო
საყოფაცხოვრებო

husholdningssøppel საყოფაცხოვრებო ნარჩენები
huskatt შინაური კატა
huske ხსოვნა, გახსენება

ქანაობა
საქანელა

huskeliste სამახსოვრო სია
huskeregel დამახსოვრების წესი
huskjøp სახლის ყიდვა
huskjøper სახლის მყიდველი
husky ყეფია, ლაიკა (ძაღლი)
husleie ბინის ქირა
husleiebetaling ბინის ქირის გადახდა
husleieøkning ბინის ქირის გაზრდა
huslig სახლის, ოჯახური,

საოჯახო
husløs უსახლკარო
husmangel სახლების დანაკლისი
husmann მოჯამაგირე
husmor დიასახლისი
husnummer სახლის ნომერი
husnøkkel სახლის გასაღები
huspris სახლის ფასი
husransakelse სახლის ჩხრეკა
husstand ოჯახი
husstandsinntekt ოჯახის შემოსავალი
hustak სახლის სახურავი
hustelefon სახლის ტელეფონი
hustru მეუღლე, ცოლი
husundersøkelse სახლის ჩხრეკა
husvegg სახლის კედელი
husvert მასპინძელი
husvertinne მასპინძელი, დიასახლისი
husvin სახლის ღვინო
hva რა
hval ვეშაპი
hvalart ვეშაპის სახეობა
hvalbarde ვეშაპის ულვაში
hvalbestand ვეშაპთა პოპულაცია
hvalblåst შადრევანი (ვეშაპის მიერ

გამოშვებული წყლისა)
hvalbåt ვეშაპსაჭერი გემი
hvalfanger ვეშაპსაჭერი გემი
hvalfangerskute ვეშაპსაჭერი გემი
hvalfangst ვეშაპთა ჭერა
hvalfangstflåte ვეშაპსაჭერი ფლოტი
hvalfangstmotstander ვეშაპჭერის მოწინააღმდეგე
hvalfangstpolitikk ვეშაპჭერის პოლიტიკა
hvalfangstskute ვეშაპსაჭერი გემი
hvalhai ვეშაპისებრი ზვიგენი

(თევზი Rhincodon typus)
hvalkadaver ვეშაპის ნეშტი

hunkjønn hvalkadaver
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hvalkjøtt ვეშაპის ხორცი
hvalp ლეკვი
hvalross ლომვეშაპი, მორჟი

(ცხოველი Odobenus
rosmarus)

hvalskute ვეშაპსაჭერი ნავი
hvem ვინ

ვინც, რომელიც
hvems ვისი
hvemsomhelst ვიღაცა, ვინც გინდა
hveps ბზიკი, კრაზანა
hver ყოველი, თითოეული
hverandre ერთმანეთი
hverdag სამუშაო დღე
hverdagsantrekk ყოველდღიური

ტანსაცმელი
hverdagsarbeid ყოველდღიური სამუშაო
hverdagsavis ყოველდღიური გაზეთი
hverdagsbegivenhet ყოველდღიური მოვლენა
hverdagsbehov ყოველდღიური

მოთხოვნილება
hverdagsbilde ყოველდღიური სურათი
hverdagsbruk ყოველდღიური მოხმარება
hverdagsbukse ყოველდღიური შარვალი
hverdagshendelse ყოველდღიური მოვლენა
hverdagsklesplagg ყოველდღიური

ტანსაცმელი
hverdagsklær ყოველდღიური

ტანსაცმელი
hverdagslig ყოველდღიური
hverdagslighet ყოველდღიურობა
hverdagsliv ყოველდღიური ცხოვრება
hverdagsmat ყოველდღიური საჭმელი
hverdagsmeny ყოველდღიური მენიუ
hverdagsmiddag ყოველდღიური სადილი
hverdagsproblem ყოველდღიური პრობლემა
hverdagsprogram ყოველდღიური პროგრამა
hverdagssprog ყოველდღიური ენა
hverdagsspråk ყოველდღიური ენა
hverdagsvare ყოველდღიური მოხმარების

საქონელი
hverdagsvold ყოველდღიური ძალადობა
hverken არც
hvermann ყოველი
hvermannseie საყოველთაო საკუთრება
hvese შიშინი
hvete ხორბალი
hvetebrødsdager თაფლობის თვე
hvetekorn ხორბლის მარცვალი
hvetemel ხორბლის ფქვილი
hvetemjøl ხორბლის ფქვილი
hvil დასვენება
hvile დასვენება, შესვენება

hviledag დასვენების დღე
hvileløs მოუსვენარი
hvileløshet მოუსვენრობა
hvileområde დასასვენებელი ადგილი
hvilepause შესვენება
hvileperiode დასვენების პერიოდი
hvileplass დასასვენებელი ადგილი
hvilerom დასასვენებელი ოთახი
hvilested დასასვენებელი ადგილი
hvilke რომელი (მრავლ.)
hvilken რომელი
hvilkens ვისი, რისი
hvilket რომელი
hvirvel გრიგალი

მორევი
ხერხემალი

hvis თუ, თუკი
hvisk ჩურჩული
hviske ჩურჩული
hvisking ჩურჩული
hvit თეთრი
hvitaktig მოთეთრო
hvitbjørn თეთრი დათვი
hvitbrystlo ზღვის წინტალა (ფრინველი

Charadrius alexandrinus)
hviterusser ბელორუსი
hviterussisk ბელორუსული
hviterussisktalende ბელორუსულად

მოლაპარაკე
hvitevareforretning საყოფაცხოვრებო ტექნიკის

მაღაზია
hvitevarer საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
hvitfisk თეთრი ვეშაპი (ვეშაპი

Delphinapterus leucas)
hvitflekket თეთრლაქებიანი
hvithai თეთრი ზვიგენი (თევზი

Carcharodon carcharias)
hvithalet თეთრკუდა
hvithet სითეთრე
hvithodet თეთრთავა
hvithodeørn თეთრთავა არწივი

(ფრინველი Haliaeetus
leucocephalus)

hvithval თეთრი ვეშაპი (ვეშაპი
Delphinapterus leucas)

hvithåret ჭაღარა, თმაჭაღარა
თეთრთმიანი

hvithårig თეთრთმიანი
hvitkledd თეთრებში ჩაცმული
hvitkløver თეთრი სამყურა, მხოხავი

სამყურა (Trifolium repens)
hvitkål თეთრი კომბოსტო
hvitløk ნიორი

hvalkjøtt hvitløk
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hvitne გათეთრება
hvitrev თეთრი ყარსაღი (ცხოველი

Alopex lagopus)
hvitskjegget თეთრწვერა,

თეთრწვერიანი
hvitskjorte თეთრი მაისური
hvitsnippforbrytelse ეკონომიკური დანაშაული
hvitstripet თეთრზოლებიანი
hvitsymre ფრინტა (მცენარე Anemone

nemorosa)
hvitt თეთრი ფერი
hvitte გათეთრება
hvittemiddel მათეთრებელი
hvitulv თეთრი მგელი (ცხოველი

Canis lupus albus)
hvitvarer საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
hvitvaske გათეთრება
hvitvasking გათეთრება
hvitvaskingsoperasjon ფულის გათეთრების

ოპერაცია
hvitveis ფრინტა (მცენარე Anemone

nemorosa)
hvitvin თეთრი ღვინო
hvitvinsflaske თეთრი ღვინის ბოთლი
hvitvinsglass თეთრი ღვინის ჭიქა
hvitøyeand თეთრთვალა ყვინთია

(ფრინველი Aythya nyroca)
hvor სად, სადაც, როდესაც

რამდენად
hvorav საიდან, საიდანაც
hvordan როგორ, რაოდენ
hvoretter რის მერეც, რის შემდეგაც
hvorfor რატომ, რისთვის
hvorfra საიდან, საიდანაც
hvorhen საით
hvori რაში, რაშიც
hvoriblant რომელთა შორის
hvorledes როგორ, რა გზით,

რანაირად
hvorom რაზეც, რის შესახებაც
hvorpå რაზეც
hvortil საითკენ
hvorved სადაც
hvorvidt რამდენად
hyasint სუმბული (ყვავილი

Hyacynthus)
hyasintfarget სუმბულისფერი
hybel ოთახი
hybelboer მდგმური
hybelkomfyr ქურა
hybelleilighet ერთოთახიანი ბინა
hybelutleie ოთახის გაქირავება
hybrid ჰიბრიდი

hybridbil ჰიბრიდული მანქანა
hybridisk ჰიბრიდული
hydra ჰიდრა
hydraulikk ჰიდრავლიკა
hydraulisk ჰიდრავლიკური
hydroaeroplan ჰიდროაეროპლანი
hydrobiologi ჰიდრობიოლოგია
hydrobiologisk ჰიდრობიოლოგიური
hydrodynamikk ჰიდროდინამიკა
hydrodynamisk ჰიდროდინამიკური
hydroelektrisk ჰიდროელექტრული
hydrofobi ჰიდროფობია, ცოფი
hydrofytografi ჰიდროფიტოგრაფია
hydrofytt ჰიდროფიტი
hydrogen წყალბადი
hydrogenatom წყალბადის ატომი
hydrogenbombe წყალბადის ბომბი
hydrogenbombeprøve წყალბადის ბომბის

გამოცდა
hydrogencelle წყალბადის საწვავი

ელემენტი
hydrogendrevet წყალბადზე მომუშავე
hydrogenfylt წყალბადით შევსებული
hydrogengass წყალბადი
hydrogenion წყალბადის იონი
hydrogenkjerne წყალბადის ბირთვი
hydrogenlekkasje წყალბადის გაჟონვა
hydrogenmolekyl წყალბადის მოლეკულა
hydrogenoksid წყალბადის ოქსიდი
hydrogenproduksjon წყალბადის წარმოება
hydrogensulfid გოგირდწყალბადი
hydrogeologi ჰიდროგეოლოგია
hydrograf ჰიდროგრაფი
hydrografi ჰიდროგრაფია
hydrografisk ჰიდროგრაფიული
hydrokarbon ნახშირწყალბადი
hydroksid ჰიდროქსიდი, ჰიდროჟანგი
hydrolog ჰიდროლოგი
hydrologi ჰიდროლოგია
hydrologisk ჰიდროლოგიური
hydrolyse ჰიდროლიზი
hydrometeorologisk ჰიდრომეტეოროლოგიური
hydrometri ჰიდრომეტრია
hydroplan ჰიდროპლანი,

ჰიდროთვითმფრინავი
hydroponi ჰიდროპონიკა
hydrosfære ჰიდროსფერო
hydrostatikk ჰიდროსტატიკა
hydrostatisk ჰიდროსტატიკური
hydroteknikk ჰიდროტექნიკა
hydroteknisk ჰიდროტექნიკური
hydrotropisme ჰიდროტროპიზმი

hvitne hydrotropisme
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hyene აფთარი (ცხოველი
ოჯახიდან Hyaenidae)

hyenehund აფთრისებრი ძაღლი
(ცხოველი Lycaon pictus)

hygge სიმყუდროვე, მყუდროება
hyggelig სასიამოვნო, მშვენიერი
hygiene ჰიგიენა
hygienespørsmål ჰიგიენის საკითხი
hygienisk ჰიგიენური
hygrofyt ჰიგროფიტი
hygrograf ჰიგროგრაფი
hygrometer ჰიგრომეტრი
hygroskopisk ჰიგროსკოპიული
hykler პირმოთნე, თვალთმაქცი
hykleri პირმოთნეობა,

თვალთმაქცობა
hyklersk პირმოთნე, თვალთმაქცი
hyl ყვირილი, ღმუილი
hyle ყვირილი, ყმუილი,

ღმუილი, ბღავილი
hyll ანწლი, დიდგულა (მცენარე

Sambucus)
hylle თარო
hyllebusk დიდგულას ბუჩქი
hyllebær დიდგულა
hyllebærsaft დიდგულას წვენი
hyllete დიდგულას ჩაი
hylletre დიდგულას ბუჩქი
hylse ჰილზი
hylster გარსი, ჩასადები
hymen ქალიშვილობის აპკი
hymne ჰიმნი
hynde ბალიში
hyperbel ჰიპერბოლა
hyperbol ჰიპერბოლა
hyperbolisk ჰიპერბოლური
hyperboloide ჰიპერბოლოიდი
hyperbolsk ჰიპერბოლური
hyperemi ჰიპერემია
hyperestesi ჰიპერესთეზია
hyperinflasjon ჰიპერინფლაცია
hyperlenke ბმული
hypermetropi ჰიპერმეტროპია,

შორსმხედველობა
hyperplasi ჰიპერპლაზია
hyperstein ჰიპერსთენი
hypertrofi ჰიპერტროფია
hypnose ჰიპნოზი
hypnotisør ჰიპნოტიზიორი
hypofyse ჰიპოფიზი
hypokonder იპოქონდრიით

შეპყრობილი
hypokondri იპოქონდრია

hypokondrisk იპოქონდრული
hypotenus ჰიპოტენუზა
hypotese ჰიპოთეზა
hypotetisk ჰიპოთეზური, სავარაუდო
hyppig ხშირი
hyppighet სიხშირე
hyrde მწყემსი, მეცხვარე
hyrdinne მწყემსი (ქალი)
hyre დაქირავება
hysteri ისტერია
hysterisk ისტერიული
hytte აგარაკი
hæl ქუსლი

წიხლი
hær ჯარი
hærfugl ოფოფი (ჩიტი Upupa epops)
hærfører მეთაური
hærta დაპყრობა
hæruniform ჯარისკაცის ფორმა
hærverk ვანდალიზმი
høflig თავაზიანი, ზრდილობიანი

თავაზიანად,
ზრდილობიანად

høflighet თავაზიანობა, ზრდილობა
høg მაღალი
høgaktelse ღრმა პატივისცემა
høgaktuell საჭირბოროტო
høgandel მაღალი წილი
høgblokk მაღლივი კორპუსი
høgde სიმაღლე
høgdeforskjell სიმაღლეთა სხვაობა
høgdehopp სიმაღლეში ნახტომი
høgdehopper სიმაღლეში მხტომელი
høgdemål სიმაღლე
høgdemåler სიმაღლის საზომი
høgdemåling სიმაღლის გაზომვა
høgdepunkt პიკი
høgdeskilnad სიმაღლეთა სხვაობა
høgdeskrekk სიმაღლის შიში
høgdesprang ნახტომი სიმაღლეში
høgeffektiv მაღალეფექტური
høgenergi მაღალი ენერგია
høgeredimensjonal მაღალგანზომილებიანი
høgeregrads მაღალი ხარისხის
høgereliggende მარჯვნივ მდებარე
høgerestående ზემდგომი
høgest უზენაესი
høgesterett უზენაესი სასამართლო
høgesterettsavgjørelse უზენაესი სასამართლოს

გადაწყვეტილება
høgesterettsdom უზენაესი სასამართლოს

განაჩენი

hyene høgesterettsdom
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høgesterettsdommer უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლე

høgfeber მაღალი სიცხე
høgfjell მაღალმთიანი ზონა
høgfjellsbeite მაღალმთიანი საძოვარი
høgfjellshotell მაღალმთიანი სასტუმრო
høgfjellsklima მაღალმთიანი ჰავა
høgfjellsområde მაღალმთიანი ზონა
høgfjellsplatå მაღალმთიანი პლატო
høgfjellsstrekning მაღალმთიანი მონაკვეთი
høgfjellsterreng მაღალმთიანი ზონა
høgfjellsveg მაღალმთიანი გზა
høgforræderi გადატრიალების მცდელობა
høgfrekvens მაღალი სიხშირე
høgfrekvent მაღალსიხშირული
høggravid მრავალი თვის ორსული
høghalset მაღალყელიანი
høghastighetsbane ჩქაროსნული რკინიგზა
høghastighetsjernbanenett ჩქაროსნული რკინიგზის

ქსელი
høghastighetsnett სწრაფი ქსელი
høghastighetsnettverk სწრაფი ქსელი
høghastighetsstrekning ჩქაროსნული მონაკვეთი
høghastighetstog ჩქაროსნული მატარებელი
høghet უდიდებულესობა
høghus მაღალი შენობა
høghælt მაღალქუსლიანი
høgkoleutdanning უმაღლესი განათლება
høgkonsentrasjon მაღალი კონცენტრაცია
høgkraget მაღალსაყელოიანი
høgkvalitets მაღალხარისხიანი
høgkvalitetsbilde მაღალი ხარისხის სურათი
høgland მაღლობი
høglandsområde მაღლობი
høglig ძალიან
høglønnet მაღალანაზღაურებადი
høglønnsgruppe მაღალანაზღაურებადი

ჯგუფი
høglønnsyrke მაღალანაზღაურებადი

პროფესია
høgmoderne ზეთანამედროვე
høgmodig სულგრძელი,

დიდსულოვანი
høgmodighet სულგრძელობა,

დიდსულოვნება
høgne ამაღლება
høgnivå მაღალი დონე
høgnivåprogrammeringsspråk მაღალი დონის

პროგრამირების ენა
høgnivåsprog მაღალი დონის ენა
høgnivåspråk მაღალი დონის ენა
høgorganisert მაღალორგანიზებული
høgpatriotisk მაღალპატრიოტული

høgproduktiv მაღალპროდუქტიული
høgradioaktiv მაღალრადიოაქტიური
høgre მარჯვენა
høgreaktivist მემარჯვენე აქტივისტი
høgrearm მარჯვენა ხელი
høgreavis მემარჯვენე გაზეთი
høgreavvik გადახრა მარჯვნივ
høgrebein მარჯვენა ფეხი
høgreben მარჯვენა ფეხი
høgreekstremisme მემარჯვენე ექსტრემიზმი
høgreekstremist მემარჯვენე ექსტრემისტი
høgreekstremistisk მემარჯვენე

ექსტრემისტული
høgrefløy მარჯვენა ფრთა
høgrefolk მემარჯვენეები
høgrefot მარჯვენა ფეხი
høgrefraksjon მემარჯვენე ფრაქცია
høgrekjøring მარჯვენა მოძრაობა
høgrekoalisjon მემარჯვენე კოალიცია
høgrekvinne მემარჯვენე ქალი
høgreleder მემარჯვენეთა ლიდერი
høgreliggende მარჯვნივ მდებარე
høgremann მემარჯვენე
høgrenasjonalist მემარჯვენე ნაციონალისტი
høgrentekonto ანგარიში მაღალი

საპროცენტო განაკვეთით
høgreorientert მემარჯვენე ორიენტაციის
høgreparti მემარჯვენე პარტია
høgrepil მარჯვენა ისარი
høgrepolitiker მემარჯვენე პოლიტიკოსი
høgreradikal მემარჯვენე რადიკალი
høgreregjering მემარჯვენე მთვარობა
høgreside მარჯვენა მხარე
høgrestående მარჯვნივ მდგომი
høgretrafikk მარჯვენა მოძრაობა
høgrevelger მემარჯვენე ამომრჩეველი
høgreving მარჯვენა ფრთა
høgrisikogruppe მაღალი რისკის ჯგუფი
høgsivilisert მაღალცივილიზებული
høgskole უმაღლესი სასწავლებელი
høgskolelektor უმაღლესი სასწავლებლის

ლექტორი
høgskolerektor უმაღლესი სასწავლებლის

რექტორი
høgskoleutdannelse უმაღლესი განათლება
høgskoleutdannet უმაღლესდამთავრებული
høgskoleutdanning უმაღლესი განათლება
høgslette ზეგანი, პლატო
høgsommer გაგანია ზაფხული
høgspenning მაღალი ძაბვა
høgspent მაღალი ძაბვის
høgspentledning მაღალი ძაბვის სადენი
høgspentlinje მაღალი ძაბვის ხაზი

høgesterettsdommer høgspentlinje
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høgspentmast მაღალი ძაბვის ანძა
høgstatus მაღალი სტატუსი
høgstatusyrke მაღალი სტატუსის

პროფესია
høgstemt შთაგონებული
høgtaler რეპროდუქტორი
høgteknologi მაღალი ტექნოლოგია
høgteknologiprodukt მაღალტექნოლოგიური

ნაწარმი
høgteknologiselskap მაღალტექნოლოგიური

კომპანია
høgteknologisk მაღალტექნოლოგიური
høgtemperatur მაღალი ტემპერატურა
høgtid საეკლესიო დღესასწაული
høgtidelig სადღესასწაულო, საზეიმო

სადღესასწაულოდ,
საზეიმოდ

høgtidsdag დღესასწაული
høgtidskledd სადღესასწაულოდ

ჩაცმული
høgtidsklær სადღესასწაულო

ტანსაცმელი
høgtidsstemning სადღესასწაულო განწყობა
høgtlesing ხმამაღლა კითხვა
høgtlesning ხმამაღლა კითხვა
høgtlønnet მაღალანაზღაურებადი
høgtrykk მაღალი წნევა
høgtrykksområde მაღალი წნევის არე
høgttaler რეპროდუქტორი
høgvann მოქცევა
høgverdig მაღალხარისხიანი
høne ქათამი
høneavl მექათმეობა
høneegg ქათმის კვერცხი
hønekjukling წიწილა
hønekylling წიწილა
hønemor კრუხი
høns ქათმისნაირნი
hønseavl მექათმეობა
hønsebuljong ქათმის ბულიონი
hønseegg ქათმის კვერცხი
hønsefarm ქათმების ფერმა
hønsefugler ქათმისნაირნი
hønsegress წალიკა (მცენარე Persicaria)
hønsehauk ქორი (ფრინველი Accipiter

gentilis)
hønsehjerne ქათმის ტვინი
hønsehold მეფრინველეობა
hønsehus საქათმე
hønseinfluensa ქათმის გრიპი
hønsekjøtt ქათმის ხორცი
hønsesuppe ქათმის სუპი
hørbarhet სმენადობა

høre სმენა, მოსმენა, გაგონება
høreapparat სასმენი აპარატი
høreevne სმენა
høresans სმენა
hørespill რადიოპიესა
høretelefon საყურისი
hørevidde სმენადობა
hørig მორჩილი
høring მოსმენა
høringsfase მოსმენის ფაზა
hørsel სმენა
hørselsevne სმენა
hørselshemmet სმენადაქვეითებული
hørselsnedsettelse სმენის დაქვეითება
hørselssans სმენა
hørselssvekkelse სმენის დაქვეითება
hørselssvekket სმენადაქვეითებული
hørselstap სმენის დაკარგვა
hørselstest სმენის ტესტი
hørselsundersøkelse სმენის გამოკვლევა
hørselsvern ყურის საფენი, სმენის

დამცველი საყურისი
hørselvern ყურის საფენი, სმენის

დამცველი საყურისი
hørsleskadd სმენადაქვეითებული
hørverdig ყურადსაღები
høst შემოდგომა

მოსავალი
høstbeite შემოდგომის საძოვარი
høstdag შემოდგომის დღე
høste მოსავლის აღება
høstfarger შემოდგომის ფერები
høstfarver შემოდგომის ფერები
høstferie შემოდგომის არდადეგები
høsthimmel შემოდგომის ცა
høstjevndøgn შემოდგომის ბუნიაობა
høstkampanje საშემოდგომო კამპანია
høstkolleksjon საშემოდგომო კოლექცია
høstkulde შემოდგომის სიცივე
høstkurs შემოდგომის კურსი
høstkveld შემოდგომის საღამო
høstløv შემოდგომის ფოთლები
høstmorgen შემოდგომის დილა
høstmåned შემოდგომის თვე
høstnatt შემოდგომის ღამე
høstprogram შემოდგომის პროგრამა
høstregn შემოდგომის წვიმა
høstsemester შემოდგომის სემესტრი
høstsesjon შემოდგომის სესია
høstsko შემოდგომის ფეხსაცმელი
høstsol შემოდგომის მზე
høsttermin შემოდგომის სემესტრი
høstutstilling შემოდგომის გამოფენა

høgspentmast høstutstilling
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høstvind შემოდგომის ქარი
høstvær შემოდგომის ამინდი
høvding ბელადი, წინამძღვარი
høvdinggrav ბელადის საფლავი
høvel შალაშინი
høy მაღალი

თივა
høyaktelse ღრმა პატივისცემა
høyaktuell საჭირბოროტო
høyandel მაღალი წილი
høyblokk მაღლივი კორპუსი
høyde სიმაღლე
høydeforskjell სიმაღლეთა სხვაობა
høydehopp სიმაღლეში ნახტომი
høydehopper სიმაღლეში მხტომელი
høydemål სიმაღლე
høydemåler ალტიმეტრი, სიმაღლის

საზომი
høydemåling სიმაღლის გაზომვა
høydepunkt პიკი
høydeskilnad სიმაღლეთა სხვაობა
høydeskrekk სიმაღლის შიში
høydesprang ნახტომი სიმაღლეში
høyeffektiv მაღალეფექტური
høyenergi მაღალი ენერგია
høyeredimensjonal მაღალგანზომილებიანი
høyeregrads მაღალი ხარისხის
høyereliggende მარჯვნივ მდებარე
høyerestående ზემდგომი
høyest უზენაესი

უმაღლესი
høyesterett უზენაესი სასამართლო
høyesterettsavgjørelse უზენაესი სასამართლოს

გადაწყვეტილება
høyesterettsdom უზენაესი სასამართლოს

განაჩენი
høyesterettsdommer უზენაესი სასამართლოს

მოსამართლე
høyfeber მაღალი სიცხე
høyfjell მაღალმთიანი ზონა
høyfjells მაღალმთიანი
høyfjellsbeite მაღალმთიანი საძოვარი
høyfjellshotell მაღალმთიანი სასტუმრო
høyfjellsklima მაღალმთიანი ჰავა
høyfjellsområde მაღალმთიანი ზონა
høyfjellsplatå მაღალმთიანი პლატო
høyfjellsstrekning მაღალმთიანი მონაკვეთი
høyfjellsterreng მაღალმთიანი ზონა
høyfjellsveg მაღალმთიანი გზა
høyforræderi გადატრიალების მცდელობა
høyfrekvens მაღალი სიხშირე
høyfrekvent მაღალსიხშირული
høygravid მრავალი თვის ორსული

høyhalset მაღალყელიანი
høyhastighetsbane ჩქაროსნული რკინიგზა
høyhastighetsjernbanenett ჩქაროსნული რკინიგზის

ქსელი
høyhastighetsnett სწრაფი ქსელი
høyhastighetsnettverk სწრაფი ქსელი
høyhastighetsstrekning ჩქაროსნული მონაკვეთი
høyhastighetstog ჩქაროსნული მატარებელი
høyhet უდიდებულესობა
høyhus მაღალი შენობა
høyhælt მაღალქუსლიანი
høykoleutdanning უმაღლესი განათლება
høykonsentrasjon მაღალი კონცენტრაცია
høykraget მაღალსაყელოიანი
høykvalitets მაღალხარისხიანი
høykvalitetsbilde მაღალი ხარისხის სურათი
høyland მაღლობი
høylandsområde მაღლობი
høylig ძალიან
høylønnet მაღალანაზღაურებადი
høylønnsgruppe მაღალანაზღაურებადი

ჯგუფი
høylønnsyrke მაღალანაზღაურებადი

პროფესია
høymoderne ზეთანამედროვე
høymodig სულგრძელი,

დიდსულოვანი
høymodighet სულგრძელობა,

დიდსულოვნება
høyne ამაღლება
høynivå მაღალი დონე
høynivåprogrammeringsspråk მაღალი დონის

პროგრამირების ენა
høynivåsprog მაღალი დონის ენა
høynivåspråk მაღალი დონის ენა
høyorganisert მაღალორგანიზებული
høypatriotisk მაღალპატრიოტული
høypoetisk მაღალპოეტური
høyproduktiv მაღალპროდუქტიული
høyradioaktiv მაღალრადიოაქტიური
høyre მარჯვენა
høyreaktivist მემარჯვენე აქტივისტი
høyrearm მარჯვენა ხელი
høyreavis მემარჯვენე გაზეთი
høyreavvik გადახრა მარჯვნივ
høyrebein მარჯვენა ფეხი
høyreben მარჯვენა ფეხი
høyreekstremisme მემარჯვენე ექსტრემიზმი
høyreekstremist მემარჯვენე ექსტრემისტი
høyreekstremistisk მემარჯვენე

ექსტრემისტული
høyrefløy მარჯვენა ფრთა
høyrefolk მემარჯვენეები

høstvind høyrefolk
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høyrefot მარჯვენა ფეხი
høyrefraksjon მემარჯვენე ფრაქცია
høyrekjøring მარჯვენა მოძრაობა
høyrekoalisjon მემარჯვენე კოალიცია
høyrekvinne მემარჯვენე ქალი
høyreleder მემარჯვენეთა ლიდერი
høyreliggende მარჯვნივ მდებარე
høyremann მემარჯვენე
høyrenasjonalist მემარჯვენე ნაციონალისტი
høyrentekonto ანგარიში მაღალი

საპროცენტო განაკვეთით
høyreorientert მემარჯვენე ორიენტაციის
høyreparti მემარჯვენე პარტია
høyrepil მარჯვენა ისარი
høyrepolitiker მემარჯვენე პოლიტიკოსი
høyreradikal მემარჯვენე რადიკალი
høyreregjering მემარჯვენე მთვარობა
høyreside მარჯვენა მხარე
høyrestående მარჯვნივ მდგომი
høyretrafikk მარჯვენა მოძრაობა
høyrevelger მემარჯვენე ამომრჩეველი
høyreving მარჯვენა ფრთა
høyrisikogruppe მაღალი რისკის ჯგუფი
høysivilisert მაღალცივილიზებული
høyskole უმაღლესი სასწავლებელი
høyskolelektor უმაღლესი სასწავლებლის

ლექტორი
høyskolerektor უმაღლესი სასწავლებლის

რექტორი
høyskoleutdannelse უმაღლესი განათლება
høyskoleutdannet უმაღლესდამთავრებული
høyskoleutdanning უმაღლესი განათლება
høyslette ზეგანი, პლატო
høysommer გაგანია ზაფხული
høyspenning მაღალი ძაბვა
høyspent მაღალი ძაბვის
høyspentledning მაღალი ძაბვის სადენი
høyspentlinje მაღალი ძაბვის ხაზი
høyspentmast მაღალი ძაბვის ანძა
høystatus მაღალი სტატუსი
høystatusyrke მაღალი სტატუსის

პროფესია
høystemt შთაგონებული
høysåte თივის ზვინი
høytaler რეპროდუქტორი
høyteknologi მაღალი ტექნოლოგია
høyteknologiprodukt მაღალტექნოლოგიური

ნაწარმი
høyteknologiselskap მაღალტექნოლოგიური

კომპანია
høyteknologisk მაღალტექნოლოგიური
høytemperatur მაღალი ტემპერატურა
høytid საეკლესიო დღესასწაული

høytidelig სადღესასწაულო, საზეიმო
სადღესასწაულოდ,
საზეიმოდ

høytidsdag დღესასწაული
høytidskledd სადღესასწაულოდ

ჩაცმული
høytidsklær სადღესასწაულო

ტანსაცმელი
høytidsstemning სადღესასწაულო განწყობა
høytlesing ხმამაღლა კითხვა
høytlesning ხმამაღლა კითხვა
høytlønnet მაღალანაზღაურებადი
høytrykk მაღალი წნევა
høytrykksområde მაღალი წნევის არე
høyttaler რეპროდუქტორი
høyvann მოქცევა
høyverdig მაღალხარისხიანი
hålke მოლიპულობა
hånd ხელი, მკლავი
håndbagasje ხელბარგი
håndbak ხელის ზურგი

მკლავჭიდი
håndball ხელბურთი
håndballag ხელბურთის გუნდი
håndballandslag ხელბურთის ნაკრები
håndballbane ხელბურთის მოედანი
håndballforbund ხელბურთის კავშირი
håndballinteressert ხელბურთით

დაინტერესებული
håndballjente ხელბურთელი გოგო
håndballkamp ხელბურთის თამაში
håndballklubb ხელბურთის კლუბი
håndballspill ხელბურთის თამაში
håndballspiller ხელბურთელი
håndballsport ხელბურთი
håndballstjerne ხელბურთის ვარსკვლავი
håndballtalent ხელბურთის ნიჭი
håndballtrener ხელბურთის მწვრთნელი
håndbevegelse ხელის მოძრაობა
håndbok ცნობარი
håndbrannslokker ხელის ცეცხლსაქრობი
håndbrekk ხელის მუხრუჭი
håndbrems ხელის მუხრუჭი
håndflate ხელისგული
håndfull მუჭა
håndgjort ხელნაკეთი
håndgranat ხელყუმბარა
håndgripelig ხელმოსაჭიდი, საგრძნობი
håndhilse ხელის ჩამორთმევა
håndhygiene ხელების ჰიგიენა
håndjern ხელბორკილები
håndklapp ტაში
håndkle პირსახოცი

høyrefot håndkle
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håndkontrollere ხელით შემოწმება
håndlagd ხელნაკეთი
håndlaget ხელნაკეთი
håndledd მაჯა
håndpenger ბე
håndplukke ხელით მოკრეფა
håndpumpe ხელის ტუმბო
håndskreven ხელნაწერი, ხელით

დაწერილი
håndskrevet ხელნაწერი, ხელით

დაწერილი
håndskrift ხელნაწერი

ხელი, ხელწერა
håndskriftsamling ხელნაწერთა კრებული
håndslokkingsapparat ხელის ცეცხლსაქრობი
håndslokningsapparat ხელის ცეცხლსაქრობი
håndslukkingsapparat ხელის ცეცხლსაქრობი
håndslukningsapparat ხელის ცეცხლსაქრობი
håndstrikket ხელნაქსოვი
håndtak სახელური, ტარი
håndtaksløs უსახელურო, უტარო
håndtein თითისტარი
håndtere მოპყრობა
håndtering მოპყრობა, ხმარება
håndterlig მოსახერხებელი
håndtrykk ხელის ჩამორთმევა
håndvask პირსაბანი, ნიჟარა
håndverk ხელობა
håndverker ხელოსანი
håndverksfag ხელობა
håndverksyrke ხელობა
håndveske ხელჩანთა
håndveve ხელით ქსოვა
håne დაცინვა
håp იმედი
håpbringende დამაიმედებელი,

იმედისმომტანი,
იმედისმომნიჭებელი

håpe იმედის ქონა
håpefull იმედით სავსე
håpløs უიმედო, წყალწაღებული

იმედდაკარგული,
სასოწარკვეთილი,
ცხვირჩამოშვებული

håpløshet უიმედობა, სასოწარკვეთა,
სასოწარკვეთილება

hår თმა
håravfall თმის ცვენა
hårbalsam თმის ბალზამი
hårbørste სავარცხელი
hårfager ლამაზთმიანი
hårfarge თმის ფერი
hårfarging თმის შეღებვა

hårfarve თმის ფერი
hårfin თმის ღერივით წვრილი
hårfrisyre ვარცხნილობა
hårklipp თმის შეკრეჭა
hårkløver ასოკირკიტა
hårkløveri ასოკირკიტობა
hårløs უთმო
hårnål სარჭი
hårpisk ნაწნავი
hårpleie თმის მოვლა
hårreisende საზარელი
hårrot თმის ძირი, თმის ფესვი
hårsjampo თმის შამპუნი
hårspenne სარჭი
hårstrå თმის ღერი
hårsveve ხარნუყა (მცენარე Hieracium

pilosella)
hårtap თმის ცვენა
hårtransplantasjon თმის გადანერგვა
hårtynn თმის ღერივით წვრილი
hårtype თმის ტიპი
hårtørker ფენი, თმის საშრობი
hårtørrer ფენი, თმის საშრობი
hårvask თმის დაბანა
hårvekst თმის ზრდა
håv ჩოგანბადე, საკი
håve ჩოგანბადით ჭერა
i -ში
iaften ამ საღამოს, საღამოთი
iaktta დაკვირვება, თვალყურის

დევნება
iakttagbar დაკვირვებადი
iakttagelse დაკვირვება, თვალყურის

დევნება
iakttagelsesevne დაკვირვებულობა,

დაკვირვებადობა
iakttager დამკვირვებელი,

მეთვალყურე
iakttakbar დაკვირვებადი
iakttakelse დაკვირვება, თვალყურის

დევნება
iakttakelsesevne დაკვირვებულობა,

დაკვირვებადობა
iakttaker დამკვირვებელი,

მეთვალყურე
iakttaking დაკვირვება, თვალყურის

დევნება
iallefall ყოველ შემთხვევაში
iallfall ყოველ შემთხვევაში
ibenholt აბანოზი, ეკალმუხა
ibenholtfarget აბანოზისფერი
ibenholtsvart აბანოზისფერი
ibenholttre აბანოზის ხე

håndkontrollere ibenholttre
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iberegne ჩათვლა, მხედველობაში
მიღება

iberegning ჩათვლა, მხედველობაში
მიღება

iberer იბერიელი
iberisk იბერიული
ibis იბისი (ფრინველი

ოჯახიდან Threskiornithidae)
ibisnebb ნისკარტნამგალა

(ფრინველი Ibidorhyncha
struthersii)

iblande შერევა
iblant შიგადაშიგ, ალაგ-ალაგ
idag დღეს
ide იდეა
ideal იდეალი
idealbilde იდეალური სურათი
idealbryst იდეალური მკერდი
idealfamilie იდეალური ოჯახი
idealisere იდეალიზება
idealisering იდეალიზება
idealisme იდეალიზმი
idealist იდეალისტი
idealistisk იდეალისტური
idealitet იდეალურობა
idealkvinne იდეალური ქალი
ideallag იდეალური გუნდი
idealland იდეალური ქვეყანა
idealmann იდეალური კაცი
idealmenneske იდეალური ადამიანი
idealmodell იდეალური მოდელი
idealsamfunn იდეალური საზოგადოება
idealspiller იდეალური მოთამაშე
idealstat იდეალური სახელმწიფო
idealtid იდეალური დრო
idealtilstand იდეალური მდგომარეობა
idealvekt იდეალური წონა
ideell იდეალური
idelære სწავლება
ideløs უიდეო
idemessig იდეური
identifikasjon იდენტიფიკაცია
identifikasjonsbrikke საიდენტიფიკაციო ჩიპი
identifikasjonskode საიდენტიფიკაციო კოდი
identifikasjonskort საიდენტიფიკაციო ბარათი
identifikasjonsnummer საიდენტიფიკაციო ნომერი
identifiserbar იდენტიფიცირებადი
identifisere გაიგივება,

იდენტიფიცირება
identifisering იდენტიფიკაცია,

იდენტიფიცირება
identifiseringskode საიდენტიფიკაციო კოდი
identisk იდენტური, იგივური

identitet იდენტურობა
პირადობა
ვინაობა

identitetsbevis პირადობის მოწმობა
identitetskort პირადობის მოწმობა
ideogram იეროგლიფი
ideolog იდეოლოგი
ideologi იდეოლოგია
ideologibasert იდეოლოგიური,

იდეოლოგიაზე
დაფუძნებული

ideologisert იდეოლოგიზირებული
ideologisk იდეოლოგიური
iderik იდეებით სავსე
idet როგორც კი, მაშინ როცა
ideutveksling იდეების გაცვლა
idiom იდიომი
idiomatisk იდიომატური
idiot იდიოტი
idioti იდიოტიზმი
idiotisk იდიოტური
idiotisme იდიოტიზმი
ido იდო
idol კერპი
idolatri კერპთაყვანისმცემლობა
idoldyrkelse კერპთაყვანისმცემლობა
idoldyrker კერპთაყვანისმცემელი
idrett სპორტი
idrettsarena სპორტული ასპარეზი
idrettsarrangement სპორტული ღონისძიება
idrettsavdeling სპორტული ნაწილი
idrettsbane სპორტული მოედანი
idrettsbegivenhet სპორტული ღონისძიება
idrettsblad სპორტული ჟურნალი
idrettsby სპორტული ქალაქი
idrettselite სპორტული ელიტა
idrettsfolk სპორტსმენები
idrettsforening სპორტული კლუბი
idrettsgal სპორტზე გადარეული
idrettsglad სპორტის მოყვარული
idrettsgrein სპორტის სახეობა
idrettsgren სპორტის სახეობა
idrettshall სპორტული დარბაზი
idrettshøgskole სპორტული აკადემია
idrettshøyskole სპორტული აკადემია
idrettsinteressert სპორტით

დაინტერესებული
idrettsjente სპორტსმენი გოგო
idrettskarriere სპორტული კარიერა
idrettsklinikk სპორტული კლინიკა
idrettsklubb სპორტული კლუბი
idrettskrets სპორტული წრე
idrettskvinne სპორტსმენი ქალი

iberegne idrettskvinne
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idrettsmann სპორტსმენი
idrettsmedisin სპორტული მედიცინა
idrettsminister სპორტის მინისტრი
idrettsorganisasjon სპორტული ორგანიზაცია
idrettsresultat სპორტული შედეგი
idrettssenter სპორტული ცენტრი
idrettssklubb სპორტკლუბი
idrettsskole სპორტული სკოლა
idrettsstjerne სპორტის ვარსკვლავი
idrettsterminologi სპორტული

ტერმინოლოგია
idrettsutøver სპორტსმენი
idrettsverden სპორტის სამყარო
idyll იდილია
idyllisk იდილიური
idømme მისჯა
idømmelse მისჯა
idømming მისჯა
idømt მისჯილი
ifall იმ შემთხვევაში, მაშინ
ifangetatt ტყვედაყვანილი
ifjor შარშან
iforfjor შარშანწინ
iforgårs გუშინწინ
ifra -დან
ifølge მიხედვით, შესაბამისად,

თანახმად
iføre ჩაცმა, შემკობა
igangsatt წამოწყებული
igangsetning წამოწყება, გაშვება, დაწყება,

ამოქმედება
igangsette წამოწყება, გაშვება, დაწყება,

ამოქმედება
igangsettelse წამოწყება, გაშვება, დაწყება,

ამოქმედება
igangsettende დაწყებითი
igangsetter წამომწყები
igangsetting წამოწყება, გაშვება, დაწყება,

ამოქმედება
igangværende მიმდინარე
igjen ისევ, კვლავ, ხელახლა
igjenkjenne ამოცნობა, ცნობა
igjenkjennelig ამოცნობადი
igle წურბელა
ignorant გაუთლელი,

გაუნათლებელი,
უზრდელი, უვიცი

ignorere იგნორირება
ignorering იგნორირება
ignorert იგნორირებული
iguan იგუანა (ხვლიკის სახეობა)
igår გუშინ
ihende ხელში, ხელთ, ხელზე

ihendehaver წარმდგენი, წარმომდგენი,
ხელთ მქონე

iherdig მიმწოლი, მტკიცე,
ენერგიული

ihjel სასიკვდილოდ
ihjelfrosset სასიკვდილოთ გაყინული
ihjelkjørt სასიკვდილოთ გადავლილი
ihvertfall ყოველ შემთხვევაში
ikke არ, არა

ვერა
ნუ

ikkeamerikansk არაამერიკული
ikkeangrepsavtale თავდაუსხმელობის

ხელშეკრულება
ikkeangrepspakt თავდაუსხმელობის

ხელშეკრულება
ikkeautorisert არაავტორიზებული,

არასანქცირებული
ikkebetalende არგადამხდელი
ikkebindende არასავალდებულო
ikkedemokratisk არადემოკრატიული
ikkeeksisterende არარსებული
ikkeekspert არაექსპერტი
ikkeeuropeer არაევროპელი
ikkeeuropeisk არაევროპული
ikkefornybar განუახლებადი
ikkeforsikret დაუზღვეველი
ikkeinnblanding არჩარევა
ikkeinnblandingspolitikk არჩარევის პოლიტიკა
ikkejurist არაიურისტი
ikkejøde არაებრაელი
ikkekommunal არაკომუნალური
ikkekommunist არაკომუნისტი
ikkekristen არაქრისტიანი
ikkelaminær არალამინარული
ikkelineær არაწრფივი
ikkemedlem არაწევრი
ikkemedlemsland არაწევრი ქვეყანა
ikkemilitær არასამხედრო
ikkenordisk არასკანდინავიური
ikkenorsk არანორვეგიული
ikkeoppfyllelse არშესრულება
ikkepolitisk არაპოლიტიკური
ikkerasistisk არარასისტული
ikkeratifisert არარატიფიცირებული
ikkerelativistisk არარელატივისტური
ikkereligiøs არარელიგიური
ikkerøykende არამწეველი
ikkerøyker არამწეველი
ikkesingulær არასინგულარული
ikkespesialist არასპეციალისტი
ikkesportslig არასპორტული

idrettsmann ikkesportslig
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ikkesprednigsavtale გაუვრცელებლობის
შეთანხმება

ikkespredning გაუვრცელებლობა,
არგავრცელება

ikkespredningsavtale გაუვრცელებლობის
შეთანხმება

ikketriviell არატრივიალური
ikkevaksinert აუცრელი
ikkevoldelig არაძალადობრივი
ikkevoldsaksjon არაძალადობრივი აქცია
ikkevoldsmetode არაძალადობრივი მეთოდი
ikkevoldsprinsipp ძალის არგამოყენების

პრინციპი
ikle ჩაცმა, შემკობა
ikon ხატი
ikonmaleri ხატი
ikrafttredelse ძალაში შესვლა
ikrafttreden ძალაში შესული
iktyologi იქთიოლოგია
iktyologisk იქთიოლოგიური
ikveld დღეს საღამოს, ამ საღამოს
il სისწრაფე
iland ინდუსტრიული ქვეყანა
ilbrev სასწრაფო წერილი
ilbud კურიერი
ild ცეცხლი, ალი
ildebrann ხანძარი
ilder ქრცვინი (ცხოველი Mustela

putorius)
ildfast ცეცხლგამძლე
ildflamme ალი
ildflue ციცინათელა
ildfull ცეცხლოვანი
ildlinje ცეცხლის ხაზი
ildopphør ცეცხლის შეწყვეტა
ildrød ცეცხლოვანი წითელი
ildsfare ხანძარსაშიშროება,

ცეცხლსაშიშროება
ildsfarlig ხანძარსაშიში, ცეცხლსაშიში
ildsfarlighet ხანძარსაშიშროება,

ცეცხლსაშიშროება
ildsikker ცეცხლგამძლე
ildsluker ცეცხლსაქრობი
ildsprutende ცეცხლისმფრქვეველი,

ცეცხლმფრქვეველი
ildspåsettelse ცეცხლის წაკიდება
ildspåsetter ცეცხლის წამკიდებელი
ildspåsetting ცეცხლის წაკიდება
ildsted ბუხარი
ildstilling საცეცხლე პოზიცია
ildtilbedelse ცეცხლის თაყვანისცემა
ildtilbeder ცეცხლთაყვანისმცემელი
ildvåpen ცეცხლსასროლი იარაღი

ilegge დაწესება
iligne დაკისრება
ilikne დაკისრება
ill ცუდი
ille ცუდად, ავად
illebefinnende შეუძლოდ ყოფნა, ცუდად

ყოფნა
illegal არალეგალური
illegitim უკანონო
illeluktende ცუდი სუნის მქონე
illesmakende ცუდი გემოს მქონე
illevarslende ცუდისმომასწავებელი,

ავისმომასწავებელი
illgjerning ბოროტმოქმედება
illgjerningsmann ბოროტმოქმედი
illojal არალოიალური
illudere ილუზიის შექმნა, მოჩვენება
illuminasjon ილუმინაცია, განათება
illuminere ილუმინაცია, განათება
illuminering ილუმინაცია, განათება
illusjon ილუზია
illusjonist ილუზიონისტი
illusjonsløs უილუზიო
illusjonsskapende ილუზიის შემქმნელი
illustrasjon ილუსტრაცია
illustrasjonsmessig საილუსტრაციო
illustrere ილუსტრირება
illustrerende საილუსტრაციო
illustrert ილუსტრირებული
illvær უამინდობა, ავდარი
ilsom სასწრაფო
iltog ჩქაროსნული მატარებელი
image იმიჯი, სახე
imaginasjon ფანტაზია, წარმოსახვის

უნარი
imaginær წარმოსახვითი
imaginærdel წარმოსახვითი ნაწილი
imam იმამი
imellom შორის
imens ამასობაში, ამ დროს, სანამ
imidlertid ამავე დროს, ამასთანავე,

თუმცა, არა ნაკლებად
imitasjon იმიტაცია
imitator იმიტატორი
imitere იმიტირება
imitert იმიტირებული
immateriell არანივთიერი
immatrikulere ჩარიცხვა
immatrikulering ჩარიცხვა
immigrant იმიგრანტი
immigrantmiljø იმიგრანტული გარემო
immigrasjon იმიგრაცია
immigrasjonsbølge იმიგრაციის ტალღა
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immigrasjonskontroll იმიგრაციის კონტროლი
immigrasjonsprosess იმიგრაციის პროცესი
immigrere იმიგრირება
immigrering იმიგრირება
immobil უძრავი, არამობილური
immobilitet უძრაობა
immortalitet უკვდავება
immortell უკვდავი
immunapparat იმუნური სისტემა
immunforsvar იმუნური დაცვა
immunisere იმუნიზაცია
immunisering იმუნიზაცია
immunitet იმუნიტეტი
immunitetssystem იმუნური სისტემა
immunolog იმუნოლოგი
immunologi იმუნოლოგია
immunologisk იმუნოლოგიური
immunoterapi იმუნოთერაპია
immunreaksjon იმუნური სისტემის

დამცავი რეაქცია
immunsystem იმუნური სისტემა
imorgen ხვალ
imorges დღეს დილით
imot პირდაპირ, პირისპირ
impenetrabel შეუღწევადი
imperativ ბრძანებითი კილო
imperator იმპერატორი
imperatorisk იმპერატორული
imperfekt არასრულყოფილი
imperialisme იმპერიალიზმი
imperialist იმპერიალისტი
imperialistisk იმპერიალისტური
imperiebygger იმპერიის მშენებელი
imperium იმპერია
implantasjon გადანერგვა, იმპლანტაცია
implantere გადანერგვა
implementere დანერგვა
implementering დანერგვა
implementeringsprosess დანერგვის პროცესი
implikasjon შედეგი
import იმპორტი
importandel იმპორტის წილი
importartikkel იმპორტული საქონელი
importere იმპორტირება
importering იმპორტირება
importert იმპორტული
importfirma კომპანია-იმპორტიორი
importforbud იმპორტის აკრძალვა
importmulighet იმპორტის შესაძლებლობა
importpolitikk იმპორტის პოლიტიკა
importprodukt იმპორტული ნაწარმი
importregel იმპორტის წესი
importrestriksjon იმპორტის შეზღუდვა

importvare იმპორტული ნაწარმი
importvekst იმპორტის ზრდა
importvolum იმპორტის მოცულობა
importøkning იმპორტის გაზრდა
importør იმპორტიორი
impotens იმპოტენცია
impotent იმპოტენტი
impresario იმპრესარიო
impresjonisme იმპრესიონიზმი
impresjonist იმპრესიონისტი
impresjonistisk იმპრესიონისტული
impressiv შთამბეჭდავი
improvisasjon იმპროვიზაცია
improvisasjonsevne იმპროვიზაციის უნარი
improvisasjonskunst იმპროვიზაციის ხელოვნება
improvisator იმპროვიზატორი
improvisere იმპროვიზება
impuls ბიძგი

იმპულსი
impulsiv იმპულსური
imøtegåelse შემხვედრი ნაბიჯების

გადადგმა
imøtekommelse შემხვედრი ნაბიჯების

გადადგმა
inadekvat არაადეკვატური
inakseptabel მიუღებელი
inaktiv არააქტიური
inaktivitet არააქტიურობა
inaugurasjon ინაუგურაცია
indeks ინდექსი

საძიებელი
inder ინდიელი
inderlig გულწრფელი
inderlighet გულწრფელობა
indianer ინდოელი
indianerhøvding ინდოელთა ბელადი
indianerkultur ინდოელთა კულტურა
indianerkvinne ინდოელი ქალი
indianermusikk ინდოელთა მუსიკა
indianersprog ინდოელთა ენა
indianerspråk ინდოელთა ენა
indianerstamme ინდოელთა ტომი
indifferent გულგრილი
indifferenthet გულგრილობა
indigen მკვიდრი
indigo ინდიგო
indigoblå ინდიგოსფერი
indikasjon მინიშნება
indikator მაჩვენებელი, ინდიკატორი
indikere მითითება, ჩვენება
indirekte ირიბი, არაპირდაპირი
indisk ინდური
indium ინდიუმი

immigrasjonskontroll indium
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individ ინდივიდი, პიროვნება
individbasert ინდივიდუალური
individual ინდივიდუალური
individualisme ინდივიდუალიზმი
individualist ინდივიდუალისტი
individualistisk ინდივიდუალისტური
individualitet ინდივიდუალობა
individuell ინდივიდუალური
indoeuropeer ინდოევროპელი
indoeuropeisk ინდოევროპული
indonesier ინდონეზიელი
indonesisk ინდონეზიური
indre შიდა, შინაგანი

შიგნით
შიგნითა ნაწილი

indrelomme შიდა ჯიბე
indrepolitikk შიდა პოლიტიკა
indrepolitisk შიდა პოლიტიკური
indreprodukt შიდა ნამრავლი
indresekretorisk ენდოკრინული
induksjon ინდუქცია
induksjonsspole ინდუქციური კოჭა
induksjonsstrøm ინდუქციური დენი
induktiv ინდუქციური, საინდუქციო
indulgens ინდულგენცია
indusere ინდუცირება
industri მრეწველობა, ინდუსტრია
industrialisere ინდუსტრიალიზება
industrialisering ინდუსტრიალიზაცია
industrialiseringsperiode ინდუსტრიალიზაციის

პერიოდი
industrialiseringspolitikk ინდუსტრიალიზაციის

პოლიტიკა
industrialiseringsprosess ინდუსტრიალიზაციის

პროცესი
industrialisme ინდუსტრიალიზმი
industribedrift საწარმო
industriby ინდუსტრიული ქალაქი
industribygger ინდუსტრიის მშენებელი
industridel ინდუსტრიული ნაწილი
industridepartement მრეწველობის სამინისტრო
industriell ინდუსტრიული
industrifiske სამრეწველო თევზჭერა
industriforbund მეწარმეთა კავშირი
industrigren ინდუსტრიის განხრა
industriland ინდუსტრიული ქვეყანა
industriminister მრეწველობის მინისტრი
industristat ინდუსტრიული

სახელმწიფო
ineffektiv არაეფექტური
ineffektivitet არაეფექტურობა
inerti ინერტობა
infanteri ქვეითი ჯარი

infanteribataljon ქვეითთა ბატალიონი
infanterisoldat ქვეითი
infanterist ქვეითი
infarkt ინფარქტი
infarktrisiko ინფარქტის საშიშროება
infeksiøs ინფექციური
infeksjon ინფექცია
infeksjonsavdeling ინფექციური განყოფილება
infeksjonsfare ინფექციის საშიშროება
infeksjonslidelse ინფექციური დაავადება
infeksjonssjukdom ინფექციური დაავადება
infeksjonssykdom ინფექციური დაავადება
inferiør ქვემდებარე, ქვემდგომი
infernalsk ჯოჯოხეთური
inferno ჯოჯოხეთი
infiltrasjon ინფილტრაცია, გაღწევა
infiltrere ინფილტრირება, გაღწევა
infinitesimal ინფინიტიზემალური,

უსასრულოდ მცირე
infinitt უსასრულო
infisert ინფიცირებული,

დაინფიცირებული
inflammasjon ანთება
inflammasjonsprosess ანთებითი პროცესი
inflammatorisk ანთებითი
inflasjon ინფლაცია
inflasjonsbølge ინფლაციის ტალღა
inflasjonsdempende ინფლაციის შემამცირებელი
inflasjonsfare ინფლაციის საშიშროება
inflasjonsforventning ინფლაციის მოლოდინი
inflasjonsfrykt ინფლაციის შიში
inflasjonsproblem ინფლაციის პრობლემა
inflasjonssyklus ინფლაციის ციკლი
inflasjonstrussel ინფლაციის საფრთხე
inflasjonsøkning ინფლაციის ზრდა
inflatorisk ინფლაციური
influensa გრიპი
influensaepidemi გრიპის ეპიდემია
influensalignende გრიპისმაგვარი
influensasyk გრიპით დაავადებული
influensatilfelle გრიპის შემთხვევა
influensavaksine გრიპის ვაქცინა
influensavirus გრიპის ვირუსი
influere გავლენის მოხდენა
inflytelsesfære გავლენის სფერო
info ინფორმაცია
informal არაფორმალური
informant ინფორმატორი
informasjon ინფორმაცია
informasjonsbearbeiding ინფორმაციის დამუშავება
informasjonsblokade საინფორმაციო ბლოკადა
informasjonsbrosjyre საინფორმაციო ბროშურა
informasjonsbyrå ცნობათა ბიურო

individ informasjonsbyrå
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informasjonsbærende ინფორმაციის მატარებელი
informasjonsbærer ინფორმაციის მატარებელი
informasjonsfag ინფორმატიკა
informasjonshøyskole ინფორმატიკის ინსტიტუტი
informasjonsinnsamling ინფორმაციის შეგროვება
informasjonskampanje საინფორმაციო კამპანია
informasjonskanal საინფორმაციო არხი
informasjonskilde ინფორმაციის წყარო
informasjonskrig საინფორმაციო ომი
informasjonsmengde ინფორმაციის ოდენობა
informasjonsminister ინფორმაციის მინისტრი
informasjonsstrøm ინფორმაციის ნაკადი
informasjonssøking ინფორმაციის ძიება
informasjonsteknologi საინფორმაციო

ტექნოლოგია
informasjonstjeneste საინფორმაციო სამსახური
informasjonsutveksling ინფორმაციის მიმოცვლა
informasjonsvitenskap ინფორმატიკა
informatikk ინფორმატიკა
informatikkfag ინფორმატიკა (საგანი)
informator ინფორმატორი
informere ინფორმირება
informering ინფორმირება
informert ინფორმირებული
infosenter საინფორმაციო ცენტრი
infralyd ინფრაბგერა
infrarød ინფრაწითელი
infrastruktur ინფრასტრუქტურა
infrastrukturutvikling ინფრასტრუქტურის

განვითარება
infusjon ჩასხმა
infusjonsdyr ინფუზორია
ingefær ჯანჯაფილი, კოჭა (მცენარე

Zingiber officinale)
ingefærplante ჯანჯაფილი, კოჭა (მცენარე

Zingiber officinale)
ingen არავინ, ვერავინ

არცერთი, ვერცერთი
არანაირი, ვერანაირი,
არავითარი, ვერავითარი

ingeniør ინჟინერი
ingeniørgruppe ინჟინერთა ჯგუფი
ingeniørstilling ინჟინრის ადგილი
ingeniørstreik ინჟინერთა გაფიცვა
ingenlunde არანაირად, არავითარ

შემთხვევაში
ingenmannsland უპატრონო მიწა
ingensteds არსად, ვერსად
ingenstedsfra არსაიდან, ვერსაიდან
ingenting არაფერი, ვერაფერი
ingot ზოდი
ingrediens შემადგენელი ნაწილი,

ინგრედიენტი

inhabil უუნარო, შეურაცხი
inhabilitet უუნარობა, შეურაცხაობა
inhalasjon ინჰალაცია
inhalator ინჰალატორი
inhalere ჩასუნთქვა
inhomogen არაერთგვაროვანი
inhomogenitet არაერთგვაროვნება
inhuman არაადამიანური
inhumanitet არაადამიანურობა
initial საწყისი

ინიციალი
initiativ ინიციატივა
initiativløs უინიციატივო
initiativtager ინიციატორი
initiativtaker ინიციატორი
injeksjon ინიექცია
injurie ღირსების შელახვა
inka ინკები
inkahøvding ინკების ბელადი
inkakultur ინკების კულტურა
inkapabel უუნარო
inkarnasjon განსახიერება
inkatid ინკების ხანა
inklinasjon დახრა, გადახრა
inkludere ჩართვა
inkludert ჩართული
inklusiv ჩათვლით
inklusjon ჩართვა
inkognito ინკოგნიტო
inkommensurabel არათანაზომადი
inkompatibel არათავსებადი
inkompatibilitet არათავსებადობა
inkompetanse არაკომპეტენტურობა
inkompetansenivå არაკომპეტენტურობის

დონე
inkompetent არაკომპეტენტური
inkompressibel უკუმშველი
inkonsekvens არათანმიმდევრულობა
inkonsekvent არათანმიმდევრული
inkonsekventhet არათანმიმდევრულობა
inkonsistens არათანმიმდევრულობა
inkonsistent არათანმიმდევრული
inkorporere ჩართვა, მიერთება
inkubasjon ინკუბაცია
inkubasjonstid ინკუბაციის პერიოდი
inkvisisjon ინკვიზიცია
inkvisitor ინკვიზიტორი
inn -ში, შიგნით
innarbeide დანერგვა

ჩანერგვა, ჩასმა
innarbeidelse დანერგვა

ჩანერგვა, ჩასმა

informasjonsbærende innarbeidelse
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innarbeiding დანერგვა
ჩანერგვა, ჩასმა

innavl მონათესავე სახეობათა
შეჯვარება

innbetale გადახდა, ანგარიშზე შეტანა
innbetaling გადასახადი, შენატანი
innbetalingsfrist გადახდის ვადა
innbetalingstidspunkt გადახდის მომენტი
innbildning ფანტაზია, წარმოდგენა,

წარმოსახვა
innbildningskraft ფანტაზია, წარმოსახვის

უნარი
innbilning ფანტაზია, წარმოდგენა,

წარმოსახვა
innbilningskraft ფანტაზია, წარმოსახვის

უნარი
innbilt წარმოსახული
innbinding წიგნის ყდა
innblande ჩარევა
innblanding ჩარევა
innblandingspolitikk ჩარევის პოლიტიკა
innbrudd გატეხვა, შენგრევა
innbruddsforsøk გატეხვის მცდელობა
innbruddssikker გაუტეხავი
innbuet ჩაზნექილი
innby მოწვევა, მოპატიჟება
innbydelse მოწვევა
innbydelseskort მოსაწვევი ბარათი
innbygge ჩანერგვა
innbygger მცხოვრები, ბინადარი,

მობინადრე, მოსახლე
innbyggerantall მოსახლეობის ოდენობა
innbyggertall მოსახლეობის ოდენობა
innbyrdes ურთიერთ
innbyrdeskrig შიდა ომი
innbyrdesoppgjør შიდა ანგარიშსწორება
innbytte ცვლა
innbytter შემცველი
inndata საწყისი (შემავალი)

მონაცემები
inndele გაყოფა, დაყოფა
inndeling გაყოფა, დაყოფა

განყოფილება, ნაწილი
inne შიგ, შიგნით
innebære გულისხმობა, შეცვა
innefra შიგნიდან
inneha ფლობა
innehaver მფლობელი
innehaverske მფლობელი
inneholde შეცვა
inneklima მიკროკლიმატი
inneklær საშინაო ტანსაცმელი
innelukket ჩაკეტილი

innelåst ჩაკეტილი
innemure გამოკეტვა
innen შიგნით, ფარგლებში,

განმავლობაში
innendørs საშინაო, შინა
innendørsbasseng დახურული აუზი
innenfor ფარგლებში, განმავლობაში

შიგნით
innenfra შიგნიდან
innenifra შიგნიდან
innenlands ქვეყნისშიდა, საშინაო
innenlandsfly შიდა ფრენა
innenlandsflygning შიდა ავიარეისი
innenlandsk ქვეყნისშიდა, საშინაო
innenlandsklima ქვეყნისშიდა ჰავა
innenlandsmarked შიდა ბაზარი
innenlandsreise ქვეყნისშიდა მოგზაურობა
innenlandsrute შიდა რეისი
innenriks ქვეყნისშიდა, საშინაო
innenriksfart შიდა ნაოსნობა
innenriksfly შიდა ფრენა
innenriksflygning შიდა ავიარეისი
innenriksflyplass შიდა აეროპორტი
innenriksflyrute შიდა ავიარეისი
innenriksflyvning შიდა ავიარეისი
innenrikshandel შიდა ვაჭრობა
innenrikshær შინაგანი ჯარი
innenriksmarked შიდა ბაზარი
innenriksminister შინაგან საქმეთა მინისტრი
innenrikspass შიდა პასპორტი
innenrikspolitikk საშინაო პოლიტიკა
innenrikspolitisk შიდაპოლიტიკური
innenriksrute შიდა რეისი
innenrikssak შიდა საქმე
inner შიდა
innerlomme შიდა ჯიბე
innerside შიდა მხარე
innerst შიდა, სიღრმისეული
innesko საშინაო ფეხსაცმელი
inneslutte მოქცევა
innesluttet ჩაკეტილი, კარჩაკეტილი
innesluttethet ჩაკეტილობა,

კარჩაკეტილობა
innesnødd თოვლით დაფარული
innesperre გამოკეტვა
innesperret გამოკეტილი
innestengt ჩაკეტილი
innetemperatur შიდა ტემპერატურა,

ტემპერატურა შიგნით
inneværende მიმდინარე
innfall თავდასხმა, შემოსევა
innfange დაჭერა
innfangelse დაჭერა

innarbeiding innfangelse
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innfangning დაჭერა
innfart მისასვლელი
innfartsveg მისასვლელი გზა
innfartsvei მისასვლელი გზა
innfiltrasjon ინფილტრაცია, გაღწევა
innfiltrere ინფილტრირება, გაღწევა
innflytelse გავლენა
innflytelsesområde გავლენის სფერო
innflytelsesrik გავლენიანი
innflytelsessfære გავლენის სფერო
innflytelsessone გავლენის სფერო
innflytning გადასვლა
innflytningsfest ახალსახლობა
innfløkt გადახლართული
innfødt მკვიდრი
innføre შემოღება, შემოტანა

გაცნობა
შეყვანა, შეტანა

innføring შემოღება
შესავალი
ინტროდუქცია

innføringskurs შესავალი კურსი
innførsel შემოტანა, იმპორტი
innførselstillatelse შემოტანის ნებართვა
innførselsvare იმპორტული საქონელი
innført შემოტანილი

შემოღებული
inngang შესასვლელი,

შემოსასვლელი
inngangsbillett შესასვლელი ბილეთი
inngangsdør შესასვლელი კარი
inngifte ახლონათესაური ქორწინება
inngjerde შემოღობვა
inngjerding ღობე, გისოსი
inngravere გრავირება
inngrep ჩარევა
inngripende სიღრმისეული,

რადიკალური,
კარდინალური

inngå შესვლა (გაერთიანებაში),
დადება (ხელშეკრულების)

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

innhegning შემოღობვა
ღობე

innhold შიგთავსი, შემცველობა
შინაარსი

innholdsanalyse შინაარსის ანალიზი

innholdsdeklarasjon შიგთავსის დეკლარაცია
innholdsfattig უშინაარსო
innholdsfylt შინაარსიანი
innholdsløs შინაარსს მოკლებული,

უშინაარსო
innholdsmessig შინაარსობრივი
innholdsmettet შინაარსიანი
innholdsrik შინაარსიანი
innhul ცარიელი

ჩაზნექილი
innhøste მოკრეფა
innhøsting მოკრეფა
inni შიგნით, ფარგლებში
inniblant შორის

შიგადაშიგ
innimellom დროგამოშვებით,

დროდადრო, შიგადაშიგ,
ხანდახან, გზადაგზა

innkalle გამოძახება, გაწვევა
innkallelse გამოძახება, გაწვევა
innkalling გამოძახება, გაწვევა
innkast ჩაგდება
innkaste ჩაგდება
innkjøp შენაძენი

შესყიდვა
innkjøpe შესყიდვა
innkjøper შემსყიდველი
innkjøring შესახვევი, შესასვლელი

სასინჯი გარბენა,
გასახმარისება

innkjøringsfase გასახმარისების ფაზა
innkjøringsperiode გასახმარისების პერიოდი
innkjøringstid გასახმარისების პერიოდი
innklage ჩივილი, გასაჩივრება
innkoble ჩართვა
innkomme შემოსვლა
innkommende შემომავალი
innkomst ფინიში

შემოსავალი
innkorte შემოკლება
innkorting შემოკლება
innkvartere დაბინავება
innkvartering დაბინავება
innlagt პაციენტი
innland ქვეყნის შიდა ნაწილი
innlandsklima კონტინენტალური ჰავა
innlandssjø ტბა
innlaste ატვირთვა, ჩატვირთვა,

დატვირთვა
innlastet ჩატვირთული
innlasting ატვირთვა, ჩატვირთვა,

დატვირთვა
innledende შესავალი

innfangning innledende
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innleder პირველი მომხსენებელი
innledning შესავალი
innledningsfase საწყისი ფაზა
innledningsforedrag შესავალი მოხსენება
innledningskapittel შესავალი თავი
innledningsord შესავალი სიტყვა
innledningstale შესავალი სიტყვა
innledningsvis შესავლის სახით, შესავლად
innlegg გაყვანილობა

ჩანართი
საფენი

innlegge ჩართვა
დაწვენა

innleggelse ჰოსპიტალიზაცია, დაწვენა
innlemme მიერთება

ჩართვა
გაწევრიანება

innlevere ჩაბარება, დაბრუნება
innlevering ჩაბარება, დაბრუნება
innleveringsfrist ჩაბარების ვადა
innlime ჩაწებება
innlosjere განთავსება, მოთავსება,

დაბინავება, შესახლება
innlosjert შესახლებული
innlysende ნათელი, ცხადი, აშკარა
innlære სწავლა
innløpe შემოსვლა, შემოდინება
innmark კულტივირებადი მიწა
innmat შიგნეული
innmating ჩატვირთვა
innmelde ჩაწერა, რეგისტრაცია
innmeldelse ჩაწერა, რეგისტრაცია
innmelding ჩაწერა, რეგისტრაცია
innom -ში, შიგ

წუთით, წამით
innordne შესაბამისობაში მოყვანა,

მოწესრიგება
innovasjon ინოვაცია
innovativ ინოვაციური
innovatør ინოვატორი
innpakke შეფუთვა
innpakket შეფუთული
innpakning შეფუთვა
innplante დანერგვა
innpåsliten მომდები, მომაბეზრებელი
innramme შემკობა

ჩარჩოში ჩასმა
innramming შემკობა
innramning შემკობა
innrapportere ანგარიშის ჩაბარება
innrede აღჭურვა, მოწყობა
innredning აღჭურვილობა, ინვენტარი
innreise შემოსვლა

innreisetillatelse შემოსვლის ნებართვა
innreisevisum შემოსასვლელი ვიზა
innretning აღჭურვილობა
innrette აღჭურვა, მოწყობა
innringe გარშემორტყმა
innringet გარშემორტყმული
innrømme აღიარება
innrømmelse აღიარება
innrømmelsesbrev აღიარებითი წერილი
innsamle შეკრება, შეგროვება
innsamling შეკრება, შეგროვება
innsamlingsbøsse ყულაბა
innsamlingskampanje შეგროვების კამპანია
innsamlingsresultat შეგროვების შედეგი
innsats ჩანართი

ფსონი
შენატანი
წვლილი

innsatt პატიმარი, ტუსაღი
innse დანახვა, გაცნობიერება
innside შიდა მხარე
innsikt ცოდნა, საქმეში

ჩახედულობა
innsiktsfull მცოდნე, საქმეში ჩახედული
innsirkle ალყაში მოქცევა,

გარშემორტყმა
innsirklet გარშემორტყმული
innsjekking რეგისტრაცია
innsjekkingshall სარეგისტრაციო დარბაზი
innsjekkingsskranke სარეგისტრაციო დახლი
innsjø ტბა
innsjøliknende ტბისებრი
innskrenke შეზღუდვა
innskrenkelse შეზღუდვა
innskrenkning შეზღუდვა
innskrift წარწერა
innskrive ჩაწერა
innskudd შენატანი, დეპოზიტი
innskuddsbeløp შენატანის ოდენობა
innskyte შეტანა
innskyter მეანაბრე
innslått ჩამტვრეული
innsmugling კონტრაბანდა
innsovningstablett ძილის აბი
innspare ეკონომია
innsparing ეკონომია
innsprøytning ინიექცია
innstille აწყობა, რეგულირება

წარდგენა
შეჩერება

innleder innstille
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innstilling აწყობა, რეგულირება
დამოკიდებულება,
განწყობა
შემართება
წარდგენა
შეჩერება

innstilt გაუქმებული, ბათილი
innstrømming შემავალი ნაკადი
innsuge შეწოვა
innsuging შეწოვა
innsugning შეწოვა
innsy ჩაკერვა
inntak მიღება
inntaksprøve მისაღები გამოცდა
inntaksår მიღების წელი
inntaste აკრეფა, შეყვანა

(კლავიატურის მეშვეობით)
inntekt შემოსავალი
inntektsavhengig შემოსავალზე

დამოკიდებული
inntektsbeskatning შემოსავლის დაბეგვრა
inntektsbeskatte შემოსავლის დაბეგვრა
inntektsbeskatting შემოსავლის დაბეგვრა
inntektsbortfall შემოსავლის დაკარგვა
inntektsbringende შემოსავლის მომტანი
inntektsdeling შემოსავლის განაწილება
inntektsfordeling შემოსავლის განაწილება
inntektsform შემოსავლის ფორმა
inntektsgenererende შემოსავლის მომტანი
inntektsgivende შემოსავლის მომტანი,

შემოსავლიანი, მომგებიანი
inntektskilde შემოსავლის წყარო
inntektsmessig საშემოსავლო
inntektsnedgang შემოსავლის შემცირება
inntektsnivå შემოსავლის დონე
inntektsreduksjon შემოსავლის შემცირება
inntektssammenligning შემოსავლების შედარება
inntektssammenlikning შემოსავლების შედარება
inntektsskapende შემოსავლის მომტანი
inntektsskatt საშემოსავლო გადასახადი
inntektsskattesats საშემოსავლო

საგადასახადო განაკვეთი
inntektstap შემოსავლის დაკარგვა
inntektstype შემოსავლის ტიპი
inntektsutjevning შემოსავლის გათანაბრება
inntektsvariasjon შემოსავლის ცვლილება
inntektsvekst შემოსავლის ზრდა
inntektsøkning შემოსავლის ზრდა
inntil სანამ
inntjening გამომუშავება
inntre შესვლა
inntreden შესვლა
inntreffe მოხდენა, გადახდომა

inntrykk შთაბეჭდილება
innvandre იმიგრირება
innvandrer იმიგრანტი
innvandrerbarn იმიგრანტთა ბავშვი
innvandrerbutikk იმიგრანტთა მაღაზია
innvandrerelev იმიგრანტი მოსწავლე
innvandrerfamilie იმიგრანტთა ოჯახი
innvandrerfiendtlig იმიგრანტთა

მოწინააღმდეგე
innvandrerforelder იმიგრანტი მშობელი
innvandrerforening იმიგრანტთა კავშირი
innvandrergruppe იმიგრანტთა ჯგუფი
innvandrerkvinne იმიგრანტი ქალი
innvandrermiljø იმიგრანტთა გარემო
innvandrerorganisasjon იმიგრანტთა ორგანიზაცია
innvandrerpike იმიგრანტი გოგო
innvandrerskole იმიგრანტთა სკოლა
innvandrerspørsmål იმიგრანტთა საკითხი
innvandrerstrøm იმიგრანტთა ნაკადი
innvandring იმიგრაცია
innvandringsbølge იმიგრაციის ტალღა
innvandringsfiendtlig იმიგრაციის მოწინააღმდეგე
innvandringsgrunn იმიგრაციის მიზეზი
innvandringshistorie იმიგრაციის ისტორია
innvandringskontroll იმიგრაციის კონტროლი
innvandringsmotstander იმიგრაციის მოწინააღმდეგე
innvandringsproblematikk იმიგრაციის პრობლემატიკა
innvandringsregulerende იმიგრაციის

მარეგულირებელი
innvandringsregulering იმიგრაციის რეგულირება
innvandringsspørsmål იმიგრაციის საკითხი
innvandringsstimulerende იმიგრაციის

წამახალისებელი
innvandringsstopp იმიგრაციის შეჩერება
innvandringsstrøm იმიგრაციის ნაკადი
innvarsle უწყება, გაფრთხილება
innvendig შიდა
innvikle ჩათრევა, გახვევა
innviklet ჩახლართული
innvilge ნების დართვა, დაშვება,

დაკმაყოფილება
innvilgelse ნების დართვა, დაშვება,

დაკმაყოფილება
innvåner მოსახლე
innånde ჩასუნთქვა, შესუნთქვა
innånding ჩასუნთქვა
insekt მწერი
insektarium ინსექტარიუმი
insektart მწერის სახეობა
insektdrepende მწერების საწინააღმდეგო
insektetende მწერიჭამია
insekteter მწერიჭამია

innstilling insekteter
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insektforsker ენტომოლოგი,
ინსექტოლოგი

insekticid მწერების საწინააღმდეგო
საშუალება, ინსექტიციდი

insektlære ენტომოლოგია,
ინსექტოლოგია

insektmiddel მწერების საწინააღმდეგო
საშუალება, ინსექტიციდი

insektsamling მწერების კოლექცია
insektstikk მწერის ნაკბენი
inseminasjon ხელოვნური განაყოფიერება
inseminasjonsmetode ხელოვნური

განაყოფიერების მეთოდი
inseminere ხელოვნური განაყოფიერება
inseminering ხელოვნური განაყოფიერება
insistere დაჟინება
inskripsjon წარწერა
insolvent გადახდის უუნარო
inspeksjon ინსპექცია, შემოწმება
inspektør ინსპექტორი
inspektørfunksjon ინსპექტორის ფუნქცია
inspirasjon შთაგონება
inspirasjonskilde შთაგონების წყარო
inspirator შთამგონებელი
inspirere შთაგონება
inspirerende შთამაგონებელი
inspirert შთაგონებული,

ინსპირირებული
inspisere შემოწმება, ინსპექტირება
installasjon დაყენება, მოწყობა,

აღჭურვა, დაინსტალირება
installasjonsprosess ინსტალაციის პროცესი,

დაყენების პროცესი,
დადგმის პროცესი

installere დაყენება, მოწყობა,
აღჭურვა, დაინსტალირება

installering დაყენება, მოწყობა,
აღჭურვა, დაინსტალირება

instans ინსტანცია
instinkt ინსტინქტი
instinktiv ინსტინქტური
instinktmessig ინსტინქტური
instituere დაწესება
institusjon ინსტიტუტი,

დაწესებულება
institusjonalisere ინსტიტუციონალიზება
institusjonalisering ინსტიტუციონალიზება
institusjonalisert ინსტიტუციონალიზებული
institusjonell დამკვიდრებული,

ინსტიტუციონალიზებური
institutt ინსტიტუტი
instituttleder ინსტიტუტის

ხელმძღვანელი

instruere წვრთნა
instruks ინსტრუქცია
instruksjon წვრთნა, სწავლება
instruksstridig ინსტრუქციასთან

შეუსაბამო
instruktør ინსტრუქტორი
instrument ინსტრუმენტი
instrumental ინსტრუმენტალური
instrumentalist ინსტრუმენტალისტი
instrumentalmusikk ინსტრუმენტალური მუსიკა
insulaner კუნძულის მკვიდრი
insular კუნძულის
insulin ინსულინი
insulininjeksjon ინსულინის ინიექცია
insulær კუნძულის
intakt ხელუხლებელი
integral ინტეგრალი
integralform ინტეგრალური ფორმა
integralligning ინტეგრალური განტოლება
integrallikning ინტეგრალური განტოლება
integralregning ინტეგრალური აღრიცხვა
integraltegn ინტეგრალის ნიშანი
integraltransformasjon ინტეგრალური გარდაქმნა
integrand ინტეგრალქვეშა

გამოსახულება
integrasjon ინტეგრაცია, ინტეგრირება
integrasjonsbestrebelse ინტეგრაციისკენ სწრაფვა
integrasjonspolitikk ინტეგრაციის პოლიტიკა
integrasjonsprosess ინტეგრაციის პროცესი
integrerbar ინტეგრებადი
integrere ინტეგრირება
integrering ინტეგრირება
integreringsprinsipp ინტეგრაციის პრინციპი
integreringsprosess ინტეგრაციის პროცესი
integrert ინტეგრირებული
integritet მთლიანობა
intellekt ინტელექტი
intellektualisme ინტელექტუალიზმი
intellektuell ინტელექტუალური
intelligens გონება, გამჭრიახობა

ინტელიგენცია
intelligent ჭკვიანი, გამჭრიახი,

საზრიანი
intelligentsia ინტელიგენცია
intelligibel გასაგები
intendant გამგე, ადმინისტრატორი
intens ინტენსიური
intensitet ინტენსიურობა
intensiv ინტენსიური
intensivavdeling რეანიმაცია
intensivkurs ინტენსიური კურსი
intensjon განზრახვა
interaksjon ურთიერთქმედება

insektforsker interaksjon
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interaksjonskoeffisient ურთიერთქმედების
მუდმივა

interaktiv ინტერაქტიული
interessant საინტერესო
interesse ინტერესი
interessekollisjon ინტერესთა კონფლიქტი
interessekonflikt ინტერესთა კონფლიქტი
interesseløs უინტერესო

ინტერესმოკლებული
interesseløshet დაუინტერესებლობა
interesseområde ინტერესთა სფერო
interessere დაინტერესება
interessert დაინტერესებული
interessesammenfall ინტერესთა თანხვედრა
interessesfære ინტერესთა სფერო
interessevekkende ინტერესის აღმძვრელი
interferens ინტერფერენცია
interferenseffekt ინტერფერენციის ეფექტი
interferensmønster ინტერფერენციული

სურათი
interferometer ინტერფერომეტრი
interferometri ინტერფერომეტრია
interglasial გამყინვარებათშორისი
interglasialtid გამყინვარებათშორისი

ეპოქა
interiør ინტერიერი
interjeksjon შორისდებული
interkulturell კულტურათაშორისი
internasjonal საერთაშორისო
internasjonalisering ინტერნაციონალიზაცია
internasjonalisert ინტერნაციონალიზებული
internasjonalisme ინტერნაციონალიზმი
internasjonalist ინტერნაციონალისტი
internat ინტერნატი
internatskole სკოლა-ინტერნატი
internett ინტერნეტი
internettadresse ინტერნეტ-მისამართი
internettavis ინტერნეტ-გაზეთი
internettbank ინტერნეტ-ბანკი
internettbetaling ინტერნეტ-გადახდა
internettbruker ინტერნეტის მომხმარებელი
internetteknologi ინტერნეტ-ტექნოლოგია
internettforbindelse ინტერნეტ-კავშირი
internettforum ინტერნეტ-ფორუმი
internettilbud ინტერნეტ-შეთავაზება
internettilgang ინტერნეტზე მიწვდომა
internettilgjengelighet ინტერნეტის მისაწვდომობა
internettilknytning ინტერნეტ-კავშირი
internettilknyttet ინტერნეტთან

დაკავშირებული
internettilkobling ინტერნეტ-კავშირი
internettjeneste ინტერნეტ-სერვისი
internettkafe ინტერნეტ-კაფე

internettkriminalitet კიბერდამნაშავეობა
internettradio ინტერნეტ-რადიო
internettside ინტერნეტ-გვერდი
internettutgave ინტერნეტ-გამოცემა
internkontroll შიდა კონტროლი
internnummer შიდა ნომერი

(დაწესებულების შიგნით
ტელეფონის მოქმედი
ნომერი)

internordisk სკანდინავიურ-ფინურ-
ისლანდიური

internregel შიდა წესი
interpellant ინტერპელანტი
interpellasjon ინტერპელაცია
interpellere ინტერპელირება
interplanetarisk პლანეტთაშორისი,

საპლანეტთაშორისო
interpolasjon ინტერპოლაცია
interpolasjonsformel ინტერპოლაციის

ფორმულა,
საინტერპოლაციო
ფორმულა

interpolator ინტერპოლატორი
interpolere ინტერპოლირება
interpretasjon ინტერპრეტაცია
interpreter ინტერპრეტატორი
interpretere ინტერპრეტირება
interrogativ კითხვითი
interskandinavisk ინტერსკანდინავიული
intervall ინტერვალი, შუალედი
intervenere ჩარევა
intervensjon ჩარევა, ინტერვენცია
intervensjonspolitikk ჩარევის პოლიტიკა,

ინტერვენციის პოლიტიკა
intervju ინტერვიუ, გასაუბრება
intet არაფერი, არანაირი, არც

ერთი
intetanende ჩაუხედავი,

გაუცნობიერებელი
intetbringende არაფრისმომტანი
intetgivende არაფრისმომცემი
intetkjønn ნეიტრალური გენდერი
intetsigende არაფრისმეტყველი,

არაფრისმთქმელი
intim ინტიმური, ახლო
intimhygiene ინტიმური ჰიგიენა
intimidasjon დაშინება
intimidere დაშინება
intimitet ინტიმურობა, სიახლოვე
intimsfære ინტიმური სფერო
intoksikasjon ინტოქსიკაცია
intonasjon ინტონაცია
intranett შიდა ქსელი

interaksjonskoeffisient intranett

Norsk-georgisk ordbok 194



intravenøs ინტრავენური
intrige ინტრიგა
intrigemaker ინტრიგანი
introduksjon შესავალი

შემოღება, შემოყვანა
introduksjonskurs შესავალი კურსი
introduksjonsprogram შესავალი პროგრამა
introdusere შემოღება, შემოყვანა,

შემოტანა, დანერგვა
წარდგენა, გაცნობა

introdusering შემოღება, შემოტანა,
დანერგვა
წარდგენა, გაცნობა

intuisjon ინტუიცია
intuisjonsløs უინტუიციო
intuitiv ინტუიციური
inuit ესკიმოსი
invadere შემოსევა
invalid ინვალიდი,

დაინვალიდებული
invasjon შემოსევა
invasjonsdag შემოსევის დღე
invasjonsfare შემოსევის საფრთხე
invasjonsfase შემოსევის ფაზა
invasjonsforsøk შემოსევის მცდელობა
invasjonsplan შემოსევის გეგმა
invasjonstrussel შემოსევის მუქარა
inventar ინვენტარი
invers შებრუნებული
inversjon ინვერსია, არეკვლა
invertere შებრუნება
invertibel შებრუნებადი, შექცევადი
investere ინვესტირება, დაბანდება
investering ინვესტიცია
investeringsbank საინვესტიციო ბანკი
investeringsbølge ინვესტიციების ტალღა
investeringsfirma საინვესტიციო კომპანია
investeringsfond საინვესტიციო ფონდი
investeringsform ინვესტიციის ფორმა
investeringskapital საინვესტიციო კაპიტალი
investeringsklima საინვესტიციო გარემო
investeringsomfang ინვესტიციების მოცულობა
investeringsprogram საინვესტიციო პროგრამა
investeringsprosjekt საინვესტიციო პროექტი
investeringsstrøm ინვესტიციების ნაკადი
investeringsvekst ინვესტიციების ზრდა
investeringsvilje ინვესტირების სურვილი
investeringsvillighet ინვესტირების სურვილი
investeringsvolum ინვესტიციების მოცულობა
investeringsøkning ინვესტიციების ზრდა
investor ინვესტორი
investorgruppe ინვესტორთა ჯგუფი
invitasjon მოწვევა, დაპატიჟება

invitasjonsbrev მოსაწვევი წერილი
invitasjonskort მოსაწვევი ბარათი
invitasjonsliste მოწვეულთა სია
invitere დაპატიჟება, მოწვევა
invitert დაპატიჟებული, მოწვეული
involusjon ინვოლუცია
involutiv ინვოლუციური
involvere ჩარევა, ჩართვა
ion იონი
ioneforbindelse იონური ბმა
ionisasjon იონიზაცია
ionisere იონიზირება
ionisering იონიზირება
ioniseringsenergi იონიზაციის ენერგია
ioniseringsgrad იონიზაციის ხარისხი
ionisk იონური
ionosfære იონოსფერო
ionosfærisk იონოსფერული
iraker ერაყელი
irakisk ერაყული
iraner ირანელი
iransk ირანული
ire ირლანდიელი
irer ირლანდიელი
iridium ირიდიუმი
iris ზამბახი (მცენარე Iris)

თვალის ფერადი გარსი,
ირისი

irlender ირლანდიელი
ironi ირონია
ironisk ირონიული
irrasjonal ირაციონალური
irregulær არარეგულარული

არაწესიერი
irreversibel შეუქცევადი
irreversibilitet შეუქცევადობა
irrigasjon მორწყვა
irrigasjonsanlegg სარწყავი სისტემა
irrigasjonskanal სარწყავი არხი
irrigasjonssystem სარწყავი სისტემა
irrigasjonsvann სარწყავი წყალი
irrigere მორწყვა
irritabel ბრაზიანი, მგზნებარე
irritasjon გაღიზიანება
irritere გაღიზიანება
irriterende გამაღიზიანებელი
irritert გაღიზიანებული
irsk ირლანდიური
is ყინული

ნაყინი
isbading ყინულოვან წყალში ბანაობა
isbelagt ყინულით დაფარული
isberg აისბერგი

intravenøs isberg
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isbit ყინულის ნატეხი
isbjørn თეთრი დათვი
isbjørnskinn თეთრი დათვის ტყავი
isboks საყინულე
isbre მყინვარი
isbrebelagt მყინვარით დაფარული
isbryter ყინულმჭრელი
isdekke ყინულით საფარი
isdekket ყინულით დაფარული
ise მოყინვა, გაყინვა
isenkram კავეული
isfjell აისბერგი
isflate ხორგი, ყინულის ბელტი
isfri ყინულისგან თავისუფალი
isfugl ჭარლი, ალკუნი (ფრინველი

Alcedo atthis)
isglatt მოლიპული, სრიალა
ishavet ჩრდილო ყინულოვანი

ოკეანე
ishockey ჰოკეი
ishockeybane ჰოკეის მოედანი
ishockeyfinale ჰოკეის ფინალი
ishockeykamp ჰოკეის თამაში
ishockeyklubb ჰოკეის კლუბი
ishockeykølle ჰოკეის ყვანჯი
ishockeylag ჰოკეის გუნდი
ishockeylandslag ჰოკეის ნაკრები
ishockeyspiller ჰოკეისტი
ishockeytrener ჰოკეის მწვრთნელი
isjias იშიასი
isjøkel მყინვარი
iskald ყინულივით ცივი
iskrem ნაყინი
iskremkiosk ნაყინის ჯიხური
iskremprodusent ნაყინის მწარმოებელი
iskremselger ნაყინის გამყიდველი
iskulde მაგარი სიცივე
islam ისლამი
islamist ისლამისტი
islamistisk ისლამისტური
islamistleder ისლამისტთა ლიდერი
islamsk ისლამური, მაჰმადიანი
islandsk ისლანდიური
islandslav ისლანდიური ხავსი
islender ისლანდიური სვიტრი
islending ისლანდიელი
ismasse ყინულის მასა
ismåke თეთრი თოლია (ფრინველი

Pagophila eburnea)
ismåse თეთრი თოლია (ფრინველი

Pagophila eburnea)
isobar იზობარი
isobarisk იზობარული

isoklin იზოკლინი
isokronisk იზოქრონული
isokronisme იზოქრონიზმი
isolasjon იზოლაცია
isolasjonisme იზოლაციონიზმი
isolasjonist იზოლაციონისტი
isolasjonistisk იზოლაციონისტური
isolasjonsbånd საიზოლაციო ლენტი
isolasjonspolitikk იზოლაციის პოლიტიკა
isolasjonsteip იზოლენტი
isolator იზოლატორი
isolerbar იზოლირებადი
isolere იზოლირება
isolering იზოლირება
isolert იზოლირებული
isomeri იზომერია
isometri იზომეტრია
isometrisk იზომეტრიული
isomorf იზომორფული
isomorfi იზომორფიზმი
isomorfiklasse იზომორფიზმის კლასი
isomorfisme იზომორფიზმი
isoterm იზოთერმი
isotermisk იზოთერმული
isotop იზოტოპი
isotopisk იზოტოპური
isotoplaboratorium იზოტოპების

ლაბორატორია
ispinne ნაყინი ჯოხზე
isskulptur ყინულის ქანდაკება
istand მუშა მდგომარეობა
istapp ლოლუა
isteden მაგივრად, ნაცვლად
istedenfor მაგივრად, ნაცვლად
istid გამყინვარება
istykker ნაკუწებად, ნამსხვრევებად
istykkerklipt ნაკუწებად დაჭრილი
istykkerrevet დაგლეჯილი
istykkerskutte ნაკუწებად დაჭრა
istykkerslått დამსხვრეული
isvann ცივი წყალი

მყინვარის წყაროს წყალი
især განსაკუთრებით
isåfall ასეთ შემთხვევაში
italiener იტალიელი
italiensk იტალიური
italienskprodusert იტალიური წარმოების
italienskspråklig იტალიურენოვანი
iterasjon იტერაცია, გამეორება
iterasjonsmetode იტერაციის მეთოდი
iterasjonsprosess იტერაციის პროცესი
iterasjonssteg იტერაციის ბიჯი
iterasjonstrinn იტერაციის ბიჯი

isbit iterasjonstrinn
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iterativ იტერაციული
iterere იტერირება
ivareta მიდევნა, მიხედვა
iver მონდომება,

გულმოდგინება
iverksette ხორცშესხმა,

განხორციელება
iverksettelse ხორცშესხმა,

განხორციელება
iverksettende განხორციელებადი
iverksetting ხორცშესხმა,

განხორციელება
ivre მონდომება,

გულმოდგინება
ivrig მონდომებული,

მოწადინებული,
გულმოდგინე, ბეჯითი
მონდომებით,
გულმოდგინედ
თავგამეტებით

ivrighet მონდომება,
გულმოდგინება

iørefallende ყურშისაცემი
iøynefallende თვალშისაცემი
iår წელს
ja კი, დიახ, ხო
jade ნეფრიტი
jag დევნა
jage დევნა
jager გამანადგურებელი

(თვითმფრინავი)
ესკადრის ნაღმოსანი

jagerbombefly გამანადგურებელ-
ბომბდამშენი
(თვითმფრინავი)

jagerbomber გამანადგურებელ-
ბომბდამშენი
(თვითმფრინავი)

jagerfly გამანადგურებელი
(თვითმფრინავი)

jagerflybase სამხედრო ავიაბაზა
jagerflyger სამხედრო მფრინავი
jagerflypilot სამხედრო მფრინავი
jagerflyplass სამხედრო აეროდრომი
jagerflyver სამხედრო მფრინავი
jagerpilot სამხედრო მფრინავი
jaguar იაგუარი
jaguarskinn იაგუარის ტყავი
jak იაკი
jakke ჟაკეტი, ქურთუკი
jakkeerme ქურთუკის სახელური
jakkekrage ქურთუკის საყელო
jakkelomme ქურთუკის ჯიბე

jakokse იაკი
jakt ნადირობა, დევნა
jaktbytte ნანადირევი
jaktdag ნადირობის დღე
jakte ნადირობა, დევნა
jaktelsker ნადირობის მოყვარული
jaktfalk შევარდენი
jaktforbud ნადირობის აკრძალვა
jaktgevær სანადირო თოფი
jaktgud ნადირობის ღმერთი
jaktgudinne ნადირობის ქალღმერთი
jaktklær სანადირო ტანსაცმელი
jaktkniv მონადირის დანა
jaktmulighet ნადირობის შესაძლებლობა
jaktområde სანადირო ადგილი
jaktrevir სანადირო ტერიტორია
jaktsesong სანადირო სეზონი
jaktterreng სანადირო ადგილი
jakttid სანადირო სეზონი
jaktvåpen სანადირო თოფი
jamenneske ოპტიმისტი

მარიონეტი
jamførbar შედარებადი, შესადარი,

თანაზომადი
jamførbarhet თანაზომადობა
jamføre შედარება
jamførelse შედარება
jamføring შედარება
jamgammel ტოლი ასაკის, თანატოლი
jamgod ტოლფასი
jamhøg ტოლი სიმაღლის
jamhøy ტოლი სიმაღლის
jamlik ტოლი
jamstor ტოლი სიდიდის
jamvekt წონასწორობა
jamvektig გაწონასწორებული
jamvektssans ბალანსის შეგრძნება
jamvel მაშინაც
jamverdig ტოლფასი
januar იანვარი
januarkulde იანვრის სიცივე
japaner იაპონელი
japansk იაპონური
japanskprodusert იაპონური წარმოების
japanskspråklig იაპონურენოვანი
jargon ჟარგონი
jasmin ჟასმინი
jastandpunkt მომხრეთა თვალსაზრისი
jaså ნუთუ, განა
jazz ჯაზი
jazzfestival ჯაზფესტივალი
jazzklubb ჯაზკლუბი
jazzkonsert ჯაზკონცერტი

iterativ jazzkonsert
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jazzsanger ჯაზმომღერალი
jeep ჯიპი
jeg მე
jeger მონადირე
jegform პირველი პირი
jekk დომკრატი
jekke დომკრატით აწევა
jente გოგო
jenteaktig ქალიშვილური
jenteandel გოგოების წილი
jenteavdeling გოგოების განყოფილება
jentebarn გოგონა, პატარა გოგო
jenteflokk გოგოების ჯგუფი
jentegal მექალთანე
jentegjeng გოგოების ჯგუფი
jentegruppe გოგოების ჯგუფი
jentejakt გოგოების დევნა
jenteklær გოგოს ტანსაცმელი
jentelag გოგოების გუნდი
jentenavn გოგოს სახელი
jentestafett გოგოების ესტაფეტა
jentestemme გოგოს ხმა
jentesykkel გოგოს ველოსიპედი
jentevenn დაქალი
jentunge პატარა გოგო
jern რკინა
jernalder რკინის ხანა
jernalderbosetting რკინის ხანის დასახლება
jernalderby რკინის ხანის ქალაქი
jernalderfunn რკინის ხანის აღმოჩენა
jernaldergrav რკინის ხანის სამარხი
jernalderhus რკინის ხანის სახლი
jernalderkultur რკინის ხანის კულტურა
jernalderperiode რკინის ხანის პერიოდი
jernaldersamfunn რკინის ხანის საზოგადოება
jernbane რკინიგზა
jernbaneansatt რკინიგზელი
jernbanearbeider რკინიგზელი
jernbanebillett მატარებლის ბილეთი
jernbanebro რკინიგზის ხიდი
jernbaneferge სარკინიგზო ბორანი
jernbaneferje სარკინიგზო ბორანი
jernbanefolk რკინიგზელები
jernbaneforbindelse სარკინიგზო კავშირი
jernbanefrakt სარკინიგზო გადაზიდვები
jernbaneinfrastruktur სარკინიგზო

ინფრასტრუქტურა
jernbaneknutepunkt სარკინიგზო კვანძი
jernbaneledelse რკინიგზის

ხელმძღვანელობა
jernbanelinje რკინიგზის ხაზი
jernbanemessig სარკინიგზო
jernbanemuseum რკინიგზის მუზეუმი

jernbanenett რკინიგზის ქსელი
jernbaneovergang სარკინიგზო

გადასასვლელი
jernbaneperrong ბაქანი
jernbanepersonale რკინიგზის პერსონალი
jernbanerelatert რკინიგზასთან

დაკავშირებული
jernbaneselskap რკინიგზის კომპანია
jernbaneskinne რელსი, ლიანდაგი
jernbanespor რკინიგზის ლიანდაგი
jernbanestasjon რკინიგზის სადგური
jernbanestreik რკინიგზელთა გაფიცვა
jernbanestøy რკინიგზის ხმაური
jernbaneteknologi სარკინიგზო ტექნოლოგია
jernbanetilknytning სარკინიგზო კავშირი
jernbanetog მატარებელი
jernbanetransport სარკინიგზო ტრანსპორტი
jernbanetrase რკინინგზის ხაზი
jernbanetunnel რკინიგზის გვირაბი
jernbanevogn რკინიგზის ვაგონი
jernbetong რკინა-ბეტონი
jernbryllup ქორწილის სამოცდამეათე

წლისთავი
jerndame რკინის ქალი
jerndisiplin რკინის დისციპლინა
jerndør რკინის კარი
jernforekomst რკინის საბადო
jerngitter რკინის გისოსი
jerngruve რკინის მაღარო
jernholdig რკინის შემცველი
jernhånd რკინის ხელი

(მმართველობის სტილი)
jerninnhold რკინის შემცველობა
jernkonstruksjon რკინის კონსტრუქცია
jernkvinne რკინის ქალი
jernmalm რკინის მადანი
jernmalmforekomst რკინის მადანის საბადო
jernmalmgruve რკინის მაღარო
jernmangel რკინის დანაკლისი
jernmann რკინის კაცი
jernplate რკინის ფირფიტა
jernport რკინის კარიბჭე
jernrør რკინის მილი
jernseng რკინის საწოლი
jernspurv ტყის ჭვინტაკა (ფრინველი

Prunella modularis)
jernteppe რკინის ფარდა
jerntid რკინის ხანა
jernurt ცოცხანა, ცოცხობა (მცენარე

Verbena officinalis)
jernvare კავეული
jernvareavdeling კავეულის განყოფილება
jernvilje რკინის ნებისყოფა

jazzsanger jernvilje
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jerpe ჟრუნი (ფრინველი Bonasa
bonasia)

jerrykanne კანისტრა
jerv სამურავი (ცხოველი Gulo

gulo)
jervespor სამურავის კვალი
jervunge სამურავის ლეკვი
jet რეაქტიული

თვითმფრინავი
jetbombefly რეაქტიული ბომბდამშენი
jetdrevet რეაქტიული
jetfly რეაქტიული

თვითმფრინავი
jetjager რეაქტიული

გამანადგურებელი
თვითმფრინავი

jetjagerfly რეაქტიული
გამანადგურებელი
თვითმფრინავი

jetpassasjerfly რეაქტიული სამგზავრო
თვითმფრინავი

jettdrevet რეაქტიული
jette ბუმბერაზი, გოლიათი
jettesterk ძლევამოსილი
jettestor უზარმაზარი
jevn ბრტყელი, სწორი

თანაბარი, ერთგვაროვანი
უბრალო, საშუალო

jevnaldrende ტოლი ასაკის, თანატოლი
jevnbred ტოლი სიგანის
jevndøgn ბუნიაობა
jevne გასწორება, გათანაბრება
jevnfordelt თანაბრად განაწილებული
jevnførbar შედარებადი, შესადარი,

თანაზომადი
jevnføre შედარება
jevnførelse შედარება
jevnføring შედარება
jevngammal ტოლი ასაკის, თანატოლი
jevngammel ტოლი ასაკის, თანატოლი
jevngod ტოლფასი
jevnhøg ტოლი სიმაღლის
jevnhøy ტოლი სიმაღლის
jevnlang ტოლი სიგრძის
jevnlig რეგულარულად,

სისტემატურად, მუდმივად
jevnlik ტოლი
jevnsides გვერდიგვერდ, მხარდამხარ
jevnstor ტოლი სიდიდის
jevnt თანაბრად
jevntjukk ტოლი სისქის
jevntykk ტოლი სისქის
jevnvekt ერთი წონის

jevnårig ტოლი ასაკის, თანატოლი
jiujitsu ჯიუჯიცუ
jo კი, დიახ, ხო

მეზღვია (ფრინველი
ოჯახიდან Stercorariidae)

jobb სამუშაო, სამსახური
jobbe მუშაობა
jobbintervju გასაუბრება სამსახურის

მაძიებელთან
jobbmessig სამსახურეობრივი
jobbrelatert სამსახურეობრივი
jobbskaping სამუშაო ადგილების შექმნა
jobbskifte სამსახურის გამოცვლა
jobbsøkende სამსახურის მაძიებელი
jobbsøker სამსახურის მაძიებელი
jobbtilbud სამსახურის შეთავაზება
jod იოდი
jodholdig იოდის შემცველი
jodmangel იოდის ნაკლებობა
jodtinktur იოდის ხსნარი
jogge სირბილი
joggebukse სპორტული შარვალი
joggedrakt სპორტული კოსტუმი
joggeforbud სირბილის აკრძალვა
jogger მორბენალი
joggesko სპორტული ფეხსაცმელი
jogurt იოგურტი
johannesurt კრაზანა
joker ჯოკერი
jomfru ქალიშვილი, ქალწული
jomfruansikt უმანკო სახე
jomfrublad სუფთა ფურცელი
jomfrudom ქალიშვილობა,

ქალწულობა, სიქალწულე
jomfruelig უმანკო

ხელუხლებელი
jomfruelighet უმანკოება
jomfrufødsel პართენოგენეზი
jomfruhinne საქალწულე აპკი,

ქალიშვილობის აპკი
jomfrunalsk ქალიშვილური
jomfrureise პირველი მოგზაურობა
jomfrutrane წეროტურფა (ფრინველი

Anthropoides virgo)
jomfrutur პირველი მოგზაურობა

(გემის)
jord დედამიწა

მიწა, ნიადაგი
jordakse დედამიწის ღერძი
jordalkalimetall ტუტემიწა ლითონი
jordarbeider მიწათმოქმედი
jordart ნიადაგის ტიპი
jordartstype ნიადაგის ტიპი

jerpe jordartstype
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jordatmosfære დედამიწის ატმოსფერო
jordbane დედამიწის ორბიტა
jordbearbeidelse მიწის დამუშავება
jordbruk სოფლის მეურნეობა,

მიწათმოქმედება
jordbruker მიწათმოქმედი
jordbruksarbeider მიწათმოქმედი
jordbruksdepartement სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო
jordbruksfag მიწათმოქმედება
jordbruksland აგრარული ქვეყანა
jordbrukslære აგრონომია
jordbruksmark კულტივირებადი მიწა
jordbruksnæring სოფლის მეურნეობა,

მიწათმოქმედება
jordbruksprodukt სოფლის მეურნეობის

ნაწარმი
jordbruksreform სოფლის მეურნეობის

რეფორმა
jordbruksrelatert სოფლის მეურნეობასთან

დაკავშირებული
jordbrukssektor სოფლის მეურნეობა
jordbruksskole სასოფლო-სამეურნეო

სკოლა
jordbruksstat აგრარული სახელმწიფო
jordbruksvare სოფლის მეურნეობის

ნაწარმი
jordbunn ნიადაგი
jordbunnsforsker ნიადაგმცოდნე
jordbunnslære ნიადაგმცოდნეობა
jordbær მარწყვი, ხენდრო
jordbæraktig მარწყვისებრი
jordbærdessert მარწყვის დესერტი
jordbærdyrker მემარწყვე
jordbæreksport მარწყვის ექსპორტი
jordbærfarget მარწყვისფერი
jordbærfarvet მარწყვისფერი
jordbæris მარწყვის ნაყინი
jordbærplante მარწყვი
jordbærplukker მარწყვის ამკრეფი
jordbærplukking მარწყვის მოკრეფა
jordbærsesong მარწყვის სეზონი
jordbærsmak მარწყვის გემო
jordbærsyltetøy მარწყვის მურაბა
jordbærtre ხემარწყვა (ხე Arbutus)
jorddiameter დედამიწის დიამეტრი
jorddyrker მიწათმოქმედი
jorddyrking მიწათმოქმედება
jorddyrkning მიწათმოქმედება
jorde დამიწება

დამარხვა
jordeferd დამარხვა, დასაფლავება
jordeiendom მიწის საკუთრება

jordeier მიწის მესაკუთრე,
მიწათმფლობელი

jordeierskap მიწათმფლობელობა
jordekorn ბურუნდუკი
jordeliv წუთისოფელი
jordeple კარტოფილი
jorderosjon ნიადაგის ეროზია
jordet დამიწებული
jordfag ნიადაგმცოდნეობა
jordfarget მიწისფერი
jordfarvet მიწისფერი
jordferd დასაფლავება, გასვენება,

დაკრძალვა, დამარხვა
jordfeste დამარხვა, დაკრძალვა,

დასაფლავება
jordfestelse დამარხვა, დაკრძალვა,

დასაფლავება
jordfesting დამარხვა, დაკრძალვა,

დასაფლავება
jordforbedring მელიორაცია
jordforbinde დამიწება
jordfuktighet ნიადაგის ტენიანობა
jordglobus დედამიწის გლობუსი
jording დამიწება
jordisk მიწიერი
jordklode დედამიწა
jordkreps მახრა (მწერი Gryllotalpa

gryllotalpa)
jordkule დედამიწა
jordløs უმიწო
jordmagnetisme გეომაგნეტიზმი,

დედამიწის მაგნეტიზმი
jordmor მეანი
jordmorforbund მეანთა კავშირი
jordmorforening მეანთა კავშირი
jordmormangel მეანთა სიმცირე
jordmorskole მეანთა სკოლა
jordmorstilling მეანის თანამდებობა
jordmoryrke მეანის პროფესია
jordnær მიწასთან ახლო
jordnærhet მიწასთან სიახლოვე
jordnøtt მიწის თხილი, არაქისი
jordolje ნავთობი
jordomdreining დედამიწის ბრუნვა
jordomflygning პირველი ფრენა
jordomkrets დედამიწის

გარშემოწერილობა
jordomseiling მოგზაურობა დედამიწის

გარშემო
jordoverflate მიწის ზედაპირი
jordpol დედამიწის პოლუსი
jordradius დედამიწის რადიუსი
jordras მეწყერი

jordatmosfære jordras
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jordreform მიწის რეფორმა
jordressurs დედამიწის რესურსი
jordrotasjon დედამიწის ბრუნვა
jordrotte წყლის მემინდვრია

(მღრღნელი Arvicola
amphibius)

jordskjelv მიწისძვრა
jordskjelvbestandig სეისმომედეგი
jordskjelvbestandighet სეისმომედეგობა
jordskjelvkatastrofe ძლიერი მიწისძვრა
jordskjelvobservatorium სეისმური სადგური
jordskjelvoffer მიწისძვრით

დაზარალებული,
მიწისძვრის მსხვერპლი

jordskjelvrammet მიწისძვრით
დაზარალებული

jordskjelvsenter მიწისძვრის ეპიცენტრი
jordskjelvstasjon სეისმური სადგური
jordskokk მიწავაშლა (მცენარე

Helianthus tuberosus)
jordskred მეწყერი
jordskygge დედამიწის ჩრდილი
jordstokk ფესურა
jordstykke ნაკვეთი
jordugle ბაიყუში, ჭაობის ბუ

(ფრინველი Asio flammeus)
jordvarme მიწის სითბო
joule ჯოული
jourhavende მორიგე
journal ჟურნალი
journalføre ჟურნალში შეტანა,

რეგისტრაცია
journalføring ჟურნალში შეტანა,

რეგისტრაცია
journalisere ჟურნალში შეტანა,

რეგისტრაცია
journalist ჟურნალისტი
journalistforbund ჟურნალისტთა კავშირი
journalisthøyskole ჟურნალისტიკის

ინსტიტუტი
journalistikk ჟურნალისტიკა
journalistisk ჟურნალისტური
journalistkarriere ჟურნალისტის კარიერა
jubilant იუბილარი
jubileum იუბილე
jubileumsarrangement საიუბილეო ღონისძიება
jubileumsbok საიუბილეო წიგნი
jubileumsfrimerke საიუბილეო საფოსტო მარკა
jubileumsutgave საიუბილეო გამოცემა
jubileumsutstilling საიუბილეო გამოფენა
judo ძიუდო
judoklubb ძიუდოს კლუბი

jujuber უნაბი (კენკრა Ziziphus
jujuba)

jujutsu ჯიუჯიცუ
juks თაღლითობა
jukse თაღლითობა
jukselapp შპარგალკა
juksemaker თაღლითი
jukser თაღლითი
jul შობა
jule ცემა

საშობაო
julebord საშობაო სუფრა
juledag შობის დღე
juleferie საშობაო არდადეგები

საშობაო შვებულება
juleforberedelse შობისთვის მზადება
julegave საშობაო საჩუქარი
julegris საშობაო გოჭი
julegudstjeneste საშობაო ღვთისმსახურება
julehandel საშობაო ვაჭრობა
julehelg შობა
julehøytid შობა
julekaktus ზიგოკაქტუსი
julekalkun საშობაო ინდაური
julekonsert საშობაო კონცერტი
julemarked საშობაო ბაზრობა
julemiddag საშობაო სადილი
juleminne საშობაო მოგონება
julenisse თოვლის ბაბუა, თოვლის

პაპა
julepresang საშობაო საჩუქარი
juleprogram საშობაო პროგრამა
julestemning საშობაო განწყობა
julestrømpe საშობაო წინდა
juletradisjon საშობაო ტრადიცია
juletre ნაძვის ხე
juletrepynt ნაძვის ხის მოსართავი
juleøl საშობაო ლუდი
juleønske საშობაო სურვილი
juli ივლისი
julidag ივლისის დღე
julihimmel ივლისის ცა
julinatt ივლისის ღამე
juling ცემა
julisol ივლისის მზე
jumbo გიგანტი, ბუმბერაზი
jumpe ხტუნვა, ხტომა
jungel ჯუნგლი
jungellov ჯუნგლის კანონი
juni ივნისი
junidag ივნისის დღე
junimorgen ივნისის დილა
juninatt ივნისის ღამე

jordreform juninatt
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junior იუნიორი
juniorlag ახალგაზრდული გუნდი
juniorlandslag ახალგაზრდული ნაკრები
juniorlandslagstrener ახალგაზრდული ნაკრების

მწვრთნელი
juniormesterskap ახალგაზრდული

ჩემპიონატი
juniorrekord ახალგაზრდული რეკორდი
juniorturnering ახალგაზრდული ტურნირი
juniorverdensmesterskap ჭაბუკთა მსოფლიო

ჩემპიონატი
junta ხუნტა
juntaleder ხუნტის ლიდერი
jur ცური
jura იურული სისტემა
jurasystem იურული სისტემა
juridisk იურიდიული
jurisdiksjon იურისდიქცია
jurisdiksjonsområde იურისდიქცია
jurisprudens იურისპრუდენცია
jurist იურისტი
juristforening იურისტთა კავშირი
juristutdannelse იურიდიული განათლება
jury ჟიური
jurymedlem ჟიურის წევრი
jus წვენი
justerbar რეგულირებადი
justerbarhet რეგულირებადობა
justere რეგულირება
justering შესწორება, რეგულირება
justis იუსტიცია,

მართლმსაჯულება
justisdepartement იუსტიციის სამინისტრო
justisminister იუსტიციის მინისტრი
justisministerpost იუსტიციის მინისტრის

პოსტი
justitia მართლმსაჯულება
jutul გოლიათი, დევი
juvel ძვირფასი ქვა
juveler იუველირი
jærtistel ირმისმხალა (მწერი

Serratula)
jævlig წყეული
jøde ებრაელი
jødeblom ტრადესკანცია (მცენარე

Tradescantia)
jødedom იუდაიზმი
jødefiendtlig ანტისემიტური
jødeforfølgelse ებრაელთა დევნა
jødehat ანტისემიტიზმი
jødestjerne დავითის ვარსკვლავი
jødisk ებრაული
jøkel მყინვარი

jøkelkald მყინვარივით ცივი
jåle მანჭვა
kabaret კაბარე
kabel კაბელი
kabelbane საბაგირო გზა,

ფუნიკულიორი
kabelbrudd კაბელის გაწყვეტა
kabelfjernsyn საკაბელო ტელევიზია
kabelfjernsynskanal საკაბელო ტელეარხი
kabelfri უკაბელო
kabellengde კაბელის სიგრძე
kabelløs უკაბელო
kabelnett საკაბელო ქსელი
kabin სალონი, კაიუტა, კაბინა
kable კაბელის გაყვანა
kabriolet კაბრიოლეტი
kadaver გვამი
kader შემადგენლობა, კადრი
kadett კადეტი, კურსანტი
kadmium კადმიუმი
kadmiuminnhold კადმიუმის შემცველობა
kafe კაფე
kafegjest ყავახანის სტუმარი
kaffe ყავა
kaffebar კაფე-ბარი
kaffebrun ყავისფერი
kaffedrikkende ყავის მსმელი
kaffedrikker ყავის მსმელი
kaffedrikking ყავის სმა
kaffehus ყავახანა
kaffekanne ყავადანი
kaffekjele ყავადანი
kaffekopp ყავის ჭიქა
kaffekvern ყავის საფქველი
kaffelukt ყავის სუნი
kaffepris ყავის ფასი
kaffeprodusent ყავის მწარმოებელი
kaffestue ყავახანა
kaffetrakter ყავადანი
kai ნავმისადგომი
kaie ჭკა (ფრინველი Corvus

monedula)
kaiman კაიმანი
kajakk კაიაკი, კანოეს მსგავსი ნავი
kakadu კაკადუ
kakadue კაკადუ
kakao კაკაო
kakaofarget კაკაოსფერი
kakaofarvet კაკაოსფერი
kakaofett კაკაოს ცხიმი
kakaopulver კაკაოს ფხვნილი
kakaosmør კაკაოს კარაქი
kakaotre კაკაოს ხე

junior kakaotre
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kake ნამცხვარი, ტორტი
kakebaking ნამცხვრის გამოცხობა
kakebakst ნამცხვრის გამოცხობა
kakeform ფორმა (ნამცხვრის

გამოსაცხობი)
kakerlakk ტარაკანი (მწერი

Dictyoptera)
kaki ხურმა
kakiplomme ხურმა
kakofoni კაკოფონია
kakofonisk კაკოფონიური
kaktus კაქტუსი
kaktusaktig კაქტუსისებრი
kalanderlerke ველის ტოროლა

(ფრინველი Melanocorypha
calandra)

kald ცივი, გრილი
kaldbearbeidelse ცივი დამუშავება
kaldblodig ცივსისხლიანი
kaldblodighet ცივსისხლიანობა
kalddusj ცივი შხაპი
kaldluft ცივი ჰაერი
kaldrøyke ცივი შებოლვა
kaldrøyking ცივი შებოლვა
kaldsvette ცივი ოფლი
kaldtvann ცივი წყალი
kaldtvannskran ცივი წყლის ონკანი
kaleidoskop კალეიდოსკოპი
kaleidoskopisk კალეიდოსკოპური
kalendarisk კალენდარული
kalender კალენდარი
kalenderdag კალენდარული დღე
kalendermåned კალენდარული თვე
kalenderår კალენდარული წელი
kaliber ყალიბი
kalibrere დაკალიბრება
kalibrering დაკალიბრება
kaliko ჩითი
kalium კალიუმი
kaliumbromid კალიუმის ბრომიდი
kaliumholdig კალიუმის შემცველი
kaliumhydroksid კალიუმის ჰიდროქსიდი
kaliumjodid კალიუმის იოდიდი
kaliumkarbonat კალიუმის კარბონატი
kaliumklorid კალიუმის ქლორიდი
kaliummangel კალიუმის დანაკლისი
kaliumnitrat კალიუმის ნიტრატი
kaliumpermanganat კალიუმის პერმანგანატი
kaliumsalt კალიუმის მარილი
kalk კირი
kalke კირით შეთეთრება
kalkere ასლის გადაღება
kalkerpapir კალკი

kalkholdig კირის შემცველი
kalkinnhold კირის შემცველობა
kalkmaleri ფრესკა
kalkmangel კირის ნაკლებობა
kalkstein კირქვა
kalksteinsgrunn კირქვიანი მიწა
kalksteinskrone ხერხკბილა გრაკლა

(მცენარე Spiraea crenata)
kalksten კირქვა
kalkstensgrunn კირქვიანი მიწა
kalkstenskrone ხერხკბილა გრაკლა

(მცენარე Spiraea crenata)
kalkulasjon ანგარიში, თვლა
kalkulasjonsmåte დათვლის მეთოდი
kalkulator კალკულატორი
kalkulere ანგარიში, თვლა
kalkulus აღრიცხვა
kalkun ინდაური
kalkunbryst ინდაურის მკერდი
kalkunkjøtt ინდაურის ხორცი
kall მოწოდება
kalle ძახილი, შეძახება

დარქმევა
kallenavn მეტსახელი
kalligrafi კალიგრაფია
kalligrafisk კალიგრაფიული
kalori კალორია
kalorifattig დაბალკალორიული
kaloriinnhold კალორიულობა
kalorimengde კალორიების რაოდენობა
kalorimeter კალორიმეტრი
kalorimetri კალორიმეტრია
kaloririk კალორიული
kalsium კალციუმი
kalsiumfluorid კალციუმის ფტორიდი
kalsiumfosfat კალციუმის ფოსფატი
kalsiumhydroksid კალციუმის ჰიდროქსიდი
kalsiumkarbonat კალციუმის კარბონატი
kalsiumklorid კალციუმის ქლორიდი
kalsiumnitrat კალციუმის ნიტრატი
kalsiumoksid კალციუმის ოქსიდი
kalsiumsulfat კალციუმის სულფატი
kalv ხბო
kalvekjøtt ხბოს ხორცი
kam სავარცხელი

ბიბილო
kambunke კეწეწურა (მცენარე Koeleria)
kamel აქლემი
kamelavl მეაქლემეობა
kameldyr აქლემი
kameleon ქამელეონი
kameleonaktig ქამელეონისებრი
kamelhår აქლემის ბეწვი

kake kamelhår
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kamelia კამელია
kamelkaravane აქლემთა ქარავანი
kamelpukkel აქლემის კუზი
kamelsluking უსიამოვნო რამის

გადაყლაპვა
kamelull აქლემის ბეწვი
kamera კამერა, ფოტოაპარატი
kameralinse კამერის ლინზა
kameraobjektiv კამერის ობიექტივი
kameraovervåking ვიდეომეთვალყურეობა
kamerat ამხანაგი
kameratgjeng სამეგობრო
kameravinkel გადაღების კუთხე
kamfer ქაფური
kamferolje ქაფურის ზეთი
kamferspiritus ქაფურის სპირტი
kamfersprit ქაფურის სპირტი
kamfertre ქაფურის ხე
kamikaze კამიკაძე
kamille გვირილა (მცენარე

Matricaria recutita)
kamin ღუმელი, ქურა
kammer ოთახი

კამერა
განყოფილება

kammerensemble კამერული ანსამბლი
kammerjomfru მოახლე, შინამოსამსახურე
kammermusikk კამერული მუსიკა
kammerorkester კამერული ორკესტრი
kammerpike მოახლე, შინამოსამსახურე
kammertjener მსახური
kamp ბრძოლა, ტურნირი,

შეჯიბრი
kampanje კამპანია
kampberedskap საბრძოლო მზადყოფნა
kampdommer მსაჯი, არბიტრი
kampdyktig ბრძოლისუნარიანი
kampestein რიყის ქვა
kampesten რიყის ქვა
kampevne ბრძოლისუნარიანობა
kampfartøy სამხედრო გემი
kampfelle თანამებრძოლი
kampfly საბრძოლო თვითმფრინავი
kampflyger სამხედრო მფრინავი
kampflypilot სამხედრო მფრინავი
kampflyver სამხედრო მფრინავი
kamphelikopter საბრძოლო შვეულმფრენი
kamphumør საბრძოლო განწყობა
kampleder მსაჯი, არბიტრი
kampmessig საბრძოლო
kampmot საბრძოლო შემართება
kampskip საბრძოლო გემი
kampsted ბრძოლის ადგილი

kampudyktig ბრძოლის უუნარო
kampudyktighet ბრძოლისუუნარობა
kampvåpen საბრძოლო იარაღი
kamuflasje კამუფლაჟი, შენიღბვა
kamuflere შენიღბვა
kamuflering შენიღბვა
kanadier კანადელი
kanadisk კანადური
kanal არხი
kanalbredde არხის სიგანე
kanalbygger არხის გამთხრელი
kanalisere არხის გათხრა

მიმართვა
kanalje ნაძირალა, გაიძვერა
kanalvelger არხების გადამრთველი
kanarifugl კანარის ჩიტი
kandidat კანდიდატი, მაძიებელი

გამოსაცდელი
kandidatur კანდიდატურა
kane მარხილი
kanefart მარხილით მგზავრობა
kanel დარიჩინი (მცენარე

Cinnamomum zeylanicum)
kanelbark დარიჩინის ქერქი
kaneltre დარიჩინის ხე
kanin ბოცვერი
kaninbur ბოცვერის გალია
kaninkjøtt ბოცვერის ხორცი
kaninskinn ბოცვერის ტყავი
kaninunge ბაჭია, ბოცვერის ნაშიერი
kanne დოქი, კანისტრა, ჩაიდანი
kannibal კაციჭამია
kannibalisme კანიბალიზმი
kano კანოე
kanon წესი

ზარბაზანი, ქვემეხი
kanonføde საზარბაზნე ხორცი
kanonisk კანონიკური
kanonkule ზარბაზნის ჭურვი
kanonløp ზარბაზნის ლულა
kanonskudd ზარბაზნის გასროლა
kansellasjon გაუქმება
kansellere გაუქმება
kansellering გაუქმება
kansellert გაუქმებული
kanselli კანცელარია
kanskje ალბათ, შესაძლოა

იქნებ
kansler კანცლერი
kant ნაპირი, გვერდი, წიბო
kantarell მელისყურა, მიქლიო (სოკო

Cantharellus)
kantfil ქლიბი

kamelia kantfil
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kantine სასადილო
kantinepersonale სასადილოს პერსონალი
kantkonvall სვინტრი (მცენარე

Polygonatum odoratum)
kantre ამოტრიალება
kantstein ბორდიურის ქვა
kantsten ბორდიურის ქვა
kanvas აფრისი, ტილო
kanyle ნემსი
kaos ქაოსი, არეულობა,

უწესრიგობა
kaotisk ქაოტური, უწესრიგო
kaotiskhet ქაოსი
kapabel შემძლე
kapasitans ტევადური წინაღობა
kapasitet ტევადობა
kapasitetsgrense ტევადობის ზღვარი
kapasitetsmangel ტევადობის სიმცირე
kapasitetsmåler ტევადობის საზომი
kapasitetsmåling ტევადობის გაზომვა
kapasitetsproblem ტევადობის პრობლემა
kapasitetsreduksjon ტევადობის შემცირება
kapasitetsutvidelse ტევადობის გაზრდა
kapasitetsvariasjon ტევადობის ცვლილება
kapasitetsøkning ტევადობის ზრდა
kapell კაპელა
kapillar კაპილარი
kapillær კაპილარი

კაპილარული
kapillærblod კაპილარული სისხლი
kapillæreffekt კაპილარული ეფექტი
kapillærkraft კაპილარული ძალა
kapillærnettverk კაპილართა ქსელი
kapillærtrykk კაპილარული წნევა
kapital კაპიტალი
kapitaleksport კაპიტალის ექსპორტი
kapitalflukt კაპიტალის გადინება
kapitalimport კაპიტალის იმპორტი
kapitalisme კაპიტალიზმი
kapitalist კაპიტალისტი
kapitalistisk კაპიტალისტური
kapitalkostnad კაპიტალური ხარჯი
kapitaltilførsel კაპიტალის მიწოდება
kapitaløkning კაპიტალის ზრდა
kapittel თავი
kapitulasjon კაპიტულაცია
kapitulasjonsbetingelse კაპიტულაციის პირობა
kapitulasjonsvilkår კაპიტულაციის პირობები
kapitulere კაპიტულირება
kapitulering კაპიტულირება
kapivar კაპიბარა (ცხოველი

Hydrochoerus hydrochaeris)

kapp კონცხი
გასწრებაზე შეჯიბრი

kappe ლაბადა
kappkjøring რბოლა
kappløp სირბილი გასწრებაზე
kappsvømme ცურვა გასწრებაზე
kappsvømming ცურვა გასწრებაზე
kapre გატაცება
kaprer გამტაცებელი
kapret გატაცებული
kaprifol ჯიქა, წერწა, ცხრატყავა

(მცენარე Lonicera)
kapring გატაცება
kapringsforsøk გატაცების მცდელობა
kaprise ჟინი, ახირება
kaprisiøs ჟინიანი, ახირებული,

ჭირვეული
kapseise ამოტრიალება
kapsel კაფსული
kaptein კაპიტანი
kapybara კაპიბარა (ცხოველი

Hydrochoerus hydrochaeris)
kar ჭურჭელი

კაცი
karabin კარაბინი
karabiner კარაბინერი
karaffel გრაფინი
karakter მახასიათებელი

ნიშანი
ხასიათი

karakterbok დღიური
karakterisere დახასიათება
karakterisering დახასიათება
karakteristikk მახასიათებელი
karakteristisk დამახასიათებელი,

ნიშანდობლივი
karamell კარამელი
karantene კარანტინი
karantenetid კარანტინის დრო
karat კარატი
karate კარატე
karavane ქარავანი
karbid კარბიდი
karbohydrat ნახშირწყალი
karbohydratinnhold ნახშირწყლების

შემცველობა
karbon ნახშირბადი
karbonat კარბონატი
karbonatom ნახშირის ატომი
karbondioksid ნახშირორჟანგი
karbonfiber ნახშირბოჭკო
karbonholdig ნახშირის შემცველი
karboninnhold ნახშირის შემცველობა

kantine karboninnhold
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karbonoksid ნახშირის ოქსიდი
karbonpapir პირის გადასაღები

ქაღალდი
karbonsyre ნახშირორჟანგი

ნახშირმჟავა
karbonsystem კარბონული სისტემა
karbontid კარბონული პერიოდი
karburator კარბიურატორი
kardang კარდანი
kardinal კარდინალი
kardinalfeil მთავარი შეცდომა
kardiografi კარდიოგრაფია
kardiogram კარდიოგრამა
kardiolog კარდიოლოგი
kardiologi კარდიოლოგია
kardiologisk კარდიოლოგიური
karet ეტლი
karies კარიესი
kariesprofylakse კარიესის პროფილაქტიკა
karikatur კარიკატურა
karikaturaktig კარიკატურული
karikaturmessig კარიკატურული
karikaturtegner კარიკატურისტი
karikaturtegning კარიკატურა
karisma ქარიზმა
karismatisk ქარიზმატული
karm ჩარჩო
karneval კარნავალი
karnivor ხორცისმჭამელი,

მტაცებელი
karosseri ძარა
karpe კობრი (თევზი Cyprinus

carpio)
karpefisk კობრი
karriere კარიერა
karrierejeger კარიერისტი
karrierekvinne კარიერისტი ქალი
karrieremann კარიერისტი
karrieremenneske კარიერისტი
karrierist კარიერისტი
karse დედოფლის ყვავილი
karsjukdom სისხლძარღვების

დაავადება
karsykdom სისხლძარღვთა დაავადება
kart რუკა

მკვახე ნაყოფი
kartell კარტელი
kartelldannelse კარტელის შექმნა
kartelleder კარტელის ხელმძღვანელი
kartesiansk კარტეზიული
kartlegge რუკის შედგენა, რუკაზე

დატანა
აღწერა

kartleggelse რუკის შედგენა, რუკაზე
დატანა
აღწერა

kartlegging რუკის შედგენა, რუკაზე
დატანა
აღწერა

kartleser შტურმანი
kartograf კარტოგრაფი
kartografi კარტოგრაფია
kartografisk კარტოგრაფიული
kartong კარტონი, მუყაო
kartotek კარტოთეკა
karttegn აღნიშვნა (რუკაზე)
kartvelsk ქართველური
karusell კარუსელი
karuss კარჩხანა (თევზი Carassius

carassius)
kasein კაზეინი
kaserne ყაზარმა
kasino სამორინე, კაზინო
kaskade კასკადი
kaskelott კაშალოტი
kassa სალარო
kassaapparat სალარო აპარატი
kassabel ჩამოსაწერი
kassadame მოლარე (ქალი)
kassasjon კასაცია
kasse ყუთი

სალარო
ხაზინა

kasseapparat სალარო აპარატი
kassedame მოლარე (ქალი)
kassegitar აკუსტიკური გიტარა
kassere დაწუნება, ჩამოწერა
kasserer მოლარე
kasserolle ქვაბი
kassett კასეტი
kassettbånd ფირი
kastanje წაბლი
kastanjealle წაბლის ხეივანი
kastanjeblad წაბლის ფოთოლი
kastanjebrun წაბლისფერი
kastanjefarget წაბლისფერი
kastanjefarvet წაბლისფერი
kastanjehåret წაბლისფერთმიანი
kastanjetre წაბლის ხე
kaste გადაგდება, ჩაგდება,

უკუგდება
kastell კოშკი
kasting სროლა
kastrasjon კასტრაცია, დაკოდვა
kastrere დაკოდვა
kasus ბრუნვა

karbonoksid kasus
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kasusbøying ბრუნება
kasusbøyning ბრუნება
kat კატა
kataklysme კატაკლიზმი
katalansk კატალანური
katalog კატალოგი
katalonier კატალონიელი
katalysator კატალიზატორი
katamaran კატამარანი
katapult კატაპულტა
katapultere კატაპულტირება
katapultering კატაპულტირება
katarakt ჩანჩქერი

კატარაქტა
kataraktoperasjon კატარაქტის ოპერაცია
katarr ანთება (ლორწოვანი

გარსის)
katastrofal დამღუპველი,

კატასტროფული
katastrofe კატასტროფა, უბედურება
katastroferammet კატასტროფის შედეგად

დაზარალებული
katastrofested კატასტროფის ადგილი
katedral საკათედრო ტაძარი
kategori კატეგორია
kategorisere კლასიფიკაცია,

კატეგორიებად დაყოფა
kategorisering კლასიფიკაცია,

კატეგორიებად დაყოფა
kategorisk კატეგორიული
katet კათეტი
kation კატიონი
katode კათოდი
katodestråle კათოდური სხივი
katolikk კათოლიკე
katolisisme კათოლიციზმი
katolsk კათოლიკური
katt კატა
katteaktig კატისებრი
kattebjørn წითელი პანდა (ცხოველი

Ailurus fulgens)
katteeier კატის პატრონი
katteelsker კატების მოყვარული
kattefamilie კატისებრნი
kattefot ბუსუსტანა (მცენარე

Antennaria dioica)
kattefrøken ძუ კატა
kattehale კატის კუდი

ცოცხმაგარა (მცენარე
Lythrum salicaria)

kattehår კატის ბეწვი
kattemat კატის საჭმელი
kattemynte კატაპიტნა (მცენარე Nepeta)

kattepine რთული სიტაუცია
kattepus ფისუნია
katteurt კატაპიტნა (მცენარე Nepeta)
katteutstilling კატების გამოფენა
kattost ბალბა (მცენარე Malva)
kattugle ტყის ბუ (ფრინველი Strix

aluco)
kattunge კნუტი, ფისო
kattøye კატის თვალი
kaukasier კავკასიელი
kaukasisk კავკასიური
kausalitet მიზეზობრიობა
kausjon გირაო, გარანტია, თავდება
kausjonere თავდება
kautsjuk კაუჩუკი
kavaler კავალერი
kavaleri კავალერია
kaviar ხიზილალა
kavring ორცხობილა
kebab ქაბაბი
kefir მაწონი
keiser იმპერატორი
keiserdømme იმპერია
keiserfamilie იმპერატორის ოჯახი
keiserfluesopp ნიყვი, სოკოწითელა (სოკო

Amanita caesarea)
keiserinne იმპერატრიცა
keiserpalass იმპერატორის სასახლე
keiserpingvin იმპერატორი პინგვინი
keiserrike იმპერია
keisersnitt საკეისრო კვეთა
keiservørdnad იმპერატორის პატივისცემა
keive მარცხენა ხელი
keivhendt ცაცია
kelner ოფიციანტი, მიმტანი
kelvingrad კელვინის გრადუსი
kelvinskala კელვინის სკალა
kemner ხაზინადარი
kemnerkontor საგადასახადო

დეპარტამენტი
kenguru კენგურუ
kengurueple ძაღლყურძენა (მცენარე

Solanum laciniatum)
kengurukjøtt კენგურუს ხორცი
kenguruskinn კენგურუს ტყავი
kennel ძაღლსაშენი
kennelklubb ძაღლების მოყვარულთა

კლუბი
kentaur კენტავრი
keramikk კერამიკა
keramikkbryllup ქორწილის მეცხრე

წლისთავი
keramisk კერამიკული

kasusbøying keramisk
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khan ხანი
kidnappe გატაცება, მოტაცება
kidnapper გამტაცებელი
kidnappingsforsøk გატაცების მცდელობა
kikke ცქერა, მზერა, ყურება
kikkert ბინოკლი, დურბინდი

ჭოგრი
kikkertlinse დურბინდის ლინზა
kikkertsikte ოპტიკური სამიზნე
kikkhol ჭუჭრუტანა
kikkhull ჭუჭრუტანა
kilde წყარო
kildekode პროგრამული კოდი
kilden დელიკატური
kildeskrift ორიგინალი
kildevann წყაროს წყალი
kildre ალერსი, ფერება
kildrer კლიტორი
kile სოლი

სოლით დამაგრება,
შერჭობა
ღიტინი, ღუტუნი

kileformet სოლისებრი
kilevink სილა

ყურის აწევა
შემოლაწუნება

killing თიკანი
kilo კილოგრამი
kilobit კილობიტი
kilobyte კილობაიტი
kilogram კილოგრამი
kilohertz კილოჰერცი
kilojoule კილოჯოული
kilokalori კილოკალორია
kilometer კილომეტრი
kilometerlang კილომეტრიანი
kilometervis კილომეტრობით
kilopris კილოგრამის ფასი
kilovolt კილოვოლტი
kilowatt კილოვატი
kilowattime კილოვატ-საათი
kimono კიმონო
kimære ქიმერა
kinematikk კინემატიკა
kinematisk კინემატიკური
kinematograf კინემატოგრაფი
kinematografi კინემატოგრაფია
kinematografisk კინემატოგრაფიული
kineser ჩინელი
kineserbydel ჩინელთა უბანი
kineserkvarter ჩინელთა კვარტალი
kinesisk ჩინური
kinesiskprodusert ჩინური წარმოების

kinesiskvennlig პროჩინური
kinetikk კინეტიკა
kinetisk კინეტიკური
kingel ობობა
kingelvev ობობის ქსელი
kinkig დელიკატური
kinn ლოყა
kino კინო, კინოთეატრი
kinobillett კინოს ბილეთი
kinobygning კინოს შენობა
kinopremiere კინოპრემიერა
kiosk კიოსკი, ჯიხური
kioskeier ჯიხურის მფლობელი
kirgiser ყირგიზი
kirgisisk ყირგიზული
kirke ეკლესია
kirkebryllup ჯვრისწერა
kirkebygger ეკლესიის ამგები
kirkefest საეკლესიო დღესასწაული
kirkefremmed არაეკლესიური,

არამორწმუნე, ურწმუნო
kirkegård სასაფლაო, პანთეონი
kirkegårdsarbeider მესაფლავე
kirkehøytid საეკლესიო დღესასწაული
kirkekalender ეკლესიური კალენდარი
kirkekuppel ეკლესიის გუმბათი
kirkelig ეკლესიური, საეკლესიო
kirkeruin ეკლესიის ნანგრევები
kirkesplittelse შიდაეკლესიური

განხეთქილება
kirketilhørighet ეკლესიური კუთვნილება
kirketjener ღვთისმსახური
kirketårn სამრეკლო
kirkeugle ჭოტი (ფრინველი Athene

noctua)
kirkeur სამრეკლოს საათი
kirograf ხელნაწერი
kirografi დამწერლობათამცოდნეობა,

პალეოგრაფია
kiropraktiker ქიროპრაქტიკოსი
kiropraktikk ქიროპრაქტიკა
kiropraktor ქიროპრაქტიკოსი
kirsebær ალუბალი
kirsebærfarget ალუბლისფერი
kirsebærhage ალუბლის ბაღი
kirsebærhave ალუბლის ბაღი
kirsebærplomme ტყემალი, ალუჩა (ხე Prunus

cerasifera)
kirsebærsaft ალუბლის წვენი
kirsebærtre ალუბლის ხე
kirurg ქირურგი
kirurgi ქირურგია
kirurgisk ქირურგიული

khan kirurgisk
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kisel სილიციუმი, კაჟი
kiste ზანდუკი

კუბო
kistelokk თავსახური (ზანდუკის/

კუბოს)
kittel ხალათი
kiwi კივი
kiwifrukt კივი
kjapp სწრაფი

მოსწრებული
kjas ფაციფუცი
kjase ფუსფუსი, ფაციფუცი
kjed მოსაბეზრებელი
kjede ჯაჭვი

მოწყენა, მობეზრება
kjedebrøk ჯაჭვწილადი
kjededrift ჯაჭვური გადაცემა
kjedeformet ჯაჭვისებრი
kjedehomotopi წირის ჰომოტოპია
kjedelig აბეზარი, მოსაბეზრებელი,

მოსაწყენი
kjedeliknende ჯაჭვური
kjedereaksjon ჯაჭვური რეაქცია
kjedsommelig აბეზარი, მოსაბეზრებელი,

მოსაწყენი
kjeft ხახა
kjefte ლანძღვა
kjegle კონუსი

კეგლი
kjegleformet კონუსისებრი
kjeglesnitt კონუსის კვეთა
kjeglevulkan კონუსური ვულკანი
kjekk საამო

მომხიბვლელი,
სიმპატიური

kjeks ნამცხვარი
kjeksfabrikk საკონდიტრო ქარხანა
kjekspakke ნამცხვრის შეკვრა
kjele ქვაბი

ჩაიდანი
kjelestein ნალექი (მაგალითად

ჩაიდანში)
kjelesten ნალექი (მაგალითად

ჩაიდანში)
kjelke ციგა
kjelkebakke საციგაო გორაკი
kjeller სარდაფი
kjellerbod სარდაფი
kjellerdør სარდაფის კარი
kjellerleilighet სარდაფის ბინა
kjellertemperatur სარდაფის ტემპერატურა
kjellertrapp სარდაფის კიბე
kjellervindu სარდაფის ფანჯარა

kjeltring ნაძირალა, თაღლითი,
ყალთაბანდი

kjeltringstrek თაღლითობა
kjemi ქიმია
kjemiemne ქიმიური ნივთიერება
kjemiker ქიმიკოსი
kjemilærer ქიმიის მასწავლებელი
kjemiprofessor ქიმიის პროფესორი
kjemisk ქიმიური
kjemistudent ქიმიის სტუდენტი
kjemivåpen ქიმიური იარაღი
kjemme ვარცხნა, დავარცხნა
kjemoterapi ქიმიოთერაპია
kjempe უზარმაზარი

გოლიათი
ბრძოლა

kjempearbeid დიდი სამუშაო
kjempeavling დიდი მოსავალი
kjempeavtale დიდი ხელშეკრულება
kjempebegivenhet დიდი მოვლენა
kjempebilde დიდი სურათი
kjempebombe დიდი ბომბი
kjempebommert დიდი შეცდომა
kjempebot დიდი ჯარიმა
kjempebra ჩინებული, გადასარევი
kjempebulldoser დიდი ბულდოზერი
kjempebutikk დიდი მაღაზია
kjempebygg დიდი შენობა
kjempebølge დიდი ტალღა
kjempebål დიდი კოცონი
kjempedemonstrasjon დიდი დემონსტრაცია
kjempediger უზარმაზარი
kjempeeksplosjon დიდი აფეთქება
kjempefin ბრწყინვალე, შესანიშნავი
kjempefint მშვენივრად
kjempefirma დიდი კომპანია
kjempefleksibel ძალიან მოქნილი
kjempeflott ჩინებული
kjempefordel დიდი უპირატესობა
kjempeformue უზარმაზარი ქონება
kjempefornøyd ძალიან კმაყოფილი
kjempefortjeneste დიდი მოგება
kjempefremgang დიდი წინსვლა
kjempegevinst დიდი მოგება
kjempegjeld დიდი ვალი
kjempeheldig იღბლიანი
kjempehus დიდი სახლი
kjempehyggelig ძალიან სასიამოვნო
kjempehøy ძალიან მაღალი
kjempeinnsats დიდი წვლილი
kjempeinntekt დიდი შემოსავალი
kjempejobb დიდი სამუშაო
kjempekaktus დიდი კაქტუსი

kisel kjempekaktus
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kjempekontrakt დიდი კონტრაქტი
kjempekrangel დიდი დავა
kjempekreditt დიდი კრედიტი
kjempekritikk მწვავე კრიტიკა
kjempekø გრძელი რიგი
kjempelang ძალიან გრძელი
kjempelyst დიდი სურვილი
kjempemonolitt დიდი მონოლითი
kjempemonument დიდი მონუმენტი
kjempeopplag დიდი ტირაჟი
kjempeoptimist დიდი ოპტიმისტი
kjempeoverraskelse დიდი მოულოდნელობა
kjempepanda დიდი პანდა
kjempeplakat დიდი პლაკატი
kjempepopulær ძალიან პოპულარული
kjempeportrett დიდი პორტრეტი
kjempeproblem დიდი პრობლემა
kjempeprogram დიდი პროგრამა
kjempeprosjekt დიდი პროექტი
kjemper მებრძოლი
kjemperespons ფართო გამოხმაურება
kjemperessurs დიდი რესურსი
kjemperesultat დიდი შედეგი
kjemperik უმდიდრესი
kjempeseier დიდი გამარჯვება
kjempesequoiatre სექვოიადენდრონი,

მამონტის ხე
kjempeskandale დიდი სკანდალი
kjempeskilpadde გიგანტური კუ
kjempeskjønn ულამაზესი
kjempeskritt დიდი ნაბიჯი
kjempeskuffelse დიდი იმედგაცრუება
kjempeskuffet ძალიან იმედგაცრუებული
kjempeskulptur დიდი ქანდაკება
kjempeslagsmål დიდი ჩხუბი
kjempeslange მახრჩობელა გველი

(ქვეწარმავალი ოჯახიდან
Boidae)

kjempesprang დიდი ნახტომი
kjempestatue დიდი ქანდაკება
kjempesterk ძლევამოსილი
kjempestolt ძალიან ამაყი
kjempestor უზარმაზარი, ვეებერთელა,

უშველებელი
kjempestreng უმკაცრესი
kjempesuksess დიდი წარმატება
kjempetabbe დიდი შეცდომა
kjempetalent დიდი ნიჭი
kjempetap დიდი დანაკარგი
kjempetre დიდი ხე
kjempetrøbbel დიდი პრობლემა
kjempetøff ურთულესი, უმძიმესი

kjempeunderskudd დიდი დანაკლისი
დიდი ზარალი

kjempeutstilling დიდი გამოფენა
kjempevanskelig ურთულესი, უძნელესი
kjempevekst სწრაფი ზრდა
kjempeverft დიდი გემსაშენი
kjempeverk დიდი სამუშაო
kjempeviktig ძალიან მნიშვნელოვანი,

უმნიშვნელოვანესი
kjendis ცნობილი ადამიანი,

ვარსკვლავი
kjennbar შესამჩნევი
kjenne განცდა, შეგრძნება

ცნობა, გარჩევა, ცოდნა
kjennelig შესამჩნევი, აშკარა

ამოცნობადი
kjennemerke დამახასიათებელი თვისება

ემბლემა
kjenner მცოდნე
kjennetegn დამახასიათებელი თვისება

ემბლემა
ნომერი (მანქანის)

kjennetegne დახასიათება
kjennetegnet დამახასიათებელი,

ნიშანდობლივი
kjenning ნაცნობი

შეგრძნება
kjennskap ნაცნობობა

ცოდნა,
გათვითცნობიერებულობა

kjensgjerning ფაქტი
kjent ნაცნობი

ცნობილი
გარკვეული, ჩახედული

kjentfolk ნაცნობები
kjentmann ვითარებაში გარკვეული

კაცი
მეგზური, გამძღოლი

kjerne ბირთვი
შუაგული
არსი
კურკა

kjernebiter კულუმბური (ჩიტი
Coccothraustes
coccothraustes)

kjernebrensel ბირთვული საწვავი
kjernedeling ბირთვის გახლეჩა
kjerneeksplosjon ბირთვული აფეთქება
kjerneenergi ბირთვული ენერგია
kjernefag ძირითადი საგანი
kjernefisjon ბირთვის გახლეჩა (დაშლა)
kjernefusjon ბირთვების შერწყმა,

ნუკლეოსინთეზი

kjempekontrakt kjernefusjon
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kjernefysiker ბირთვული ფიზიკის
სპეციალისტი

kjernefysikk ბირთვული ფიზიკა
kjernekraft ბირთვული ენერგია
kjernekraftanlegg ბირთვული

ელექტროსადგური
kjernekraftavfall ბირთვული ნარჩენები
kjernekraftdrevet ბირთვული
kjernekraftindustri ბირთვული ენერგეტიკა
kjernekraftmotstander ბირთვული ენერგიის

მოწინააღმდეგე
kjernekraftreaktor ბირთვული რეაქტორი
kjernekraftverk ატომური

ელექტროსადგური
kjernemotiv ძირითადი მოტივი
kjerneoppgave ძირითადი ამოცანა
kjerneproblem საკვანძო პრობლემა
kjerneprøve ბირთვული იარაღის

გამოცდა
kjernepunkt არსი, დედააზრი
kjernereaksjon ბირთვული რეაქცია
kjernereaktor ბირთვული რეაქტორი
kjernespaltning ბირთვის გახლეჩა
kjernespørsmål საკვანძო შეკითხვა
kjernetid ძირითადი სამუშაო

საათები
kjerneverdier ძირითადი ღირებულებები
kjernevirksomhet ძირითადი საქმიანობა
kjernevåpen ბირთვული იარაღი
kjernevåpenbærende ბირთვული იარაღის

მატარებელი
kjernevåpenfri ბირთვული იარაღისგან

თავისუფალი
kjernevåpenmakt ბირთვული სახელმწიფო
kjernevåpennedrustning ბირთვული განიარაღება
kjernevåpenprogram ბირთვული იარაღის

პროგრამა
kjernevåpenprøve ბირთვული იარაღის

გამოცდა
kjernevåpenstat ბირთვული სახელმწიფო
kjerr ბუჩქნარი
kjerre ურემი
kjerrhauk ბოლობეჭედა (ფრინველი

ოჯახიდან Circinae)
kjerring დედაკაცი
kjerringaktig დედაკაცური
kjertel ჯირკვალი
kjertelfeber მონონუკლეოზი
kjerteløyentrøs კორდისკბილა (მცენარე

Euphrasia stricta)
kjetter ერეტიკოსი
kjetting ჯაჭვი
kjeve ყბა

kjevle საგორავი
kjole კაბა
kjolelomme კაბის ჯიბე
kjæle ალერსი, ფერება
kjæledyr შინაური ცხოველი
kjælen ალერსიანი
kjælenavn მოფერებითი სახელი
kjær ძვირფასი
kjæreste საყვარელი
kjærestebrev საყვარლის წერილი
kjærestepar შეყვარებულთა წყვილი
kjærkommen სასურველი
kjærlig ალერსიანი
kjærlighet სიყვარული
kjærlighetsaffære სასიყვარულო ამბავი
kjærlighetsakt სქესობრივი აქტი
kjærlighetsballade სასიყვარულო ბალადა
kjærlighetsbarn ქორწინების გარეშე

გაჩენილი შვილი
kjærlighetsbrev სასიყვარულო წერილი
kjærlighetsdikt სასიყვარულო ლექსი
kjærlighetserklæring სიყვარულის ახსნა
kjærlighetseventyr სასიყვარულო ამბავი
kjærlighetsforhold სასიყვარულო

ურთიერთობა
kjærlighetsfrukt სიყვარულის ნაყოფი

ლიჩი (მცენარე Litchi
chinensis)

kjærlighetsfull სიყვარულით სავსე
kjærlighetsfylt სიყვარულით სავსე
kjærlighetsgud სიყვარულის ღმერთი
kjærlighetsgudinne სიყვარულის ქალღმერთი
kjærlighetshistorie სასიყვარულო ამბავი
kjærlighetshungrende სიყვარულს მოწყურებული
kjærlighetsløs უსიყვარულო
kjærlighetsløshet უსიყვარულობა
kjærlighetsmøte პაემანი
kjærlighetstrekant სიყვარულის სამკუთხედი
kjærlighetstriangel სიყვარულის სამკუთხედი
kjærlighetsvise სასიყვარულო სიმღერა
kjærtegn ალერსი
kjærtegne ალერსი, ფერება
kjød ხორცი, ტანი
kjødelig ხორციელი
kjøkemester თამადა
kjøkken სამზარეულო
kjøkkenavfall სამზარეულო ნარჩენები
kjøkkenbenk სამზარეულო მაგიდა
kjøkkenbord სამზარეულო მაგიდა
kjøkkendør სამზარეულოს კარი
kjøkkenhage ბოსტანი
kjøkkenhave ბოსტანი
kjøkkenkniv სამზარეულო დანა

kjernefysiker kjøkkenkniv
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kjøkkenkrok სამზარეულო კუთხე
(კუთხეში მოწყობილი
პატარა სამზარეულო
გამოყოფილი
სამზარეულოს არმქონე
ბინაში)

kjøkkenkrydder სანელებელი, სუნელი
kjøkkenpersonale სამზარეულოს პერსონალი
kjøkkentrakt ძაბრი
kjøkkenurt მწვანილი
kjøkkenvindu სამზარეულოს ფანჯარა
kjøl კილი (გემის)
kjøle გაცივება, გაგრილება
kjøleanlegg მაცივარი
kjølebil მანქანა-მაცივარი,

რეფრიჟერატორი
kjøledisk დახლი-მაცივარი
kjølelager საწყობი-მაცივარი
kjølerom მაცივარი, საყინულე
kjøleskap მაცივარი
kjøleskapsdør მაცივრის კარი
kjøleskapsfabrikk მაცივრების ქარხანა
kjøleskapstemperatur მაცივრის ტემპერატურა
kjøleskip გემი-მაცივარი
kjølig გრილი, ცივი
kjølighet სიგრილე
kjøling გაგრილება, გაცივება
kjølingsprosess გაგრილების პროცესი
kjølne აგრილება
kjølstripe კილვატერი
kjølvann კილვატერი
kjønn სქესი, გენდერი
kjønnsakt სქესობრივი კავშირი
kjønnsdiskriminering სქესობრივი

დისკრიმინაცია,
გენდერული
დისკრიმინაცია

kjønnsdrift სქესობრივი ლტოლვა
kjønnsfordeling სქესობრივი განაწილება,

გენდერული განაწილება
kjønnsforsker გენდეროლოგი
kjønnsforsking გენდეროლოგია
kjønnsforskjell გენდერული სხვაობა
kjønnsforskning გენდეროლოგია
kjønnslikestilling გენდერული თანასწორობა
kjønnsløs უსქესო
kjønnsmessig სქესობრივი, გენდერული
kjønnsmoden სქესობრივად

მომწიფებული
kjønnsmodenhet სქესობრივი სიმწიფე
kjønnsmodning სქესობრივი მომწიფება
kjønnsorgan სასქესო ორგანო

kjønnsproblematikk გენდერული
პრობლემატიკა

kjønnsrolle გენდერული როლი
kjønnssjukdom სქესობრივი გზით

გადამდები დაავადება
kjønnsskifte სქესის შეცვლა
kjønnssykdom სქესობრივი გზით

გადამდები დაავადება
kjønnstilhørighet გენდერული კუთვნილება
kjøp შენაძენი
kjøpe ყიდვა
kjøpedyktig მსყიდველუნარიანი
kjøpeevne მსყიდველუნარიანობა
kjøpekraft მსყიდველუნარიანობა
kjøpekraftig მსყიდველუნარიანი
kjøpekraftsforbedring მსყიდველუნარიანობის

გაზრდა
kjøpekraftsnedgang მსყიდველუნარიანობის

შემცირება
kjøper მყიდველი
kjøpesenter სავაჭრო ცენტრი
kjøpesenterområde სავაჭრო ცენტრის

მიმდებარე ტერიტორია
kjøpesterk მსყიდველუნარიანი
kjøpmann ვაჭარი
kjøpstidspunkt ყიდვის მომენტი
kjøpt ნაყიდი
kjøre მართვა, ტარება (მანქანის)

გაშვება (პროგრამის)
kjørebane სავალი ნაწილი (გზის)
kjøredoning სატრანსპორტო საშუალება
kjørefelt რიგი (მრავალრიგიან

გზატკეცილზე)
kjørefil რიგი (მრავალრიგიან

გზატკეცილზე)
kjøreledning საკონტაქტო სადენი

(რკინიგზის/ტრამვაის)
kjørelys ფარა
kjøremåte ტარების სტილი
kjøreplan განრიგი
kjører მძღოლი
kjøreretning მოძრაობის მიმართულება
kjøreskole ტარების კურსები
kjørestil ტარების სტილი
kjøretime ტარების გაკვეთილი
kjøretøy სატრანსპორტო საშუალება,

მანქანა
kjøretøyavgift მანქანის გადასახადი
kjøretøyeier მანქანის მფლობელი
kjøretøyforsikring მანქანის დაზღვევა
kjøretøyhøyde მანქანის სიმაღლე
kjøretøyklasse მანქანის კლასი
kjøretøymontert მანქანაზე დამონტაჟებული

kjøkkenkrok kjøretøymontert
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kjøretøypark მანქანების პარკი
kjøretøyprodusent მანქანების მწარმოებელი
kjøreulykke ავტოავარია
kjøring მართვა, ტარება (მანქანის)

მოძრაობა
kjørsel მოძრაობა
kjøter ქუჩის ძაღლი
kjøtt ხორცი
kjøttbutikk ხორცის მაღაზია
kjøttdeig ფარში
kjøttdisk ხორცის დახლი
kjøtteksport ხორცის ექსპორტი
kjøttetende ხორცის მჭამელი
kjøtteter ხორცის მჭამელი
kjøttfarget ხორცისფერი
kjøttfarse ხორცის ფარში
kjøttfarvet ხორცისფერი
kjøttfri უხორცო
kjøttfull ხორციანი
kjøtthermetikk ხორცის კონსერვი
kjøttimport ხორცის იმპორტი
kjøttkniv ხორცის საჭრელი დანა
kjøttkvalitet ხორცის ხარისხი
kjøttkvern ხორცსაკეპი
kjøttmat ხორციანი საჭმელი
kjøttpris ხორცის ფასი
kjøttprodukt ხორცეული
kjøttrett ხორცეული, ხორციანი

კერძი
kjøttsmak ხორცის გემო
kjøttspisende ხორცის მჭამელი
kjøttvare ხორცეული
kjøttøks ნაჯახი
kladde შავად წერა
kladdebok შავი რვეული
klage ჩივილი
klagebehandling საჩივრის განხილვა
klagebrev საჩივარი
klagemål საჩივარი
klager მომჩივანი
klamme კვადრატული ფრჩხილი
klammer მომჭერი
klammerparentes კვადრატული ფრჩხილი
klan კლანი
klang ჟღერადობა, ტემბრი
klangfarge ტემბრი
klangfarve ტემბრი
klangfull ჟღერადი
klapp ტაში
klappe ტაში

მოთათუნება
ტყაპუნი

klapperorm ჩხრიალა გველი
(ქვეწარმავალი Crotalus)

klapperslange ჩხრიალა გველი
(ქვეწარმავალი Crotalus)

klar მზა, დამთავრებული
ცხადი, აშკარა
მოწმენდილი

klare გაწმენდა, მოწმენდა
დაძლევა, ატანა

klargjort განმარტებული
klargjøre მომზადება, მზადყოფნაში

მოყვანა
განმარტება, სიცხადის
შეტანა, ცხადყოფა

klargjøring მომზადება, მზადყოფნაში
მოყვანა
განმარტება, სიცხადის
შეტანა, ცხადყოფა

klargjøringsarbeid მოსამზადებელი სამუშაო
klarhet სიწმინდე

სიცხადე
klarinett კლარნეტი
klarlegge ცხადყოფა, ნათელყოფა
klarlegging ცხადყოფა, ნათელყოფა
klarne მოწმენდა (ცის)

ცხადყოფა
klarsyn ნათელხილვა
klarsynt ნათელმხილველი
klart ცხადად, აშკარად, ნათლად
klartekst გასაგები ენა
klartenkt გამჭრიახი
klarttalende გასაგებად მოლაპარაკე
klarttenkende საღად მოაზროვნე
klarvær მოწმენდილი ამინდი
klarværsdag დარიანი დღე
klase მტევანი

საგველა
klasebombe კლასტერული ბომბი
klasse კლასი
klassedeling კლასობრივი დაყოფა
klasseforskjell კლასობრივი სხვაობა
klasseinndeling კლასობრივი დაყოფა
klassekamerat თანაკლასელი
klassekamp კლასობრივი ბრძოლა
klassekrig კლასობრივი ბრძოლა
klassemessig კლასობრივი
klassemotsetning კლასობრივი

წინააღმდეგობა
klasserom საკლასო ოთახი
klasseskille კლასობრივი სხვაობა
klassestruktur კლასობრივი სტრუქტურა
klassestyrer დამრიგებელი
klassetime გაკვეთილი

kjøretøypark klassetime
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klassevenninne თანაკლასელი (გოგო)
klasseværelse საკლასო ოთახი
klassifikasjon კლასიფიკაცია
klassifikasjonssystem კლასიფიკაციის სისტემა
klassifisere კლასიფიცირება
klassifisering კლასიფიცირება
klassifiseringsspørsmål კლასიფიკაციის საკითხი
klassifiseringssystem კლასიფიკაციის სისტემა
klassiker კლასიკოსი
klassisisme კლასიციზმი
klassisk კლასიკური
klatre აძრომა, ასვლა
klatremus წითური მემინდვრია

(მღრღნელი Myodes
glareolus)

klatreplante ხვიარა მცენარე
klatrer მთამსვლელი, ალპინისტი
klatresport ალპინიზმი,

მთამსვლელობა
klatretau ბაგირი, თოკი
klatring ალპინიზმი,

მთამსვლელობა
klaustrofobi კლაუსტროფობია,

დახურული სივრცის შიში
klaustrofobisk კლაუსტროფობური
klaver როიალი
klaviatur კლავიატურა
kle ჩაცმა
klebe მიწებება, დაწებება
klebemiddel წებო
klebestoff წებოვანი ნივთიერება
klebrig წებოვანი, მწებვარე
klebutikk ტანსაცმლის მაღაზია
kledd ჩაცმული
kledning ტანისამოსი, სამოსი
klegg ბუზანკალი, მაწუხელა

(მწერი ოჯახიდან
Tabanidae)

klehandel ტანსაცმლის მაღაზია
kleis ენაჩლიფინა, ენაბლუ
klekke გამოჩეკა
klekkemaskin ინკუბატორი
klekkeprosess გამოჩეკის პროცესი
klekkeri ინკუბატორი
klekketid გამოჩეკის დრო
klekking გამოჩეკა
klekkingstidspunkt გამოჩეკის მომენტი
klem ჩახუტება

წნევა
klematis კატაბარდა, თეთრი

უსურვაზი (მცენარე
Clematis)

klemme მოჭერა
მომჭერი

klenge მოჭიდება
klengenavn მეტსახელი
kleptoman კლეპტომანი
kleptomani კლეპტომანია
klesbanker ტანსაცმლის საფერთხი
klesbutikk ტანსაცმლის მაღაზია
klesbørste ტანსაცმლის ჯაგრისი
klesdrakt ტანისამოსი, სამოსი
klesforretning ტანსაცმლის მაღაზია
kleshenger ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი
kleskjøp ტანსაცმლის ყიდვა
klesklype სამაგრი
kleskolleksjon ტანსაცმლის კოლექცია
klesplagg ტანსაცმელი
klesskap ტანსაცმლის კარადა
klessnor ტანსაცმლის გასაფენი თოკი
klesstativ ჩამოსაკიდი
klesstil ჩაცმულობის სტილი
klestørk ტანსაცმლის გაშრობა
klesvask ტანსაცმლის რეცხვა
klient კლიენტი, მომხმარებელი,

პაციენტი
klientell კლიენტურა
klientgruppe კლიენტთა ჯგუფი
klientstrøm კლიენტთა ნაკადი
klikk დაწკაპუნება
klikke დაწკაპუნება
klima ჰავა, კლიმატი
klimaanlegg კონდიციონერი
klimaekspert კლიმატოლოგი
klimaendring კლიმატის ცვლილება
klimaforandring კლიმატის ცვლილება
klimaforhold კლიმატური პირობები
klimaforsker კლიმატოლოგი
klimaforsking კლიმატოლოგია
klimaforskning კლიმატოლოგია
klimagass სათბურის ეფექტის

გამაძლიერებელი აირი
klimaks კულმინაცია
klimakterium კლიმაქსი
klimamessig კლიმატური
klimaskadelig ჰავისთვის მავნე
klimaskifte კლიმატის გამოცვლა
klimasone კლიმატური ზონა
klimatisk კლიმატური
klimatolog კლიმატოლოგი
klimatologi კლიმატოლოგია
klimatologisk კლიმატოლოგიური
klimaundersøkelse ჰავის შესწავლა
klinge რეკვა

ჟღერა

klassevenninne klinge
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klingende მჟღერი
klinikk კლინიკა
klinikkleder კლინიკის ხელმძღვანელი
klinisk კლინიკური
klippe კლდე

შეჭრა, ჭრა
გაკრეჭა
დაკომპოსტირება
(ბილეთის)

klippefast კლდესავით მყარი
klips მომჭერი

საყურე მომჭერით
klisje კლიშე
klistre მიწებება, მიკვრა
klistremerke მისაკრავი

ნაწები
klitoris კლიტორი
klitorisorgasme კლიტორული ორგაზმი
klo კლანჭი

მარწუხი
kloakk კანალიზაცია

კლოაკა
kloakkledning კანალიზაციის მილი
kloakklukt კანალიზაციის სუნი
kloakkrør კანალიზაციის მილი
kloakkvann კანალიზაცია, ჩამდინარე

წყლები
klode ციური სხეული, პლანეტა
klok გონიერი, ჭკვიანი
klokelig გონივრულად,

ჭყვიანურად, აზრიანად
klokke ზარი

საათი
მაჩიტა (ყვავილი
Campanula)

klokkeprodusent საათის მწარმოებელი
klokketime საათი
klokskap ჭკუა
klone კლონირება
kloning კლონირება
klor ქლორი
klore ქლორირება

გაკაწვრა
kloremerke ნაკაწრი
klorere ქლორირება
klorgass ქლორი
klorholdig ქლორის შემცველი
klorholdighet ქლორის შემცველობა
klorid ქლორიდი
klorlukt ქლორის სუნი
klorofyll ქლოროფილი
kloroplast ქლოროპლასტი
klorvann ქლორიანი წყალი

klosett საპირფარეშო
klosettskål უნიტაზი
kloster მონასტერი
klosterbygging მონასტრის შენება
klostergrunnlegger მონასტრის დამაარსებელი
klostermur მონასტრის კედელი
klosterport მონასტრის კარი
klosterruin მონასტრის ნანგრევები
klov ჩლიქი
klovn კლოუნი, ჯამბაზი
klovnemaske კლოუნის ნიღაბი
klubb კლუბი
klubbledelse კლუბის ხელმძღვანელობა
klubbmedlem კლუბის წევრი
kludder ნაჯღაბნი
kludre ჯღაბნა
klump გუნდა
klunger ასკილის ბუჩქნარი
klungerbusk ასკილი
klungerkratt ასკილის ბუჩქნარი
klungerrose ასკილი, ველური ვარდი
klut ტილო, ჩვარი
klype ჩქმეტა

სარეცხის სარჭი
klyster ოყნა
klær ტანსაცმელი, სამოსი,

ტანისამოსი
klø ქავილი
kløft ხეობა, ხევი

ხრამი
ნაპრალი

kløver სამყურა
kløverblad სამყურას ფოთოლი
kna მოზელა, ზელა
knall გრუხუნი
knallbra ჩინებული
knalldyr ძალიან ძვირი
knallert მოპედი
knallgass მგრგვინავი გაზი
knallgod ჩინებული
knallsterk ძლიერი
knapp ღილი, ღილაკი

მცირე
knappe შეკვრა
knappenål ქინძისთავი

ჭიკარტი
knapphet სიმცირე
knapphetsvare დეფიციტური საქონელი
knapphol ჩასაღილავი
knapphull ჩასაღილავი
knapt ცოტა

ოდნავ
knaske ხრამუნი

klingende knaske
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knaus გორაკი
kne მუხლი
knebøy ჩაჯდომა
knebøyd მუხლმოდრეკილი
knebøying ჩაჯდომა
knebøyning ჩაჯდომა
knekkand იხვინჯა (ფრინველი Anas

querquedula)
knekke ტკაცუნი

მოტეხა
knekort მუხლებამდე სიგრძის
knekt ვალეტი
knelang მუხლებამდე სიგრძის
knele მუხლებზე დგომა

დაჩოქება
kneledd მუხლის სახსარი
kneler ღვთისმლოცველა (მწერი

Mantis religiosa)
knelt დაჩოქილი
kneoperasjon მუხლის ოპერაცია
kneskjell კვირისთავი
kneskål კვირისთავი
knestrømpe მაღალყელიანი წინდები
knestående მუხლმოდრეკილი
knipling მაქმანი
kniplingbryllup ქორწილის მეცამეტე

წლისთავი
knippe შეკვრა
kniv დანა
knivblad დანის პირი
knivbruk დანის გამოყენება
knivdrept დანით მოკლული
knive დანის დარტყმა
knivkaster დანის მსროლელი
knivsblad დანის პირი
knivskade დანით მიყენებული

ჭრილობა
knivslire ქარქაში
knivspiss დანის წვერი
knivstikk დანის დარტყმა
knivstikker დანის დამრტყმელი
knivstikking დანის დარტყმა
knivsår დანით მიყენებული

ჭრილობა
knokkel ძვალი
knoll ბოლქვი
knopp კოკორი, კვირტი
knurre ღრენა
knuse მტვრევა, მსხვრევა,

დამტვრევა, გატეხვა,
დამსხვრევა

knusende გამანადგურებელი
knust გატეხილი, დამტვრეული

knute კვანძად შეკვრა
კვანძი

knutekål კოლრაბი
knutepunkt კვანძი
knutepunktfunksjon საკვანძო ფუნქცია
knytte კვანძი, კონა, ბოხჩა

შეკვრა
knyttende დამაკავშირებელი,

შემაკავშირებელი
knyttneve მუშტი
knyttnevestor მუშტისხელა
koaksial კოაქსიალური
koaksialkabel კოაქსიალური კაბელი
koala კოალა (ცხოველი

Phascolarctos cinereus)
koalabjørn კოალა (ცხოველი

Phascolarctos cinereus)
koalisjon კოალიცია
koalisjonshær კოალიციის ჯარი
koalisjonsleder კოალიციის ლიდერი
koalisjonsregjering კოალიციური მთავრობა
kobbe სელაპი
kobber სპილენძი
kobberalder ენეოლითის ხანა
kobberbrun სპილენძისფერი
kobberelektrode სპილენძის ელექტროდი
kobberfarget სპილენძისფერი
kobberfarvet სპილენძისფერი
kobberforekomst სპილენძის საბადო
kobberfunn სპილენძის აღმოჩენა
kobbergruve სპილენძის მაღარო
kobberholdig სპილენძის შემცველი
kobberinnhold სპილენძის შემცველობა
kobberkabel სპილენძის კაბელი
kobberkuppel სპილენძის გუმბათი
kobberlegering სპილენძის შენადნობი
kobbermalm სპილენძის მადანი
kobbermynt სპილენძის მონეტა
kobberplate სპილენძის ფირფიტა
kobberpris სპილენძის ფასი
kobberproduksjon სპილენძის წარმოება
kobberrød სპილენძისფერი
kobberrør სპილენძის მილი
kobberskive სპილენძის ფირფიტა
kobbertråd სპილენძის მავთული
kobbervitriol სპილენძის აჯასპი
koble მიერთება, შეერთება,

დაკავშირება
kobling კავშირი
koblingspunkt შეერთების წერტილი
kobolt კობალტი
koboltgruve კობალტის მაღარო
koboltholdig კობალტის შემცველი

knaus koboltholdig
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koboltmalm კობალტის მადანი
kobra კობრა
kobraslange კობრა
kode კოდი
kodeks კოდექსი
kodelås კოდით დაცული საკეტი
kodenavn კოდური სახელი
kodimensjon კოგანზომილება
koeffisient კოეფიციენტი
koeksistens თანაარსებობა
koeksistere თანაარსებობა
koffein კოფეინი
koffeinfri უკოფეინო
koffert ჩემოდანი
kofte კოფთა, ზედატანი
kognisjon შემეცნება
kognitiv შემეცნებითი
koherens კოჰერენტულობა
koherent თანმიმდევრული,

ურთიერთშეთანხმებული,
კოჰერენტული

koie ქოხი
kok დუღება

ხარშვა
kokain კოკაინი
kokainbeslag კოკაინის ამოღება
kokainhandel კოკაინით ვაჭრობა
kokainsmugling კოკაინის კონტრაბანდა
koke ხარშვა

დუღება
kokebok რეცეპტების წიგნი
kokende მდუღარე
kokeprosess ხარშვის პროცესი
kokepunkt დუღილის ტემპერატურა
kokepunkttemperatur დუღილის ტემპერატურა
koker მადუღარა
koketemperatur დუღილის ტემპერატურა
kokette პრანჭია, კეკლუცი
kokettere პრანჭვა, კეკლუცობა
kokevann მდუღარე წყალი
kokk მზარეული
kokke მზარეული (ქალი)
kokkefag მზარეულის საქმე
kokkehue მზარეულის ქუდი
kokkelue მზარეულის ქუდი
kokkepike მზარეული (გოგო)
kokos ქოქოსი
kokosnøtt ქოქოსი
kokosnøttolje ქოქოსის ზეთი
kokosnøttpalme ქოქოსის პალმა
kokosnøttre ქოქოსის პალმა
kokosolje ქოქოსის ზეთი
kokospalme ქოქოსის პალმა

koks კოქსი
kol ნახშირი
kolbe კოლბა

კონდახი
ტარო

kold ცივი, გრილი
koldbrann განგრენა
koldfeber ციებცხელება

მალარია
koldtbord შვედური მაგიდა
kolera ქოლერა
koleraepidemi ქოლერის ეპიდემია
kolerasmitte ქოლერის გადადება
kolerasmittet ქოლერით დაავადებული
kolerasyk ქოლერით დაავადებული
koleratilfelle ქოლერის შემთხვევა
kolerautbrudd ქოლერის ეპიდემია
kolgruve ნახშირის მაღარო
kolgruvearbeider ნახშირის მაღაროელი
kolhydrat ნახშირწყალი
kolibri კოლიბრი
kollaborasjon თანამშრომლობა
kollaborere თანამშრომლობა
kollaps ჩამონგრევა, ჩამოქცევა,

კოლაფსი
kollapse ჩამონგრევა
kollega კოლეგა
kollegial კოლეგიალური
kollegialitet კოლეგიალობა
kolleksjon კოლექცია
kollektiv კოლექტივი

კოლექტიური
kollektivavtale კოლექტიური

ხელშეკრულება
kollektiveiendom კოლექტიური საკუთრება
kollektivpseudonym საერთო ფსევდონიმი
kollektivpsevdonym საერთო ფსევდონიმი
kolli შეკვრა, ამანათი, გზავნილი
kollidere დაჯახება, შეჯახება
kollidering დაჯახება, შეჯახება
kollisjon დაჯახება, შეჯახება
kollisjonsfare შეჯახების საშიშროება
kollisjonskurs შეჯახების კურსი
kollisjonsoffer შეჯახების მსხვერპლი
kollisjonspute დამცავი ბალიში
kollisjonsulykke დაჯახება, შეჯახება
kollisjonsøyeblikk შეჯახების მომენტი
kolmørk ბნელი
kolon ორწერტილი
koloni კოლონია
kolonial კოლონიური
kolonialbutikk სურსათის მაღაზია
kolonialforretning სურსათის მაღაზია

koboltmalm kolonialforretning
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kolonialisme კოლონიალიზმი
kolonialist კოლონიალისტი
kolonialistisk კოლონიალისტური
kolonialvare სურსათი
kolonimakt კოლონიური სახელმწიფო
kolonisasjon კოლონიზაცია
kolonisator კოლონიზატორი
koloniseringspolitikk კოლონიზაციის პოლიტიკა
koloniseringsprosess კოლონიზაციის პროცესი
kolonne სვეტი

კოლონა
kolorere გაფერადება
koloritt კოლორიტი
kolossal გიგანტური, უზარმაზარი
kolpartikkel ნახშირის მტვერის

ნაწილაკი
kolpris ნახშირის ფასი
kolsvart ნახშირივით შავი
kolsyre ნახშირორჟანგი

ნახშირმჟავა
kolsyregass ნახშირორჟანგი
koma კომა
kombattant მებრძოლი
kombinasjon კომბინაცია
kombinat კომბინატი
kombinatorikk კომბინატორიკა
kombinatorisk კომბინატორული
kombinere კომბინირება
kombinert კომბინირებული
komedie კომედია
komet კომეტა
kometaktig სწრაფი, ელვისებური
kometbane კომეტის ორბიტა
komethale კომეტის კუდი
komfort კომფორტი
komfortabel კომფორტული
komfyr ქურა
komiker კომიკოსი, იუმორისტი
komikk კომიკურობა
komisk კომიკური
komite კომიტეტი
komitemedlem კომიტეტის წევრი
komitemøte კომიტეტის სხდომა
komitesekretær კომიტეტის მდივანი
komma მძიმე
kommandant კომენდანტი
kommandere მბრძანებლობა, განკარგვა
kommando ბრძანება

სპეცდანიშნულების რაზმი
komme მოსვლა, ჩამოსვლა
kommende დამდეგი, მომავალი
kommensurabel თანაზომადი, შედარებადი,

შესადარი

kommentar კომენტარი
kommentator კომენტატორი
kommentere კომენტირება
kommersialisering კომერციალიზაცია
kommersialisert კომერციალიზებული
kommersiell კომერციული
kommisjon კომისია
kommisjonsmedlem კომისიის წევრი
kommissær კომისარი
kommode კომოდი
kommodebein კომოდის ფეხი
kommodeben კომოდის ფეხი
kommodeskuff კომოდის უჯრა
kommunal კომუნალური
kommune მუნიციპალიტეტი, კომუნა
kommuneadministrasjon კომუნის ადმინისტრაცია
kommunebudsjett კომუნის ბიუჯეტი
kommunegrense კომუნის საზღვარი
kommunekasse კომუნის ხაზინა
kommunesenter კომუნის ცენტრი
kommunikasjon კომუნიკაცია, კავშირი
kommunikasjonsevne კომუნიკაბელურობა
kommunikasjonsform კომუნიკაციის ფორმა
kommunikasjonskanal კომუნიკაციის არხი,

საკომუნიკაციო არხი
kommunikasjonsknutepunkt საკომუნიკაციო კვანძი
kommunikasjonslinje კომუნიკაციის ხაზი,

საკომუნიკაციო ხაზი
kommunikasjonsmessig საკომუნიკაციო
kommunikasjonsmiddel კომუნიკაციის საშუალება,

საკომუნიკაციო საშუალება
kommunikasjonsminister კომუნიკაციების მინისტრი
kommunikasjonsnett საკომუნიკაციო ქსელი
kommunikasjonsnettverk საკომუნიკაციო ქსელი
kommunikasjonssatellitt საკომუნიკაციო

თანამგზავრი
kommunikasjonssektor საკომუნიკაციო სექტორი
kommunikasjonsselskap საკომუნიკაციო კომპანია
kommunikasjonssenter საკომუნიკაციო ცენტრი
kommunikasjonssystem საკომუნიკაციო სისტემა
kommunikasjonsutstyr საკომუნიკაციო

აღჭურვილობა
kommunisme კომუნიზმი
kommunist კომუნისტი
kommunistisk კომუნისტური
kommunistparti კომუნისტური პარტია
kommunistpropaganda კომუნისტური პროპაგანდა
kommunistregime კომუნისტური რეჟიმი
kommutativ კომუტაციური
kommutator კომუტატორი
kompakt კომპაქტური

კომპაქტი (შემოსაზღვრული
ჩაკეტილი სიმრავლე)

kolonialisme kompakt
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kompakthet კომპაქტურობა
kompaktifisering კომპაქტიფიკაცია
kompaktkamera კომპაქტური კამერა
kompani კომპანია
kompanjong კომპანიონი
komparabel თანაზომადი, შედარებადი,

შესადარი
komparasjon შედარება
komparativ შედარებითი
komparere შედარება
kompass კომპასი
kompassnål კომპასის ისარი
kompatibel თავსებადი
kompatibilitet თავსებადობა
kompensasjon კომპენსაცია
kompensasjonskrav კომპენსაციის მოთხოვნა
kompensere კომპენსირება, ანაზღაურება
kompetanse კომპეტენცია

კომპეტენტურობა
kompetansenivå კომპეტენციის დონე
kompetanseområde კომპეტენციის არე
kompetansespørsmål კომპეტენციის საკითხი
kompetent კომპეტენტური
kompilasjon კომპილაცია
kompilator კომპილატორი
kompilere კომპილირება
kompleks კომპლექსი
kompleksitet სირთულე, კომპლექსურობა
komplekskonjugert კომპლექსურად

შეუღლებული
komplement დამატება
komplementvinkel დამატებითი კუთხე
komplett სრული

სრულიად
kompletthet სისრულე
komplikasjon გართულება
kompliment ქათინაური, კომპლიმენტი
komplisere გართულება
komplisert გართულებული
komponent კომპონენტი, შემადგენელი

ნაწილი
komponentbytte კომპონენტის შეცვლა
komponere შედგენა
komponist კომპოზიტორი
komposisjon კომპოზიცია
kompost კომპოსტი
kompott კომპოტი
kompresjon შეკუმშვა, კომპრესია
kompresjonsmetode შეკუმშვის მეთოდი
kompressibel კუმშვადი
kompressibilitet კუმშვადობა
kompressor კომპრესორი
komprimere კუმშვა

komprimering შეკუმშვა
kompromiss კომპრომისი
kompromissløs უკომპრომისო
kompromissløshet უკომპრომისობა
kompromittere კომპრომეტირება
kompromittert კომპრომეტირებული
kon კონუსი
kondens კონდენსატი
kondensasjon კონდენსაცია
kondensasjonskjerne კონდენსაციის ცენტრი
kondensasjonsprosess კონდენსაციის პროცესი
kondensat კონდენსატი
kondensator კონდენსატორი
kondensere კონდენსირება
kondensering კონდენსირება
kondisjon მდგომარეობა

პირობა
kondisjonal პირობითი
kondisjonere კონდიცირება
kondisjonering კონდიცირება
kondisjoneringssystem კონდიცირების სისტემა
konditor კონდიტერი
konditori საკონდიტრო
konditorvare საკონდიტრო ნაწარმი
kondolanse თანაგრძნობა

სამძიმარი
kondolere თანაგრძნობის გამოხატვა,

მწუხარების გაზიარება
kondom პრეზერვატივი
kondor კონდორი (ფრინველი

Vultur gryphus)
konduktans გამტარობა
konduktor გამტარი
konduktør კონდუქტორი
kone ცოლი
konebytte ცოლის გამოცვლა
konfekt კანფეტი
konfekteske კანფეტის კოლოფი
konferanse კონფერენცია, კრება,

სხდომა, თათბირი,
გასაუბრება

konferansedag კონფერენციის დღე
konferansedeltager კონფერენციის მონაწილე
konferansedeltaker კონფერენციის მონაწილე
konferanseprogram კონფერენციის პროგრამა
konferanserom საკონფერენციო დარბაზი,

სხდომათა დარბაზი
konferansesal საკონფერენციო დარბაზი,

სხდომათა დარბაზი
konferansested კონფერენციის ადგილი
konferere შედარება, შეჯერება,

შეთანხმება, კონსულტაცია
konfesjon კონფესია

kompakthet konfesjon
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konfidensialitet კონფიდენციალურობა
konfidensiell კონფიდენციალური
konfigurasjon კონფიგურაცია
konfirmasjon დადასტურება
konfiskasjon ჩამორთმევა, კონფისკაცია
konfiskere ჩამორთმევა
konflikt კონფლიქტი
konfliktavvergelse კონფლიქტის თავიდან

აცილება
konfliktavverging კონფლიქტის თავიდან

აცილება
konfliktfare კონფლიქტის საშიშროება
konfliktforebygging კონფლიქტების თავიდან

აცილება
konfliktforhold კონფლიქტური

ურთიერთობა
konfliktforsker კონფლიქტოლოგი
konfliktforsking კონფლიქტოლოგია
konfliktforskning კონფლიქტოლოგია
konfliktfri არაკონფლიქტური
konfliktfull კონფლიქტური
konfliktfylt კონფლიქტური
konfliktfylthet კონფლიქტურობა
konfliktløser კონფლიქტების

მომგვარებელი
konfliktløsning კონფლიქტის მოგვარება
konfliktløsningsmekanisme კონფლიქტის მოგვარების

მექანიზმი
konfliktrammet კონფლიქტის შედეგად

დაზარალებული
konfliktsituasjon კონფლიქტური სიტუაცია
konform შესაფერისი

კონფორმული
konformisme კონფორმიზმი
konformist კონფორმისტი
konformistisk კონფორმისტული
konfrontasjon კონფრონტაცია,

დაპირისპირება
konfrontasjonslinje კონფრონტაციის ხაზი
konfrontasjonspolitikk კონფრონტაციის პოლიტიკა
konfrontere კონფრონტაცია,

დაპირისპირება
konfus დაბნეული
konfusjon დაბნეულობა, გაუგებრობა
konføderasjon კონფედერაცია
konge მეფე
kongedømme სამეფო

მონარქია
kongefamilie სამეფო ოჯახი
kongekrone მეფის გვირგვინი
kongelig სამეფო, მეფური
kongepalass მეფის სასახლე
kongepar მეფე-დედოფალი

kongepingvin სამეფო პინგვინი
(ფრინველი Aptenodytes
patagonicus)

kongepuddel სამეფო პუდელი
kongepyton სამეფო პითონი

(ქვეწარმავალი Python
regius)

kongerike სამეფო
kongeslott მეფის სასახლე
kongestatue მეფის ქანდაკება
kongetrone (სამეფო) ტახტი
kongetroskap მეფის ერთგულება
kongevørdnad მეფის პატივისცემა
kongeørn მთის არწივი (ფრინველი

Aquila chrysaetus)
kongle გირჩა
konglebit მენაძვია (ჩიტი Pinicola

enucleator)
konglomerat კონგლომერატი
kongress კონგრესი
kongressarrangør კონგრესის ორგანიზატორი
kongressbibliotek კონგრესის ბიბლიოთეკა
kongressdelegat კონგრესის დელეგატი
kongressdeltager კონგრესის მონაწილე
kongressdeltaker კონგრესის მონაწილე
kongressflertall კონგრესის უმრავლესობა
kongressmann კონგრესმენი
kongressmedlem კონგრესის წევრი
kongressvalg კონგრესის არჩევნები
kongressvedtak კონგრესის

გადაწყვეტილება
konjakk კონიაკი
konjakkflaske კონიაკის ბოთლი
konjakkglass კონიაკის ჭიქა
konjugasjon უღლება
konjugere უღლება, შეუღლება
konjugert შეუღლებული
konjunksjon კავშირი
konjunktur კონიუნქტურა
konjunkturavhengig კონიუნქტურაზე

დამოკიდებული
konjunkturell კონიუნქტურული
konjunkturmessig კონიუნქტურული
konkav ჩაზნექილი
konkavlinse ჩაზნექილი ლინზა
konkludere დასკვნის გამოტანა
konkludering დასკვნის გამოტანა
konklusjon დასკვნა
konkret კონკრეტული
konkrethet კონკრეტულობა
konkretisere დაკონკრეტება

konfidensialitet konkretisere
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konkurranse კონკურენცია
კონკურსი
შეჯიბრი

konkurranseaspekt კონკურენციის ასპექტი
konkurransebegrensende კონკურენციის

შემზღუდავი
konkurransedeltager კონკურსის მონაწილე
konkurransedeltaker კონკურსის მონაწილე
konkurransedyktig კონკურენტუნარიანი
konkurransedyktighet კონკურენტუნარიანობა
konkurranseevne კონკურენტუნარიანობა
konkurransefaktor კონკურენციის ფაქტორი
konkurransefremmende კონკურენციის

წამახალისებელი
konkurransehindrende კონკურენციის

შემაფერხებელი
konkurransekraft კონკურენტუნარიანობა
konkurransekraftig კონკურენტუნარიანი
konkurransemoment კონკურენციის მომენტი
konkurranseskadelig კონკურენციის

შემაფერხებელი
konkurrent კონკურენტი, მეტოქე
konkurrere კონკურირება, მეტოქეობა
konkurs გაკოტრება, ლიკვიდაცია
konkylie ნიჟარა
konsekvens თანმიმდევრულობა

შედეგი
konsekvent თანმიმდევრული
konsens კონსენსუსი
konsensus კონსენსუსი
konsensusprinsipp კონსენსუსის პრინციპი
konsentrasjon კონცენტრაცია
konsentrasjonsevne კონცენტრაციის უნარი
konsentrasjonsleir საკონცენტრაციო ბანაკი
konsentrasjonsleirfange საკონცენტრაციო ბანაკის

ტყვე
konsentrasjonsproblem კონცენტრაციის პრობლემა
konsentrat კონცენტრატი
konsentrere კონცენტრირება
konsentrert კონცენტრირებული
konsepsjon ჩასახვა
konsept გეგმა, კონცეპცია
konseptuell კონცეპტუალური
konsern კონცერნი
konsert კონცერტი
konsertalbum საკონცერტო ალბომი
konsertarrangør კონცერტის ორგანიზატორი
konsertbillett კონცერტის ბილეთი
konsertflygel საკონცერტო როიალი
konserthall საკონცერტო დარბაზი
konsertsal საკონცერტო დარბაზი
konsertutgave საკონცერტო ვერსია
konservatisme კონსერვატიზმი

konservativ კონსერვატიული
konservatorium კონსერვატორია
konservere კონსერვირება
konservering კონსერვირება
konserveringsmiddel კონსერვანტი
konservert დაკონსერვებული
konsesjon დათმობა

ნებართვა
konsis მოკლე
konsistent თანმიმდევრული

მუდმივი
konsolidasjon კონსოლიდაცია
konsolidere კონსოლიდირება
konsolidering კონსოლიდირება
konsolidert კონსოლიდირებული
konsoll მართვის პანელი

კონსოლი, ბრჯენი
konsonant თანხმოვანი
konsonantdobling თანხმოვნის გაორკეცება
konsonantfordobling თანხმოვნის გაორკეცება
konsortium კონსორციუმი
konspirasjon შეთქმულება
konspirasjonsteori შეთქმულების თეორია
konspirativ კონსპირაციული
konspirator კონსპირატორი,

შეთქმულების მონაწილე
konspiratorisk კონსპირაციული
konspirere შეთქმულების მოწყობა
konstant მუდმივი

მუდმივა, კონსტანტა
konstellasjon თანავარსკვლავედი
konstituent შემადგენელი ნაწილი
konstitusjon კონსტიტუცია
konstitusjonell კონსტიტუციური,

საკონსტიტუციო
konstitusjonsdomstol საკონსტიტუციო

სასამართლო
konstmuseum ხელოვნების მუზეუმი
konstruksjon კონსტრუქცია
konstruksjonsmetode აგების მეთოდი
konstruktiv კონსტრუქციული
konstruktivisme კონსტრუქტივიზმი
konstruktør კონსტრუქტორი
konsul კონსული
konsulat საკონსულო
konsulent კონსულტანტი
konsulenthonorar კონსულტანტის ჰონორარი
konsulentstilling კონსულტანტის

თანამდებობა
konsultasjon კონსულტაცია
konsulær საკონსულო
konsum მოხმარება
konsument მომხმარებელი

konkurranse konsument
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konsumentelektronikk საყოფაცხოვრებო
ელექტრონიკა

konsumere მოხმარება
konsumpsjon მოხმარება
konsumsamfunn მოხმარების საზოგადოება
kontakt კონტაქტი, კავშირი
kontakte დაკავშირება
kontaktfri უკონტაქტო
kontaktgruppe საკონტაქტო ჯგუფი
kontaktledning კონტაქტური სადენი
kontaktlinse კონტაქტური ლინზა
kontaktløs უკონტაქტო
kontaktperson საკონტაქტო პირი
kontaktsøkende კონტაქტის მაძიებელი
kontakttelefon საკონტაქტო ტელეფონი
kontaminasjon დაბინძურება, მოწამვლა
kontaminere დაბინძურება, მოწამვლა
kontaminering დაბინძურება, მოწამვლა
kontant ნაღდი ფული
kontantbetaling ნაღდი ფულით გადახდა
kontantuttak ფულის გამოტანა
kontekst კონტექსტი
kontekstavhengig კონტექსტზე

დამოკიდებული
kontekstmeny კონტექსტური მენიუ
kontekstsensitiv კონტექსტზე

დამოკიდებული
kontemplasjon მზერა

ჩაფიქრება
kontemplere მზერა
kontemporær თანამედროვე
kontinent კონტინენტი
kontinental კონტინენტალური
kontinentalklima კონტინენტალური ჰავა
kontinentalsokkel კონტინენტური შელფი
kontingent საწევრო გადასახადი

კონტინგენტი
kontinuasjon გაგრძელება
kontinuere გაგრძელება
kontinuerlig უწყვეტი
kontinuerligt უწყვეტად
kontinuitet უწყვეტობა
kontinuitetsbetingelse უწყვეტობის პირობა
konto ანგარიში
kontohaver ანგარიშის მფლობელი
kontoholder ანგარიშის მფლობელი
kontoinnehaver ანგარიშის მფლობელი
kontonummer ანგარიშის ნომერი
kontor კანტორა, ოფისი

კაბინეტი
kontoradresse ოფისის მისამართი
kontorarbeid საოფისე სამუშაო
kontorarbeider ოფისის თანამშრომელი

kontordør ოფისის კარი
kontorinventar საოფისე ინვენტარი
kontorjobb საოფისე სამუშაო
kontorlokale საოფისე ფართი
kontormedarbeider ოფისის თანამშრომელი
kontormøbel საოფისე ავეჯი
kontorpersonale ოფისის პერსონალი
kontorrotte კანცელარიის ვირთხა
kontortelefon ოფისის ტელეფონი,

სამსახურის ტელეფონი
kontorvegg ოფისის კედელი
kontorvindu ოფისის ფანჯარა
kontoutskrift ანგარიშზე

განხორციელებული
საბანკო ოპერაციების
ამონაწერი

kontrabande კონტრაბანდა
kontrabass კონტრაბასი
kontrabevis კონტრმტკიცებულება
kontradiksjon წინააღმდეგობა
kontradiktorisk წინააღმდეგობრივი
kontraefterretning კონტრდაზვერვა
kontraefterretningstjeneste კონტრდაზვერვა
kontraetterretning კონტრდაზვერვა
kontraetterretningstjeneste კონტრდაზვერვა
kontraindikasjon უკუჩვენება
kontraksjon შეკუმშვა
kontrakt ხელშეკრულება,

კონტრაქტი
kontraktarbeid სახელშეკრულებო სამუშაო
kontraktbrudd ხელშეკრულების დარღვევა
kontraktforhold ხელშეკრულების პირობები
kontraktforpliktet ხელშეკრულებით

დავალებული
kontraktinngåelse ხელშეკრულების დადება
kontraktløs უკონტრაქტო,

უხელშეკრულებო
kontraktmessig სახელშეკრულებო
kontraktsbrudd ხელშეკრულების დარღვევა
kontraktsforhold ხელშეკრულების პირობები
kontraktsforpliktelse სახელშეკრულებო

ვალდებულებები
kontraktsinngåelse ხელშეკრულების დადება
kontraktsløs უკონტრაქტო,

უხელშეკრულებო
kontraktsmessig სახელშეკრულებო
kontraktstjeneste საკონტრაქტო სამსახური
kontraktsvilkår ხელშეკრულების პირობები
kontrakttilbud კონტრაქტის შეთავაზება
kontrarevolusjon კონტრრევოლუცია
kontrarevolusjonær კონტრრევოლუციონერი
kontrari შემხვედრი მიმართულების
kontrasignere ხელმოწერის დამოწმება

konsumentelektronikk kontrasignere
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kontraspionasje კონტრდაზვერვა
kontraspionasjetjeneste კონტრდაზვერვა
kontrast კონტრასტი
kontrastbilde კონტრასტული სურათი
kontrastfarge კონტრასტული ფერი
kontrastfarget კონტრასტული
kontrastfarve კონტრასტული ფერი
kontrastfarvet კონტრასტული
kontrastforsterkning კონტრასტის გაძლიერება
kontrastfylt კონტრასტული
kontrastløs არაკონტრასტული
kontrastrik კონტრასტული
kontribuere წვლილის შეტანა
kontribusjon წვლილი
kontroll კონტროლი, შემოწმება
kontrollerbar კონტროლირებადი
kontrollere შემოწმება
kontrollering შემოწმება
kontrollert კონტროლირებული
kontrollgruppe საკონტროლო ჯგუფი
kontrollmekanisme კონტროლის მექანიზმი
kontrollmetode კონტროლის მეთოდი
kontrollmulighet კონტროლის

შესაძლებლობა
kontrollnummer საკონტროლო ნომერი
kontrollpanel კონტროლის პანელი
kontrollsiffer საკონტროლო ციფრი
kontrollør კონტროლიორი,

გამკონტროლებელი,
შემმოწმებელი

kontrolløyemed გასაკონტროლებლად
kontrovers წინააღმდეგობა,

უთანხმოება
kontroversfylt წინააღმდეგობრივი, სადაო
kontroversiell წინააღმდეგობრივი, სადაო
kontrær შემხვედრი მიმართულების

საპირისპირო
kontur კონტური
konus კონუსი
konvall სვინტრი (მცენარე

Polygonatum)
konveks ამოზნექილი
konveksitet ამოზნექილობა
konveksjon კონვექცია
konveksjonscelle კონვექციური უჯრედი
konveksjonsmønster კონვექციური სურათი
konveksjonsprosess კონვექციური პროცესი
konveksjonsstrøm კონვექციური ნაკადი
konvekslinse ამოზნექილი ლინზა
konveniens ჩვეულება
konvensjon კონვენცია

ჩვეულება
konvensjonell ჩვეულებრივი

konvergens კრებადობა
konvergent კრებადი
konversabel ლაპარაკის მოყვარული
konversasjon საუბარი, ბაასი
konversere საუბარი, ბაასი
konvertere გარდაქმნა

გადახურდავება
konverteringsprosess გარდაქმნის პროცესი
konvertibel კონვერტირებადი
konvolutt კონვერტი
kooperasjon თანამშრომლობა,

კოოპერაცია
koordinasjon კოორდინაცია
koordinat კოორდინატი
koordinatakse საკოორდინატო ღერძი
koordinatangivelse კოორდინატების მითითება
koordinator კოორდინატორი
koordinatpar კოორდინატთა წყვილი
koordinatsystem კოორდინატთა სისტემა
koordinattransformasjon კოორდინატთა გარდაქმნა
koordinatvektor საკოორდინატო ვექტორი
koordinere კოორდინირება, შეთანხმება
koordinerende მაკოორდინირებელი
koordinering კოორდინირება, შეთანხმება
koordineringsgruppe საკოორდინაციო ჯგუფი
koordineringskomite საკოორდინაციო კომიტეტი
koordinert კოორდინირებული
kopi ასლი
kopiere კოპირება, ასლის გადაღება
kopiering კოპირება, ასლის გადაღება
kopieringsmaskin ასლის გადამღები,

ქსეროქსი
kopimaskin ასლის გადამღები,

ქსეროქსი
kople მიერთება, შეერთება,

დაკავშირება
kopp ჭიქა, ფინჯანი
kopper სპილენძი
kopperaktig სპილენძისებრი
kopperbrun სპილენძისფერი
kopperelektrode სპილენძის ელექტროდი
kopperfarget სპილენძისფერი
kopperfarvet სპილენძისფერი
kopperforekomst სპილენძის საბადო
kopperfri უსპილენძო
kopperfunn სპილენძის აღმოჩენა
koppergruve სპილენძის მაღარო
kopperholdig სპილენძის შემცველი
kopperinnhold სპილენძის შემცველობა
kopperkabel სპილენძის კაბელი
kopperkuppel სპილენძის გუმბათი
kopperlegering სპილენძის შენადნობი
koppermalm სპილენძის მადანი

kontraspionasje koppermalm
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koppermynt სპილენძის მონეტა
kopperplate სპილენძის ფირფიტა
kopperpris სპილენძის ფასი
kopperrød სპილენძისფერი
kopperrør სპილენძის მილი
koppertråd სპილენძის მავთული
koppervitriol სპილენძის აჯასპი
kopulasjon შეწყვილება
kor ქორო
korall მარჯანი
korallaktig მარჯნისეული
korallbryllup მარჯნის ქორწილი,

ქორწილის
ოცდამეთხუთმეტე
წლისთავი

koralldyr მარჯანი
korallkoloni მარჯნის კოლონია
korallpiggsopp ირმისბაწარა (სოკო

Hericium coralloides)
korallrev მარჯნის რიფი
korallrød მარჯნისფერი
koralløy მარჯნის კუნძული, ატოლი
koranen ყურანი
korde ქორდა
kordial გულის
koreaner კორეელი
koreansk კორეული
koreanskspråklig კორეულენოვანი
koreograf ქორეოგრაფი
koreografi ქორეოგრაფია
koreografisk ქორეოგრაფიული
koriander ქინძი
korint ქიშმიში, ჩამიჩი
kork საცობი
korke დაცობა
korket დაცობილი
korketrekker კორპსაძრობი
korn მარცვლეული
kornaks თავთავი
kornblomst ღიღილო, ნარცეცხლა

(მცენარე Centaurea cyanus)
korneksport მარცვლეულის ექსპორტი
kornell შვინდი (ბუჩქი Cornus)
kornfarget ხორბლისფერი
kornfarvet ხორბლისფერი
kornimport მარცვლეულის იმპორტი
kornkråke ჭილყვავი (ფრინველი

Corvus frugilegus)
kornslag მარცვლეული
kornspurv მეფეტვია (ჩიტი Emberiza

calandra)
korollar შედეგი, დასკვნა
korona გვირგვინი (მზის)

korporasjon კორპორაცია
korporativ კორპორაციული
korps სასულე ორკესტრი

კორპუსი (სამხედრო)
ჯგუფი

korreksjon შესწორება, კორექცია
korrekt სწორი

კორექტული
korrektur კორექტურა
korrekturlakk ნაწერის შესასწორებელი

სითხე
korrekturlese კორექტირება
korrekturleser კორექტორი
korrekturlesning კორექტირება
korrelasjon კორელაცია
korrelasjonskoeffisient კორელაციის კოეფიციენტი
korrespondanse კორესპონდენცია, მიმოწერა

თანადობა, მიმართება
korrespondent კორესპონდენტი
korridor დერეფანი
korridorpolitikk კულუარული პოლიტიკა
korrigere შესწორება, კორექტირება
korrigerende მაკორექტირებელი
korrigering შესწორება, კორექტირება
korrigert შესწორებული,

კორექტირებული
korrodere ჟანგვა, დაჟანგვა
korrosjon კოროზია
korrosjonsbeskyttende ჟანგვისგან დამცავი
korrosjonsbestandig უჟანგავი
korrosjonshindrende კოროზიის შემაფერხებელი
korrupsjon კორუფცია
korrupsjonsanklage კორუფციის ბრალდება
korrupsjonsavsløring კორუფციაში მხილება
korrupsjonsbekjemper კორუფციასთან მებრძოლი
korrupsjonslignende კორუფციის მაგვარი
korrupsjonsmistenkt კორუფციაში ეჭვმიტანილი
korrupsjonsnivå კორუფციის დონე
korrupsjonsproblem კორუფციის პრობლემა
korrupsjonsrammet კორუფციის შედეგად

დაზარალებული
korrupt კორუმპირებული
kors ჯვარი
korsett კორსეტი
korsfarer ჯვაროსანი
korsfarerhær ჯვაროსანთა ლაშქარი
korsfarertid ჯვაროსანთა ხანა
korsfeste ჯვარცმა
korsfestelse ჯვარცმა
korsfestet ჯვარცმული
korsfesting ჯვარცმა
korsformet ჯვრის ფორმის

koppermynt korsformet
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korsnebb ნისკარტმარწუხა (ჩიტი
Loxia)

korsrygg წელი
korstog ჯვაროსნული ლაშქრობა
korstroll ზღვის ვარსკვლავი
korsveg გზაჯვარედინი
korsvei გზაჯვარედინი
kort ბარათი

მოკლე
მოკლედ

kortbaneflyplass მოკლებილიკიანი
აეროპორტი

kortbeint მოკლეფეხებიანი,
მოკლეფეხება

kortbukse შორტი
kortbølge მოკლე ტალღა
kortbølgeforbindelse მოკლეტალღოვანი კავშირი
kortbølgeradio მოკლეტალღოვანი რადიო
kortbølgesender მოკლეტალღოვანი

გადამცემი
kortbølgesending მოკლეტალღოვანი

მაუწყებლობა
kortbølgestasjon მოკლეტალღოვანი

რადიოსადგური
kortbølget მოკლეტალღიანი,

მოკლეტალღოვანი,
მოკლეტალღური

kortdistanse მოკლე მანძილი
kortermet მოკლემკლავებიანი
kortesje კორტეჟი
kortfilm მოკლემეტრაჟიანი ფილმი
korthåret მოკლედ შეჭრილი

მოკლებეწვიანი
kortkurs მოკლე კურსი
kortnummer ბარათის ნომერი
kortpelset მოკლებეწვიანი
kortsiktig მოკლევადიანი
kortslutning მოკლე ჩართვა
kortspill ბანქო
kortspiller ბანქოს მოთამაშე
kortstokk ბანქოს დასტა
kortsynt ახლომხედველი
kortsynthet ახლომხედველობა
korttenkt მოუფიქრებელი
korttidsansettelse მოკლევადიანი დასაქმება
korttidsarbeid მოკლევადიანი სამუშაო
korttidsavtale მოკლევადიანი შეთანხმება
korttidsfengsling მოკლევადიანი პატიმრობა
korttidsfravær ცოტა ხნით გაცდენა
korttidshukommelse მოკლევადიანი მეხსიერება
korttidsjobb მოკლევადიანი სამუშაო
korttidskontrakt მოკლევადიანი კონტრაქტი
korttidslån მოკლევადიანი სესხი

korttidsorientert მოკლევადიანი
korttidsstrategi მოკლევადიანი სტრატეგია
korttidsvirkning მოკლევადიანი მოქმედება
kortutgave შემოკლებული გამოცემა
kortutsteder ბარათის გამცემი
kortvarig ხანმოკლე
korund კორუნდი
kos მყუდროება, სიმყუდროვე
kosakk კაზაკი
kose ტკბობა
kosebamse დათუნია, სათამაშო დათვი
kosebjørn დათუნია, სათამაშო დათვი
kosedyr რბილი სათამაშო
koselig მყუდრო, საამო

მყუდროდ
kosmetikk კოსმეტიკა
kosmetisk კოსმეტიკური
kosmetolog კოსმეტოლოგი
kosmetologisk კოსმეტოლოგიური
kosmisk კოსმოსური
kosmodrom კოსმოდრომი
kosmogoni კოსმოგონია
kosmograf კოსმოგრაფი
kosmografi კოსმოგრაფია
kosmografisk კოსმოგრაფიული
kosmolog კოსმოლოგი
kosmologi კოსმოლოგია
kosmologisk კოსმოლოგიური
kosmonaut კოსმონავტი
kosmopolitisk კოსმოპოლიტური
kosmopolitisme კოსმოპოლიტიზმი
kosmopolitt კოსმოპოლიტი
kosmos კოსმოსი
kost ცოცხი

კვება
kostbar ძვირფასი,

ძვირადღირებული, ძვირი
kostbarhet ძვირფასეულობა
koste ღირებულება

მოხვეტა, დაგვა
kostelig ძვირი, ძვირფასი
kosthold კვება, დიეტა
kostnad ხარჯი
kostnadsberegning ხარჯების დათვლა
kostnadsdekning ხარჯების დაფარვა
kostnadsdeling ხარჯების განაწილება
kostnadseffektiv ეკონომიური
kostnadsestimat ხარჯების შეფასება
kostnadsfordeling ხარჯების განაწილება
kostnadsfri უფასო
kostnadsinndeling ხარჯების განაწილება
kostnadskontroll ხარჯების კონტროლი
kostnadskrevende ხარჯიანი

korsnebb kostnadskrevende
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kostnadskutt ხარჯების შემცირება
kostnadsmessig ხარჯვითი
kostnadsnivå ხარჯების დონე
kostnadsoversikt ხარჯების მიმოხილვა
kostnadsreduksjon ხარჯების შემცირება
kostnadsrelatert ხარჯვითი
kostnadssammenligning ხარჯების შედარება
kostnadssammenlikning ხარჯების შედარება
kostnadssenking ხარჯების შემცირება
kostnadssenkning ხარჯების შემცირება
kostnadsside ხარჯვითი ნაწილი
kostnadsstigning ხარჯების ზრდა
kostnadsstyring ხარჯების მართვა
kostnadsvekst ხარჯების ზრდა
kostnadsøkning ხარჯების ზრდა
kostpris თვითღირებულება
kostskole სკოლა-ინტერნატი
kostyme კოსტიუმი
kotelett კატლეტი
kovalent კოვალენტური
krabbe კიბორჩხალა

ხოხვა, ცოცვა
krabbegang გვერდითი სვლა
krabbegir პირველი სიჩქარე
kraft ძალა
kraftbalanse ძალთა ბალანსი
kraftbehov ენერგომოთხოვნა
kraftbesparende ენერგიის დამზოგველი
kraftblokk ენერგობლოკი
kraftdistribusjon ენერგოგანაწილება
krafteksport ენერგოექსპორტი
kraftenhet ძალის ერთეული
kraftetterspørsel ენერგომოთხოვნა
kraftforbruk ენერგომოხმარება
kraftforsyning ენერგომომარაგება,

ენერგომიწოდება,
ენერგომოწოდება

kraftfull მძლავრი
kraftgate მაღალი ძაბვის გადამცემი

ხაზი
kraftig ძლიერი, მძლავრი

ღონიერი
kraftigvirkende ძლიერმოქმედი
kraftintensiv ენერგოტევადი
kraftkilde ენერგიის წყარო
kraftkrevende ენერგოტევადი
kraftkrise ენერგოკრიზისი
kraftledning ელექტროგადამცემი ხაზი
kraftledningstrase გადამცემი ხაზი
kraftlevering ენერგომიწოდება,

ენერგომომარაგება,
ენერგომოწოდება

kraftlinje ელექტროგადამცემი ხაზი

kraftlinjefirma ელმიმწოდებელი კომპანია
kraftlinjetrase გადამცემი ხაზი
kraftløs უძლური, ძალგამოცლილი,

ძალებდაშრეტილი
kraftløshet უძლურება
kraftmarked ენერგობაზარი
kraftmoment ბრუნვის მომენტი
kraftnett ელექტროქსელი
kraftoverføring ელექტროგადაცემა
kraftoverføringslinje ელექტროგადამცემი ხაზი
kraftproduksjon ენერგოგენერაცია
kraftprodusent ენერგომწარმოებელი
kraftressurs ენერგორესურსი
kraftstasjon ელექტროსადგური
kraftsystem ენერგოსისტემა
kraftverk ელექტროსადგური
kraftverksanlegg ელექტროსადგური
kraftverkstasjon ელექტროსადგური
krage საყელო
kragebein ლავიწი
kragebeinsbrudd ლავიწის მოტეხილობა
krageben ლავიწი
kragebensbrudd ლავიწის მოტეხილობა
krakk ტაბურეტი
krampe კრუნჩხვა, სპაზმი
kran ონკანი

ამწე
kranbil ამწე მანქანა
krangel ჩხუბი, კინკლაობა
krangle ჩხუბი, კინკლაობა
kranglevoren კაპასი, შარიანი
kraniebrudd თავის ქალის მოტეხილობა
kranium თავის ქალა
krans გვირგვინი (ყვავილებისგან)

რგოლი
kransborre ფოლორცის ბალახი

(მცენარე Marrubium vulgare)
kransenedleggelse ყვავილებით შემკობა
krasj შეჯახება
krasje შეჯახება
krasjlande (თვითმფრინავის)

ავარიული დაჯდომა
krasjlanding (თვითმფრინავის)

ავარიული დაჯდომა
krater კრატერი
kraterformet კრატერისებრი
kratersjø კრატერული ტბა
kratt ბუჩქნარი
krattskog ბუჩქნარი
krav მოთხოვნა
kravbrev წერილობითი მოთხოვნა
krave საყელო
kravebein ლავიწი

kostnadskutt kravebein
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kravebeinsbrudd ლავიწის მოტეხილობა
kraveben ლავიწი
kravle ხოხვა, ცოცვა
kravløs უპრეტენზიო,

არამომთხოვნი
kravstor მომთხოვნი
kreativ შემოქმედებითი
kreativitet შემოქმედება
kredit კრედიტი
kreditere დაკრედიტება
kreditor კრედიტორი
kreditorforbund კრედიტორთა კავშირი
kreditorforening კრედიტორთა კავშირი
kreditorinteresse კრედიტორთა ინტერესი
kreditorland კრედიტორი ქვეყანა
kreditt კრედიტი
kredittager მევალე, სესხის ამღები
kredittaker მევალე, სესხის ამღები
kredittbeløp კრედიტის ოდენობა
kredittgiver კრედიტორი
kredittkort საკრედიტო ბარათი
kredittkortformat საკრედიტო ბარათის

ფორმატი
kredittkortnummer საკრედიტო ბარათის

ნომერი
kredittvolum კრედიტის მოცულობა
kreere შექმნა
kreft კიბო (სიმსივნე)
kreftbehandling კიბოს მკურნალობა
kreftdiagnose კიბოს დიაგნოზი
kreftdiagnostikk კიბოს დიაგნოსტიკა
kreftfare კიბოს საშიშროება
kreftforebygging კიბოს პრევენცია
kreftform კიბოს ფორმა
kreftforsker მკვლევარი-ონკოლოგი
kreftforsking ონკოლოგია
kreftforskingssenter ონკოლოგიური ცენტრი
kreftforskning ონკოლოგია
kreftforskningssenter ონკოლოგიური ცენტრი
kreftframkallende კანცეროგენული, კიბოს

გამომწვევი
kreftfremkallende კანცეროგენული, კიბოს

გამომწვევი
kreftoffer კიბოს მხვერპლი
kreftproblem კიბოს პრობლემა
kreftproblematikk კიბოს პრობლემატიკა
kreftsjukdom კიბო
kreftspesialist კიბოს სპეციალისტი
kreftstatistikk კიბოს სტატისტიკა
kreftsvulst კიბო
kreftsykdom კიბო
krefttilfelle კიბოს შემთხვევა
krefttype კიბოს ტიპი

kreftundersøkelse ონკოლოგიური გამოკვლევა
kreftype კიბოს ტიპი
krekling შავი კეწერა (კენკრა

Empetrum nigrum)
krem ნაღები, კრემი
kremasjon კრემაცია
kremasjonsovn საკრემაციო ღუმელი
krematorium კრემატორიუმი
kremfarget კრემისფერი
kremfarvet კრემისფერი
krenke შელახვა, შეურაცხყოფა
krenkelse შელახვა, შეურაცხყოფა
kreps კიბო, კირჩხიბი
krepsdyr კიბო
krepsebestand კიბოს პოპულაცია
krets წრე

წრედი
არე

kretse შემოხაზვა, წრის შემორტყმა
kretsgang წრეზე სიარული, ბრუნვა,

მიმოქცევა
kretsløp წრეზე სიარული, ბრუნვა,

მიმოქცევა
kreve მოთხოვნა
krevende მომთხოვნი
krig ომი
krige ომის წარმოება
kriger მეომარი
krigførende მეომარი
krigføring ომის წარმოება
krigsavvergende ომის ამაცილებელი
krigsberedskap საბრძოლო მზადყოფნა
krigsdeltager ომის მონაწილე
krigsdeltaker ომის მონაწილე
krigserklæring ომის გამოცხადება
krigsfange ტყვე
krigsfangeleir ტყვეთა ბანაკი
krigsfangenskap ტყვეობა
krigsfare ომის საშიშროება
krigsfartøy სამხედრო გემი
krigsfase ომის ფაზა
krigsfly სამხედრო თვითმფრინავი
krigsflyger სამხედრო მფრინავი
krigsforberedelse ომისთვის მზადება
krigsforbrytelse ომის დანაშაული
krigsforbryter ომის დამნაშავე
krigsforbrytertribunal სამხედრო ტრიბუნალი
krigsfront ომის ფრონტი
krigsfrykt ომის შიში
krigsgud ომის ღმერთი
krigsgudinne ომის ქალღმერთი
krigshelt ომის გმირი
krigshisser ომის გამჩაღებელი

kravebeinsbrudd krigshisser
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krigshistorie ომის ისტორია
krigshumør საომარი განწყობა
krigshyl საბრძოლო ძახილი
krigskamerat თანამებრძოლი
krigslignende ომისმაგვარი
krigsmann მეომარი
krigsmessig საომარი
krigsmonument ომის მონუმენტი
krigsmotstander ომის მოწინააღმდეგე
krigsoffer ომის მსხვერპლი
krigsområde საომარი ზონა
krigsoperasjon საბრძოლო ოპერაცია
krigsoppgave საბრძოლო ამოცანა
krigsperiode ომის პერიოდი
krigsproklamasjon ომის გამოცხადება
krigsrammet ომის შედეგად

დაზარალებული
krigsrisiko ომის საშიშროება
krigsrop საბრძოლო ძახილი
krigssituasjon საომარი ვითარება
krigsskip სამხედრო გემი
krigsslutt ომის დასასრული
krigssone საომარი ზონა
krigsstemning საომარი განწყობა
krigstid ომის პერიოდი
krigstilstand საომარი მდგომარეობა
krigsveteran ომის ვეტერანი
krigsveteransykehus ომის ვეტერანთა

საავადმყოფო
krigsøyemed საომრად
krigsårsak ომის მიზეზი
krimbok დეტექტივი
krimforfatter დეტექტივის ავტორი
kriminal კრიმინალური
kriminalisering კრიმინალიზაცია
kriminalist კრიმინალისტი
kriminalistikk კრიმინალისტიკა
kriminalitet კრიმინალიტეტი,

დამნაშავეობა
kriminalitetsbekjempelse დამნაშავეობის წინააღმდეგ

ბრძოლა
kriminalitetsbølge დამნაშავეობის ტალღა
kriminalitetsforebyggende დამნაშავეობის აღმკვეთი
kriminalitetsforebygging დამნაშავეობის თავიდან

აცილება
kriminalitetsfrykt დამნაშავეობის შიში
kriminalitetsnivå დამნაშავეობის დონე
kriminalitetsstatistikk დამნაშავეობის სტატისტიკა
kriminalitetsøkning დამნაშავეობის ზრდა
kriminalpoliti კრიმინალური პოლიცია
kriminalroman დეტექტივი
kriminalstatistikk დამნაშავეობის სტატისტიკა

kriminell კრიმინალური,
დანაშაულებრივი
კრიმინალი

kriminolog კრიმინოლოგი
kriminologi კრიმინოლოგია
kriminologisk კრიმინოლოგიური
kringgå შემოვლა
kringgående შემოვლითი
kringkaste მაუწყებლობა
kringkaster მაუწყებელი
kringkasting გადაცემა, მაუწყებლობა
kringkastingsavgift გადასახადი

საზოგადოებრივი
ტელევიზიით
სარგებლობისთვის

kringkastingsforetak სამაუწყებლო კომპანია
kringkastingslisens გადასახადი

საზოგადოებრივი
ტელევიზიით
სარგებლობისთვის

kringkastingsprogram ტელერადიოგადაცემათა
პროგრამა

kringkastingsselskap სამაუწყებლო კომპანია
kringkastingsspørsmål მაუწყებლობის საკითხი
kringkastingsstasjon ტელერადიოგადამცემი

სადგური
kringkastingsvirksomhet ტელერადიომაუწყებლობა
kringsatt გარშემორტყმული,

ალყაშემორტყმული
kringsette გარშემორტყმა, ალყაში

მოქცევა
krise კრიზისი
kriseberedskap კრიზისული მზადყოფნა
krisehjelp ჰუმანიტარული დახმარება
kriseperiode კრიზისის პერიოდი
krisepreget კრიზისული
kriserammet კრიზისის შედეგად

დაზარალებული
krisesituasjon კრიზისული მდგომარეობა
krisetilstand კრიზისული მდგომარეობა
kristelig ქრისტიანული
kristeligdemokrat ქრისტიან-დემოკრატი
kristeligdemokratisk ქრისტიან-დემოკრატიული
kristen ქრისტიანი
kristendom ქრისტიანობა
kristendomsfag ქრისტიანობა (საგანი)
kristendomsfientlig ანტიქრისტიანული
kristne გაქრისტიანება
kristusstatue ქრისტეს ქანდაკება
kriterium კრიტერიუმი
kritiker კრიტიკოსი
kritikk კრიტიკა

krigshistorie kritikk
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kritikkløs კრიტიკას მოკლებული
არაკრიტიკული

kritikkstorm კრიტიკის ქარცეცხლი
kritikksyk ზედმეტად კრიტიკული
kritikkverdig კრიტიკის ღირსი,

გასაკრიტიკებელი
kritisere გაკრიტიკება
kritisering გაკრიტიკება
kritisk კრიტიკული
kritt ცარცი
krittaktig ცარცისებრი
kritthvit ცარცივით თეთრი
krittperiode ცარცული პერიოდი
kro ჩიჩახვი
kroat ხორვატი
kroatisk ხორვატული
krok კაუჭი

კუთხე
krokodille ნიანგი
krokodillefarm ნიანგების ფერმა
krokodilleklemme კბილებიანი მომჭერი
krokodilleskinn ნიანგის ტყავი
krokodilletåre ნიანგის ცრემლი
krokus ზაფრანა (მცენარე Crocus)
krom ქრომი
kromholdig ქრომის შემცველი
kromkonsentrasjon ქრომის კონცენტრაცია
kromosom ქრომოსომა
kromstål ქრომის ფოლადი
krone გვირგვინი

კრონი
kronekurs კრონის კურსი
kronestykke ერთკრონიანი მონეტა
kronhjort კეთილშობილი ირემი

(ცხოველი Cervus elaphus)
kronikk ქრონიკა
kroning გვირგვინის დადგმა
kroningsseremoni გვირგვინის დადგმის

ცერემონია
kronisk ქრონიკული
kronjuvelbryllup ქორწილის სამოცდამეხუთე

წლისთავი
kronograf ქრონოგრაფი
kronologi ქრონოლოგია
kronologisk ქრონოლოგიური
kronometer ქრონომეტრი
kronoskop ქრონოსკოპი
kronprins ტახტის მემკვიდრე,

კრონპრინცი
kronprinsesse კრონპრინცესა
kropp ტანი, სხეული
kroppsarbeid ფიზიკური შრომა
kroppsbygger კულტურისტი

kroppsbygging კულტურიზმი
kroppsbygning კულტურიზმი
kroppsdel სხეულის ნაწილი
kroppslukt სხეულის სუნი
kroppssprog სხეულის ენა
kroppsspråk სხეულის ენა
kroppstemperatur სხეულის ტემპერატურა
kroppsvarme სხეულის სითბო
kroppsvisitasjon ჩხრეკა
kroppsvisitere ჩხრეკა
kroppsvisitering ჩხრეკა
kroppsøving ფიზკულტურა
kroppsøvingsfag ფიზკულტურა (საგანი)
kroppsøvingslærer ფიზკულტურის

მასწავლებელი
krossved ძახველი (ბუჩქი Viburnum

opulus)
krukke ქოთანი, დოქი
krum მრუდი, გამრუდებული
krumme მოხრა, გამრუდება, დახრა
krumning სიმრუდე
krumningsradius სიმრუდის რადიუსი
krumrygget კუზიანი
krus კათხა
kruse დახვევა
kruset ხუჭუჭა, დახვეული
krushåret ხუჭუჭთმიანი
krusifiks ჯვარცმა
krutt თოფისწამალი, დენთი
kruttlukt დენთის სუნი
krydder სანელებელი, სუნელი
krydderi სანელებელი, სუნელი
kryddernellik სანელებელი მიხაკი
krydret ცხარე
krykke ყავარჯენი
krypdyr ქვეწარმავალი
krype ხოხვა, ცოცვა
krypende მცოცავი
krypinn სორო

პატარა ოთახი
krypmure მარწყვა ბალახი (მცენარე

Potentilla reptans)
krypskytter ბრაკონიერი
krypskytteri ბრაკონიერობა
kryptere დაშიფრვა
kryptering დაშიფრვა
krypteringsalgoritme დაშიფრვის ალგორითმი
krypteringsmekanisme დაშიფრვის მექანიზმი
krypteringsmetode დაშიფრვის მეთოდი
krypteringsprogram დაშიფრვის პროგრამა
kryptimian ბეგქონდარა (მცენარე

Thymus serpyllum)
kryptografi კრიპტოგრაფია

kritikkløs kryptografi
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kryptografisk კრიპტოგრაფიული
krypton კრიპტონი
krysantemum ქრიზანთემა
krysning გადაკვეთა
krysningspunkt გადაკვეთის წერტილი
krysningssted გადაკვეთის ადგილი
kryss ჯვარი
kryssbestøving ჯვარედინა დამტვერვა
krysse ჯვრის დასმა

გადაჯვარება
გადაკვეთა

kryssepunkt გადაკვეთის წერტილი
krysser კრეისერი
kryssermissil ფრთოსანი რაკეტა
krysserrakett ფრთოსანი რაკეტა
kryssfiner ფანერი, ფირფიცარი
kryssforhør ჯვარედინა დაკითხვა
kryssing გადაკვეთა
kryssingspunkt გადაკვეთის წერტილი
kryssning გადაკვეთა
kryssningspunkt გადაკვეთის წერტილი
kryssord კროსვორდი
kryssordoppgave კროსვორდი
kryssprodukt ვექტორული ნამრავლი
krysspunkt გადაკვეთის წერტილი
krystall კრისტალი

ბროლი
krystallakse კრისტალური ღერძი
krystallbryllup ბროლის ქორწილი,

ქორწილის მეთხუთმეტე
წლისთავი

krystallfigur ბროლის ფიგურა
krystallgitter კრისტალური გისოსი
krystallglass ბროლის ჭიქა

ბროლი
krystallisasjon კრისტალიზაცია
krystallisere კრისტალიზება
krystallisering კრისტალიზება
krystallisk კრისტალური
krystallklar ცხადი, ნათელი
krystallograf კრისტალოგრაფი
krystallografi კრისტალოგრაფია
krystallografisk კრისტალოგრაფიური
krystallvase ბროლის ვაზა
krystallysekrone ბროლის ჭაღი
krøll კულული, ხლართი
krøllalfa ლოკოკინა
krølle კულული

დახვევა
ჭმუჭნა, დაჭმუჭნა

krøllet ხუჭუჭა, ხვეულა
krøllfri სწორი, დაუჭმუჭნელი
krøllhår ხუჭუჭა თმა

krøllparentes ფიგურული ფრჩხილი
krønike ქრონიკა
krønikeskriver მემატიანე
kråke ყვავი
kråkebolle ზღვის ზღარბი
kråkebær შავი კეწერა (კენკრა

Empetrum nigrum)
kråkeliknende ყვავისებური
kråkereir ყვავის ბუდე
ku ძროხა
kubaner კუბელი
kubansk კუბის
kube კუბი

სკა
kubikkcentimeter კუბური სანტიმეტრი
kubikkdesimeter კუბური დეციმეტრი
kubikkilometer კუბური კილომეტრი
kubikkmeter კუბური მეტრი
kubikkmillimeter კუბური მილიმეტრი
kubikkrot კუბური ფესვი
kubisk კუბური
kubisklikning კუბური განტოლება
kubjelle ზარი

მედგარა (მცენარე Pulsatilla)
kubus კუბი
kuguar პუმა (ცხოველი Puma

concolor)
kul ნაზარდი, შეშუპება

კოპი
მაგარი

kulde სიცივე, ყინვა
kuldebølge სიცივის ტალღა
kuldefast ყინვაგამძლე
kuldefølelse სიცივის გრძნობა
kuldegrad გრადუსი ყინვა
kuldeperiode ცივი პერიოდი
kuldskjær მცივანა
kule ბურთი, ბურთულა

ბირთვი
ტყვია

kulelager საკისარი
kulelyn სფერული მეხი
kulemage მრგვალი მუცელი
kulinarisk კულინარული
kuling ძლიერი ქარი
kulisser კულისები
kull ნახშირი
kulldioksid ნახშირორჟანგი
kulldrevet ნახშირზე მომუშავე
kullforbruk ნახშირის ხარჯი
kullfri უნახშირო
kullgruve ნახშირის მაღარო
kullgruvearbeider ნახშირის მაღაროელი

kryptografisk kullgruvearbeider
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kullhydrat ნახშირწყალი
kullmørk ბნელი
kullmørke წყვდიადი
kullpartikkel ნახშირის მტვერის

ნაწილაკი
kullpris ნახშირის ფასი
kullproduksjon ნახშირის წარმოება
kullsort ნახშირივით შავი
kullsvart ნახშირივით შავი
kullsyre ნახშირორჟანგი
kullsyregass ნახშირორჟანგი
kullsyreholdig ნახშირორჟანგის შემცველი
kulminasjon კულმინაცია
kulsyre ნახშირმჟავა
kult კულტი
kultivere კულტივირება
kultivering კულტივირება
kultivert კულტივირებული
kultur კულტურა
kulturaften კულტურული საღამო
kulturarbeider ხელოვნების მუშაკი
kulturarrangement კულტურული ღონისძიება
kulturarv კულტურული

მემკვიდრეობა
kulturarvmuseum კულტურული

მემკვიდრეობის მუზეუმი
kulturbærende კულტურის მატარებელი
kulturbærer კულტურის მატარებელი
kulturcentrum კულტურის ცენტრი
kulturelite კულტურული ელიტა
kulturell კულტურული
kulturfestival კულტურის ფესტივალი
kulturforbindelse კულტურული კავშირი
kulturforsker კულტუროლოგი
kulturforsking კულტუროლოგია
kulturforskjell კულტურული სხვაობა
kulturforskning კულტუროლოგია
kulturforståelse კულტურის გაგება
kulturhistorie კულტურის ისტორია
kulturhovedstad კულტურის დედაქალაქი
kulturkritiker კულტურის კრიტიკოსი
kulturkritikk კულტურის კრიტიკა
kulturkunnskap კულტურის ცოდნა
kulturkveld კულტურული საღამო
kulturliv კულტურული ცხოვრება
kulturløs უკულტურო
kulturløshet უკულტურობა
kulturmangfold კულტურული

მრავალსახეობა
kulturminister კულტურის მინისტრი
kulturminne კულტურის ძეგლი
kulturprogram კულტურული პროგრამა
kulturpåvirkning კულტურის ზეგავლენა

kultursamarbeid კულტურული
თანამშრომლობა

kultursenter კულტურის ცენტრი
kultursentrum კულტურის ცენტრი
kulturtilhørighet კულტურული კუთვნილება
kulturutvekslingsavtale შეთანხმება კულტურული

გაცვლის შესახებ
kulturutvikling კულტურის განვითარება
kulturvernaktivist კულტურის დაცვის

აქტივისტი
kultus კულტი
kulør ფერი
kumulasjon დაგროვება
kumulativ კუმულაციური, ჯამური
kumulere დაგროვება
kun მხოლოდ
kunde კლიენტი, მომხმარებელი,

მყიდველი
kundekategori კლიენტების კატეგორია
kundekrets კლიენტურა
kundeliste კლიენტთა სია
kunne შეძლება, ცოდნა
kunngjort გამოცხადებული
kunngjøre გამოცხადება, განცხადება,

გახმაურება, გაჟღერება
kunngjørelse გამოცხადება, განცხადება,

გახმაურება, გაჟღერება
kunngjøring გამოცხადება, განცხადება,

გახმაურება, გაჟღერება
kunnskap ცოდნა
kunnskapsfelt ცოდნის სფერო
kunnskapsfull მცოდნე
kunnskapsgren ცოდნის დარგი
kunnskapskilde ცოდნის წყარო
kunnskapsløs უცოდინარი
kunnskapsmangel უცოდინარობა
kunnskapsnivå ცოდნის დონე
kunnskapsområde ცოდნის სფერო
kunnskapsrik მცოდნე
kunnskapstørst სწავლის წყურვილი
kunnskapsunivers ცოდნის სამყარო
kunst ხელოვნება
kunstakademi სამხატვრო აკადემია
kunstanmelder ხელოვნების კრიტიკოსი
kunstekspert ხელოვნების ექსპერტი
kunstelskende ხელოვნების მოყვარული
kunstelsker ხელოვნების მოყვარული
kunstferdig დაოსტატებული,

დახელოვნებული,
გაწაფული

kunstgalleri სამხატვრო გალერეა
kunstgjødsel ხელოვნური სასუქი

kullhydrat kunstgjødsel
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kunstgjødselfabrikk ხელოვნური სასუქის
ქარხანა

kunstglad ხელოვნების მოყვარული
kunsthistorie ხელოვნების ისტორია
kunsthovedstad ხელოვნების დედაქალაქი
kunsthøyskole ხელოვნების აკადემია
kunstig ხელოვნური

ხელოვნურად
kunstis ხელოვნური ყინული
kunstkjenner ხელოვნებათმცოდნე
kunstkritiker ხელოვნების კრიტიკოსი
kunstkritikk ხელოვნების კრიტიკა
kunstleksikon ხელოვნების

ენციკლოპედია
kunstløp ფიგურული სრიალი
kunstløper ფიგურული მოსრიალე
kunstmaler მხატვარი
kunstmaling მხატვრობა

ფერწერა
kunstmuseum ხელოვნების მუზეუმი
kunstner მხატვარი

ხელოვანი
kunstnerinne მხატვარი

ხელოვანი
kunstnerorganisasjon ხელოვანთა ორგანიზაცია
kunstnerpar ხელოვანთა წყვილი
kunstnerportrett ხელოვანის პორტრეტი
kunstskole სამხატვრო სკოლა
kunstsprog ხელოვნური ენა
kunstspråk ხელოვნური ენა
kunstsvømming სინქრონული ცურვა
kunstvanningssystem სარწყავი სისტემა
kunstverden ხელოვნების სამყარო
kunstverk ხელოვნების ნიმუში
kunstvitenskap ხელოვნებათმცოდნეობა
kupe კუპე
kupere დაჭრა (ყურების/კუდის)
kupong კუპონი, ტალონი
kupp ხუნტა, გადატრიალება
kuppel გუმბათი
kuppelformet გუმბათოვანი,

გუმბათისებრი
kuppforsøk გადატრიალების მცდელობა
kur მკურნალობა
kurativ სამკურნალო, მკურნალი
kurator კურატორი
kurbad სამკურნალო წყლები
kurder ქურთი
kurdisk ქურთული
kure მკურნალობა
kurer კურიერი
kurere მკურნალობა, განკურნება
kurering მკურნალობა, განკურნება

kuriositet კურიოზი
იშვიათობა

kuriosum კურიოზი
kuriøs უცნაური
kurs კურსი

გეზი
kursarrangør კურსის ორგანიზატორი
kursdeltager კურსის მონაწილე
kursdeltaker კურსის მონაწილე
kursendring გეზის ცვლილება
kursfall კურსის ვარდნა
kursiv დახრილი შრიფტი
kursivskrift დახრილი შრიფტი
kurskamerat კურსელი, თანაკურსელი
kursnedgang კურსის ვარდნა
kursoppgang კურსის ზრდა
kursras კურსის ვარდნა
kursstigning კურსის ზრდა
kursstøtte კურსის მხარდაჭერა
kurssvingning კურსის მერყეობა
kursted კურორტი
kursvariasjon კურსის ცვლილება
kursøkning კურსის ზრდა
kurtisane კურტიზანი
kurv კალათა
kurvaktig კალათისებრი
kurvball კალათბურთი
kurvballforbund კალათბურთელთა კავშირი
kurvballspiller კალათბურთელი
kurve მრუდე

მრუდი
kurvflaske ბოცა
kuse ვულვა
kusine ბიძაშვილი, მამიდაშვილი,

დეიდაშვილი
kusk მეეტლე
kusma ყბაყურა
kusmavaksine ყბაყურას ვაქცინა
kuste დაშოშმინება
kustus დისციპლინა, წესრიგი
kusymre ფურისულა (მცენარე

Primula vulgaris)
kutt ჭრილი

ჭრილობა
kutte გაჭრა, ჭრა
kutter კატარღა
kuttskade ჭრილობა
kvadrant კვადრანტი
kvadrat კვადრატი
kvadratcentimeter კვადრატული სანტიმეტრი
kvadratdesimeter კვადრატული დეციმეტრი
kvadratinnhold ფართობი
kvadratisk კვადრატული

kunstgjødselfabrikk kvadratisk
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kvadratkilometer კვადრატული კილომეტრი
kvadratmeter კვადრატული მეტრი
kvadratmeterpris კვადრატული მეტრის ფასი
kvadratmillimeter კვადრატული მილიმეტრი
kvadratrot კვადრატული ფესვი
kvadrere კვადრატში აყვანა
kvakk ყიყინი
kvakksalver ექიმბაში, შარლატანი
kvakksalveri ექიმბაშობა
kvalifikasjon კვალიფიკაცია
kvalifiseringsgruppe საკვალიფიკაციო ჯგუფი
kvalifiseringskamp საკვალიფიკაციო თამაში
kvalifiseringskonkurranse საკვალიფიკაციო შეჯიბრი
kvalifisert კვალიფიცირებული
kvalitativ თვისობრივი
kvalitet ხარისხი

თვისება
kvalitetsarbeid ხარისხიანი სამუშაო
kvalitetsaspekt ხარისხის ასპექტი
kvalitetsbedømmelse ხარისხის შეფასება
kvalitetsbegrep ხარისხის ცნება
kvalitetsforbedring ხარისხის გაუმჯობესება
kvalitetsforringelse ხარისხის დავარდნა
kvalitetshevning ხარისხის გაზრდა
kvalitetskjennetegn ხარისხის ნიშანი
kvalitetsklær ხარისხიანი ტანსაცმელი
kvalitetskontroll ხარისხის კონტროლი
kvalitetskontrollere ხარისხის შემოწმება
kvalitetskrav ხარისხის მოთხოვნა
kvalitetskriterium ხარისხის კრიტერიუმი
kvalitetsløs უხარისხო
kvalitetsmerke ხარისხის ნიშანი
kvalitetsmessig ხარისხობრივი
kvalitetsmusikk ხარისხიანი მუსიკა
kvalitetsmøbel ხარისხიანი ავეჯი
kvalitetsprodukt ხარისხიანი ნაწარმი
kvalitetsprøve ხარისხის შემოწმება
kvalitetsreduksjon ხარისხის გაუარესება
kvalitetssikrende ხარისხის

უზრუნველმყოფელი
kvalitetssikring ხარისხის უზრუნველყოფა
kvalitetssikringsfunksjon ხარისხის უზრუნველყოფის

ფუნქცია
kvalitetssikringssystem ხარისხის უზრუნველყოფის

სისტემა
kvalitetssjekk ხარისხის შემოწმება
kvalitetsstandard ხარისხის სტანდარტი
kvalitetsstål ხარისხიანი ფოლადი
kvalitetstap ხარისხის დაკარგვა
kvalitetstegn ხარისხის ნიშანი
kvalitetstjeneste ხარისხიანი მომსახურება
kvalitetsundersøkelse ხარისხის შემოწმება
kvalitetsvare ხარისხიანი ნაწარმი

kvalitetsvurdering ხარისხის შეფასება
kvalitetsøkning ხარისხის ზრდა
kvalme გულის რევა
kvant კვანტი
kvantedatamaskin კვანტური კომპიუტერი
kvanteeffekt კვანტური ეფექტი
kvanteelektrodynamikk კვანტური

ელექტროდინამიკა
kvantefeltteori კვანტური ველის თეორია
kvantefysiker კვანტური ფიზიკის

სპეციალისტი
kvantefysikk კვანტური ფიზიკა
kvantegravitasjon კვანტური გრავიტაცია
kvantekjemi კვანტური ქიმია
kvantekromodynamikk კვანტური ქრომოდინამიკა
kvantekryptografi კვანტური კრიპტოგრაფია
kvantelogikk კვანტური ლოგიკა
kvantemekanikk კვანტური მექანიკა
kvanteoscillator კვანტური ოსცილატორი
kvantesystem კვანტური სისტემა
kvantetall კვანტური რიცხვი
kvanteteori კვანტური თეორია
kvantetilstand კვანტური მდგომარეობა
kvantifisere შეფასება
kvantisering დაკვანტვა
kvantiseringsregel დაკვანტვის წესი
kvantitativ რაოდენობრივი
kvantitet რაოდენობა, ოდენობა
kvantum რაოდენობა
kvark კვარკი
kvarkteori კვარკების თეორია
kvart მეოთხედი
kvartal კვარტალი
kvartalsavgift კვარტალური გადასახადი
kvartalsmessig კვარტალური
kvartalsoversikt კვარტალური მიმოხილვა
kvartalsrapport კვარტალური ანგარიში
kvartalsresultat კვარტალური შედეგი
kvartalsstatistikk კვარტალური სტატისტიკა
kvartalsvis კვარტალურად
kvartbekkasin ჭყინპო (ფრინველი

Lymnocryptes minima)
kvarter კვარტალი

საათის მეოთხედი
kvartersrute განრიგი თხუთმეტწუთიანი

შუალედით
kvartett კვარტეტი
kvartfinale მეოთხედფინალი
kvartfinalebillett მეოთხედფინალის ბილეთი
kvartfinalekamp მეოთხედფინალის თამაში
kvartfinalist მეოთხედფინალისტი
kvarthundre ოცდახუთი
kvarts კვარცი

kvadratkilometer kvarts

Norsk-georgisk ordbok 233



kvartskrystall კვარცის კრისტალი
kvartssandstein კვარციანი ქვიშაქვა
kvartssandsten კვარციანი ქვიშაქვა
kvartsur კვარცის საათი
kvartårhundre საუკუნის მეოთხედი,

ოცდახუთი წელიწადი
kvasar კვაზარი
kvasifilosofi კვაზიფილოსოფია
kvasilineær კვაზიწრფივი
kvasivitenskap კვაზიმეცნიერება
kvasivitenskapelig კვაზიმეცნიერული
kvede კომში, ბია (ხე Cydonia)
kvedetre კომშის ხე
kvein ნამიკრეფია (მცენარე

Agrostis)
kveise მუწუკი
kvekerot მხოხავი ჭანგა (მცენარე

Agropyron repens)
kvekk ყიყინი
kvekke ყიყინი
kveld საღამო
kvelde მოსაღამოება
kveldsavis საღამოს გაზეთი
kveldsbønn საღამოს ლოცვა
kveldsdugg საღამოს ნამი
kveldsfly საღამოს ფრენა
kveldsgudstjeneste საღამოს ღვთისმსახურება
kveldshimmel საღამოს ცა
kveldsjobb საღამოს სამუშაო
kveldskole საღამოს სკოლა
kveldskonsert საღამოს კონცერტი
kveldskurs საღამოს კურსი
kveldsmat ვახშამი
kveldsmål ვახშამი
kveldsmåltid ვახშამი
kveldsprogram საღამოს პროგრამა
kveldssending საღამოს გამოშვება
kveldsskift საღამოს ცვლა
kveldsskole საღამოს სკოლა
kveldssol საღამოს მზე
kveldstid საღამოს საათები
kveldstime საღამოს საათი
kveldsutgave საღამოს გამოცემა
kvele ხრჩობა, გუდვა
kvelerslange მახრჩობელა გველი

(ქვეწარმავალი ოჯახიდან
Boidae)

kvelning დახრჩობა
kvelningsforsøk დახრჩობის მცდელობა
kvelstof აზოტი
kvern წისქვილი, საფქველი,

ხორცსაკეპი
kverne დაფქვა

kvernhus წისქვილი
kvikk სწრაფი, მოსწრებული
kvikksand ფხვიერი მიწა
kvikksølv ვერცხლისწყალი
kvikksølvaktig ვერცხლისწყლისებრი
kvikksølvbarometer ვერცხლისწყლის

ბარომეტრი
kvikksølvdamp ვერცხლისწყლის ორთქლი
kvikksølvdamplampe ვერცხლისწყლის ორთქლის

ნათურა
kvikksølvforbindelse ვერცხლისწყლის შენაერთი
kvikksølvforgifte ვერცხლიწყლით მოწამვლა
kvikksølvforgifting ვერცხლისწყლით მოწამვლა
kvikksølvforgiftning ვერცხლისწყლით მოწამვლა
kvikksølvholdig ვერცხლისწყლის შემცველი
kvikksølvinnhold ვერცხლისწყლის

შემცველობა
kvikksølvlegering ვერცხლისწყლის

შენადნობი
kvikksølvsøyle ვერცხლისწყლის სვეტი
kvikksølvtermometer ვერცხლისწყლის

თერმომეტრი
kvikne გაცოცხლება, გამხნევება
kvinand კოკონა (ფრინველი

Bucephala clangula)
kvinne ქალი
kvinneaktig ქალური
kvinneandel ქალთა წილი
kvinneansikt ქალური სახე
kvinneavdeling ქალთა განყოფილება
kvinnebataljon ქალთა ბატალიონი
kvinnebevegelse ქალთა მოძრაობა
kvinnebilde ქალის სურათი
kvinneblad ქალთა ჟურნალი
kvinnebryst ქალის მკერდი
kvinnedag ქალთა დღე
kvinnedeltagelse ქალთა მონაწილეობა
kvinnedeltakelse ქალთა მონაწილეობა
kvinnediskriminering ქალთა დისკრიმინაცია
kvinneemansipasjon ქალთა ემანსიპაცია
kvinnefellesskap ქალთა საზოგადოება
kvinnefengsel ქალთა ციხე
kvinnefinale ქალთა ფინალი
kvinneflertall ქალთა უმრავლესობა
kvinneforakt ქალთმოძულეობა
kvinneforbund ქალთა კავშირი
kvinneforum ქალთა ფორუმი
kvinnefotball ქალთა ფეხბურთი
kvinnefotballag ქალთა ფეხბურთის გუნდი
kvinnefrigjørelse ქალთა განთავისუფლება
kvinnefrigjørende ქალთა

განმათავისუფლებელი
kvinnefrigjøring ქალთა განთავისუფლება

kvartskrystall kvinnefrigjøring
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kvinnegjeng ქალთა ჯგუფი
kvinneglad ქალების მოყვარული,

მექალთანე
kvinnegrav ქალის საფლავი
kvinnegruppe ქალთა ჯგუფი
kvinnehat ქალთმოძულეობა
kvinnehater ქალთმოძულე
kvinnehelse ქალთა ჯანმრთელობა
kvinnehistorie ქალური ისტორია
kvinnehjerte ქალის გული
kvinnehode ქალის თავი
kvinnehånd ქალის ხელი
kvinnehåndball ქალთა ხელბურთი
kvinnehåndballag ქალთა ხელბურთის გუნდი
kvinnehår ქალის თმა
kvinneideal ქალის იდეალი
kvinneidrett ქალთა სპორტი
kvinnejakt ქალების დევნა
kvinnejeger მექალთანე
kvinnejobb ქალთა სამუშაო
kvinnekjønn მდედრობითი სქესი
kvinneklinikk ქალთა კლინიკა
kvinnekloster ქალთა მონასტერი
kvinneklær ქალის ტანსაცმელი
kvinnekollektiv ქალთა კოლექტივი
kvinnekongress ქალთა კონგრესი
kvinnekonvensjon ქალთა კონვენცია
kvinnekropp ქალის სხეული
kvinnelag ქალთა გუნდი
kvinnelandslag ქალთა ნაკრები
kvinnelandslagstrener ქალთა ნაკრების

მწვრთნელი
kvinnelangrenn ქალთა სათხილამურო

რბოლა
kvinnelatter ქალის სიცილი
kvinnelege ქალთა ექიმი
kvinneleir ქალთა ბანაკი
kvinnelig ქალური, ქალთა
kvinnelighet ქალურობა, ქალობა
kvinneløs უქალო
kvinneløshet უქალობა
kvinnemenneske დედაკაცი
kvinnenavn ქალის სახელი
kvinneorganisasjon ქალთა ორგანიზაცია
kvinneoverskudd ქალთა სიჭარბე
kvinneperspektiv ქალთა გადასახედი
kvinneportrett ქალის პორტრეტი
kvinneprofil ქალის პროფილი
kvinneprogram ქალთა პროგრამა
kvinneprosjekt ქალთა პროექტი
kvinnerelatert ქალებთან დაკავშირებული
kvinnerolle ქალის როლი
kvinnerøst ქალის ხმა

kvinnesak ფემინიზმი
kvinnesaksaktivist ფემინისტი
kvinnesaksforening ფემინისტთა კავშირი
kvinnesaksforkjemper ფემინისტი
kvinnesakskvinne ფემინისტი
kvinnesaksvennlig პროფემინისტური
kvinnesjakk ქალთა ჭადრაკი
kvinnesjel ქალის სული
kvinnesjukdom ქალთა დაავადება
kvinneskjebne ქალის ბედი
kvinnesolidaritet ქალთა სოლიდარობა
kvinnespørsmål ქალთა საკითხი
kvinnestemme ქალის ხმა
kvinnesterk ქალმრავალი
kvinnesykdom ქალთა დაავადება
kvinnesynspunkt ქალთა თვალსაზრისი
kvinnetidsskrift ქალთა ჟურნალი
kvinnetoalett ქალთა საპირფარეშო
kvinnetog ქალთა მსვლელობა
kvinnetrener ქალთა მწვრთნელი
kvinneunderskudd ქალთა სიმცირე
kvinneverden ქალთა სამყარო
kvinnevokal ქალის ვოკალი
kvinneøye ქალის თვალი
kvinnfolk ქალები
kvinnfolktrøbbel ქალების პრობლემა
kvintett კვინტეტი
kvise მუწუკი
kvisemiddel მუწუკების საწინააღმდეგო

საშუალება
kvist ტოტი, რტო
kvitre ჭიკჭიკი
kvitter ჭიკჭიკი
kvittering ქვითარი
kvitteringsnummer ქვითრის ნომერი
kvote კვოტა
kvotebestemmelse კვოტის დაწესება
kvotefordeling კვოტების განაწილება
kvoteøkning კვოტის გაზრდა
kvotient განაყოფი
kybernetikk კიბერნეტიკა
kyberrom კიბერსივრცე
kyklop ციკლოპი
kylling წიწილა, ქათამი
kyllingegg ქათმის კვერცხი
kyllingkjøtt ქათმის ხორცი
kyllinglår ქათმის ბარკალი
kyllingving ქათმის ფრთა
kyndig მცოდნე, ჩახედული
kyndighet ცოდნა, გამოცდილება
kyniker ცინიკოსი
kynisk ცინიკური
kynisme ცინიზმი

kvinnegjeng kynisme
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kyskhetsbelte ერთგულების ქამარი
kyss კოცნა
kysse კოცნა
kyssesjuke მონონუკლეოზი
kyssesyke მონონუკლეოზი
kyst ნაპირი
kystartilleri სანაპირო არტილერია
kystby სანაპირო ქალაქი
kystfarvann სანაპირო წყლები
kystflyplass ზღვისპირა აეროპორტი
kystfrøstjerne მაჟარა (მცენარე Thalictrum

minus)
kystklima სანაპიროს ჰავა
kystlig ზღვისპირა
kystlinje სანაპირო ხაზი
kystnær ნაპირთან ახლო
kystområde ზღვისპირეთი
kystregion სანაპირო რეგიონი
kystsone სანაპირო ზონა
kyststat ზღვისპირა სახელმწიფო
kyststrekning ნაპირის მონაკვეთი
kyststripe სანაპირო ზოლი
kystterreng სანაპირო ზონა
kystvakt სანაპირო დაცვა
kystvaktskip სანაპირო დაცვის გემი
kystvei სანაპირო
kystvernartilleri სანაპირო არტილერია
kø რიგი
køkultur რიგის დაცვის კულტურა
kølapp რიგითი ნომერი
kølle კეტი

ხელკეტი
kønummer რიგითი ნომერი
køståing რიგში დგომა
køye საწოლი
køyeseng მრავალდონიანი საწოლი
kåk ქოხი
kål კომბოსტო
kålblad კომბოსტოს ფოთოლი
kålhode კომბოსტო
kålrabi თალგამურა (მცენარე

Brassica napus)
kålrot თალგამურა (მცენარე

Brassica napus)
kålrulett ტოლმა
kålrull ტოლმა
kålsommerfugl თეთრულა (პეპელა Pieris)
kåpe ქურთუკი (ქალის)
kårde დაშნა
kåre არჩევა, გამოვლენა
kåt ცელქი
la ნების დართვა, საშუალების

მიცემა, დაშვება

labb თათი
labial ლაბიალური
labialisere ლაბიალიზება
labialisering ლაბიალიზება
laborant ლაბორანტი
laboratorieanalyse ლაბორატორიული

ანალიზი
laboratorieanalysesvar ლაბორატორიული

ანალიზის პასუხი
laboratoriearbeid ლაბორატორიული სამუშაო
laboratoriebygg ლაბორატორიის შენობა
laboratorieforsøk ლაბორატორიული ცდა
laboratoriegransking ლაბორატორიული კვლევა
laboratorieledelse ლაბორატორიის

ხელმძღვანელობა
laboratorieleder ლაბორატორიის

ხელმძღვანელი
laboratorieprøve ლაბორატორიული სინჯი
laboratoriesjef ლაბორატორიის უფროსი
laboratorietest ლაბორატორიული სინჯი
laboratorieundersøkelse ლაბორატორიული

გამოკვლევა
laboratorieutstyr ლაბორატორიული

აღჭურვილობა
laboratorisk ლაბორატორიული
laboratorium ლაბორატორია
labrador ლაბრადორი
labradorsten ლაბრადორი
labyrint ლაბირინთი
labyrintfisk ლაბირინთიანი თევზი

(თევზი ჯგუფიდან
Anabantoidei)

labyrintformet ლაბირინთის ფორმის
labyrintisk ლაბირინთიანი,

ჩახლართული
labyrintlignende ლაბირინთის მაგვარი
lade დატენა
lader დამტენი
ladet დამუხტული, დატენილი
ladetid დატენვის დრო
ladning მუხტი

დატენა, დამუხტვა
ladningsbærer მუხტის მატარებელი
ladningsenhet მუხტის ერთეული
ladningsfordeling მუხტის განაწილება
lag ფენა, შრე

ჯგუფი, ბრიგადა, გუნდი
lagarbeid გუნდური მუშაობა
lagdannelse სტრატიფიკაცია
lagdeling სტრატიფიკაცია
lagdelt ფენოვანი
lage კეთება, მომზადება,

მოწყობა

kyskhetsbelte lage
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lager საწყობი
მარაგი
საკისარი

lageradministrator საწყობის ადმინისტრატორი
lagerbeholdning მარაგი
lagerbygning საწყობის შენობა
lagerenhet მეხსიერება
lagerkapasitet ტევადობა
lagerpris საბითუმო ფასი
lagerrom საკუჭნაო
laggull გუნდური ოქრო
lagidrett გუნდური სპორტის სახეობა
lagkamerat თანაგუნდელი
lagkaptein გუნდის კაპიტანი
lagkonkurranse გუნდური შეჯიბრი
lagleder გუნდის ლიდერი
lagmedalje გუნდური მედალი
lagmessig გუნდური
lagpoeng გუნდური ქულა
lagrangemekanikk ლაგრანჟის მექანიკა
lagre შენახვა
lagrett ნაფიცი მსაჯულები
lagring შენახვა
lagringsforhold შენახვის პირობები
lagringsmulighet შენახვის შესაძლებლობა
lagringsperiode შენახვის ვადა
lagringstid შენახვის ვადა
lagsarbeid გუნდური მუშაობა
lagsbasert გუნდური
lagsky მაღალი ფენა ღრუბელი
lagspill გუნდური თამაში
lagune ლაგუნა
lagvenninne თანაგუნდელი (გოგო)
lagånd გუნდური სული
laken ზეწარი
lakk ლაქი
lakkere ლაქით დაფარვა
lakmus ლაკმუსი
lakmuspapir ლაკმუსის ქაღალდი
lakonisk ლაკონიური, მოკლე
lakonisme ლაკონიზმი
laks ორაგული
lakseabbor ყურებიანი ქორჭილა

(თევზი ოჯახიდან
Centrarchidae)

lakseart ორაგულის სახეობა
laksebestand ორაგულის პოპულაცია
lakseeksport ორაგულის ექსპორტი
lakseeksportør ორაგულის ექსპორტერი
laksefangst ორაგულის ჭერა
laksefarget ორაგულისფერი
laksefarvet ორაგულისფერი
laksefilet ორაგულის ფილე

laksefisk ორაგული
laksefiske ორაგულის ჭერა
lakseoppdrett ორაგულის მოშენება
lakserett ორაგულის კერძი
lakserik ორაგულით სავსე
lakserød ორაგულისფერი
laksesmørbrød ბუტერბროდი ორაგულით
laksfarget ორაგულისფერი
laksfarvet ორაგულისფერი
laksrød ორაგულისფერი
laktasjon ლაქტაცია
laktasjonsperiode ლაქტაციის პერიოდი
laktose ლაქტოზა
lam ბატკანი, კრავი
lama ლამა
lambada ლამბადა
laminere ლამინირება
laminering ლამინირება
laminær ლამინარული
lamme პარალიზება
lammegribb ბატკანძერი (ფრინველი

Gipaetus barbatus)
lammekjøtt ცხვრის ხორცი
lammelse დამბლა
lammeskinn ცხვრის ტყავი
lammeull ცხვრის ბეწვი
lampe ლამპა
lampefeber სცენის შიში
lampekuppel აბაჟური, შუქფარი
lampelys ლამპის შუქი
lampeskjerm აბაჟური, შუქფარი
lamslå დამბლის დაცემა,

პარალიზება
lamslående გამაოგნებელი,

შემაძრწუნებელი,
შოკისმომგვრელი

lamslått დამბლადაცემული,
პარალიზებული
გაოგნებული,
თავზარდაცემული

lamunge ბატკანი
land ქვეყანა

მიწა
ხმელეთი

landarbeider მიწათმოქმედი
landbefolkning სოფლის მოსახლეობა
landboer სოფლის მაცხოვრებელი
landbruk სოფლის მეურნეობა,

მიწათმოქმედება
landbruker მიწათმოქმედი
landbruksarbeider მიწათმოქმედი
landbruksdepartement სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

lager landbruksdepartement
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landbruksfag მიწათმოქმედება
landbrukshøgskole სასოფლო-სამეურნეო

ინსტიტუტი
landbrukshøyskole სასოფლო-სამეურნეო

ინსტიტუტი
landbrukskvinne ფერმერი ქალი
landbruksland აგრარული ქვეყანა
landbruksmark კულტივირებადი მიწა
landbruksmessig სასოფლო-სამეურნეო
landbruksminister სოფლის მეურნეობის

მინისტრი
landbruksprodukt სოფლის მეურნეობის

ნაწარმი
landbruksreform სოფლის მეურნეობის

რეფორმა
landbruksrelatert სოფლის მეურნეობასთან

დაკავშირებული
landbrukssektor აგრარული სექტორი
landbruksstat აგრარული ქვეყანა
landbruksutstilling სოფლის მეურნეობის

გამოფენა
landbruksutvikling სოფლის მეურნეობის

განვითარება
landbruksvare სოფლის მეურნეობის

ნაწარმი
landbruksvitenskap აგრონომია
landbruksvitenskapelig აგრონომიული
lande დაჯდომა, დაშვება
landegrense სახელმწიფო საზღვარი
landeiendom მიწის საკუთრება
landeier მიწის მესაკუთრე
landesorg საყოველთაო გლოვა
landforræder ქვეყნის მოღალატე
landgrense ქვეყნის საზღვარი
landing დაჯდომა, დაშვება
landingsbane დასაფრენი ბილიკი
landingsforsøk დაჯდომის მცდელობა
landingsstripe დასაფრენი ბილიკი
landingstillatelse დაშვების ნებართვა
landjord ხმელეთი
landlevende წყალხმელეთა
landmine ნაღმი
landsbasis ქვეყნის მასშტაბით
landsby სოფელი, დაბა,

დასახლებული პუნქტი
landsbybeboer სოფლის მაცხოვრებელი
landsbybefolkning სოფლის მოსახლეობა
landsbyboer სოფლის მაცხოვრებელი
landsbybutikk სოფლის მაღაზია
landsbyfolk სოფლის მოსახლეობა
landsbykirke სოფლის ეკლესია
landsbyskole სოფლის სკოლა
landsbyutvikling სოფლის განვითარება

landsdel რეგიონი, ქვეყნის ნაწილი,
მხარე

landsdelshovedstad რაიონული ცენტრი
landsette ნაპირზე გამოსვლა
landsforræder ქვეყნის მოღალატე
landsforræderi ქვეყნის ღალატი
landsforsvar ქვეყნის დაცვა
landsforvise გადასახლება, განდევნა
landsforvisning გადასახლება
landsgagnlig ქვეყნისთვის სასარგებლო
landsgyldig ქვეყნის მასშტაბით

მოქმედი
landskap ლანდშაფტი
landskapsbilde პეიზაჟი
landskapsmaleri პეიზაჟი
landskilpadde ხმელეთის კუ
landskode ქვეყნის კოდი
landslag ნაკრები
landslagslege ნაკრების ექიმი
landslagsspiller ნაკრების წევრი
landslagstrener ნაკრების მწვრთნელი
landslagsutøver ნაკრების წევრი
landsmøte ყრილობა
landsmøteåpning ყრილობის გახსნა
landsomfattende ქვეყნის მომცველი
landssvik ქვეყნის ღალატი
landssviktiltalte ქვეყნის ღალატში

ბრალდებული
landstripe ხმელეთის ზოლი
landstryker მაწანწალა
landtunge ისარა
lang გრძელი
langaktig მოგრძო
langarmet გრძელხელება
langbeint გრძელფეხა
langbølge გრძელი ტალღა
langbølget გრძელტალღიანი,

გრძელტალღური
langdistanse დიდი მანძილი
langermet გრძელმკლავებიანი,

გრძელსახელოიანი
langfinger შუა თითი
langfingret გრძელთითა
langfredag დიდი პარასკევი (აღდგომის

წინ)
langhalet გრძელკუდა
langhåret გრძელთმიანი

გრძელბეწვიანი
langkikker ჭოგრი
langkikkert ჭოგრი
langnebbet გრძელნისკარტა
langneset გრძელცხვირა
langpanne ტაფა

landbruksfag langpanne
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langpelset გრძელბეწვიანი
langrenn სათხილამურო რბოლა
langrennskonkurranse სათხილამურო რბოლა
langrennsstafett სათხილამურო ესტაფეტა
langs გასწვრივ
langsetter გასწვრივ, გაყოლებით
langsgående გასწვრივი
langside გრძელი მხარე
langsiktig წინდახედული,

გრძელვადიანი
langsint გულღვარძლიანი
langsinthet გულღვარძლიანობა
langskjegg გრძელი წვერი
langskjegget გრძელწვერა
langsom ნელი, აუჩქარებელი,

მდოვრე
langsommelig ნელი, აუჩქარებელი,

მდოვრე
langsomt აუჩქარებლად, დინჯად,

ნელა
langsomtvarierende ნელა ცვალებადი
langsomtvoksende ნელა ზრდადი
langsstripet გასწვრივზოლებიანი
langsynt შორსმხედველი
langsynthet შორსმხედველობა

შორსმჭვრეტელობა
langt შორს

ბევრად
langtgående შორსმიმავალი
langtidsarbeidsledig დიდი ხნის უმუშევარი
langtidsbivirkning ხანგრძლივი გვერდითი

ეფექტი
langtidseffekt გრძელვადიანი ეფექტი
langtidsferie ხანგრძლივი შვებულება
langtidsfravær დიდი ხნით გაცდენა
langtidshukommelse გრძელვადიანი მეხსიერება
langtidsinteresse გრძელვადიანი ინტერესი
langtidskontrakt გრძელვადიანი

ხელშეკრულება
langtidsledig დიდი ხნის უმუშევარი
langtidsledighet დიდი ხნის უმუშევრობა
langtidsleie გრძელვადიანი ქირა
langtidsminne გრძელვადიანი მეხსიერება
langtidsobservasjon ხანგრძლივი დაკვირვება
langtidsplan გრძელვადიანი გეგმა
langtidsprogram გრძელვადიანი პროგრამა
langtidsstrategi გრძელვადიანი სტრატეგია
langtidstendens გრძელვადიანი ტენდენცია
langtidstiltak გრძელვადიანი ზომა
langtidstrend გრძელვადიანი ტენდენცია
langtidsundersøkelse გრძელვადიანი კვლევა
langtidsutbytte გრძელვადიანი მოგება
langtidsvarsel გრძელვადიანი პროგნოზი

langtidsvirkning გრძელვადიანი მოქმედება
langvarig ხანგრძლივი,

ხანგრძლივვადიანი
langvegsfra შორიდან
langveisfra შორიდან
langviser დიდი ისარი (საათის)
langøret გრძელყურა
lansere შემოღება
lansett ლანცეტი
lansettformet ლანცეტისებრი
lantan ლანთანი
lantanoid ლანთანიდი
lanterne ფარანი
laot ლაოსელი
laotisk ლაოსური
laparoskopi ლაპაროსკოპია
lapp ქაღალდის ნაგლეჯი

ტილოს ნაჭერი
მართვის მოწმობა

lappand შავულა (ფრინველი Aythya
fuligula)

lappedykker კოკონა (ფრინველი
ოჯახიდან Podicipedidae)

lapplandsk ლაპლანდიური
lapplender ლაპლანდიელი
lapprose ლაპლანდიური

როდოდენდრონი (მეცნარე
Rhododendron lapponicum)

lapsus ხარვეზი, შეცდომა,
გამორჩენა

lari ლარი
larve მატლი, მუხლუხი
larveføtter მუხლუხი (მანქანის/ტანკის)
laryngolog ლარინგოლოგი
laryngologi ლარინგოლოგია
laryngologisk ლარინგოლოგიური
laryngoskop ლარინგოსკოპი
laryngoskopi ლარინგოსკოპია
laryngoskopisk ლარინგოსკოპიური
lasarett ლაზარეთი
laser ლაზერი
laseravstandsmåler ლაზერული მანძილის

საზომი
laserbasert ლაზერული
laserlys ლაზერის სინათლე
laserskriver ლაზერული პრინტერი
laserstråle ლაზერის სხივი
laset დაგლეჯილი, დახეული
lass ტვირთი
lasso ქამანდი
last ტვირთი

სიმძიმე
მანკი

langpelset last
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laste ტვირთვა
გაკიცხვა

lastearbeider მტვირთავი
lastebil სატვირთო მანქანა
lastebildekk სატვირთო მანქანის

საბურავი
lastebileier სატვირთო მანქანის

მფლობელი
lastebillass მანქანის ტვირთი
lastebilproduksjon სატვირთო მანქანების

წარმოება
lastebilsjåfør სატვირთო მანქანის

მძღოლი
lastebiltilhenger სატვირთო მანქანის

მისაბმელი
lastebåt სატვირთო ნავი
lastedampskip ორთქლმავალი სატვირთო

ნავი
lastefartøy სატვირთო ნავი
lastefly სატვირთო თვითმფრინავი
lastefull მანკიერი
lastefullhet მანკიერება
lasteskip სატვირთო გემი
lastevogn სატვირთო ვაგონი
lastevolum ტვირთის მოცულობა
lastfordeling ტვირთის განაწილება
lat ზარმაცი, ზანტი
lateks ლატექსი, კაუჩუკოვანი

მცენარეების წვენი
კაუჩუკი

latent ფარული
latin ლათინური
latinsk ლათინური
latitude განედი
latskap სიზარმაცე
latter სიცილი
latterlig სასაცილო

სასაცილოდ
latterliggjøre სასაცილოდ აგდება
latterliggjørelse სასაცილოდ აგდება
latterliggjøring სასაცილოდ აგდება
lattervekkende სასაცილო
latvier ლატვიელი
latvisk ლატვიური
laudabel ფრიადი
laudabilis ფრიადი
lauge ბანაობა, დაბანა
laurbær დაფნა, დაფნის ხე
laurbærblad დაფნის ფოთოლი
laurbæregren დაფნის შტო
laurbærkrans დაფნის გვირგვინი
laurbærkvist დაფნის შტო
laurbærtre დაფნა, დაფნის ხე

lav დაბალი
ლიქენი

lava ლავა
lavaflom ლავის ნაკადი
lavastrøm ლავის ნაკადი
lavautbrudd ლავის ამოსვლა
lavbeint მოკლეფეხებიანი
lavbygg დაბალი შენობა
lavendel ლავანდა
lavendelblå ლავანდისფერი
lavendelolje ლავანდის ზეთი
laverestående ქვემდგომი
lavfrekvens დაბალი სიხშირე
lavfrekvensbånd დაბალი სიხშირის

დიაპაზონი
lavfrekvent დაბალსიხშირული
lavgrads დაბალი ხარისხის
lavgulvbuss დაბალძირიანი ავტობუსი
lavgulvsleddtrikk დაბალძირიანი

მრავალსექციანი ტრამვაი
lavgulvstrikk დაბალძირიანი ტრამვაი
lavhælt დაბალქუსლიანი
lavine ზვავი
lavineartet ზვავისებრი
lavinehund მაშველი ძაღლი
lavinntektsarbeid დაბალანაზღაურებადი

სამუშაო
lavinntektsgruppe დაბალი შემოსავლის მქონე

ფენა
lavkaloridiett დაბალკალორიული დიეტა
lavkvalitets დაბალხარისხიანი
lavland დაბლობი
lavlandsbjørk თავდახრილი არყი (ხე

Betula pendula)
lavlandsområde დაბლობი
lavlønnet დაბალანაზღაურებადი
lavlønnsgruppe დაბალანაზღაურებადი

ჯგუფი
lavmælt ჩუმი
lavmål მინიმუმი
lavnivåsprog დაბალი დონის ენა
lavnivåspråk დაბალი დონის ენა
lavpris დაბალი ფასი
lavprisbutikk იაფი მაღაზია
lavpriset იაფფასიანი
lavprisflyselskap იაფი ავიაკომპანია
lavprishotell იაფი სასტუმრო
lavrentelån სესხი დაბალი საპროცენტო

განაკვეთით
lavrisikogruppe დაბალი რისკის ჯგუფი
lavsko მსუბუქი ფეხსაცმელი
lavslette დაბლობი
lavspenning დაბალი ძაბვა

laste lavspenning
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lavspentkabel დაბალი ძაბვის კაბელი
lavspentledning დაბალი ძაბვის ხაზი
lavspentlinje დაბალი ძაბვის ხაზი
lavstatus დაბალი სტატუსი
lavtemperatur დაბალი ტემპერატურა
lavtemperaturfysikk დაბალი ტემპერატურების

ფიზიკა
lavtlønnet დაბალანაზღაურებადი,

დაბალხელფასიანი
lavtrykk დაბალი წნევა
lavtrykksområde დაბალი წნევის არე
lavvann წყლის მიქცევა
lavvanne მიქცევა, უკუქცევა
le სიცილი
ledd სახსარი

წევრი, შესაკრები
კვანძი, რგოლი

leddbetennelse სახსრების ანთება
leddbuss ორსექციანი ავტობუსი
leddbånd იოგი
leddgikt ართრიტი
leddlidelse სახსრების დაავადება
leddsdislokasjon ნაღრძობი
leddsetning დამოკიდებული

წინადადება
leddsjukdom სახსრების დაავადება
leddsmerte სახსრების ტკივილი
leddsporvogn მრავალსექციანი ტრამვაი
leddsykdom სახსრების დაავადება
leddtrikk მრავალსექციანი ტრამვაი
leddyr ფეხსახსრიანები
lede გაძღოლა, ხელმძღვანელობა

გატარება
ledeevne გამტარობა,

გამტარუნარიანობა
ledelse ხელმძღვანელობა
ledelsesansvar ხელმძღვანელობის

პასუხისმგებლობა
ledemotiv ძირითადი მოტივი
ledende მმართველი, წამყვანი

მოწინავე
leder ლიდერი, ხელმძღვანელი

გამტარი
lederansvar ხელმძღვანელის

პასუხისმგებლობა
lederløs ულიდერო
ledig თავისუფალი

უმუშევარი
lediggjenger უსაქმური
ledighet მოქნილობა

უმუშევრობა
ledighetsnivå უმუშევრობის დონე
ledighetsperiode უმუშევრობის პერიოდი

ledighetsproblem უმუშევრობის პრობლემა
ledighetsstatistikk უმუშევრობის სტატისტიკა
ledighetstall უმუშევართა რიცხვი
ledighetsøkning უმუშევრობის ზრდა
ledning ხაზი, სადენი, მილი
ledningsevne გამტარობა,

გამტარუნარიანობა
ledningsnett გაყვანილობა,

ელექტროგაყვანილობა
ledningstrase გადამცემი ხაზი
ledningstrekking გაყვანილობა,

ელექტროგაყვანილობა
ledsage გაცილება, გაყოლა
ledsagelse გაცილება, გაყოლა
ledsager გამცილებელი,

თანამგზავრი
ledsagerinne გამცილებელი,

თანამგზავრი (ქალი)
ledsagerske გამცილებელი,

თანამგზავრი (ქალი)
legal ლეგალური
legalisasjon ლეგალიზაცია
legalisere ლეგალიზება
legalisering ლეგალიზაცია
legaliseringsspørsmål ლეგალიზაციის საკითხი
legalisert ლეგალიზებული
legasjon დიპლომატიური

წარმომადგენლობა
lege ექიმი
legeassistent ექიმის ასისტენტი
legeattest ჯანმრთელობის ცნობა
legebehandle მკურნალობა
legebehandling მკურნალობა
legebetonie სამკურნალო ბარისპირა

(მცენარე Stachys officinalis)
legehjelp ექიმის დახმარება
legehonorar ექიმის ჰონორარი
legekarriere ექიმის კარიერა
legekonsultasjon ექიმის კონსულტაცია
legekontor ექიმის კაბინეტი
legelig განკურნებადი
legemangel ექიმთა ნაკლებობა
legeme სხეული, ტანი
legemiddel წამალი
legemiddelfirma ფარმაცევტული კომპანია
legemlig ფიზიკური
legemliggjort განსახიერებული
legemliggjøre განსახიერება

ხორცშესხმა
legemliggjørelse განსახიერება

ხორცშესხმა
legemliggjøring განსახიერება

ხორცშესხმა

lavspentkabel legemliggjøring
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legemsbygning აღნაგობა
legemsdel სხეულის ნაწილი
legemsfeil მანკი
legendarisk ლეგენდარული,

ლეგენდადქცეული
legende ლეგენდა

განკურნებადი
legendeaktig ლეგენდარული,

ლეგენდადქცეული
legeplante სამკურნალო მცენარე
legeresept ექიმის რეცეპტი
legering შენადნობი
legeringsmetall შენადნობი
legerolle ექიმის როლი
legeråd კონსილიუმი
legesekretær ექიმის მდივანი
legesenter კლინიკა
legestreik ექიმების გაფიცვა
legetabbe ექიმის შეცდომა
legetilsyn ექიმის მეთვალყურეობა
legeundersøkelse სამედიცინო გამოკვლევა
legeutdannelse სამედიცინო განათლება
legeutdanning სამედიცინო განათლება
legevakt მორიგე სამედიცინო

განყოფილება, სასწრაფო
დახმარების განყოფილება

legeveronika დედოფლისთითა (მცენარე
Veronica officinalis)

legevitenskap მედიცინა
legevitenskapelig სამედიცინო
legg ფეხი
leggbein ფეხი
legge დადება, მოთავსება

დაწყობა, დალაგება
legion ლეგიონი
legionær ლეგიონერი
legionærsjuke ლეგიონელოზი
legionærsyke ლეგიონელოზი
legitim ლეგიტიმური, კანონიერი
legitimasjon პირადობის მოწმობა
legitimasjonsdokument პირადობის მოწმობა
legitimasjonskort პირადობის მოწმობა
legitimere ლეგიტიმაცია, დაკანონება
legitimitet ლეგიტიმურობა
lei საწყენი
leie გაქირავება

ბინის ქირა
გაძღოლა
კალაპოტი
ბუნაგი
ბუდობი

leiebil გასაქირავებელი მანქანა
leieboer მდგმური

leiebolig გასაქირავებელი სახლი
leieforhøyelse ქირის გაზრდა
leiegård გასაქირავებელი სახლი
leieleilighet გასაქირავებელი ბინა
leielokale გასაქირავებელი ფართი
leiemord შეკვეთილი მკვლელობა
leiemorder დაქირავებული მკვლელი
leieperiode ქირის დრო
leier მოიჯარე
leiesoldat დაქირავებული ჯარისკაცი
leilighet ბინა

ხელსაყრელი შემთხვევა
leilighetsbygning საცხოვრებელი კორპუსი
leilighetskjøp ბინის ყიდვა
leilighetskompleks საცხოვრებელი კომპლექსი
leilighetssalg ბინის გაყიდვა
leilighetsvis ხანდახან
leir ბანაკი
leire თიხა

დაბანაკება, ბანაკის
მოწყობა

leirfivel ვირისტერფა (მცენარე
Tussilago farfara)

leirinnhold თიხის შემცველობა
leirskred მეწყერი
lek თამაში
leke სათამაშო

თამაში
lekebamse დათუნია, სათამაშო დათვი
lekebil სათამაშო მანქანა
lekebutikk სათამაშოების მაღაზია
lekehest სათამაშო ცხენი
lekehumør თამაშის ხასიათი
lekemulighet თამაშის შესაძლებლობა
leken ცელქი
lekende მოთამაშე
lekepistol სათამაშო პისტოლეტი
lekeplass სათამაშო მოედანი
lekerom სათამაშო ოთახი
lekesaker სათამაშოები
lekestue სათამაშო ოთახი
leketøy სათამაშო
leketøybutikk სათამაშოების მაღაზია
leketøyprodusent სათამაშოების

მწარმოებელი
leketøysbutikk სათამაშოების მაღაზია
lekkasje დენა
lekke ჟონვა, გაჟონვა
lekker მშვენიერი

გემრიელი
lekkerbisken დელიკატესი
lekse გაკვეთილები, საშინაო

დავალება

legemsbygning lekse
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leksikalsk ლექსიკური
leksikograf ლექსიკოგრაფი
leksikografi ლექსიკოგრაფია
leksikografisk ლექსიკოგრაფიური
leksikolog ლექსიკოლოგი
leksikologi ლექსიკოლოგია
leksikologisk ლექსიკოლოგიური
leksikon ლექსიკონი

ენციკლოპედია
leksikonredaktør ენციკლოპედიის

რედაქტორი
leksjon ლექცია, გაკვეთილი
lektor ლექტორი
lemen ლემინგი
lemenbestand ლემინგების პოპულაცია
lemleste დასახიჩრება
lemlestelse დასახიჩრება
lemlestet დასახიჩრებული
lemma ლემა
lemming ლემინგი
lemur ლემური
lene მიყრდნობა, დაყრდნობა
lenestol სავარძელი
lengde სიგრძე

გრძედი
lengdebestemmelse სიგრძის დადგენა

განედის დადგენა
lengdegrad გრძედის გრადუსი
lengdehopp ნახტომი სიგრძეში
lengdehopper სიგრძეში მხტომელი
lengdemåler სიგრძის საზომი
lengdemåling სიგრძის გაზომვა
lengdesirkel მერიდიანი
lengdesprang ნახტომი სიგრძეში
lenge დიდი ხანი
lengsel ლტოლვა, მონატრება
lengte ლტოლვა, მონატრება
lenke ბმული

გადაბმა
lensmann შერიფი
leopard ლეოპარდი, ჯიქი
leppe ტუჩი, ბაგე
leppeformet ტუჩისებრი
leppepomade პომადა
leppestift პომადა
lepton ლეპტონი
leptontall ლეპტონური რიცხვი
lerk რბილწიწვიანა (ხე Larix)
lerke ტოროლა
lerkespore ბუჩქისძირა (მცენარე

Corydalis angustifolia)
lerketre რბილწიწვიანა (ხე Larix)
lerret ტილო

lesbar გარჩევადი, წაკითხვადი
lesbarhet გარჩევადობა
lesbisk ლესბიელი
lese კითხვა, სწავლა
lesebok სახელმძღვანელო
lesebrille სათვალე (წასაკითხად)
lesedyktig წერა-კითხვის მცოდნე
lesedyktighet კითხვისუნარიანობა
leseferdighet კითხვის უნარი
leseforståelse წაკითხულის გაგება
leseglad კითხვის მოყვარული
lesehest წიგნის ჭია
leselig გარჩევადი, წაკითხვადი
leselighet გარჩევადობა
leser მკითხველი
lesersal სამკითხველო დარბაზი
lesesal სამკითხველო დარბაზი
leseverdig წაკითხვის ღირსი
leskedrikk გამაგრილებელი სასმელი
lesning კითხვა
lete ძებნა, ძიება
letearbeid საძიებო სამუშაო
letefase ძიების ფაზა
leteoperasjon საძიებო ოპერაცია
leting ძებნა, ძიება
letne შემსუბუქება
lett მსუბუქი, მჩატე

ადვილი, იოლი
მსუბუქად
ადვილად, იოლად

lettantennelig ადვილად აალებადი
lettbedervelig მალფუჭებადი
lettbevegelig მოქნილი
lette შემსუბუქება, გაადვილება

აფრენა
lettelse შემსუბუქება

შვება
lettfattelig გასაგები
lettferdig დაუფიქრებელი,

თავქარიანი
lettferdighet დაუფიქრებლობა
lettfordøyelig ადვილად მონელებადი
lettforståelig გასაგები
lettgjenkjennelig ადვილად ამოცნობადი,

ადვილი ამოსაცნობი
letthet სიმსუბუქე

სიადვილე
lettindustri მსუბუქი მრეწველობა
lettisk ლატვიური
lettkjøpt იაფფასიანი
lettkjørt ადვილი სამართავი
lettkledd მსუბუქად ჩაცმული

leksikalsk lettkledd
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lettkleddmodell მსუბუქად ჩაცმული
მოდელი

lettknuselig მსხვრევადი, მეტეხი,
მტვრევადი

lettlest ადვილი წასაკითხი
lettlestbok ადვილი წასაკითხი წიგნი
lettmetall მსუბუქი ლითონი
lettroende გულუბრყვილო
lettrørt მგრძნობიარე
lettsindig დაუფიქრებელი,

თავქარიანი
lettsindighet დაუფიქრებლობა
lettvekt მსუბუქი წონა
lettvektsfly მსუბუქი თვითმფრინავი
lettvektskonstruksjon მსუბუქი კონსტრუქცია
lettvæpnet მსუბუქად შეიარაღებული
leukemi ლეიკემია, სისხლის

გათეთრება
leukocytt ლეიკოციტი
leve ცხოვრება
levealder სიცოცხლის ხანგრძლივობა
levebrød საარსებო საშუალება
levedyktig სიცოცხლისუნარიანი
levedyktighet სიცოცხლისუნარიანობა
levekraftig სიცოცხლისუნარიანი
levekår საცხოვრებელი პირობები
levekårsindikator საცხოვრებელი პირობების

მაჩვენებელი
levelig ასატანი
levemåte ცხოვრების წესი
levende ცოცხალი
levendefisk ცოცხალი თევზი
lever ღვიძლი
leverandør მიმწოდებელი,

მომწოდებელი
leveranse მიტანა, მიწოდება
levercelle ღვიძლის უჯრედი
levere მიტანა, მიწოდება,

გადაცემა, ჩაბარება
levering მიტანა, გადაცემა
leveringsdato მიწოდების თარიღი
leversjukdom ღვიძლის დაავადება
leversykdom ღვიძლის დაავადება
levesett ცხოვრების წესი
levestandard ცხოვრების დონე
levetid სიცოცხლის ხანგრძლივობა
levevei პროფესია
leveverdig სიცოცხლის ღირსი
levevilkår საცხოვრებელი პირობები
lian ლიანა
liberal ლიბერალური
liberaler ლიბერალი
liberaliseringsprosess ლიბერალიზაციის პროცესი

liberalisme ლიბერალიზმი
liberalist ლიბერალისტი
liberalistisk ლიბერალისტური
libido ლიბიდო
lide ატანა, მოთმენა, გაძლება
lidelse დაავადება

ტანჯვა
განსაცდელი

lidenskap ვნება
lidenskapelig მგზნებარე
lidenskapsløs ვნებადამცხრალი
liga ლიგა
ligament იოგი
ligge წოლა

განლაგება
liggende მდებარე
liggestilling მწოლიარე მდგომარეობა
ligne მსგავსება

გადასახდის დაკისრება
lignende მსგავსი
ligning გადასახადის დაკისრება

განტოლება
ligningskontor საგადასახადო
ligningsmessig საგადასახადო
ligningsmyndighet საგადასახადო სამსახური
liguster კვიდო (მცენარე Ligustrum

vulgaris)
lik გვამი, ცხედარი

მსგავსი
ერთნაირი, ტოლი

likbil კატაფალკი
likbrenning კრემაცია
likbåre კუბო
like მოწონება

ტოლი
ლუწი
ერთნაირად
ასევე, ასეთივე
უშუალოდ

likeartet ერთგვაროვანი
likeberettiget თანაბარუფლებიანი
likebetydende ტოლფასი
likedannet მსგავსი
likefrem პირდაპირი, უშუალო,

ალალი
პირდაპირ, უშუალოდ

likefremhet პირდაპირობა
likeglad გულგრილი
likegladhet გულგრილობა
likegyldig გულგრილი
likegyldighet გულგრილობა
likeledes ასევე, იგივენაირად
likelig თანაბარი

lettkleddmodell likelig
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likeløpende პარალელური
სწორხაზოვანი

likerette გასწორება
likesidet ტოლგვერდა
likesidig ტოლგვერდა
likesom ასევე, მსგავსად
likestille გათანაბრება
likestilling თანასწორობა
likestillingsbestrebelse თანასწორობისკენ სწრაფვა
likestillingsforkjemper თანასწორობისთვის

მებრძოლი
likestillingskamp ბრძოლა

თანასწორობისთვის
likestillingspolitikk თანასწორობის პოლიტიკა
likestillingsproblematikk თანასწორობის

პრობლემატიკა
likestillingsspørsmål თანასწორობის საკითხი
likestilt გათანაბრებული
likestrøm მუდმივი დენი
likestrømsgenerator მუდმივი დენის

გენერატორი
likestrømsmotor მუდმივი დენის ძრავა
likesæl გულგრილი
likesælhet გულგრილობა
likeså ასევე
liketil უბრალო
likevarm თბილსისხლიანი
likevekt წონასწორობა
likevektig გაწონასწორებული
likevektsbegrep წონასწორობის ცნება
likevektslære სტატიკა
likevektspunkt წონასწორობის წერტილი
likevektssans ბალანსის შეგრძნება
likevektsstilling წონასწორობის

მდგომარეობა
likevektstilstand წონასწორობის

მდგომარეობა
likevel თუმცა
likeverdig ტოლფასი
likevinklet ტოლკუთხა
likferd დაკრძალვა, გასვენება,

დასაფლავება
likferdsdag დაკრძალვის დღე
likhet ტოლობა

მსგავსება
likhetsgrad მსგავსების ხარისხი
likhetsideal თანასწორობის იდეალი
likhetsprinsipp მსგავსების პრინციპი
likhetstegn ტოლობის ნიშანი
likhetstrekk მსგავსების ნიშანი
likhus მორგი
likkiste კუბო

likne მსგავსება
გადასახდის დაკისრება

liknende მსგავსი
likning გადასახადის დაკისრება

განტოლება
likningskontor საგადასახადო
liksom ასევე, მსგავსად
likså ასევე
likt ტოლი

თანასწორი
likvidasjon ლიკვიდაცია
likvidasjonsprosess ლიკვიდაციის პროცესი
likvidere ლიკვიდირება
likvidering ლიკვიდირება
likvidert ლიკვიდირებული
likvogn კატაფალკი
likør ლიქიორი
lilje შროშანი (მცენარე Lilium)
liljekonvall შროშანა (მცენარე

Convallaria majalis)
lilla იასამნისფერი
lillebror უმცროსი ძმა
lillebrorkompleks უმცროსი ძმის კოპლექსი
lillefinger ნეკი
lillegutt ბიჭუნა
lillehjerne ნათხემი
lillejente პატარა გოგო
lilleputt ლილიპუტი
lillesøster უმცროსი და
lilletromme პატარა დოლი
lilletå ფეხის ნეკი
lilleviser პატარა ისარი (საათის)
lim წებო
lime მიწებება

ცოცხი
liming მიწებება
limit ზღვარი
limitere შეზღუდვა, შემოსაზღვრა
limnolog ლიმნოლოგი
limnologi ლიმნოლოგია
limnologisk ლიმნოლოგიური
limonade ლიმონათი
limousin ლიმუზინი
lin სელი (მცენარე Linum)
linbryllup ქორწილის მეოთხე

წლისთავი
lind ცაცხვი (ხე Tilia)
lindealle ცაცხვთა რიგი
lindekvist ცაცხვის ტოტი
lindetre ცაცხვი (ხე Tilia)
lindre შემსუბუქება
lindring შვება, ამოსუნთქვა
line სქელი თოკი, ბაგირი

likeløpende line
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linearisere გაწრფივება
linedans ბაგირზე სიარული
linedanser ბაგირზე მოსიარულე
linerle წყალწყალა, მაბზაკუნა

(ჩიტი Motacilla alba)
lineær წრფივი
lineærfunksjonal წრფივი ფუნქციონალი
lineærkombinasjon წრფივი კომბინაცია
linfrø სელის თესლი
lingvist ლინგვისტი
lingvistikk ლინგვისტიკა
lingvistisk ლინგვისტიკური
linjal სახაზავი
linje ხაზი, წირი

რიგი
სტრიქონი

linjeavstand მანძილი ხაზებს შორის
linjebrudd ხაზის გაწყვეტა
linjediagram გრაფიკი
linjeskift ახალ ხაზზე გადასვლა
linjeskip სახაზო გემი
linoleum ლინოლეუმი
linoleumsgulv ლინოლეუმის იატაკი
linolje სელის ზეთი
linse ლინზა

ოსპი (მცენარე Lens culinaris)
linsilke აბრეშუმა (მცენარე Cuscuta)
linundertøy სელის ქვედა საცვალი
lire ლირა

ქარიშხალა (ჩიტი Puffinus)
lirype თეთრი გნოლი (ფრინველი

Lagopus lagopus)
lisens ლიცენზია
lisenshaver ლიცენზიის მფლობელი
lisensiere ლიცენზირება
lisensiering ლიცენზირება
lisensiert ლიცენზირებული
lisensinnehaver ლიცენზიის მფლობელი
lisensinntekt სალიცენზიო შემოსავალი
lisse ზონარი
liste სია, ჩამონათვალი, ნუსხა
listeføre სიაში შეტანა
listeføring სიაში შეტანა

აღნუსხვა
listig ცბიერი
litauer ლიტველი
litauisk ლიტვური
litegrann ბეწო
liten პატარა, მცირე
liter ლიტრი
literflaske ლიტრიანი ბოთლი
litermugge ლიტრიანი დოქი
litium ლითიუმი

litograf ლითოგრაფი
litografi ლითოგრაფია
litografisk ლითოგრაფიული
litosfære ლითოსფერო
litosfærisk ლითოსფერული
litt ცოტა, ოდნავ, მცირეოდენი,

ცოტაოდენი
litteratur ლიტერატურა
litteraturanmelder ლიტერატურის კრიტიკოსი
litteraturhistorie ლიტერატურის ისტორია
litteraturinteressert ლიტერატურით

დაინტერესებული
litteraturkritiker ლიტერატურის კრიტიკოსი
litteraturkritikk ლიტერატურის კრიტიკა
litteraturmessig ლიტერატურული
litteratursprog ლიტერატურული ენა
litteraturspråk ლიტერატურული ენა
litteraturverden ლიტერატურის სამყარო
liturgi ლიტურგია
liturgikk ლიტურგიკა
liv ცხოვრება

სიცოცხლე
წელი

livaktig ცოცხალი
livbøye მაშველი რგოლი
livbåt მაშველი ნავი
livegen ბატონყმური
livegenskap ბატონყმობა
livfull სიცოცხლით სავსე
livgivende მაცოცხლებელი,

სიცოცხლის მომცემი
livlig სიცოცხლით სავსე,

ხალისიანი, ცოცხალი
livløs უსიცოცხლო
livmor საშვილოსნო
livmorhals საშვილოსნოს ყელი
livmorhalskreft საშვილოსნოს ყელის კიბო
livmorkreft საშვილოსნოს კიბო
livpulsåre აორტა
livredd ძალიან შეშინებული
livredde გადარჩენა
livredder მაშველი
livredningsbåt მაშველი ნავი
livredningshund მაშველი ძაღლი
livredningsring მაშველი რგოლი
livredningsutstyr სამაშველო აღჭურვილობა
livsanskuelse მსოფლმხედველობა
livsavgjørende სამკვდრო-სასიცოცხლო
livsbane ცხოვრების გზა
livsberøvelse სიცოცხლის წართმევა
livsdyktig სიცოცხლისუნარიანი
livserfaren გამოცდილი

linearisere livserfaren

Norsk-georgisk ordbok 246



livserfaring ცხოვრებისეული
გამოცდილება

livsfarlig სიცოცხლისთვის საშიში
livsfase ცხოვრების ფაზა
livsfjern ცხოვრებისგან მოწყვეტილი
livsform სიცოცხლის ფორმა
livsforsikring სიცოცხლის დაზღვევა
livsglad ხალისიანი
livsglede ხალისი
livskamp ბრძოლა გადარჩენისთვის
livskraftig სიცოცხლისუნარიანი
livskvalitet ცხოვრების დონე
livslang ხანგრძლივი
livsledsager თანამგზავრი
livsledsagerinne თანამგზავრი (ქალი)
livsledsagerske თანამგზავრი (ქალი)
livslengde სიცოცხლის ხანგრძლივობა
livsløgn თავის მოტყუება
livsmessig ცხოვრებისეული
livsminne მოგონება
livsnødvendig სასიცოცხლოდ

აუცილებელი
livsnødvendighet სასიცოცხლო

აუცილებლობა
livsrytme ცხოვრების რითმი
livssituasjon ცხოვრებისეული სიტუაცია
livsstil ცხოვრების სტილი
livsstraff სიკვდილით დასჯა
livssyn მსოფლმხედველობა
livssynsmessig მსოფლმხედველური,

მსოფლმხედველობრივი
livstegn სიცოცხლის ნიშანი
livstid ცხოვრება, წუთისოფელი
livstidsfange სამუდამო პატიმარი
livstrett ცხოვრებით დაღლილი
livstruende სიცოცხლისთვის საშიში
livsudugelig არასიცოცხლისუნარიანი,

სიცოცხლისუუნარო
livsudugelighet სიცოცხლისუუნარობა
livsvarig სამუდამო
livsviktig სასიცოცხლო,

სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი

livsvilkår ცხოვრების პირობები
livvakt პირადი დაცვა
ljå ცელი
loddrett ვერტიკალური
loddrettstående ვერტიკალური
loddtrekning გათამაშება
loff თეთრი პური
loft სხვენი
loftsetasje მანსარდა
logaritme ლოგარითმი

logaritmetabell ლოგარითმული ცხრილი
logaritmisk ლოგარითმული
logikk ლოგიკა
logisk ლოგიკური
logiskhet ლოგიკურობა
logo საფირმო ნიშანი
logoped ლოგოპედი
lojal ერთგული, ლოიალური
lojalitet ერთგულება, ლოიალობა
lokal ადგილობრივი, ლოკალური
lokalarkiv ადგილობრივი არქივი
lokalavdeling ადგილობრივი

განყოფილება
lokalavis ადგილობრივი გაზეთი
lokalbank ადგილობრივი ბანკი
lokalbasert ადგილობრივი
lokalbedøve ადგილობრივი გაყუჩება
lokalbedøvelse ადგილობრივი ანესთეზია
lokalbefolkning ადგილობრივი მოსახლეობა
lokalbibliotek ადგილობრივი

ბიბლიოთეკა
lokalbuss ადგილობრივი ავტობუსი
lokalbutikk ადგილობრივი მაღაზია
lokaldialekt ადგილობრივი დიალექტი
lokale ფართი, ბინა
lokalfengsel ადგილობრივი ციხე
lokalfjernsyn ადგილობრივი ტელევიზია
lokalflyplass ადგილობრივი აეროპორტი
lokalforhold ადგილობრივი პირობები
lokalforvaltning ადგილობრივი

თვითმმართველობა
lokaliserbar ლოკალიზებადი
lokalisert ლოკალიზებული
lokalkanal ადგილობრივი არხი
lokalkirke ადგილობრივი ეკლესია
lokalklima ადგილობრივი ჰავა
lokalkontor ადგილობრივი ოფისი
lokalkringkasting ადგილობრივი

მაუწყებლობა
lokalnett ლოკალური ქსელი
lokalnettverk ლოკალური ქსელი
lokalnyhet ადგილობრივი სიახლე
lokalnyheter ადგილობრივი ახალი

ამბები
lokalorganisasjon ადგილობრივი

ორგანიზაცია
lokalpolitikk ადგილობრივი პოლიტიკა
lokalpresse ადგილობრივი პრესა
lokalproduksjon ადგილობრივი წარმოება
lokalprodusert ადგილობრივი წარმოების
lokalprosjekt ადგილობრივი პროექტი
lokalradio ადგილობრივი რადიო

livserfaring lokalradio
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lokalradiostasjon ადგილობრივი
რადიოსადგური

lokalsamfunn ადგილობრივი
საზოგადოება

lokalsending ადგილობრივი გადაცემა
lokalsjukehus ადგილობრივი

საავადმყოფო
lokalsprog ადგილობრივი ენა
lokalspråk ადგილობრივი ენა
lokalstyre ადგილობრივი

მმართველობა
lokalsykehus ადგილობრივი

საავადმყოფო
lokalteater ადგილობრივი თეატრი
lokaltid ადგილობრივი დრო
lokalvalg ადგილობრივი არჩევნები
lokbyggeri ელმავალმშენი,

ელმავალმშენებელი
lokfører მემანქანე
lokk კულული

თავსახური, ხუფი
lokke შეტყუება
lokkemat სატყუარა
lokkemiddel სატყუარა
lokomotiv ლოკომოტივი
lokomotivbyggeri ელმავალმშენი,

ელმავალმშენებელი
lokomotivfabrikk ელმავალმშენებელი ქარხანა
lokomotivfører მემანქანე
lom ღორიხვა (ფრინველი Gavia)
lomhund ლემინგი
lomme ჯიბე
lommeduk ცხვირსახოცი
lommeformat ჯიბის ფორმატი
lommekalkulator ჯიბის კალკულატორი
lommekamera ჯიბის კამერა, ჯიბის

ფოტოაპარატი
lommeklokke ჯიბის საათი
lommekniv საკეცი დანა
lommekompass ჯიბის კომპასი
lommelerke მათარა
lommelykt ფარანი
lommeordbok ჯიბის ლექსიკონი
lommeparlør ჯიბის სასაუბრო
lommepenger ჯიბის ფული
lommeradio ჯიბის რადიო
lommeregner კალკულატორი
lommetjuv ჯიბგირი
lommetyv ჯიბგირი
lommetørkle ცხვირსახოცი
lommeur ჯიბის საათი
lommeutgave ჯიბის ფორმატის გამოცემა
longitude გრძედი

loppe რწყილი
loppemarked ბაზრობა
loppet რწყილიანი
lord ლორდი
lorgnett ლორნეტი
los ლოცმანი
losfisk ლოცმანი (თევზი Naucrates

ductor)
losse განტვირთვა, ჩამოტვირთვა
lossearbeider მტვირთავი
lotteri ლატარია
lotteriseddel ლატარიის ბილეთი
lotto ლოტო
lotus ლოტოსი (მცენარე Nelumbo

nucifera)
lotusblomst ლოტოსის ყვავილი
lov კანონი

ნებართვა
lovbeskyttet კანონით დაცული
lovbestemt კანონით დაწესებული
lovbok კოდექსი
lovbrudd კანონდარღვევა,

სამართალდარღვევა
lovbryter კანონდამრღვევი
love დაპირება

ხელისგული
lovendring კანონის შეცვლა
lovet დაპირებული
lovfeste დაკანონება
lovfestelse დაკანონება
lovfestet დაკანონებული
lovfesting დაკანონება
lovforslag კანონპროექტი
lovfortolkning კანონის ინტერპრეტაცია
lovgivende საკანონმდებლო
lovgiver კანონმდებელი
lovgiving კანონმდებლობა
lovgivingsarbeid საკანონმდებლო სამუშაო
lovgivingsmessig საკანონმდებლო
lovgivning კანონმდებლობა
lovgivningsarbeid საკანონმდებლო სამუშაო
lovgivningsmekanisme საკანონმდებლო მექანიზმი
lovkraft კანონის ძალა
lovlig კანონიერი
lovlighet კანონიერება
lovlydig კანონმორჩილი
lovlydighet კანონმორჩილება
lovløs უკანონო
lovløshet უკანონობა
lovmessig კანონიერი
lovmessighet კანონიერება
lovovertredelse კანონის დარღვევა
lovprise ქება, დიდება

lokalradiostasjon lovprise
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lovprising ქება
lovprisning ქება
lovprisningsord საქები სიტყვა
lovpåbudt კანონით დაკისრებული
lovpålagt კანონით დაკისრებული
lovskaping კანონშემოქმედება
lovskraft კანონის ძალა
lovstridig უკანონო, კანონშეუსაბამო
lovstridighet კანონშეუსაბამობა
lovsynge დიდება
lovulydighet კანონდაუმორჩილებლობა
lubben მრგვალი, ბუთქუნა

მსუყე
lucerne იონჯა
ludder მეძავი, როსკიპი, ბოზი
lue ქუდი
luft ჰაერი
luftambulanse ავიასასწრაფო
luftambulansebase სასწრაფო დახმარების

საჰაერო ბაზა
luftangrep საჰაერო თავდასხმა
luftavfyrt ჰაერში გასროლილი
luftavkjøling ჰაერით გაგრილება
luftballong საჰაერო ბუშტი
luftbilde მირაჟი
luftblokade საჰაერო ბლოკადა
luftblære ჰაერის ბუშტი
luftdrag ორპირი ქარი, ნიავი

სიო
lufte განიავება
lufteluke სავენტილაციო სარკმელი
luftfart ავიაცია

ჰაერნაოსნობა, აერონავტიკა
luftfartmuseum ავიაციის მუზეუმი
luftfartsbransje ავიაცია
luftfartsforetak ავიაკომპანია
luftfartshistorie ავიაციის ისტორია
luftfartsmessig საავიაციო
luftfartsmuseum ავიაციის მუზეუმი
luftfartsrelatert ავიაციასთან

დაკავშირებული
luftfartsselskap ავიაკომპანია,

ავიაგადამზიდი
luftfartssikkerhet ავიაუსაფრთხოება
luftfartsskole საავიაციო სკოლა
luftfartsulykke ავიაკატასტროფა
luftfartøy საფრენი საშუალება
luftformet გაზისებრი, აირისებრი
luftformig გაზისებრი, აირისებრი
luftforsvar საჰაერო თავდაცვა
luftforsvarsartilleri საზენიტო არტილერია
luftforsvarsbase საჰაერო თავდაცვის ბაზა
luftforsvarskompleks საზენიტო კომპლექსი

luftforsvarsrakett საზენიტო რაკეტა
luftforsvarssystem საჰაერო თავდაცვის

სისტემა
luftforurensende ჰაერის დამაბინძურებელი
luftforurensning ჰაერის დაბინძურება
luftforurensningsproblem ჰაერის დაბინძურების

პრობლემა
luftfotografering აეროფოტოგადაღება
luftfri უჰაერო
luftfuktighet ჰაერის ტენიანობა
luftfylt ჰაერით შევსებული
luftgevær პნევმატური იარაღი
lufthavn აეროპორტი
luftig ჰაეროვანი
luftkjøling ჰაერით გაგრილება
luftkondisjonere ჰაერის კონდიცირება
luftkondisjonering ჰაერის კონდიცირება
luftkondisjoneringsanlegg კონდიციონერი
luftkvalitet ჰაერის სისუფთავის

ხარისხი
luftlag ჰაერის ფენა
luftmasse ჰაერის მასა
luftmotstand ჰაერის წინააღმდეგობა
luftning ნიავი, სიო
luftoffensiv საჰაერო შეტევა
luftpost ავიაფოსტა
luftpute საჰაერო ბალიში
luftputebåt ნავი საჰაერო ბალიშზე
luftputefartøy ნავი საჰაერო ბალიშზე
luftrom საჰაერო სივრცე
luftsirkulasjon ჰაერის ცირკულაცია
luftskip დირიჟაბლი
luftskipper ჰაერნაოსანი, აერონავტი
luftslott საჰაერო კოშკი
luftspeiling მირაჟი
luftstrøm ჰაერის ნაკადი
lufttemperatur ჰაერის ტემპერატურა
luftterritorium საჰაერო სივრცე
lufttilførsel ჰაერის მიწოდება
lufttom უჰაერო
lufttransport საჰაერო ტრანსპორტი
lufttrykk ატმოსფერული წნევა,

ჰაერის წნევა
lufttrykksmåler ბარომეტრი
luftveisinfeksjon სასუნთქი გზების ინფექცია
luftveissjukdom სასუნთქი გზების

დაავადება
luftveissykdom სასუნთქი გზების

დაავადება
luftvern საჰაერო თავდაცვა
luftvernartilleri საზენიტო არტილერია
luftvernbatteri საზენიტო ბატარეა

lovprising luftvernbatteri
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luftvernoffiser საჰაერო თავდაცვის
ოფიცერი

luftvernrakett საზენიტო რაკეტა
luftvernsartilleri საზენიტო არტილერია
luftvernsirene საჰაერო განგაშის სირენა
luftvernssirene საჰაერო განგაშის სირენა
luftvernssystem საჰაერო თავდაცვის

სისტემა
lugar კაიუტა
lugardør კაიუტის კარი
lugne დამშვიდება, დაწყნარება
luke სარკმელი
lukke დახურვა, ჩაკეტვა

დახუჭვა
lukket დახურული, ჩაკეტილი
luksuriøs მდიდრული, დიდებული
luksus კომფორტი, ფუფუნება
luksusartikkel ფუფუნების საგანი
luksusbil პრესტიჟული მანქანა
luksusbolig მდიდრული სახლი
luksusbåt ფეშენებელური ნავი
luksusgjenstand ფუფუნების საგანი
luksushore ელიტარული მეძავი
luksushotell ფეშენებელური სასტუმრო
luksusklær დახვეწილი ტანისამოსი
luksusleilighet ფეშენებელური ბინა
luksuspalass ფეშენებელური სასახლე
luksuspreget ფეშენებელური
luksusprostituert ელიტარული მეძავი
luksusrestaurant ელიტარული რესტორანი
luksusskip ფეშენებელური ნავი
luksusvare ფუფუნების საგანი
lukt სუნი
lukte ყნოსვა

სუნის დენა
lukteevne ყნოსვა
luktende სუნიანი
lukteorgan ყნოსვის ორგანო
luktesans ყნოსვა
luktfjerner დეზოდორანტი
luktfri სუნის არმქონე
luktløs უსუნო
luktløshet უსუნობა
lulle დაძინება, მიძინება
luminans სიკაშკაშე
luminescens ლუმინესცენცია
lunar მთვარის
lund ჭალა
lundgrønaks ბერსელა (მცენარე

Brachypodium silvaticum)
lune ახირება, ჭირვეულობა
lunefull ახირებული, ჭირვეული
lunge ფილტვი

lungebetennelse ფილტვების ანთება
lungebetennelsessymptom ფილტვების ანთების

სიმპტომი
lungekreft ფილტვების კიბო
lungekrefttilfelle ფილტვის კიბოს შემთხვევა
lungelidelse ფილტვების დაავადება
lungesjukdom ფილტვების დაავადება
lungesjuke ფილტვების დაავადება
lungesykdom ფილტვების დაავადება
lungesyke ფილტვების დაავადება
lunke შეთბობა
lunken ნელთბილი, გრილი
lunsj სადილი
lunte პატრუქი
lupe ლუპა
lur თვლემა

ცბიერი
ეშმაკი

lure თვლემა
მოტყუება
ფიქრი

lurendreier მატყუარა, გაიძვერა
lureri ავანტიურა, აფერა
lurt მოტყუებული
lus ტილი
luseegg წილი
lusefart კუს სისწრაფე
lusekam ხშირი სავარცხელი
luselønn დაბალი ხელფასი
lusemiddel ტილების საწინააღმდეგო

საშუალება
lusern იონჯა (მცენარე Medicago)
luset ტილიანი
luske მიპარვა
lut თუთქი

ტუტე
lute თუთქით დამუშავება
lutfattig ღატაკი
lutheraner ლუთერანი
lutheranisme ლუთერანიზმი
lutherdom ლუთერანიზმი
luthersk ლუთერანული
lyd ხმა

ბგერა
lydabsorberende ხმის ჩამხრშობი
lydansvarlig გახმოვანებაზე

პასუხისმგებელი
lydbok აუდიოწიგნი
lydbrev ხმოვანი ფოსტა
lydbølge ბგერითი ტალღა
lydbånd აუდიოფირი
lydbåndkassett აუდიოკასეტი
lydbåndopptager მაგნიტოფონი

luftvernoffiser lydbåndopptager
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lydbåndopptaker მაგნიტოფონი
lyddemper ჩამხრშობი, მაყუჩი
lyde ჟღერა, გაჟღერება

მოსმენა, დაჯერება,
მორჩილება

lydeffekt ხმოვანი ეფექტი
lydfart ბგერის სიჩქარე
lydfilm აუდიოფირი
lydforvrengning ხმის დამახინჯება
lydhastighet ბგერის სიჩქარე
lydhør ყურადღებიანი
lydig დამჯერი, მორჩილი,

დამყოლი
lydighet მორჩილება
lydisolasjon ხმის იზოლაცია
lydkvalitet ხმის ხარისხი
lydlig ხმოვანი
lydlære ფონეტიკა

აკუსტიკა
lydløs უხმო, უხმაურო
lydmessig ბგერითი, ხმოვანი
lydmur ზებგერითობის საზღვარი
lydopptager ხმის ჩამწერი
lydopptak ხმის ჩაწერა
lydopptaker ხმის ჩამწერი
lydpotte ჩამხრშობი, მაყუჩი
lydpåvirkning ხმის ზემოქმედება
lydrike სატელიტური სახელმწიფო
lydsette გახმოვანება
lydsetting გახმოვანება
lydsignal ხმოვანი სიგნალი
lydstyrke ხმის სიმაღლე
lydtekniker ხმის ოპერატორი
lydvolum ხმის სიმაღლე
lykke ბედნიერება

იღბალი
lykkebringende ბედნიერების მომტანი
lykkefølelse ბედნიერების შეგრძნება
lykkejeger თავგადასავლების

მაძიებელი
lykkelig ბედნიერი, წარმატებული
lykkeliggjøre გაბედნიერება
lykkeligvis საბედნიეროდ
lykkeopplevelse ბედნიერების განცდა
lykkepille დეპრესიის საწინააღმდეგო

აბი
lykkes გამოსვლა, წარმატება
lykkespill აზარტული თამაში
lykkeønske ბედნიერების სურვილი
lykt ფარანი

ფარა
შუქურა
პროჟექტორი

lyktestolpe განათების ბოძი
lyktetenner მეფარნე
lymfe ლიმფა
lymfocytt ლიმფოციტი
lyn ელვა, მეხი
lynangrep სწრაფი შეტევა
lynavleder მეხსარიდი
lynende ელვისებური, სწრაფი,

მოსწრებული
lynfart ელვის სისწრაფე
lynfort ელვის სისწრაფით
lyng მანანა, ერიკა (მცენარე

ოჯახიდან Ericaceae)
lyngbusk მანანა, ერიკა (მცენარე

ოჯახიდან Ericaceae)
lynglimt გაელვება
lyngtre მანანა, ერიკა (მცენარე

ოჯახიდან Ericaceae)
lynhurtig ელვისებური
lynkjapp ელვისებური
lynkrig ბლიცკრიგი
lynkurs სწრაფი კურსი
lynkvikk ელვისებრი
lynnedslag მეხის დაცემა
lynrask ელვისებური
lynraskt ელვისებურად, ელვასავით
lynsjakk სწრაფი ჭადრაკი
lynsnar ელვისებური
lyntog სწრაფმავალი მატარებელი
lyrehale ბოლოქნარა, კუდქნარა

(ფრინველი Menura)
lyrikk ლირიკა
lyrisk ლირიული
lys სინათლე, შუქი

ნათება
სანთელი
ნათელი
ღია

lysbilde დიაპოზიტივი
lysbildeapparat დიასკოპი, დიაპროექტორი
lysbildeforedrag დიაფილმი
lysbildeframviser დიასკოპი, დიაპროექტორი
lysbildefremviser დიასკოპი, დიაპროექტორი
lysbildeserie დიაფილმი
lysbille ციცინათელა
lysblink ანთება, გაელვება
lysblå ცისფერი
lysbrun ღია ყავისფერი
lysbryter ჩამრთველი
lysbrytning სინათლის გარდატეხა
lysbue ელექტრორკალი
lysbuesveise ელექტროშედუღება
lysbuesveising ელექტროშედუღება

lydbåndopptaker lysbuesveising
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lysbunt სინათლის კონა
lysdiode შუქდიოდი
lyse ნათება

განცხადება
lyseblå ცისფერი
lysebrun ღია ყავისფერი
lysegrønn ღია მწვანე
lysegrå ღია ნაცრისფერი
lysegul ლიმონისფერი
lysekrone ჭაღი
lyselskende სინათლის მოყვარული
lysende მანათობელი

ბრწყინვალე
lyserød ვარდისფერი
lysestake შანდალი, სასანთლე
lysfarget ღია
lysfart სინათლის სიჩქარე
lysfarvet ღია
lysfenomen ოპტიკური მოვლენა
lysgrønn ღია მწვანე
lysgul ღია ყვითელი
lyshastighet სინათლის სიჩქარე
lyshåret ქერათმიანი
lysintensitet სიკაშკაშე
lyskaster პროჟექტორი
lyskilde სინათლის წყარო
lyskjegle სინათლის კონუსი
lyskryss შუქნიშანი
lyskvant სინათლის კვანტი, ფოტონი
lysmangel სინათლის დანაკლისი
lysne განათება, გათენება
lysnett განათების ქსელი
lysning გაწმენდა (ცის)
lyspære ნათურა
lysreflekterende სინათლის ამრეკლავი
lysrød ღია წითელი
lyssky ჩრდილოვანი

ბინდის მოყვარული
lysskyhet ფოტოფობია
lysstråle სინათლის სხივი
lysstyrke სიკაშკაშე
lyst სურვილი, წადილი,

ლტოლვა
lystbåt იახტა
lystbåteier იახტის მეპატრონე
lyste სურვილი
lystetthet სიკაშკაშე
lystfartøy იახტა
lysthus ტალავერი
lystig მხიარული, ხალისიანი
lysår სინათლის წელი
lyte ხარვეზი

მანკი, ნაკლი

lytefri უხარვეზო, უნაკლო
lyteløs უხარვეზო, უნაკლო
lytte მოსმენა
lytter მსმენელი
lyttergruppe მსმენელთა ჯგუფი
lytterreaksjon მსმენელთა რეაქცია
lyttertall მსმენელთა რაოდენობა
lytteverdig მოსმენის ღირსი
lyve მოტყუება
lær ტყავი
lærbelte ტყავის ქამარი
lærbryllup ტყავის ქორწილი,

ქორწილის მესამე
წლისთავი

lærbukse ტყავის შარვალი
lærd ნასწავლი, განათლებული
lærdom ცოდნა, მეცნიერება,

სწავლება
lære სწავლა

სწავლება
læreanstalt საგანმანათლებლო

დაწესებულება
lærebok სახელმძღვანელო
lærebokforfatter სახელმძღვანელოს ავტორი
lærelyst სწავლის წყურვილი
lærelysten ცოდნასმოწყურებული
læremessig სასწავლო
læremetode სწავლის მეთოდი
læreprosess სწავლის პროცესი
lærer მასწავლებელი
lærerdyktighet სწავლისუნარიანობა
lærerforbund მასწავლებელთა კავშირი
lærerhøyskole პედაგოგიური ინსტიტუტი
lærerinne მასწავლებელი (ქალი)
lærerkategori მასწავლებელთა კატეგორია
lærerkvalifikasjon მასწავლებლის

კვალიფიკაცია
lærerlønn მასწავლებლის ხელფასი
lærerrolle მასწავლებლის როლი
lærerstreik მასწავლებელთა გაფიცვა
lærerutdannelse პედაგოგიური განათლება
lærerutdanning პედაგოგიური განათლება
lærestoff სასწავლო მასალა
lærestol კათედრა
læreår სასწავლო წელი
lærfabrikasjon ტყავის წარმოება
lærhalsbånd ტყავის საყელო
læring სწავლა

სწავლება
læringsform სწავლების ფორმა
læringsmetode სწავლების მეთოდი
læringsplan სასწავლო გეგმა
læringsprosess სწავლის პროცესი

lysbunt læringsprosess
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lærling მოწაფე
lærstøvel ტყავის ჩექმა
lærveske ტყავის ჩანთა
løfte აწევა

დაპირება
løftekran ამწე
løfter ძალოსანი

ამწე მექანიზმი
løftestang ბერკეტი
løftet დანაპირები
løgn ტყუილი, სიცრუე
løgnaktig ცრუ
løgndetektor სიცრუის დეტექტორი
løgner მატყუარა
løgnerske მატყუარა (ქალი)
løgnhals მატყუარა
løk ბოლქვი

ხახვი
წყარო

løkblomst ბოლქვოვანი მცენარე
løkke მარყუჟი

საბურთაო, საბალახო
løkkuppel ბოლქვის ფორმის გუმბათი
løkplante ბოლქვიანი მცენარე
løkring ხახვის რგოლი
lønn ხელფასი, გასამრჯელო,

ჯამაგირი
ნეკერჩხალი (ხე Acer)

lønndom საიდუმლოდ, ფარულად
lønndomsfull იდუმალი
lønne გადახდა, ანაზღაურება
lønnealle ნეკერჩხლის ხეივანი
lønneblad ნეკერჩხლის ფოთოლი
lønnetre ნეკერჩხალი (ხე Acer)
lønning ჯამაგირი
lønningsdag ხელფასის აღების დღე
lønningskontor სალარო (სადაც ხელფასები

გაიცემა)
lønningspose კონვერტი ხელფასით
lønnsdifferanse ხელფასთა სხვაობა
lønnsevne გადახდისუნარიანობა
lønnsforhandling ხელფასზე მოლაპარაკება
lønnsforhøyelse ხელფასის გაზრდა
lønnshevning ხელფასის გაზრდა
lønnskonto სახელფასო ანგარიში
lønnsmessig სახელფასო
lønnsnedgang ხელფასის შემცირება
lønnsom რენტაბელური, მომგებიანი,

სარფიანი
lønnsomhet მომგებიანობა
lønnspålegg ხელფასის დანამატი
lønnsreduksjon ხელფასის შემცირება
lønnsspørsmål ხელფასის საკითხი

lønnstillegg სახელფასო დანამატი
lønnstilskudd სახელფასო დანამატი
lønnstrekk ხელფასის დაქვითული

ნაწილი
lønnsutbetaling ხელფასის გადახდა
lønnsvekst ხელფასის ზრდა
lønnsøkning ხელფასის გაზრდა
løp რბენა, სირბილი

დინება, მიმდინარეობა
განმავლობა
ლულა

løpe რბენა
სვლა, მიმდინარეობა

løpebane სარბენი ბილიკი
løpehjul სარბენი ბორბალი
løpende მორბენალი, მიმდინარე
løper მორბენალი
løpetid ხურაობა, მძუნაობა,

შეჯვარების პერიოდი
lørdag შაბათი
lørdagsprogram შაბათის პროგრამა
lørdagsstengt შაბათობით დაკეტილი
lørdagsutgave შაბათის გამოცემა
løs გარეშე (შედგენილ

სიტყვებში)
თავისუფალი

løsaktig თავქარიანი
გარყვნილი

løse გახსნა, გაზავება
გადაწყვეტა, გადაჭრა,
ამოხსნა

løselig ამოხსნადი
løsemiddel გამხსნელი
løsen ლოზუნგი
løsepenger გამოსასყიდი
løsesum გამოსასყიდი
løsgi განთავისუფლება
løsgjenger მაწანწალა
løshund ქუჩის ძაღლი
løskjøpe გამოსყიდვა
løskjøpt გამოსყიდული
løslate განთავისუფლება
løslatelse განთავისუფლება
løslatt განთავისუფლებული
løsmunnet ყბედი, ჭორიკანა
løsne მოშვება
løsning ამონახსნი

გამოსავალი
ხსნარი

løsningseksempel ამოხსნის მაგალითი
løsningsevne ხსნადობა
løsningsmiddel გამხსნელი

lærling løsningsmiddel
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løsrive განცალება, განცალკევება,
გამოყოფა

løsrivelse განცალება, განცალკევება,
გამოყოფა

løsrivelsesprosess გამოყოფის პროცესი
løssalg საცალო ვაჭრობა
løv ფოთოლი

მწვანე საფარი
løvblad ფოთოლი
løvdekke მწვანე საფარი, ფოთლები
løve ლომი
løveaktig ლომისებური
løvebrøl ლომის ღრიალი
løvehale შავბალახა (მცენარე

Leonurus cardiaca)
løvemanke ლომის ფაფარი
løvemunn დევისპირა (მცენარე

Antirrhinum)
løvetann ბაბუაწვერა (მცენარე

Taraxacum)
løvetannblomst ბაბუაწვერა (მცენარე

Taraxacum)
løvetemmer ლომების

მომთვინიერებელი
løveunge ლომის ბოკვერი
løvfall ფოთლების ცვენა
løvfrosk ვასაკა
løvinne ძუ ლომი
løvmeis ხმერთაშუაზღვის

წიწკანურა (ჩიტი Poecile
palustris)

løvsanger ყარანა-გაზაფხულა (ჩიტი
Phylloscopus trochilus)

løvskog ფოთლოვანი ტყე
løvskogbelte ფოთლოვანი ტყის

სარტყელი
løvtre ფოთლოვანი ხე
løvtynn თხელი
løype სათხილამურო ბილიკი

ჩასრიალება
løytnant ლეიტენანტი
løyve ნებართვა, ლიცენზია
løyveløs ულიცენზიო
låg დაბალი
lågfrekvens დაბალი სიხშირე
lågfrekvent დაბალსიხშირული
lågland დაბლობი
låglønnet დაბალანაზღაურებადი,

დაბალხელფასიანი
lågnivåspråk დაბალი დონის ენა
lågpris დაბალი ფასი
lågprisbutikk იაფი მაღაზია
lågsko მსუბუქი ფეხსაცმელი

lågspenning დაბალი ძაბვა
lågtrykk დაბალი წნევა
lågtrykksområde დაბალი წნევის არე
lån სესხი
låne თხოვება, სესხება
lånebeløp სესხის ოდენობა
lånebyrde სესხის ტვირთი
lånegiver სესხის გამცემი
lånegjeld ვალი
lånemulighet სესხების შესაძლებლობა
låneord ნასესხები სიტყვა
lånesøker სესხის მაძიებელი
lånetager მევალე, სესხის ამღები
lånetaker მევალე, სესხის ამღები
lånevilkår სესხის პირობები
långiver სესხის გამცემი,

კრედიტორი
låntager მევალე, სესხის ამღები
låntaker მევალე, სესხის ამღები
lår ბარძაყი
lårbein ბარძაყი
lårbeinsbrudd ბარძაყის მოტეხილობა
lårben ბარძაყი
lårbensbrudd ბარძაყის მოტეხილობა
lårbenshals ბარძაყის ყელი
lårhals ბარძაყის ყელი
lårhalsbrudd ბარძაყის ყელის

მოტეხილობა
lås კლიტე

ბოქლომი
låse ჩაკეტვა, დაკეტვა

ჩიხში შესვლა
låsmekanisme საკეტი მექანიზმი
låst ჩაკეტილი
låt სიმღერა
låve ბეღელი
madjar უნგრელი
madjarisk უნგრული
madjarsk უნგრული
madrass ლეიბი, მატრასი
mafia მაფია
mafiabekjempelse მაფიასთან ბრძოლა
mafiaforbindelse მაფიასთან კავშირი
mafiagjeng მაფიოზური ჯგუფი
mafiagruppe მაფიოზური ჯგუფი
mafiakontakt მაფიასთან კავშირი
mafiakontroll მაფიის კონტროლი
mafialeder მაფიის მეთაური
mafialignende მაფიისმაგვარი
mafialiknende მაფიისმაგვარი
mafiamedlem მაფიის წევრი
mafiametode მაფიოზური მეთოდი
mafiaorganisasjon მაფიოზური ორგანიზაცია

løsrive mafiaorganisasjon
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mafiarelatert მაფიასთან დაკავშირებული
mafiavirksomhet მაფიოზური საქმიანობა
magasin საწყობი

მაღაზია
ჟურნალი

magasinere შენახვა
დაგროვება

magasinredaksjon ჟურნალის რედაქცია
mage კუჭი, მუცელი
magedans მუცლის ცეკვა
magedanserinne მუცლის ცეკვის მოცეკვავე
mageinnhold კუჭის შიგთავსი
magekatarr გასტრიტი
magekreft კუჭის კიბო
magelidelse კუჭის დაავადება
magellanpingvin მაგელანის პინგვინი

(ფრინველი Spheniscus
magellanicus)

magemedisin კუჭის წამალი
mager მაგი, ჯადოქარი

გამხდარი, თხელი
არამსუყე, გამოფიტული

mageregion მუცლის არე
magesaft კუჭის წვენი
magesekk კუჭი
magesekkreft კუჭის კიბო
magesjuke კუჭის აშლა
magesmerte მუცლის ტკივილი
magesyke ფაღარათი, კუჭის აშლა
magesår კუჭის წყლული
magetrøbbel კუჭის პრობლემა
magi მაგია
magiker მაგი, ჯადოქარი
magisk მაგიური
magister მაგისტრი
magistergrad მაგისტრის ხარისხი
magistergradsavhandling სამაგისტრო ნაშრომი
maglev მაგნიტური ბალიში

მატარებელი მაგნიტურ
ბალიშზე

maglevbane მაგნიტური რკინიგზა
maglevlinje მაგნიტური ლიანდი
maglevtog მატარებელი მაგნიტურ

ბალიშზე
maglevtoglinje მაგნიტური ლიანდი
magma მაგმა
magnat მაგნატი
magnesia მაგნეზია
magnesium მაგნიუმი
magnesiumoksid მაგნეზია
magnet მაგნიტი
magnetbasert მაგნიტური
magnetbånd მაგნიტური ფირი

magnetdreven მაგნიტური
magnetfelt მაგნიტური ველი
magnetfeltlinje მაგნიტური ველის

ძალწირი
magnetisere დამაგნიტება
magnetisering დამაგნიტება
magnetisert დამაგნიტებული
magnetisk მაგნიტური
magnetisme მაგნეტიზმი
magnetnål (კომპასის) მაგნიტური

ისარი
magnetosfære მაგნიტოსფერო
magnetpol მაგნიტური პოლუსი
magnetstipe მაგნიტური ზოლი
magnetstripekort ბარათი მაგნიტური

ზოლით
magnetsvevebane მაგნიტური რკინიგზა
magnifikk ბრწყინვალე, შესანიშნავი,

შთამბეჭდავი
magnolia მაგნოლია (ხე Magnolia)
mahogni წითელი ხე (Swietenia

mahagoni)
mai მაისი
mais სიმინდი
maisbrød მჭადი
maisdyrking სიმინდის მოყვანა
maiskolbe სიმინდის ტარო
maismel მჭადის ფქვილი
maisplante სიმინდი
majestet უდიდებულესობა
majestetisk დიდებული
majones მაიონეზი
major მაიორი
majoritet უმრავლესობა
majoritetsfraksjon უმრავლესობის ფრაქცია
majoritetskoalisjon უმრავლესობის კოალიცია
majoritetsleder უმრავლესობის ლიდერი
majoritetsparti უმრავლესობის პარტია
majoritetsregjering უმრავლესობის მთავრობა
majoritetssprog უმრავლესობის ენა
majoritetsspråk უმრავლესობის ენა
majoritetsstyre უმრავლესობის

მმართველობა
majoritetssyn უმრავლესობის

თვალსაზრისი
makak მაკაკა
makaroni მაკარონი
make ტყუპის ცალი (გადატანითი

მნიშვნელობით)
მსგავსი

makedonier მაკედონელი
makedonisk მაკედონური

mafiarelatert makedonisk
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makeløs განუმეორებელი,
შეუდარებელი,
განსაკუთრებული,
უბადლო

makrame მაკრამე
makrell სკუმბრია (თევზი Scomber

scombrus)
makrellfisk სკუმბრია
makrellstørje თინუსი (თევზი Thunnus

thunnus)
makroklima მაკროკლიმატი
makromolekyl მაკრომოლეკულა
makroskopisk მაკროსკოპული
makrostruktur მაკროსტრუქტურა
makroøkonomisk მაკროეკონომიკური
maksdose მაქსიმალური დოზა
maksdybde მაქსიმალური სიღრმე
maksgrense ზედა ზღვარი
maksikjole გრძელი კაბა
maksimal მაქსიმალური
maksimalgrense ზედა ზღვარი
maksimalhastighet მაქსიმალური სიჩქარე
maksimalisere მაქსიმალიზება
maksimalist მაქსიმალისტი
maksimalistisk მაქსიმალისტური
maksimalpris მაქსიმალური ფასი
maksimalskattesats მაქსიმალური

საგადასახადო განაკვეთი
maksimalstørrelse მაქსიმალური ზომა
maksimalt მაქსიმალურად
maksimaltall მაქსიმალური რიცხვი
maksimaltid მაქსიმალური დრო
maksimalverdi მაქსიმალური მნიშვნელობა
maksimum მაქსიმუმი
maksimumsbeløp მაქსიმალური თანხა
maksimumsdybde მაქსიმალური სიღრმე
maksimumserstatning მაქსიმალური ანაზღაურება
maksimumsfart მაქსიმალური სიჩქარე
maksimumsfrist ბოლო ვადა
maksimumsgrense ზედა ზღვარი
maksimumshastighet მაქსიმალური სიჩქარე
maksimumshøyde მაქსიმალური სიმაღლე
maksimumskapasitet მაქსიმალური ტევადობა
maksimumskrav მაქსიმალური მოთხოვნა
maksimumslønn მაქსიმალური ხელფასი
maksimumsmål მიზანი-მაქსიმუმი
maksimumspris მაქსიმალური ფასი
maksimumspunkt მაქსიმუმის წერტილი
maksimumssats მაქსიმალური განაკვეთი
maksimumsstraff მაქსიმალური სასჯელი
maksimumsstørrelse მაქსიმალური ზომა
maksimumstall მაქსიმალური რიცხვი

maksimumstemperatur მაქსიმალური
ტემპერატურა

maksimumstid მაქსიმალური დრო
maksimumsverdi მაქსიმალური მნიშვნელობა
maksimumsvolum მაქსიმალური მოცულობა
maksiskjørt გრძელი კაბა
makt ძალაუფლება, ძალა,

სიძლიერე
maktanvendelse ძალის გამოყენება
maktbalanse ძალთა ბალანსი
maktbruk ძალის გამოყენება
maktdeling ძალაუფლების განაწილება
maktdelingsprinsipp ძალაუფლების

განაწილების პრინციპი
maktdemonstrasjon ძალის დემონსტრაცია
makte დაძლევა, მორევა,

გამკლავება
maktelite მმართველი ელიტა
maktesløs უძლური
maktesløshet უძლურება
maktfordeling ძალაუფლების განაწილება
maktfordelingsprinsipp ძალაუფლების

განაწილების პრინციპი
maktforhold ძალთა თანაფარდობა
maktglad ძალაუფლების მოყვარული
makthierarki ძალაუფლების იერარქია
maktkamp ბრძოლა

ძალაუფლებისთვის
maktkonsentrasjon ძალაუფლების

კონცენტრაცია
maktløs უძლური
maktløshet უძლურება
maktmisbruk ძალაუფლების ბოროტად

გამოყენება
maktomfordeling ძალაუფლების

გადანაწილება
maktoverførelse ძალაუფლების გადაბარება
maktoverføring ძალაუფლების გადაბარება
maktspredning ძალაუფლების გაფართოება
maktsymbol ძალაუფლების სიმბოლო
maktutøvelse ძალის გამოყენება
maktvakuum ძალაუფლების ვაკუუმი
makulatur მაკულატურა
makulere გადამუშავება
malakit მალაქიტი
malakitgrønn მალაქიტისფერი
malapropos უადგილო
malaria მალარია
malariaepidemi მალარიის ეპიდემია
malariakontroll მალარიის კონტროლი
malarialignende მალარიის მაგვარი
malariamedisin მალარიის წამალი
malariamygg მალარიის გადამტანი კოღო

makeløs malariamygg
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malariasmitte მალარიის გადადება
malariatype მალარიის ტიპი
malariautbrudd მალარიის ეპიდემია
malariavirus მალარიის ვირუსი
malaysier მალაიზიელი
malaysisk მალაიზიური
male ღებვა, შეღებვა

ხატვა
დაფქვა

maler მხატვარი
მღებავი

maleri სურათი
malerinne მხატვარი (ქალი)
maleriutstilling სამხატვრო გამოფენა
malerkunst სურათი, ნახატი

ფერწერა
malerpensel ფუნჯი
malign ავთვისებიანი
maling ხატვა

ღებვა
საღებავი
დაფქვა

malingboks საღებავის ქილა
malingflekk საღებავის ლაქა
malingsfarge საღებავი
malingsfarve საღებავი
malingsflekk საღებავის ლაქა
malise ავგულობა
malisiøs ავგული
malle ლოქო (თევზი ოჯახიდან

Siluriformes)
malm მადანი
malmforekomst მადნის საბადო
malmgruve მაღარო
malplassert ცუდად განლაგებული
malt შეღებილი
malurt აბზინდა (მცენარე Artemisia

absinthium)
mamma დედა
mammografi მამოგრაფია, სარძევე

ჯირკვლის
რენტგენოგრაფია

mammut მამონტი
mammuttre მამონტის ხე,

სექვოიადენდრონი (ხე
Sequoiadendron giganteum)

man კაცი
ცხენის ფაფარი

manager მენეჯერი
manakin მანაკინი (ჩიტი ოჯახიდან

Pipridae)
mandag ორშაბათი
mandarin მანდარინი

mandat მანდატი,
უფლებამოსილება

mandel ნუში
ნუშისებრი ჯირკვალი

mandelformet ნუშისებრი
mandelkake ნუშის ნამცხვარი
mandelolje ნუშის ზეთი
mandeltre ნუშის ხე (მცენარე Prunus

amygdalus)
mandig კაცური
mandighet ვაჟკაცობა
mandolin მანდოლინა
mandolinist მემანდოლინე,

მანდოლინის დამკვრელი
maner ყაიდა, მანერა
manesje მანეჟი
manet მედუზა
mangan მანგანუმი
manganforekomst მანგანუმის საბადო
manganholdig მანგანუმის შემცველი
manganlegering მანგანუმის შენადნობი
manganmalm მანგანუმის მადანი
manganproduksjon მანგანუმის წარმოება
mange მრავალი, ბევრი
mangeartet მრავალნაირი, მრავალსახა,

მრავალგვარი
mangebarnsfamilie მრავალშვილიანი ოჯახი
mangebarnsfar მრავალშვილიანი მამა
mangebarnsforelder მრავალშვილიანი მშობელი
mangebarnsmor მრავალშვილიანი დედა
mangedobbel გამრავალკეცებული,

მრავალჯერადი
mangedobbelt გამრავალკეცებული,

მრავალჯერადი
mangedoble გამრავალკეცება
mangedobling გამრავალკეცება
mangefarget მრავალფეროვანი
mangefarvet მრავალფეროვანი
mangegifte პოლიგამია,

მრავალცოლიანობა
mangehodet მრავალთავიანი,

მრავალთავა
mangekamp მრავალჭიდი
mangekampsutøver მრავალჭიდელი
mangekant მრავალკუთხედი
mangekantet მრავალკუთხა
mangekjemper მრავალჭიდელი
mangel ნაკლებობა, არქონა,

უკმარისობა
ნაკლი, ხარვეზი

mangelfull ნაკლოვანი
mangelfullhet ნაკლოვანება
mangelsjukdom ავიტამინოზი

malariasmitte mangelsjukdom
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mangelsykdom ავიტამინოზი
mangelvare ძნელად საშოვნი საქონელი
mangemilliardær მულტიმილიარდერი
mangemillionær მულტიმილიონერი
mangepartikkelbølgefunksjon მრავალნაწილაკიანი

ტალღური ფუნქცია
mangepartikkelsystem მრავალნაწილაკიანი

სისტემა
mangesidet მრავალმხრივი
mangesidig მრავალმხრივი
mangesteds მრავალგან, ბევრგან
mangestjerners მრავალვარსკვლავიანი
mangetydig მრავალმნიშვნელოვანი
mangetydighet მრავალმნიშვნელოვნება
mangeårig მრავალწლიანი
mangfold მრავალნაირობა,

მრავალსახეობა
mangfoldig მრავალმხრივი,

მრავალნაირი,
მრავალგვარი

mangfoldiggjøre გამრავლება
mangfoldiggjørelse გამრავლება
mangfoldighet მრავალფეროვნება
mangle ნაკლებობა
mango მანგო
mangotre მანგოს ხე
mangrover მანგრები
mangroveskog მანგრების ტყე
mangrovetrær მანგრები
mangtydig მრავალსახა

მრავალმნიშვნელოვანი
mani მანია
manifest მანიფესტი

ცხადი, აშკარა
manifestasjon მანიფესტაცია

გამოვლენა
maniker მანიაკი
manikyr მანიკიური
manipulasjon მანიპულაცია
manipulerbar მანიპულირებადი
manipulere მანიპულირება
manipulering მანიპულირება
manisk მანიაკური
manke ფაფარი

ქეჩო
mankeulv ფაფრიანი მგელი (ცხოველი

Chrysocyon brachyurus)
mann ქმარი

კაცი
მამაკაცი

manndrap მკვლელობა
manndraper მკვლელი
manndreper კაცისმკვლელი

mannehat კაცთმოძულეობა
mannehater კაცთმოძულე
mannekeng მანეკენი
mannekropp მამაკაცის სხეული
mannevond ავი, ვერაგი
mannfolk კაცები
mannfolkaktig კაცური
mannfolkblad ჟურნალი კაცებისთვის

პორნოგრაფიული ჟურნალი
mannfolkgal მეკაცთანე
mannlig კაცური, მამაკაცური
mannskap ეკიპაჟი
mannskapskantine ეკიპაჟის სასადილო
mannsklær მამაკაცის ტანსაცმელი
mannsnavn კაცის სახელი
mannsportrett კაცის პორტრეტი
mannsrolle მამაკაცის როლი
mannsrøst კაცის ხმა
mannsstemme კაცის ხმა
mannsterk კაცმრავალი,

მრავალრიცხოვანი
mannvond ავი, ვერაგი
manometer მანომეტრი
mansjett მანჟეტი
mantel მანტია
mantisse მანტისა (ლოგარითმის

წილადი ნაწილი)
mantra მანტრა
manuell ხელით გაკეთებული
manuskript ხელნაწერი
manuskriptforfatter სცენარისტი
manøver მანევრი
manøverdyktig მანევრირებადი
manøverevne მანევრირების უნარი
manøvrerbar მანევრირებადი
manøvrerbarhet მანევრირებადობა
manøvrere მანევრირება
manøvrering მანევრირება
manøvreringsdyktig მანევრირებადი
manøvreringsevne მანევრირების უნარი
manøvreringsrom ადგილი მანევრირებისთვის
mappe საქაღალდე
marabu მარაბუ
maraton მარათონი
maratondistanse მარათონის დისტანცია
maratonetappe მარათონის ეტაპი
maratonløp მარათონი
maratonløper მარათონელი
maredrøm კოშმარი
mareritt კოშმარი
marerittaktig კოშმარული
marerittfylt კოშმარული

mangelsykdom marerittfylt
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marg ძვლის ტვინი
ველი
შუაგული

margarin მარგარინი
margarinfabrikk მარგარინის ქარხანა
margcelle ტვინის უჯრედი
margeritt ზიზილა (მცენარე

Argyranthemum frutescens)
marginal მარგინალური
marianøkleblom გაზაფხულის ფურისულა

(მცენარე Primula Veris)
mariatistel ბაყაყურა (მცენარე Silybum

marianum)
marifly ჭიამაია
marihuana მარიხუანა
marihøne ჭიამაია
marikåpe მარმუჭი (მცენარე

Alchemilla)
marin საზღვაო
marinebase საზღვაო სამხედრო ბაზა
marineblå მუქი ლურჯი
marinefartøy სამხედრო გემი
marineinfanterist საზღვაო ქვეითი
marinesoldat საზღვაო ქვეითი
marineteknologi საზღვაო ტექნოლოგია
marinøkkel მარგალიტა (გვიმრა

Botrychium)
marionett მარიონეტი
marionettaktig მარიონეტული
marionetteater თოჯინების თეატრი
marionettregime მარიონეტული რეჟიმი
marionettregjering მარიონეტული მთავრობა
marionettstat მარიონეტული

სახელმწიფო
mark მიწა, ყანა

ველი, მდელო
მიდამო, ტერიტორია
მარკა (ფულის ერთეული)
ჭია, მატლი

markant აღსანიშნავი
დამახასიათებელი

markblomst მდელოს ყვავილი
marked ბაზარი
markedsadgang ბაზარზე დაშვება
markedsanalyse ბაზრის ანალიზი
markedsanalytiker ბაზრის ანალიტიკოსი
markedsandel ბაზრის წილი
markedsbasert საბაზრო
markedsdeltager ბაზრის მონაწილე
markedsdeltaker ბაზრის მონაწილე
markedsfører მარკეტოლოგი
markedsføring მარკეტინგი
markedsføringsavdeling მარკეტინგის განყოფილება

markedsføringsfolk მარკეტოლოგები
markedsføringsmessig მარკეტინგული
markedsføringssenter მარკეტინგის ცენტრი
markedsføringsskole მარკეტინგის სკოლა
markedsføringsspesialist მარკეტოლოგი
markedsføringsterminologi მარკეტინგის

ტერმინოლოგია
markedsføringsøyemed მარკეტინგის მიზნით
markedskonkurranse საბაზრო კონკურენცია
markedskontroll ბაზრის კონტროლი
markedskrav ბაზრის მოთხოვნა
markedsmekanisme საბაზრო მექანიზმი
markedsmessig საბაზრო
markedsorientert ბაზარზე ორიენტირებული
markedspolitikk საბაზრო პოლიტიკა
markedsprinsipp საბაზრო პრინციპი
markedspris საბაზრო ფასი
markedspåvirkning ბაზრის ზემოქმედება
markedsreform საბაზრო რეფორმა
markedsregulator ბაზრის მარეგულირებელი
markedsregulerende ბაზრის მარეგულირებელი
markedsregulering ბაზრის რეგულირება
markedssektor საბაზრო სექტორი
markedstilpasset ბაზარს მორგებული
markedsundersøkelse ბაზრის შესწავლა
markedsutvikling ბაზრის განვითარება
markedsvekst ბაზრის ზრდა
markedsverdi საბაზრო ღირებულება
markedsvilkår ბაზრის პირობები
markedsøkonomi საბაზრო ეკონომიკა
markere მონიშვნა

აღნიშვნა
markering აღნიშვნა, ნიშანი
markeringssprog სტრუქტურირების ენა
markeringsspråk სტრუქტურირების ენა
markert მონიშნული
marketing მარკეტინგი
markjordbær გარეული მარწყვი (კენკრა

Fragaria vesca)
markløft ამოწევა
markpiplerke მინდვრის მწყერჩიტა

(ფრინველი Anthus
campestris)

markør კურსორი
marmelade მარმელადი
marmor მარმარილო
marmorbelagt მარმარილოთი მოფენილი
marmorgulv მარმარილოს იატაკი
marmorilder ჭრელტყავა (ცხოველი

Vormela peregusna)
marmorpalass მარმარილოს სასახლე
marmorplate მარმარილოს ფილა
marmorskulptur მარმარილოს ქანდაკება

marg marmorskulptur
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marmorstatue მარმარილოს ქანდაკება
marmorsøyle მარმარილოს ბოძი
marmortrapp მარმარილოს კიბე
marmorvegg მარმარილოს კედელი
marodør მაროდიორი
mars მარტი
marsdag მარტის დღე
marsfiol სურნელოვანი ია (მცენარე

Viola odorata)
marsipan მარციპანი
marsj მარში
marsjall მარშალი
marsjstøvel სამხედრო ჩექმა
marskalk მარშალი
marsmåned მარტის თვე
marsnatt მარტის ღამე
marsvin ზღვის გოჭი (მღრღნელი

Cavia porcellus)
martre ტანჯვა, წამება
martyr ტანჯული, წამებული
marulk ზღვის ეშმაკი (თევზი

Lophius piscatorius)
mas თავის მობეზრება

აურზაური, ფუსფუსი
mase თავის მობეზრება

ფუსფუსი
masekopp აბეზარა
masekråke აბეზარა
masende აბეზარი
maset აბეზარი
maske ნიღაბი
maskerade მასკარადი
maskere შენიღბვა
maskering შენიღბვა
maskert შენიღბული

ნიღაბაფარებული
maskin მანქანა

ძრავა
maskindel მანქანის ნაწილი
maskinell მანქანური
maskinfører მძღოლი
maskingevær ტყვიამფრქვევი
maskinist მექანიკოსი
maskinlære მექანიკა
maskinpistol ავტომატი
maskinskrive ბეჭდვა
maskinskriver მბეჭდავი
maskinskriverske მბეჭდავი (ქალი)
maskinvare კომპიუტერული ტექნიკა
maskot თილისმა
maskulin მამრობითი
maskulinum მამრობითი სქესი
massakre ხოცვა-ჟლეტა

massasje მასაჟი
massasjebad ჟაკუზი
masse მასა
masseangrep მასიური თავდასხმა
massearbeidsledighet მასობრივი უმუშევრობა
massearbeidsløshet მასობრივი უმუშევრობა
massedemonstrasjon მასობრივი დემონსტრაცია
massedeportasjon მასობრივი დეპორტაცია
massedrap მასობრივი მკვლელობა
masseenhet მასის ერთეული
masseevakuering მასობრივი ევაკუაცია
massefabrikasjon მასობრივი წარმოება
massehenrettelse მასობრივი სიკვდილით

დასჯა
massehysteri მასობრივი ისტერია
massekultur მასკულტურა
masseledighet მასიური უმუშევრობა
massemedium მასმედია
massemigrasjon მასობრივი მიგრაცია
massemord ხოცვა-ჟლეტა
massemorder მასობრივი მკვლელი
massemøte მიტინგი
masseoppsigelse მასობრივი დათხოვნა
masseproduksjon მასობრივი წარმოება
masseprodusert მასობრივი წარმოების
masseprotest მასობრივი პროტესტი
massepsykose მასობრივი ფსიქოზი
masseslagsmål დიდი ჩხუბი
massetetthet სიმკვრივე
masseutbredelse მასობრივი გავრცელება
masseutryddelse მასობრივი განადგურება
masseutryddelsesvåpen მასობრივი განადგურების

იარაღი
massevis მრავლად, მასიურად
massevoldtekt მასობრივი გაუპატიურება
masseødeleggelse მასობრივი განადგურება
masseødeleggelsesmiddel მასობრივი განადგურების

საშუალება
masseødeleggelsesprogram მასობრივი განადგურების

პროგრამა
masseødeleggelsesvåpen მასობრივი განადგურების

იარაღი
masseødeleggelsesvåpenprogramმასობრივი განადგურების

იარაღის პროგრამა
massiv მასივი

ძლიერი
მასიური

massør მასაჟისტი
massøse მასაჟისტი (ქალი)
mast ანძა
mastehøyde ანძის სიმაღლე
masteravhandling სამაგისტრო ნაშრომი
mastergrad მაგისტრის ხარისხი

marmorstatue mastergrad
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mastergradsstudium მაგისტრატურა
masterprogram მაგისტრატურა
mastiff მასტიფი
mastodont მასტოდონტი
masturbasjon მასტურბაცია
mat საჭმელი, საკვები
matavfall სამზარეულო ნარჩენები
matbod საკუჭნაო
matbord სუფრა
matbutikk სურსათის მაღაზია
mate გამოკვება, ჭმევა, დაპურება

შეყვანა, შევსება, ტვირთვა
matematiker მათემატიკოსი
matematikk მათემატიკა
matematikkbok მათემატიკის წიგნი
matematikkeksamen მათემატიკის გამოცდა
matematikkfag მათემატიკა (საგანი)
matematikkinteressert მათემატიკით

დაიტერესებული
matematikklærer მათემატიკის

მასწავლებელი
matematikkonkurranse მათემატიკური ოლიმპიადა
matematikkoppgave მათემატიკური ამოცანა
matematikkprofessor მათემატიკის პროფესორი
matematikkprøve გამოცდა მათემატიკაში
matematikktidskrift მათემატიკური ჟურნალი
matematikkundervisning მათემატიკის სწავლება
matematikkunnskap მათემატიკის ცოდნა
matematikkurs მათემატიკის კურსი
matematisk მათემატიკური
material მასალა
materiale მასალა
materialisere განივთება
materialisering განივთება
materialisert მატერიალიზებული
materialisme მატერიალიზმი
materialist მატერიალისტი
materialistisk მატერიალისტური
materialkvalitet მასალის ხარისხი
materie მატერია
materiell მატერიალური
maternitet დედობა
matforgiftning მოწამვლა (საჭმლით)
matglad ჭამის მოყვარული
mating გამოკვება, ჭმევა, დაპურება

შეყვანა, შევსება, ტვირთვა
matknapphet საკვების სიმცირე
matlaging საჭმლის მომზადება

კულინარია
matlei მადადაკარგული
matlukt საჭმლის სუნი
matlyst მადა
matmangel საკვების სიმცირე

matmispel ზღმარტლი (მცენარე
Mespilus germanica)

matmor დიასახლისი
matnyttig საჭმელად ვარგისი
matolje სამზარეულო ზეთი
matpakke შეფუთული საჭმელი

(წასაღებად გამზადებული)
matpapir ქაღალდი (საჭმლის

შესაფუთი)
matpause შესვენება (სასადილოდ)
matrasjon საკვების რაციონი
matrest სამზარეულო ნარჩენები
matriarkalsk მატრიარქალური
matriarkat მატრიარქატი
matrise მატრიცა
matrisealgebra მატრიცული ალგებრა
matriseegenskap მატრიცის მახასიათებელი
matriseelement მატრიცული ელემენტი
matrisemultiplikasjon მატრიცების გამრავლება
matriseskriver მატრიცული პრინტერი
matriseteori მატრიცათა თეორია
matros მეზღვაური
matsal სასადილო
matt შამათი

მკრთალი
matte ხალიჩა

მათემატიკა
შამათის გაკეთება

matvare სურსათი
matvareallergi ალერგია საკვებზე
matvarebransje კვების ინდუსტრია
matvarebutikk სურსათის მაღაზია
matvareeksport სურსათის ექსპორტი
matvareforsyning სურსათით მომარაგება
matvarehandel სურსათის მაღაზია
matvarehylle სურსათის თარო
matvareimport სურსათის იმპორტი
matvarekrise სასურსათო კრიზისი
matvarekvalitet სურსათის ხარისხი
matvaremangel სურსათის ნაკლებობა
matvarepris სურსათის ფასი
matvareprodukt სურსათი
matvareprogram სასურსათო პროგრამა
maur ჭიანჭველა
maurbille ჭრელა (ხოჭო ოჯახიდან

Cleridae)
maurbol ჭიანჭველების ბუდე
maure ენდრონიკა (მცენარე

Galium)
maurflittig გულმოდგინე
maurpiggsvin იქედნე (ცხოველი

ოჯახიდან Tachyglossidae)

mastergradsstudium maurpiggsvin

Norsk-georgisk ordbok 261



maurpinnsvin იქედნე (ცხოველი
ოჯახიდან Tachyglossidae)

maursluker ჭიანჭველაჭამია (ცხოველი
ოჯახიდან
Myrmecophagidae)

maursyre ჭიანჭველმჟავა
maurtue ჭიანჭველების ბუდე
mausoleum მავზოლეუმი
mave კუჭი, მუცელი
mavedans მუცლის ცეკვა
mavedanserinne მუცლის ცეკვის მოცეკვავე
maveinnhold კუჭის შიგთავსი
mavekatarr გასტრიტი
mavekreft კუჭის კიბო
mavelidelse კუჭის დაავადება
mavemedisin კუჭის წამალი
maveregion მუცლის არე
mavesaft კუჭის წვენი
mavesekk კუჭი
mavesekkreft კუჭის კიბო
mavesjuke კუჭის აშლა
mavesmerte მუცლის ტკივილი
mavesyke კუჭის აშლა
mavesår კუჭის წყლული
mavetrøbbel კუჭის პრობლემა
med -თან, -ით
medalje მედალი
medaljesamling მედლების კოლექცია
medaljevinner მედალოსანი
medansvar თანაპასუხისმგებლობა,

საერთო პასუხისმგებლობა
medansvarlig თანაპასუხისმგებელი
medarbeider თანამშრომელი
medarrangør თანაორგანიზატორი
medarving თანამემკვიდრე
medboer თანამცხოვრები
medborger თანამემამულე,

თანამოქალაქე
medbringe წამოღება (თან)
meddelaktig თანამონაწილე,

თანამზრახველი
meddelaktighet თანამონაწილეობა
meddele შეტყობინება, გაცნობა
meddelelse შეტყობინება
meddelelsesmiddel კომუნიკაციის საშუალება
meddelsom კომუნიკაბელური
meddelsomhet კომუნიკაბელურობა
medeier თანამფლობელი,

თანამეპატრონე,
თანამესაკუთრე

medeierskap საერთო საკუთრება
თანამფლობელობა

medfinansiere თანადაფინანსება

medfinansiering თანადაფინანსება
medforfatter თანაავტორი
medformann თანათავჯდომარე
medfødt თანდაყოლილი
medfølelse თანაგრძნობა
medfølende თანამგრძნობი
medfølge გაყოლა
medfølgende თანმხლები
medføre გამოწვევა
medføring გამოწვევა
medgift მზითევი
medgjerningsmann თანამზრახველი,

თანამონაწილე
medgjørlig დამთმობი
medgrunnlegger თანადამაარსებელი
medgå გაყოლა
medhjelper დამხმარე
medhold მხარდაჭერა
mediabedrift მედია-კომპანია
median მედიანა
mediaoppmerksomhet მედიის ყურადღება
mediapåvirkning მედიის ზემოქმედება
mediaselskap მედია-კომპანია
mediasenter მედიაცენტრი
medieeksponere მედიაში გაშუქება
mediekritikk მედიის კრიტიკა
mediemagnat მედიამაგნატი
medikament მედიკამენტი
medinnehaver თანამფლობელი
medinvestor თანაინვესტორი
medisin მედიცინა

წამალი
medisiner მედიკოსი
medisinere მკურნალობა
medisinering მკურნალობა
medisinlukt წამლის სუნი
medisinplante სამკურნალო მცენარე
medisinsk სამედიცინო
meditasjon მედიტაცია

ფიქრი
meditasjonsenter მედიტაციის ცენტრი
meditere მედიტირება

განსჯა
medium გარემო

საშუალება
მედია

medkjemper თანამებრძოლი
medkjensle თანაგრძნობა
medkonkurrent თანაკონკურენტი
medlem წევრი
medlemsantall წევრთა რაოდენობა
medlemsavgift საწევრო გადასახადი
medlemsfordel წევრთა პრივილეგიები

maurpinnsvin medlemsfordel
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medlemsgebyr საწევრო გადასახადი
medlemskap წევრობა
medlemskapsforhandling მოლაპარაკება

გაწევრიანების შესახებ
medlemskapsspørsmål წევრობის საკითხი
medlemsland წევრი ქვეყანა
medlemsliste წევრთა ნუსხა
medlemsstat წევრი სახელმწიფო
medlemstall წევრთა რაოდენობა
medlidende თანამგრძნობი
medlidenhet თანაგრძნობა
medlyd თანხმოვანი
medmenneske ახლობელი
medmenneskelig ადამიანური
medmenneskelighet ადამიანობა
medpassasjer თანამგზავრი
medprodusent თანამწარმოებელი
medprogramleder თანაწამყვანი
medredaktør თანარედაქტორი
medregne ჩათვლა
medregnet ჩათვლით
medreisende თანამგზავრი
medskaper თანაშემქნელი
medskyld თანაბრალეულობა
medskyldig თანადამნაშავე
medspiller თანამოთამაშე
medstifter თანადამაარსებელი
medstrøms დინებით, დინების

მიმართულებით
medsøster დაქალი
medta თან წაღება, წამოღება,

გამოყოლა
ჩათვლა

medtatt ჩათვლით
medtiltalte თანაბრალდებული
meduse მედუზა
medutgiver თანაგამომცემელი
medvind ზურგის ქარი
medvirke ხელის შეწყობა

მონაწილეობა
medvirkning ხელის შეწყობა

მონაწილეობა
medviten შეგნებული, ცნობიერი,

გაცნობიერებული
meg მე
megabit მეგაბიტი
megabyte მეგაბაიტი
megafon მეგაფონი
megahertz მეგაჰერცი
megajoule მეგაჯოული
megaparsec მეგაპარსეკი
megastjerne მეგავარსკვლავი
megatonn მეგატონა

megavolt მეგავოლტი
megawatt მეგავატი
megawattime მეგავატ-საათი
meget ძალიან
megetsigende მრავლისმთქმელი,

მრავლისმეტყველი
megle შუამავლობა
megler შუამავალი, მაკლერი
meglervirksomhet შუამავლობა
megling შუამავლობა
meieriprodukt რძის ნაწარმი
meieriprodusent რძის ნაწარმის

მწარმოებელი
meieriselskap რძის ნაწარმის კომპანია
meierismør კარაქი
meis წივწივა, წიწკანა (ჩიტი

ოჯახიდან Paridae)
meisefugl წივწივა, წიწკანა (ჩიტი

ოჯახიდან Paridae)
meisereir წივწივას ბუდე
mekaniker ხელოსანი
mekanikk მექანიკა
mekanisering მექანიზაცია
mekanisert მექანიზებული
mekanisk მექანიკური
mekanisme მექანიზმი
mekle შუამავლობა
mekler შუამავალი
meklervirksomhet შუამავლობა
mekling შუამავლობა
meksikaner მექსიკელი
meksikansk მექსიკური
mektig ძლევამოსილი, მძლავრი,

ძლიერი, დიდძალი
mektighet სიმძლავრე
mel ფქვილი
melaktig ფქვილისებრი
melankoli მელანქოლია
melankolsk მელანქოლიური
melbær დათვისკენკრა (კენკრა

Arctostaphylos)
melde შეტყობინება, განცხადება
melding შეტყობინება
meldingstjeneste საინფორმაციო სამსახური
melk რძე
melke წველა
melkeaktig რძისებრი
melkebutikk რძის მაღაზია
melkedråpe რძის წვეტი
melkefarget რძისფერი
melkefarvet რძისფერი
melkeflaske რძის ბოთლი
melkefylt რძიანი

medlemsgebyr melkefylt
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melkeglass რძის ჭიქა
melkehvit რძისფერი
melkekjertel სარძევე ჯირკვალი
melkemangel რძის დანაკლისი
melkepike მწველელი
melkeprodukt რძის ნაწარმი
melkeprodusent რძის მწარმოებელი
melkepulver რძის ფხვნილი
melkesjokolade რძის შოკოლადი
melkesopp არყა სოკო
melkesyre რძემჟავა
melkesyrebakterie რძემჟავა ბაქტერია
melketann სარძევე კბილი
melkeveien ირმის ნახტომი,

დათვისფეხა
melkeveisystem ირმის ნახტომი
melking წველა
mellom შუა, შორის
mellomaksel შუა ღერძი
mellomalder შუა საუკუნეები

საშუალო ასაკი
mellomalderlig შუასაუკუნეობრივი
mellomaldersk შუასაუკუნეობრივი
mellombølge საშუალო ტალღა
mellombølgesender საშუალოტალღოვანი

გადამცემი
mellombølget საშუალოტალღიანი,

საშუალოტალღოვანი,
საშუალოტალღური

mellomdistanse საშუალო მანძილი
mellomeuropeer საშუალო ევროპელი
mellomfolkelig საერთაშორისო
mellomfornøyd საშუალოდ კმაყოფილი
mellomfrekvens საშუალო სიხშირე
mellomgenerasjon საშუალო თაობა
mellomhøy საშუალო სიმაღლის
mellomjul შუა ბორბალი
mellomkirkelig ეკლესიათაშორისი
mellomklasse საშუალო კლასი
mellomkomst შუამავლობა
mellomlag საშუალო ფენა
mellomlanding შუალედური დაჯდომა
mellomlang საშუალო სიგრძის
mellomledd შუალედური რგოლი
mellomliggende შუალედური
mellommann შუამავალი, შუაკაცი
mellommannsfunksjon შუამავლის ფუნქცია
mellomnivå საშუალო დონე
mellomparti ცენტრისტული პარტია
mellomplanetlig პლანეტთაშორისი,

საპლანეტთაშორისო
mellomrom ინტერვალი
mellomsjikt საშუალო ფენა

mellomst შუა
საშუალო

mellomstadium შუალედური სტადია
mellomstatlig სახელმწიფოთაშორისი
mellomstor საშუალო ზომის
mellomstørrelse საშუალო ზომა
mellomtilstand შუალედური მდგომარეობა
mellomting საშუალო
mellomvekt საშუალო წონა
mellomvektsklasse საშუალო წონა
mellomøstlig შუააღმოსავლური
melodi მელოდია
melodisk მელოდიური
melodiøs მელოდიური
melon ნესვი
membran მემბრანა
memoar მემუარი
memorandum მემორანდუმი
men მაგრამ

თუმცა
არამედ

mene გულისხმობა
მიჩნევა, ჩათვლა
ფიქრი

mened ცრუჩვენება
meneder ცრუმოწმე
mengde სიმრავლე
mengdebegrep სიმრავლის ცნება
mengdelære სიმრავლეთა თეორია
mengdeteori სიმრავლეთა თეორია
mengdevis დიდი ოდენობით
menighet მრევლი
mening აზრი, მოსაზრება,

თვალსაზრისი,
შეხედულება

meningitt მენინგიტი
meningsbærende აზრიანი, მნიშვნელობის

მქონე, მნიშვნელობის
მატარებელი

meningsdannelse აზრის ჩამოყალიბება
meningsfelle თანამოაზრე
meningsfull აზრიანი, მნიშვნელობის

მქონე, მნიშვნელობის
მატარებელი

meningsfylt აზრიანი, მნიშვნელობის
მქონე, მნიშვნელობის
მატარებელი

meningsgivende მნიშვნელობის მიმცემი
meningsløs უაზრო, აზრს მოკლებული
meningsløshet უაზრობა
meningsløst უაზროდ
meningsmåling საზოგადოებრივი აზრის

გამოკითხვა

melkeglass meningsmåling
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meningstom უაზრო, აზრს მოკლებული
meningsundersøkelse საზოგადოებრივი აზრის

გამოკითხვა
meningtom უშინაარსო
menneske ადამიანი
menneskeansikt ადამიანის სახე
menneskeblod ადამიანის სისხლი
menneskedreper კაცისმკვლელი
menneskeeter კაციჭამია
menneskeeteri კანიბალიზმი
menneskehandel ადამიანებით ვაჭრობა
menneskehet კაცობრიობა
menneskehjerne ადამიანის ტვინი
menneskehjerte ადამიანის გული
menneskehår ადამიანის თმა
menneskekropp ადამიანის სხეული
menneskelig ადამიანური
menneskeliggjøring გაადამიანურება
menneskelighet ადამიანობა
menneskeliknenede ადამიანისმაგვარი
menneskemengde ბრბო
menneskemorder კაცისმკვლელი
menneskenatur ადამიანის ბუნება
menneskerase რასა
menneskeressurs ადამიანური რესურსი
menneskeretter ადამიანის უფლებები
menneskerettigheter ადამიანის უფლებები
menneskerettighetsbrudd ადამიანის უფლებების

დარღვევა
menneskerettighetsdomstol ადამიანის უფლებების

სასამართლო
menneskerettighetserklæring ადამიანის უფლებების

დეკლარაცია
menneskerettighetsforkjemperადამიანის უფლებებისთვის

მებრძოლი
menneskerettighetskonvensjonადამიანის უფლებათა

კონვენცია
menneskerettighetsorganisasjonადამიანის უფლებების

დამცველი ორგანიზაცია
menneskerettighetssituasjon ადამიანის უფლებათა

მდგომარეობა
menneskerettighetsspørsmål ადამიანის უფლებების

საკითხი
menneskerettighetsvern ადამიანის უფლებათა

დაცვა
menneskerettsbrudd ადამიანის უფლებების

დარღვევა
menneskerettsdomstol ადამიანის უფლებების

სასამართლო
menneskerettserklæring ადამიანის უფლებების

დეკლარაცია
menneskerettsforkjemper ადამიანის უფლებებისთვის

მებრძოლი

menneskerettskonvensjon ადამიანის უფლებათა
კონვენცია

menneskerettsorganisasjon ადამიანის უფლებების
დამცველი ორგანიზაცია

menneskerettsspørsmål ადამიანის უფლებების
საკითხი

menneskesjel ადამიანის სული
menneskeskapt ადამიანის შექმნილი
menneskeskjebne ადამიანის ბედი
menneskeskjelett ადამიანის ჩონჩხი
menneskesky მორიდებული, ჩაკეტილი
menneskesmugling ადამიანებით ვაჭრობა
mennesketom უკაცრიელი,

გაუკაცრიელებული
menneskevarme ადამიანური სითბო
menneskeverd ადამიანური ღირსება
menopause მენოპაუზა
mens მაშინ როცა, როდესაც

ხოლო
თვიური, მენსტრუაცია

menstruasjon თვიური, მენსტრუაცია
menstruasjonsbind საფენი
menstruasjonsforstyrrelse მენსტრუალური დარღვევა
menstruasjonslidelse მენსტრუალური ტკივილი
menstruasjonssmerte მენსტრუალური ტკივილი
menstruasjonssyklus მენსტრუალური ციკლი
menstruell მენსტრუალური
mental გონებრივი, მენტალური
mentalitet მენტალიტეტი
mentalitetsendring მენტალიტეტის ცვლილება
mentalitetsforandring მენტალიტეტის ცვლილება
mentalsjukehus საგიჟეთი
mentalsykehus საგიჟეთი
mentor დამრიგებელი
meny მენიუ
mer მეტი

უფრო
merarbeid დამატებითი სამუშაო
merbelastning დამატებითი დატვირთვა
merforbruk დამატებითი ხარჯი
merian თავშავა (მცენარე Origanum

majorana)
meridian მერიდიანი
merinntekt დამატებითი შემოსავალი
meritokrat მერიტოკრატი
meritokrati მერიტოკრატია
meritokratisk მერიტოკრატიული
merkbar შესამჩნევი, საგრძნობი
merke ნიშანი

აღნიშვნა, მონიშვნა
შემჩნევა

merkedag აღსანიშნავი თარიღი
merkelapp იარლიყი

meningstom merkelapp
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merkelig საუცხოო, უცნაური
აღსანიშნავი

merknad შენიშვნა
merkostnad დამატებითი ხარჯი
merkverdig უცნაური

აღსანიშნავი,
ღირსშესანიშნავი,
საგულისხმო,
საყურადღებო,
ყურადსაღები

merkverdighet უცნაურობა
ღირსშესანიშნაობა

meromkostning დამატებითი ღირებულება
meromsetningsavgift დამატებითი ღირებულების

გადასახადი
merr ჭაკი
merutgift დამატებითი ხარჯი
merverdi დამატებითი ღირებულება
merverdiavgift დამატებითი ღირებულების

გადასახადი
merverdiavgiftssats დამატებითი ღირებულების

გადასახდის განაკვეთი
merverdiomsetningsavgift დამატებითი ღირებულების

გადასახადი
mesen მეცენატი
mesenat მეცენატი
meslinger წითელა
meslingvaksine წითელას ვაქცინა
mesolitikum მეზოლითი
meson მეზონი
mesosfære მეზოსფერო
messing თითბერი
messingaktig თითბრისებრი
messingfarget თითბრისფერი
messingfarvet თითბრისფერი
mest ძირითადად, უფრო,

ყველაზე უფრო
mesteparten ძირითადი ნაწილი, დიდი

ნაწილი
mester ოსტატი

ჩემპიონი
mesterlig ოსტატური
mesterskap ოსტატობა

ჩემპიონატი
პირველობა

mesterskapsdeltakelse ჩემპიონატში მონაწილეობა
mesterskapstittel ჩემპიონის წოდება
mesterverk შედევრი
mestis მეტისი
mestre დაუფლება
metaanalyse მეტაანალიზი
metabolisme მეტაბოლიზმი
metafor მეტაფორა

metaforisk მეტაფორული
metafysikk მეტაფიზიკა
metafysisk მეტაფიზიკური
metagalakse მეტაგალაქტიკა
metagenes მეტაგენეზი
metainformasjon მეტაინფორმაცია
metall მეტალი, ლითონი
metallaktig ლითონისებრი
metallbur რკინის გალია
metalldetektor ლითონის დეტექტორი
metallegering ლითონის შენადნობი
metallfarget ლითონისფერი
metallfarvet ლითონისფერი
metallgitter რკინის გისოსი
metallgjenstand ლითონის საგანი
metallholdig ლითონის შემცველი
metallisk ლითონის

მეტალური
metalloverflate ლითონის ზედაპირი
metallplate ლითონის ფირფიტა
metallramme ლითონის ჩარჩო
metallrør ლითონის მილი
metallsylinder ლითონის ცილინდრი
metalltråd ლითონის მავთული
metallurg მეტალურგი
metallurgi მეტალურგია
metallurgifag მეტალურგია (საგანი)
metallurgisk მეტალურგიული
metamorfisme მეტამორფიზმი
metamorfose მეტამორფოზი
metan მეთანი
metangass მეთანი
metanol მეთანოლი
metastase მეტასტაზი
meteor მეტეორი
meteoritt მეტეორიტი
meteorittkrater მეტეორიტის კრატერი
meteorolog მეტეოროლოგი
meteorologi მეტეოროლოგია
meteorologisk მეტეოროლოგიური
meter მეტრი
meterbølge მეტრული ტალღა
meterlang მეტრიანი
metermål სახაზავი, საზომი
metervis მეტრობით
metning გაჯერება
metningsgrad ნაჯერობის ხარისხი
metningsgradient ნაჯერობის გრადიენტი
metningsøkning გაჯერება, ნაჯერობის ზრდა
metode მეთოდი
metodelære მეთოდიკა
metodikk მეთოდიკა
metodisk მეთოდური

merkelig metodisk
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metodologi მეთოდოლოგია
metrikk მეტრიკა
metro მეტრო
metrolinje მეტროს ხაზი
metrostasjon მეტროს სადგური
mett მაძღარი, ნაჭამი
mette გაძღომა
mettet გაჯერებული, ნაჯერი
mettingsgrad ნაჯერობის ხარისხი
mexicaner მექსიკელი
mexicansk მექსიკური
mexikaner მექსიკელი
mexikansk მექსიკური
mi ჩემი
midd ტკიპა
middag სადილი

შუადღე
middagsfly შუადღის ფრენა
middagshøgde ზენიტი
middagshøyde ზენიტი
middagsinvitasjon სადილზე მოწვევა
middagsmat სადილი
middagsmåltid სადილი
middagssøvn შუადღის ძილი
middagstid შუადღე
middel საშუალო

საშუალება
middelalder შუა საუკუნეები

საშუალო ასაკი
middelalderarkitektur შუა საუკუნეების

არქიტექტურა
middelalderborg შუასაუკუნოვანი ციხე-

სიმაგრე
middelalderby შუასაუკუნოვანი ქალაქი
middelaldergrav შუა საუკუნეების სამარხი
middelalderhistorie შუა საუკუნეების ისტორია
middelalderkultur შუა საუკუნეების კულტურა
middelalderkunst შუა საუკუნეების

ხელოვნება
middelalderlig შუასაუკუნოვანი
middelalderlitteratur შუა საუკუნეების

ლიტერატურა
middelaldermusikk შუა საუკუნეების მუსიკა
middelalderperiode შუა საუკუნეები
middelaldersamfunn შუასაუკუნოვანი

საზოგადოება
middelaldersk შუასაუკუნეობრივი
middelaldertid შუა საუკუნეები
middelaldrende შუახნის, საშუალო ასაკის
middelavstand საშუალო მანძილი
middelbestand საშუალო პოპულაცია
middelbredde საშუალო სიგანე
middeldybde საშუალო სიღრმე

middelfart საშუალო სიჩქარე
middelhastighet საშუალო სიჩქარე
middelhavsflåte ხმელთაშუა ზღვის ფლოტი
middelhavsklima ხმელთაშუა ზღვის ჰავა
middelhavskultur ხმელთაშუა ზღვის

კულტურა
middelhavskyst ხმელთაშუა ზღვის

სანაპირო
middelhavsland ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა
middelhavsøy ხმელთაშუა ზღვის

კუნძული
middelhøg საშუალო სიმაღლის
middelhøgde საშუალო სიმაღლე
middelhøy საშუალო სიმაღლის
middelhøyde საშუალო სიმაღლე
middelklasse საშუალო ფენა
middelklassefamilie საშუალო ფენის ოჯახი
middelmådig საშუალო
middelpris საშუალო ფასი
middelpunkt შუაწერტილი
middels საშუალო
middelshøg საშუალო სიმაღლის
middelshøgde საშუალო სიმაღლე
middelshøy საშუალო სიმაღლის
middelshøyde საშუალო სიმაღლე
middelsstor საშუალო ზომის
middelstor საშუალო ზომის
middeltall საშუალო რიცხვი
middeltemperatur საშუალო ტემპერატურა
middeltid საშუალო დრო
middeltrykk საშუალო წნევა
middelvannstand საშუალო წყლის დონე
midje წელი
midlertidig დროებითი

დროებით
midlertidighet დროებითობა
midnatt შუაღამე
midnattssol შუაღამის მზე
midnattstid შუაღამე
midsommer შუა ზაფხული
midt შუაგული, შუა ნაწილი

შუაში
midtbane მოედნის ცენტრი
midte შუა წერტილი, შუაგული,

ცენტრი
midterst შუა
midtmast შუა ანძა
midtpunkt ცენტრი
midtre შუა, ცენტრალური
midtsommer შუა ზაფხული
midtuke შუაკვირა
midtvinter შუა ზამთარი
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midtøstland ახლო აღმოსავლეთის
ქვეყანა

midvinter შუა ზამთარი
migrasjon მიგრაცია
migrasjonsbølge მიგრაციის ტალღა
migrasjonsforsking მიგრაციის შესწავლა
migrasjonsforskning მიგრაციის შესწავლა
migrasjonsmønster მიგრაციული სურათი
migrasjonsprosess მიგრაციის პროცესი
migrasjonsspørsmål მიგრაციის საკითხი
migrene შაკიკი
migrere მიგრირება
mikroanalyse მიკროანალიზი
mikrobe მიკრობი
mikrobiolog მიკრობიოლოგი
mikrobiologi მიკრობიოლოგია
mikrobiologisk მიკრობიოლოგიური
mikrobrikke მიკროჩიპი
mikrobryggeri მიკროლუდსახარში,

მიკროლუდსახდელი
mikrobuss მიკროავტობუსი
mikrobølge მიკროტალღა
mikrobølgeovn მიკროტალღური ღუმელი
mikrobølget მიკროტალღიანი,

მიკროტალღოვანი,
მიკროტალღური

mikrodatamaskin მიკროკომპიუტერი
mikroelektronikk მიკროელექტრონიკა
mikroelement მიკროელემენტი
mikrofarad მიკროფარადი
mikrofauna მიკროფაუნა
mikrofilter მიკროფილტრი
mikroflora მიკროფლორა
mikrofon მიკროფონი
mikrofonskrekk მიკროფონის შიში
mikrofotografering მიკროფოტოგადაღება
mikrogram მიკროგრამი
mikrokirurgi მიკროქირურგია
mikroklima მიკროკლიმატი
mikrokreditt მიკროკრედიტი
mikrometer მიკრონი, მიკრომეტრი
mikron მიკრონი, მიკრომეტრი
mikroorganisme მიკროორგანიზმი
mikroprosessor მიკროპროცესორი
mikrosekund მიკროწამი, წამის

მემილიონედი
mikroskop მიკროსკოპი,

წვრილმადიდი
mikroskopi მიკროსკოპია
mikroskopisk მიკროსკოპული
mikrostruktur მიკროსტრუქტურა
mikroverden მიკროსამყარო
mikroøkonomisk მიკროეკონომიკური

miks ნარევი
mikse შერევა
mikser მიქსერი
mil ნორვეგიული მილი (10კმ)
mild რბილი, მსუბუქი
mildhet სირბილე
mildne შერბილება, შემსუბუქება
mildvær თბილი ამინდი
mildværsdag თბილი დღე
mildværsperiode თბილი ამინდის პერიოდი
mile მილი
milelang გრძელი
milepæl ნიშანსვეტი
milestein ნიშანსვეტი
milesten ნიშანსვეტი
milestolpe ნიშანსვეტი
milevid ვრცელი
militarist მილიტარისტი
militaristisk მილიტარისტული
militær სამხედრო
militærakademi სამხედრო აკადემია
militærallianse სამხედრო ალიანსი
militærapparat სამხედრო აპარატი
militærbalanse სამხედრო ძალების

ბალანსი
militærbase სამხედრო ბაზა
militærbil სამხედრო მანქანა
militærblokk სამხედრო ბლოკი
militærdiktator სამხედრო დიქტატორი
militærdiktatur სამხედრო დიქტატურა
militærdoktrine სამხედრო დოქტრინა
militærdomstol სამხედრო ტრიბუნალი
militærekspert სამხედრო ექსპერტი
militærenhet სამხედრო ქვედანაყოფი
militærfartøy სამხედრო გემი
militærfly სამხედრო თვითმფრინავი
militærflyger სამხედრო მფრინავი
militærflyplass სამხედრო აეროდრომი
militærflyver სამხედრო მფრინავი
militærhelikopter სამხედრო შვეულმფრენი
militærhemmelighet სამხედრო საიდუმლო
militærhjelp სამხედრო დახმარება
militærhospital სამხედრო ჰოსპიტალი
militærhovedkvarter სამხედრო შტაბბინა
militærintervensjon სამხედრო ჩარევა
militærjunta სამხედრო გადატრიალება,

ხუნტა
militærkaserne სამხედრო ყაზარმა
militærkjøretøy სამხედრო მანქანა
militærklær სამხედრო ფორმა
militærkompleks სამხედრო კომპლექსი
militærkupp სამხედრო გადატრიალება
militærlege სამხედრო ექიმი
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militærleir სამხედრო ბანაკი
militærlignende ნახევრადგასამხედროებული
militærliknende ნახევრადგასამხედროებული
militærmakt შეიარაღებული ძალები
militærmanøver სამხედრო მანევრი
militærnekting სამხედრო სამსახურისგან

თავის არიდება
militæroffiser სამხედრო ოფიცერი
militæroperasjon სამხედრო ოპერაცია
militærparade სამხედრო აღლუმი
militærpatrulje სამხედრო პატრული
militærpilot სამხედრო მფრინავი
militærpoliti სამხედრო პოლიცია
militærpost სამხედრო პოსტი
militærpropaganda სამხედრო პროპაგანდა
militærregime სამხედრო რეჟიმი
militærsamarbeid სამხედრო თანამშრომლობა
militærsensur სამხედრო ცენზურა
militærsjukehus სამხედრო ჰოსპიტალი
militærstrategi სამხედრო სტრატეგია
militærstøvel სამხედრო ჩექმა
militærsykehus სამხედრო ჰოსპიტალი
militærteknologi სამხედრო ტექნოლოგია
militærtjeneste სამხედრო სამსახური
militæruniform სამხედრო ფორმა
militærunion სამხედრო კავშირი
militærutdannelse სამხედრო განათლება
militærutgifter სამხედრო ხარჯები
militærutstyr სამხედრო აღჭურვილობა
militærvesen შეირაღებული ძალები
militærøvelse სამხედრო სწავლება
militærøving სამხედრო სწავლება
miljø გარემო
miljøaktivist გარემოს დამცველი
miljøansvar გარემოზე

პასუხისმგებლობა
miljøaspekt ეკოლოგიური ასპექტი
miljøfag ეკოლოგია
miljøfaktor გარემოს ფაქტორი
miljøfarlig გარემოსთვის საშიში
miljøforbrytelse ეკოლოგიური დანაშაული
miljøforkjemper გარემოს დამცველი
miljøforsker ეკოლოგი
miljøforsking ეკოლოგია
miljøforskning ეკოლოგია
miljøforsøpling გარემოს დანაგვიანება
miljøforurensende გარემოს დამაბინძურებელი
miljøforurenser გარემოს დამბინძურებელი
miljøforurensning გარემოს დაბინძურება
miljøgiftholdig ტოქსიკური
miljøkatastrofe ეკოლოგიური კატასტროფა
miljømessig გარემოსთან

დაკავშირებული

miljøorganisasjon გარემოს დამცველთა
ორგანიზაცია

miljøproblem ეკოლოგიური პრობლემა
miljøpåvirkning გარემოზე ზემოქმედება
miljørelatert გარემოსთან

დაკავშირებული
miljøsituasjon ეკოლოგიური

მდგომარეობა
miljøskadelig გარემოსთვის მავნე
miljøspørsmål ეკოლოგიური საკითხი
miljøtilpasset გარემოს მორგებული
miljøvern გარემოს დაცვა
miljøvernaktivist გარემოს დამცველი
miljøvernarbeid გარემოს დაცვა
miljøverndepartement გარემოს დაცვის

სამინისტრო
miljøvernende გარემოსდაცვითი
miljøverner გარემოს დამცველი
miljøvernforbund გარემოს დამცველთა

კავშირი
miljøvernforening გარემოს დამცველთა

კავშირი
miljøvernforkjemper გარემოს დამცველი
miljøverngruppe გარემოს დამცველთა

ჯგუფი
miljøvernminister გარემოს დაცვის მინისტრი
miljøvernmyndighet გარემოს დაცვის უწყება
miljøvernområde ნაკრძალი
miljøvernorganisasjon გარემოს დამცველი

ორგანიზაცია
miljøvernparti გარემოს დამცველთა

პარტია
miljøvernplan გარემოს დაცვის გეგმა
miljøvernpolitikk გარემოს დაცვის პოლიტიკა
miljøvernproblem გარემოს დაცვის პრობლემა
miljøvernproblematikk გარემოს დაცვის

პრობლემატიკა
miljøvernprogram გარემოს დაცვის პროგრამა
miljøvernreservat ნაკრძალი
miljøvernsak გარემოს დაცვა
miljøvernsaktivist გარემოს დაცვის აქტივისტი
miljøvernsmessig გარემოსდაცვითი
miljøvernsminister გარემოს დაცვის მინისტრი
miljøvernsynspunkt გარემოს დაცვის

თვალსაზრისი
miljøverntiltak გარემოს დაცვითი

ღონისძიება
miljøvernår გარემოს დაცვის წელი
miljøødeleggelse გარემოს განადგურება
millennium ათასწლეული
millenniumskifte ათასწლეულთა მიჯნა
milliampere მილიამპერი
milliard მილიარდი

militærleir milliard
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milliarddel მემილიარდედი
milliardær მილიარდერი
milligram მილიგრამი
milliliter მილილიტრი
millimeter მილიმეტრი
million მილიონი
milliondel მემილიონედი
millionvis მილიონობით
millionær მილიონერი
millisekund მილიწამი
millivolt მილივოლტი
milliwatt მილივატი
milt ელენთა
miltbetennelse სპლენიტი
miltbrann ჯილეხი, ციმბირის

წყლული
miltforstørrelse სპლენომეგალია
miltsykdom სპლენოპათია
mimikk მიმიკა
mimose მიმოზა (მცენარე Mimosa)
min ჩემი
minaret მინარეთი
mindre ნაკლები, ნაკლებად
mindretall უმცირესობა
mindretallsbeskyttelse უმცირესობის დაცვა
mindretallskoalisjon უმცირესობის კოალიცია
mindretallsleder უმცირესობის ლიდერი
mindretallsparti უმცირესობის პარტია
mindretallsposisjon უმცირესობის პოზიცია
mindretallsregjering უმცირესობის მთავრობა
mindretallssprog უმცირესობის ენა
mindretallsspråk უმცირესობის ენა
mindreverdig არასრულფასოვანი
mindreverdighet არასრულფასოვნობა
mindreverdighetsfølelse არასრულფასოვნობის

შეგრძნება
mindreverdighetskompleks არასრულფასოვნობის

კომპლექსი
mindreverdsfølelse არასრულფასოვნობის

შეგრძნება
mindreverdskjensle არასრულფასოვნობის

შეგრძნება
mindreårig მცირეწლოვანი
mine ჩემი, ჩემები

ნაღმი
მაღარო

minearbeider განმნაღმველი
minedetektor ნაღმთა დეტექტორი
minefelt დანაღმული ველი
minelagt დანაღმული
minelegging დანაღმვა
mineral მინერალი
mineralfarge მინერალური საღებავი

mineralfarve მინერალური საღებავი
mineralgjødsel მინერალური სასუქი
mineralholdig მინერალების შემცველი
mineralisering მინერალიზაცია
mineralogi მინერალოგია
mineralogisk მინერალოგიური
mineralsk მინერალური
mineralvann მინერალური წყალი
minerydder გამნაღმველი
minialbum მინიალბომი
minibank ბანკომატი
minibankautomat ბანკომატი
minibankkort საბანკო ბარათი
minibanktyveri ბანკომატის გაქურდვა
minibankuttak ბანკომატიდან ფულის

გამოტანა
minibuss მიკროავტობუსი
minidatamaskin მინიკომპიუტერი
minikjole მოკლე კაბა
minikjøkken მინისამზარეულო
minikraftverk მცირე ელექტროსადგური
minimal მინიმალური
minimalisere მინიმალიზება
minimalisering მინიმალიზება
minimalisme მინიმალიზმი
minimalist მინიმალისტი
minimalistisk მინიმალისტური
minimeringsalgoritme მინიმიზაციის ალგორითმი
minimum მინიმუმი
minimumsalder მინიმალური ასაკი
minimumsandel მინიმალური წილი
minimumsantall მინიმალური რაოდენობა
minimumsavstand მინიმალური მანძილი
minimumsbehov მინიმალური მოთხოვნა
minimumsbeløp მინიმალური თანხა
minimumsbeskyttelse მინიმალური დაცვა
minimumsbetingelse მინიმალური პირობა
minimumsbudsjett მინიმალური ბიუჯეტი
minimumsdistanse მინიმალური მანძილი
minimumsdose მინიმალური დოზა
minimumserstatning მინიმალური ანაზღაურება
minimumsfart მინიმალური სიჩქარე
minimumsforsvar მინიმალური დაცვა
minimumsgrense ქვედა ზღვარი
minimumshastighet მინიმალური სიჩქარე
minimumshjelp მინიმალური დახმარება
minimumshøyde მინიმალური სიმაღლე
minimumsinntekt მინიმალური შემოსავალი
minimumskrav მინიმალური მოთხოვნა
minimumskvalifikasjon მინიმალური კვალიფიკაცია
minimumskvote მინიმალური კვოტა
minimumslengde მინიმალური სიგრძე
minimumslønn მინიმალური ხელფასი

milliarddel minimumslønn

Norsk-georgisk ordbok 270



minimumsmål მიზანი-მინიმუმი
minimumsnivå მინიმალური დონე
minimumspris მინიმალური ფასი
minimumspunkt მინიმუმის წერტილი
minimumsressurs მინიმალური რესურსი
minimumssats მინიმალური განაკვეთი
minimumsskatt მინიმალური გადასახადი
minimumsstandard მინიმალური სტანდარტი
minimumsstraff მინიმალური სასჯელი
minimumsstørrelse მინიმალური ზომა
minimumstall მინიმალური რიცხვი
minimumstemperatur უდაბლესი ტემპერატურა
minimumstid მინიმალური დრო
minimumsvekt მინიმალური წონა
minimumsverdi მინიმალური მნიშვნელობა
minimumsvern მინიმალური დაცვა
minimumsvilkår მინიმალური პირობები
miniskjørt მოკლე კაბა
minister მინისტრი
ministerium სამინისტრო
ministørrelse პატარა ზომა
miniubåt პატარა წყალქვეშა ნავი
mink ამერიკული წაულა

(ცხოველი Mustela vison)
minke შემცირება, კლება
minkunge წაულას ნაშიერი
minne მეხსიერება

გახსენება
minnealbum სამახსოვრო ალბომი
minnebeger წასულების სადღეგრძელო
minnebok დღიური
minnebrikke მეხსიერების ბარათი
minnedag ხსენების დღე
minnegave სამახსოვრო საჩუქარი
minnekonsert ხსოვნისადმი მიძღვნილი

კონცერტი
minnekveld ხსოვნისადმი მიძღვნილი

საღამო
minnepenn პორტატიული მეხსიერება
minnesmerke ძეგლი
minoritet უმცირესობა
minoritetsbeskyttelse უმცირესობის დაცვა
minoritetsinteresse უმცირესობის ინტერესი
minoritetskultur უმცირესობის კულტურა
minoritetsleder უმცირესობის ლიდერი
minoritetsparti უმცირესობის პარტია
minoritetsregjering უმცირესობის მთავრობა
minoritetsreligion უმცირესობის რელიგია
minoritetsrettighet უმცირესობის უფლება
minoritetssprog უმცირესობის ენა
minoritetsspråk უმცირესობის ენა
minoritetsspørsmål უმცირესობათა საკითხი
minoritetsstatus უმცირესობის სტატუსი

minoritetsvern უმცირესობის დაცვა
minske შემცირება, კლება
minskning შემცირება, კლება
minst უმცირესი

სულ ცოტა
minstealder მინიმალური ასაკი
minsteandel მინიმალური წილი
minsteantall მინიმალური რიცხვი
minsteavgift მინიმალური მოსაკრებელი
minsteavstand მინიმალური მანძილი
minstebarn უმცროსი ბავშვი
minstebeløp მინიმალური თანხა
minstebidrag მინიმალური შენატანი
minstedatter უმცროსი ქალიშვილი
minsteestimat მინიმალური შეფასება
minstegaranti მინიმალური გარანტია
minstegrense ქვედა ზღვარი
minstehastighet მინიმალური სიჩქარე
minstehøyde მინიმალური სიმაღლე
minsteinntekt მინიმალური შემოსავალი
minstekapital მინიმალური კაპიტალი
minstekrav მინიმალური მოთხოვნა
minstelønn მინიმალური ხელფასი
minstenivå მინიმალური დონე
minstepensjon მინიმალური პენსია
minstepris მინიმალური ფასი
minstesats მინიმალური განაკვეთი
minstestraff მინიმალური სასჯელი
minstestørrelse მინიმალური ზომა
minstetid მინიმალური დრო
minstevannstand მინიმალური წყლის დონე
minsteverdi მინიმალური მნიშვნელობა
minstevilkår მინიმალური პირობები
minubåt პატარა წყალქვეშა ნავი
minus მინუსი
minusgrad ყინვის გრადუსი
minuspol უარყოფითი პოლუსი
minusside უარყოფითი მხარე
minustall უარყოფითი რიცხვი
minustegn მინუს ნიშანი
minutt წუთი
minuttviser საათის დიდი ისარი
miocen მიოცენი
mirakel სასწაული
mirakuløs სასწაულებრივი
misantrop მიზანთროპი
misantropi მიზანთროპია
misbruk ბოროტად გამოყენება
misbruke ბოროტად გამოყენება
misdannelse მანკი
miserabel საცოდავი, უბედური,

უბადრუკი

minimumsmål miserabel
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misere საცოდაობა, სიღატაკე,
უბადრუკობა

misforhold შეუსაბამობა
misfornøyd უკმაყოფილო
misforstå არასწორად გაგება
misforståelse გაუგებრობა
mishag უკმაყოფილება
mishage უკმაყოფილების გამოწვევა
mishandle ცუდად მოპყრობა
mishandling ცუდი მოპყრობა
misjon მისია
misjonær მქადაგებელი
mislike არმოწონება
mislyd დისონანსი
mislykket წარუმატებელი, უიღბლო,

არშემდგარი, ვერშემდგარი
misnøyd უკმაყოფილო
misnøye უკმაყოფილება
misoppfatning არასწორად აღქმა
misoppfatte არასწორად აღქმა
misoppfattelse არასწორად აღქმა
misoppfatting არასწორად აღქმა
mispel ზღმარტლი (მცენარე

Mespilus)
misse აცილება
missil რაკეტა
missilteknologi სარაკეტო ტექნოლოგია
mistanke ეჭვი
miste დაკარგვა
misteltein ფითრი (მცენარე Viscum

album)
mistenke ეჭვის მიტანა
mistenkeleggjøre ეჭვის მიტანა
mistenkelig საეჭვო

საეჭვოდ
mistenkeliggjørelse ეჭვის მიტანა
mistenksom საეჭვო
mistenkt ეჭვმიტანილი
mistillit უნდობლობა
mistillitserklæring უნდობლობის გამოცხადება
mistillitsvotum უნდობლობის ვოტუმი
mistro უნდობლობა
mistrøstig უიმედო

დაღვრემილი
misunne შური
misunnelig შურიანი
misunnelse შური
misunnelsesverdig საშური
misvekst ცუდი მოსავალი
mitt ჩემი
mjaue კნავილი
mjauing კნავილი
mjuk რბილი

mjuke შერბილება
mjukhet სირბილე
mjuklanding რბილი დაჯდომა
mjukne შერბილება
mjød თაფლუჭი
mjødurt ქაფურა (მცენარე Filipendula

ulmaria)
mjøl ფქვილი
mjølk რძე
mjølkeaktig რძისებრი
mjølkebutikk რძის მაღაზია
mjølkedråpe რძის წვეტი
mjølkefarget რძისფერი
mjølkefarvet რძისფერი
mjølkeflaske რძის ბოთლი
mjølkefylt რძიანი
mjølkeglass რძის ჭიქა
mjølkehvit რძისფერი
mjølkekjertel სარძევე ჯირკვალი
mjølkemangel რძის დანაკლისი
mjølkepike მწველელი
mjølkeprodukt რძის ნაწარმი
mjølkeprodusent რძის მწარმოებელი
mjølkepulver რძის ფხვნილი
mjølkesjokolade რძის შოკოლადი
mjølkesopp არყა სოკო
mjølkesyre რძემჟავა
mjølkesyrebakterie რძემჟავა ბაქტერია
mjølketann სარძევე კბილი
mjølkeveien ირმის ნახტომი
mjølkeveisystem ირმის ნახტომი
mjølking წველა
mobbe წვალება, გულის გაწყალება,

აბუჩად აგდება
mobbing წვალება, გულის გაწყალება,

აბუჩად აგდება
mobil მობილური, მოძრავი
mobilisere მობილიზება
mobilisering მობილიზება
mobiliseringsevne მობილიზაციის უნარი
mobiliseringsfase მობილიზაციის ფაზა
mobiliseringsgrad მობილიზაციის ხარისხი
mobiliseringsplan მობილიზაციის გეგმა
mobiliseringsprosess მობილიზაციის პროცესი
mobilisert მობილიზებული
mobilitet მობილურობა
mobiltelefon მობილური ტელეფონი
mobiltelefonbruker მობილური ტელეფონის

მომხმარებელი
mobiltelefoni მობილური ტელეფონია
mobiltelefonnett მობილური ქსელი, ფიჭური

ქსელი
modell მოდელი

misere modell
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modellert მოდელირებული
modellfigur მანეკენი
modem მოდემი
moden მწიფე, მომწიფებული
modenhet სიმწიფე
modenhetsgrad სიმწიფის ხარისხი
moder დედა
moderasjon ზომიერება

ფასდაკლება
moderat ზომიერი
moderfang დედის კალთა
moderhjerte დედის გული
moderkloster დედათა მონასტერი
moderland სამშობლო
moderlig დედობრივი

დედისეული
moderne თანამედროვე
modernisere განახლება, მოდერნიზება
modernisering განახლება, მოდერნიზაცია
moderniseringsplan მოდერნიზაციის გეგმა
moderniseringsprogram მოდერნიზაციის პროგრამა
moderniseringsprosess მოდერნიზაციის პროცესი
moderniseringsprosjekt მოდერნიზაციის პროექტი
modernisert მოდერნიზებული,

გათანამედროვებული
modernisme მოდერნიზმი
modernist მოდერნისტი
modernistisk მოდერნისტული
moderskap დედობა
modersprog დედაენა

პროტოენა
moderspråk დედაენა

პროტოენა
modifikasjon ცვლილება

მოდიფიკაცია
modifisert მოდიფიცირებული
modig გაბედული, გამბედავი,

გულადი, თამამი, მამაცი,
უშიშარი, შეუპოვარი

modne მომწიფება
modning მომწიფება
modningsgrad სიმწიფის ხარისხი
modningsprosess მომწიფების პროცესი
modul მოდული
modulasjon მოდულაცია
mol მოლი
molar მოლური
moldover მოლდოველი
moldovsk მოლდოვური
moldvarp თხუნელა
molekyl მოლეკულა
molekylarbevegelse მოლეკულური მოძრაობა
molekylarkraft მოლეკულური ძალა

molekylarstruktur მოლეკულური სტრუქტურა
molekylarvekt მოლეკულური წონა
molekylstruktur მოლეკულის სტრუქტურა
molekylvekt მოლეკულის წონა
molekylær მოლეკულური
molekylærbiologi მოლეკულური ბიოლოგია
molekylærstruktur მოლეკულარული

სტრუქტურა
mollusk მოლუსკი
molybden მოლიბდენი
molybdenmalm მოლიბდენის მადანი
molybdenstål მოლიბდენის ფოლადი
moment მომენტი
momentan მყისიერი
moms დამატებითი ღირებულების

გადასახადი
momsforhøyelse დამატებითი ღირებულების

გადასახადის გაზრდა
momsfritak დამატებითი გადასახდის

გადასახადისგან
განთავისუფლება

momsfritakelse დამატებითი ღირებულების
გადასახადისგან
განთავისუფლება

momsinnbetaling დამატებითი ღირებულების
გადასახადის გადახდა

momsunndragelse დამატებითი ღირებულების
გადასახადისგან თავის
არიდება

momsøkning დამატებითი ღირებულების
გადასახდის გაზრდა

monark მონარქი
monarki მონარქია
monarkist მონარქისტი
monarkistisk მონარქისტული
monetær ფულადი
mongol მონღოლი
mongolsk მონღოლური
monitor მონიტორი
monitoring მონიტორინგი
monitoringstjeneste მონიტორინგის სამსახური
monodi მონოდია
monoetnisk მონოეთნიკური
monoftong მონოფთონგი
monofysitt მონოფიზიტი
monogami მონოგამია
monografi მონოგრაფია
monogram მონოგრამა
monokkel მონოკლი
monokord მონოქორდი
monokromatisk მონოქრომატული
monokromi მონოქრომია
monolitt მონოლითი

modellert monolitt
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monolittisk მონოლითური
monolog მონოლოგი
monomani მონომანია
monoplan მონოპლანი
monopol მონოპოლია
monopolisere მონოპოლიზება
monopolisering მონოპოლიზება
monopolisert მონოპოლიზებული
monopolisk მონოპოლური
monopolist მონოპოლისტი
monopolistisk მონოპოლისტური
monosyllabisme მონოსილაბიზმი
monoteisme მონოთეიზმი
monoteist მონოთეისტი
monoteistisk მონოთეისტური
monoton მონოტონური
monotonisk მონოტონური
monovalent ერთვალენტიანი
monozygote მონოზიგოტა
monster მონსტრი, ურჩხული
monstrøs უზარმაზარი

დრაკონული
monsun მუსონი
monsunvind მუსონი
montasje მონტაჟი, აწყობა
montenegriner ჩერნოგორიელი
montenegrinsk ჩერნოგორიული
montere მონტირება, აწყობა
montering მონტაჟი, აწყობა
montert აწყობილი
montør ხელოსანი, შემკეთებელი
monument მონუმენტი, ძეგლი
monumental მონუმენტური
monumentalkunst მონუმენტური ხელოვნება
moped მოპედი
mopp შვაბრა
moppe შვაბრით წმენდა
mops მოპსი (ძაღლის ჯიში)
mor დედა

დიასახლისი
moral მორალი, ზნეობა
moralbegrep მორალის ცნება
moralisme მორალიზმი
moralist მორალისტი
moralistisk მორალისტური
moralkodeks მორალური კოდექსი
morallære ეთიკა
moralpreken ჭკუის სწავლება
moralprinsipp მორალური პრინციპი
moralsk მორალური, ზნემაღალი,

ზნეობრივი
moratorium მორატორიუმი
morbror ბიძა (დედის მხრიდან)

morbær თუთა
morbærtre თუთა (ხეები Morus alba და

Morus nigra)
mord მკვლელობა
mordanklage მკვლელობის ბრალდება
morder მკვლელი
morderske მკვლელი ქალი
mordforsøk მკვლელობის მცდელობა
mordnatt მკვლელობის ღამე
mordoffer მოკლული, მკვლელობის

მსხვერპლი
mordsted მკვლელობის ადგილი
mordtrussel მოკვლის მუქარა
mordvåpen მკვლელობის იარაღი
more გართობა
morell ბალი
morellfarget ალუბლისფერი
morelltre ბალი (ხე Prunus avium)
morene მორენა
morfar ბაბუა, პაპა (დედის

მხრიდან)
morfem მორფემა
morfin მორფიუმი
morfinist მორფინისტი
morfologi მორფოლოგია
morfologisk მორფოლოგიური
morgen დილა
morgenandakt დილის ლოცვა
morgenavgang დილის რეისი
morgenavis დილის გაზეთი
morgenbad დილის აბაზანა
morgenbesøk დილის სტუმრობა
morgenblad დილის გაზეთი
morgenbønn დილის ლოცვა
morgendag ხვალინდელი დღე
morgendemring განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
morgendugg დილის ნამი
morgenfly დილის ფრენა
morgenfrost დილის ყინვა
morgengry განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
morgenkaffe დილის ყავა
morgenkulde დილის სიცივე
morgenkåpe ხალათი
morgenmat საუზმე
morgenmåltid საუზმე
morgenrøde ალიონი, აისი, განთიადი,

გარიჟრაჟი
morgensending დილის გადაცემა
morgensol დილის მზე
morgenstillhet დილის სიწყნარე
morgentime დილის საათი

monolittisk morgentime
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morgentog დილის მატარებელი
morgenutgave დილის გამოცემა
morges დღეს დილით (i morges)
morgne გათენება
morkake პლაცენტა
morkel ხარისფაშვა (სოკოს სახეობა

Morchella)
morløs უდედო
mormor ბებია, დიდედა (დედის

მხრიდან)
morn გამარჯობა
moro გართობა, მხიარულება
moroprogram გასართობი პროგრამა
morsdag დედის დღე (თებერვლის

მეორე კვირა ნორვეგიაში/3
mars i Georgia)

morsealfabet მორზეს ანბანი
morsfølelse დედის გრძნობა
morsherredømme მატრიარქატი
morshjerte დედის გული
morsinstinkt დედობრივი ინსტინქტი
morskap დედობა
morskjærlighet დედის სიყვარული
morsmelk დედის რძე
morsmjølk დედის რძე
morsmål დედაენა
morsmålslærer დედაენის მასწავლებელი
morsmålsopplæring დედაენის სწავლება
morsmålsundervisning დედაენის სწავლება
morsnavn დედის სახელი
morsom მხიარული, სასაცილო,

საამო
morsomt სასაცილოდ
morspermisjon დეკრეტული შვებულება
morsrolle დედის როლი
morsside დედის მხარე
morsøster დეიდა
mortalitet სიკვდილიანობა
mortifikasjon გაუქმება
mos პიურე
mosaikk მოზაიკა
mose ხავსი
moseart ხავსის სახეობა
mosedekket ხავსით დაფარული, ხავსით

მოფენილი
mosegrodd ხავსმოკიდებული, ხავსიანი
mosjon ვარჯიში
mosjonere ვარჯიში
mosjonist მოვარჯიშე
moske მეჩეთი
moskito კოღო
moskus ხარვერძი (ცხოველი Ovibos

moschatus)

moskusdyr ხარვერძი (ცხოველი Ovibos
moschatus)

moskusfe ხარვერძი (ცხოველი Ovibos
moschatus)

moskushjort მუშკი (ცხოველი Moschus
moschiferus)

moskusmus მთიხვი (ცხოველი Desmana
moschata)

moskusokse ხარვერძი (ცხოველი Ovibos
moschatus)

moskusrotte ონდატრა (მღრღნელი
Ondatra zibethicus)

moskusurt ადოქსა (მცენარე Adoxa
moschatellina)

most წვენი
moster დეიდა
mot -კენ, მიმართულებით

პირისპირ
წინააღმდეგ
სითამამე, შეუპოვრობა

motangrep კონტრშეტევა,
კონტრიერიში

motanklage კონტრბრალდება
motarbeide ხელის შეშლა
motargument საწინააღმდეგო არგუმენტი
motbakke აღმართი
motbetingelse უკუპირობა
motbevis კონტრმტკიცებულება
motbevise უარყოფა

გადარწმუნება
mote მოდა
moteinteressert მოდით დაინტერესებული
motemagasin მოდის ჟურნალი
moteverden მოდის სამყარო
motfallen იმედგაცრუებული
motfase უკუფაზა, ანტიფაზა
motforslag საპასუხო წინადადება,

კონტრწინადადება
motgang წინააღმდეგობა
motgift შხამსაწინააღმდეგო
motgiftmiddel შხამსაწინააღმდეგო

საშუალება
motgående შემხვედრი
motiv მოტივი
motivasjon მოტივაცია
motivasjonsløs უმოტივაციო
motivasjonsproblem მოტივაციის პრობლემა
motivert მოტივირებული
motkraft უკუქმედება
motkritikk საპასუხო კრიტიკა
motkultur კონტრკულტურა
motkupp კონტრგადატრიალება
motmæle წინააღმდეგობა, პროტესტი

morgentog motmæle
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motor ძრავა
motorbrøl ძრავის ხმა
motorbåt მოტორიანი ნავი
motordreven ძრავიანი, მოტორიანი
motordrevet ძრავიანი, მოტორიანი
motordur ძრავის ხმა
motorfabrikk ძრავების ქარხანა
motorfartøy მოტორიანი ნავი
motorlyd ძრავის ხმა
motorolje მანქანის ზეთი
motorprodusent ძრავების მწარმოებელი
motorsag ბენზოხერხი
motorskip მოტორიანი ნავი
motorskøyte მოტორიანი ნავი
motorstøy ძრავის ხმა
motorsykkel მოტოციკლი
motorsykkelforbund მოტოციკლისტთა კავშირი
motorsykkelfører მოტოციკლისტი
motorsykkelidrett მოტოსპორტი
motorsykkelkjører მოტოციკლისტი
motorsykkelklubb მოტოციკლისტთა კლუბი
motorsykkelmotor მოტოციკლის ძრავა
motorsykkelprodusent მოტოციკლების

მწარმოებელი
motorsykkelsport მოტოსპორტი
motorsyklist მოტოციკლისტი
motortrøbbel ძრავის პრობლემა
motortype ძრავის ტიპი
motorveg გზატკეცილი
motorvei გზატკეცილი
motorveikryss გზაჯვარედინი
motorveistrekning გზის მონაკვეთი
motorvogn ელმავალი
motorvolum ძრავის მოცულობა
motpart მოწინააღმდეგის მხარე

მოპირდაპირე მხარე
motreaksjon უკურეაქცია
motsatt საპირისპირო,

საწინააღმდეგო
მოპირდაპირე

motsetning წინააღმდეგობა
კონტრასტი

motsetningsfull წინააღმდეგობრივი
motsetningsfylt წინააღმდეგობრივი
motsetningsrik წინააღმდეგობრივი
motsette შეწინააღმდეგება
motsi შეწინააღმდეგება
motsigelse წინააღმდეგობა,

შეუსაბამობა
motsigelsesfri არაწინააღმდეგობრივი
motsigelsesfylt წინააღმდეგობრივი
motspørsmål საპასუხო კითხვა

motstand წინააღმდეგობა
წინაღობა
რეზისტორი

motstander მოწინააღმდეგე
motstandsbevegelse წინააღმდეგობის მოძრაობა
motstandsdyktig გამძლე, მედგარი
motstandsdyktighet გამძლეობა,

წინააღმდეგობის გაწევის
უნარი

motstandsevne გამძლეობა,
წინააღმდეგობის გაწევის
უნარი

motstandsfolk მოწინააღმდეგეები
motstandsfront წინააღმდეგობის ფრონტი
motstandskraft წინააღმდეგობის ძალა
motstrebende უხალისო

უხალისოდ
motstrid წინააღმდეგობა
motstridende შეუსაბამო,

წინააღმდეგობრივი
motstrøm შემხვედრი დინება
motstrøms დინების წინააღმდეგ
motstøt საპასუხო დარტყმა
motstå გაძლება, ატანა
motsvare პასუხი

თანადობა
motsvarende სათანადო
motsvarighet თანადობა
motta მიღება
mottagelig მგრძნობიარე
mottager მიმღები
mottageradresse მიმღების მისამართი
mottageransvar მიმღების პასუხისმგებლობა
mottagerapparat მიმღები
mottagerbank მიმღები ბანკი
mottagerland მიმღები ქვეყანა
mottagerside მიმღები მხარე
mottagerstasjon მიმღები სადგური
mottak მიღება

მიმღები პუნქტი
mottakelig მგრძნობიარე
mottakelighet მგრძნობიარობა
mottakelse მიღება
mottakelsesrom მისაღები ოთახი
mottaker მიმღები
mottakeradresse მიმღების მისამართი
mottakeransvar მიმღების პასუხისმგებლობა
mottakerapparat მიმღები
mottakerbank მიმღები ბანკი
mottakerland მიმღები ქვეყანა
mottakerside მიმღები მხარე
mottakerstasjon მიმღები სადგური

მიმღები პუნქტი

motor mottakerstasjon
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mottiltak საპასუხო ზომა
motto დევიზი
mottrekk საპასუხო სვლა
mottrussel საპასუხო მუქარა
motvekt საპირწონე
motvilje უხალისობა
motvillig უხალისოდ
motvind შემხვედრი ქარი
motvirke უკუქმედება
motåtak კონტრშეტევა
mudder ლაფი, ტალახი
mugg ობი
mugge დოქი
muggen ობიანი, დაობებული
muggsopp ობი
mugne დაობება
muhammedaner მაჰმადიანი
muhammedanisme მაჰმადიანობა
muhammedansk მაჰმადიანი
mulatt მულატი
muldvarp თხუნელა
muldvarpaktig თხუნელასებრი
muldvarpliknende თხუნელასებრი
muldyr ჯორი
mulesel ჯორცხენა
mulig შესაძლებელი

შესაძლო
muligens შესაძლოა
muliggjøre შეძლება
mulighet შესაძლებლობა
muligvis შესაძლოა
multietnisk მრავალეთნიკური
multifunksjonell მრავალფუნქციური
multikulturell მრავალკულტურული,

მულტიკულტურული
multilateral მრავალმხრივი
multimedia მულტიმედია
multimedieavspiller საკრავი
multinasjonal მრავალეროვანი
multiplikasjon გამრავლება
multiplikasjonsoperator გამრავლების ოპერატორი
multiplikasjonstabell გამრავლების ცხრილი
multiplikasjonstegn გამრავლების ნიშანი
multiplikativ მულტიპლიკაციური
multiplikator მამრავლი
multiplisere გამრავლება
multiplisering გამრავლება
multiplum ჯერადი
multipolar მრავალპოლარული,

მულტიპოლარული
mumie მუმია
mumle ბუტბუტი, ბუზღუნი

mungo მანგუსტა (ცხოველი Mungos
mungo)

munisipal მუნიციპალური
munisipalitet მუნიციპალიტეტი
munk ბერი

შავთავა ასპუჭაკა (ჩიტი
Sylvia atricapilla)

munn პირი
შესართავი (მდინარის)

munnbind დამცავი ნიღაბი
munnbruk ლანძღვა-გინება
munne შერთვა (მდინარის)
munnhoggeri ლანძღვა-გინება
munnhule პირის ღრუ
munnhygiene პირის ღრუს ჰიგიენა
munning შესართავი (მდინარის)
munnkurv სადრუნჩე
munnsex ორალური სექსი
munter მხიარული, ხალისიანი
muntlig ზეპირი

ზეპირსიტყვიერი
სალაპარაკო

mur კედელი
mure კედლის აგება

გამოკეტვა (mure seg)
murmeldyr ვირზაზუნა (მღრღნელი

Marmota)
murpuss ბათქაში
murstein აგური
mursteinsbygning აგურის შენობა
mursteinsfarget აგურისფერი
mursteinsfarvet აგურისფერი
mursteinshus აგურის სახლი
mursteinsrød აგურისფერი
mursteinsvegg აგურის კედელი
mursten აგური
murstensbygning აგურის შენობა
murstensfarget აგურისფერი
murstensfarvet აგურისფერი
murstenshus აგურის სახლი
murstensrød აგურისფერი
murstensvegg აგურის კედელი
murvegg აგურის კედელი
mus თაგვი
muse მუზა
museart თაგვის სახეობა
musebol თაგვის სორო
musebygning მუზეუმის შენობა
musefelle სათაგური
musehol თაგვის სორო
musehull თაგვის სორო
museklikk თაგვით დაწკაპუნება
musematte თაგვსაფენი

mottiltak musematte
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musereir თაგვის სორო
muserumpe თაგვიკუდა (მცენარე

Myosurus)
museum მუზეუმი
museumsansatt მუზეუმის თანამშრომელი
museumsarbeider მუზეუმის თანამშრომელი
museumsbestyrer მუზეუმის გამგე
museumsbesøkende მუზეუმის სტუმარი
museumsbillett მუზეუმის ბილეთი
museumsbygg მუზეუმის შენობა
museumsbygning მუზეუმის შენობა
museumsdirektør მუზეუმის დირექტორი
museumsgjenstand მუზეუმის ექსპონატი
museumsgjest მუზეუმის სტუმარი
museumsleder მუზეუმის ხელმძღვანელი
museumssjef მუზეუმის უფროსი
museumsvakt მუზეუმის დარაჯი
museunge წრუწუნა, თაგვის ნაშიერი
musfugl თაგვფრინველი (ფრინველი

ოჯახიდან Coliiformes)
musikalsk მუსიკალური
musikant მუსიკოსი
musiker მუსიკოსი
musikerkarriere მუსიკალური კარიერა
musikerpar მუსიკოსთა წყვილი
musikk მუსიკა
musikkaften მუსიკის საღამო
musikkelsker მუსიკის მოყვარული
musikkfag მუსიკისმცოდნეობა
musikkglad მუსიკის მოყვარული
musikkhistorie მუსიკის ისტორია
musikkinteressert მუსიკით დაინტერესებული
musikklærer მუსიკის მასწავლებელი
musikkmiljø მუსიკალური გარემო
musikkritiker მუსიკის კრიტიკოსი
musikkskole მუსიკალური სკოლა
musikkskoleelev მუსიკალური სკოლის

მოსწავლე
musikkskolerektor მუსიკალური სკოლის

რექტორი
musikktalent მუსიკის ნიჭი
musikkutdannelse მუსიკალური განათლება
musikkutdanning მუსიკალური განათლება
musikkvitenskap მუსიკისმცოდნეობა
musikkøre სმენა
muskat ჯავზი
muskatnøtt ჯავზი
muskatnøttre ჯავზის ხე
muskatsalvie ხარისვარდა (მცენარე Salvia

sclarea)
muskattre ჯავზის ხე
muskbever ონდატრა (მღრღნელი

Ondatra zibethicus)

muskel კუნთი
muskelgruppe კუნთების ჯგუფი
muskelkraft კუნთის ძალა
muskelsammentrekning კუნთის შეკუმშვა
muskelsmerte კუნთების ტკივილი
muskelsterk კუნთმაგარი
muskelstyrke კუნთის ძალა
muskrotte ონდატრა (მღრღნელი

Ondatra zibethicus)
muskuløs დაკუნთული, კუნთიანი
muslim მუსულმანი
muslimsk მუსულმანური
musling მიდია
mussere შუშხუნი, აქაფება
musserende შუშხუნა
mustasje ულვაში
mutant მუტანტი
mutasjon მუტაცია
mutter ქანჩი
mycel მიცელიუმი
mycelium მიცელიუმი
mye ბევრი
mygg კოღო
myggestikk კოღოს ნაკბენი
myggliknende კოღოსმაგვარი
myggnett დამცავი ბადე (კოღოების

საწინააღმდეგოდ)
myggstikk კოღოს ნაკბენი
myk რბილი
mykaktig მორბილო
myke შერბილება
mykhet სირბილე
myklanding რბილი დაჯდომა
mykne შერბილება
mynde მწევარი
myndig სრულწლოვანი

ძალაუფლების მქონე
myndighet ძალაუფლება

უწყება
უფლებამოსილება

mynt მონეტა
myntautomat გადასახურდავებელი

ავტომატი
mynte პიტნა (მცენარე Mentha)
myntenhet ფულის ერთეული
myntfalskner მონეტების გამყალბებელი
myntsamler მონეტების კოლექციონერი
myntsamling მონეტების კოლექცია
myntverk ზარაფხანა
myopi მიოპია, ახლომხედველობა
myr ჭაობი
myrde ხოცვა, ჟლეტა
myrdrag დაჭაობებული ადგილი

musereir myrdrag

Norsk-georgisk ordbok 278



myrområde დაჭაობებული ადგილი
myrplante ჰელოფიტი
myrrikse ქათამურა (ფრინველი

Porzana porzana)
myrstrekning დაჭაობებული მონაკვეთი
myrte მურტი (მცენარე Myrtus

communis)
mysterium გამოცანა, იდუმალება
mysteriøs იდუმალი
mystikk მისტიკა
mystisk მისტიკური
myte მითი
mytedannelse მითების წარმოქმნა
mytisk მითიური
mytolog მითოლოგი
mytologi მითოლოგია
mytologisk მითოლოგიური
mytteri ამბოხი, ამბოხება
mæle ხმა
mø ძროხის ზმუილი

ქალიშვილი
møbel ავეჯი
møbelbutikk ავეჯის მაღაზია
møbeldesign ავეჯის დიზაინი
møbeleksport ავეჯის ექსპორტი
møbelfabrikk ავეჯის ქარხანა
møbelfirma ავეჯის კომპანია
møbelkjøp ავეჯის ყიდვა
møbelprodusent ავეჯის მწარმოებელი
møbelvarehus ავეჯის საწყობი
mødom ქალიშვილობა
møkk ნეხვი
møkkavær ავდარი, უსიამოვნო ამინდი
møll ჩრჩილი
mølle წისქვილი
møller მეწისქვილე

მქირდავი ასპუჭაკა (ჩიტი
Sylvia curruca)

mønster მოდელი, ნიმუში
mørk ბნელი

პირქუში
მუქი

mørkblå მუქი ლურჯი
mørkbrun მუქი ყავისფერი
mørke სიბნელე, წყვდიადი
mørkeblå მუქი ლურჯი
mørkebrun მუქი ყავისფერი
mørkegrønn მუქი მწვანე
mørkegrå მუქი ნაცრისფერი
mørkegul მუქი ყვითელი
mørkeperiode ბნელი პერიოდი
mørkeredd სიბნელის მოშიში
mørkerød მუქი წითელი, მეწამული

mørketid ბნელი პერიოდი
mørketidsdepresjon ზამთრის დეპრესია
mørkfarget მუქი
mørkfarvet მუქი
mørkfiolett მუქი იისფერი
mørkflekket მუქლაქებიანი
mørkgrønn მუქი მწვანე
mørkgrå მუქი ნაცრისფერი
mørkgul მუქი ყვითელი
mørkhudet შავკანიანი
mørkhåret შავგრემანი, შავთმიანი
mørklegge ჩაბნელება
mørkne დაბნელება
mørkning ბინდი
mørkrød მუქი წითელი, მეწამული
mørkstripet მუქზოლებიანი
møte შეხვედრა, დახვედრა

კრება
პაემანი

møtedeltager კრების მონაწილე,
შეხვედრის მონაწილე

møtedeltaker კრების მონაწილე,
შეხვედრის მონაწილე

møteforberedelse შეხვედრისთვის მზადება
møtekart დღის წესრიგი
møteleder კრების თავმჯდომარე
møteplass შეხვედრის ადგილი
møtepunkt შეხვედრის ადგილი
møtes შეხვედრა
møtested შეხვედრის ადგილი
møtetid შეხვედრის დრო
møtetidspunkt შეხვედრის მომენტი
møtrik ქანჩი
møy ქალიშვილი
møydom ქალიშვილობა, სიქალწულე
møydomløs ქალიშვილობადაკარგული
møydomshinne საქალწულე აპკი,

ქალიშვილობის აპკი
måke თოლია (ფრინველი

ოჯახიდან Laridae)
måkeart თოლიის სახეობა
måkeegg თოლიის კვერცხი
måkeunge თოლიის ბარტყი
mål ხმა

ენა, დიალექტი
ზომა, საზომი
მიზანი
სამიზნე
ჭამა
გოლი

målbar გაზომადი

myrområde målbar
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målbevisst მიზანდასახული,
მიზანმიმართული,
მიზანსწრაფული

målbevissthet მიზანდასახულობა,
მიზანსწრაფულობა

målbinde გაჩუმება
måle გაზომვა
målebånd საზომი
måleenhet ზომის ერთეული
måleinstrument საზომი
målelig გაზომადი
målemetode გაზომვის მეთოდი
måler მრიცხველი

მზომელა (პეპელა
ოჯახიდან Geometridae)

målestokk სახაზავი
მასშტაბი, სკალა

måletidspunkt ანათვლის აღების მომენტი
måleverdi ანათვალი
målføre დიალექტი
måling გაზომვა
målløs ხმაწართმეული,

დამუნჯებული
უმიზნო,
მიზანსმოკლებული

måloppnåelse მიზნის მიღწევა
målrettet მიზანდასახული,

მიზანმიმართული,
მიზანსწრაფული

målsøkende თვითდამიზნადი
måltid ჭამა
måltrost მგალობელი შაშვი (ჩიტი

Turdus philomelos)
målvakt მეკარე
målvokter მეკარე
måne მთვარე
måned თვე
månedlang ერთთვიანი
månedlig თვიური, ყოველთვიური
månedsabonnement თვიური აბონემენტი
månedsavgift თვიური გადასახადი
månedsavis ყოველთვიური გაზეთი
månedsbetaling თვიური გადახდა
månedsbillett თვიური ბილეთი
månedsblad ყოველთვიური ჟურნალი
månedsfortjeneste თვიური მოგება
månedsgjennomsnitt თვიური საშუალო
månedsinntekt თვიური შემოსავალი
månedskort თვიური ბილეთი
månedskvote თვიური კვოტა
månedslønn თვიური ხელფასი
månedsmagasin ყოველთვიური ჟურნალი
månedsrapport თვიური ანგარიში

månedsrente თვიური საპროცენტო
განაკვეთი

månedsstatistikk თვიური სტატისტიკა
månedstidsskrift ყოველთვიური ჟურნალი
månedsvis თვეობით
månedyrkelse მთვართაყვანისმცემლობა
månedyrker მთვართაყვანისმცემელი,

მთვარისთაყვანისმცემელი
månefartøy მთვარემავალი
månefase მთვარის ფაზა
måneferd მოგზაურობა მთვარეზე
månefisk მთვარა თევზი
måneformørkelse მთვარის დაბნელება
månekalender მთვარის კალენდარი
månekart მთვარის რუკა
månekrater მთვარის კრატერი
månelanding მთვარეზე დაჯდომა
måneliknende მთვარისებრი
månelys მთვარის შუქი
måneskinn მთვარის შუქი
måneskinnsnatt მთვარიანი ღამე
månetilbeder მთვართაყვანისმცემელი,

მთვარისთაყვანისმცემელი
mår კვერნა (ცხოველი Martes)
mårdyr კვერნა (ცხოველი Martes)
mårhund ენოტისებრი ძაღლი

(ცხოველი Nyctereutes
procyonoides)

måse თოლია
måseegg თოლიის კვერცხი
måseunge თოლიის ბარტყი
måte მანერა, ყაიდა, მიდგომა
måtehold თავშეკავებულობა,

ზომიერება, თავშეკავება
måteholden თავშეკავებული,

გაწონასწორებული,
ზომიერი

måteholdenhet თავშეკავებულობა
måtelig ზომიერი
måtesadverb ვითარების ზმნიზედა
måtesadverbium ვითარების ზმნიზედა
måtte უნდა, აუცილებლად უნდა
nabo მეზობელი
nabobarn მეზობლის ბავშვი
nabobebyggelse მეზობელი დასახლება
naboblokk მეზობელი კორპუსი
nabobord მეზობელი მაგიდა
nabobutikk მეზობელი მაღაზია
naboby მეზობელი ქალაქი
nabobydel მეზობელი უბანი
nabobygd მეზობელი დასახლება
nabobygning მეზობელი შენობა
nabodelstat მეზობელი შტატი

målbevisst nabodelstat

Norsk-georgisk ordbok 280



nabodistrikt მეზობელი უბანი
nabofeide შიდამეზობლური შუღლი
nabofolk მეზობლები, სამეზობლო
naboforhold მეზობლებთან

ურთიერთობა
nabogate მეზობელი ქუჩა
nabohjelp მეზობლების დახმარება
nabohus მეზობელი სახლი,

მეზობლის სახლი
nabojente მეზობელი გოგო
nabokrangel მეზობელთა დავა
nabokrets სამეზობლო
nabokvinne მეზობელი ქალი
nabolag სამეზობლო
naboland მეზობელი ქვეყანა
nabolandsby მეზობელი სოფელი
naboleilighet მეზობელი ბინა, მეზობლის

ბინა
naboliggende მეზობლად მდებარე
nabopike მეზობელი გოგო
naboplanet მეზობელი პლანეტა
naboreaksjon მეზობლების რეაქცია
naboskap მეზობლობა
naboskapelig მეზობლური,

კეთილმეზობლური
naboskapsforhold მეზობლური ურთიერთობა
nabostat მეზობელი სახელმწიფო
nabostrid მეზობელთა დავა
nabovarsel მეზობლების გაფრთხილება
nabovindu მეზობლის ფანჯარა
nabovinkel მომიჯნავე კუთხე
naboværelse მეზობელი ოთახი
nadir ნადირი (ზენიტის

საპირისპირო მდებარეობა)
nafta ნავთობი
naftalen ნაფთალინი
nagle ლურსმანი

მოქლონი
დამაგრება
მიჭედვა
მოქლონვა

naiv გულუბრყვილო
naivitet გულუბრყვილობა
naken ტიტველი, შიშველი
nakenbade შიშვლად ბანაობა
nakenbadende შიშვლად მობანავე
nakenbading შიშვლად ბანაობა
nakenbilde შიშველი სურათი
nakendans სტრიპტიზი
nakendanserinne სტრიპტიზიორი,

სტრიპტიზის მოცეკვავე
nakenfoto შიშველი ფოტო
nakenhet სიტიტვლე, სიშიშვლე

nakenkultur ნუდიზმი
nakenmodell შიშველი მოდელი
nakenscene სტრიპტიზი
nakenskulptur შიშველი ქანდაკება
nakke კეფა
nakkeskinn ქეჩო
nakkesmerte კისრის ტკივილი
nanometer ნანომეტრი
nanosekund ნანოწამი
nanoteknologi ნანოტექნოლოგია
nansenpass ნანსენის პასპორტი
narhval ნარვალი, მარტოკბილა,

ზღვის მარტორქა (თეთრი
ვეშაპის სახეობა Monodon
monoceros)

narkoavhengighet ნარკოდამოკიდებულება
narkobande ნარკობანდა
narkobaron ნარკობარონი
narkobekjempelse ნარკობრძოლა
narkobeslag ნარკოტიკების ამოღება
narkobruk ნარკოტიკების მოხმარება
narkodebatt ნარკოდებატი
narkoekspert ნარკოექსპერტი
narkoforbrytelse ნარკოდანაშაული
narkoforbryter ნარკოდამნაშავე
narkohai ნარკომოვაჭრე
narkohandel ნარკოვაჭრობა
narkohandler ნარკომოვაჭრე,

ნარკოვაჭარი
narkohelvete ნარკოჯოჯოხეთი
narkokartell ნარკოკარტელი
narkoklinikk ნარკოკლინიკა
narkokontroll ნარკოკონტროლი
narkokonvensjon ნარკოკონვენცია
narkokrig ნარკოომი
narkokriminalitet ნარკოდამნაშავეობა
narkolepsi ნარკოლეპსია
narkomafia ნარკომაფია
narkoman ნარკომანი
narkomani ნარკომანია
narkomiljø ნარკოგარემო
narkomisbruker ნარკომანი
narkoorganisasjon ნარკოორგანიზაცია
narkopoliti ნარკოპოლიცია
narkopolitikk ნარკოპოლიტიკა
narkoproblem ნარკოპრობლემა
narkoproblematikk ნარკოპრობლემატიკა
narkoproduksjon ნარკოწარმოება
narkopåvirkning ნარკოტიკების

ზემოქმედება
narkorede ნარკობუდე
narkoreir ნარკობუდე
narkosalg ნარკოვაჭრობა

nabodistrikt narkosalg
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narkose ნარკოზი
narkoselger ნარკომოვაჭრე,

ნარკოვაჭარი
narkosiktet ნარკოძებნილი
narkosmugler ნარკოკონტრაბანდისტი
narkosmugling ნარკოკონტრაბანდა
narkotikaavhengighet ნარკოდამოკიდებულება
narkotikabande ნარკობანდა
narkotikabaron ნარკობარონი
narkotikabekjempelse ნარკობრძოლა
narkotikabeslag ნარკოტიკების ამოღება
narkotikabruk ნარკოტიკების მოხმარება
narkotikadebatt ნარკოდებატი
narkotikaekspert ნარკოექსპერტი
narkotikaforbrytelse ნარკოდანაშაული
narkotikaforbryter ნარკოდამნაშავე
narkotikafri უნარკოტიკო
narkotikahai ნარკომოვაჭრე
narkotikahandel ნარკოვაჭრობა
narkotikahandler ნარკომოვაჭრე,

ნარკოვაჭარი
narkotikahelvete ნარკოჯოჯოხეთი
narkotikakartell ნარკოკარტელი
narkotikaklinikk ნარკოკლინიკა
narkotikakontroll ნარკოკონტროლი
narkotikakonvensjon ნარკოკონვენცია
narkotikakrig ნარკოომი
narkotikakriminalitet ნარკოდამნაშავეობა
narkotikamafia ნარკომაფია
narkotikamiljø ნარკოგარემო
narkotikamisbruker ნარკომანი
narkotikaorganisasjon ნარკოორგანიზაცია
narkotikapoliti ნარკოპოლიცია
narkotikapolitikk ნარკოპოლიტიკა
narkotikaproblem ნარკოპრობლემა
narkotikaproblematikk ნარკოპრობლემატიკა
narkotikaproduksjon ნარკოწარმოება
narkotikapåvirkning ნარკოტიკების

ზემოქმედება
narkotikarede ნარკობუდე
narkotikareir ნარკობუდე
narkotikasalg ნარკოვაჭრობა
narkotikaselger ნარკომოვაჭრე,

ნარკოვაჭარი
narkotikasiktet ნარკოძებნილი
narkotikasmugler ნარკოკონტრაბანდისტი
narkotikasmugling ნარკოკონტრაბანდა
narkotikatransport ნარკოტრანსპორტი
narkotikavirksomhet ნარკოსაქმიანობა
narkotikum ნარკოტიკი
narkotisk ნარკოტიკული
narkotransport ნარკოტრანსპორტი
narkovirksomhet ნარკოსაქმიანობა

narr მასხარა
narraktig სასაცილო
narrativ მოთხრობითი
narre მოტყუება, გამოტყუება
narresmokk საწოვარა
narsiss ნარგიზი (ყვავილი

Narcissus)
nasal ცხვირის, ცხვირისმიერი
nasallyd ცხვირისმიერი ბგერა
nasjon ერი
nasjonal ეროვნული, ნაციონალური
nasjonalallianse ეროვნული ალიანსი
nasjonalballett ეროვნული ბალეტი
nasjonalbank ეროვნული ბანკი
nasjonalbevegelse ეროვნული მოძრაობა
nasjonalbibliotek ეროვნული ბიბლიოთეკა
nasjonalbudsjett სახელმწიფო ბიუჯეტი
nasjonaldag კონსტიტუციის დღე
nasjonaldemokrat ნაციონალდემოკრატი
nasjonaldrakt ეროვნული სამოსი
nasjonalfane სახელმწიფო დროშა
nasjonalfarge ეროვნული ფერი
nasjonalfarve ეროვნული ფერი
nasjonalflagg სახელმწიფო დროშა
nasjonalforsamling პარლამენტი
nasjonalgalleri ეროვნული გალერეა
nasjonalgarde ეროვნული გვარდია
nasjonalhelligdom ეროვნული სიწმინდე
nasjonalhelt ეროვნული გმირი
nasjonalheltinne ეროვნული გმირი (ქალი)
nasjonalhymne სახელმწიფო ჰიმნი
nasjonalidentitet ეროვნული იდენტურობა
nasjonalidrett ეროვნული სპორტი
nasjonalisere ნაციონალიზება
nasjonalisering ნაციონალიზაცია
nasjonaliseringsplan ნაციონალიზაციის გეგმა
nasjonaliseringsprogram ნაციონალიზაციის

პროგრამა
nasjonaliseringsprosess ნაციონალიზაციის პროცესი
nasjonalisme ნაციონალიზმი
nasjonalist ნაციონალისტი
nasjonalistallianse ნაციონალისტური ალიანსი
nasjonalistbevegelse ნაციონალისტური

მოძრაობა
nasjonalistisk ნაციონალისტური
nasjonalistleder ნაციონალისტთა ლიდერი
nasjonalistorganisasjon ნაციონალისტური

ორგანიზაცია
nasjonalistparti ნაციონალისტური პარტია
nasjonalistregjering ნაციონალისტური

მთავრობა
nasjonalitet ეროვნება
nasjonalitetskonflikt ეთნიკური კონფლიქტი

narkose nasjonalitetskonflikt
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nasjonalitetsspørsmål ეთნიკური საკითხი
nasjonalitetstilhørighet ეთნიკური კუთვნილება
nasjonalkarakter ეროვნული მენტალიტეტი
nasjonalkjøkken ეროვნული სამზარეულო
nasjonalkultur ეროვნული კულტურა
nasjonallitteratur ეროვნული ლიტერატურა
nasjonalmonument ეროვნული მონუმენტი
nasjonalmuseum ეროვნული მუზეუმი
nasjonalpatriotisk ნაციონალ-პატრიოტული
nasjonalsang ეროვნული ჰიმნი
nasjonalsosialisme ნაციონალ-სოციალიზმი
nasjonalsosialist ნაციონალ-სოციალისტი
nasjonalsosialistisk ნაციონალ-სოციალისტური
nasjonalsport ეროვნული სპორტი
nasjonalstolthet ეროვნული სიამაყე
nasjonalsymbol ეროვნული სიმბოლო
nasjonalteater ეროვნული თეატრი
nasjonalvaluta ეროვნული ვალუტა
nasjonstilhørighet ეროვნული კუთვნილება
naske წვრილი ქურდობა
nasker წვრილი ქურდი
naskeri წვრილი ქურდობა
nasking წვრილი ქურდობა
natalitet შობადობა
natoland ნატოს წევრი ქვეყანა
natomedlem ნატოს წევრი
natomedlemskap ნატოს წევრობა
natrium ნატრიუმი
natriumhydroksid ნატრიუმის ჰიდროქსიდი
natriumklorid ნატრიუმის ქლორიდი
natriumperoksid ნატრიუმის პეროქსიდი
natron სოდა
natt ღამე

ღამის
nattakst ღამის ტარიფი
nattarbeid ღამის სამუშაო
nattblindhet ჰემერალოპია, ბინდის

სიბრმავე, ქათმის სიბრმავე
nattbord ტუმბა
nattbuss ღამის ავტობუსი
nattdrakt ღამის პერანგი
nattearbeid ღამის სამუშაო
nattefrost ღამის ყინვა
nattegjest ღამის სტუმარი
nattehimmel ღამის ცა
nattekulde ღამის ყინვა
natteliv ღამის ცხოვრება
nattemørke ღამის სიბნელე
nattergal ბულბული (ჩიტი Luscinia

luscinia)
nattero ღამის სიმშვიდე
nattesøvn ღამის ძილი
nattetemperatur ტემპერატურა ღამით

nattetid ღამის საათები
nattetime ღამის საათი
nattevakt ღამის მორიგეობა
nattevandrende ღამე მოხეტიალე
nattfiol ღამის ია, ორფოთოლა

(ორქიდეა Platanthera bifolia)
nattfly ღამის ფრენა
nattfugl ღამის ფრინველი
natthimmel ღამის ცა
nattkikkert ღამის დურბინდი, ღამის

ხედვის აღჭურვილობა
nattkjole ღამის პერანგი
nattklubb ღამის კლუბი
nattklubbgjest ღამის კლუბის სტუმარი
nattklubbsanger ღამის კლუბის მომღერალი
nattklubbsangerinne ღამის კლუბის მომღერალი
nattliv ღამის ცხოვრება
nattlue ღამის ქუდი
nattog ღამის მატარებელი
nattogdag სამფერა ია, იაჟუჟუნა

(ყვავილი Viola tricolor)
nattpatrulje ღამის პატრული
nattpotte ღამის ქოთანი
nattsending ღამის გადაცემა
nattside ბნელი მხარე
nattskift ღამის ცვლა
nattskjorte ღამის პერანგი
nattsommerfugl ღამის პეპელა
nattsyn ღამის ხედვა
nattsynsutstyr ღამის ხედვის

აღჭურვილობა
nattugle ბუ (ადამიანის დახასიათება

ძილის რითმის მიხედვით)
nattvakt ღამის დარაჯი
nattøy ღამის საცვალი
natur ბუნება
naturalisasjon ნატურალიზაცია
naturalisme ნატურალიზმი
naturalist ნატურალისტი
naturalistisk ნატურალისტური
naturbegavelse ბუნებრივი ნიჭი
naturbeskyttelse ბუნების დაცვა
naturell ბუნებრივი, ნატურალური
naturelskende ბუნების მოყვარული
naturelsker ბუნების მოყვარული
naturfag საბუნებისმეტყველო საგანი
naturfaglig საბუნებისმეტყველო
naturfaglinje საბუნებისმეტყველო განხრა
naturfarge ბუნებრივი ფერი
naturfarve ბუნებრივი ფერი
naturfenomen ბუნებრივი მოვლენა
naturfiber ბუნებრივი ბოჭკო

nasjonalitetsspørsmål naturfiber
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naturfilosofi ნატურფილოსოფია,
ბუნების ფილოსოფია

naturforhold ბუნებრივი პირობები
naturforsker ბუნებისმეტყველი
naturforsøpling გარემოს დანაგვიანება
naturgass ბუნებრივი აირი
naturgassfelt ბუნებრივი აირის საბადო
naturgassforekomst ბუნებრივი აირის საბადო
naturgassreserve ბუნებრივი აირის რეზერვი
naturgjødsel ბუნებრივი სასუქი
naturhendelse ბუნებრივი მოვლენა
naturhistorie ბუნებისმეტყველება
naturhistorisk საბუნებისმეტყველო
naturidyll ბუნების იდილია
naturisbane ბუნებრივი საციგურაო

მოედანი
naturisme ნუდიზმი
naturist ნუდისტი
naturiststrand ნუდისტური პლაჟი
naturkatastrofe სტიქიური უბედურება
naturkraft ბუნების ძალა
naturlandskap პეიზაჟი
naturlig ბუნებრივი
naturligvis ბუნებრივად

ბუნებრივია,
რასაკვირველია

naturlov ბუნების კანონი
naturmetode ბუნებრივი მეთოდი
naturmiljø ბუნებრივი გარემო
naturnær ბუნებასთან ახლო
naturnærhet ბუნებასთან სიახლოვე
naturpark ნაკრძალი
naturpreparat ბუნებრივი პრეპარატი
naturprodukt ბუნებრივი ნაწარმი
naturreservat ნაკრძალი
naturressurs ბუნებრივი რესურსი
naturressursforvaltning ბუნებრივი რესურსების

განკარგვა
naturrikdom ბუნებრივი სიმდიდრე
naturskjønn ბუნებრივად ლამაზი
naturskjønnhet ბუნებრივი სილამაზე
naturskog ბუნებრივი ტყე
naturtalent ბუნებრივი ნიჭი
naturtilbedelse ბუნების თაყვანისცემა
naturvern ბუნების დაცვა
naturvernaktivist ბუნების დამცველი
naturvernarbeid ბუნების დაცვა
naturverndepartement ბუნების დაცვის

სამინისტრო
naturvernende ბუნებისდაცვითი
naturverner ბუნების დამცველი
naturvernforbund ბუნების დამცველთა

კავშირი

naturvernforening ბუნების დამცველთა
კავშირი

naturvernforkjemper ბუნების დამცველი
naturverngruppe ბუნების დამცველთა

ჯგუფი
naturvernminister ბუნების დაცვის მინისტრი
naturvernmyndighet ბუნების დაცვის უწყება
naturvernområde ნაკრძალი
naturvernorganisasjon ბუნების დამცველი

ორგანიზაცია
naturvernparti ბუნების დამცველთა

პარტია
naturvernplan ბუნების დაცვის გეგმა
naturvernpolitikk ბუნების დაცვის პოლიტიკა
naturvernproblem ბუნების დაცვის პრობლემა
naturvernproblematikk ბუნების დაცვის

პრობლემატიკა
naturvernprogram ბუნების დაცვის პროგრამა
naturvernreservat ნაკრძალი
naturvernsak ბუნების დაცვა
naturvernsaktivist ბუნების დაცვის აქტივისტი
naturvernsmessig ბუნებისდაცვითი
naturvernsminister ბუნების დაცვის მინისტრი
naturvernsynspunkt ბუნების დაცვის

თვალსაზრისი
naturverntiltak ბუნების დაცვითი

ღონისძიება
naturvernår ბუნების დაცვის წელი
naturvitenskap ბუნებისმეტყველება
naturvitenskapelig საბუნებისმეტყველო
naturvitenskapsmann ბუნებისმეტყველი
naturødeleggelse ბუნების განადგურება
naturødeleggende ბუნებისთვის მავნე
nautisk საზღვაო, სანაოსნო
navigasjon ნავიგაცია
navigasjonsinstrument სანავიგაციო ხელსაწყო
navigasjonskart სანავიგაციო რუკა
navigasjonsmetode ნავიგაციის მეთოდი
navigasjonsradar სანავიგაციო რადარი
navigasjonssatellitt სანავიგაციო თანამგზავრი
navigasjonssignal სანავიგაციო სიგნალი
navigasjonssystem სანავიგაციო სისტემა
navigasjonsutstyr სანავიგაციო აღჭურვილობა
navigatør ნავიგატორი
navigering ნავიგაცია
navigeringsutstyr სანავიგაციო აღჭურვილობა
navle ჭიპი
navlebeskuende თვითდაკავებული,

საკუთარი თავით
დაკავებული

navlebeskuer საკუთარი თავით
დაკავებული

navleformet ჭიპისებრი

naturfilosofi navleformet
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navlehøyde ჭიპის სიმაღლე
navlestreng ჭიპლარი
navn სახელი

სახელწოდება, დასახელება
navne სეხნია
navnebror თანამოსახელე, სეხნია

(კაცი)
navnebytte სახელის გამოცვლა
navnebærer სახელის მატარებელი
navnedag დღეობა
navneendring სახელის შეცვლა
navnefeil შეცდომა სახელში
navneforandring სახელის შეცვლა
navneforveksling სახელების არევა
navneskifte სახელის გამოცვლა
navnestatistikk სახელების სტატისტიკა
navnesøster თანამოსახელე, სეხნია

(ქალი)
navnevalg სახელის შერჩევა
navngi დარქმევა
navngiving დარქმევა
navnløs უსახელო
navyblå ზღვისფერი
nazibøddel ნაცისტთა ჯალათი
nazidiktatur ნაცისტური დიქტატურა
nazielite ნაცისტური ელიტა
naziforbrytelse ნაცისტთა დანაშაული
naziforbryter დამნაშავე ნაცისტი
naziokkupasjon ნაცისტური ოკუპაცია
naziokkupert ნაცისტების მიერ

ოკუპირებული
naziparti ნაცისტური პარტია
nazipropaganda ნაცისტური პროპაგანდა
naziregime ნაცისტური რეჟიმი
nazireir ნაცისტთა ბუდე
nazisme ნაციზმი
nazist ნაცისტი
nazistat ნაცისტური სახელმწიფო
nazistisk ნაცისტური
nazistparti ნაცისტური პარტია
nazisymbol ნაცისტური სიმბოლო
naziuniform ნაცისტთა ფორმა
nazivennlig პრონაცისტური
neandertaler ნეანდერტალელი
neandertalmenneske ნეანდერტალელი ადამიანი
nebb ნისკარტი
nebbdyr იხვნისკარტა (ცხოველი

Ornithorhynchus anatinus)
nebbetang ბრტყელტუჩა
nebbflue ბუზმორიელი (მწერი

ოჯახიდან Mecoptera)
nebbtang ბრტყელტუჩა
nebulose ნისლეული

ned ქვევით, ქვეშ, დაბლა, ძირს,
დაღმა

nedad დაღმა
nedadgående დაღმავალი
nedafra ქვევიდან
nedarve მემკვიდრეობით მიღება
nedarvet მემკვიდრეობითი,

მემკვიდრეობით მიღებული
nedbemanne შტატების შემცირება
nedbemanning შტატების შემცირება
nedbemanningsprosess შტატების შემცირების

პროცესი
nedbetale გადახდა, დაფარვა
nedbetaling გადახდა, დაფარვა
nedbetalingstidspunkt გადახდის მომენტი
nedbrytbar დაშლადი
nedbryte ძირის გამოთხრა, დაშლა
nedbrytelig დაშლადი
nedbrytende დამშლელი
nedbryting დაშლა
nedbrytingsmekanisme დაშლის მექანიზმი
nedbrytingsmetode დაშლის მეთოდი
nedbrytingsprodukt დაშლის პროდუქტი
nedbrytingsprosess დაშლის პროცესი
nedbrytingstid დაშლის დრო
nedbrytning დაშლა
nedbrytningsmekanisme დაშლის მექანიზმი
nedbrytningsprodukt დაშლის პროდუქტი
nedbrytningsprosess დაშლის პროცესი
nedbrytningstid დაშლის დრო
nedbrytningstrinn დაშლის ეტაპი
nedbør ნალექი
nedbørfattig მშრალი, უნალექო
nedbørmengde ნალექის ოდენობა
nedbørmåler ნალექის საზომი ხელსაწყო
nedbørrik ნალექიანი
nedbørsdag ნალექიანი დღე
nedbørsmåler ნალექის საზომი
nedbørsrik ნალექიანი
nedbøyd დახრილი, გადახრილი
nede ქვევით, დაბლა
nedefra ქვევიდან
nedenfor ქვევით
nedenfra ქვევიდან
nedenifra ქვევიდან
nedennevnt ქვემოთხსენებული
nedenom ქვემოდან
nedenstående ქვემოთხსენებული
nedentil ქვედა მხარეს
nedenunder ქვევით
nederdel ქვედაკაბა, ქვედატანი
nederdrektig საძაგელი, საზიზღარი

სულმდაბალი, ბინძური

navlehøyde nederdrektig
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nederdrektighet საძაგლობა
nederlag მარცხი, წარუმატებლობა
nederlagsdømt განწირული
nederlagsfølelse მარცხის განცდა
nederlagsstemning უიმედობა
nederlandsk ჰოლანდიური
nederlandskspråklig ჰოლანდიურენოვანი
nederlender ჰოლანდიელი
nederlending ჰოლანდიელი
nederst ქვედა

უდაბლესი
nedfall ნალექი
nedfor ქვევით
nedforbakke დაღმართი
nedfrossen გაყინული
nedfrosset გაყინული
nedfrysing გაყინვა
nedfrysning გაყინვა
nedgang დაღმასვლა
nedgangsperiode დაღმასვლის პერიოდი
nedgangstid დაღმასვლის პერიოდი
nedgangstrend დაღმასვლის ტენდენცია
nedgangsår დაღმასვლის წელი
nedgående დაღმავალი
nedi ქვევით
nediset მოყინული
nedkjempe დამარცხება
nedkjøle გაცივება, გაგრილება
nedkjøling გაცივება, გაგრილება
nedleggelse დახურვა, გაუქმება
nedlegging დახურვა
nedover ქვევით
nedoverbakke დაღმართი
nedoverbøyd დახრილი
nedre ქვედა
nedrig გათახსირებული, საძაგელი
nedringe გადარეკვა
nedrusting განიარაღება
nedrustingsavtale განიარაღების შეთანხმება
nedrustingsfase განიარაღების ფაზა
nedrustingsforhandling მოლაპარაკებები

განიარაღების შესახებ
nedrustingsforslag განიარაღების წინადადება
nedrustingsinitiativ განიარაღების ინიციატივა
nedrustingspolitikk განიარაღების პოლიტიკა
nedrustingsprosess განიარაღების პროცესი
nedrustingsrunde განიარაღების რაუნდი
nedrustingsspørsmål განიარაღების საკითხი
nedrustingstilbud განიარაღების წინადადება
nedrustingsvilje განიარაღების სურვილი
nedrustning განიარაღება
nedrustningsavtale განიარაღების შეთანხმება
nedrustningsfase განიარაღების ფაზა

nedrustningsforhandling მოლაპარაკებები
განიარაღების შესახებ

nedrustningsforslag განიარაღების წინადადება
nedrustningsinitiativ განიარაღების ინიციატივა
nedrustningspolitikk განიარაღების პოლიტიკა
nedrustningsprosess განიარაღების პროცესი
nedrustningsrunde განიარაღების რაუნდი
nedrustningsspørsmål განიარაღების საკითხი
nedrustningstilbud განიარაღების წინადადება
nedrustningsvilje განიარაღების სურვილი
nedsatt დაწეული
nedsette შემცირება, დაწევა
nedsettelse შემცირება, დაწევა
nedsettende დამამცირებელი,

უგულებელმყოფელი
nedside დაღმასვლა
nedskjære შეკვეცა, შემცირება
nedskjæring მოჭრა, შეკვეცა, შემცირება
nedskjæringsforslag შემცირების წინადადება
nedskjæringspolitikk შემცირების პოლიტიკა
nedskrive ჩამოწერა
nedskriving დაწუნება
nedskrivning დაწუნება
nedsmelting დნობა
nedsnødd თოვლით დაფარული
nedstemme დამწუხრება,

დანაღვლიანება,
დასევდიანება

nedstemmende დამამწუხრებელი
nedstemming დათრგუნვა
nedstemt მწუხარე, დაღვრემილი,

დამწუხრებული,
დანაღვლიანებული,
დასევდიანებული

nedstigende დაღმავალი
nedstrøms დინების მიმართულებით
nedstøvet დამტვერილი, მტვრიანი
nedtegne ჩაწერა
nedtrapning შეკვეცა, შემცირება
nedtrappe შეკვეცა, შემცირება
nedtrapping შეკვეცა, შემცირება
nedtrappingsplan შემცირების გეგმა
nedtrappingsprogram შემცირების პროგრამა
nedtur დაღმასვლა
nedverdige დამცირება
nedverdigelse დამცირება
nedverdigende დამამცირებელი
nedverdiget დამცირებული
nedvurdere დაკნინება, არდაფასება
nedvurdering დაკნინება, არდაფასება
nefritt ნეფრიტი
negasjon უარყოფა
negativ უარყოფითი

nederdrektighet negativ
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neger ზანგი
negergutt ზანგი ბიჭი
negerhater რასისტი
negerjente ზანგი გოგო
negerkvinne ზანგი ქალი
negerpike ზანგი გოგო
negerslave ზანგი მონა
negertjener ზანგი მსახური
negl ფრჩხილი
neglefil ფრჩხილების ქლიბი
neglelakk ფრჩხილების ლაქი
neglesaks ფრჩხილების დასაჭრელი

მაკრატელი
neglisjere უგულებელყოფა
neglisjering უგულებელყოფა
nei არა

ვერა
neiaksjon წინააღმდეგობის აქცია
neibevegelse წინააღმდეგობის მოძრაობა
neiflertall მოწინააღმდეგე

უმრავლესობა
neifolk მოწინააღმდეგეები
neifront წინააღმდეგობის ფრონტი
neigruppe მოწინააღმდეგეთა ჯგუფი
neikamp წინააღმდეგობა
neimann მოწინააღმდეგე
neimenneske პესიმისტი

მოწინააღმდეგე,
საწინააღმდეგოდ
განწყობილი

neiorganisasjon მოწინააღმდეგეთა
ორგანიზაცია

neiside მოწინააღმდეგეთა მხარე
neistandpunkt მოწინააღმდეგეთა

თვალსაზრისი
neistemme საწინააღმდეგო ხმა
neisvar უარყოფითი პასუხი
nekrolog ნეკროლოგი
nektar ნექტარი
nektarin ვაშლატამა
nekte უარის თქმა
nektelse უარყოფა
nekting უარყოფა
nellik მიხაკი
nemlig სახელდობრ, კერძოდ
nemnd კომიტეტი, საბჭო
neodym ნეოდიმი
neofyt ნეოფიტი
neogen ნეოგენი
neoimpresjonisme ნეოიმპრესიონიზმი
neoklassisisme ნეოკლასიციზმი
neoklassisk ნეოკლასიკური
neolitikum ნეოლითი

neologisme ნეოლოგიზმი
neon ნეონი
neonfarget ნეონისფერი
neonfarvet ნეონისფერი
neonlampe ნეონის ნათურა
neonlys ნეონის განათება
neonrør ნეონის ნათურა (მილის

ფორმის)
neoplatonisme ნეოპლატონიზმი
neoteni ნეოტენია
nepe თალგამი
neppe ოდნავ

როგორც კი
სათუოდ

neptunium ნეპტუნიუმი
nerve ნერვი
nerveberoligende ნერვების დამაწყნარებელი
nervecelle ნერვული უჯრედი
nervelege ნერვოპათოლოგი
nervesjukdom ნერვული დაავადება
nervesvak სუსტი ნერვების მქონე
nervesykdom ნერვული დაავადება
nervesystem ნერვული სისტემა
nervetrøbbel ნერვების პრობლემა
nervøs ნერვიული
nervøsitet ნერვიულობა
nes კონცხი
nese ცხვირი
neseblødning სისხლდენა ცხვირიდან
nesebor ნესტო
nesedråper ცხვირში ჩასაწვეთებელი
neseduk ცხვირსახოცი
neseforkjølelse სურდო
neselyd ცხვირისმიერი ბგერა
neseoperasjon ცხვირის ოპერაცია
nesevis თავხედი
neshorn მარტორქა
nesle ჭინჭარი (მცენარე Urtica

urens)
nesledyr პოლიპი
neslesommerfugl მეჭინჭრია (პეპელა

Nymphalis urticae)
neste შემდეგი, მომდევნო
nesten თითქმის, კინაღამ, ლამის
nestformann თავჯდომარის მოადგილე
nestleder მოადგილე
nestor უხუცესი
nett ქსელი, აბლაბუდა, ბადე
nettadresse ინტერნეტ-მისამართი
nettavis ინტერნეტ-გაზეთი
nettbank ინტერნეტ-ბანკი
nettbestilling ინტერნეტ-შეკვეთა
nettbutikk ინტერნეტ-მაღაზია

neger nettbutikk
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nettdomene ინტერნეტ-დომენი
nettforum ინტერნეტ-ფორუმი
netthandel ინტერნეტ-ვაჭრობა
netthinne ბადურა (თვალის)
netting ბადე
nettingstrømpe ბადისებრი მაღალყელიანი

წინდა
nettleser ქსელმავალი, ბრაუზერი
netto ნეტო, სუფთა წონა
nettofortjeneste სუფთა მოგება
nettogevinst სუფთა მოგება
nettopp ახლახან

ზუსტად
nettounderskudd სუფთა ზარალი
nettoutbytte სუფთა მოგება
nettovekt სუფთა წონა
nettside ინტერნეტ-გვერდი
nettsted ინტერნეტ-გვერდი
nettutgave ინტერნეტ-გამოცემა
nettverk ქსელი
nettverksadministrator ქსელის ადმინისტრატორი
nettverksbasert ქსელური
nettverksmarkedsføring ქსელური მარკეტინგი
neurobiologi ნეირობიოლოგია
neurobiologisk ნეირობიოლოგიური
neurofysiologi ნეიროფიზიოლოგია
neurofysiologisk ნეიროფიზიოლოგიური
neurokirurg ნეიროქირურგი
neurokirurgi ნეიროქირურგია
neurokirurgisk ნეიროქირურგიული
neurolog ნევროლოგი
neurologi ნევროლოგია
neurologisk ნევროლოგიური
neuron ნეირონი
neurose ნევროზი
neve ხელი

მუჭა
nevekamp მუშტი-კრივი
nevesterk მუშტმაგარი
nevestor მუშტისხელა
nevne ხსენება, დასახელება
nevnelse მოხსენიება
nevner მნიშვნელი
nevneverdig აღსანიშნავი, ხსენების

ღირსი
nevnt ნახსენები, ხსენებული,

მოხსენიებული,
დასახელებული

nevrolog ნევროლოგი
nevrologi ნევროლოგია
nevrologisk ნევროლოგიური
nevrose ნევროზი

nevø დისწული, ძმისწული
(ბიჭი)

ni ცხრა
niacin ნიკოტინმჟავა
nibarnsmor ცხრა შვილის დედა
nibinds ცხრატომიანი
nidagers ცხრადღიანი
nidel მეცხრედი
nidobbel ცხრამაგი, ცხრაჯერადი
nidobbelt ცხრამაგი, ცხრაჯერადი

ცხრამაგად
nidobling გაცხრამაგება, ცხრაჯერ

გაზრდა
niende მეცხრე
niendedel მეცხრედი
niendeklasse მეცხრე კლასი
niendeplass მეცხრე ადგილი
nier ცხრიანი, მეცხრე ნომერი
niese დისწული (გოგო)
nietasjes ცხრასართულიანი
nihilisme ნიჰილიზმი
nihilist ნიჰილისტი
nihilistisk ნიჰილისტური
nikant ცხრაკუთხედი
nikantet ცხრაგვერდა

ცხრაკუთხა
nikke თავის დაქნევა, დათანხმება
nikkedukke მარიონეტი
nikkel ნიკელი
nikkelforekomst ნიკელის საბადო
nikkelfri უნიკელო
nikkelkadmiumbatteri ნიკელ-კადმიუმის

აკუმულატორი
nikkelkatalysator ნიკელის კატალიზატორი
nikkelmalm ნიკელის მადანი
nikkelmynt ნიკელის მონეტა
nikotin ნიკოტინი
nikotinforbruk ნიკოტინის მოხმარება
nikotinfri უნიკოტინო
nikotinholdig ნიკოტინის შემცველი
nikotininnhold ნიკოტინის შემცველობა
nikotinslave ნიკოტინის მონა
nikotinsyre ნიკოტინმჟავა
nikrom ნიკელ-ქრომის შენადნობი
niob ნიობიუმი
niobium ნიობიუმი
nippel ნიპელი
nirvana ნირვანა
nisifret ცხრანიშნა
nisje ნიშა
nisse სახლის ანგელოზი, გნომი
nissehue გნომის ქუდი
nisselue გნომის ქუდი

nettdomene nisselue
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niste შეფუთული საუზმე
nitimers ცხრასაათიანი
nitrat ნიტრატი
nitritt ნიტრიტი
nitrobenzen ნიტრობენზოლი
nitrogen აზოტი
nitrogenatom აზოტის ატომი
nitrogenforbindelse აზოტის შენაერთი
nitrogengass აზოტი
nitrogengjødsel აზოტის სასუქი
nitrogenholdig აზოტის შემცველი
nitrogeninnhold აზოტის შემცველობა
nitrogenoksid აზოტის ოქსიდი
nitrogenrik აზოტით მდიდარი
nitrogentilførsel აზოტის მიწოდება
nitroglyserin ნიტროგლიცერინი
nitten ცხრამეტი
nittende მეცხრამეტე
nittenhundretall მეოცე საუკუნე
nittenårig ცხრამეტწლიანი
nittenårs ცხრამეტი წლის
nittenårsalder ცხრამეტი წლის ასაკი
nitti ოთხმოცდაათი
nittiende ოთხმოცდამეათე
nittiårene ოთხმოცდაათიანი წლები
nittiårig ოთხმოცდაათწლიანი
nittiårs ოთხმოცდაათი წლის
nittiårsdag ოთმოცდაათი წლის თავი
nittiårsjubileum ოთხმოცდაათი წლის

იუბილე
nivå დონე
nivåendring დონის ცვლილება
nivåforandring დონის ცვლილება
nivåforskjell დონეთა სხვაობა
nivåhevning დონის აწევა, დონის

ამაღლება
nivåsenking დონის დაწევა
nivåsenkning დონის დაწევა
niøye სალამურა (თევზი

ოჯახიდან Petromyzonidae)
niårig ცხრაწლიანი
niårs ცხრა წლის
niårsalder ცხრა წლის ასაკი
niårsdag ცხრა წლის თავი
nja ალბათ, სავარაუდოდ,

შეიძლება
nobel კეთილშობილი
nobelforedrag ნობელის ლექცია
nobelfredsprisvinner ნობელის მშვიდობის

პრემიის ლაურეატი
nobelhet კეთილშობილება
nobelinstitutt ნობელის ინსტიტუტი
nobelium ნობელიუმი

nobelkomite ნობელის კომიტეტი
nobelpris ნობელის პრემია
nobelprisbelønnet ნობელის პრემიით

დაჯილდოებული
nobelpriskandidat ნობელის პრემიის

კანდიდატი
nobelprismottager ნობელის პრემიის

ლაურეატი
nobelprismottaker ნობელის პრემიის

ლაურეატი
nobelpristager ნობელის პრემიის

ლაურეატი
nobelpristaker ნობელის პრემიის

ლაურეატი
nobelprisutdeling ნობელის პრემიის გადაცემა
nobelprisvinner ნობელის პრემიის

ლაურეატი
noe რამე, რაღაცა, რაიმე

ცოტა
noen ვინმე

ზოგი, ზოგიერთი,
რომელიმე, რომელიღაც
რამდენიმე

noengang ოდესღაც
noenlunde მეტ-ნაკლებად
noensinne ოდესღაც
noensteds სადმე, სადღაც
nok საკმარისი

საკმარისად
ალბათ
კიდევ

nokså საკმაოდ
nomade მომთაბარე, მოხეტიალე
nomadefolk მომთაბარე ერი
nomadisk მომთაბარე, მოხეტიალე
nomenklatur ნომენკლატურა
nominasjon ნომინაცია, წარდგენა
nominativ სახელობითი
nominell ნომინალური
nominere წარდგენა
nominert ნომინირებული
nonne მონაზონი (ქალი)
nonnekloster ქალთა მონასტერი
nonsblom საპოვნელა (მცენარე

Anagallis arvensis)
nonsens უაზრობა
nord ჩრდილოეთი
nordafor ჩრდილოეთით,

ჩრდილოეთისკენ
nordafra ჩრდილოეთიდან
nordafrikaner ჩრდილოაფრიკელი
nordafrikansk ჩრდილოაფრიკული
nordamerikaner ჩრდილოამერიკელი

niste nordamerikaner
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nordamerikansk ჩრდილოამერიკული
nordatlantisk ჩრდილოატლანტიკური
nordavind ჩრდილოეთის ქარი
nordbo ჩრდილოელი,

ჩრდილოეთელი,
ჩრდილოეთის მკვიდრი

nordboer ჩრდილოელი,
ჩრდილოეთელი,
ჩრდილოეთის მკვიდრი

nordenfor ჩრდილოეთით,
ჩრდილოეთისკენ

nordenfra ჩრდილოეთიდან
nordeuropeer ჩრდილოევროპელი
nordeuropeisk ჩრდილოეთევროპული
nordfra ჩრდილოეთიდან
nordgrense ჩრდილო საზღვარი
nordgående ჩრდილოეთით მიმავალი
nordisk ჩრდილოეთის, ჩრდილო

სკანდინავიურ-ფინურ-
ისლანდიური

nordisktalende სკანდინავიურად
მოლაპარაკე

nordkoreaner ჩრდილოკორეელი
nordkoreansk ჩრდილოკორეული
nordlandsk ჩრდილო ნორვეგიული
nordlending ჩრდილო ნორვეგიელი,

ჩრდილოეთი ნორვეგიის
მკვიდრი

nordlig ჩრდილოეთის, ჩრდილო
nordlys პოლარული ციალი,

ჩრდილოეთის ციალი
nordlysobservatorium ჩრდილოეთის ციალის

ობსერვატორია
nordmann ნორვეგიელი
nordnorsk ჩრდილო ნორვეგიული
nordover ჩრდილოეთით,

ჩრდილოეთისკენ
nordpol ჩრდილოეთის პოლუსი
nordpå ჩრდილოეთით,

ჩრდილოეთში
nordre ჩრდილო
nordside ჩრდილოეთის მხარე
nordskandinavisk ჩრდილოსკანდინავიური
nordukrainsk ჩრდილოეთუკრაინული
nordvendt ჩრდილოეთისკენ

მობრუნებული
nordvest ჩრდილო-დასავლეთი
nordvestlig ჩრდილო-დასავლური
nordvestover ჩრდილო-დასავლეთით,

ჩრდილო-დასავლეთისკენ
nordvestre ჩრდილო-დასავლური
nordøst ჩრდილო-აღმოსავლური
nordøstlig ჩრდილო-აღმოსავლური

nordøstover ჩრდილო-აღმოსავლეთით,
ჩრდილო-
აღმოსავლეთისკენ

nordøstre ჩრდილო-აღმოსავლური
norgeshistorie ნორვეგიის ისტორია
norgeskart ნორვეგიის რუკა
norgesmester ნორვეგიის ჩემპიონი
norgesmesterskap ნორვეგიის ჩემპიონატი
norgesrekord ნორვეგიის რეკორდი
norgesrekordholder ნორვეგიის რეკორდსმენი
norm ნორმა
normal ნორმალური
normalarbeidsdag ნორმირებული სამუშაო

დღე
normalfenomen ნორმალური მოვლენა
normalfordeling ნორმალური (გაუსის)

განაწილება
normalfordelingskurve ნორმალური განაწილების

მრუდე
normalformat სტანდარტული ფორმატი
normalhastighet ნორმალური სიჩქარე
normalisere ნორმალიზება
normalisering ნორმალიზაცია
normaliseringsprosess ნორმალიზაციის პროცესი
normalkokepunkt ნორმალური დუღილის

ტემპერატურა
normallønn ნორმალური ხელფასი
normalpris ნორმალური ფასი
normalrentesats ნორმალური საპროცენტო

განაკვეთი
normalspenning ნორმალური ძაბვა
normalstørrelse ნორმალური ზომა
normalt ნორმალურად
normaltemperatur ნორმალური ტემპერატურა
normaltfungerende ნორმალურად მომუშავე
normaltid ნორმალური დრო

ბუნებრივი დრო
normaltilstand ნორმალური პირობები
normalvannstand ნორმალური წყლის დონე
normalvekt ნორმალური წონა
normalverdi ნორმალური მნიშვნელობა
normalår ნორმალური წელი
normativ ნორმატიული
normert ნორმირებული
normgivende ნორმატიული
normløs ამორალური
norrøn ძველსკანდინავიური
norsk ნორვეგიული
norskeksamen ნორვეგიულის გამოცდა
norskfag ნორვეგიული (საგანი)
norskfødt ნორვეგიაში დაბადებული
norskkunnskap ნორვეგიულის ცოდნა
norskkurs ნორვეგიულის კურსი

nordamerikansk norskkurs
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norskkyndig ნორვეგიულის მცოდნე
norsklærer ნორვეგიულის

მასწავლებელი
norskopplæring ნორვეგიულის სწავლება
norskprodusert ნორვეგიული წარმოების
norskprøve ნორვეგიულის ტესტი
norskspråklig ნორვეგიულენოვანი
norsktalende ნორვეგიულად მოლაპარაკე
norsktest ნორვეგიულის ტესტი
norsktime ნორვეგიულის გაკვეთილი
norskundervisning ნორვეგიულის სწავლება
nostalgi ნოსტალგია
nostalgisk ნოსტალგიური,

ნოსტალგიაშეპარული
notar ნოტარიუსი
notarial ნოტარიალური
notarius ნოტარიუსი
notasjon აღნიშვნა
notat შენიშვნა, ჩანაწერი
notatblokk ბლოკნოტი
notatbok ბლოკნოტი
note შენიშვნა
notere ჩანიშვნა, აღნიშვნა
notifikasjon შეტყობინება
notifisere შეტყობინება
notis შენიშვნა
notisblokk ბლოკნოტი
notisbok ბლოკნოტი
notorisk საყოვლთაოდ ცნობილი
novasjon ინოვაცია
novelle ნოველა
november ნოემბერი
novemberdag ნოემბრის დღე
novemberhimmel ნოემბრის ცა
novembersol ნოემბრის მზე
novise ახალბედა
nu ახლა, ამჟამად, ამწუთას

ახლავე
nudel ატრია
nudisme ნუდიზმი
nudist ნუდისტი
nudistisk ნუდისტური
nudiststrand ნუდისტური პლაჟი
nudler ატრია
nukleon ნუკლონი
nukleus ბირთვი
nukleær ბირთვული
null ნული
nullmatrise ნულოვანი მატრიცა
nullmeridian ნულოვანი მერიდიანი
nullpunkt ნულოვანი წერტილი
nullresultat ნულოვანი შედეგი
nullskatt ნულოვანი გადასახადი

nullstille განულება
nullstilling განულება
nullstilt განულებული
nullvekst ნულოვანი ზრდა
nullvektor ნულოვანი ვექტორი
numerisk რიცხვითი
numismatikk ნუმიზმატიკა
numismatisk ნუმიზმატური
nummen გაშეშებული
nummer ნომერი
nummerere დანომვრა
nummerløs უნომრო
nummerskilt სანომრე ნიშანი, ნომერი

(მანქანის)
nutria ნუტრია (ცხოველი

Myocastor coypus)
ny ახალი
nyankommen ახალი მოსული
nyankommet ახლადმოსული,

ახლადჩამოსული
nyansatt ახალი თანამშრომელი

ახალდანიშნული
nyanse ნიუანსი
nyanskaffelse ახალი შენაძენი
nyanskaffet ახლადშეძენილი
nyavdød ახალგარდაცვლილი
nybadet ახალი დაბანილი
nybakt ახალი გამომცხვარი
nybarbert ახალი გაპარსული
nybearbeidet ახალი დამუშავებული
nybeboer ახალმოსახლე
nybegynner დამწყები
nybegynnerkurs დაწყებითი კურსი
nybegynnerlønn საწყისი ხელფასი
nybekjent ახლად გაცნობილი
nybilkjøp ახალი მანქანის ყიდვა
nybilsalg ახალი მანქანების გაყიდვა
nybygd ახალი აშენებული
nybygger მოსახლე
nydannet ახლად წარმოქმნილი
nydelig შესანიშნავი, ბრწყინვალე

ლამაზი
გემრიელი

nyetablert ახლად დაარსებული
nyfarget ახალი შეღებილი
nyfarvet ახალი შეღებილი
nyfascisme ნეოფაშიზმი
nyfascist ნეოფაშისტი
nyfascistisk ნეოფაშისტური
nyfeminisme ნეოფემინიზმი
nyfeminist ნეოფემინისტი
nyfeministbevegelse ნეოფემინისტური

მოძრაობა

norskkyndig nyfeministbevegelse
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nyfeministisk ნეოფემინისტური
nyfiken ცნობისმოყვარე
nyfikenhet ცნობისმოყვარეობა
nyfordelt ახალი განაწილებული
nyforelsket ახალი შეყვარებული
nyforlovet ახალი დანიშნული
nyfortolkning ახლებური ინტერპრეტაცია
nyfødt ახალშობილი
nyfødtavdeling ახალშობილთა

განყოფილება
nygift ახალი გათხოვილი
nygresk ახალბერძნული
nyhet სიახლე, ახალი ამბავი
nyhetsavdeling ახალი ამბების

განყოფილება
nyhetsbyrå ახალი ამბების სააგენტო
nyhetskanal ახალი ამბების არხი
nyhetskilde ახალი ამბების წყარო
nyhetsprogram ახალი ამბების პროგრამა
nyhetsredaksjon ახალი ამბების რედაქცია
nyhetsredaktør ახალი ამბების რედაქტორი
nyhetssending ახალი ამბების ტრანსლაცია
nyhetstjeneste საინფორმაციო სამსახური
nyhus ახალი სახლი
nyimperialisme ნეოიმპერიალიზმი
nyimperialist ნეოიმპერიალისტი
nyimperialistisk ნეოიმპერიალისტური
nyimpresjonist ნეოიმპრესიონისტი
nyinnført ახლადშემოტანილი,

ახლადშემოღებული
nykjøpt ახალშეძენილი, ახლად

შეძენილი
nyklassisisme ნეოკლასიციზმი
nykokt ახალი მოხარშული
nykolonialisme ნეოკოლონიალიზმი
nykolonialistisk ნეოკოლონიალისტური
nykonservatisme ნეოკონსერვატიზმი
nykonservativ ნეოკონსერვატიული
nylaget ახალი დამზადებული
nyliberal ნეოლიბერალური
nylig ახლახან
nylon ნეილონი
nylonstrømpe ნეილონის მაღალყელიანი

წინდა
nylært ახალი ნასწავლი
nymalt ახალი შეღებილი
nymfe ნიმფა
nymontert ახალი დამონტაჟებული
nymåne ახალი მთვარე

ახალმთვარეობა
nynazisme ნეონაციზმი
nynazist ნეონაცისტი
nynazistisk ნეონაცისტური

nynorsk ახალი ნორვეგიული
(ნორვეგიული ენის ერთ
ერთი ოფიციალური ნორმა)

nyoppbygd ახალი აშენებული
nyoppdaget ახალი აღმოჩენილი
nyopprettet ახალი დაარსებული
nyoppusset ახალი გარემონტებული
nyord ახალი სიტყვა
nype ასკილი, ველური ვარდი
nypebusk ასკილის ბუჩქი
nypekjerr ასკილის ბუჩქნარი
nyperose ასკილი, ველური ვარდი
nypete ასკილის ჩაი
nypetorn ასკილის ბუჩქი
nyplukket ახალი მოკრეფილი
nypotet ახალი კარტოფილი
nypris ახალი ფასი
nypyntet ახალი მორთული
nyre თირკმელი
nyrealist ნეორეალისტი
nyreformet თირკმლისებრი
nyregistrert ახლად რეგისტრირებული
nyrekrutt ახალწვეული
nyrenovert ახალი გარემონტებული
nyresjukdom თირკმლების დაავადება
nyresjuke თირკმლების დაავადება
nyrestein თირკმლის კენჭი
nyresten თირკმლის კენჭი
nyresykdom თირკმლების დაავადება
nyresyke თირკმლების დაავადება
nyretransplantasjon თირკმლის გადანერგვა
nyrik ახალი გამდიდრებული
nyse ცემინება
nysgjerrig ცნობისმოყვარე
nysgjerrighet ცნობისმოყვარეობა
nyskrevet ახალი დაწერილი
nysnø ახალი თოვლი
nystartet ახალი დაწყებული
nystiftet ახალი დაარსებული
nystrøket ახალი გაუთოებული
nyte სარგებლობა
nytelse მოხმარება
nytolkning ახლებური ინტერპრეტაცია
nytrykt ახალი დაბეჭდილი
nytte სარგებელი

სარგებლობა
nytteeffekt მარგი ქმედების

კოეფიციენტი
nytteløs უსარგებლო
nytteverdi სარგებელი
nyttevirkning მარგი ქმედება
nyttig სასარგებლო
nyttiggjøre გამოყენება

nyfeministisk nyttiggjøre
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nyttår ახალი წელი
nyttårsaften საახალწლო საღამო
nyttårsdag ახალი წელი
nyttårsfeiring ახალი წლის აღნიშვნა
nyttårsgave საახალწლო საჩუქარი
nyttårskonsert საახალწლო კონცერტი
nyttårskveld ახალი წლის საღამო
nyttårsløfte საახალწლო დაპირება
nyttårsnatt საახალწლო ღამე
nyttårssending საახალწლო გადაცემა
nyttårsønske საახალწლო სურვილი
nyutgave ახალი გამოცემა
nyutgitt ახალი გამოცემული
nyutstedt ახალი გაცემული
nyvalg ახალი არჩევნები
nyvalgt ახალი არჩეული
nyvasket ახალი გარეცხილი
nyvunnet ახალი მოგებული
nyvurdering ახალი შეფასება
nyzealandsk ახალზელანდიური
nyzealender ახალზელანდიელი
nyzealending ახალზელანდიელი
nær ახლო

ახლოს
nærbeslektet ახლონათესაური
nærbilde ახლოდან გადაღებული

სურათი
nærbutikk ახლომდებარე მაღაზია
nære კვება
nærhet სიახლოვე
nærhetsprinsipp სიახლოვის პრინციპი
næring საქმიანობა, მეურნეობა

სფერო, დარგი
კვება

næringsdrivende სამრეწველო, სამეურნეო
მრეწველი, მეწარმე

næringsgren მრეწველობის განხრა
næringskilde შემოსავლის წყარო
næringsliv მრეწველობა

მეწარმეობა
næringslivselite ბიზნეს-ელიტა
næringsmiddel კვების პროდუქტი
næringspolitikk ეკონომიური პოლიტიკა
næringsrik მკვებავი
næringsvirksomhet სამეურნეო საქმიანობა
nærkamp ხელჩართული ბრძოლა
nærkontakt ახლო კონტაქტი
nærliggende ახლომდებარე

მიმდებარე
nærme დაახლოება, მოახლოება,

მიახლოება
nærmere უფრო ახლო
nærmest უახლოესი

nærmestliggende უახლოესი, ყველაზე ახლო
მდებარე

nærmiljø მიდამო, უშუალო გარემო
nærming მოახლოება, მიახლოება
nærområde მიდამო
nærradiostasjon ადგილობრივი

რადიოსადგური
nærsjukehus ადგილობრივი

საავადმყოფო
nærstående ახლო, ახლობელი
nærsykehus ადგილობრივი

საავადმყოფო
nærsynt ახლომხედველი
nærsynthet ახლომხედველობა, მიოპია
nærvær დასწრება
nærværende დამსწრე
nød გაჭირვება, გასაჭირი
nødbrems ავარიული მუხრუჭი
nødbremse ავარიული მუხრუჭი
nøde იძულება
nødhjelp აუცილებელი დახმარება
nødlande იძულებითი დაშვება,

ავარიული დაშვება
(თვითმფრინავის)

nødlanding ავარიული დაშვება
nødlidende გაჭირვებული, გასაჭირში

მყოფი
nødsamband საგანგებო კავშირი
nødssituasjon გასაჭირი
nødstedt გაჭირვებული, გასაჭირში

მყოფი
nødstilt გაჭირვებული, გასაჭირში

მყოფი
nødtiltak საჭირო ზომა, საგანგებო

ზომა
nødtvungen იძულებული
nødutgang საავარიო გასასვლელი,

სათადარიგო გასასვლელი
nødvendig საჭირო

აუცილებელი
გარდაუვალი

nødvendighet საჭიროება
გარდაუვალობა
აუცილებლობა

nødvendighetsartikkel პირველადი
აუცილებლობის საგანი

nødvendighetsvare პირველადი
აუცილებლობის ნივთი

nødvendigvis აუცილებლად
nøkkeblom დუმფარა
nøkkeblomst დუმფარა
nøkkel გასაღები
nøkkelferdig გამზადებული (ბინა)

nyttår nøkkelferdig
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nøkkelhol კლიტეს ჭუჭრუტანა
nøkkelhull კლიტეს ჭუჭრუტანა
nøkkelindustri მრეწველობის საკვანძო

დარგი
nøkkelinformasjon საკვანძო ინფორმაცია
nøkkelknippe გასაღებების შეკვრა
nøkkelord საკვანძო სიტყვა
nøkkelring გასაღების რგოლი
nøkkelrolle საკვანძო როლი
nøkkelspørsmål საკვანძო საკითხი
nøkkelstilling საკვანძო პოზიცია
nøkkeltall ძირითადი მაჩვენებელი
nøkkelteknologi საკვანძო ტექნოლოგია
nøkkelvirksomhet ძირითადი საქმიანობა
nøkkelvitne მთავარი მოწმე
nøkkerose დუმფარა (წყლის

მცენარეთა სახეობები
Nymphaea და Nuphar)

nøkleblom ფურისულა (მცენარე
Primula)

nøkleblomst ფურისულა (მცენარე
Primula)

nøle ყოყმანი
nøste მორგვი
nøtt კაკალი
nøtteknekker კაკლის სატეხი
nøttekråke მეთხილია (ფრინველი

Nucifraga caryocatactes)
nøtteskall კაკლის ნაჭუჭი
nøtteskrike ჩხიკვი, ჯაფარა (ჩიტი

Garrulus glandarius)
nøttetre კაკლის ხე
nøyaktig ზუსტი

საფუძვლიანი,
სიღრმისეული
ზუსტად
საფუძვლიანად,
სიღრმისეულად

nøyaktighet სიზუსტე
სიღრმისეულობა

nøyaktighetsgrad სიზუსტის ხარისხი
nøye ახლო

სიღრმისეული
ზუსტად
სიღრმისეულად
დაკმაყოფილება

nøysom არამომთხოვნი
nøytral ნეიტრალური
nøytralisere ნეიტრალიზება
nøytraliserende გამანეიტრალებელი
nøytralisering ნეიტრალიზება
nøytralitet ნეიტრალობა
nøytralitetsbegrep ნეიტრალიტეტის ცნება

nøytralitetsbrudd ნეიტრალიტეტის დარღვევა
nøytralitetserklæring ნეიტრალიტეტის

გამოცხადება
nøytralitetskrenkelse ნეიტრალიტეტის შელახვა
nøytralitetspolitikk ნეიტრალიტეტის

პოლიტიკა
nøytralitetsspørsmål ნეიტრალიტეტის საკითხი
nøytrino ნეიტრინო
nøytrinomasse ნეიტრინოს მასა
nøytron ნეიტრონი
nøytronbombe ნეიტრონული ბომბი
nøytrontall ნეიტრონთა რაოდენობა
nå ახლა, ამჟამად, ამწუთას

ახლავე
მისვლა, მიღწევა
მისწრება

nåde გულმოწყალება
nådefull გულმოწყალე
nådegave მოწყალება, შეწირულობა
nådeløs უმოწყალო, დაუნდობელი
nådeløst დაუნდობლად
nådestøt უკანასკნელი დარტყმა,

სასიკვდილო დარტყმა
nådig მოწყალე

კეთილმოსურნე
någjeldende მოქმედი, ძალაში მყოფი
nål ნემსი
nåleaktig ნემსისებრი
nålebusk წიწვოვანი ბუჩქი
nålefisk ნემსთევზა (თევზი

ოჯახიდან Syngnathidae)
nåleformet ნემსის ფორმის
nålehus სანემსე, ნემსების ჩასადები
nålelignende ნემსისმაგვარი
nåleliknende ნემსისმაგვარი
nålepute სანემსე, ნემსების შესანახი

ბალიში
nåleskog წიწვოვანი ტყე, ფიჭვნარი,

ნაძვნარი
nåletre წიწვოვანი ხე
nålevende ცოცხალი
nåløye ნემსის ყუნწი
når როცა, როდის, როდესაც
nåtid აწმყო

დღევანდელობა,
თანამედროვეობა

nåtidig თანამედროვე
nåtidsfenomen თანამედროვეობის

ფენომენი
nåtidsfilm თანამედროვე ფილმი
nåtidshistorie თანამედროვე ისტორია
nåtidskunst თანამედროვე ხელოვნება
nåtidsmenneske თანამედროვე ადამიანი

nøkkelhol nåtidsmenneske
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nåværende ამჟამინდელი, ახლანდელი,
დღევანდელი

oase ოაზისი
obduksjon გვამის გაკვეთა
obduksjonsresultat გაკვეთის შედეგი
obdusere გვამის გაკვეთა
obelisk ობელისკი
objekt ობიექტი
objektdiameter ობიექტის დიამეტრი
objektiv ობიექტივი
objektivbrennvidde ობიექტივის ფოკუსური

მანძილი
objektivdiameter ობიექტივის დიამეტრი
objektivitet ობიექტურობა
objektivitetsprinsipp ობიექტურობის პრინციპი
objektsform ობიექტის ფორმა
oblat ნაწები
obligasjon ვალდებულება

ობლიგაცია
obligasjonshandel ობლიგაციებით ვაჭრობა
obligatorisk სავალდებულო
observant ყურადღებიანი
observasjon მეთვალყურეობა, დამზერა,

თვალთვალი, დაკვირვება
observasjonsevne დაკვირვებულობა,

დაკვირვებადობა
observasjonsfly სადაზვერვო

თვითმფრინავი
observasjonsmessig სამეთვალყურეო,

სადამკვირვებლო
observasjonsperiode დაკვირვების პერიოდი
observasjonspost სამეთვალყურეო პოსტი
observatorium ობსერვატორია
observatør მეთვალყურე,

დამკვირვებელი
observatørgruppe დამკვირვებელთა ჯგუფი
observatørstatus დამკვირვებლის სტატუსი
observerbar დამზერადი
observere მეთვალყურეობა, დამზერა,

დაკვირვება, თვალთვალი
obskur ბუნდოვანი
obskurant ბნელი ადამიანი
obstruksjon შეფერხება, ბლოკირება

ობსტრუქცია
oceanograf ოკეანოგრაფი
oceanografisk ოკეანოგრაფიული
odde კონცხი

კენტი
oddetall კენტი რიცხვი
ode ოდა, ხოტბა
odiøs ოდიოზური
odontolog სტომატოლოგი
odontologi სტომატოლოგია

odontologisk სტომატოლოგიური
odør სუნი
offensiv შეტევა, თავდასხმა

თავდასხმითი
offentlig საზოგადოებრივი, საჯარო
offentliggjort გამოქვეყნებული,

გამოცემული
offentliggjøre გამოქვეყნება, გამოცემა

გახმაურება, განცხადება
offentliggjørelse გამოქვეყნება, გამოცემა

გახმაურება, განცხადება
offentlighet საჯაროობა

საზოგადოება
offentlighetsprinsipp საჯაროობის პრინციპი
offentlighetsspørsmål საჯაროობის საკითხი
offer მსხვერპლშეწირვა

მსხვერპლი
offerdag მსხვერპლშეწირვის დღე
offerkult მსხვერპლშეწირვის კულტი
offerplass მსხვერპლშეწირვის

ადგილი
offerritual მსხვერპლშეწირვის

რიტუალი
offerrolle მსხვერპლის როლი
offerseremoni მსხვერპლშეწირვის

ცერემონია
offervilje თავგანწირვა,

თავდადებულობა
offervillig თავგანწირული
offiser ოფიცერი
offisiell ოფიციალური
offisielt ოფიციალურად
ofre მსხვერპლშეწირვა

შეწირვა, მიძღვნა
ofring მსხვერპლშეწირვა
ofringsritual მსხვერპლშეწირვის

რიტუალი
oftalmi ოფთალმია
oftalmolog ოფთალმოლოგი
oftalmologi ოფთალმოლოგია
oftalmologisk ოფთალმოლოგიური
oftalmoskop ოფთალმოსკოპი
oftalmoskopi ოფთალმოსკოპია
ofte ხშირად
oftest ხშირად, ყველაზე ხშირად
og და
også ასევე, აგრეთვე, ისევე
ohm ომი (წინაღობის ერთეული)
ohmmeter ომმეტრი
okkupant ოკუპანტი, დამპყრობელი
okkupasjon ოკუპაცია, დაპყრობა
okkupasjonsarme საოკიუპაციო ჯარი
okkupasjonshistorie ოკუპაციის ისტორია

nåværende okkupasjonshistorie
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okkupasjonshær საოკიუპაციო ჯარი
okkupasjonskrig საოკუპაციო ომი
okkupasjonsmakt ოკუპანტი სახელმწიფო
okkupasjonsoffer ოკუპაციის მსხვერპლი
okkupasjonsperiode ოკუპაციის პერიოდი
okkupasjonspolitikk ოკუპაციის პოლიტიკა
okkupasjonssoldat ოკუპანტი
okkupasjonssone ოკუპირებული ზონა
okkupasjonsstyre ოკუპაციური მმართველობა
okkupasjonstid ოკუპაციის პერიოდი
okkupasjonsår ოკუპაციის წელი
okkupere დაპყრობა, ოკუპირება
okkupering დაპყრობა, ოკუპირება
okkupert დაპყრობილი,

ოკუპირებული
okse ხარი
oksehode ხარის თავი
oksehud ხარის ტყავი
oksetunge პატარძალა (მცენარე

Anchusa italica)
oksid ოქსიდი, ჟანგი
oksidasjon ჟანგვა
oksidasjonsprosess ჟანგვის პროცესი
oksidental დასავლური
oksygen ჟანგბადი
oksygenapparat ჟანგბადის აპარატი
oksygenatom ჟანგბადის ატომი
oksygenbeholder ჟანგბადის ბალონი
oksygenfattig ჟანგბადით ღარიბი
oksygenforbindelse ჟანგბადის შენაერთი
oksygenfri უჟანგბადო
oksygengass ჟანგბადი
oksygenholdig ჟანგბადის შემცველი
oksygeninnhold ჟანგბადის შემცველობა
oksygenisotop ჟანგბადის იზოტოპი
oksygenkonsentrasjon ჟანგბადის კონცენტრაცია
oksygenlekkasje ჟანგბადის გაჟონვა
oksygenmangel ჟანგბადის ნაკლებობა
oksygenmaske ჟანგბადის ნიღაბი
oksygenmolekyl ჟანგბადის მოლეკულა
oksygenoverskudd ჟანგბადის სიჭარბე
oksygenrik ჟანგბადით მდიდარი
oksygentilførsel ჟანგბადის მიწოდება
oksygenunderskudd ჟანგბადის დანაკლისი
oktaeder რვაწახნაგა, ოქტაედრი
oktal რვაობითი
oktaltall რვაობითი რიცხვი
oktalverdi რვაობითი მნიშვნელობა
oktantall ოქტანური რიცხვი
oktav ოქტავა
oktober ოქტომბერი
oktogon რვაკუთხედი
olabukse ჯინსი

olavsskjegg მიასწარა (გვიმრა Asplenium
septentrionale)

oldebarn შვილთაშვილი
oldefar მშობლების ბაბუა, დიდი

ბაბუა
oldemor მშობლების ბებია, დიდი

ბებია
oldfunn ძველი აღმოჩენა
olding მოხუცი
oleander ოლეანდრი (მცენარე Nerium

oleander)
oligark ოლიგარქი
oligarki ოლიგარქია
oligarkisk ოლიგარქიული
oligocen ოლიგოცენი
oligofreni ოლიგოფრენია
oligopol ოლიგოპოლია
oliven ზეთისხილი
olivendyrking ზეთისხილის მოყვანა
olivenfarget ზეთისხილისფერი
olivenfarvet ზეთისხილისფერი
olivengrønn ზეთისხილისფერი
olivenkvist ზეთისხილის შტო
olivenlund ზეთისხილის ჭალა
olivenolje ზეთისხილის ზეთი
oliventre ზეთისხილის ხე
olje ნავთობი

ზეთი
ცხიმი

oljeaktig ზეთოვანი
oljeavhengig ნავთობზე დამოკიდებული
oljeavhengighet ნავთობდამოკიდებულება
oljebasert ნავთობზე დაფუძნებული
oljebehov ნავთობზე მოთხოვნა
oljeblandet ნავთობნარევი
oljebrønn ნავთობის ჭაბურღილი
oljebørs ნავთობბირჟა
oljedepartement ნავთობდეპარტამენტი
oljedråpe ზეთის წვეტი
oljeekspert ნავთობექსპერტი
oljeeksport ნავთობის ექსპორტი
oljeeksportør ნავთობის ექსპორტერი
oljeekvivalent ნავთობის ექვივალენტი
oljefartøy ტანკერი
oljefelt ნავთობის საბადო
oljefirma ნავთობკომპანია
oljeflekk ნავთობის ლაქა
oljeforbruk ნავთობის მოხმარება
oljeforekomst ნავთობის საბადო
oljeforsyning ნავთობმომარაგება
oljeforurenset ნავთობით

დაბინძურებული
oljeforurensning ნავთობით დაბინძურება

okkupasjonshær oljeforurensning
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oljefunn ნავთობის აღმოჩენა
oljehandel ნავთობით ვაჭრობა
oljeholdig ნავთობის შემცველი
oljeimport ნავთობის იმპორტი
oljeimportør ნავთობის იმპორტიორი
oljeindustri ნავთობმრეწველობა
oljeinntekt ნავთობშემოსავალი
oljejakt ნავთობის ძებნა
oljekartell ნავთობკარტელი
oljekatastrofe ნავთობის დაღვრა
oljekomponent ნავთობკომპონენტი
oljekonflikt ნავთობკონფლიქტი
oljekrise ნავთობკრიზისი
oljekvalitet ნავთობის ხარისხი
oljekvote ნავთობის კვოტა
oljeledning ნავთობსადენი
oljeleiting ნავთობის ძებნა
oljeleitingsfartøy ნავთობსაძიებო გემი
oljelekkasje ნავთობის დაღვრა
oljeleting ნავთობის ძებნა
oljeletingsfartøy ნავთობსაძიებო გემი
oljemaleri ზეთით დახატული

სურათი
oljemaling ზეთით ხატვა
oljemangel ნავთობის ნაკლებობა
oljenivå ზეთის დონე
oljeplattform ნავთობპლატფორმა
oljepris ნავთობის ფასი
oljeprisfall ნავთობის ფასის ვარდნა
oljeprisstigning ნავთობის ფასის ზრდა
oljeprisøkning ნავთობის ფასის ზრდა
oljeprodukt ნავთობპროდუქტი
oljeraffineri ნავთობგადამამუშავებელი

ქარხანა
oljeraffinering ნავთობის გადამუშავება
oljerelatert ნავთობთან

დაკავშირებული
oljereserve ნავთობის რეზერვი
oljereservoar ნავთობსაცავი
oljeressurs ნავთობრესურსი
oljerik ნავთობით მდიდარი
oljerørledning ნავთობსადენი
oljesalg ნავთობის გაყიდვა
oljesektor ნავთობის სექტორი
oljeselskap ნავთობკომპანია
oljeskift ზეთის შეცვლა
oljestand ზეთის დონე
oljestrøm ნავთობის ნაკადი
oljesøl დაღვრილი ნავთობი
oljesølkatastrofe ნავთობის დაღვრა
oljesølulykke ნავთობის დაღვრა
oljetanker ტანკერი
oljetankskip ტანკერი

oljeterminal ნავთობტერმინალი
oljetilførsel ნავთობმომარაგება
oljetransport ნავთობტრანსპორტი
oljetre ზეთისხილი
oljetrykk ზეთის წნევა
oljetrykkmåler ზეთის წნევის საზომი
oljeviskositet ნავთობის სიბლანტე
olympiade ოლიმპიადა
olympiadeltager ოლიმპიადის მონაწილე
olympiadeltaker ოლიმპიადის მონაწილე
olympiakomite ოლიმპიური კომიტეტი
olympiamester ოლიმპიური ჩემპიონი
olympiaseier ოლიმპიური გამარჯვება
olympiastadion ოლიმპიური სტადიონი
olympiavinner ოლიმპიური ჩემპიონი
olympisk ოლიმპიური
om შესახებ

გარშემო, ახლოს
omadressere გადამისამართება
omadressering გადამისამართება
omarbeide გადამუშავება
omarbeidelse გადამუშავება
omarbeiding გადამუშავება
omberamme გადატანა, გადავადება
ombestemme გადაფიქრება
ombestemmelse გადაფიქრება
ombestemming გადაფიქრება
ombordstigning ჩასხდომა
ombordstigningskort ჩასხდომის ბარათი
ombudsmann სახალხო დამცველი
omdanne გარდაქმნა
omdannelse გარდაქმნა
omdisponere გადანაწილება, გადაწყობა
omdreining ბრუნვა
omdreiningsakse ბრუნვის ღერძი
omdreiningshastighet ბრუნვის სიჩქარე,

კუთხური სიჩქარე
omdreiningstall ბრუნვათა რიცხვი
omdømme რეპუტაცია
omdøpe გადარქმევა, გადანათლვა
omegn სამეზობლო, გარემო,

მიდამო
omelett ერბოკვერცხი
omen ნიშანი
omfang მოცულობა, ზომა
omfangsestimat მოცულობის შეფასება
omfangsrik ფართო, დიდი
omfatte დაფარვა, მოქცევა

შემოვლება
აღქმა

omfattende ფართო, მრავლისმომცველი
omfavne ჩახუტება, შემოვლება
omfavning ჩახუტება

oljefunn omfavning
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omfordele გადანაწილება
omfordeling გადანაწილება
omfordelingspolitikk გადანაწილების პოლიტიკა
omfordelt გადანაწილებული
omforme გადაფორმება, გარდაქმნა
omformer გარდამქმნელი
omformingsprogram გარდაქმნების პროგრამა
omformingsprosess გარდაქმნის პროცესი
omgang მიმოსვლა

რაუნდი, ტაიმი, ხელი
მოპყრობა, დამუშავება
კავშირი, ურთიერთობა

omgangsfelle მეგობარი
omgangsform ურთიერთობის ფორმა
omgangskrets ნაცნობთა წრე
omgangssjuke ნოროვირუსი
omgangssyke ნოროვირუსი
omgangsvenn მეგობარი
omgi გარშემორტყმა
omgivelse მიდამო
omgjort გადაკეთებული
omgjøre გადაკეთება
omgjøring გადაკეთება
omgruppere გადაჯგუფება
omgruppering გადაჯგუფება
omgå შემოვლა
omgåelse შემოვლა
omhu ზრუნვა
omhyggelig საფუძვლიანი
omkalkulere გადათვლა
omkjøre შემოვლა
omkjøring შემოვლა
omkjøringsveg შემოვლითი გზა
omkjøringsvei შემოვლითი გზა
omkledd გადაცმული
omkledingsrom გასახდელი ოთახი
omkledning ტანსაცმლის გამოცვლა
omkledningsrom გამოსაცვლელი ოთახი
omkledningsværelse გამოსაცვლელი ოთახი
omkomme დაღუპვა
omkostning ხარჯი
omkostningskrevende ხარჯიანი
omkostningsvekst ხარჯების ზრდა
omkostningsøkning ხარჯების ზრდა
omkrets გარშემოწერილობა

პერიმეტრი
მიდამო

omkring გარშემო
დაახლოებით

omkringliggende ახლომდებარე
omkringsittende გარშემო მჯდომი
omkringsliggende გარშემომდებარე
omkringstående გარშემო მდგომი

omkved მისამღერი
omlastning გადატვირთვა, ტვირთის

გადანაწილება
omløp ბრუნვა
omløpsakse ბრუნვის ღერძი
omløpsbane ორბიტა
omløpshastighet ბრუნვის სიჩქარე,

კუთხური სიჩქარე
omløpstid ბრუნვის პერიოდი
ommale გადაღებვა
ommalt გადაღებილი
omnibus ომნიბუსი
omnipotens ძლევამოსილება
omnipotent ძლევამოსილი,

ყოვლისშემძლე
omorganisere რეორგანიზება
omorganisering რეორგანიზაცია
omorganiseringsprosess რეორგანიზაციის პროცესი
omorganisert რეორგანიზებული
ompaginere გადანომვრა
omplante გადანერგვა
omplassere გადასმა
omplassert გადატანილი
ompotte გადანერგვა (ქოთნიდან

ქოთანში)
omprioritere გადასინჯვა
omprioritering გადასინჯვა
omregne გადათვლა
omregning გადათვლა

გადაყვანა
omregningskurs გაცვლითი კურსი
omringe გარშემორტყმა
omringet გარშემორტყმული
omriss კონტური, მონახაზი
omrøring მორევა
område არე, მიდამო

დარგი, სფერო
områdetillegg რეგიონალური დანამატი
omseggripende ზრდადი, პროგრესირებადი
omsende დაგზავნა
omsetning სავაჭრო ბრუნვა
omsetningsnedgang სავაჭრო ბრუნვის

შემცირება
omsetningsvekst სავაჭრო ბრუნვის ზრდა
omsetningsvolum სავაჭრო ბრუნვა
omsetningsøkning სავაჭრო ბრუნვის გაზრდა
omsette გაყიდვა, რეალიზაცია

გარდაქმნა
omsider ბოლოსდაბოლოს, როგორც

იქნა
omskape გადაქცევა
omskiftelse ცვლილება
omskjære წინდაცვეთა

omfordele omskjære
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omskjærelse წინდაცვეთა
omskjæring წინდაცვეთა
omskole გადამზადება
omskolere გადამზადება
omskolering გადამზადება
omskoleringskurs გადამზადების კურსი
omskoleringsprogram გადამზადების პროგრამა
omskrevet შემოხაზული
omskrive შემოხაზვა
omslag გარეკანი
omslagsbilde გარეკანის სურათი
omsorg ზრუნვა, მზრუნველობა,

ყურადღება
omsorgsevne მზრუნველობა
omsorgsfull ყურადღებიანი,

მზრუნველი
omspenne შემოხვევა
omstart ხელახლა დაწყება,

ხელახლა ჩატვირთვა
omstendelig დეტალური,

ზედმიწევნითი,
საგულდაგულო

omstendighet გარემოება
omstiging გადაჯდომა
omstigning გადაჯდომა
omstille გადანაცვლება
omstilling გადანაცვლება

რეორგანიზაცია
omstridt სადაო
omstrukturere რესტრუქტურიზება
omstrukturering რესტრუქტურიზება
omstruktureringsprosess რესტრუქტურიზაციის

პროცესი
omstøte გაუქმება

უარყოფა
omstøtelig სადაო, სათუო
omtale გამოხმაურება

მონაყოლი
ხსენება

omtenksom ფრთხილი, წინდახედული
omtrent დაახლოებით, მიახლოებით
omtrentlig მიახლოებითი
omtvistelig სადაო
omtåket ბუნდოვანი, ბურუსით

მოცული
omvalg ხელახალი არჩევნები

არჩევნების მეორე ტური
omvandrende მოგზაური

მაწანწალა
omveg შემოვლითი გზა
omvei შემოვლითი გზა
omvendt პირიქით
omverden გარე სამყარო

omvisning ექსკურსია
omvurdere გადაფასება, გადასინჯვა
omvurdering გადაფასება, გადასინჯვა
onanisme ონანიზმი
onanist ონანისტი
ond ბოროტი, ავი
ondartet ავთვისებიანი

მავნე
ondskap სიავე

ბოროტება, სიბოროტე
ondskapsfull ავი

მავნე
onkel ბიძა
onkelfru ბიცოლა
onkolog ონკოლოგი
onkologi ონკოლოგია
onkologisk ონკოლოგიური
onomatologi ონომატოლოგია
onsdag ოთხშაბათი
onsdagsnatt ოთხშაბათის ღამე
ontologi ონტოლოგია
opak გაუმჭვირვალე
opasitet გაუმჭვირვალება
opera ოპერა
operabillett ოპერის ბილეთი
operabygg ოპერის შენობა
operabygning ოპერის შენობა
operaelsker ოპერის მოყვარული
operaforestilling საოპერო წარმოდგენა
operahus ოპერის სახლი
operainteressert ოპერით დაინტერესებული
operaklassiker ოპერის კლასიკოსი
operamessig საოპერო
operamusikk საოპერო მუსიკა
operaorkester საოპერო ორკესტრი
operasanger ოპერის მომღერალი
operasangerinne ოპერის მომღერალი (ქალი)
operascene საოპერო სცენა
operaselskap საოპერო თეატრის დასი
operasesong საოპერო სეზონი
operasjon ოპერაცია
operasjonell მოქმედი, მომუშავე
operasjonsbord საოპერაციო მაგიდა
operasjonsfelt მოქმედების სფერო
operasjonsleder ოპერაციის ხელმძღვანელი
operasjonsplan ოპერაციის გეგმა
operasjonsradius მოქმედების რადიუსი
operasjonsstue საოპერაციო ოთახი
operastjerne ოპერის ვარსკვლავი
operativ ოპერაციული
operativsystem ოპერაციული სისტემა
operator ოპერატორი

omskjærelse operator
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operatør ქირურგი
ოპერატორი

operere ოპერირება
მოქმედება

operette ოპერეტა
opinion აზრი
opinionsdannelse აზრის ჩამოყალიბება
opinionsdannende აზრის განმსაზღვრელი
opinionsmåling აზრის გამოკითხვა
opinionsundersøkelse აზრის გამოკითხვა
opinionsytring აზრის გამოხატვა
opium ოპიუმი
opiumhandel ოპიუმით ვაჭრობა
opiumproduksjon ოპიუმის წარმოება
opiumssmugling ოპიუმის კონტრაბანდა
opiumsvalmue ოპიუმის ყაყაჩო
opiumvalmue ოპიუმის ყაყაჩო
opossum ოპოსუმი (ცხოველი

ოჯახიდან Didelphidae)
opp ზევით, მაღლა
oppad ზევით, მაღლა
oppadgående აღმავალი, ზრდადი
oppadstigende აღმავალი, ზრდადი
oppbevare შენახვა
oppbevaring შენახვა
oppbevaringsforhold შენახვის პირობები
oppblandet შერეული, არეული
oppblomstring აყვავება
oppblåsbar გასაბერი
oppblåsing გაბერვა
oppblåst გაბერილი

გასივებული
oppbremsing დამუხრუჭება
oppbygge აგება, შენება
oppbygger აღმაშენებელი
oppbygging მშენებლობა
oppbyggingsarbeid სამშენებლო სამუშაო
oppbyggingsfase მშენებლობის ფაზა
oppbyggingsperiode მშენებლობის პერიოდი
oppbygning აღნაგობა
oppbygningsfase მშენებლობის ფაზა
oppbygningsmessig სამშენებლო
oppbygningsperiode მშენებლობის პერიოდი
oppdage აღმოჩენა
oppdagelse აღმოჩენა
oppdager მკვლევარი, აღმომჩენი,

გამომგონებელი
oppdaget აღმოჩენილი
oppdaging აღმოჩენა
oppdatere განახლება
oppdatering განახლება
oppdateringsfrekvens განახლების სიხშირე
oppdateringsprosedyre განახლების პროცედურა

oppdateringsprosess განახლების პროცესი
oppdele განცალება, განცალკევება
oppdikt გამონაგონი
oppdikte გამოგონება, შეთხზა
oppdra აღზრდა

წვრთნა
oppdrag შეკვეთა, დავალება

გადარიცხვა, საბანკო
ოპერაცია

oppdragende აღმზრდელობითი
oppdrager აღმზრდელი, გამზრდელი
oppdragsgiver შემკვეთი
oppdrett მოშენება
oppdretteri საშენი
oppdrettsanlegg საშენი
oppdrift ამომგდები ძალა (სითხის/

აირის)
სწრაფვა წარმატებისადმი

oppdriftskraft ამომგდები ძალა (სითხის/
აირის)

oppe მაღლა, ზევით
oppegående მოძრავი, მხნე, ცოცხალი
oppfatning აზრი, შეხედულება

წარმოდგენა
აღქმა

oppfatte გაგება, აღქმა
oppfattelse აღქმა
oppfattelsesevne აღქმის უნარი
oppfatting აღქმა
oppfinne აღმოჩენა, გამოგონება
oppfinnelse აღმოჩენა, გამოგონება
oppfinner აღმომჩენი, გამომგონებელი
oppfinnsom გამომგონებელი, საზრიანი
oppfinnsomhet გამომგონებლობა
oppflamme ანთება, ცეცხლის წაკიდება,

გაღვივება
oppflaske აღზრდა
oppforbakke აღმართი
oppfordre წაქეზება, წახალისება

მოწოდება
oppfordring თხოვნა, მოწოდება,

წაქეზება, წახალისება
oppfostre აღზრდა
oppfostret აღზრდილი
oppfostring აღზრდა
oppfriske გამხნევება

აღდგენა
oppfriskende გამამხნევებელი
oppfylle ავსება

შესრულება
oppfyllelse შესრულება

operatør oppfyllelse
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oppføre აღმართვა, შენება
აღრიცხვა, რეგისტრირება
შესრულება, თამაში

oppførelse აღმართვა, შენება
აღრიცხვა, რეგისტრირება
შესრულება, თამაში

oppførsel ქცევა, ყოფაქცევა
oppførselsrelatert ქცევითი
oppgang ამოსვლა, ამაღლება, აწევა

სადარბაზო
oppgangsnummer სადარბაზოს ნომერი
oppgangsperiode აღმავლობის პერიოდი
oppgangstid აღმავლობის ხანა
oppgave სავარჯიშო, ამოცანა,

დავალება
oppgavedeling სამუშაოს განაწილება
oppgavefordeling სამუშაოს განაწილება
oppgaveløsing ამოცანის ამოხსნა
oppgaveløsning ამოცანის ამოხსნა
oppgavesamling ამოცანათა კრებული
oppgavetype ამოცანის ტიპი
oppgi ჩვენება, მითითება,

აღნიშვნა
მიტოვება, ხელის ჩაქნევა,
უარის თქმა

oppgitt ნაჩვენები, მითითებული
ხელჩაქნეული,
იმედგაცრუებული

oppgjør ანგარიშსწორება
ანგარიში

oppgradere დაწინაურება
განახლება

oppgående აღმავალი
opphakket დაჭრილი, დაჩეხილი,

დანაწევრებული
opphav დასაბამი, საწყისი
opphavlig საწყისი, თავდაპირველი,

პირვანდელი
opphavskvinne ავტორი (ქალი)
opphavsmann ავტორი, წამომწყები,

დამფუძნებელი,
დამაარსებელი

opphavsrett საავტორო უფლებები
opphavsrettbrudd საავტორო უფლებების

დარღვევა
opphavsrettsvern საავტორო უფლებების

დაცვა
oppheng საკიდარი
opphete გაცხელება
opphetet გადახურებული,

მხურვალე, ცხარე
oppheve გაუქმება
opphevelse გაუქმება

opphisse აგზნება
აღელვება

opphisselse აგზნება
აღელვება

opphisset აგზნებული
opphold გაჩერება, შესვენება

ბინადრობა, ცხოვრება
oppholde შეკავება

შენარჩუნება
oppholdsdag უნალექო დღე
oppholdssted საცხოვრებელი ადგილი
oppholdstillatelse ცხოვრების ნებართვა
oppholdsvær უნალექო ამინდი
opphovnet გასივებული
oppi ზევით, მაღლა
oppildne აალება, ცეცხლის წაკიდება
oppkalle დარქმევა, მონათვლა
oppkast გულის რევა, რწყევა

ნარწყევი
oppkjøp შესყიდვა
oppkjøpstidspunkt ყიდვის მომენტი
oppkjørsel მისასვლელი გზა
oppklare გარკვევა, ცხადყოფა,

განმარტება
oppklaring გარკვევა, ცხადყოფა,

ნათელყოფა
oppklaringsprosent გახსნილ დანაშაულთა

პროცენტი
oppkok დუღება

ანადუღარი
opplade დატენა
oppladning დატენა
opplag ტირაჟი
opplasting ატვირთვა
opplastingshastighet ატვირთვის სიჩქარე
opplese კითხვა
opplevd განცდილი
oppleve განცდა, გადატანა, აღქმა
opplevelse აღქმა, განცდა,

შთაბეჭდილება
opplevelsesrik შთაბეჭდილებებით სავსე
opplive გაცოცხლება, გამხნევება
opplyse განათება

ინფორმირება, განათლება
opplysende შინაარსიანი,

განმანათლებელი
opplysning განათება

განათლება
ინფორმაცია

opplysningsbrosjyre საინფორმაციო ბროშურა
opplysningstjeneste საინფორმაციო სამსახური
opplyst განათლებული
opplærd განათლებული

oppføre opplærd
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opplære სწავლება, მომზადება
opplæring სწავლება, მომზადება
opplæringsfase სწავლების ფაზა
opplæringsflyvning სასწავლო ფრენა
opplæringsform სწავლების ფორმა
opplæringsmetode სწავლების მეთოდი
opplæringsplan სასწავლო გეგმა
opplæringsprogram სასწავლო პროგრამა
opplæringsprosess სწავლების პროცესი
opplæringssenter სასწავლო ცენტრი
opplæringssprog სწავლების ენა
opplæringsspråk სწავლების ენა
opplæringsøyemed სასწავლებლად
oppløse დათხოვნა, გაყრა, გაუქმება

გახსნა
დაშლა

oppløselig ხსნადი
oppløselighet ხსნადობა, გახსნადობა
oppløsning დათხოვნა, გაყრა, გაუქმება

ხსნარი
სიმკვეთრე
დაშლა

oppløsningevne ხსნადობა, გახსნადობა
oppløsningsmiddel გამხსნელი
oppløsningsprosess დაშლის პროცესი
oppmerksom ყურადღებიანი,

დაკვირვებული
oppmerksomhet ყურადღება
oppmuntre გამხნევება
oppmuntrende გამამხნევებელი,

დამაიმედებელი,
შთამაგონებელი

oppmyking შერბილება
გახურება (ვარჯიშის წინ)

oppmøte გამოცხადება, მოსვლა
oppnavn მეტსახელი
oppnevne დასახელება
oppnevnelse დასახელება
oppnå მიღწევა
oppnåelig მიღწევადი
oppnåelse მიღწევა
oppofrelse თავგანწირვა
oppofrende თავგანწირული,

თავდადებული
opponent ოპონენტი
opponere ოპონირება
opportun ხელსაყრელი
opportunisme ოპორტუნიზმი
opportunist ოპორტუნისტი
opportunistisk ოპორტუნისტული
opposisjon ოპოზიცია
opposisjonell ოპოზიციური
opposisjonsallianse ოპოზიციური ალიანსი

opposisjonsavis ოპოზიციური გაზეთი
opposisjonsbevegelse ოპოზიციური მოძრაობა
opposisjonsblad ოპოზიციური ჟურნალი
opposisjonsgruppe ოპოზიციური ჯგუფი
opposisjonskritikk ოპოზიციის კრიტიკა
opposisjonsleder ოპოზიციის ლიდერი
opposisjonsparti ოპოზიციური პარტია
opposisjonspolitiker ოპოზიციონერი
opposisjonstilhenger ოპოზიციის მომხრე
opposisjonstilværelse ოპოზიციაში ყოფნა
oppover ზევით, აღმა
oppoverbakke აღმართი
oppregning გადათვლა
oppreise აღდგენა

აღმართვა
აღდგომა

oppreisning აღდგენა
oppreist აღმართული
opprett ვერტიკალური, სწორი
opprette გასწორება

დაყენება
დაფუძნება, დაარსება

opprettelig გამოსწორებადი
opprettholde შენარჩუნება
opprettstående ვერტიკალური, სწორი
opprinnelig თავდაპირველი,

პირვანდელი
opprinnelighet თვითმყოფადობა
opprinnelse წარმომავლობა

დასაბამი
oppruste შეიარაღება
opprustet შეიარაღებული
opprusting შეიარაღება
opprustingsplan შეიარაღების გეგმა
opprustingsprogram შეიარაღების პროგრამა
opprustingsprosjekt შეიარაღების პროექტი
opprustning შეიარაღება

მილიტარიზაცია
განახლება

opprustningsplan შეიარაღების გეგმა
opprustningsprogram შეიარაღების პროექტი
oppryddet დალაგებული
opprydding დალაგება
oppryddingsprosess დალაგების პროცესი
opprydning დალაგება
opprydningsprosess დალაგების პროცესი
opprør ღელვა, მღელვარება

აჯანყება
ამბოხება, ამბოხი, ჯანყი

opprøre აფორიაქება, აღშფოთება
opprørende ამაღელვებელი,

აღმაშფოთებელი
opprører მეამბოხე

opplære opprører
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opprørsbevegelse წინააღმდეგობის მოძრაობა
opprørsby ამბოხებული ქალაქი
opprørsfane მეამბოხეთა დროშა
opprørsforsøk ამბოხების მცდელობა
opprørsgerilja მეამბოხე
opprørsgruppe მეამბოხეთა ჯგუფი
opprørshær ამბოხებული ჯარი
opprørskontrollert მეამბოხეთა მიერ

კონტროლირებული
opprørsledelse მეამბოხეთა

ხელმძღვანელობა
opprørsleder მეამბოხეთა ლიდერი
opprørslignende ამბოხებისმაგვარი
opprørsside მეამბოხეთა მხარე
opprørssoldat მეამბოხე ჯარისკაცი
opprørsstemning ამბოხების განწყობა

პროტესტის განწყობა
opprørt აფორიაქებული,

აღშფოთებული,
შეშფოთებული

oppsi განთავისუფლება,
დათხოვნა

oppside ზედა მხარე
oppsigelse განთავისუფლება,

დათხოვნა
oppsigelsesgrunn დათხოვნის მიზეზი,

დათხოვნის საფუძველი
oppsikt მეთვალყურეობა

ყურადღება
oppsiktsvekkende საყურადღებო,

საგულისხმო
სენსაციური

oppskrift ჩანაწერი
რეცეპტი
ინსტრუქცია

oppskriftsbok რეცეპტების წიგნი
oppskriftssamling რეცეპტების კრებული
oppslagsbok ცნობარი
oppslagsord საძიებო სიტყვა
oppslitende დამღლელი
oppsluke გადაყლაპვა
oppspise შეჭმა
oppspore მიგნება, მიკვალვა
oppsporing მიგნება, მიკვალვა
oppstarting გაშვება
oppstigende აღმავალი
oppstopper აპრეხილი ცხვირი
oppstoppernese აპრეხილი ცხვირი
oppstrøms დინების საწინააღმდეგოდ
oppstykke დანაწევრება
oppstyr ხმაური, აურზაური,

ალიოქოთი, დავიდარაბა

oppstå წარმოქმნა
აღდგომა

oppsuge შეწოვა
oppsuging შეწოვა
oppsugningsevne შეწოვის უნარი
oppsummere შეჯამება

შეჯერება
oppsummerende შემაჯამებელი
oppsummering შეჯამება
oppsummeringsmøte შემაჯამებელი შეხვედრა
oppsummeringsrapport შემაჯამებელი ანგარიში
oppsyn მეთვალყურეობა
oppsynsmann მეთვალყურე,

შემმოწმებელი,
ზედამხედველი

oppta მიღება, აყვანა
opptak მიღება, აყვანა

ჩაწერა, გადაღება
opptakskomite მიმღები კომისია
opptaksprøve მისაღები გამოცდა
opptatt დაკავებული
opptegne ჩანიშვნა, ჩაწერა
opptelling დათვლა
opptenne ცეცხლის წაკიდება
opptjene დამსახურება, მოხვეჭა,

მოპოვება
opptrapping ესკალაცია
opptre გამოსვლა, შესრულება

მოქცევა
opptreden გამოსვლა, წარმოდგენა

ასპარეზობა
opptøyer არეულობა
oppusset გარემონტებული
oppussing მსუბუქი რემონტი
oppvarmet გამთბარი, გაცხელებული
oppvarming გათბობა

დათბობა
გახურება

oppvarmingsprosess დათბობის პროცესი
oppvarte მომსახურება,

გამასპინძლება
oppvarter მიმტანი, ოფიციანტი
oppvarterske მიმტანი, ოფიციანტი

(ქალი)
oppvask რეცხვა
oppvaskhåndkle ჩაის პირსახოცი
oppvaskkum სამზარეულოს ნიჟარა
oppvaskmaskin ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
oppvaskmiddel ჭურჭლის სარეცხი

საშუალება
oppveie გაწონასწორება
oppvekke გაღვიძება, გაცოცხლება
oppvekkende გამომაფხიზლებელი

opprørsbevegelse oppvekkende
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oppvekst ბავშვობა
oppvekstperiode ზრდის პერიოდი
oppvokst გაზრდილი
oppå თავზე, ზედ
optikk ოპტიკა
optimal ოპტიმალური
optimalisere ოპტიმიზირება
optimalisering ოპტიმიზირება
optimaliseringsalgoritme ოპტიმიზაციის

ალგორითმი
optimere ოპტიმიზირება
optimisme ოპტიმიზმი
optimist ოპტიმისტი
optimistisk ოპტიმისტური
optisk ოპტიკური
opuntia ოპუნცია
or მურყანი, თხმელა (ხე Alnus)
oral ორალური
oralsex ორალური სექსი
orangeaktig მონარინჯისფრო
orangegul ნარინჯისფერი
orangutang ორანგუტანგი
oransje ნარინჯისფერი
oransjefarget ნარინჯისფერი
oransjefarvet ნარინჯისფერი
oransjerevolusjon ნარინჯისფერი რევოლუცია
orator ორატორი, მჭერმეტყველი
oratorisk მჭერმეტყველური
ord სიტყვა
ordblind დისლექსიკი
ordblindhet დისლექსია
ordbok ლექსიკონი
ordbokredaktør ლექსიკონის რედაქტორი
ordboksforfatter ლექსიკონის ავტორი
ordboksformat ლექსიკონის ფორმატი
ordboksføre ლექსიკონში შეტანა
ordboksføring ლექსიკონში შეტანა
ordbokslignende ლექსიკონისმაგვარი
ordboksredaksjon ლექსიკონის რედაქცია
ordboksredaktør ლექსიკონის რედაქტორი
orddannelse სიტყვების წარმოქმნა
orddeling დამარცვლა, მარცვლებად

დაყოფა (სიტყვის)
orddelingsalgoritme დამარცვლის ალგორითმი
orddelingsregel დამარცვლის წესი
orden წესრიგი

წყობა
თანმიმდევრობა
ორდენი

ordensgrunnlegger ორდენის დამაარსებელი
ordensmenneske წესრიგის მოყვარული
ordenstall რიგობითი რიცხვითი

სახელი

ordensutdeling ორდენის გადაცემა
ordentlig წესიერი, მოწესრიგებული

ნამდვილი
რიგიანი, სათანადო,
ჯეროვანი
წესიერად, რიგიანად,
სათანადოდ, ღირსეულად

ordfattig სიტყვაძუნწი
ordform სიტყვის ფორმა
ordforråd სიტყვების მარაგი
ordforståelse სიტყვების გაგება
ordfører წარმომადგენელი
ordgjenkjennelse სიტყვების ამოცნობა
ordinat ორდინატი
ordinatakse ორდინატის ღერძი
ordinær ჩვეულებრივი

მოკრძალებული
ordklasse მეტყველების ნაწილი
ordknapp სიტყვაძუნწი
ordknapphet სიტყვაძუნწობა
ordkombinasjon სიტყვათა კომბინაცია
ordkrig სიტყვიერი ომი
ordliste სიტყვათა სია, სიტყვარი
ordlyd სიტყვასიტყვით
ordløs უსიტყვო
ordne მოგვარება, მოწესრიგება
ordnet მოწესრიგებული,

მოგვარებული
ordning მოწესრიგება

წესრიგი
წყობა

ordre ბრძანება
შეკვეთა

ordrekke სიტყვათა მიმდევრობა
ordrekkefølge სიტყვათა მიმდევრობა
ordrenekt ბრძანების არშესრულება
ordrenektelse ბრძანების შესრულებაზე

უარის თქმა
ordrett ზუსტი, სიტყვასიტყვითი
ordskifte დისკუსია
ordskiller ცარიელი ადგილი
ordskilletegn ცარიელი ადგილი
ordspill სიტყვების თამაში
ordsprog ანდაზა
ordspråk ანდაზა
ordstilling სიტყვათწყობა, სიტყვათა

რიგითობა
ordstyrer თავმჯდომარე
ordtak ანდაზა
ordvalg სიტყვების შერჩევა
organ ორგანო
organisasjon ორგანიზაცია
organisasjonsarbeid საორგანიზაციო სამუშაო

oppvekst organisasjonsarbeid

Norsk-georgisk ordbok 304



organisasjonsevne ორგანიზების უნარი
organisasjonskomite საორგანიზაციო კომიტეტი
organisasjonsledelse ორგანიზაციის

ხელმძღვანელობა
organisasjonsleder ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი
organisasjonsmedlem ორგანიზაციის წევრი
organisasjonsmessig საორგანიზაციო
organisasjonsrepresentant ორგანიზაციის

წარმომადგენელი
organisasjonsstruktur ორგანიზაციის სტრუქტურა
organisator ორგანიზატორი
organisatorisk საორგანიზაციო
organisere მოწყობა, ორგანიზება
organisering ორგანიზაცია
organisert ორგანიზებული
organisk ორგანული
organisme ორგანიზმი
orgasme ორგაზმი
orgasmefølelse ორგაზმის განცდა
orgasmesimulering ორგაზმის სიმულირება
orgel ორგანი (საკრავი)
orgie ორგია
orientaler აღმოსავლელი,

აღმოსავლეთელი
orientalist აღმოსავლეთმცოდნე
orientalistikk აღმოსავლეთმცოდნეობა
orientalsk აღმოსავლური
orientere ორიენტირება, მიმართვა

ინფორმირება, გარკვევა
orientering ორიენტაცია

ორიენტირება
orienteringsevne ორიენტირების უნარი
orientert ორიენტირებული
origami ორიგამი
original დედანი

ორიგინალური,
თავისებური

originaldokument დედანი
originalitet ორიგინალურობა
originalstørrelse თავდაპირველი ზომა
orkan ქარიშხალი
orkanartet ქარიშხალისებრი
orkanliknende ქარიშხალისებრი
orkanvind ქარიშხალი
orke შეძლება, მოხერხება

დაძლევა, ატანა
orkester ორკესტრი
orkide ჯადვარი, ორქიდეა
orkideart ჯადვარის სახეობა
orlogsfartøy სამხედრო გემი
orlogsflåte სამხედრო ფლოტი
orlogsskip სამხედრო გემი

orlogsverft სამხედრო გემსაშენი
orm გველი

ჭია
ormdrivende მუცლის ჭიების

საწინააღმდეგო
ormebitt გველის ნაკბენი
ormebol გველის სორო
ormeeiter გველის შხამი
ormegift გველის შხამი
ormehode გველის თავი

ლურჯი ძირწითელა
(მცენარე Echium vulgare)

ormeskinn გველის ტყავი
ormetelg ჩადუნა (გვიმრა Dryopteris

filix-mas)
ormetunge გველის ენა (გვიმრა

Ophioglossum vulgatum)
ormeunge გველის წიწილი
ormunge გველის წიწილი
ornament ორნამენტი
ornitolog ორნითოლოგი
ornitologi ორნითოლოგია
ornitologisk ორნითოლოგიური
orre როჭო (ფრინველი Tetrao

tetrix)
orrfugl როჭო (ფრინველი Tetrao

tetrix)
orrfuglbestand როჭოს პოპულაცია
orrfugljakt როჭოზე ნადირობა
ortodoks მართლმადიდებელი,

მართლმადიდებლური
ortodoksi მართლმადიდებლობა
ortoepi ორთოეპია
ortogonal ორთოგონალური
ortografi ორთოგრაფია
ortografisk ორთოგრაფიული
ortonormal ორთონორმალური
ortoped ორთოპედი
ortopedi ორთოპედია
os შესართავი (მდინარის)
oscillasjon ოსცილაცია

რხევა
oscillator ოსცილატორი
oscillere ოსცილირება
oscillering ოსცილირება
oscillograf ოსცილოგრაფი
oscillogram ოსცილოგრამა
osean ოკეანე
oseanograf ოკეანოგრაფი
oseanografi ოკეანოგრაფია
oseanografisk ოკეანოგრაფიული
oslobeboer ოსლოელი, ოსლოში

მცხოვრები

organisasjonsevne oslobeboer
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osloboer ოსლოელი, ოსლოში
მცხოვრები

oslodialekt ოსლოს დიალექტი
osloenser ოსლოელი, ოსლოს

მკვიდრი
oslofolk ოსლოელები
osloinnbygger ოსლოელი
osmium ოსმიუმი
osp ვერხვი, ჭერეხი (ხე Populus

tremula)
ospeblad ვერხვის ფოთოლი
ospelund ვერხვნარი
ospeskog ვერხვნარი
ospetre ვერხვი
oss ჩვენ
osseter ოსი
ossetisk ოსური
ost ყველი

ხაჭო
osteeksport ყველის ექსპორტი
ostehøvel ყველსაჭრელი
ostekløver ულუმბო (მცენარე

Trigonella coerulea)
ostemasse ხაჭო
osteskive ყველის ნაჭერი
ostesort ყველის სახეობა
ostetype ყველის სახეობა
oter წავი (ცხოველი Lutra lutra)
oval ოვალი

ოვალური
ovalformet ოვალური
ovarium საკვერცხე
ovasjon ოვაციები
oven ზევით
ovenfor ზემოთ
ovenfornevnt ზემოხსენებული
ovenfra ზემოდან
ovennevnt ზემოხსენებული
ovenom ზემოდან
ovenpå მაღლა, თავზე
ovenstående ზემოხსენებული
oventil ზევით, ზემოდან
over ზედ, თავზე, -ზე, მაღლა
overalt ყველგან
overanstrenge გადაძაბვა, ზედმეტად

დაძაბვა
overanstrengelse გადაძაბვა, ზედმეტად

დაძაბვა
overanstrenging გადაძაბვა, ზედმეტად

დაძაბვა
overarbeidet სამუშაოთი გადაღლილი
overbefolking ჭარბი მოსახლეობა
overbefolkning მოსახლეობის სიჭარბე

overbelaste გადატვირთვა
overbelastet გადატვირთული
overbelastning გადატვირთვა
overbetjent ინსპექტორი (პოლიციის)
overbevise გადარწმუნება
overbevisende დამაჯერებელი,

დამარწმუნებელი
overbevisningsevne დარწმუნების უნარი
overbevisningskraft გადარწმუნების უნარი
overbevist დარწმუნებული
overbygg ზედნაშენი
overdekke გადაფარება
overdel ზედა ნაწილი
overdose ჭარბი დოზა
overdramatisere ზედმეტი დრამატიზება
overdreven გადაჭარბებული,

გადამეტებული
overdrive გადაჭარბება

გაზვიადება
overdrivelse გადაჭარბება
overdøve ჩახშობა
overens თანხმობა
overenskomst შეთანხმება
overensstemmelse თანხმობა, შესაბამისობა
overensstemmende შესაბამისი
overestimat ჭარბი შეფასება
overfall თავდასხმა
overfalle თავდასხმა
overfallsmann თავდამსხმელი
overfladisk ზედაპირული, ზერელე,

გაკვრითი
overfladiskhet ზედაპირულობა
overflate ზედაპირი
overflatefenomen ზედაპირული მოვლენა
overflatefriksjon ზედაპირული ხახუნი
overflatelag ზედაპირული ფენა
overflatespenning ზედაპირული

დაჭიმულობა
overflatetemperatur ზედაპირის ტემპერატურა
overflod სიუხვე

სიჭარბე
overfly გადაფრენა
overflygning გადაფრენა
overflyvning გადაფრენა
overflødig უხვი

ჭარბი, ზედმეტი
overflødighet სიჭარბე, სიუხვე
overflødighetshorn სიუხვის რქა
overfor პირისპირ, პირდაპირ

მიმართ
overforbruk გადახარჯვა
overforbruke გადახარჯვა
overforenklet ნამეტანი გამარტივებული

osloboer overforenklet
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overfylle გადავსება
overfylt გადავსებული
overfølsom ზემგრძნობიარე
overfølsomhet ზემგრძნობიარობა
overførbar გადატანადი
overføre გადარიცხვა, გადაგზავნა

გადაცემა, გადატანა
overføring გადარიცხვა, გადაგზავნა

გადაცემა, გადატანა
overføringshastighet გადაცემის სიჩქარე
overføringskvalitet გადაცემის ხარისხი
overføringslinje ელექტროგადამცემი ხაზი
overføringsnett ელექტროგადამცემი ქსელი
overførsel გადატანა, გადაყვანა
overført გადატანითი
overgang გადასასვლელი

გადასვლა
overgangsalder გარდატეხის ასაკი
overgangsbestemmelse გარდამავალი

დადგენილება
overgangsbro გადასასვლელი ხიდი
overgangsepoke გარდამავალი ეპოქა
overgangsfase გარდამავალი ფაზა
overgangsgrunnlov გარდამავალი

კონსტიტუცია
overgangshovedstad გარდამავალი დედაქალაქი
overgangsledd გარდამავალი რგოლი
overgangsperiode გარდამავალი პერიოდი
overgangssprog გარდამავალი ენა
overgangsspråk გარდამავალი ენა
overgangstid გარდამავალი პერიოდი
overgangstiltak გარდამავალი ზომა
overgangsvaluta გარდამავალი ვალუტა
overgi გადაცემა, ჩაბარება
overgrep ძალადობა
overgå ჯობნა, დაძლევა,

გადალახვა
overhale გადასინჯვა
overhengende მოახლოებული, მომავალი
overherredømme უმაღლესი ხელისუფლება
overhode მეთაური, უფროსი
overhøre მიყრუება

შემთხვევით გაგონება
overhøvding უზენაესი ბელადი
overilt ნაჩქარევი
overjordisk მიწისზედა

ზემიწიერი
overkant ზედა კიდე

ოდნავ მეტი
overkjeve ზედა ყბა
overkjøre გადავლა
overkjørsel გადავლა
overklasseprostituert ელიტარული მეძავი

overkomme დაძლევა, გადალახვა
overkommelig მისაწვდომი, დაძლევადი
overkropp ტანის ზედა ნაწილი
overkøye ზედა საწოლი
overlaken საბნის გადასაკრავი ზეწარი
overlappe გადაფარვა
overlast გადატვირთვა
overlate გადაბარება, რწმუნება
overledning მოკლე ჩართვა, სადენების

ერთმანეთთან მიდება
overlege მთავარი ექიმი
overlegen ქედმაღალი, ქედმაღლური,

ამპარტავანი
overleppe ზედა ტუჩი
overlevd გადარჩენილი
overleve გადარჩენა, გადატანა
overlevelse გადარჩენა
overlevelsesevne თვითგადარჩენის უნარი
overlevelsesinstinkt თვითგადარჩენის

ინსტინქტი
overlevelseskamp ბრძოლა

თვითგადარჩენისთვის
overlevelseskunst თვითგადარჩენის

ხელოვნება
overlevelsesmulighet გადარჩენის შესაძლებლობა
overlevelsessjanse გადარჩენის შანსი
overlevelsestrang გადარჩენის წადილი
overlevere გადაცემა
overlyds ზებგერითი
overlydsfart ზებგერითი სიჩქარე
overlydsfly ზებგერითი თვითმფრინავი
overlydsflyvning ზებგერითი ფრენა
overlydshastighet ზებგერითი სიჩქარე
overlys ზედა განათება
overmakt უპირატესობა
overmann მძლეველი
overmenneske ზეადამიანი
overmenneskelig ზეადამიანური
overmette ნაჭამი

ნაჯერი
overmorgen ზეგ (i overmorgen)
overmål გადაჭარბება
overnatte ღამის თევა
overnatting ღამისთევა
overnattingssted ღამისთევის ადგილი
overnaturlig ზებუნებრივი
overnebb ზედა ნისკარტი
overopphete გადახურება
overopphetelse გადახურება
overopphetet გადახურებული
overoppheting გადახურება
overoppsyn ზედამხედველობა
overoptimistisk ზედმეტად ოპტიმისტური

overfylle overoptimistisk
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overordentlig არაჩვეულებრივი
საგანგებო

overordnet ზემდგომი
overproduksjon ჭარბწარმოება
overproduksjonskrise ჭარბწარმოებით

გამოწვეული კრიზისი
overprodusere ჭარბწარმოება
overprodusering ჭარბწარმოება
overprøve გადამოწმება, გადასინჯვა
overprøving გადამოწმება
overraske გაოცება, განცვიფრება
overraskelse მოულოდნელობა

საოცრება, საკვირველება
overraskelsesangrep მოულოდნელი თავდასხმა
overraskelsesmoment მოულოდნელობის მომენტი
overraskelsesraid მოულოდნელი რეიდი
overraskende საოცარი, საკვირველი,

განსაცვიფრებელი
overrasket განცვიფრებული,

გაოცებული, გაკვირვებული
oversanselig ზებუნებრივი
overse გამორჩენა, გამოტოვება,

მიყრუება
oversende გადაგზავნა
oversette თარგმნა, გადათარგმნა
oversettelig თარგმნადი
oversettelse თარგმანი
oversettelsesprogram სათარგმნი პროგრამა
oversetter თარჯიმანი
oversettertabbe თარჯიმნის შეცდომა
overside ზედა მხარე
oversikt მიმოხილვა
oversjøisk ზღვისიქითა,

ზღვისიქითური
overskridelse გადაჭარბება
overskrift სათაური
overskriftsløs უსათაურო
overskudd სუფთა მოგება

სიჭარბე
overskuddsbedrift მომგებიანი საწარმო
overskuddsenergi ჭარბი ენერგია
overskuddsproduksjon ჭარბწარმოება
overskue მიმოხილვა
overskyet მოღრუბლული
overskygge დაჩრდილვა
overskygget დაჩრდილული
overspent დაძაბული
overspille გადათამაშება
overstatlig სახელმწიფოთაშორისი
overstige გადაჭარბება, გადამეტება

გადალახვა
overstigelig გადალახვადი
overstryke გადახაზვა

overstråle დაჩრდილვა
oversvømme დატბორვა
oversvømmelse წარღვნა, წყალდიდობა
oversvømmelseskatastrofe დიდი წყალდიდობა
oversvømt დატბორილი
overta თავის თავზე აღება, მიღება,

ჩაბარება
overtagelse თავის თავზე აღება, მიღება,

ჩაბარება
overtakelse თავის თავზე აღება, მიღება,

ჩაბარება
overtakelsesprosess გადაბარების პროცესი
overtakelsestidspunkt გადაბარების მომენტი
overtale დარწმუნება

გადაბირება, დაყოლიება
overtalelse დარწმუნება
overtalelsesevne დარწმუნების უნარი
overtaling დარწმუნება
overtalingskunst დარწმუნების ხელოვნება
overtall უმრავლესობა,

რაოდენობრივი
უპირატესობა

overtann ზედა კბილი
overtid დამატებითი დრო
overtone ელფერი
overtre დარღვევა
overtredelse დარღვევა
overtrekk საფარი

მისაწვდომ თანხაზე მეტის
მოთხოვნა

overtrekksbukse სპეცშარვალი
overtrett გადაღლილი
overtretthet გადაღლილობა
overtro ცრურწმენა

ბრმა მინდობა
overtroisk ცრუმორწმუნე
overtrykk მაღალი წნევა
overtrøtt გადაღლილი
overtyde გადარწმუნება

დაყოლიება
overvann გამდინარე წყლები

ყინულის დნობისას
წარმოქმნილი წყლის ფენა

overveie აწონ-დაწონა, გადასინჯვა
overvekt ჭარბი წონა
overvinne დაძლევა, გადალახვა,

მორევა
overvintre გამოზამთრება
overvintring გამოზამთრება
overvintringsplass გამოზამთრების ადგილი
overvintringssted გამოზამთრების ადგილი
overvintringsvilkår გამოზამთრების პირობები
overvunnet გადალახული

overordentlig overvunnet
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overvurdere გადაფასება
overvåke მეთვალყურეობა,

თვალყურის დევნება,
დამზერა

overvåking მეთვალყურეობა,
თვალყურის დევნება,
დამზერა

overvåkingsfly სადაზვერვო
თვითმფრინავი

overvåkingsflygning სადაზვერვო ფრენა
overvåkingsmekanisme მეთვალყურეობის

მექანიზმი
overvåkingssatellitt სამეთვალყურეო

თანამგზავრი
overvåkningsfly სადაზვერვო

თვითმფრინავი
overvåkningssatellitt სამეთვალყურეო

თანამგზავრი
ovn ღუმელი
ovnfugl მეღუმელე (ფრინველი

ოჯახიდან Furnariidae)
ovulasjon ოვულაცია
ozelot ოცელოტი (ცხოველი

Leopardus pardalis)
ozon ოზონი
ozongass ოზონი
ozonholdig ოზონის შემცველი
ozonhull ოზონის ხვრელი
ozonkonsentrasjon ოზონის კონცენტრაცია
ozonlag ოზონური ფენა
ozonnedbrytende ოზონის დამშლელი
ozonnedbryting ოზონის დაშლა
ozonnedbrytning ოზონის დაშლა
ozonosfære ოზონოსფერო
ozonrik ოზონით მდიდარი
ozonskadelig ოზონისთვის მავნე
ozonødeleggende ოზონისთვის მავნე
padde გომბეშო (ამფიბია Bufo bufo)
paddehodeagam მრგვალთავა (ხვლიკი

Phrynocephalus)
paddel ნიჩაბი
paddle ნიჩბის მოსმა
padler მენიჩბე, ნიჩბოსანი
padleåre ნიჩაბი
pakistaner პაკისტანელი
pakistansk პაკისტანური
pakke ამანათი

დასტა, შეკვრა
შეფუთვა, შეხვევა, გახვევა

pakkemetode შეფუთვის მეთოდი
pakker მფუთავი, შემფუთავი
pakkfull გადატენილი

pakt პაქტი, ხელშეკრულება,
შეთანხმება

palass სასახლე
palassliknende სასახლისებრი
paleoantropologi პალეოანთროპოლოგია
paleobiologi პალეობიოლოგია
paleobotanikk პალეობოტანიკა,

ფიტოპალეონტოლოგია
paleobotanisk პალეობოტანიკური
paleocen პალეოცენი
paleogen პალეოგენი
paleogeografi პალეოგეოგრაფია
paleograf პალეოგრაფი
paleografi პალეოგრაფია
paleografisk პალეოგრაფიული
paleoklimatologi პალეოკლიმატოლოგია
paleolitikum პალეოლითი
paleontolog პალეონტოლოგი
paleontologi პალეონტოლოგია
paleontologisk პალეონტოლოგიური
paleozoologi პალეოზოოლოგია
palestiner პალესტინელი
palestinsk პალესტინური
palett პალიტრა
palladium პალადიუმი
palme პალმა
palmeblad პალმის ფოთოლი
palmegrein პალმის რტო
palmegren პალმის რტო
palmekvist პალმის რტო
palmesøndag ბზობა
palmetre პალმა
panda პანდა
pandabjørn პანდა
pandemi პანდემია
pandemirisiko პანდემიის საშიშროება
pandoraeske პანდორას ყუთი
pandoragave პანდორას ყუთი
panel პანელი
panelovn რადიატორი
pangenesis პანგენეზისი
panikk პანიკა
panikkangst პანიკური შიში
panikkfølelse პანიკის განცდა
panikkhamstring პანიკური მომარაგება
panikkjøp პანიკური შესყიდვა
panikkmaker პანიკიორი
panikkpreget პანიკური
panikkreaksjon პანიკური რეაქცია
panikkstemning პანიკური განწყობა
panisk პანიკური
panne შუბლი

ტაფა

overvurdere panne
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pannekake ბლინი
panorama პანორამა
panser ჯავშანი
panserbil ჯავშანმანქანა
panserbrytende ჯავშანგამტანი
panserglass ტყვიაგაუმტარი შუშა
panserkjøretøy ჯავშანმანქანა
panserkrysser ჯავშნიანი კრეისერი
panserskip ჯავშნიანი სამხედრო გემი
panservogn ტანკი, ჯავშანმანქანა
pansre ჯავშნით დაფარვა
pant გირაო
pantbinde დაგირავება
pante დაგირავება
panteon პანთეონი
panter ლეოპარდი (ცხოველი

Panthera pardus)
panterfluesopp თავჭედილა (სოკო Amanita

pantherina)
pantograf პანტოგრაფი
pantomime პანტომიმა
pantsette დაგირავება
pantsettelse დაგირავება
papegøye თუთიყუში
papegøyeart თუთიყუშის სახეობა
papegøyefisk თევზი-თუთიყუში
papegøyesjuke ორნითოზი
papegøyesyke ორნითოზი
papir ქაღალდი

საბუთები, ქაღალდები
papirark ქაღალდის ფურცელი
papiravfall მაკულატურა
papirbasert ქაღალდის
papirbit ქაღალდის ნაგლეჯი
papirbleie ქაღალდის საფენი
papirbryllup ქორწილის წლისთავი
papirdeklarasjon ქაღალდის დეკლარაცია
papireksport ქაღალდის ექსპორტი
papirekteskap ფიქტიური ქორწინება
papirfabrikasjon ქაღალდის წარმოება
papirfabrikk ქაღალდის ქარხანა
papirfaktura ქაღალდის ფაქტურა
papirfly ქაღალდის თვითმფრინავი
papirforbruk ქაღალდის მოხმარება
papirformat ქაღალდის ფორმატი
papirhåndkle ქაღალდის ხელსახოცი
papirkurv ნაგვის ყუთი
papirkvalitet ქაღალდის ხარისხი
papirlapp ქაღალდის ნაგლეჯი
papirlommetørkle ქაღალდის ცხვირსახოცი
papirløs საბუთების არმქონე

უქაღალდო
papirpenger ქაღალდის ფული

papirpose ქაღალდის პარკი
papirproduksjon ქაღალდის წარმოება
papirprodusent ქაღალდის მწარმოებელი
papirrull ქაღალდის ხვეული
papirserviett ქაღალდის ხელსახოცი
papirstørrelse ქაღალდის ზომა
papp კარტონი, მუყაო
pappa მამა, მამიკო
pappagutt მამიკოს შვილი
papptallerken კარტონის თეფში
paprika წიწაკა
paprikadyrkning წიწაკის მოყვანა
papyrus პაპირუსი
papyrusrull პაპირუსის ხვეული
par წყვილი
parabel პარაბოლა
parabelformet პარაბოლური
parabolantenne პარაბოლური ანტენა
parabolformet პარაბოლური
parabolisk პარაბოლური
paraboloide პარაბოლოიდი
parabolsk პარაბოლური
parabolspeil პარაბოლური სარკე
parade აღლუმი
paradigme პარადიგმა
paradis სამოთხე
paradisaktig სამოთხისეული
paradisfisk მაკროპოდი
paradisfugl სამოთხის ფრინველი
paradishage სამოთხის ბაღი
paradisisk სამოთხისეული
paradoks პარადოქსი
paradoksal პარადოქსული
parafin პარაფინი

ნავთი
parafinlampe ნავთის ლამპა
parafinlykt ნავთის ფარანი
parafinovn ნავთქურა
parafrase პარაფრაზი
parafreni პარაფრენია
paraglider პლანერი
paraglidervinge პლანერის ფრთა
paragraf პარაგრაფი
paragraftegn პარაგრაფის ნიშანი (§)
parakronisme პარაქრონიზმი
parallakse პარალაქსი
parallell პარალელი

პარალელური
parallellepiped პარალელეპიპედი
parallellføre პარალელის გატარება
parallellføring პარალელის გატარება
parallellgate პარალელური ქუჩა
parallellisere პარალელის გატარება

pannekake parallellisere
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parallellisme პარალელიზმი
parallellklasse პარალელური კლასი
parallellkobling პარალელური ჩართვა
parallellogram პარალელოგრამი
parallellogramlov პარალელოგრამის წესი
parallelt პარალელურად
paralyse დამბლა
paralysere დამბლის დაცემა,

პარალიზება
paramagnetisk პარამაგნიტური
paramagnetisme პარამაგნეტიზმი
parameter პარამეტრი
parameterform პარამეტრული ფორმა
parameterrom პარამეტრული სივრცე
parametriserbar პარამეტრიზებადი
parametrisere პარამეტრიზება
parametrisk პარამეტრული
paramilitær გასამხედროებული
paranoia პარანოია
paranoid პარანოიდული
paranoiker პარანოიკი
paraply ქოლგა
paraplybegrep კრებსითი ცნება
paraplylignende ქოლგისებრი
parapsykolog პარაფსიქოლოგი
parapsykologi პარაფსიქოლოგია
parapsykologisk პარაფსიქოლოგიური
parasitt პარაზიტი, მავნებელი
parasittisme პარაზიტიზმი
parasoll ქოლგა (მზისგან

დასაცავად)
pardans წყვილური ცეკვა
pardong პატიება

ბოდიში
parentes ფრჩხილი
parentestegn ფრჩხილი
parere აცილება, მოგერიება

შეჩერება
parfyme სუნამო
parfymeri პარფიუმერია
pariserhjul ეშმაკის ბორბალი
park პარკი
parkamerat მეწყვილე
parkere სადგომზე დაყენება
parkeringsbot ჯარიმა მანქანის უადგილო

დაყენებაზე
parkeringshus ფარეხი, გადახურული

სადგომი
parkeringsplass სადგომი
parkeringsvakt სადგომის დარაჯი
parkett პარკეტი
parkettbelagt პარკეტდაგებული
parkettgolv პარკეტის იატაკი

parkettgulv პარკეტის იატაკი
parkinsonisme პარკინსონიზმი
parlament პარლამენტი
parlamentariker პარლამენტარი
parlamentarisk საპარლამენტო
parlamentarisme პარლამენტარიზმი
parlamentsbibliotek პარლამენტის ბიბლიოთეკა
parlamentsbygning პარლამენტის შენობა
parlamentsdelegasjon საპარლამენტო დელეგაცია
parlamentsgruppe საპარლამენტო ჯგუფი
parlamentskomite საპარლამენტო კომიტეტი
parlamentsmedlem პარლამენტარი
parlamentsvalg საპარლამენტო არჩევნები
parlamentsvedtak პარლამენტის

გადაწყვეტილება
parlør სასაუბრო
parodi პაროდია
parre დაწყვილება

შეწყვილება
parring შეწყვილება
parringsdans შეწყვილების წინმსწრები

თამაში
parringslek შეწყვილების წინმსწრები

თამაში
parringsmulighet შეწყვილების

შესაძლებლობა
parringsperiode ბუდობის პერიოდი
parringssesong ბუდობის სეზონი
parringstid ბუდობის პერიოდი
parsec პარსეკი
parsell ნაკვეთი
part ნაწილი

წილი
partall ლუწი რიცხვი
partenogenese პართენოგენეზი
parthaver მეწილე
parti პარტია
partial ნაწილობრივი
partiallianse პარტიების ალიანსი
partiapparat პარტიული აპარატი
partiarbeider პარტიული მუშაკი
partiavis პარტიული გაზეთი
partibyråkrat პარტიული ბიუროკრატი
partidannelse პარტიის შექმნა
partidisiplin პარტიული დისციპლინა
partiell ნაწილობრივი
partiellderivert კერძო წარმოებული
partiemblem პარტიული ემბლემა
partifelle თანაპარტიელი
partiformann პარტიის ლიდერი
partihierarki პარტიული იერარქია
partihistorie პარტიის ისტორია
partihøvding პარტიის ბელადი

parallellisme partihøvding
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partikamerat თანაპარტიელი
partikkel ნაწილაკი
partikkelakselerator ნაწილაკების ამაჩქარებელი
partikkelbane ნაწილაკის ტრაექტორია
partikkelfysikk ნაწილაკთა ფიზიკა
partikkelkonsentrasjon ნაწილაკთა კონცენტრაცია
partikollega თანაპარტიელი
partikulær განსაკუთრებული

კორპუსკულური
partileder პარტიის ლიდერი
partiløs არაპარტიული, უპარტიო
partiløshet არაპარტიულობა
partimedlem პარტიის წევრი
partimessig პარტიული
partimøte პარტიის კრება
partinavn პარტიის დასახელება
partiorganisasjon პარტიული ორგანიზაცია
partiprogram პარტიის პროგრამა
partisan პარტიზანი
partisankrig პარტიზანული ომი
partisekretær პარტიის მდივანი
partisipp მიმღეობა
partisk პარტიული

მიკერძოებული
partiskhet პარტიულობა

მიკერძოებულობა
partisplittelse შიდაპარტიული

განხეთქილება
partitilhørighet პარტიული კუთვნილება
partner პარტნიორი
partnerskap პარტნიორობა
partået წყვილჩლიქოსანი
parvis წყვილებად, წყვილ-

წყვილად
parykk პარიკი
parykkbusk თრიმლი (მცენარე Cotinus

coggygria)
pasient პაციენტი
pasientkategori პაციენტების კატეგორია
pasientrettighet პაციენტის უფლება
pasientseng პაციენტის საწოლი
pasienttall პაციენტთა რაოდენობა
pasifisere დამშვიდება
pasifisme პაციფიზმი
pasifist პაციფისტი
pasifistisk პაციფისტური
pasjon ვნება
pasjonert ვნებიანი
pasjonsblomst პასიფლორა (მცენარე

Passiflora edulis)
pasjonsfrukt მარაკუია

pass პასპორტი
მოვლა
უღელტეხილი

passabel მისაღები
passasje გასასვლელი
passasjer მგზავრი
passasjerantall მგზავრთა რაოდენობა
passasjeravdeling სამგზავრო განყოფილება
passasjerbåt სამგზავრო გემი
passasjerfartøy სამგზავრო გემი
passasjerferge სამგზავრო ბორანი
passasjerferje სამგზავრო ბორანი
passasjerfly სამგზავრო თვითმფრინავი
passasjerflygning სამგზავრო ფრენა
passasjerjetfly რეაქტიული სამგზავრო

თვითმფრინავი
passasjerliste მგზავრთა სია
passasjerskip სამგზავრო გემი
passasjertall მგზავრთა რაოდენობა
passasjerterminal სამგზავრო ტერმინალი
passasjertog სამგზავრო მატარებელი
passasjervogn სამგზავრო ვაგონი
passat პასატი, ტროპიკული ქარი
passatvind პასატი, ტროპიკული ქარი
passbilde პასპორტის სურათი
passe შეფერება, მოხდენა

ზრუნვა, მეთვალყურეობა
მოვლა

passelig შესაფერისი
passende შესაფერისი
passer ფარგალი
passere გავლა
passerseddel საშვი
passfoto სურათი პასპორტისთვის
passfrihet უპასპორტო მიმოსვლა
passiv პასიური
passivitet პასიურობა
passkontroll საპასპორტო კონტროლი
passløs უპასპორტო
passord პაროლი
passordbeskyttet პაროლით დაცული
passunion საპასპორტო კავშირი
passutstedelse პასპორტის გაცემა
passutstedende პასპორტის გამცემი
passutsteder პასპორტის გამცემი
passvisitasjon პასპორტის შემოწმება
pasta მაკარონი

პასტა
pastell პასტელი
pastellfarge პასტელის ფერი
pastellfarve პასტელის ფერი
pasteurisering პასტერიზაცია
pastor პასტორი

partikamerat pastor
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patent პატენტი
patentbrudd პატენტის დარღვევა
patentbyrå პატენტების ბიურო
patenteier პატენტის მფლობელი
patentere დაპატენტება
patentering დაპატენტება
patentholder პატენტის მფლობელი
patentovertredelse პატენტის დარღვევა
pater მამა (სასულიერო)
paternitet მამობა
patogen პათოგენური
patologi პათოლოგია
patologisk პათოლოგიური
patriark პატრიარქი
patriarkalsk პატრიარქალური
patriarkat პატრიარქატი
patriot პატრიოტი, მამულიშვილი
patriotisk პატრიოტული,

მამულიშვილური
patriotisme პატრიოტიზმი,

მამულიშვილობა
patrisier არისტოკრატი
patron ვაზნა

მასრა
მფარველი, პატრონი

patronasje მფარველობა, პატრონობა
patrulje პატრული
patruljebil საპატრულო მანქანა
patruljebåt საპატრულო კატარღა
patruljefarkost საპატრულო ნავი
patruljefartøy საპატრულო ნავი
patruljefly საპატრულო

თვითმფრინავი
patruljere პატრულირება
patruljeringstjeneste საპატრულო სამსახური
patruljetjeneste საპატრულო სამსახური
patte ძუძუს თავი

წოვა
pattebarn ჩვილი
pattedyr ძუძუმწოვარი
pause შესვენება, შეყოვნება, პაუზა
pave პაპი
pavekirke კათოლიკური ეკლესია
paviljong პავილიონი
peanøtt მიწის თხილი, არაქისი
pedagog პედაგოგი
pedagogikk პედაგოგიკა
pedagogikkfag პედაგოგიკა
pedagogisk პედაგოგიური
pedal პედალი
pedant პედანტი
pedantisk პედანტური
pedantisme პედანტიზმი

pediater პედიატრი
pediatri პედიატრია
pediatrisk პედიატრიული
pedikyr პედიკიური
peis ბუხარი
peisestue ოთახი ბუხრით
pek მინიშნება
peke მითითება, მინიშნება
pekefinger საჩვენებელი თითი,

სალოკი თითი
pekefingerbruk თითის გაშვერა
pekepinn საჩვენებელი ჯოხი
pekepinne საჩვენებელი ჯოხი
peker კურსორი
pekestokk საჩვენებელი ჯოხი
pekingeser პეკინესი
pelargonia ნემსიწვერა (მცენარე

Geranium)
pelargonium ნემსიწვერა (მცენარე

Geranium)
pelikan ვარხვი (ფრინველი

ოჯახიდან Pelecanidae)
pels ბეწვეული

ბეწვი
pelskåpe ქურქი
pelsvarer ბეწვეული
pen ლამაზი

კარგი
pendel ქანქარა
pendelur ქანქარიანი საათი
pendle ქანაობა

მიმოსვლა
pendling ქანაობა
penest ულამაზესი
penetrasjon შეღწევა
penetrasjonsdybde შეღწევის სიღრმე
penetrere შეღწევა
pengebok საფულე
pengebruk ფულის ხარჯვა
pengeenhet ფულის ერთეული
pengefalsk ფულის გაყალბება
pengeflom ფულის ნაკადი
pengeforbruk ფულის ხარჯვა
pengeforpliktelse ფულადი ვალდებულება
pengeforsendelse ფულადი გზავნილი
pengegevinst ფულადი მოგება
pengeglad ფულის მოყვარული
pengehjelp ფულადი დახმარება
pengeinnbringende ფულის მომტანი
pengeinnsamling ფულის შეგროვება
pengeløs უფულო

უკაპიკო, ჯიბეგაფხეკილი,
ჯიბეცარიელი

patent pengeløs
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pengemengde ფულის მასა
pengemessig ფულადი
pengeoveførsel ფულის გადარიცხვა
pengeoverføring ფულის გადარიცხვა
pengeplassering ფულის დაბანდება
pengeproblem ფულის პრობლემა
pengepung საფულე
penger ფული
pengeseddel კუპიურა
pengesekk ფულის ტომარა
pengesirkulasjon ფულის ბრუნვა
pengeskap სეიფი
pengesløseri ფულის ფლანგვა
pengesløsing ფულის ფლანგვა
pengespørsmål ფულის საკითხი
pengesterk მდიდარი
pengestrøm ფულის ნაკადი
pengestøtte ფულადი დახმარება
pengesum თანხა
pengetap ფულის დაკარგვა
pengetilførsel ფულის მიწოდება
pengetransaksjon ფულის გადარიცხვა
pengeunion ფულადი კავშირი
pengeurt ქუთქუთა (მცენარე Thlaspi

arvense)
pengeutpresser ფულის გამომძალველი
pengeutpressing ფულის გამოძალვა
pengeuttak ფულის გამოტანა
pengevasking ფულის რეცხვა, ფულის

გათეთრება
penicillin პენიცილინი
penicillinkur პენიცილინით მკურნალობა
penmunnet პირმშვენიერი
penn კალამი, კალმისტარი
pennal საკალმე
pennekniv საკეცი დანა
pensel ფუნჯი
penselstrøk ფუნჯის მოსმა
pensjon პენსია
pensjonalder საპენსიო ასაკი
pensjonat პანსიონატი
pensjonere პენსიაში გაშვება
pensjoneringsalder საპენსიო ასაკი
pensjonist პენსიონერი
pensjonistalder საპენსიო ასაკი
pensjonistpar პენსიონერთა წყვილი
pensjonsalder საპენსიო ასაკი
pensjonsavtale საპენსიო ხელშეკრულება
pensjonsfond საპენსიო ფონდი
pensjonsmessig საპენსიო
pensjonsreform საპენსიო რეფორმა
pensjonssystem საპენსიო სისტემა
pensjonsutbetaling პენსიის გადახდა

pensjonsuttak პენსიის გამოტანა
pensjonsøkning პენსიის გაზრდა
pensjonær პენსიონერი
pensko მაღალქუსლიანი

ფეხსაცმელი
pent ლამაზად, კოხტად, კარგად
pentaeder პენტაედრი, ხუთწახნაგა
pentagon ხუთკუთხედი
pentagram პენტაგრამა
pentameter პენტამეტრი
pentatonikk პენტატონიკა
penvær კარგი ამინდი
peon ტყის ყაყაჩო, პეონი

(მცენარე Paeonia)
pepper წიწაკა

პილპილი
pepperbøsse საპილპილე
pepperkake თაფლაკვერი
peppermynte ბაღის პიტნა (მცენარე

Mentha piperita)
peppermø შინაბერა
peppermøy შინაბერა
pepperrot პირშუშხა
perenn მრავალწლიანი
perfeksjon სრულყოფილება
perfekt სრულყოფილი
pergament პერგამენტი
pergamentskrevet პერგამენტზე დაწერილი
pergamentsrull პერგამენტის ხვეული
periferi პერიფერია
periferisk პერიფერული
perigeum პერიგეა
perihelium პერიჰელიუმი
perikarditt პერიკარდიტი
perikum კრაზანა (მცენარე Hypericum

perforatum)
perimeter პერიმეტრი
periode პერიოდი, ხანა
periodevis პერიოდულად,

დროგამოშვებით,
დროდადრო

periodisk პერიოდული
periodiskhet პერიოდულობა
periskop პერისკოპი
perle მარგალიტი
perlebryllup მარგალიტის ქორწილი,

ქორწილის ოცდამეათე
წლისთავი

perledykker მარგალიტების მაძიებელი
perlefisker მარგალიტების მაძიებელი
perlehøne ციცარი (ფრინველი Numida

meleagris)
perlekjede მარგალიტის ყელსაბამი

pengemengde perlekjede
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perleliknende მარგალიტისებრი
perleugle ბუკიოტი (ფრინველი

Aegolius funereus)
perleøredobb მარგალიტის საყურე
permafrost მუდმივი ყინვა
permanent მუდმივი, მუდმივმოქმედი,

პერმანენტული
permeabel შეღწევადი
permeabilitet შეღწევადობა
permeabilitetsmåling შეღწევადობის გაზომვა
permeabilitetstensor შეღწევადობის ტენზორი
permeabilitetsvariasjon შეღწევადობის ცვლილება
permisjon დროებითი

განთავისუფლება
permittere დროებით

განთავისუფლება
permittering დროებით

განთავისუფლება
permutabel გადანაცვლებადი,

შენაცვლებადი
permutasjon გადანაცვლება, შეცვლა
permutere გადანაცვლება, შეცვლა
peroksid პეროქსიდი
perpendikulær მართობი

მართობული,
პერპენდიკულარული

perpleks განცვიფრებული,
თავზარდაცემული,
დაბნეული

perrong ბაქანი
persepsjon აღქმა
persepsjonell აღქმითი
perseptuell აღქმითი
perser სპარსელი
perserkatt სპარსული კატა
persille ოხრახუში (მცენარე

Petroselinum crispum)
persilleblad ოხრახუშის ფოთოლი
persimmon ხურმა
persisk სპარსული
persiskspråklig სპარსულენოვანი
persistent მტკიცე, მუდმივი
person პირი, პიროვნება, კაცი
personal პერსონალი
personalansvar პირად შემადგენლობაზე

პასუხისმგებლობა
personalansvarlig პირად შემადგენლობაზე

პასუხისმგებელი
personalavdeling კადრების განყოფილება
personale კადრები, პერსონალი
personalkantine პერსონალის სასადილო
personasje პერსონაჟი
personbil საკუთარი მანქანა

persondata პირადი მონაცემები
persondatabehandling პირად მონაცემებთან

მოპყრობა
persondatabeskyttelse პირადი მონაცემების დაცვა
persondyrkelse პიროვნების კულტი
personell პირადი შემადგენლობა
personheis სამგზავრო ლიფტი
personidentifikasjon პიროვნების

იდენტიფიკაცია
personifikasjon განსახიერება, გაპიროვნება
personifisert განსახიერებული
personinntekt პირადი შემოსავალი
personkonflikt პირადი კონფლიქტი
personkonto პირადი ანგარიში
personkritikk პირადი კრიტიკა
personkultus პიროვნების კულტი
personlig პირადი

პიროვნული
პირადად
პიროვნულად

personlighet პიროვნება
personlighetsspalting პიროვნების გაორება
personlighetsspaltning პიროვნების გაორება
personnummer პირადი ნომერი
personopplysning პირადი მონაცემები
persontog სამგზავრო მატარებელი
perspektiv პერსპექტივა
perspektivisk პერსპექტიული
perspektivløs უპერსპექტივო
pertubasjon შეშფოთება
pervers გარყვნილი
perversitet გარყვნილება
perversjon გარყვნილება
pervertere გარყვნა
pessimisme პესიმიზმი
pessimist პესიმისტი
pessimistisk პესიმისტური
pest შავი ჭირი
pestepidemi შავი ჭირის ეპიდემია
pesticid პესტიციდი
petisjon პეტიცია
petrell ქარიშხალა (ფრინველი

ოჯახიდან Hydrobatidae)
petrokjemisk ნავთობქიმიური
petroleum ნავთობი
petroleumsforekomst ნავთობის საბადო
petroleumsprodukt ნავთობპროდუქტი
petroleumsraffineri ნავთობგადამამუშავებელი

ქარხანა
petroleumsreserve ნავთობის რეზერვი
petunia პეტუნია
pianist პიანისტი
pianistinne პიანისტი (ქალი)

perleliknende pianistinne

Norsk-georgisk ordbok 315



piano ფორტეპიანო
pianostemmer პიანინოს ამწყობი
pidestall კვარცხლბეკი
piezoelektrisitet პიეზოელექტრობა
piezoelektrisk პიეზოელექტრული
pigg შვერილი, ეკალი, წვერი
piggdekk ზამთრის საბურავი
piggeple ლემა
pigget ეკლიანი, ეკლებიანი
piggfinnefisk ქორჭილა (თევზი

ოჯახიდან Perciformes)
pigghalsbånd კბილებიანი საყელო
piggknopp შხაპრი (მცენარე ოჯახიდან

Sparganiaceae)
piggskate ზღვის კატა (თევზი Raja

clavata)
piggsopp ზღარბასოკო
piggsvin ზღარბი
piggtråd ეკლიანი მავთული
piggtrådgjerde ღობე ეკლიანი

მავთულისგან
piggtrådsperring ეკლიანი მავთულხლართი
pigment პიგმენტი
pika მებულულე (მღრღნელი

Ochotonidae)
pikant პიკანტური
pikanteri პიკანტურობა
pike გოგო
pikebarn გოგო
pikehjerte გოგოს გული
pikelag გოგოების გუნდი
pikenavn ქალიშვილობის გვარი
pikeskole გოგოების სკოლა
pikesykkel გოგოს ველოსიპედი
piktogram პიქტოგრამა
pil ისარი

ტირიფი (მცენარე Salix)
pilaktig ისრისებური
pilar საყრდენი ბოძი, ბრჯენი,

ბურჯი
pilbryllup ქორწილის მეცხრე

წლისთავი
pilealle ტირიფნარი
pilegrim მომლოცველი, პილიგრიმი
pilekratt ტირიფნარი
piletre ტირიფი (მცენარე Salix)
pilfink მინდვრის ბეღურა (ჩიტი

Passer montanus)
pilformet ისრისებური
pille აბი
pilliknende ისრისებური
pilot მფრინავი, პილოტი

საცდელი

pilotfeil მფრინავის შეცდომა
pilotprosjekt საცდელი პროექტი
pilotstreik მფრინავთა გაფიცვა
pilotutgave საცდელი გამოცემა
pils ღია ფერის ლუდის სახეობა
pilskate ზღვის კატა (თევზი

ოჯახიდან Dasyatidae)
pilsner ღია ფერის ლუდის სახეობა
pilsnerøl ღია ფერის ლუდის სახეობა
pilspiss ისრის წვეტი
pimpstein მინქაფა, პემზა
pimpsten მინქაფა, პემზა
pine ტკივილი, ტანჯვა

წამება, წვალება
pinefull მტანჯველი
pingpong პინგ-პონგი
pingpongball პინგ-პონგის ბურთი
pingvin პინგვინი
pinje ფიჭვი
pinne ჯოხი
pinnekjøtt ტრადიციული

ნორვეგიული კერძი ცხვრის
შებოლილი ნეკნებისგან

pinnsvin ზღარბი
pinnsvinfisk ზღარბთევზა (თევზი

ოჯახიდან Diodontidae)
pinnsvinkaktus ექინოკაქტუსი
pinse სულიწმიდის გადმოსვლის

დღე
pinsedag სულიწმიდის გადმოსვლის

დღე
pinselilje ნარგიზი (ყვავილი

Narcissus)
pinsett პინცეტი
pinsjer პინჩერი (ძაღლი)
pion ტყის ყაყაჩო, პეონი

(მცენარე Paeonia)
pioner პიონერი
pipe მილი

მილაკი
სასტვენი

pipehare მებულულე (მღრღნელი
Ochotonidae)

pipette საწვეთური, ჩასაწვეთებელი
piplerke მწყერჩიტა (ჩიტი Anthus)
piraja პირანია (თევზი Serrasalmus)
pirat მეკობრე
piratdrosje ულიცენზიო ტაქსი
pirateri მეკობრეობა
piratfisk პირანია (თევზი Serrasalmus)
piratkopi არალიცენზირებული ასლი
piratskip მეკობრეთა გემი

piano piratskip
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piratutgave არალიცენზირებული
გამოცემა

piratvirksomhet მეკობრეობა
pirke ქექვა, ჩიჩქნა
pirol მოლაღური (ჩიტი Oriolus

oriolus)
pisk მათრახი

ნაწნავი
piske მათრახით ცემა
pistasie ფსტა (მცენარე Pistacia vera)
pistol პისტოლეტი
pistolbevæpnet პისტოლეტიანი
pistong ფისტონი
pitbull პიტბული
pitbullterrier პიტბულტერიერი
pizza პიცა
pizzeria პიცერია
placenta პლაცენტა
plage წვალება, წამება, ტანჯვა,

შეწუხება
plageånd მწამებელი, მტანჯველი
plagg ტანისამოსი
plagiat პლაგიატი
plagiatbeskyldning პლაგიატის ბრალდება
plagsom მტანჯველი

შემაწუხებელი
plakat პლაკატი
plan გეგმა

სიბრტყე
ბრტყელი

planere გაბრტყელება, გასწორება
planet პლანეტა
planetarisk პლანეტარული
planetarium პლანეტარიუმი
planetbane პლანეტის ორბიტა
planetbefolkning პლანეტის მოსახლეობა
planetdannelse პლანეტის წარმოქმნა
planetoide ასტეროიდი, პლანეტოიდი
planetær პლანეტარული
plangeometri პლანიმეტრია
planimetri პლანიმეტრია
planimetrisk პლანიმეტრიული
plank ფიცარი
planke ფიცარი
plankton პლანქტონი
planlagt დაგეგმილი
planlegge დაგეგმვა
planleggelse დაგეგმვა
planlegging დაგეგმვა

დაგეგმარება
planleggingsarbeid დაგეგმვითი სამუშაო
planleggingsfase დაგეგმვის ფაზა
planleggingsprosess დაგეგმვის პროცესი

planleggingsstadium დაგეგმვის სტადია
planløs დაუგეგმავი
planløsning დაგეგმვა
planmessig გეგმიური
planmessighet გეგმიურობა
planstadium დაგეგმვის სტადია
plantasje პლანტაცია
plante დარგვა

მცენარე, ნერგი
planteanatomi ფიტონომია
planteart მცენარის სახეობა
plantecelle მცენარის უჯრედი
plantedel მცენარის ნაწილი
planteetende ბალახისმჭამელი
planteeter ბალახისმჭამელი
plantefamilie მცენარეთა ოჯახი
plantefarge მცენარეული საღებავი
plantefarve მცენარეული საღებავი
plantegift ჰერბიციდი

მცენარეული წარმოშობის
შხამი

planteliv ფლორა
plantelære ბოტანიკა
planteolje მცენარეული ზეთი
plantepatologi ფიტოპათოლოგია
planteplankton მცენარეული პლანქტონი
planteprodukt მცენარიული ნაწარმი
planterester მცენარეული ნარჩენები
planterike ფლორა, მცენარეთა სამყარო
plantesjukdom მცენარეთა დაავადება
plantesort მცენარის სახეობა
plantesykdom მცენარეთა დაავადება
planteverden ფლორა, მცენარეთა სამყარო
plantevern ფლორის დაცვა
planteverntiltak ფლორის დაცვის

ღონისძიება
plantning ნარგავი
plaskebasseng საბავშვო აუზი
plaskregn კოკისპირული წვიმა
plasma პლაზმა
plasmadynamikk პლაზმის დინამიკა
plasmafysikk პლაზმის ფიზიკა
plasmakonsentrasjon პლაზმის კონცენტრაცია
plasmaskjerm პლაზმური ეკრანი
plasmastrøm პლაზმის ნაკადი
plasmatemperatur პლაზმის ტემპერატურა
plasmatilstand პლაზმური მდგომარეობა
plass ადგილი

მოედანი, ეზო
plassbesparende ადგილის დამზოგველი
plassbestilling ადგილის დაჯავშნა
plassbruk ადგილის გამოყენება

piratutgave plassbruk
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plassere მოთავსება, განთავსება,
დაკავება

plassering მოთავსება, განთავსება,
დაკავება

plasseringsmulighet განთავსების
შესაძლებლობა

plassert განთავსებული,
განლაგებული

plassmangel ადგილების სიმცირე
plassutnyttelse ადგილის გამოყენება
plast პლასტიკი, პლასტმასა
plastbestikk პლასტმასის დანა-ჩანგალი
plastbøtte პლასტმასის ვედრო
plaster სალბუნი
plastflaske პლასტმასის ბოთლი
plastikkirurg პლასტიკური ქირურგი
plastikkirurgi პლასტიკური ქირურგია
plastilin პლასტილინი
plastisk პლასტიკური
plastpose ცელოფნის პარკი
plastrør პლასტმასის მილი
plastteip იზოლენტი
platan ჭადარი (ხის სახეობა

Platanus)
platanlønn მთის ნეკერჩხალი (ხე Acer

pseudoplatanus)
plate ფიცარი, ფირფიტა

დისკი
platehylle დისკების თარო
platina პლატინა
platinabryllup ქორწილის მეოთხმოცე

წლისთავი
platinamalm პლატინის მადანი
platinametall პლატინა
platinaplate პლატინის ფირფიტა
platonisk პლატონური
plattform ბაქანი, პლატფორმა
plattfot ბრტყელტერფიანობა
plattfotet ბრტყელტერფიანი
platå პლატო
plausibel დამაჯერებელი
plebisitt პლებისციტი
pledd პლედი
pleie ჩვევა

ზრუნვა, მოვლა
pleiebarn ნაშვილები ბავშვი
pleier მომვლელი
pleierske ექთანი
plen გაზონი
plenar პლენარული
plenarforsamling პლენარული სხდომა
plenarmøte პლენარული სხდომა
plenum პლენუმი

plenumsmøte პლენარული სხდომა
plett ლაქა

ადგილი
plettet ლაქიანი, ლაქებიანი
plettfri ულაქო

სუფთა, გაუსვრელი
pleuritt პლევრიტი
plikt მოვალეობა, ვალდებულება
pliktavlevering მოვალეობის მოხდა
pliktfølelse ვალდებულების გრძნობა
pliktig სავალდებულო
pliktoppfyllelse ვალდებულების

შესრულება
plikttjeneste სავალდებულო სამსახური
pliocen პლიოცენი
plog გუთანი
plogfure ნაღარი
plombe პლომბი
plombere დაპლომბვა
plombering დაპლომბვა
plomme ქლიავი
plommefarget ქლიავისფერი
plommefarvet ქლიავისფერი
plommeliknende ქლიავისებრი
plommetre ქლიავის ხე
plotte დახაზვა, რუკაზე დატანა
plugg მოქლონი, შესარჭობი

შტეფსელის ჩანგალი
plukke მოკრეფა, აკრეფა
plukket აკრეფილი
plummefarget ქლიავისფერი
plummefarvet ქლიავისფერი
pluralis მრავლობითი
pluralisme პლურალიზმი
pluralist პლურალისტი
pluralistisk პლურალისტული
pluss პლუსი
plusside დადებითი მხარე
plusspol დადებითი პოლუსი
plusstall დადებითი რიცხვი
plusstegn პლუს ნიშანი
plutokrat პლუტოკრატი
plutokrati პლუტოკრატია
plutokratisk პლუტოკრატიული
plutonium პლუტონიუმი
plutselig უცებ, მოულოდნელად,

უეცრად
plyndre აწიოკება, დაწიოკება,

ძარცვა, აოხრება
plyndrer მძარცველი, ავაზაკი
plyndring აოხრება, ძარცვა
plyndringssted გაძარცვის ადგილი
plystre სტვენა

plassere plystre

Norsk-georgisk ordbok 318



pneumatisk პნევმატური
pneumoni ფილტვების ანთება
podagra ნიკრისის ქარი
podium პოდიუმი
poem პოემა
poeng არსი

ქულა
poengberegne ქულების დათვლა
poengberegning ქულების დათვლა
poengdeling ფრე
poengfordeling ქულების განაწილება
poenggivende ქულის მომცემი
poengløs აზრს მოკლებული
poengsum ჯამური ქულა
poengtere ხაზგასმა, აღნიშვნა
poesi პოეზია
poetisk პოეტური
pokal ჭიქა, ბოკალი

თასი
pokalkamp თასის გათამაშება
pokalvinner თასის მფლობელი
poker პოკერი
pol პოლუსი
polakk პოლონელი
polar პოლარული
polarbjørn თეთრი დათვი
polardag პოლარული დღე
polarekspedisjon პოლარული ექსპედიცია
polarforsker პოლარული მკვლევარი
polarhare თეთრანა (ცხოველი Lepus

arcticus)
polarhund ყეფია, ლაიკა (ძაღლი)
polaris პოლარული ყინული
polarisasjon პოლარიზაცია
polarisator პოლარიზატორი
polarisere პოლარიზება
polarisering პოლარიზება
polariseringsfilter პოლარიზატორი
polarisert პოლარიზებული
polaritet პოლარობა, პოლარულობა
polarklima პოლარული ჰავა
polarkoordinat პოლარული კოორდინატი
polarkrets პოლარული წრე
polarkulde პოლარული სიცივე
polarluft პოლარული ჰაერი
polarlys პოლარული ციალი,

ჩრდილოეთის ციალი
polarnatt პოლარული ღამე
polarnavigasjon პოლარული ნავიგაცია
polarområde პოლარული ზონა
polarrev ყარსაღი (ცხოველი Alopex

lagopus)
polarsirkel პოლარული წრე

polarsone პოლარული ზონა
polarspisshund ყეფია, ლაიკა (ძაღლი)
polarstjerne პოლარული ვარსკვლავი
polarstrøk პოლარული არე
polarulv თეთრი მგელი (ცხოველი

Canis lupus albus)
polarvinter პოლარული ზამთარი
poleimynte ომბალო (მცენარე Mentha

pulegium)
polekspedisjon პოლარული ექსპედიცია
polemikk პოლემიკა
polere გაპრიალება
poliklinikk პოლიკლინიკა
polio პოლიომიელიტი
polioepidemi პოლიომიელიტის ეპიდემია
poliomyelitt პოლიომიელიტი
polise პოლისი
politi პოლიცია
politiansatt პოლიციის თანამშრომელი
politiassistanse პოლიციის დახმარება
politiavdeling პოლიციის განყოფილება
politibesøk პოლიციის სტუმრობა
politibetjent პოლიციელი
politibil პოლიციის მანქანა
politieskorte პოლიციის ესკორტი
politiforsterkning პოლიციის გაძლიერება
politigeneral პოლიციის გენერალი
politihelikopter პოლიციის შვეულმფრენი
politihest საპატრულო ცხენი
politihjelp პოლიციის დახმარება
politihøyskole პოლიციის აკადემია
politiker პოლიტიკოსი
politikjøretøy პოლიციის მანქანა
politikk პოლიტიკა
politikorps პოლიცია
politikritikk პოლიციის კრიტიკა
politikvinne პოლიციელი ქალი
politilue პოლიციელის ქუდი
politimann პოლიციელი
politimester პოლიციის უფროსი
politimotorsykkel პოლიციის მოტოციკლი
politiorkester პოლიციის ორკესტრი
politipost პოლიციის პოსტი
politirolle პოლიციის როლი
politisere პოლიტიზირება
politisering პოლიტიზირება
politisert პოლიტიზებული
politisirene პოლიციის სირენა
politisjef პოლიციის უფროსი
politisk პოლიტიკური
politistat პოლიციური სახელმწიფო
politistreik პოლიციის გაფიცვა
politiuniform პოლიციის ფორმა

pneumatisk politiuniform
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pollen ყვავილის მტვერი
pollinering დამტვერვა
polonium პოლონიუმი
polospiller ცხენბურთელი
polsk პოლონური
polskspråklig პოლონურენოვანი
polsktalende პოლონურად მოლაპარაკე
polyandri პოლიანდრია
polyeder მრავალწახნაგა
polyedrisk მრავალწახნაგოვანი
polyetylen პოლიეთილენი
polyfoni პოლიფონია
polyfonisk პოლიფონიური
polygami პოლიგამია,

მრავალცოლიანობა
polyglott პოლიგლოტი
polygon მრავალკუთხედი
polygrafi პოლიგრაფია
polykromi პოლიქრომია
polymer პოლიმერი
polymorfi პოლიმორფიზმი
polymorfisme პოლიმორფიზმი
polynom პოლინომი, მრავალწევრი
polypp პოლიპი
polyppdyr პოლიპი
polyspermi პოლისპერმია
polyteisme მრავალღმერთიანობა,

პოლითეიზმი
polyteist პოლითეისტი
polyteknisk პოლიტექნიკური
polær პოლარული
pomade პომადა
pompøs პომპეზური
pompøshet პომპეზურობა
ponni პონი
popkultur პოპკულტურა
popmusikk პოპმუსიკა
poppel ალვის ხე (ხე Populus)
poppelalle ალვის ხეივანი
poppeldun ალვის ხის ბუსუსები
popsanger პოპმომღერალი
popsangerinne პოპმომღერალი
popstjerne პოპვარსკვლავი
popularisere პოპულარიზაცია
popularisering პოპულარიზაცია
popularitet პოპულარობა
popularitetsjeger პოპულარობის მაძიებელი
populasjon პოპულაცია
populisme პოპულიზმი
populist პოპულისტი
populistisk პოპულისტური
populistleder პოპულისტი ლიდერი
populær პოპულარული

populærkultur პოპკულტურა
populærmusikk პოპმუსიკა
populærnavn პოპულარული სახელი
populærvitenskapelig სამეცნიერო-პოპულარული
pore ფორი
pornobilde პორნოსურათი
pornoblad პორნოჟურნალი
pornobransje პორნოინდუსტრია
pornofilm პორნოფილმი
pornografi პორნოგრაფია
pornografisk პორნოგრაფიული
pornoindustri პორნოინდუსტრია
pornostjerne პორნოვარსკვლავი
porselen ფაიფური
porselenaktig ფაიფურისებრი
porselenbryllup ფაიფურის ქორწილი,

ქორწილის მეოცე
წლისთავი

porselensdukke ფაიფურის თოჯინა
porselensfabrikk ფაიფურის ქარხანა
porselensisolator ფაიფურის იზოლატორი
porselenskopp ფაიფური ჭიქა
porselensservise ფაიფურის სერვიზი
porsjon ულუფა
port ჭიშკარი, კარიბჭე
portabel პორტატიული
portefølje პორტფელი
portrett პორტრეტი
portugiser პორტუგალიელი
portugisisk პორტუგალიური
portvakt შვეიცარი
pose პარკი
posering პოზირება
posisjon პოზიცია, მდგომარეობა,

მდებარეობა
positiv პოზიტიური, დადებითი
positivt პოზიტიურად, დადებითად
positron პოზიტრონი
post ფოსტა
postadresse საფოსტო მისამართი
postal საფოსტო
postansatt ფოსტის თანამშრომელი
postbank საფოსტო ბანკი
postbetjent ფოსტის თანამშრომელი
postbil ფოსტის მანქანა
postboks საფოსტო ყუთი
postboksnummer საფოსტო ყუთის ნომერი
postbud ფოსტალიონი
poste ფოსტით გაგზავნა
postei პაშტეტი
postfilial საფოსტო განყოფილება
postforsendelse საფოსტო გზავნილი
postfunksjonær ფოსტის თანამშრომელი

pollen postfunksjonær
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posthus საფოსტო განყოფილება,
ფოსტა

postimpresjonisme პოსტიმპრესიონიზმი
postindustriell პოსტინდუსტრიული
postkasse საფოსტო ყუთი
postkolonialisme პოსტკოლონიალიზმი
postkommunistisk პოსტკომუნისტური
postkontor ფოსტა, საფოსტო

განყოფილება
postkort ღია საფოსტო ბარათი
postmann ფოსტალიონი
postmenstruell მენსტრუაციის შემდგომი
postmodernisme პოსტმოდერნიზმი
postmodernist პოსტმოდერნისტი
postmodernistisk პოსტმოდერნისტული
postnatal მშობიარობის შემდგომი
postnummer საფოსტო ინდექსი
postpakke ამანათი
postsortering ფოსტის დახარისხება
postulat პოსტულატი
postulere პოსტულირება
postvesen ფოსტა
pote თათი
potens პოტენცია

ხარისხი
potensere გაძლიერება, გაზრდა,

გამყარება
ხარისხში აყვანა

potensiale პოტენციალი
potensiell პოტენციური
potet კარტოფილი
potetavfall კარტოფილის ნარჩენები
potetdyrking კარტოფილის მოყვანა
potetmos კარტოფილის პიურე
potetskreller კარტოფილის სათლელი
potetstappe კარტოფილის პიურე
potte ქოთანი

ქოთანში მოთავსება
potteblomst ქოთნის ყვავილი
pottebrenner მექოთნე
pottemaker მექოთნე
potteplante ქოთნის მცენარე
pragmatiker პრაგმატიკოსი
pragmatikk პრაგმატიკა
pragmatisk პრაგმატული
pragmatisme პრაგმატიზმი
praksis პრაქტიკა
praksisarbeid პრაქტიკული სამუშაო
praktikant სტაჟიორი
praktisk პრაქტიკული

პრაქტიკულად
prale ტრაბახი
prat ბაასი, საუბარი

prate ბაასი, საუბარი
pratesjuk ყბედი, ჭორიკანა
pratesyk ყბედი, ჭორიკანა
pratmaker ლაპარაკის მოყვარული,

ყბედი
pratsom ლაპარაკის მოყვარული
pre უპირატესობა
predator მტაცებელი
predikat პრედიკატი

შემასმენელი
predikere წინასწარმეტყველება
prediksjon წინასწარმეტყველება
prediktabel წინასწარმეტყველებადი,

პროგნოზირებადი
predisposisjon წინასწარი განწყობა
preferanse უპირატესობა
preferere უპირატესობის მინიჭება
prefiks თავსართი, წინსართი,

პრეფიქსი
preg თავისებურება
prege დახასიათება, აღბეჭდვა
pregløs ეშხს მოკლებული
pregnant მკაფიო
prehistorisk წინაისტორიული
prejudikat პრეცენდენტი
preke ქადაგება
preken ქადაგება
prekestol საქადაგებელი კათედრა
preliminær წინასწარი
prematur ადრეული
premenstruell წინამენსტრუალური
premie პრემია, პრიზი
premiebeløp პრემიის ოდენობა
premieberegning პრემიის დარიცხვა
premiebetaling პრემიის გადახდა
premiefastsettelse პრემიის დაწესება
premiefond საპრემიო ფონდი
premieinnbetaling პრემიის გადახდა
premiere პრემიერა
premieredag პრემიერის დღე
premieredato პრემიერის თარიღი
premiereforestilling პრემიერა
premierekveld პრემიერის საღამო
premierminister პრემიერ-მინისტრი
premiert პრემირებული
premiestørrelse პრემიის სიდიდე
premieutbetaling პრემიის გადახდა
premieutdeling პრემიის გადაცემა
premievinner პრემიის ლაურეატი
premieøkning პრემიის გაზრდა
premiss წინაპირობა
pren სადგისი
prenatal წინასამშობიარო

posthus prenatal

Norsk-georgisk ordbok 321



prenumerant გამომწერი, აბონენტი
prenumerasjon გამოწერა
prenumerere გამოწერა
preparasjon მომზადება
preparat პრეპარატი
preparere მომზადება
preposisjon წინდებული
prerogativ პრეროგატივა
presang საჩუქარი
presedens პრეცენდენტი
presenning ბრეზენტი
presens აწმყო

დასწრება
presensform აწმყოს ფორმა
presentasjon წარდგენა, პრეზენტაცია
presentasjonsbrosjyre საპრეზენტაციო ბროშურა
presentasjonsdag პრეზენტაციის დღე
presentere წარდგენა
presentering წარდგენა
preservere შენახვა
preservering შენახვა
president პრეზიდენტი
presidentbesøk პრეზიდენტის ვიზიტი
presidentbolig პრეზიდენტის სახლი
presidentfamilie პრეზიდენტის ოჯახი
presidentfly პრეზიდენტის

თვითმფრინავი
presidentfrue პრეზიდენტის მეუღლე
presidentkandidat პრეზიდენტობის

კანდიდატი
presidentmakt პრეზიდენტის

ძალაუფლება
presidentpalass პრეზიდენტის სასახლე
presidentperiode პრეზიდენტობის პერიოდი
presidentpost პრეზიდენტის პოსტი
presidentrådgiver პრეზიდენტის მრჩეველი
presidentskap პრეზიდენტობა
presidentskapsperiode პრეზიდენტობის პერიოდი
presidentstyre საპრეზიდენტო

მმართველობა
presidenttid პრეზიდენტობის პერიოდი
presidentvalg საპრეზიდენტო არჩევნები
presidentvalgkamp საარჩევნო კამპანია

(საპრეზიდენტო არჩევნების
წინ)

presidium პრეზიდიუმი
presis ზუსტი

ზუსტად
presisere დაზუსტება
presisering დაზუსტება
presisert დაზუსტებული
presisjon სიზუსტე
presisjonsmekanikk ზუსტი მექანიკა

presisjonsnivå სიზუსტის ხარისხი
presisjonsur ზუსტი საათი
press წნეხი

ზეწოლა
presse პრესა

ზეწოლა
დაწნეხა

presseattache პრესატაშე
pressefrihet პრესის თავისუფლება
pressekonferanse პრესკონფერენცია
pressesekretær პრესმდივანი
pressesensur პრესის ცენზურა
pressesenter პრესცენტრი
pressetjeneste პრესსამსახური
presskonferanse პრესკონფერენცია
pressluft შეკუმშული ჰაერი
pressmiddel ზეწოლის საშუალება
prest მღვდელი
prestasjon მიღწევა
presteskap სამღვდელოება
prestisje პრესტიჟი
prestisjefull პრესტიჟული
prestisjefylt პრესტიჟული
presto პრესტო
presumpsjon დაშვება
presumptiv სავარაუდო
pretendent პრეტენდენტი
pretensiøs პრეტენზიული
preteritum წარსული (დრო)
preteritumsform წარსულის ფორმა
prevensjon კონტრაცეპცია
prevensjonsmetode კონტრაცეპციის მეთოდი
prevensjonsmiddel ჩასახვის საწინააღმდეგო

საშუალება
prevensjonspille ჩასახვის საწინააღმდეგო

აბი
preventiv ჩასახვის საწინააღმდეგო
prikk წერტილი

ნაკბენი
prikkfri უნაკლო, უმწიკვლო
primaballerina პრიმა ბალერინა
primat პრიმატი
primitiv პრიმიტიული
primtall მარტივი რიცხვი
primula ფურისულა (მცენარე

Primula vulgaris)
primær პირველადი
primærbehov პირველადი მოთხოვნა
primærforebygging პირველადი პრევენცია
primærfunksjon პირველადი ფუნქცია
primærkilde პირველწყარო
primæroppgave პირველადი ამოცანა
primærproduksjon პირველადი წარმოება

prenumerant primærproduksjon
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prins პრინცი, უფლისწული
prinsesse პრინცესა
prinsipiell პრინციპული
prinsipp პრინციპი
prinsippavgjørelse პრინციპული

გადაწყვეტილება
prinsippavtale პრინციპული შეთანხმება
prinsippbeslutning პრინციპული

გადაწყვეტილება
prinsippdebatt პრინციპული დებატი
prinsippdiskusjon პრინციპული დისკუსია
prinsippdom პრინციპული განაჩენი
prinsippfast პრინციპული
prinsippfasthet პრინციპულობა
prinsippkrav პრინციპული მოთხოვნა
prinsippløs უპრინციპო
prinsippløshet უპრინციპობა
prinsippoverveielse პრინციპების გადასინჯვა
prinsippsak პრინციპის საქმე
prinsippspørsmål პრინციპული საკითხი
prinsippvedtak პრინციპული

გადაწყვეტილება
printer პრინტერი
prioritet პრიორიტეტი
pris ფასი, საფასური

პრემია
პრიზი

prisavslag ფასდაკლება
prisbelønt პრემირებული
prisberegning ფასის გათვლა
prisdempende ფასის დამწევი
prisdifferanse ფასთა სხვაობა
prisendring ფასის შეცვლა
prisfall ფასების ვარდნა
prisfastsette დაფასება, ფასის დადება
prisfastsettelse ფასების დაფიქსირება
prisforhandling ფასზე მოლაპარაკება
prisforhøyelse ფასების ზრდა
prisforskjell ფასთა სხვაობა
prishopp ნახტომი ფასში
prisindeks ფასების ინდექსი
prisme პრიზმა
prismeformet პრიზმისებრი, პრიზმის

ფორმის
prismekikkert პრიზმიანი ბინოკლი
prismottager პრემიის ლაურეატი

პრიზიორი
prismottaker პრემიის ლაურეატი

პრიზიორი
prisnedgang ფასების ვარდნა
prisnedsettelse ჩამოფასება, ფასების დაწევა
prisnivå ფასების დონე
prisoppgang ფასების ზრდა

prisras ფასების ვარდნა
prisreduksjon ფასების დაწევა
prisregulering ფასების რეგულირება
prisstiging ფასების ზრდა
prisstigning ფასების ზრდა
prissvingning ფასების მერყეობა
pristager პრემიის ლაურეატი

პრიზიორი
pristaker პრემიის ლაურეატი

პრიზიორი
prisutdeler პრემიის გამცემი
prisutdeling პრემიის გადაცემა
prisutjevning ფასების გათანაბრება
prisvariasjon ფასთა ცვლილება
prisvekst ფასების ზრდა
prisvinner პრემიის ლაურეატი

პრიზიორი
prisøkning ფასების ზრდა
privat კერძო
privatadresse სახლის მისამართი
privatarkiv კერძო არქივი
privatbank კერძო ბანკი
privatbarnehage კერძო საბავშვო ბაღი
privatbedrift კერძო საწარმო
privatbesøk კერძო ვიზიტი
privatbibliotek კერძო ბიბლიოთეკა
privatbil კერძო მანქანა
privatbilist კერძო ავტომფლობელი
privatbolig კერძო სახლი
privatbrev პირადული წერილი
privatdetektiv კერძო დეტექტივი
privatdrevet კერძო
privatefterforsker კერძო გამომძიებელი
privateid კერძო
privateie კერძო საკუთრება, კერძო

მფლობელობა
privateiendom კერძო საკუთრება
privatetterforsker კერძო გამომძიებელი
privatfly კერძო თვითმფრინავი
privatflyger კერძო მფრინავი
privatflyver კერძო მფრინავი
privatformue კერძო საკუთრება
privathus კერძო სახლი
privatinitiativ კერძო ინიციატივა
privatisere პრივატიზება
privatisering პრივატიზაცია
privatiseringsplan პრივატიზაციის გეგმა
privatiseringspolitikk პრივატიზების პოლიტიკა
privatiseringsprogram პრივატიზაციის პროგრამა
privatiseringsprosess პრივატიზაციის პროცესი
privatiseringsvedtak პრივატიზების

გადაწყვეტილება
privatisert პრივატიზებული

prins privatisert
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privatklinikk კერძო კლინიკა
privatkorrespondanse კერძო მიმოწერა
privatkurs კერძო კურსი
privatlege კერძო ექიმი
privatleilighet კერძო ბინა
privatliv პირადი ცხოვრება
privatlærer კერძო მასწავლებელი
privatlærerinne კერძო მასწავლებელი

(ქალი)
privatpasient კერძო პაციენტი
privatperson კერძო პირი
privatradio კერძო რადიო
privatreise კერძო მოგზაურობა
privatsak პირადი საქმე
privatsamler კერძო კოლექციონერი
privatsamling კერძო კოლექცია
privatsjukehus კერძო საავადმყოფო
privatsjåfør კერძო მძღოლი
privatskole კერძო სკოლა
privatsykehus კერძო საავადმყოფო
privatteater კერძო თეატრი
privattelefon ბინის ტელეფონი, კერძო

ტელეფონი
privattime კერძო გაკვეთილი
privatundervisning კერძო სწავლება
privilegert პრივილეგირებული
privilegieløs უპრივილეგიო
privilegium პრივილეგია
proamerikansk პროამერიკული
problem პრობლემა
problematikk პრობლემატიკა
problematisk პრობლემატური
problembelastet პრობლემებით

დამძიმებული
problemfri უპრობლემო
problemfritt უპრობლემოდ
problemfylt პრობლემატური
problemløse პრობლემის გადაჭრა
problemskapende პრობლემების შემქმნელი
problemskaper პრობლემების შემქმნელი
problemstilling პრობლემის დასმა
prodemokratisk პროდემოკრატიული
produksjon წარმოება
produksjonsavbrudd წარმოების შეწყვეტა
produksjonsbegrensende წარმოების შემზღუდავი
produksjonsbegrensning წარმოების შეზღუდვა
produksjonsevne წარმოების უნარი
produksjonsfase წარმოების ფაზა
produksjonsfly სერიული თვითმფრინავი
produksjonsgren წარმოების დარგი
produksjonsmetode წარმოების მეთოდი
produksjonsnedgang წარმოების შემცირება
produksjonsperiode წარმოების პერიოდი

produksjonsplan წარმოების გეგმა
produksjonspotensiale წარმოების პოტენციალი
produksjonsprosess წარმოების პროცესი
produksjonsreduksjon წარმოების შემცირება
produksjonsregulerende წარმოების

მარეგულირებელი
produksjonsstans წარმოების შეჩერება
produksjonsstart წარმოების გაშვება
produksjonsstopp წარმოების შეჩერება
produksjonsteknologi წარმოების ტექნოლოგია
produksjonstid წარმოების დრო
produksjonsutvikling წარმოების განვითარება
produksjonsvekst წარმოების ზრდა
produksjonsvolum წარმოების მოცულობა
produksjonsøkning წარმოების ზრდა
produkt პროდუქტი, ნაწარმი

შედეგი
ნამრავლი

produktiv პროდუქტიული
produktivitet პროდუქტიულობა
produktivitetsforbedring პროდუქტიულობის

გაუმჯობესება
produktivitetsnedgang პროდუქტიულობის კლება
produktivitetsvekst პროდუქტიულობის ზრდა
produktivitetsøkning პროდუქტიულობის ზრდა
produktkvalitet ნაწარმის ხარისხი
produktnavn ნაწარმის დასახელება
produsent მწარმოებელი
produsentansvar მწარმოებლის

პასუხისმგებლობა
produsentfirma მწარმოებელი კომპანია
produsentland მწარმოებელი ქვეყანა
produsentpris მწარმოებლის ფასი
produsentsynspunkt მწარმოებლის

თვალსაზრისი
produsere წარმოება
proeuropeisk პროევროპული
profesjon პროფესია, სპეციალობა
profesjonalisme პროფესიონალიზმი
profesjonalitet პროფესიონალიზმი
profesjonell პროფესიონალური
profesjonisme პროფესიონალიზმი
profesjonist პროფესიონალი
professor პროფესორი
professorat პროფესურა
professorlønn პროფესორის ხელფასი
professorstilling პროფესორის ადგილი
professortittel პროფესორის წოდება
profet წინასწარმეტყველი

წინამძღვარი
profetere წინასწარმეტყველება
profetisk წინასწარმეტყველური
proffidrett პროფესიონალური სპორტი

privatklinikk proffidrett
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proffkarriere პროფესიული კარიერა
profil პროფილი
profilmodifikasjon პროფილის შეცვლა
profitabel მომგებიანი
profitabilitet მომგებიანობა
profitt მოგება, სარგებელი
profittbegjær სარგებლის წყურვილი
profittjeger სარგებლის მაძიებელი
profittløs არამომგებიანი

არაკომერციული
profittorientert მოგებაზე ორიენტირებული
profitør სარგებლის მაძიებელი
proforma საჩვენებელი, ფორმალური,

ფიქტიური
proformaekteskap ფიქტიური ქორწინება
proformafaktura ფიქტიური ფაქტურა
profylakse პროფილაქტიკა, თავიდან

აცილება
profylaktisk პროფილაქტიკური
prognose პროგნოზი
prognosere პროგნოზირება
program პროგრამა
programeksempel პროგრამის მაგალითი
programeringsspråk პროგრამირების ენა
programfeil პროგრამული შეცდომა
programfil პროგრამული ფაილი,

შესრულებადი ფაილი
programforandring პროგრამის შეცვლა
programforberedelse პროგრამის მომზადება
programinnhold პროგრამის შინაარსი
programkildekode პროგრამული კოდი
programkode პროგრამული კოდი
programkoordinator პროგრამის

კოორდინატორი
programkvalitet პროგრამის ხარისხი
programleder წამყვანი
programmerbar პროგრამირებადი
programmere პროგრამირება
programmerer პროგრამისტი
programmering პროგრამირება
programmeringsarbeid პროგრამირება
programmeringserfaring პროგრამირების

გამოცდილება
programmeringsfase პროგრამირების ფაზა
programmeringsfeil პროგრამული შეცდომა
programmeringssprog პროგრამირების ენა
programmeringsspråk პროგრამირების ენა
programmeringsstil პროგრამირების სტილი
programmeringsterminologi პროგრამირების

ტერმინოლოგია
programmessig პროგრამული
programmodul პროგრამის მოდული
programpakke პროგრამათა პაკეტი

programredaksjon პროგრამის რედაქცია
programredaktør პროგრამის რედაქტორი
programserie პროგრამათა სერია
programsteg პროგრამის ბიჯი
programutvikler პროგრამისტი
programutvikling პროგრამირება
programvare პროგრამული

უზრუნველყოფა
programvareselskap პროგრამულ

უზრუნველყოფის კომპანია
programvareutvikler პროგრამისტი
programvareutvikling პროგრამირება
programvindu პროგრამის ფანჯარა
progresjon პროგრესია

წინსვლა
progressiv პროგრესიული
prohibitiv ამკრძალავი
projeksjon პროექცია
projeksjonsapparat პროექტორი
projektor პროექტორი
projisere პროექტირება
prokinesisk პროჩინური
proklamasjon პროკლამაცია, განცხადება,

გამოცხადება
proklamere გამოცხადება
proletar პროლეტარი
proletariat პროლეტარიატი
prolog პროლოგი, შესავალი
prolongasjon წაგრძელება, გაგრძელება
promenade გასეირნება
promenadegate ბულვარი
promenere გასეირნება
promille პრომილე, მეათასედი
promillefører ნასვამი მძღოლი
promilleføring ტარება ნასვამ

მდგომარეობაში
promillekjører ნასვამი მძღოლი
promillekjøring ტარება ნასვამ

მდგომარეობაში
promilleprøve ტესტი სისხლში

ალკოჰოლის შემცველობაზე
promilletest ტესტი სისხლში

ალკოჰოლის შემცველობაზე
prominent გამოჩენილი
prompe გაკუება, კუება
promping კუილი
prompt სწრაფი
pronomen ნაცვალსახელი
propaganda პროპაგანდა
propagandamessig პროპაგანდისტული
propagandaplakat პროპაგანდისტული

პლაკატი

proffkarriere propagandaplakat
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propagandatiltak პროპაგანდისტული
ღონისძიება

propagandaøyemed პროპაგანდის მიზნით
propagandistisk პროპაგანდისტული
propan პროპანი
propandrevet პროპანზე მომუშავე
propangass პროპანი
propell პროპელერი
propelldrevet პროპელერიანი
propellfly პროპელერიანი

(არარეაქტიული)
თვითმფრინავი

proper სათანადო
propolis დინდგელი, პროპოლისი
proponere შემოთავაზება
proporsjon პროპორცია
proporsjonal პროპორციული
proporsjonalitet პროპორციულობა
proporsjonalitetsfaktor პროპორციულობის

კოეფიციენტი
proporsjonssystem პროპორციული სისტემა
proposisjon წინადადება, კანონპროექტი
propp საცობი
proppe დახურვა
proppfull ბოლომდე გავსებული
prorektor პრორექტორი
prosa პროზა
prosedural პროცედურული
prosedyre პროცედურა
prosedyrefeil პროცედურული შეცდომა
prosedyremessig პროცედურული
prosedyrespørsmål პროცედურული საკითხი
prosent პროცენტი
prosentandel პროცენტული წილი
prosentdel პროცენტული წილი
prosentfordeling პროცენტული განაწილება
prosentinnhold პროცენტული შემცველობა
prosentmessig პროცენტული
prosentsats საპროცენტო განაკვეთი
prosentuel პროცენტული
prosentvis პროცენტულად
prosesjon პროცესია
prosess პროცესი
prosessforståelse პროცესის გაგება
prosessor პროცესორი
prosessuell პროცესუალური
prosit მიმართვა ცემინებისას,

ჯანმრთელობა, სიცოცხლე
prosjekt პროექტი
prosjektadministrator პროექტის

ადმინისტრატორი
prosjektansvarlig პროექტზე პასუხისმგებელი
prosjektbeskrivelse პროექტის აღწერა

prosjektdeltager პროექტის მონაწილე
prosjektdeltaker პროექტის მონაწილე
prosjektere პროექტირება,

დაპროექტება
prosjektering პროექტირება,

დაპროექტება
prosjekteringsfase პროექტირების ფაზა
prosjektfase პროექტირების ფაზა
prosjektil ჭურვი, ყუმბარა
prosjektkoordinator პროექტის კოორდინატორი
prosjektledelse პროექტის

ხელმძღვანელობა
prosjektleder პროექტის ხელმძღვანელი
prosjektomfang პროექტის მოცულობა
prosjektplan პროექტის გეგმა
prosjektør პროჟექტორი
prosjektørlys პროჟექტორის შუქი
prospekt ხედი
prospektkort ღია საფოსტო ბარათი
prostata პროსტატის ჯირკვალი
prostatakreft პროსტატის კიბო
prostataoperasjon პროსტატის ოპერაცია
prostituere კომპრომეტირება

სხეულით ვაჭრობა
prostituering კომპრომეტირება

სხეულით ვაჭრობა
prostituert მეძავი, როსკიპი, ბოზი
prostitusjon პროსტიტუცია, მეძაობა
prostitusjonsvirksomhet პროსტიტუცია
protein პროტეინი, ცილა
proteininnhold ცილის შემცველობა
proteinmangel ცილის ნაკლებობა
proteksjon პროტექცია
proteksjonisme პროტექციონიზმი
proteksjonist პროტექციონისტი
proteksjonistisk პროტექციონისტული
protektorat პროტექტორატი
protese პროთეზი
protest პროტესტი
protestaksjon საპროტესტო აქცია
protestant პროტესტანტი,

გამპროტესტებელი
protestantisk პროტესტანტული
protestantisme პროტესტანტიზმი
protestbevegelse წინააღმდეგობის მოძრაობა
protestbølge პროტესტების ტალღა
protestdag პროტესტის დღე
protestdemonstrasjon საპროტესტო

დემონსტრაცია
protestere გაპროტესტება
protestkampanje საპროტესტო კამპანია
protestmarsj საპროტესტო მსვლელობა
protestnote საპროტესტო ნოტა

propagandatiltak protestnote
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protesttog დემონსტრაცია,
საპროტესტო მსვლელობა

protestytring პროტესტის გამოხატვა
protokoll პროტოკოლი
protokollføre ოქმში შეტანა
protokollføring ოქმში შეტანა
proton პროტონი
protoplasma პროტოპლაზმა
prototype პროტოტიპი
prov სამხილი
prove მტკიცება
proviant პროვიზია
provins პროვინცია
provinsaktig პროვინციული
provinsboer პროვინციელი
provinsby პროვინციული ქალაქი
provinshovedstad პროვინციის დედაქალაქი
provinsialisme პროვინციალიზმი
provinsiell პროვინციული
provisorisk დროებითი
provokasjon პროვოკაცია
provokatorisk პროვოკატორული
provokatør პროვოკატორი
provosere პროვოცირება
pryd მორთულობა, მოსართავი
prydbusk დეკორატიული ბუჩქი
pryde გალამაზება, მორთვა
prydelig ლამაზი, დამამშვენებელი
prydelse მორთულობა
prydplante დეკორატიული მცენარე
prydsvinerot მთის ბარისპირა (მცენარე

Stachys macrantha)
przewalskihest პრჟევალსკის ცხენი
prærie პრერია
prærieulv კოიოტი (ცხოველი Canis

latrans)
prøve ცდა, ექსპერიმენტი

მოსინჯვა
ნიმუში
საკონტროლო სამუშაო,
გამოცდა
სინჯი
რეპეტიცია
მტკიცება

prøveabonnement საცდელი აბონემენტი
prøveballong ზონდი
prøveboring საცდელი ბურღვა
prøveeksemplar საცდელი ეგზემპლარი
prøvefly საცდელი თვითმფრინავი
prøveflyger მფრინავი-გამომცდელი
prøveflygning საცდელი ფრენა
prøveflyver მფრინავი-გამომცდელი
prøveflyvning საცდელი ფრენა

prøvekanin საცდელი ბაჭია
prøvelse გამოცდა
prøveperiode საცდელი პერიოდი
prøveprogram საცდელი პროგრამა
prøveprosjekt საცდელი პროექტი
prøverom ტანსაცმლის მოსაზომი

ოთახი
prøverør სინჯარა
prøverørsbefruktning ხელოვნური განაყოფიერება
prøvesprenging საცდელი აფეთქება
prøvesprengning საცდელი აფეთქება
prøvetid საცდელი ვადა
prøvetidsansettelse საცდელი პერიოდით

დასაქმება
prøvning გამოცდა
pseudodemokratisk ფსევდოდემოკრატიული
pseudomoderne ფსევდოთანამედროვე
pseudonym ფსევდონიმი
pseudovitenskap ფსევდომეცნიერება
pseudovitenskapelig ფსევდომეცნიერული
psevdonym ფსევდონიმი
psoriasis ფსორიაზი
psyke ფსიქიკა
psykiater ფსიქიატრი
psykiatri ფსიქიატრია
psykiatrisk ფსიქიატრიული
psykisk ფსიქიკური
psykoanalyse ფსიქოანალიზი
psykoanalytiker ფსიქოანალიტიკოსი
psykoanalytisk ფსიქოანალიტიკური
psykolog ფსიქოლოგი
psykologhjelp ფსიქოლოგის დახმარება
psykologi ფსიქოლოგია
psykologisk ფსიქოლოგიური
psykologiutdannelse ფსიქოლოგის განათლება
psykologiutdanning ფსიქოლოგის განათლება
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
pubertetstid პებურტატის პერიოდი
publikasjon პუბლიკაცია
publikasjonsliste გამოქვეყნებულ შრომათა

სია
publikum პუბლიკა

protesttog publikum
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publisere გამოქვეყნება
publisering გამოქვეყნება
publisert გამოქვეყნებული,

გამოცემული
publisist პუბლიცისტი
puddel პუდელი
pudder პუდრი
pugge დაზეპირება, დაზუთხვა
puggestoff დასაზეპირებელი მასალა
pugget დაზეპირებული,

დაზუთხული
pukk ღორღი
pukkel კუზი
pukkelrygget კუზიანი
pukkstein ღორღი
pukksten ღორღი
pukkverk კარიერი
puls მაჯისცემა
pulsslag მაჯისცემა
pulsåre არტერია
pult საწერი მაგიდა

მერხი
pulver ფხვნილი
pulverisere გამტვერება
pulverisering გამტვერება
pulvermelk რძის ფხვნილი
pulvermjølk რძის ფხვნილი
puma პუმა (ცხოველი Puma

concolor)
pumaunge პუმის ბოკვერი
pumpe ტუმბო

ტუმბვა
pund ფუნტი
pundkurs ფუნტის კურსი
pung საფულე

ჩანთა
pungbjørn კოალა
pungdyr ჩანთოსანი ძუძუმწოვარი
pungrotte ოპოსუმი (ცხოველი

ოჯახიდან Didelphidae)
punkt წერტილი

სტადია, ფაზა
punktlig პუნქტუალური
punktlighet პუნქტუალობა,

პუნქტუალურობა
punktskrift ბრაილის შრიფტი
punktskriftsutgave ბრაილის გამოცემა
punktum წერტილი
pupill გუგა
pupp ძუძუ
puppe ჭუპრი
puppestadium ჭუპრის სტადია
purpurfarget მეწამული

purpurfarvet მეწამული
purpurrød მეწამული
purre ხახვი
purreløk ხახვი
pus ფისუნია
pusekatt ფისუნია
puss წმენდა, გაწმენდა,

გაპრიალება
pusse წმენდა, გაწმენდა,

გაპრიალება
pussefille ჩვარი, ტილო
pusseklut ჩვარი, ტილო
pust სუნთქვა
puste სუნთქვა
pustestans სუნთქვის გაჩერება
pute ბალიში
puteformet ბალიშისებრი
putevar ბალიშისპირი
pyjamas ღამის პერანგი
pynt მოსართავი
pynte გალამაზება, მორთვა,

დამშვენება
pyntet გალამაზებული, მორთული
pyramidal პირამიდისებრი
pyramide პირამიდა
pyramideformet პირამიდისებრი
pyroman პირომანი
pyromani პირომანია
pyrometer პირომეტრი
pyrometri პირომეტრია
pyrotekniker პიროტექნიკოსი
pyroteknikk პიროტექნიკა
pyton პითონი
pytonslange პითონი
pytt გუბე
pæl ხიმინჯი
pære მსხალი
pæreformet მსხლის ფორმის
pæreliknende მსხლისებრი
pæretre მსხალი
pøbel ხულიგანი
pøbelaktig ხულიგნური
pølse სოსისი

კუპატი
pøs ვედრო
pøse სხმა, ღვრა
pøsregn კოკისპირული წვიმა
på -ზე, -ში
påbegynne წამოწყება
påbygg მინაშენი
påfallende თვალშისაცემი,

გამაოცებელი,
განსაცვიფრებელი

publisere påfallende
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påfugl ფარშევანგი (ფრინველის
სახეობა Pavo)

påfuglfarget ფარშევანგისფერი
påfuglfjær ფარშევანგი ფრთა
påfuglhale ფარშევანგის კუდი
påfuglliknende ფარშევანგისებრი
påfyll დანამატი
påfølgende მომდევნო, შემდგომი
pågripe ჩავლება, დაკავება
pågripelse დაკავება
pågå მიმდინარეობა
pågående მიმდინარე
påklage გასაჩივრება
påkledning ტანისამოსი
påle ხიმინჯი, სვეტი
pålegg დანამატი

პურზე წასასმელი
pålegge დადება

დაკისრება
pålitelig სანდო, საიმედო
pålitelighet საიმედობა
påmelding რეგისტრაცია, ჩაწერა
påminne შეხსენება
påminnelig სამახსოვრო
påminnelse შეხსენება
påminning შეხსენება
påpasselig ყურადღებიანი,

დაკვირვებული
påpasselighet ყურადღება
påpeke მითითება, ჩვენება,

მინიშნება
påpekende ჩვენებითი

მიმანიშნებელი
påpeking მითითება, ჩვენება
påpekning მითითება, ჩვენება
påpekt მითითებული, ნაჩვენები
påplussing მიმატება
pårørende ჭირისუფალი
påske აღდგომა
påskeaften დიდი შაბათი (აღდგომის

წინა დღე)
påskeegg აღდგომის კვერცხი
påskeferie სააღდგომო არდადეგები

სააღდგომო შვებულება
påskelilje ნარგიზი
påskestemning სააღდგომო განწყობა
påsketid აღდგომის პერიოდი
påskjønne დაფასება
påskjønnelse დაფასება
påskjønnelsesverdig დასაფასებელი
påskrift წარწერა
påskynde დაჩქარება
påstand მტკიცება

påstigning ასვლა
påstå მტკიცება
påståelig მიმწოლი
påsyn თვალწინ
påtale გაკიცხვა

ბრალდება
påtalende ბრალდებითი
påvente ლოდინი
påvirke ზეგავლენა, ზემოქმედება
påvirking ზეგავლენა
påvirkning ზეგავლენა, ზემოქმედება
påvirkningsmulighet ზეგავლენის შესაძლებლობა
påvise ჩვენება, მითითება
påviselig აშკარა
qatarer კატარელი
qatarsk კატარული
quadrupol კვადრუპოლი
quisling მოღალატე
quiz ვიქტორინა
quorum ქვორუმი
rabarbra რევანდი (მცენარე Rheum)
rabarbrablad რევანდის ფოთოლი
rabarbrarot რევანდის ფესვი
rabatt ფასდაკლება
rabattkort ფასდაკლების ბარათი
rabbiner რაბინი
rabies ცოფი
rabiessmitte ცოფის გადადება
rabiesvaksine ცოფის ვაქცინა
race დოღი

რბოლა
racket ჩოგანი
rad რიგი, მწკრივი
radar რადარი
radarpar ტანდემი
radarskjerm რადარის ეკრანი
rade ჩამწკრივება
radere ამოშლა, წაშლა
radergummi საშლელი
radial რადიალური
radialhastighet რადიალური სიჩქარე
radian რადიანი
radiasjon რადიაცია, გამოსხივება
radiator რადიატორი
radiell რადიალური
radiere გამოსხივება
radikal რადიკალი

რადიკალური
radikaler რადიკალი
radikalisme რადიკალიზმი
radikalist რადიკალი
radikalistisk რადიკალური
radikalt რადიკალურად

påfugl radikalt
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radikand ფესვქვეშა გამოსახულება
radio რადიო
radioaktiv რადიოაქტიური
radioaktivitet რადიოაქტივობა
radioaktivitetsnivå რადიოაქტივობის დონე
radioamatør რადიომოყვარული
radioantenne რადიოანტენა
radioastronomi რადიოასტრონომია
radioastronomisk რადიოასტრონომიული
radiobiologi რადიობიოლოგია
radiobutikk რადიომაღაზია
radiobærebølge მატარებელი

რადიოსიგნალი
radiobølge რადიოტალღა
radiobølgefrekvens რადიოტალღის სიხშირე
radiodebatt რადიოდებატი
radiodiskusjon რადიოდისკუსია
radioekko რადიოექო
radiofabrikk რადიოქარხანა
radiofoni რადიოფონია
radioforbindelse რადიოკავშირი
radioforstyrrelser რადიოხარვეზები
radiofrekvens რადიოსიხშირე
radiofrekvensbånd რადიოსიხშირეთა

დიაპაზონი
radiofyr რადიოშუქურა
radiofysikk რადიოფიზიკა
radiofysisk რადიოფიზიკური
radiografi რადიოგრაფია
radiogram რადიოგრამა
radiohørespill რადიოპიესა
radioingeniør რადიოინჟინერი
radiointervju რადიოინტერვიუ
radiojournalist რადიოჟურნალისტი
radiojournalistikk რადიოჟურნალისტიკა
radiokilde გამოსხივების წყარო
radiokjemi რადიოქიმია
radiokjemisk რადიოქიმიური
radioklubb რადიოკლუბი
radiokommentator რადიოკომენტატორი
radiokommunikasjon რადიოკომუნიკაცია
radiokommunikasjonsnett სარადიოკომუნიკაციო

ქსელი
radiokompass რადიოკომპასი
radiokonsert რადიოკონცერტი
radiokringkasting რადიომაუწყებლობა
radiokringkastingsselskap სარადიომაუწყებლო

კომპანია
radiokritiker რადიოკრიტიკოსი
radiokurs რადიოკურსი
radiolampe რადიოლამპა
radiolog რადიოლოგი
radiologi რადიოლოგია

radiologisk რადიოლოგიური
radiolytter რადიომსმენელი
radiomast რადიოანძა
radiomedarbeider რადიოს თანამშრომელი
radiometer რადიომეტრი
radiomontør რადიოხელოსანი
radiomottager რადიომიმღები
radiomottaker რადიომიმღები
radionavigasjon რადიონავიგაცია
radionett რადიოქსელი
radionyhet რადიოსიახლე
radiopeiling რადიოპელენგაცია
radioprodusent რადიომწარმოებელი
radioprogram რადიოგადაცემა
radioreklame რადიორეკლამა
radioreparatør რადიოხელოსანი
radioreporter რადიოჟურნალისტი
radiosamband რადიოკავშირი
radioselskap რადიოკომპანია
radiosender რადიოგადამცემი
radiosending რადიოგადაცემა
radiosignal რადიოსიგნალი
radioskuespill რადიოსპექტაკლი
radiosonde რადიოზონდი
radiostasjon რადიოსადგური
radiostudio რადიოსტუდია
radiostyring დისტანციური მართვა
radiostyrt რადიომართვადი
radiostøy რადიოხარვეზები, ფონი
radioteater რადიოთეატრი
radioteaterstykke რადიოპიესა
radioteknikk რადიოტექნიკა
radiotelefon რადიოტელეფონი
radiotelefoni რადიოტელეფონია
radiotelegraf რადიოტელეგრაფი
radioteleskop რადიოტელესკოპი
radioterapi რადიოთერაპია
radioverksted რადიოსახელოსნო
radiovert რადიოწამყავნი
radiovertinne რადიოწამყავნი
radium რადიუმი
radius რადიუსი
radiæl რადიალური

სხივისებრი
radmager გამხდარი,

გაძვალტყავებული
radon რადონი
radongass რადონი
radonstråling რადონის გამოსხივება
raffinere რაფინირება, გადამუშავება,

განწმენდა
raffinering რაფინირება, გადამუშავება,

განწმენდა

radikand raffinering
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raffinert რაფინირებული
ragnarokk სამყაროს აღსასრული
raid რეიდი, შემოსევა
rake ფოცხი

ფოცხვა
rakett რაკეტა
rakettangrep სარაკეტო თავდასხმა
rakettdrivstoff სარაკეტო საწვავი
rakettforsvar სარაკეტო თავდაცვა
rakettforsvarssystem სარაკეტო თავდაცვის

სისტემა
rakettluftvern საჰაერო თავდაცვა
rakettoppskytning რაკეტის გაშვება
rakettsystem სარაკეტო სისტემა
rakettutskyting რაკეტის გაშვება
rally რალი, რბოლა, ავტორბოლა
ramadan რამადანი
rambukk ტარანი
ramme ჩარჩო

ჩარჩოში ჩასმა,
შემოფარგვლა

rammeavtale ჩარჩო-ხელშეკრულება
rammebestemmelse ჩარჩო დადგენილება
rammekonvensjon ჩარჩო-კონვენცია
rammeplan ჩარჩო-გეგმა
rammeprogram ჩარჩო-პროგრამა
ramsløk ღანძილი (მცენარე Allium

ursinum)
ran ძარცვა
rand კიდე, ზღვარი
randbetingelse სასაზღვრო პირობა
randintegral ინტეგრალი საზღვარზე
randverdi სასაზღვრო მნიშვნელობა
randverdiproblem ამოცანა სასაზღვრო

პირობებით, განტოლებათა
სისტემა სასაზღვრო
პირობებით

rane ძარცვა
raner მძარცველი, ყაჩაღი
rang რანგი

წოდება
rangere დახარისხება
rangordning იერარქია
ransake ჩხრეკა, გაჩხრეკა
ransakelse ჩხრეკა
ransel ზურგჩანთა
ransforsøk ყაჩაღობის მცდელობა
ransmann მძარცველი, ყაჩაღი
ransoffer დაყაჩაღებული, ყაჩაღობის

მსხვერპლი
ranssted ყაჩაღობის ადგილი
ransutbytte ნაძარცვი
ranunkel ბაია (მცენარე Ranunculus)

rapphøne გნოლი (ფრინველი Perdix
perdix)

rapport ანგარიში
პატაკი

rapportere ანგარიშის ჩაბარება
raps რაფსი
rapsfrø რაფსის თესლი
rapsfrøolje რაფსის ზეთი
rapsolje რაფსის ზეთი
rar უცნაური
raring უცნაური ადამიანი
ras ზვავი

მეწყერი
rase რასა

მძვინვარება
rasediskriminering რასობრივი დისკრიმინაცია
rasedyr სუფთა ჯიშის (ჯიშიანი)

ცხოველი
rasefordom რასობრივი ცრურწმენა
rasehater რასისტი
rasekatt ჯიშიანი კატა
rasemessig რასობრივი
rasende განრისხებული,

გაშმაგებული,
გაცოფებული, მძვინვარე

raseorientert რასობრივი
rasere მძვინვარება
raserelatert რასობრივი
raseri სიშმაგე, სიბრაზე
raseskille რასობრივი დაყოფა
raseskilnad რასობრივი სხვაობა
rasetilhørighet რასობრივი კუთვნილება
rasfare ზვავსაშიშროება,

მეწყერსაშიშროება
rasfarlig ზვავსაშიში, მეწყერსაშიში
rasisme რასიზმი
rasist რასისტი
rasistisk რასისტული
rasjon რაციონი
rasjonal რაციონალური
rasjonalisme რაციონალიზმი
rasjonell რაციონალური
rask სწრაფი, ჩქარი
raskhet სისწრაფე, სიჩქარე
raskt სწრაფად, ჩქარა
rasktgående სწრაფმავალი
rasktvoksende სწრაფად მზარდი
rassikkerhet მეწყერუსაფრთხოება

ზვავუსაფრთხოება
rassted ზვავსაშიში ადგილი
rast შესვენება
rastløs მოუსვენარი,

სიმშვიდედაკარგული

raffinert rastløs
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rastløshet მოუსვენრობა
ratifikasjon რატიფიკაცია
ratifikasjonsprosess რატიფიკაციის პროცესი
ratifisere რატიფიცირება
ratifisering რატიფიცირება
ratifiseringsprosess რატიფიკაციის პროცესი
ratifisert რატიფიცირებული
ratio გონივრულობა
ratt საჭე
rattlås საჭის ჩამკეტი
rav ქარვა
ravfarget ქარვისფერი
ravfarvet ქარვისფერი
ravn ყორანი (ჩიტი Corvus corax)
ravnekrok მიყრუებული ადგილი
ravnemor ცუდი დედა
ravnorsk სუფთა ნორვეგიული
ravnsvart ყორანივით შავი
ravnunge ყორანის ბარტყი
reagens რეაქტივი
reagensglass სინჯარა
reagensrør სინჯარა
reagere რეაგირება
reaksjon რეაქცია

უკუქმედება
reaksjonsdrevet რეაქტიული
reaksjonshastighet რეაქციის სისწრაფე
reaksjonsprodukt რეაქციის პროდუქტი
reaktor რეაქტორი

რეაქტიული
თვითმფრინავის ტურბინა

reaktorbrensel ბირთვული საწვავი
reaktorsikkerhet რეაქტორის უსაფრთხოება
reaktortype რეაქტორის ტიპი
real რეალური
realfag ზუსტი და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი

realia რეალიები
realinntekt რეალური შემოსავალი
realisabel რეალიზებადი,

განხორციელებადი
realisasjon რეალიზაცია
realisasjonspris სარეალიზაციო ფასი
realiserbar რეალიზებადი,

განხორციელებადი
realisere განხორციელება,

ხორცშესხმა, რეალიზება
realisering განხორციელება,

ხორცშესხმა, რეალიზება
realisert რეალიზებული
realisme რეალიზმი
realist რეალისტი

realistisk რეალისტური
realitet რეალობა
realitetssans სინამდვილის გრძნობა
reallinje ზუსტი და

საბუნებისმეტყველო განხრა
reallønn რეალური ხელფასი
rebell მეამბოხე
rebus რებუსი
recensent რეცენზენტი
recensjon რეცენზია
redaksjon რედაქცია
redaksjonell რედაქციული, სარედაქციო
redaksjonsartikkel სარედაქციო წერილი
redaksjonsmedlem რედაქციის წევრი
redaktør რედაქტორი
redaktøransvar რედაქტორის

პასუხისმგებლობა
redaktørfunksjon რედაქტორის ფუნქცია
redaktørstilling რედაქტორის თანამდებობა
redd შეშინებული

შეშფოთებული
redde შველა, გადარჩენა
reddhare მშიშარა
reddik ბოლოკი (მცენარე Raphanus

sativus)
reddsom საშინელი, საზარელი
rede ბუდე

მზა
redeplass ბუდობის ადგილი
reder მენავე, ნავების მეპატრონე
rederi სანაოსნო კომპანია
rederiselskap სანაოსნო კომპანია
redigere რედაქტირება
redigering რედაქტირება
redigeringsfase რედაქტირების ფაზა
redigert რედაქტირებული,

შესწორებული
redistribuere გადანაწილება
redning შველა, გადარჩენა, ხსნა
redningsaksjon სამაშველო ოპერაცია
redningsarbeid სამაშველო ღონისძიებები
redningsarbeider მაშველი
redningsbåt მაშველი ნავი
redningsfartøy მაშველი ნავი
redningsforsøk გადარჩენის მცდელობა
redningshelikopter მაშველი შვეულმფრენი
redningshelikopterbase სამაშველო

შვეულმფრენების ბაზა
redningskorps სამაშველო სამსახური
redningskvinne მაშველი ქალი
redningsløs უსაშველო
redningsmann მაშველი, მხსნელი
redningsmannskap სამაშველო ჯგუფი

rastløshet redningsmannskap
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redningsoperasjon სამაშველო ოპერაცია
redningsplanke მაშველი რგოლი,

დახმარების ხელი
redningsskip მაშველი ნავი
redningsskøyte მაშველი კატარღა
redningstjeneste სამაშველო სამსახური
redningsutstyr სამაშველო აღჭურვილობა
redningsvesen სამაშველო სამსახური
redningsvest მაშველი ჟილეტი
redsel შიში

საშინელება
redselsfull საშინელი, საზარელი
redselsherredømme ტერორი
redselshistorie საზარელი ამბავი
redselsregime საზარელი რეჟიმი
redskap სამუშაო იარაღი
reduksjon დაწევა, შემცირება

რედუქცია
redundant ზედმეტი, ჭარბი
redusere დაწევა, შემცირება
redusert დაწეული
reel რეალური, ნამდვილი
reell რეალური, ნამდვილი
referanse რეკომენდაცია,

გამოხმაურება
referat კონსპექტი, ჩანაწერი

რეფერატი
referendum რეფერენდუმი
refleks ანარეკლი

რეფლექსი
refleksbevegelse რეფლექსური მოძრაობა
refleksbånd სინათლის ამრეკლავი

ზოლი
reflekshalsbånd ამრეკლავი საყელო
refleksjon არეკვლა

განსჯა, გააზრება
reflektere არეკვლა

ასახვა
განსჯა, გააზრება

reflektert გააზრებული
reflektor ამრეკლი, რეფლექტორი
reform რეფორმა
reformasjon რეფორმირება
reformator რეფორმატორი,

გარდამქმნელი
reformatorisk რეფორმატორული
reformbestrebelse რეფორმებისადმი სწრაფვა
reformbølge რეფორმების ტალღა
reformere რეფორმირება
reformering რეფორმირება
reformeringsprosess რეფორმირების პროცესი
reformert რეფორმირებული
reformfase რეფორმების ფაზა

reformfiendtlig რეფორმისადმი მტრულად
განწყობილი, რეფორმის
მოწინააღმდეგე

reformist რეფორმის მომხრე,
რეფორმისტი

reformistisk რეფორმისტული
reformmotstander რეფორმის მოწინააღმდეგე
reformpakke რეფორმათა პაკეტი
reformpolitiker რეფორმატორი

პოლიტიკოსი
reformprogram რეფორმების პროგრამა
reformprosess რეფორმირების პროცესი
reformtempo რეფორმირების ტემპი
reformtilhenger რეფორმის მომხრე
reformvennlig რეფორმისადმი

დადებითად განწყობილი,
რეფორმის მომხრე

refraksjon სინათლის გარდატეხა,
შუქტეხა, რეფრაქცია

refraktor რეფრაქტორი
refraktorteleskop რეფრაქტორი
refreng მისამღერი
refrengsanger ვოკალისტი
refundere ანაზღაურება
refundering ანაზღაურება
refusere უარყოფა, უგულებელყოფა,

უკუგდება
refusjon ანაზღაურება
regatta რეგატა
regel წესი

კანონზომიერება
regelbrudd წესის დარღვევა
regelbundet კანონზომიერი
regelendring წესების შეცვლა
regelforenkling წესების გამარტივება
regelforståelse წესების გაგება
regelmessig სწორი, წესიერი

რეგულარული
regelstridig წესებთან შეუსაბამო
regenerasjon აღდგენა
regi ხელმძღვანელობა

რეჟისურა
regime რეჟიმი
regimekritiker რეჟიმის კრიტიკოსი
regimemotstander რეჟიმის მოწინააღმდეგე
regimeskifte რეჟიმის შეცვლა
regina დედოფალი
region რეგიონი
regional რეგიონალური
regionalpolitikk რეგიონალური პოლიტიკა
regionalvalg ადგილობრივი არჩევნები
regionavis რეგიონალური გაზეთი
regioninndeling რეგიონებად დაყოფა

redningsoperasjon regioninndeling
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regionsavis რეგიონალური გაზეთი
regionsjukehus რეგიონალური

საავადმყოფო
regionssenter რეგიონალური ცენტრი
regionssjukehus რეგიონალური

საავადმყოფო
regionssykehus რეგიონალური

საავადმყოფო
regionsteater ადგილობრივი თეატრი
regionsykehus რეგიონალური

საავადმყოფო
regissør რეჟისორი
register რეესტრი

ანბანური საძიებელი
რეგისტრი

registrere რეგისტრირება,
დარეგისტრირება

registrering რეგისტრაცია
registreringsavgift სარეგისტრაციო

გადასახადი
registreringsdato რეგისტრაციის თარიღი
registreringsfrist რეგისტრაციის ბოლო ვადა
registreringsnummer რეგისტრაციის ნომერი
registreringsprosess რეგისტრაციის პროცესი
registrert რეგისტრირებული,

დარეგისტრირებული
regjere მართვა, მბრძანებლობა
regjerende მმართველი
regjering ხელისუფლება,

მმართველობა, მთავრობა
regjeringsadvokat სახელმწიფო პროკურორი
regjeringsansvar მთავრობის

პასუხისმგებლობა
regjeringsbeslutning მთავრობის

გადაწყვეტილება
regjeringsbygg სამთავრობო შენობა
regjeringsbygning სამთავრობო შენობა
regjeringsbytte მთავრობის ცვლა
regjeringsdannelse მთავრობის ფორმირება
regjeringsdelegasjon სამთავრობო დელეგაცია
regjeringseiendom მთავრობის საკუთრება
regjeringsfiendtlig მთავრობისადმი მტრულად

განწყობილი, მთავრობის
მოწინააღმდეგე

regjeringsflertall მმართველი უმრავლესობა
regjeringsform მმართველობის ფორმა
regjeringsinitiativ მთავრობის ინიციატივა
regjeringskoalisjon მმართველი კოალიცია
regjeringskrise სამთავრობო კრიზისი
regjeringslojal მთავრობისადმი

ლოიალური
regjeringsmakt მთავრობის ძალაუფლება
regjeringsmedlem მთავრობის წევრი

regjeringsmøte მთავრობის სხდომა
regjeringsorgan მმართველი ორგანო
regjeringsparti მმართველი პარტია
regjeringsperiode მმართველობის პერიოდი
regjeringspåvirkning მთავრობის ზეგავლენა
regjeringsrelatert მთავრობასთან

დაკავშირებული
regjeringsrepresentant მთავრობის

წარმომადგენელი
regjeringsskifte მთავრობის შეცვლა
regjeringstalsmann მთავრობის

წარმომადგენელი
regjeringsvennlig მთავრობის მომხრე
regjerningsfiendtlig მთავრობის მოწინააღმდეგე
reglement წესები, წესდება, განაწესი
regn წვიმა
regnbue ცისარტყელა
regnbuefarger ცისარტყელის ფერები
regnbuefarget ცისარტყელოვანი
regnbuefarver ცისარტყელის ფერები
regnbuefarvet ცისარტყელოვანი
regnbuehinne თვალის ფერადი გარსი,

ირისი
regnbuehinnebetennelse ირიდოციკლიტი, თვალის

ფერადი გარსის ანთება
regnbueørret ცისარტყელოვანი კალმახი

(თევზი Salmo gairdneri)
regnbyge თავსხმა წვიმა
regndag წვიმიანი დღე
regndråpe წვიმის წვეთი
regne თვლა, ანგარიში

წვიმა
regnemetode დათვლის მეთოდი
regnemåte თვლის მეთოდი
regnfrakk ლაბადა
regnfull წვიმიანი
regning არითმეტიკა

ანგარიში
აღრიცხვა

regningsart მოქმედება რიცხვებზე
regnjakke ლაბადა
regnkappe ლაბადა
regnmangel წვიმის დანაკლისი
regnperiode წვიმების სეზონი
regnpytt გუბე
regnskap აღრიცხვა

ანგარიშსწორება
regnskapsavdeling ბუღალტერია
regnskapsfører ბუღალტერი
regnskapsmedarbeider ბუღალტერიის

თანამშრომელი
regnskapsmessig საანგარიშო
regnskapspliktig ანგარიშვალდებული

regionsavis regnskapspliktig
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regnskog ტროპიკული ტყე
regnskur თავსხმა წვიმა
regnsky წვიმის ფენა ღრუბელი
regnskyll თავსხმა წვიმა
regntid წვიმიანი პერიოდი
regnvann წვიმის წყალი
regnvær წვიმიანი ამინდი
regnværsdag წვიმიანი დღე
regnværsperiode წვიმიანი პერიოდი
regnværssommer წვიმიანი ზაფხული
regnvåt წვიმისას დასველებული
regresjon რეგრესია
regresjonsanalyse რეგრესიული ანალიზი
regressiv რეგრესიული
regruppere გადაჯგუფება
regulant მარეგულირებელი უწყება
regularisere რეგულირება
regulator მარეგულირებელი,

მომწესრიგებელი
regulerbar რეგულირებადი
regulere რეგულირება
regulering რეგულირება,

დარეგულირება
reguleringsmekanisme რეგულირების მექანიზმი
reguleringsmyndighet მარეგულირებელი უწყება
reguleringsvesen მარეგულირებელი უწყება
regulert რეგულირებული
regulær რეგულარული, სწორი
regummiere ვულკანიზება

(საბურავების)
rehabilitasjon რეაბილიტაცია
rehabilitere რეაბილიტირება
rehabilitering რეაბილიტაცია
rehabiliteringsarbeid სარეაბილიტაციო სამუშაო
rehabiliteringsbehov რეაბილიტაციის საჭიროება
rehabiliteringsfase რეაბილიტაციის ფაზა
rehabiliteringsplan რეაბილიტაციის გეგმა
rehabiliteringsprosess რეაბილიტაციის პროცესი
rehabiliteringssenter სარეაბილიტაციო ცენტრი
rehabiliteringsspørsmål რეაბილიტაციის საკითხი
rein ჩრდილოეთის ირემი

(Rangifer tarandus)
reindrift მეირმეობა
reindriftsnæring მეირმეობა
reindyrking მეირმეობა
reinfann ასფურცელა (მცენარე

Tanacetum vulgare)
reinflokk ირმების გუნდი
reingjeter მეირმე
reinhorn ირმის რქა
reinjakt ირემზე ნადირობა
reinkalv ირმის ნუკრი
reinkjøtt ირმის ხორცი

reinku ფურირემი
reinlav ირმის ხავსი (Cladonia)
reinmose ირმის ხავსი (Cladonia)
reinrose რვაფოთოლა დრიადა

(მცენარე Dryas octopetala)
reinsbukk ხარირემი
reinsdyr ჩრდილოეთის ირემი

(Rangifer tarandus)
reinsdyrhorn ირმის რქა
reinsdyrkjøtt ირმის ხორცი
reinsdyrsgevir ჩრდილოეთის ირმის რქები
reinslig სუფთა
reintegrering რეინტეგრაცია
reintrodusere ხელახლა შემოღება
reip თოკი, ბაწარი
reir ბუდე
reirplass ბუდობის ადგილი
reirsted ბუდობის ადგილი
reise მოგზაურობა, მგზავრობა

დაყენება (საკითხის)
reisebransje ტურიზმი
reisebyrå ტურისტული სააგენტო,

ტუროპერატორი
reisedokument სამგზავრო საბუთი
reisefelle თანამგზავრი
reiseferdig გასამგზავრად

მომზადებული
reisefølge თანამგზავრი
reisefører გზამკვლევი
reiseglad მოგზაურობის მოყვარული
reisegods ბარგი
reisehåndbok გზამკვლევი
reiseklubb მოგზაურთა კლუბი
reiseleder გზამკვლევი

მეგზური
reiseliv ტურიზმი
reiselivsbransje ტურიზმი
reiselivsbrosjyre ტურისტული ბროშურა
reiselivsfag ტურიზმი (საგანი)
reiselivsnæring ტურიზმი
reiselivsoperatør ტუროპერატორი
reiselivsorientert ტურისტული
reiselivsutvikling ტურიზმის განვითარება
reiselysten მოგზაურობის მოყვარული
reisemål დანიშნულების ადგილი
reisende მგზავრი, მოგზაური
reiseselskap ტურისტული კომპანია
reisevaluta სამგზავრო ვალუტა
reke კრევეტი
rekke მწკრივი, რიგი

მიწვდომა, გაწვდომა
მოსწრება, დაწევა

regnskog rekke
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rekkefølge მიმდევრობა,
თანმიმდევრობა

rekkehus ჩამწკრივებულ სახლთა
კომპლექსი

rekkevidde მიწვდომის არე,
მოქმედების რადიუსი

rekkverk მოაჯირი
reklame რეკლამა
reklamebrosjyre სარეკლამო ბროშურა
reklamebyrå სარეკლამო სააგენტო
reklameforbud რეკლამის აკრძალვა
reklamefri რეკლამის გარეშე,

ურეკლამო
reklameinnslag სარეკლამო ჩანართი
reklameinntekt სარეკლამო შემოსავალი
reklamekampanje სარეკლამო კამპანია
reklameplakat სარეკლამო პლაკატი
reklamere რეკლამირება
reklamert რეკლამირებული
rekognosere დაზვერვა
rekognosering დაზვერვა
rekognoseringsfly მზვერავი თვითმფრინავი
rekognoseringshelikopter დაზვერვის შვეულმფრენი
rekognoseringssatellitt სადაზვერვო თანამგზავრი
rekognosør მზვერავი
rekommandasjon რეკომენდაცია
rekonstruksjon რეკონსტრუქცია
rekonstruksjonsarbeid სარეკონსტრუქციო სამუშაო
rekonvalesens გამოჯანმრთელება
rekord რეკორდი
rekordantall რეკორდული რაოდენობა
rekordartet რეკორდული
rekordavling რეკორდული მოსავალი
rekordbeløp რეკორდული თანხა
rekordfart რეკორდული სიჩქარე
rekordforbedring რეკორდის გაუმჯობესება
rekordhastighet რეკორდული სიჩქარე
rekordholder რეკორდსმენი
rekordhøy რეკორდულად მაღალი
rekordhøyde რეკორდული სიმაღლე
rekordlang რეკორდულად გრძელი
rekordlav რეკორდულად დაბალი
rekordlengde რეკორდული სიგრძე
rekordmessig რეკორდული
rekordnivå რეკორდული დონე
rekordopplag რეკორდული ტირაჟი
rekordrask რეკორდულად სწრაფი
rekordresultat რეკორდული შედეგი
rekordstor რეკორდულად დიდი
rekordtall რეკორდული რიცხვი
rekordtid რეკორდული დრო
rekordvekst რეკორდული ზრდა
rekordøkning რეკორდული ზრდა

rekreasjon დასვენება
rekreasjonssted დასვენების ადგილი
rekreasjonsøyemed დასასვენებლად
rekrutt წვევამდელი

ახალი აყვანილი
rekruttere მოწვევა, აყვანა, მოზიდვა
rekruttering მოწვევა, აყვანა, მოზიდვა
rektangel მართკუთხედი
rektangulær მართკუთხა
rektor რექტორი
rektorstilling რექტორის თანამდებობა
rektorvalg რექტორის არჩევნები
rektum სწორი ნაწლავი
rekursiv რეკურსიული
rekursjon რეკურსია
rekursjonsformel რეკურსიული ფორმულა
rekved დინებას გაყოლილი ხეტყე
rekviem რეკვიემი
relaksasjon რელაქსაცია
relasjon ურთიერთობა

თანაფარდობა
relativ ფარდობითი
relativisme რელატივიზმი,

ფარდობითობა
relativistisk რელატივისტური
relativitet ფარდობითობა
relativitetsteori ფარდობითობის თეორია
rele რელე
relevans მნიშვნელობა, არსებითობა
relevant აქტუალური

სათანადო
relieff რელიეფი
religion რელიგია
religionsfag რელიგიათმცოდნეობა
religionsfientlig ანტირელიგიური
religionsfientlighet ანტირელიგიურიობა
religionsfilosofi რელიგიის ფილოსოფია
religionsforfølgelse დევნა რელიგიურ

ნიადაგზე
religionsfornekter ათეისტი
religionsfrihet რწმენის თავისუფლება
religionshistorie რელიგიის ისტორია
religionskritikk რელიგიის კრიტიკა
religionstilhørighet რელიგიური კუთვნილება
religionsvitenskap რელიგიათმცოდნეობა
religiøs რელიგიური
religiøsitet რელიგიურობა
relikt რელიქტი
reliktfauna რელიქტური ფაუნა
reliktflora რელიქტური ფლორა
relikvie რელიკვია
relokasjon გადაადგილება, გადატანა
reluktans მაგნიტური წინაღობა

rekkefølge reluktans
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rem ღვედი
remanent ნარჩენი
remarkabel აღსანიშნავი
remis ყაიმი
remisparti ყაიმი
ren სუფთა, წმინდა
renavlet სუფთა ჯიშის
rendezvous რანდევუ, პაემანი
rendyrke კულტივირება
renessanse რენესანსი, აღორძინების

ხანა
renessansekunst რენესანსის ხელოვნება
renessansemusikk რენესანსის მუსიკა
renessansestil რენესანსის სტილი
rengjøre დასუფთავება
rengjører დამლაგებელი,

გამსუფთავებელი
rengjøring დალაგება
rengjøringsarbeid დალაგება
rengjøringshjelp დამლაგებელი
rengjøringsmiddel საწმენდი საშუალება
renhet სისუფთავე, სიწმინდე
renhetsgrad სისუფთავის ხარისხი
renhold სისუფთავის დაცვა
renholder დამლაგებელი,

გამსუფთავებელი
renholdsarbeider დამლაგებელი,

გამსუფთავებელი
renne ჩასადენი, ღარი

დენა
renovasjon გასუფთავება

განახლება
რემონტი

renovasjonsarbeider მენაგვე
renovatør მენაგვე
renovert გარემონტებული
rense წმენდა, გაწმენდა
renseanlegg გამწმენდი მოწყობილობა
rensefilter საწმენდი ფილტრი
renselse განწმენდა
renselsesprosess განწმენდის პროცესი
rensemetode წმენდის მეთოდი
rensemiddel საწმენდი საშუალება
renseprosess წმენდის პროცესი
renseri ქიმწმენდა
rensevæske საწმენდი სითხე
renske გაწმენდა
renslig სუფთა
rensning გაწმენდა
rentabel რენტაბელური
rente რენტა, საპროცენტო

განაკვეთი
renteberegning პროცენტების დარიცხვა

rentebinding საპროცენტო განაკვეთის
ფიქსაცია

rentebindingsperiode საპროცენტო განაკვეთის
ფიქსაციის პერიოდი

rentebindingstid საპროცენტო განაკვეთის
ფიქსაციის დრო

renteendring საპროცენტო განაკვეთის
შეცვლა

rentefastsettelse საპროცენტო განაკვეთის
დაფიქსირება

renteforhøyelse საპროცენტო განაკვეთის
გაზრდა

rentefri უპროცენტო
rentenedgang საპროცენტო განაკვეთის

შემცირება
rentenedsettelse საპროცენტო განაკვეთის

დაწევა
rentereduksjon საპროცენტო განაკვეთის

დაწევა
renteregulering საპროცენტო განაკვეთის

რეგულირება
rentesats საპროცენტო განაკვეთი
rentesenking საპროცენტო განაკვეთის

დაწევა
rentestigning საპროცენტო განაკვეთის

ზრდა
rentesvingning საპროცენტო განაკვეთის

მერყეობა
renteøkning საპროცენტო განაკვეთის

ზრდა
renvann სუფთა წყალი
renvaske რეცხვა
reol წიგნების კარადა, თაროედი
reorganisasjon რეორგანიზაცია
reorganisere რეორგანიზება
reorganisering რეორგანიზება
rep თოკი, ბაწარი
reparametrisere რეპარამეტრიზება
reparasjon შეკეთება, რემონტი
reparasjonsarbeid სარემონტო სამუშაო
reparatør შემკეთებელი, ხელოსანი
reparerbar შეკეთებადი
reparere შეკეთება
repatriasjon რეპატრიაცია
repatriere რეპატრიაცია
repertoar რეპერტუარი
repetere გამეორება
repetisjon გამეორება
repetisjonskurs გასამეორებელი კურსი
replikk რეპლიკა
reportasje რეპორტაჟი
reporter რეპორტიორი
representant წარმომადგენელი

rem representant
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representantskap სამეთვალყურეო საბჭო
representasjon წარმომადგენლობა
representasjonsbolig რეზიდენცია
representativ წარმომადგენლობითი
representere წარმოდგენა
represjon რეპრესია
repressiv რეპრესიული
reprimande საყვედური
reprise გამეორება
repriseprogram გადაცემის გამეორება
reprisesending განმეორებითი ტრანსლაცია
reproduksjon რეპროდუქცია
reproduksjonsevne რეპროდუქციის უნარი
reproduksjonsrett რეპროდუქციის უფლება
reprodusere განმეორება
reptil რეპტილია, ქვეწარმავალი
republikaner რესპუბლიკელი
republikansk რესპუბლიკური
republikk რესპუბლიკა
republikkhovedstad რესპუბლიკის დედაქალაქი
reputasjon რეპუტაცია
reseda რეზედა (მცენარე Reseda)
resepsjon მიმღები პერსონალი,

რეგისტრატურა
resepsjonsdisk მიმღები დახლი
resept რეცეპტი
reseptblankett რეცეპტის ბლანკი
reseptfri ურეცეპტო
reseptfritt ურეცეპტოდ
reseptor რეცეპტორი
reservat ნაკრძალი
reservatområde ნაკრძალი
reserve რეზერვი, მარაგი
reservebenk სათადარიგოთა სკამი
reservebil სათადარიგო მანქანა
reservedekk სათადარიგო საბურავი
reservedel სათადარიგო ნაწილი
reserveestimat რეზერვის შეფასება
reserveflyplass სათადარიგო აეროპორტი
reservefond სარეზერვო ფონდი
reservehjul სათადარიგო ბორბალი
reservekopi სათადარიგო ასლი
reservere დაჯავშნა
reservert რეზერვირებული
reservesoldat რეზერვისტი
reservevaluta სარეზერვო ვალუტა
reserveøkning რეზერვის გაზრდა
reservoar რეზერვუარი, სათავსი
reservoarvolum რეზერვუარის მოცულობა
resesjon რეცესია
resident რეზიდენტი
residiv რეციდივი
residivist რეციდივისტი

residual ნარჩენი
residuum ნაშთი
resignasjon მორჩილება

გადადგომა
resignert მორჩილი
resiprok შებრუნებული
resistans წინაღობა
resistens მდგრადობა
resistent მდგრადი, რეზისტენტული
resistor რეზისტორი
resolusjon დადგენილება

რეზოლუცია
resonans რეზონანსი
resonansfenomen რეზონანსი, რეზონანსის

მოვლენა
resonansfrekvens რეზონანსული სიხშირე
resonator რეზონატორი
resonnabel აზრიანი, გონივრული
respekt პატივისცემა
respektabel პატივცემული, პატივსაცემი
respektere პატივისცემა
respektfull პატივსაცემი, პატივცემული
respektfylt პატივსაცემი, პატივცემული
respektiv შესაბამისი
respektløs უზრდელი,

უპატივცემულო, თავხედი,
უვიცი

respektløshet უპატივცემლობა
respektverdig პატივსაცემი
respirasjon სუნთქვა
respirasjonsorgan სასუნთქი ორგანო
respiratorisk სასუნთქი,

რესპირატორული
respirere სუნთქვა
respondent რესპონდენტი
respons პასუხი, გამოხმაურება
ressurs რესურსი
ressursbesparelse რესურსების დაზოგვა
ressursbesparende რესურსების დამზოგველი
ressursbruk რესურსების გამოყენება
ressursdeling რესურსების განაწილება,

რესურსების გაყოფა
ressursfattig რესურსებით ღარიბი
ressursforbruk რესურსების მოხმარება
ressursfordeling რესურსების განაწილება
ressursforvaltning რესურსების განკარგვა
ressursintensiv რესურსტევადი
ressursknapphet რესურსების სიმცირე
ressurskrevende რესურსტევადი
ressursløs ურესურსო
ressursmangel რესურსების სიმცირე
ressursproblem რესურსების პრობლემა
ressursrik რესურსებით მდიდარი

representantskap ressursrik
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ressurssløseri რესურსების გაფლანგვა
ressurssløsing რესურსების გაფლანგვა
ressurssparende რესურსების დამზოგველი
ressurssparing რესურსების დაზოგვა
ressursspørsmål რესურსების საკითხი
ressurstildeling რესურსების გამოყოფა
ressurstilgang რესურსებზე მიწვდომა
ressursutnyttelse რესურსების გამოყენება
ressursutnytting რესურსების გამოყენება
ressursuttak რესურსების ამოღება
rest ნაშთი, ნარჩენი
restaurant რესტორანი
restaurantarbeider რესტორნის თანამშრომელი
restaurantbygning რესტორნის შენობა
restaurantbåt ნავი-რესტორანი
restaurantdirektør რესტორნის დირექტორი
restauranteier რესტორნის მფლობელი
restaurantgjest რესტორნის სტუმარი
restaurantinteriør რესტორანის ინტერიერი
restaurantkjede რესტორანთა ქსელი
restaurantkjøkken რესტორნის სამზარეულო
restaurantmat რესტორნის საჭმელი
restaurantpris რესტორნის ფასი
restaurantsjef რესტორნის უფროსი
restaurasjon რესტავრაცია
restaurere რესტავრირება
restaureringsarbeid სარესტავრაციო სამუშაო
restaureringsperiode რესტავრაციის პერიოდი
restaureringsplan რესტავრაციის გეგმა
restaureringsprosess რესტავრაციის პროცესი
restaureringsverksted სარესტავრაციო სახელოსნო
restaurert რესტავრირებული
restbeholdning ნაშთი, ნარჩენი
rester ნარჩენები
restere დარჩენა
restgjeld ვალის დარჩენილი ნაწილი
restituere აღდგენა
restitusjon აღდგენა, რესტიტუცია
restriksjon შეზღუდვა
restriktere შეზღუდვა
restriktiv შემზღუდავი
restrukturere რესტრუქტურიზაცია
resultant ტოლქმედი
resultat შედეგი
resultatavhengig შედეგზე დამოკიდებული
resultatbedring შედეგის გაუმჯობესება
resultatbevisst შედეგზე ორიენტირებული
resultatevaluering შედეგის შეფასება
resultatforbedring შედეგის გაუმჯობესება
resultatforventning შედეგის მოლოდინი
resultatfremgang შედეგის წინსვლა
resultatløft შედეგის გაზრდა
resultatløs უშედეგო

resultatløshet უშედეგობა
resultatmåling შედეგის გაზომვა
resultatnedgang შედეგის კლება
resultatoppnåelse შედეგის მიღწევა
resultatorientert შედეგზე ორიენტირებული
resultatrettet შედეგზე ორიენტირებული
resultatrik შედეგიანი
resultatsmessig შედეგობრივი
resultatvekst შედეგის ზრდა
resultatvurdering შედეგის შეფასება
resultatøkning შედეგის გაზრდა
resurs რესურსი
resursbesparelse რესურსების დაზოგვა
resursbesparende რესურსების დამზოგველი
resursbruk რესურსების გამოყენება
resursdeling რესურსების განაწილება,

რესურსების გაყოფა
resursfattig რესურსებით ღარიბი
resursforbruk რესურსების მოხმარება
resursfordeling რესურსების განაწილება
resursforvaltning რესურსების განკარგვა
resursknapphet რესურსების სიმცირე
resurskrevende რესურსტევადი
resursløs ურესურსო, რესურსებს

მოკლებული
resursmangel რესურსების სიმცირე
resursproblem რესურსების პრობლემა
resursrik რესურსებით მდიდარი
resurssløseri რესურსების გაფლანგვა
resurssløsing რესურსების გაფლანგვა
resursspørsmål რესურსების საკითხი
resursutnyttelse რესურსების გამოყენება
resyme რეზიუმე
resymere შეჯამება
retardasjon შენელება
retardere შენელება, დაყოვნება
retina ბადურა (თვალის)
retirere უკან დახევა

გადადგომა, პენსიაში
გასვლა

retning მიმართულება
retningsbestemmelse მიმართულების განსაზღვრა
retningsgivende მიმართულების მიმცემი,

მიმართულების
განმსაზღვრელი

retningsnummer რეგიონის სატელეფონო
კოდი

retningssans ორიენტაციის უნარი,
მიმართულების შეგრძნება

retningsvektor მიმართულების ვექტორი
retorikk რიტორიკა
retorisk რიტორიკული
retriever რეტრივერი (ძაღლის ჯიში)

ressurssløseri retriever
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retrograd რეტროგრადი
retrospeksjon რეტროსპექცია
retrospektiv რეტროსპექტივა
rett კანონი

სამართალი
მართებული
მართი
სწორი
კერძი

rette გასწორება, გამოსწორება
rettelse გასწორება, შესწორება
rettet მიმართული
rettferd სამართლიანობა
rettferdig სამართლიანი

გამართლებული
სამართლიანად

rettferdiggjøre გამართლება
rettferdiggjørelse გამართლება
rettferdighet სამართლიანობა
rettferdighetsbegrep სამართლიანობის ცნება
rettferdighetsfølelse სამართლიანობის გრძნობა,

სამართლიანობის
შეგრძნება

rettferdighetskjensle სამართლიანობის გრძნობა,
სამართლიანობის
შეგრძნება

rettferdighetskrav სამართლიანობის
მოთხოვნა

rettferdighetsprinsipp სამართლიანობის პრინციპი
rettferdighetssans სამართლიანობის გრძნობა,

სამართლიანობის
შეგრძნება

rettferdsfølelse სამართლიანობის გრძნობა,
სამართლიანობის
შეგრძნება

rettferdskjensle სამართლიანობის გრძნობა,
სამართლიანობის
შეგრძნება

rettferdssans სამართლიანობის გრძნობა,
სამართლიანობის
შეგრძნება

rettighet უფლება
rettighetsutvidelse უფლებამოსილების

გაფართოება
rettlede დაკვალიანება

წარმართვა
rettlinjet სწორხაზოვანი
rettløs უუფლებო, უფლებების

არმქონე
rettløshet უუფლებობა
rettmessig კანონიერი
rettsavgjørelse სასამართლოს

დადგენილება

rettsbehandling სასამართლოს მიერ
განხილვა

rettsbrudd კანონდარღვევა,
სამართალდარღვევა

rettsforfølge კანონით დევნა
rettsforfølgelse კანონით დევნა
rettshjelp იურიდიული დახმარება
rettskraft იურიდიული ძალა
rettskraftig იურიდიული ძალის მქონე
rettskrenkelse კანონდარღვევა,

სამართალდარღვევა
rettskriving მართლწერა
rettskrivingsform მართლწერის ფორმა
rettskrivingsordbok ორთოგრაფიული

ლექსიკონი
rettskrivingsordliste ორთოგრაფიული

ლექსიკონი
rettskrivingsreform მართლწერის რეფორმა
rettskrivingsregel მართლწერის წესი
rettskrivning მართლწერა
rettskrivningsform მართლწერის ფორმა
rettskrivningsordbok ორთოგრაფიული

ლექსიკონი
rettskrivningsordliste ორთოგრაფიული

ლექსიკონი
rettskrivningsreform მართლწერის რეფორმა
rettskrivningsregel მართლწერის წესი
rettslig სამართლებრივი
rettsløs უკანონო
rettsmøte სასამართლოს სხდომა
rettsområde იურისდიქცია
rettsorden მართლწესრიგი
rettssak სარჩელი
rettsterminologi იურიდიული

ტერმინოლოგია
rettsvesen მართლმსაჯულება
rettsvitenskap სამართალმცოდნეობა
rettvinklet სწორკუთხა
retur უკანა გზა, მობრუნება
returbillett უკანა ბილეთი
returnere მობრუნება, დაბრუნება
returreise უკანა გზა
reumatisk რევმატული
reumatisme რევმატიზმი
reumatolog რევმატოლოგი
reumatologi რევმატოლოგია
reumatologisk რევმატოლოგიური
rev მელა (ცხოველი Canis

vulpes)
რიფი

revansj რევანში
revansjere სამაგიეროს გადახდა
revansjist რევანშისტი

retrograd revansjist
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revebjelle ფუტკარა (მცენარე Digitalis
purpurea)

revehale მელას კუდი
revehi მელას სორო
revers მონეტის უკანა მხარე

უკანა სვლა
reverserbar შებრუნებადი
reversere შებრუნება

უკანა სვლა
reversibel შებრუნებადი, შექცევადი
reversibilitet შექცევადობა
reverumpe მელაკუდა (მცენარე

Alopecurus)
reveskinn მელას ტყავი
revespor მელას კვალი
revet გახეული
reveunge მელას ლეკვი
revevalp მელას ლეკვი
revidere გადასინჯვა
revidering გადასინჯვა
revir ტერიტორია
revisjon რევიზია, გადახედვა,

გადასინჯვა
revisor რევიზორი
revmatisk რევმატული
revmatisme რევმატიზმი
revmatolog რევმატოლოგი
revmatologi რევმატოლოგია
revmatologisk რევმატოლოგიური
revolt ჯანყი, აჯანყება
revoltere აჯანყება
revolusjon რევოლუცია
revolusjonsbølge რევოლუციური ტალღა
revolusjonsdag რევოლუციის დღე
revolusjonshelt რევოლუციის გმირი
revolusjonsleder რევოლუციის ლიდერი
revolusjonsregjering რევოლუციური მთავრობა
revolusjonstid რევოლუციის დრო
revolusjonsår რევოლუციის წელი
revolusjonær რევოლუციური
revolver რევოლვერი
revskinn მელას ტყავი
revunge მელას ლეკვი
revurdere გადასინჯვა, გადაფასება
revurdering გადასინჯვა, გადაფასება
revy რევიუ, მიმოხილვა
rhenium რენიუმი
rhesusfaktor რეზუსფაქტორი
rhesusnegativ რეზუსუარყოფითი
rhesuspositiv რეზუსდადებითი
rhodium როდიუმი
rhododendron როდოდენდრონი (მცენარე

Rhododendron)

ri ამხედრება, შეჯდომა
ribbe ნეკნი
ribbein ნეკნი
ribbeinsbrudd ნეკნის მოტეხილობა
ribbemanet სავარცხლური

(ნაწლავღრუიანი
Ctenophora)

ribben ნეკნი
ribbensbrudd ნეკნის მოტეხილობა
riboflavin რიბოფლავინი
ribonukleinsyre რიბონუკლეინმჟავა
ribosom რიბოსომა
ridder რაინდი
ridderlig რაინდული
ridderlighet რაინდობა
ride ამხედრება
riesenschnauzer რიზენშნაუცერი (ძაღლის

ჯიში)
rifle შაშხანა
rift ნაკაწრი

ნაპრალი
rigid მყარი
rigorøs მკაცრი
rigsdansk დანიური ენის

ლიტერატურული ნორმა
rik მდიდარი
rikdom სიმდიდრე
rike სამეფო, სამფლობელო
rikelig უხვი
rikest უმდიდრესი
rikgjøre გამდიდრება
rikholdig მდიდარი
rikmann მდიდარი
rikmannssønn მდიდარი ოჯახიშვილი
rikosjett რიკოშეტი
riksarkiv სახელმწიფო არქივი
riksbank ეროვნული ბანკი
riksbanksjef ეროვნული ბანკის უფროსი
riksbibliotek ეროვნული ბიბლიოთეკა
riksdag პარლამენტი (შვედეთსა და

ფინეთში)
riksgrense სახელმწიფო საზღვარი
riksintresseområde სახელმწიფო ინტერესების

სფერო
rikskringkasting სახელმწიფო მაუწყებლობა
riksmål ნორვეგიული ენის ერთ-

ერთი ლიტერატურული
ნორმა

riksradio სახელმწიფო რადიო
riksspråk სახელმწიფო ენა
rikssvensk შვედური ენის

ლიტერატურული ნორმა

revebjelle rikssvensk
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rikstelefon საქალაქთაშორისო
ტელეფონი

rikstelefonsamtale საქალაქთაშორისო
სატელეფონო საუბარი

riksveg გზატკეცილი, მაგისტრალი
riksvei გზატკეცილი, მაგისტრალი
riksvåpen სახელმწიფო გერბი
riktig მართლაც, სავსებით,

სრულიად
სწორი, მართებული

riktighet სისწორე
riktignok მართლაც
rim თრთვილი

რითმა
rimelig გონივრული

ზომიერი
მისაღები

rimelighet გონივრულობა
rimeligvis სავარაუდოდ
rimfrost თრთვილი
ring ბეჭედი

რგოლი
წრე

ringblomst გულყვითელა (მცენარე
Calendula officinalis)

ringbuss ავტობუსი წრიული
სვლაგეზით

ringdans ფერხული
ringe რეკვა
ringeakte უგულებელყოფა
ringeklokke ზარი (კარზე)
ringeknapp ზარის ღილაკი
ringelyd ზარის ხმა
ringfinger არათითი, საბეჭდე თითი
ringformet რგოლისებრი
ringveg წრიული გზა
ringvei წრიული გზა
rinologi რინოლოგია
rinologisk რინოლოგიური
rinoplastikk რინოპლასტიკა
rinoskop რინოსკოპი
rips მოცხარი (მცენარე Ribes)
ripsbusk მოცხარი (მცენარე Ribes)
ripsbær მოცხარი
ris ბრინჯი

როზგი
risdyrkning ბრინჯის მოყვანა
risikabel სარისკო
risikere რისკზე წასვლა
risiko რისკი
risikoanalyse საფრთხის გაანალიზება
risikobetont რისკიანი

risikoestimat რისკის შეფასება, საფრთხის
შეფასება

risikofaktor რისკის ფაქტორი
risikofri ურისკო
risikofylt რისკიანი
risikogruppe რისკის ჯგუფი
risikomoment რისკის მომენტი
risikonivå რისკის დონე
risikosone რისკის ზონა
risikoutsatt რისკის ქვეშ მყოფი
risikovurdering რისკის შეფასება
risikoøkning რისკის გაზრდა
rispe ფხაჭნა, კაწვრა, გაკაწვრა
riste შერყევა

თრთოლა, ჟრჟოლა,
კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი
შეწვა

rite რიტუალი
ritual რიტუალი
rituell რიტუალური
ritus რიტუალი
rival მეტოქე
rivalinne მეტოქე (ქალი)
rivalisere მეტოქეობა
rivalisering მეტოქეობა
rivalitet მეტოქეობა
rive ფოცხი

ნაკუწებად დაჭრა, გახევა
მიწასთან გასწორება
გახეხა

rivjern სახეხელა
ro სიწყნარე, სიმშვიდე

ნიჩბის მოსმა
robot რობოტი
robåt ნიჩბიანი ნავი
rock როკი
rockealbum როკ-ალბომი
rockeband როკ-ჯგუფი
rockefestival როკ-ფესტივალი
rockegruppe როკ-ჯგუფი
rockeinteressert როკით დაინტერესებული
rockeklassiker როკის კლასიკოსი
rockekonsert როკ-კონცერტი
rockemusikk როკ-მუსიკა
rockeopera როკ-ოპერა
rockesangerinne როკ-მომღერალი
rockestjerne როკ-ვარსკვლავი
rododendron როდოდენდრონი (მცენარე

Rhododendron)
rododendronbusk როდოდენდრონის ბუჩქი
roer მენიჩბე, ნიჩბოსანი

rikstelefon roer
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rogn ქვირითი
ჭნავი, ცირცელი (ბუჩქი
Sorbus)

rognebær ჭნავი, ცირცელი
roing ნიჩბოსნობა
rokade როკი (ჭადრაკში)
rokke სკაროსი (თევზი ოჯახიდან

Batoidea)
რყევა

rolig წყნარი, მშვიდი
rolle როლი
rollebytte როლების გაცვლა
rollefordeling როლების განაწილება
rom ოთახი

სივრცე
რომი

roman რომანი
romanforfatter რომანის ავტორი
romanhelt რომანის გმირი
romanheltinne რომანის გმირი (ქალი)
romantiker რომანტიკოსი
romantikk რომანტიკა
romantisk რომანტიკული
romantisme რომანტიზმი
rombe რომბი
rombeformet რომბისებრი
romboeder რომბოედრი
romboid რომბოიდი,

პარალელოგრამი
romer რომაელი
romersk რომაული
romertall რომაული ციფრი
romfarer კოსმონავტი
romfart კოსმონავტიკა

კოსმოსში გაფრენა
romfartshistorie კოსმონავტიკის ისტორია
romfartsmuseum კოსმონავტიკის მუზეუმი
romfartøy კოსმოსური ხომალდი
romferd კოსმოსში გასვლა
romferge კოსმოსური ხომალდი
romferje კოსმოსური ხომალდი
romforskingsprogram კოსმოსური კვლევების

პროგრამა
romforskningsprogram კოსმოსური კვლევების

პროგრამა
romgeometri სტერეომეტრია
romhavn კოსმოდრომი
rominnhold მოცულობა
romjul დღეები შობას და ახალ

წელს შორის
romkamerat თანამობინადრე
romlig სივრცითი

სივრცობრივი

romme შეცვა
დატევა

rommelig ვრცელი, ტევადი
თავისუფალი

rommål მოცულობის საზომი
romoppvarming ოთახის გათბობა
romplattform კოსმოსური სადგური
romprogram კოსმოსური პროგრამა
romskip კოსმოსური ხომალდი
romslig ვრცელი, ფართო
romstasjon კოსმოსური სადგური
romstørrelse ოთახის სიდიდე
romtemperatur ოთახის ტემპერატურა
romvesen უცხოპლანეტელი
rop ყვირილი
rope ყვირილი, ძახილი
ropert რუპორი, მეგაფონი
roregatta სანიჩბოსნო რეგატა
rosa ვარდისფერი
rosaaktig მოვარდისფრო
rosafarget ვარდისფერი
rosafarvet ვარდისფერი
rosarium ვარდის ბაღი, სავარდე,

ვარდნარი
rose ვარდი
rosebed ვარდების ყვავილნარი,

ვარდნარი
roseblad ვარდის ფოთოლი
roseblomst ვარდის ყვავილი
rosebukett ვარდების თაიგული
rosebusk ვარდის ბუჩქი
rosehage ვარდის ბაღი, სავარდე,

ვარდნარი
rosehave ვარდის ბაღი, სავარდე,

ვარდნარი
roseknopp ვარდის კოკორი
rosenblad ვარდის ფოთოლი
rosenbusk ვარდის ბუჩქი
rosenfink კოჭობა (ჩიტი Carpodacus

erythrinus)
rosenhage ვარდის ბაღი, სავარდე,

ვარდნარი
rosenhave ვარდის ბაღი, სავარდე,

ვარდნარი
rosenkrans კრიალოსანი
rosenkål ბრიუსელის კომბოსტო

(მცენარე Brassica oleracea
gemmifera)

rosenrød ვარდისფერი
rosentorn ვარდის ეკალი
roseprydet ვარდებით მორთული
roserød ვარდისფერი
rosett როზეტი

rogn rosett
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rosevin ვარდისფერი ღვინო
rosin ქიშმიში, ჩამიჩი
rosport ნიჩბოსნობა
rosverdig საქები
rot ფესვი

არეულობა
rotangpalme როტანგის პალმა
rotasjon ბრუნვა
rotasjonsakse ბრუნვის ღერძი
rotasjonsbevegelse ბრუნვითი მოძრაობა
rotasjonsenergi ბრუნვის ენერგია
rotasjonshastighet ბრუნვის სიჩქარე
rotasjonsmatrise ბრუნვის მატრიცა
rotasjonsmengde იმპულსის მომენტი
rotasjonspunkt ბრუნვის წერტილი
rotasjonsretning ბრუნვის მიმართულება
rotasjonssenter ბრუნვის ცენტრი
rotasjonssymmetri ბრუნვითი სიმეტრია
rotasjonsvinkel მობრუნების კუთხე
rotator როტატორი
rotbetennelse პერიოდონტიტი
roteksponent ფესვის ხარისხი
rotere ბრუნვა
rotete არეული
rotfast ფესვმოკიდებული,

ფესვგადგმული,
ფესვგამდგარი, ფესვმაგარი

rotfestet ფესვმოკიდებული,
ფესვგადგმული,
ფესვგამდგარი

rothinne პერიოდონტი
rotløs უფესვო, ფესვდაკარგული
rotor როტორი
rotstokk ფესურა
rotte ვირთხა
rottebol ვირთხის სორო
rottefelle სათაგური
rottegift თაგვის წამალი
rottegn ფესვის ნიშანი, რადიკალი
rottehale ნაწნავი

ვირთხის კუდი
rottehol ვირთხის სორო
rottehull ვირთხის სორო
rotteliknende ვირთხისებრი
rottereir ვირთხის სორო
rovdyr მტაცებელი
rovdyrbrøl მტაცებლის ღრიალი
rovfugl მტაცებელი ფრინველი
rovfuglart მტაცებელი ფრინველის

სახეობა
rovfuglnebb მტაცებელი ფრინველის

ნისკარტი

rovfuglreir მტაცებელი ფრინველის
ბუდე

rovtann ეშვი
rubel მანეთი
rubin ლალი
rubinbryllup ლალის ქორწილი,

ქორწილის მეორმოცე
წლისთავი

rubinfarget ლალისფერი
rubinfarvet ლალისფერი
rubinrød ლალისფერი
rubrikk რუბრიკა

კატეგორია
rug ჭვავი
rugbrød ჭვავის პური
rugby რაგბი
rugbyspiller ბორჯღალოსანი, რაგბისტი
rugehøne კრუხი
rugemaskin ინკუბატორი
ruin ნანგრევი
ruinere დაქცევა
ruklesky მაღალი გროვა ღრუბელი
rull ხვეული, რულონი,

გრაგნილი
rulle გორვა, გორება
rullebane ასაფრენ-დასაფრენი

ბილიკი
rullebrett სკეიტბორდი
rullemotstand გორვის წინააღმდეგობა
rulletrapp ესკალატორი
rumener რუმინელი
rumensk რუმინული
rumpe უკანალი

კუდი
rumpeball დუნდული
rumpetroll თავკომბალა
rund მრგვალი
rundaktig მომრგვალო
runddans ფერხული
runde დამრგვალება

რაუნდი
rundet მომრგვალებული
rundflyvning შემოფრენა
rundformet მომრგვალო
rundgang მონაცვლეობა
rundkast სალტო
rundkjøring წრიული მოძრაობა
rundreise შემოვლა
rundspørre გამოკითხვა
rundspørring გამოკითხვა
rundstykke ფუნთუშა
rundt დაახლოებით, მიდამოებში

გარშემო, ირგვლივ

rosevin rundt
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rundtliggende გარშემომდებარე
rus სიმთვრალე
ruskus თაგვისარა (მცენარე Ruscus)
rusle გასეირნება
rusletur გასეირნება
rusmiddel ალკოჰოლური სასმელი

ნარკოტიკი
rusmisbruker ნარკომანი
russ გამოსაშვები კლასის

მოსწავლე
russefest გამოსაშვები საღამო
russer რუსი
russisk რუსული
russiskkurs რუსულის კურსი
russisklærer რუსულის მასწავლებელი
russiskspråklig რუსულენოვანი
russisktalende რუსულად მოლაპარაკე
russiskundervisning რუსულის სწავლება
russiskvennlig პრორუსული
russofob რუსოფობი
russofobi რუსოფობია
rust ჟანგი
rustdannelse ჟანგვა
rustdanning ჟანგვა
rustdverglerke პატარა ტოროლა

(ფრინველი Calandrella
cinerea)

ruste ჟანგვა
აღჭურვა
შეიარაღება

rusten ჟანგიანი, დაჟანგული,
ჟანგმოდებული

rustfarget ჟანგისფერი
rustfarvet ჟანგისფერი
rustfri უჟანგავი
rusthindrende კოროზიის შემაფერხებელი
rusting ჟანგვა

შეიარაღება
rustingskontroll შეიარაღების კონტროლი
rustning აბჯარი, აკაზმულობა
rustningskontroll შეიარაღების კონტროლი
rute ფანჯრის მინა

გეზი, ხაზი, სვლაგეზი
უჯრედი

ruteark უჯრედებიანი ფურცელი
rutebil ავტობუსი
rutebilsjåfør ავტობუსის მძღოლი
rutebilstasjon ავტოსადგური
rutebok მათემატიკის რვეული

ტრანსპორტის განრიგი
ruteflygning რეგულარული ფრენა
ruteflyvning რეგულარული ავიარეისი
ruteknusing ფანჯრების მტვრევა

rutemønstret უჯრედებიანი
rutepapir მილიმეტრული ქაღალდი
ruteplan მოძრაობის განრიგი
rutet უჯრედებიანი
rutetabell მოძრაობის განრიგი
rutetid მოძრაობის განრიგი
ruthenium რუთენიუმი
rutine გამოცდილება

მიღებული პრაქტიკა
რუტინული სამუშაო

rutinearbeid რუტინული სამუშაო
rutinemessig რუტინული
rutineoppgave რუტინული დავალება
rutinepreget რუტინული
rutinert გამოცდილი
rutinesak რუტინული საქმე
rutsjebane სასრიალო გორაკი
rydde ალაგება, დალაგება
ryddig აკურატული

მკაფიო
rydding დაწმენდა
rye ნოხი, ხალიჩა
rygg ზურგი
ryggesløs გარყვნილი
ryggfinne ზურგის ფარფლი
ryggmarg ზურგის ტვინი
ryggrad ხერხემალი
ryggsekk ზურგჩანთა
ryggsekkbærende ზურგჩანთამოკიდებული
ryggsmerte ზურგის ტკივილი
ryggsvømmende ზურგზე მცურავი
ryggsvømming ზურგზე ცურვა
ryggvirvel ხერხემალი
ryke ბოლება

ბოლვა
rykk ატაცი
rykte ხმები

რეპუტაცია
ryktespreder ჭორების გამავრცელებელი
ryktespredning ჭორების გავრცელება
ryllik ფარსმანდუკი (მცენარე

Achillea millefolium)
rynke ნაოჭი
rynkekrem ნაოჭების საწინააღმდეგო

კრემი
rynket დანაოჭებული, ნაოჭებიანი
rynkfri უნაოჭებო
rype თეთრი გნოლი (ფრინველი

Lagopus lagopus)
rypebestand თეთრი გნოლის

პოპულაცია
ryste რყევა
rystelse შერყევა

rundtliggende rystelse
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rytme რითმი
rytmeforstyrrelse რითმის დარღვევა
rytmefølelse რითმის გრძნობა
rytmeopplevelse რითმის განცდა
rytmesans რიტმის გრძნობა
rytmisk რითმული
rytter მხედარი
rytterlig მხედრული
ræv უკანალი
rød წითელი
rødaktig მოწითალო
rødalge ძოწეული წყალმცენარე,

წითელი წყალმცენარე
rødbete ჭარხალი
rødbetsaft ჭარხლის წვენი
rødblond წითური
rødblyant წითელი ფანქარი
rødbrystet წითელმკერდა
rødekors წითელი ჯვარი
rødfarge წითელი ფერი
rødfarget წითელი ფერის
rødfarve წითელი ფერი
rødfarvet წითელი ფერის
rødfisk ზღვის ქორჭილა (თევზი

Sebastes marinus)
rødflekket წითელლაქებიანი
rødgrønn წითელ-მწვანე
rødhalekakadu წითელკუდა კაკადუ

(ფრინველი Calyptorhynchus
banksii)

rødhalet წითელკუდა
rødhet სიწითლე
rødhette წითელქუდა
rødhodeand წითელნისკარტა

ყურყუმელა (ფრინველი
Netta rufina)

rødhodet წითელთავა
rødhud წითელი კანი
rødhudet წითელკანიანი
rødhåret წითური, წითურთმიანი,

წითელთმიანი
rødkinnet წითელლოყებიანი
rødkjolet წითელკაბიანი
rødkløver წითელი სამყურა (მცენარე

Trifolium pratense)
rødlys წითელი შუქი
rødme გაწითლება
rødne გაწითლება
rødneset წითელცხვირა
rødpanda წითელი პანდა (ცხოველი

Ailurus fulgens)
rødrev მელა
rødskjegget წითელწვერა, წითურწვერა

rødskjørt წითელი ქვედატანი
rødspette კამბალა (თევზი

Pleuronectes platessa)
rødspettefilet კამბალის ფილე
rødstjert ბოლოცეცხლა (ჩიტი

Phoenicurus)
rødstripet წითელზოლებიანი
rødstrupe გულწითელა (ჩიტი

Erithacus rubecula)
rødsyke ერიზიპელოიდი, მცოცავი

ერითემა, ღორების წითელი
ქარი

rødulv წითური მგელი (ცხოველი
Canis rufus)

rødvin წითელი ღვინო
rødvinsflaske წითელი ღვინის ბოთლი
rødvinsglass წითელი ღვინის ჭიქა
rødøret ყურებდაწითლებული
rødøyd თვალებდაწითლებული
røllik ფარსმანდუკი (მცენარე

Achillea millefolium)
rømme არაჟანი

მიტოვება
გაქცევა

rømning გაქცევა
rømningsfange გაქცეული პატიმარი
rømningsfare გაქცევის საშიშროება
rømningsforsøk გაქცევის მცდელობა
rømningsplan გაქცევის გეგმა
rømningsveg გასაქცევი გზა
rømningsvei გასაქცევი გზა
røntgen რენტგენი
røntgenbilde რენტგენის სურათი
røntgendiagnostikk რენტგენოდიაგნოსტიკა
røntgenlege რენტგენოლოგი
røntgenografi რენტგენოგრაფია
røntgenogram რენტგენოგრამა
røntgenolog რენტგენოლოგი
røntgenologi რენტგენოლოგია
røntgenologisk რენტგენოლოგიური
røntgenoskopi რენტგენოსკოპია
røntgenstråle რენტგენის სხივი
røntgenstråling რენტგენის გამოსხივება
røntgenterapi რენტგენოთერაპია
røpe გამხელა, გამჟღავნება
rør მილი, მილაკი

ყურმილი
rørdiameter მილის დიამეტრი
røre მოძრაობა, განძრევა

მორევა
შეხება
არეულობა
ნარევი

rytme røre
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rørelse მოძრაობა
rørfabrikasjon მილების წარმოება
rørledning მილსადენი
rørledningsnett მილსადენთა ქსელი
rørledningssystem მილსადენთა სისტემა
rørlegger სანტექნიკოსი,

მეწყალსადენე
rørlengde მილის სიგრძე
rørlig მოძრავი
rørsukker ლერწმის შაქარი
rørt გულაჩუყებული
rørtjukkelse მილის სისქე
rørtykkelse მილის სისქე
røst ხმა
røve ძარცვა
røver მძარცველი, ავაზაკი, ყაჩაღი
røverbande ავაზაკთა ბანდა
røvergods ნაძარცვი
røveri ძარცვა, ყაჩაღობა
røvertokt ავაზაკთა ლაშქრობა
røyk ბოლი, კვამლი

მოსაწევი
røykdetektor კვამლის დეტექტორი
røykdykker მეხანძრე-კვამლმყვინთავი
røykdykkerutstyr მეხანძრის აღჭურვილობა
røyke მოწევა

შებოლვა
røykeavvenningskurs მოწევის დანებების კურსი
røykeforbud მოწევის აკრძალვა
røykelaks შებოლილი ორაგული
røyker მწეველი
røykerom მოსაწევი ოთახი
røykestopp მოწევის შეწყვეტა
røyketobakk მოსაწევი თამბაქო
røykeværelse მოსაწევი ოთახი
røykfylt კვამლით სავსე
røyking მოწევა
røyklukt კვამლის სუნი
røykt შებოლილი
røykutvikling კვამლის წარმოქმნა
røykvarsler კვამლის დეტექტორი
røyskatt ყარყუმი (ცხოველი Mustela

erminea)
rå ნედლი

უმი
უხეში, გაუთლელი
ნესტიანი
შველი

råd რჩევა
საბჭო, საკრებულო
საშუალება

råde განკარგვა
ბატონობა
რჩევა-დარიგება

rådelig რეკომენდირებული
rådgivende საკონსულტაციო
rådgiver მრჩეველი, კონსულტანტი
rådgiverfunksjon მრჩევლის ფუნქცია
rådgivergruppe მრჩეველთა ჯგუფი
rådgiverrolle მრჩევლის როლი
rådgiverske მრჩეველი ქალი
rådgiverstilling მრჩევლის თანამდებობა
rådgiving კონსულტაცია
rådgivingsarbeid საკონსულტაციო სამუშაო
rådgivingstjeneste საკონსულტაციო

სამსახური
rådgivingsvirksomhet საკონსულტაციო

საქმიანობა
rådgivning კონსულტაცია
rådgivningsarbeid საკონსულტაციო სამუშაო
rådgivningsgruppe საკონსულტაციო ჯგუფი
rådgivningstjeneste საკონსულტაციო

სამსახური
rådgivningsvirksomhet საკონსულტაციო

საქმიანობა
rådhus საკრებულოს შენობა
rådiamant დაუმუშავებელი ალმასი
rådløs თავგზააბნეული
rådsnar მოსწრებული, საზრიანი,

გონებამახვილი,
მიხვედრილი

rådvill თავგზააბნეული
rådyr შველი (ცხოველი Capreolus

capreolus)
råmateriale ნედლეული
råolje ნედლი ნავთობი
råoljepris ნედლი ნავთობის ფასი
råprodukt ნედლეული
råstoff ნედლი, ნედლეული
råstoffkilde ნედლეულის წყარო
råstoffkvalitet ნედლეულის ხარისხი
råstoffleverandør ნედლეულის

მომწოდებელი
råstoffmangel ნედლეულის სიმცირე
råstofforbruk ნედლეულის მოხმარება
råstoffpris ნედლეულის ფასი
råstofftilførsel ნედლეულის მიწოდება
råte ლპობა
råtne ლპობა
råtten დამპალი
råvare ნედლი, ნედლეული
råvareeksport ნედლეულის ექსპორტი
råvareforbruk ნედლეულის მოხმარება
råvareimport ნედლეულის იმპორტი

rørelse råvareimport
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råvarekvalitet ნედლეულის ხარისხი
sabel ხმალი
sabelformet ხმალისებრი
sabelrasling ხმლების ჟღარუნი
sabeltannet ხმალკბილა
sabeltanntiger ხმალკბილა ვეფხვი

(ცხოველი ოჯახიდან
Machairodontinae)

sabeltiger ხმალკბილა ვეფხვი
(ცხოველი ოჯახიდან
Machairodontinae)

sabotasje საბოტაჟი
დივერსია

sabotasjeaksjon დივერსიული აქტი
sabotasjeaktivitet დივერსიული საქმიანობა
sabotasjeforsøk საბოტაჟის მცდელობა
sabotasjemål საბოტაჟის სამიზნე
sabotasjevirksomhet დივერსიული საქმიანობა
sabotør დივერსანტი
sadel უნაგირი
sadelformet უნაგირისებრი
sadelløs უუნაგირო
sadisme სადიზმი
sadist სადისტი
sadistisk სადისტური
safari საფარი
safe სეიფი
safir საფირონი
safirblå საფირონისფერი
safirbryllup საფირონის ქორწილი,

ქორწილის
ორმოცდამეხუთე
წლისთავი

saflor ალისარჩული (მცენარე
Carthamus tinctorius)

safran ზაფრანა
safranblomst ზაფრანა
safranfarget ზაფრანისფერი
safranfarvet ზაფრანისფერი
safrangul ზაფრანისფერი
safrankrokus ზაფრანა (მცენარე Crocus

sativus)
saft წვენი
safte გამოწურვა
saftfull წვნიანი
saftig წვნიანი
saftløs გამოფიტული
saftrik წვნიანი
sag ხერხი
saga საგა, თქმულება
sagafigur ზღაპრის გმირი
sagalignende ზღაპრული

sagaskikkelse ზღაპრული არსება,
ზღაპრის გმირი

sagatekst საგის ტექსტი
sagaøy ზღაპრული კუნძული

ისლანდია
sagblad ხერხის პირი
sage ხერხვა
sagfisk ხერხთევზა (თევზი

ოჯახიდან Pristidae)
sagflis ნახერხი
sagformet ხერხისებრი
saging ხერხვა
sagn თქმულება, გადმოცემა
sagnaktig ლეგენდარული, მითიური
sagnhelt ლეგენდარული გმირი
sagnverden ზღაპრების სამყარო
sagtannet ხერხკბილა
saiga საიგა (ცხოველი Saiga

tatarica)
saigaantilope საიგა (ცხოველი Saiga

tatarica)
sak საქმე

შემთხვევა
საკითხი

sakfører ვექილი
sakførsel საქმის წარმოება
sakke ჩამორჩენა
sakkunnig მცოდნე, ჩახედული
sakkunnskap საქმის ცოდნა
sakkyndig მცოდნე, ჩახედული
sakkyndighet საქმის ცოდნა
saklig საქმიანი, კონსტრუქციული
sakliste დღის წესრიგი
sakral საკრალური
sakregister საგნობრივი მაჩვენებელი
saks მაკრატელი
saksbehandling საქმის განხილვა
saksbehandlingsfrist საქმის განხილვის ბოლო

ვადა
saksbehandlingsgang საქმის მიმდინარეობა,

საქმის მსვლელობა
saksbehandlingsprosess საქმის განხილვის პროცესი
saksbehandlingstid საქმის განხილვის დრო
sakse ამოჭრა
saksforberedelse საქმის მომზადება
saksforhold საქმის ვითარება
saksforløp საქმის მიმდინარეობა,

საქმის მსვლელობა
saksførsel საქმის წარმოება
saksgang საქმის მიმდინარეობა,

საქმის მსვლელობა
saksofon საქსოფონი
saksofonist საქსოფონისტი

råvarekvalitet saksofonist
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saksområde დარგი
saksøke საქმის აღძვრა
saksøker მოსარჩლე, მომჩივანი
saksøking საქმის აღძვრა
sakte წყნარად, ნელა, დინჯად,

აუჩქარებლად
saktegående ნელი
saktmodig დინჯი
saktmodighet სიდინჯე
saktne შენელება
sal დარბაზი

უნაგირი
salamander სალამანდრა
salamanderaktig სალამანდრისებრი
salamanderliknende სალამანდრისებრი
salami ძეხვი
salamipølse ძეხვი
salat სალათა
salatblad სალათას ფოთოლი
salatbolle სასალათე
saldo სალდო
salg გაყიდვა

ფასდაკლება
salgbar გასავლიანი
salgbarhet გასავლიანობა
salgsmulighet გაყიდვის შესაძლებლობა
salgsobjekt გაყიდვის ობიექტი
salgsprosess გაყიდვის პროცესი
salgstidspunkt გაყიდვის მომენტი
salgsverdi საბაზრო ფასი
salgsøyeblikk გაყიდვის მომენტი
salgsøyemed გასაყიდად
salicylsyre სალიცილმჟავა
salig ნეტარე
salighet ნეტარება
saliva ნერწყვი
salme ფსალმუნი
salmiakk ნიშადური
salmonella სალმონელა
salong სალონი
salpeter კალიუმის ნიტრატი,

კალიუმის გვარჯილა
salpetersyre აზოტმჟავა
salsa სალსა (ლათინოამერიკული

ცეკვა)
salt მარილი
saltaktig მომლაშო
saltbelegg მარილოვანი დანალექი
saltbøsse სამარილე
salte მარილის დაყრა
saltekar სამარილე
saltelskende მარილის მოყვარული

saltet მარილიანი,
მარილმოყრილი

saltforbruk მარილის მოხმარება
saltholdig მარილის შემცველი,

მარილიანი, მლაშე
saltinnhold მარილის შემცველობა
saltkar სამარილე
saltløsning მარილის ხსნარი
saltmat მარილიანი საჭმელი
salto სალტო
saltomortale სალტო
saltoppløsning მარილის ხსნარი
saltplant ჰალოფიტი (მცენარე

რომელიც მლაშე ნიადაგზე
ხარობს)

saltsjø მლაშე ტბა
saltsmak მარილის გემო
saltsyre მარილმჟავა
saltutvinning მარილის მოპოვება
saltvann მარილიანი წყალი
saltvannsakvarium მარილიანი წყლის

აკვარიუმი
saltvannsfisk მარილიან წყალში

მობინადრე თევზი
saltvannsinntrengning მარილიანი წყლის შეღწევა
saltvannssjø მლაშე ტბა
salutt სალუტი
salve მალამო

მალამოს წასმა
salvie სალბი (მცენარე Salvia

officinalis)
samarbeid თანამშრომლობა
samarbeide თანამშრომლობა
samarbeidsatmosfære თანამშრომლობის

ატმოსფერო
samarbeidsavtale შეთანხმება

თანამშრომლობის შესახებ
samarbeidsbestrebelse თანამშრომლობისკენ

სწრაფვა
samarbeidsbrudd თანამშრომლობის შეწყვეტა
samarbeidsevne თანამშრომლობის უნარი
samarbeidsforhandling მოლაპარაკება

თანამშრომლობის შესახებ
samarbeidsform თანამშრომლობის ფორმა
samarbeidsmåte თანამშრომლობის ფორმა
samarbeidsområde თანამშრომლობის სფერო
samarbeidsperiode თანამშრომლობის პერიოდი
samarbeidsplan თანამშრომლობის გეგმა
samarbeidsproblematikk თანამშრომლობის

პრობლემატიკა
samarbeidsprogram თანამშრომლობის

პროგრამა
samarbeidsprosess თანამშრომლობის პროცესი

saksområde samarbeidsprosess
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samarbeidsstrategi თანამშრომლობის
სტრატეგია

samarbeidsvilje თანამშრომლობის
სურვილი

samarbeidsvillig თანამშრომლობის
მსურველი

samarbeidsvillighet თანამშრომლობის
სურვილი

samarbeidsønske თანამშრომლობის
სურვილი

samba სამბა
samband კავშირი
sambandsbrudd კავშირის გაწყვეტა
sambandslinje კავშირგაბმულობის ხაზი
sambandsmiddel კავშირის საშუალება
sambandsnett კავშირგაბმულობის ქსელი
sambandssatellitt საკომუნიკაციო

თანამგზავრი
sambandssystem კავშირგაბმულობის

სისტემა
samboer პარტნიორი, საყვარელი,

თანამცხოვრები
sameie თანამფლობელობა, საერთო

საკუთრება
sameier თანამფლობელი, წილის

მფლობელი
sameksistens თანაარსებობა
sameksistere თანაარსებობა
samer საამები
samferdsel ტრანსპორტი
samferdselsdepartement ტრანსპორტის სამინისტრო
samferdselsforetak სატრანსპორტო კომპანია
samferdselsknutepunkt სატრანსპორტო კვანძი
samferdselsmessig სატრანსპორტო
samferdselsmiddel სატრანსპორტო საშუალება
samferdselsminister ტრანსპორტის მინისტრი
samferdselsnett სატრანსპორტო ქსელი
samferdselsnettverk სატრანსპორტო ქსელი
samferdselsåre სატრანსპორტო არტერია
samfinansiering თანადაფინანსება
samfunn საზოგადოება

სათვისტომო
samfunnsaktivitet საზოგადოებრივი

აქტიურობა
samfunnsbygging საზოგადოების მშენებლობა
samfunnsdannelse საზოგადოების წარმოქმნა
samfunnsfag საზოგადოებრივი

მეცნირება, სოციოლოგია
samfunnsfaglig სოციოლოგიური
samfunnsfiende საზოგადოების მტერი
samfunnsfientlig ანტისაზოგადოებრივი
samfunnsform საზოგადოების ფორმა
samfunnsforsker სოციოლოგი

samfunnsforsking სოციოლოგია
samfunnsforskning სოციოლოგია
samfunnsforståelse საზოგადოების გაგება
samfunnsfunksjon საზოგადოებრივი ფუნქცია
samfunnsgagnlig საზოგადოებისთვის

სასარგებლო
samfunnshistorie სოციოისტორია
samfunnshistoriker სოციოისტორიკოსი
samfunnshistorisk სოციოისტორიული
samfunnsinitiativ საზოგადოების ინიციატივა
samfunnsinnflytelse საზოგადოების გავლენა
samfunnsklasse საზოგადოების კლასი
samfunnskraft საზოგადოების ძალა
samfunnskritikk საზოგადოების კრიტიკა
samfunnskunnskap საზოგადოებათმცოდნეობა
samfunnslag საზოგადოების ფენა
samfunnslære სოციოლოგია,

საზოგადოებათმცოდნეობა
samfunnsmedlem საზოგადოების წევრი
samfunnsmessig საზოგადოებრივი
samfunnsnedbrytende საზოგადოების დამშლელი
samfunnsnorm საზოგადოებრივი ნორმა
samfunnsnyttig საზოგადოებისთვის

სასარგებლო
samfunnsorganisasjon საზოგადოებრივი

ორგანიზაცია
samfunnsproblem საზოგადოებრივი

პრობლემა
samfunnsproblematikk საზოგადოებრივი

პრობლემატიკა
samfunnspsykolog სოციოფსიქოლოგი
samfunnspsykologi სოციოფსიქოლოგია
samfunnspsykologisk სოციოფსიქოლოგიური
samfunnsrelatert საზოგადოებრივი
samfunnssjikt საზოგადოების ფენა
samfunnsskadelig საზოგადოებისთვის მავნე
samfunnsstruktur საზოგადოების

სტრუქტურა
samfunnsstøtte საზოგადოების მხარდაჭერა
samfunnstjenlig საზოგადოებისთვის

სასარგებლო
samfunnsutvikling საზოგადოების

განვითარება
samfunnsvitenskap საზოგადოებრივი

მეცნირება, სოციოლოგია
samfunnsvitenskapelig საზოგადოებრივ-

სამეცნიერო,
სოციოლოგიური

samfunnsødeleggende საზოგადოების
დამაქცეველი

samkjørbar თავსებადი, შეთავსებადი,
შეხამებადი

samkjøre შეხამება

samarbeidsstrategi samkjøre

Norsk-georgisk ordbok 350



samklang ჰარმონია
samkreditor თანადამფინანსებელი
samlag გაერთიანება
samle შეგროვება, მოგროვება

აწყობა
გაერთიანება
თავმოყრა

samlebegrep კრებსითი ცნება
samlebånd კონვეიერი
samleie სქესობრივი კავშირი
samlelinse შემკრები ლინზა
samlende შემკრები

გამაერთიანებელი
samler კოლექციონერი,

შემგროვებელი
samlet ნაკრები, კრებსითი

თავმოყრილი,
შეგროვებული

samling შეკრება, გაერთიანება
შეგროვება, მოკრეფა
კოლექცია

samlingsbestrebelse გაერთიანებისკენ სწრაფვა
samlingslinse შემკრები ლინზა
samlingsplass შეკრების ადგილი
samlingsprosess შეგროვების პროცესი
samlingspunkt შეკრების წერტილი
samlingsregjering კოალიციური მთავრობა
samlingssted თავშესაყარი

შეკრების ადგილი
samlingssymbol გამაერთიანებელი

სიმბოლო
samliv ერთობლივი ცხოვრება

თანაცხოვრება
samlivsbrudd განშორება
samlivsform თანაცხოვრების ფორმა
samlivskrise თანაცხოვრების კრიზისი
samlivspartner პარტნიორი, საყვარელი
samlivsvold ოჯახური ძალადობა
samme იგივე, ისეთივე
sammen ერთად

ერთობლივად
sammenblande არევა, ათქვეფა
sammenblandet შერეული, ათქვეფილი
sammenbrudd დაშლა, დაქცევა,

აღსასრული
sammendra შემოკლება
sammendrag რეზიუმე
sammenfall თანხვედრა, დამთხვევა
sammenfalle თანხვედრა, დამთხვევა
sammenfatte შეჯამება
sammenfoldet დაკეცილი
sammenheng შეხება, კავშირი

თანმიმდევრულობა

sammenhengende თანმიმდევრული, უწყვეტი
sammenhold შედარება
sammenklebe შეწებება
sammenkoble შეერთება
sammenkoblet ურთიერთდაკავშირებული
sammenkobling შეერთება
sammenkomst შეხვედრა
sammenkrøllet დაჭმუჭნული
sammenlagt აჯამური
sammenlagtresultat ჯამური შედეგი
sammenlagttid ჯამური დრო
sammenleggbar საკეცი
sammenlegging შეკრება
sammenlignbar შედარებადი, შესადარი,

თანაზომადი
sammenlignbarhet შედარებადობა
sammenligne შედარება
sammenlignende შედარებითი
sammenligning შედარება
sammenligningsmetode შედარების მეთოდი
sammenligningsresultat შედარების შედეგი
sammenligningsvis შედარებით
sammenlikne შედარება
sammenliknende შედარებითი
sammenlikning შედარება
sammenlikningsmetode შედარების მეთოდი
sammenlikningsresultat შედარების შედეგი
sammenlikningsvis შედარებით
sammenliming შეწებება
sammenpresning კუმშვა
sammenpresse კუმშვა
sammensatt შედგენილი
sammensetning აგებულება, შემადგენლობა
sammensette შედგენა
sammensettingsprosess შეერთების პროცესი
sammenskrevet რომელიც ერთად იწერება

(მაგ. შედგენილი სიტყვა)
sammenslutning შერწყმა

გაერთიანება
sammenslå შერწყმა

გაერთიანება
sammenslåelse შერწყმა

გაერთიანება
sammenslåing შერწყმა

გაერთიანება
sammenslåingsplan შერწყმის გეგმა,

გაერთიანების გეგმა
sammenslåingsprosess შერწყმის პროცესი,

გაერთიანების პროცესი
sammenslåingstidspunkt შერწყმის მომენტი
sammenslått შერწყმული
sammenstøt შეჯახება

შეტაკება

samklang sammenstøt
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sammensveiset შედუღებული
sammensvergelse კონსპირაცია, შეთქმულება
sammensvergelsesteori შეთქმულებათა თეორია
sammensy შეკერვა
sammentreff თანხვედრა

შეხვედრა
sammentrekning შეკუმშვა
sammentrukket შეკუმშული
sammentrykkbar კუმშვადი
sammentrykkbarhet კუმშვადობა
sammentrykking შეკუმშვა
sammentrykt შეკუმშული
sammenvispet ათქვეფილი
sammesteds ერთ და იგივე ადგილას
samordne შეთანხმება, შეხამება
samordner შემთანხმებელი
samordnet ურთიერთშეთანხმებული,

შეხამებული
samordning შეთანხმებულობა,

შეხამებულობა
samordningsprosess შეხამების პროცესი
samproduksjon ერთობლივი წარმოება
samprodusert ერთობლივი წარმოების
samrøre ნარევი
samsending ერთობლივი ტრანსლაცია
samstemme შეხამება, შეხმატკბილება
samstemmig შეხამებული,

შეხმატკბილებული
samstemmighet კონსენსუსი
samstemning შეხამებულობა
samstemt შეხამებული,

შეხმატკბილებული
samsvar თანადობა, შესაბამისობა
samsvarende შესაბამისი, შესატყვისი,

სათანადო
samsvarighet თანადობა
samtale გასაუბრება

ლაპარაკი
samtaleemne საუბრის თემა
samtalepart საუბრის მონაწილე
samtalepartner თანამოსაუბრე
samtalerunde მოლაპარაკებათა რაუნდი
samtaletema საუბრის თემა
samtidig ერთდროული

თანამედროვე
ერთდროულად,
იმავდროულად

samtidighet თანამედროვეობა
samtidsaktuell დღეისათვის აქტუალური
samtidsarkitektur თანამედროვე

არქიტექტურა
samtidsdans თანამედროვე ცეკვა

samtidsfenomen თანამედროვეობის
ფენომენი

samtidsforfatter თანამედროვე მწერალი
samtidshistorie თანამედროვე ისტორია
samtidskritikk თანამედროვე კრიტიკა
samtidskunst თანამედროვე ხელოვნება
samtidslitteratur თანამედროვე

ლიტერატურა
samtidslyrikk თანამედროვე ლირიკა
samtidsmenneske თანამედროვე ადამიანი
samtidsmusikk თანამედროვე მუსიკა
samtidsproblem თანამედროვეობის

პრობლემა
samtidsreligion თანამედროვე რელიგია
samtykke თანხმობა
samtykket ურთიერთშეთანხმებული
samtykt თანახმა
samurai სამურაი
samvelde კავშირი, თანამეგობრობა
samvettsekteskap არარეგისტრირებული

ქორწინება
samvettsfange სინდისის პატიმარი
samvettsfull კეთილსინდისიერი
samvettsløs უსინდისო
samvirke თანამშრომლობა
samvittighet სინდისი, ნამუსი
samvittighetsekteskap არარეგისტრირებული

ქორწინება
samvittighetsfange სინდისის პატიმარი
samvittighetsfrihet სინდისის თავისუფლება
samvittighetsfull კეთილსინდისიერი
samvittighetsfullhet კეთილსინდისიერება
samvittighetskvaler სინდისის ქენჯნა
samvittighetsløs უსინდისო, უნამუსო
samvittighetsløshet უსინდისობა, უნამუსობა
samvittighetsnag სინდისის ქენჯნა
samvittighetsskruppel სინდისის ქენჯნა
samvittighetsspørsmål სინდისის ამბავი
samvær ერთად ყოფნა
sanatorium სანატორიუმი
sand ქვიშა, სილა
sandal მაშია, სანდალი
sandaler მაშიები
sandalsko მაშია, სანდალი
sandblandet ქვიშანარევი
sandboa დასავლური მახრჩობელა

(ქვეწარმავალი Eryx jacululs)
sandbunn ქვიშიანი ფსკერი
sandet ქვიშიანი
sandfarget ქვიშისფერი
sandfarvet ქვიშისფერი
sandfylt ქვიშიანი, ქვიშით სავსე,

ქვიშით გავსებული

sammensveiset sandfylt
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sandgrunn ქვიშიანი ფსკერი
sandholdig ქვიშიანი
sandkorn ქვიშის მარცვალი
sandliknende ქვიშისებური
sandpapir ზუმფარა
sandstein ქვიშაქვა
sandsteinplatå ქვიშაქვის პლატო
sandsteinsavleiring ქვიშაქვის დანალექი
sandsteinsgrunn ქვიშაქვიანი მიწა
sandsteinslag ქვიშაქვის ფენა
sandsten ქვიშაქვა
sandstenplatå ქვიშაქვის პლატო
sandstensavleiring ქვიშაქვის დანალექი
sandstensgrunn ქვიშაქვიანი მიწა
sandstenslag ქვიშაქვის ფენა
sandstorm ქვიშიანი ქარიშხალი
sandstrand ქვიშიანი ნაპირი

პლაჟი
sandvolleyball პლაჟის ფრენბურთი
sandørken ქვიშიანი უდაბნო
sanere გაჯანსაღება
sang სიმღერა
sanger მომღერალი

მგალობელი ჩიტი
ასპუჭაკა

sangerinne მომღერალი (ქალი)
sangerkarriere მომღერლის კარიერა
sangfestival სიმღერის ფესტივალი
sangfugl მგალობელი ჩიტი
sanglerke ტოროლა (ჩიტი Alauda

arvensis)
sangmø მუზა
sangstemme ხმა, ვოკალი
sangtalent სიმღერის ნიჭი
sangtekst სიმღერის ტექსტი
sangtekstforfatter სიმღერის ტექსტის ავტორი
sanikel ქრისტესბეჭედა (მცენარე

Sanicula europaea)
sanitær სანიტარული
sanitærforhold სანიტარული პირობები
sanksjon სანქცია
sanksjonere სანქცირება
sanksjonert სანქცირებული
sanktbernhardshund სენბერნარი
sann ნამდვილი, ჭეშმარიტი

მართალი
sannferdig მართალი,

მართლისმთქმელი
sannhet სიმართლე

ჭეშმარიტება
sannhetsbegrep სიმართლის ცნება
sannhetssøkende სიმართლის მაძიებელი
sannsiger წინასწარმეტყველი

sannsynlig სავარაუდო, მოსალოდნელი
ალბათური

sannsynlighet ალბათობა
sannsynlighetsfordeling ალბათობის განაწილება
sannsynlighetsteori ალბათობის თეორია
sannsynligvis სავარაუდოდ

ალბათ
sanntid რეალური დრო
sanntidstolkning სინქრონული თარგმანი
sans გრძნობა, შეგრძნება
sansbar საგრძნობი, შესამჩნევი
sanse აღქმა, გრძნობა
sansebedrag ილუზია
sanseløs გრძნობადაკარგული

უკონტროლო
sansningsmessig აღქმითი
saprofytt საპროფიტი
saprotrofiske სკუმბრიის ჭერა
sardin სარდინი (თევზი Sardina

pilchardus)
sardinboks შპროტის ქილა
sarkasme სარკაზმი
sarkastisk სარკასტული
sarkofag სარკოფაგი
satan სატანა, ეშმაკი
satanisme სატანიზმი
satanist სატანისტი
satanistisk სატანისტური
satellitt თანამგზავრი
satellittbane თანამგზავრის ორბიტა
satellittbasert თანამგზავრული
satellittbilde თანამგზავრიდან

გადაღებული სურათი
satellittdata თანამგზავრის მიერ

მოწოდებული მონაცემები
satellittelefon თანამგზავრული

ტელეფონი
satellittelefoni თანამგზავრული

ტელეფონია
satellittfjernsyn თანამგზავრული

ტელევიზია
satellittforbindelse თანამგზავრული კავშირი
satellittfoto თანამგზავრიდან

გადაღებული სურათი
satellittkanal თანამგზავრული არხი
satellittkommunikasjon თანამგზავრული კავშირი
satellittnavigasjon თანამგზავრული ნავიგაცია
satellittobservasjon თანამგზავრიდან

დაკვირვება
satellittovervåking მეთვალყურეობა

თანამგზავრიდან
satellittsamband თანამგზავრული კავშირი
satellittstat სატელიტი სახელმწიფო

sandgrunn satellittstat
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satire სატირა
satiriker სატირიკოსი
sats განაკვეთი
satse დაბანდება
satsing დაბანდება
satsningsfelt პრიორიტეტული არე
satsningsområde პრიორიტეტული არე
sau ცხვარი
saueavl მეცხვარეობა
sauebikkje ნაგაზი, მეცხვარე
sauebonde მეცხვარე
sauedrift მეცხვარეობა
saueflokk ცხვრის ფარა
sauegjeter მეცხვარე
sauehold მეცხვარეობა
sauehund მეცხვარე, ნაგაზი
sauehyrde მეცხვარე
sauekadaver ცხვრის ნეშტი
sauekjøtt ცხვრის ხორცი
sauelam ბატკანი
sauemelk ცხვრის რძე
sauemjølk ცხვრის რძე
saueskinn ცხვრის ტყავი
saueskinnssekk გუდა
saueull ცხვრის მატყლი
sauna საუნა
saus საწებელი
savanne სავანა
savn დანაკლისი

ნაკლებობა
savne ნაკლებობა

მონატრება
savnetliste დაკარგულთა სია
savoikål სავოის კომბოსტო
scandium სკანდიუმი
scenario სცენარი
scene სცენა

ასპარეზი
მოქმედება

scenografi სცენოგრაფია
scenografisk სცენოგრაფიული
schizofreni შიზოფრენია
schæfer გერმანული ნაგაზი
schæferhund გერმანული ნაგაზი
sclera სკლერა
se ყურება, ხედვა, დანახვა,

ხილვა
sebra ზებრა (ცხოველი Equus

zebra)
sebrafelt მიწისზედა გადასასვლელი
sebraliknende ზებრისებრი
sebrastripet ზებრისზოლებიანი
secans სეკანსი

sedan სედანი
seddel ბანკნოტი, ქაღალდის

ფული
seddelbok საფულე
seddelomløp ბრუნვაში მყოფი ფულის

მასა
sedelig ზნეობრივი, ზნემაღალი
sedelighet ზნეობა, ზნეობრიობა
seder კედარი (ხე Cedrus)
sedertre კედარი (ხე Cedrus)
sediment დანალექი
sedimentasjon დალექვა
sedimentering დალექვა

ნალექი, დანალექი
sedimenteringsprosess დალექვის პროცესი
sedimentlære სედიმენტოლოგია
sedimentologi სედიმენტოლოგია
sedimentologisk სედიმენტოლოგიური
sedvane ჩვეულება
sedvanlig ჩვეულებრივი
seer მაყურებელი
seertall მაყურებელთა რაოდენობა
sefyr ზენაქარი
seg თავის თავს
segl ბეჭედი
seglbåt აფრიანი ნავი, აფროსანი
seglbåteier აფრიანი ნავის მეპატრონე
seglduk აფრისი
segler აფრიანი ნავი, აფროსანი
seglfartøy აფრიანი ნავი, აფროსანი
seglfly პლანერი
seglfregatt აფრიანი ფრეგატი
seglklubb აფროსნობის კლუბი
seglregatta საიალქნო რეგატა
seglskip აფრიანი ნავი, აფროსანი
seglskute აფრიანი ნავი, აფროსანი
seglsport აფროსნობა
seglstempel შტამპი
segment სეგმენტი
segmentasjon სეგმენტაცია
segmentere დანაწევრება
segregasjon სეგრეგაცია
sei საიდა (თევზი Pollachius

virens)
seidkone ჯადოქარი (ქალი)
seidmann ჯადოქარი
seier გამარჯვება
seierherre გამარჯვებული
seiersdag გამარჯვების დღე
seiersgang ტრიუმფალური სვლა
seiersglede გამარჯვების სიხარული
seiersgudinne გამარჯვების ქალღმერთი
seiersmonument გამარჯვების მონუმენტი

satire seiersmonument
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seiersmulighet გამარჯვების
შესაძლებლობა

seierssjanse გამარჯვების შანსი
seifilet საიდას ფილე
seig ბლანტი, მწებვარე
seighet სიბლანტე
seigpine წვალება, წამება
seil აფრა, იალქანი
seilas ნაოსნობა
seilbåt აფრიანი ნავი, აფროსანი
seilbåteier აფრიანი ნავის მეპატრონე
seilduk აფრისი
seile (აფრით) ცურვა
seiler აფრიანი ნავი, აფროსანი

ნამგალა (ჩიტი ოჯახიდან
Apodidae)

seilfartøy აფრიანი ნავი, აფროსანი
seilfly პლანერი
seilforbund აფროსნობის კავშირი
seilfregatt აფრიანი ფრეგატი
seiling ცურვა, მოგზაურობა
seilklubb აფროსნობის კლუბი
seilregatta საიალქნო რეგატა
seilskip აფრიანი ნავი, აფროსანი
seilskute აფრიანი ნავი, აფროსანი
seilsport აფროსნობა
sein გვიანი
seint გვიან

დაგვიანებით
seire გამარჯვება
seismikk სეისმოლოგია
seismisk სეისმური
seismograf სეისმოგრაფი
seismografisk სეისმოგრაფიული
seismogram სეისმოგრამა
seismolog სეისმოლოგი
seismologi სეისმოლოგია
seismologisk სეისმოლოგიური
seismometer სეისმომეტრი
seismometrisk სეისმომეტრული
sekant მკვეთი
sekel საუკუნე
sekelskifte საუკუნეთა მიჯნა
sekk ჩანთა, პარკი, ტომარა
sekkepipe გუდასტვირი
sekkepipeblåser მესტვირე
sekresjon სეკრეცია
sekret საიდუმლო
sekretariat სამდივნო
sekretær მდივანი
sekretærfugl ფრინველმდივანი

(ფინველი Sagittarius
serpentarius)

sekretærfunksjon მდივნის ფუნქცია
sekretærlønn მდივნის ხელფასი
sekretærtelefon მდივნის ტელეფონი
seks ექვსი
seksagesimalsystem თექვსმეტობითი სისტემა
seksakslet ექვსღერძიანი
seksbarnsmor ექვსი შვილის დედა
seksbinds ექვსტომიანი
seksdagers ექვსდღიანი
seksdel მეექვსედი
seksdobbel ექვსმაგი, ექვსჯერადი
seksdobbelt ექვსმაგი, ექვსჯერადი

ექვსმაგად
seksdoble გაექვსმაგება
seksdobling გაექვსმაგება
sekser ექვსიანი
seksetasjes ექვსსართულიანი
seksfeltsvei ექვსზოლიანი გზატკეცილი
sekshjulet ექვსბორბლიანი
seksjon სექცია
seksjonere დაყოფა
sekskant ექვსკუთხედი
sekskantet ექვსკუთხა
sekskantmutter ექვსკუთხა ქანჩი
sekskantskruve ექვსკუთხა ჭანჭიკი
seksmåneders ექვსთვიანი
seksmånederskurs ექვსთვიანი კურსი
seksmånedersperiode ექვსთვიანი პერიოდი
sekssidig ექვსგვერდა
sekssifret ექვსნიშნა
seksstrenget ექვსსიმიანი
sekssylindret ექვსცილინდრიანი
sekstant სექსტანტი
seksten თექვსმეტი
sekstende მეთექვსმეტე
sekstendel მეთექვსმეტედი
sekstenhundretall მეჩვიდმეტე საუკუნე
sekstenårig თექვსმეტწლიანი
sekstenåring თექვსმეტი წლის მოზარდი
sekstenårs თექვსმეტი წლის
sekstenårsalder თექვსმეტი წლის ასაკი
seksti სამოცი
sekstidel მესამოცედი
sekstiende მესამოცე
sekstimers ექვსსაათიანი
sekstitallsrock სამოციანების როკი
sekstiårene სამოციანი წლები
sekstiårig სამოცწლიანი
sekstiårs სამოცი წლის
sekstiårsdag სამოცი წლის თავი
sekstiårsjubileum სამოცი წლის იუბილე
seksualakt სქესობრივი აქტი
seksualdrift სქესობრივი ლტოლვა

seiersmulighet seksualdrift
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seksualfunksjon სქესობრივი ფუნქცია
seksualitet სექსუალობა
seksualliv სქესობრივი ცხოვრება
seksuallyst სქესობრივი ლტოლვა
seksuallære სექსოლოგია
seksualobjekt სექსობიექტი
seksualorgan სასქესო ორგანო
seksualpartner სქესობრივი პარტნიორი
seksualsymbol სექს-სიმბოლო
seksualsymbolikk სექს-სიმბოლიკა
seksualundervisning სქესობრივი განათლება
seksualvitenskap სექსოლოგია
seksuell სექსუალური
seksårig ექვსი წლის, ექვსწლიანი
seksårs ექვსი წლის
seksårsalder ექვსი წლის ასაკი
seksårsdag ექვსი წლის თავი
seksårskontrakt ექვსწლიანი კონტრაქტი
sekt სექტა
sektmedlem სექტის წევრი
sektor სექტორი
sekular საუკუნოვანი
sekularisere სეკულარიზება
sekularisering სეკულარიზაცია
sekulariseringsprosess სეკულარიზაციის პროცესი
sekularisert სეკულარიზებული
sekularisme სეკულარიზმი
sekularist სეკულარისტი
sekulær სეკულარული, საერო
sekund წამი
sekundmeter მეტრი წამში (სიჩქარის

ერთეული)
sekundviser წამების ისარი
sekundær მეორადი
sekundærforebygging მეორეული პრევენცია
sekvens თანმიმდევრობა
sekvensiell თანმიმდევრული
sel სელაპი
seleksjon შერჩევა, სელექცია
seleksjonskriterium შერჩევის კრიტერიუმი
seleksjonsprosess შერჩევის პროცესი
selektere შერჩევა
selen სელენი
selfangstskute სელაპსაჭერი ნავი
selge გაყიდვა
selger გამყიდველი
selje მდგნალი (მცენარე Salix

caprea)
seljekvist მდგნალის ტოტი
selkadaver სელაპის ნეშტი
selkvinne ქალსელაპა
selleri ნიახური (მცენარე Apium

graveolens)

sellerirot ნიახურის ფესვი
selot ფანატიკოსი
selskap კომპანია

საზოგადოება
ასოციაცია, კორპორაცია
წვეულება

selskapelig სოციალური, კონტაქტური
selskapsdannelse კომპანიის შექმნა
selskapsformue კომპანიის ქონება
selskapsgjeld კომპანიის დავალიანება
selskapskapital კომპანიის კაპიტალი
selskapskjole საწვეულებო კაბა
selskapslokale საწვეულებო ფართი
selskapsstruktur კომპანიის სტრუქტურა
selskinn სელაპის ტყავი
selunge სელაპის ნაშიერი
selv თვით, თვითონ, თავად
selvadjungert თვითშეუღლებული
selvaktelse საკუთარი თავის

პატივისცემა
selvanalyse თვითანალიზი
selvanerkjent თვითაღიარებული
selvangivelse საგადასახადო დეკლარაცია
selvantennelse თვითაალება
selvantenning თვითაალება
selvassuranse თვითდაზღვევა
selvavsløring თვითმხილება
selvbedrag საკუთარი თავის მოტყუება
selvbefruktning თვითგანაყოფიერება
selvbegrensende თვითშემზღუდავი
selvbegrensning თვითშეზღუდვა
selvbeherskelse თავდაჭერილობა
selvbehersket თავშეკავებული,

გაწონასწორებული
selvbehersking თავდაჭერილობა
selvberikelse თვითგამდიდრება
selvbestøving თვითდამტვერვა
selvbetjening თვითმომსახურება
selvbevisst თვითდაჯერებული,

თვითდარწმუნებული
selvbevissthet თვითდაჯერებულობა,

თვითშეგნება
selvbiografi ავტობიოგრაფია
selvbiografisk ავტობიოგრაფიული
selvblokade თვითბლოკადა
selvdestruksjon თვითგანადგურება
selvdiagnose თვითდიაგნოზი
selvdisiplin თვითდისციპლინა
selvdrevet თვითმავალი
selveier მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე, პატრონი
selveierbolig საკუთარი სახლი, კერძო

სახლი

seksualfunksjon selveierbolig
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selveiergård საკუთარი სახლი, კერძო
სახლი

selveierleilighet საკუთარი ბინა
selveiertomt კერძო მიწის ნაკვეთი
selverkjennelse თვითაღიარება
selverklæring თვითაღიარება
selverklært თვითგამოცხადებული,

თვითმარქვია
selvfinansiering თვითდაფინანსება
selvfinansieringsgrad თვითდაფინანსების

ხარისხი
selvforelsket თვითშეყვარებული
selvforglemmelse თავდავიწყება
selvfornyelse თვითგანახლება
selvforsikring თვითდაზღვევა
selvforsvar თავდაცვა
selvforsvarsvåpen თავდაცვითი იარაღი
selvforsyning თვითმომარაგება,

თვითუზრუნველყოფა
selvforsyningsevne თვითუზრუნველყოფის

უნარი
selvforsyningsgrad თვითუზრუნველყოფის

ხარისხი
selvforsyningspolitikk თვითუზრუნველყოფის

პოლიტიკა
selvforsørgelse თვითუზრუნველყოფა
selvforvaltning თვითგანკარგვა
selvfølgelig თავისთავად
selvgjort თვითნაკეთი
selvglad თავმომწონე
selvgod თავმომწონე, თავმოყვარე
selvgående თვითმავალი
selvhersker ავტოკრატი
selvidentifisering თვითიდენტიფიკაცია
selvinduksjon თვითინდუქცია
selvinnlysende თავის თავად ცხადი
selvironi თვითირონია
selvisolering თვითიზოლაცია
selvkontroll თვითკონტროლი
selvkorrigerende თვითმაკორექტირებელი
selvkost თვითღირებულება
selvkostbegrep თვითღირებულების ცნება
selvkostberegning თვითღირებულების

გათვლა
selvkostnad თვითღირებულება
selvkostpris თვითღირებულება
selvkritikk თვითკრიტიკა
selvkritisk თვითკრიტიკული
selvlagd თვითნაკეთი
selvlaget თვითნაკეთი
selvlyd ხმოვანი
selvlært თვითნასწავლი
selvmord თვითმკვლელობა

selvmorder თვითმკვლელი
selvmorderske თვითმკვლელი ქალი
selvmordsbomber თვითმკვლელი-

ტერორისტი
selvmordsfare თვითმკვლელობის

საშიშროება
selvmordsforebygging თვითმკვლელობების

თავიდან აცილება
selvmordsforsøk თვითმკვლელობის

მცდელობა
selvmordsfrekvens თვითმკვლელობათა

სიხშირე
selvmordshyppighet თვითმკვლელობათა

სიხშირე
selvmordsproblematikk თვითმკვლელობათა

პრობლემატიკა
selvmordsrate თვითმკვლელობათა

სიხშირე
selvmordsstatistikk თვითმკვლელობათა

სტატისტიკა
selvmordstall თვითმკვლელობათა

რიცხვი
selvmål თვითმიზანი
selvoppfattelse თვითაღქმა
selvoppholdelse თვითგადარჩენა
selvopplevelse თვითგანცდა
selvoppofrelse თავგანწირვა
selvoppofrende თავგანწირული
selvopptatt თვითდაკავებული
selvorganiserende თვითმოწესრიგებადი
selvorganisering თვითორგანიზაცია
selvpollinering თვითდამტვერვა
selvportrett ავტოპორტრეტი
selvprodusert საკუთარი წარმოების
selvrealisering თვითრეალიზაცია
selvregulerende თვითრეგულირებადი
selvregulering თვითრეგულაცია
selvrensing თვითგანწმენდა
selvrespekt საკუთარი თავის

პატივისცემა
selvros თავისი თავის ქება
selvrullende თვითმგორავი
selvrådig თვითნებური
selvrådighet თვითნებობა
selvsagt თავისთავად
selvsensur თვითცენზურა
selvsikker თავდაჯერებული,

თვითდაჯერებული,
თვითდარწმუნებული

selvsikkerhet თავდაჯერებულობა
selvskrevet თვითნაწერი
selvskryt თავისი თავის ქება
selvstendig დამოუკიდებელი

selveiergård selvstendig
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selvstendighet დამოუკიდებლობა
selvstendighetsaktivist დამოუკიდებლობის

აქტივისტი
selvstendighetsbevegelse მოძრაობა

დამოუკიდებლობისთვის
selvstendighetserklæring დამოუკიდებლობის

გამოცხადება
დამოუკიდებლობის
დეკლარაცია

selvstendighetsforkjemper დამოუკიდებლობისთვის
მებრძოლი

selvstendighetsfølelse დამოუკიდებლობის განცდა
selvstendighetskamp ბრძოლა

დამოუკიდებლობისთვის
selvstendighetskriterium დამოუკიდებლობის

კრიტერიუმი
selvstendighetsperiode დამოუკიდებლობის

პერიოდი
selvstendighetsspørsmål დამოუკიდებლობის

საკითხი
selvstendighetstrang სწრაფვა

დამოუკიდებლობისკენ
selvstyre თვითმართველობა
selvstyretilhenger თვითმართველობის

მომხრე
selvsynkroniserende თვითსინქრონიზებადი
selvtilfreds თავმომწონე,

თვითკმაყოფილი
selvtilfredshet თავმოწონება,

თვითკმაყოფილება
selvutdanning თვითგანათლება
selvuttrykk თვითგამოხატვა
selvutvikling თვითგანვითარება
selvvørdnad საკუთარი თავის

პატივისცემა
selvødeleggelse თვითგანადგურება,

თვითლიკვიდაცია
semantikk სემანტიკა
semantisk სემანტიკური
sement ცემენტი
sementbil ბეტონმზიდი
sementblander ცემენტის შემრევი
sementfabrikk ცემენტის ქარხანა
sementkvalitet ცემენტის ხარისხი
sementpris ცემენტის ფასი
sementproduksjon ცემენტის წარმოება
sementprodusent ცემენტის მწარმოებელი
sementsekk ცემენტის ტომარა
semester სემესტრი
semesterslutt სემესტრის დასასრული
semesterstart სემესტრის დასაწყისი
semiaktiv ნახევრად აქტიური
semiautomatisk ნახევრად ავტომატური

semiautonom ნახევრად ავტონომიური
semibiografisk ნახევრად ბიოგრაფიული
semidødelig ნახევრად სასიკვდილო
semifinale ნახევარფინალი
semifinalist ნახევარფინალისტი
semiklassisk ნახევრად კლასიკური
semikolon წერტილ-მძიმე
semikonservativ ნახევრად კონსერვატიული
seminar სემინარი
seminardeltager სემინარის მონაწილე
seminardeltaker სემინარის მონაწილე
semiprofesjonell ნახევრად

პროფესიონალური
semisirkulær ნახევარწრიული
semiuavhengig ნახევრად დამოუკიდებელი
sen გვიან

გვიანი
senabort გვიანი აბორტი
senat სენატი
senator სენატორი
senatsvedtak სენატის გადაწყვეტილება
sende გაგზავნა

გაშვება
sendebud კურიერი
sendedag გაგზავნის დღე
sendedato გაგზავნის თარიღი
sendemulighet გაგზავნის შესაძლებლობა
sender გამგზავნი

გადამცემი
sending გზავნილი

გაგზავნა
sene მყესი
senebånd მყესი
senere მოგვიანებით
seng საწოლი, ლოგინი
sengebein საწოლის ფეხი
sengeklær თეთრეული
sengelaken ზეწარი
sengeliggende მწოლიარე
sengepasient მწოლიარე პაციენტი
sengerøyking ლოგინში მოწევა
sengeteppe გადასაფარებელი
sengetøy თეთრეული
senimpresjonisme გვიანი იმპრესიონიზმი
senior უფროსი
seniormedarbeider უფროსი თანამშრომელი
senit ზენიტი
senke კლება

ჩაძირვა
senking კლება

ჩაძირვა
senmiddelalder გვიანი შუა საუკუნეები
sennep მდოგვი

selvstendighet sennep
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senreaksjon დაგვიანებული რეაქცია
sensasjon სენსაცია
sensasjonell სენსაციური
sensasjonsfilm სენსაციური ფილმი
sensasjonsfri უსენსაციო
sensasjonsfunn სენსაციური აღმოჩენა
sensasjonspresse ყვითელი პრესა
sensibel მგრძნობიარე
sensibilitet მგრძნობიარობა
sensitiv მგრძნობიარე
sensitivitet მგრძნობიარობა
sensommer გვიანი ზაფხული
sensor ცენზორი
sensur ცენზურა
sensurforbud ცენზურის აკრძალვა
sensurproblem ცენზურის პრობლემა
sent გვიან

დაგვიანებული
senter ცენტრი
senterakse ცენტრალური ღერძი
sentimental სენტიმენტალური
sentimentalisme სენტიმენტალიზმი
sentimentalist სენტიმენტალისტი
sentimentalitet სენტიმენტალობა
sentral ცენტრალური
sentralbanestasjon ცენტრალური რკინიგზის

სადგური
sentralbank ცენტრალური ბანკი
sentralbibliotek ცენტრალური ბიბლიოთეკა
sentraldatabase ცენტრალური მონაცემთა

ბაზა
sentraleuropeisk ცენტრალურევროპული
sentralfengsel ცენტრალური ციხე
sentralfyring ცენტრალური გათბობა
sentralisasjon ცენტრალიზაცია
sentralisere ცენტრალიზება
sentralisering ცენტრალიზაცია
sentraliseringsgrad ცენტრალიზების ხარისხი
sentraliseringsprosess ცენტრალიზაციის პროცესი
sentralisert ცენტრალიზებული
sentralkomite ცენტრალური კომიტეტი
sentralkontor ცენტრალური ოფისი
sentralnervesystem ცენტრალური ნერვული

სისტემა
sentraloppvarming ცენტრალური გათბობა
sentralorgan ცენტრალური ორგანო
sentralorganisasjon ცენტრალური ორგანიზაცია
sentralsjukehus ცენტრალური საავადმყოფო
sentralstasjon ცენტრალური სადგური
sentralstyring ცენტრალური

მმართველობა
sentralsykehus ცენტრალური საავადმყოფო
sentralvarme ცენტრალური გათბობა

sentrere ცენტრირება
კონცენტრირება

sentrifugal ცენტრიდანული
sentrifugalkraft ცენტრიდანული ძალა
sentrifuge ცენტრიფუგა
sentripetal ცენტრისკენული
sentripetalakselerasjon ცენტრისკენული აჩქარება
sentripetalkraft ცენტრისკენული ძალა
sentrisme ცენტრიზმი
sentrum ცენტრი
sentrumsakse ცენტრალური ღერძი
sentrumsgate ცენტრალური ქუჩა
sentrumsnær ცენტრთან ახლოს მდებარე
separabel განცალებადი
separabilitet განცალებადობა
separasjon განცალება, განცალკევება

განშორება
ცალკე ცხოვრება

separasjonsprosess განშორების პროცესი
separat ცალკე, განცალებული
separatisme სეპარატიზმი
separatist სეპარატისტი
separatistbevegelse სეპარატისტული მოძრაობა
separatistgruppe სეპარატისტთა ჯგუფი
separatistisk სეპარატისტული
separatistleder სეპარატისტთა ლიდერი
separatistorganisasjon სეპარატისტული

ორგანიზაცია
separatistregime სეპარატისტული რეჟიმი
separere განცალება, განცალკევება

გაყრა
september სექტემბერი
septemberdag სექტემბრის დღე
septembernatt სექტემბრის ღამე
septembersol სექტემბრის მზე
sequoia სექვოია (ხე Sequoia

sempervirens)
serber სერბი
serbisk სერბიის, სერბეთის,

სერბული
seremoni ცერემონია
serie სერია
seriell სერიული
seriemorder სერიული მკვლელი
serienummer სერიული ნომერი
serieproduksjon სერიული წარმოება
serieprodusert სერიული წარმოების
serievoldtekt სერიული გაუპატიურება
seriøs სერიოზული
seriøsitet სერიოზულობა
sertifikasjon სერტიფიკაცია
sertifikat სერტიფიკატი, მოწმობა
sertifikatutstedelse სერტიფიკატის გაცემა

senreaksjon sertifikatutstedelse
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sertifisere სერტიფიცირება
sertifisering სერტიფიცირება
sertifiseringsarbeid სასერტიფიკაციო სამუშაო
sertifisert სერტიფიცირებული
serum შრატი
server სერვერი
servere მომსახურება

მიტანა
serveringsbrett ლანგარი
serveringsdame მიმტანი (ქალი)
serveringsfat ლანგარი
serviett ხელსახოცი
serviettholder ხელსახოცების ჩასადები
servise სერვიზი
servitrise მიმტანი, ოფიციანტი

(ქალი)
servitør მიმტანი, ოფიციანტი
sesam შირბახტი (მცენარე

Sesamum indicum)
sesamfrø შირბახტის მარცვალი
sesjon სესია
sesong სეზონი
sesongarbeid სეზონური სამუშაო
sesongarbeider სეზონური მუშა
sesongavhengig სეზონური
sesongavslutning სეზონის დახურვა, სეზონის

ბოლო
sesongbasert სეზონური
sesongbetinget სეზონური
sesongbillett სეზონური ბილეთი
sesongfenomen სეზონური მოვლენა
sesongfiske სეზონური თევზჭერა
sesongfiskeri სეზონური თევზჭერა
sesongforberedelse სეზონისთვის მზადება
sesongfordeling სეზონური განაწილება
sesongkvote სეზონური კვოტა
sesongmessig სეზონური
sesongmigrasjon სეზონური მიგრაცია
sesongslutt სეზონის ბოლო, სეზონის

დასასრული
sesongstart სეზონის დასაწყისი
sesongsvingning სეზონური ვარიაცია
sesongvariasjon სეზონური ცვლილება
sesongåpning სეზონის გახსნა
sete ადგილი
setekapasitet ადგილების რაოდენობა
seter საძოვარი
seterad რიგი
setning წინადადება
setningsstruktur წინადადების სტრუქტურა
sett კომპლექტი, კრებული

ყაიდა, მიდგომა

sette დასმა
დადება
დადგმა
მოთავსება
ჩასმა
დარგვა

setteplante ნერგი
severdig ღირსშესანიშნავი
severdighet ღირსშესანიშნაობა
sex სექსი
sexbombe სექს-ბომბი
sexbutikk სექს-მაღაზია
sexdebut სექს-დებიუტი
sexdrift სქესობრივი ლტოლვა
sexhandel სხეულით ვაჭრობა
sexisme სექსიზმი
sexist სექსისტი
sexistisk სექსისტური
sexlyst სქესობრივი ლტოლვა
sexobjekt სექს-ობიექტი
sexolog სექსოლოგი
sexologi სექსოლოგია
sexologiprofessor სექსოლოგიის პროფესორი
sexologisk სექსოლოგიური
sexpartner სექს-პარტნიორი
sexrevolusjon სექს-რევოლუცია
sexslave სექს-მონა
sexsymbol სექს-სიმბოლო
sextjeneste სექს-მომსახურება
sexualliv სქესობრივი ცხოვრება
sfinks სფინქსი
sfære სფერო
sfærisk სფერული
sfæriskhet სფერულობა
sfæroid სფეროიდი
sheriff შერიფი
shipping ნაოსნობა
show შოუ
si თქმა
sibirer ციმბირელი
sibirert ყვითელი აკაცია (ბუჩქი

Caragana arborescens)
sibirertebusk ყვითელი აკაცია (ბუჩქი

Caragana arborescens)
sibirgrasløk ციმბირული ხახვი (მცენარე

Allium schoenoprasum ssp.
sibiricum)

sibirsk ციმბირული
sibirtiger ამურის ვეფხვი (ცხოველი

Panthera tigris altaica)
sicilianer სიცილიელი
siciliansk სიცილიური
sid გრძელი

sertifisere sid
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sidde სიგრძე
side გვერდი

მხარე
sideangivelse გვერდის მითითება
sideantall გვერდების რაოდენობა
sidebein ნეკნი
sideeffekt გვერდითი ეფექტი
sideelv მდინარის შენაკადი
sidefag არაძირითადი საგანი
sideformat გვერდის ფორმატი
sideinnhold გვერდის შიგთავსი
sidelomme გვერდის ჯიბე
siden ვინაიდან, რადგანაც

იმ დროიდან, მას მერე
შემდეგ, მერე

sidensvans მედუდუკე (ჩიტი
Bombycilla garrulus)

sidenummer გვერდის ნომერი
sidenummerering გვერდების დანომვრა
sideombrekking გვერდებად დაყოფა
sidetall გვერდის ნომერი
sidetunnel პარალელური გვირაბი
sideutforming გვერდის გაფორმება
siesta სიესტა
siffer ციფრი

შიფრი
sifferskrift შიფრი
sigar სიგარა
sigareske სიგარების კოლოფი
sigarett სიგარეტი
sigarettenner სანთებელა
sigaretteske სიგარეტის კოლოფი
sigarettfabrikk სიგარეტის ქარხანა
sigarettfilter სიგარეტის ფილტრი
sigarettimport სიგარეტის იმპორტი
sigarettmangel სიგარეტის დანაკლისი
sigarettmerke სიგარეტის მარკა
sigarettpapir სიგარეტის ქაღალდი
sigarettpris სიგარეტის ფასი
sigarettreklame სიგარეტის რეკლამა
sigarettrøyk სიგარეტის ბოლი
sigarettrøyking სიგარეტის მოწევა
sigarettsalg სიგარეტის გაყიდვა
sigarettslave სიგარეტის მონა
sigarettsmugling სიგარეტის კონტრაბანდა
sigarrøyking სიგარის მოწევა
sigd ნამგალი
sigdformet ნამგლისებრი
sigdvinge ნამგალფრთიანა (პეპელა

ოჯახიდან Drepanidae)
signal სიგნალი
signalhorn საყვირი
signatar ხელმომწერი

signatur ხელმოწერა
signaturgjenkjenning ხელმოწერის ამოცნობა
signere ხელმოწერა
signering ხელის მოწერა
signert ხელმოწერილი
signifikans მნიშვნელობა
signifikant მნიშვნელოვანი
sigøyner ბოშა
sigøynerbryllup ბოშათა ქორწილი
sigøynerfamilie ბოშათა ოჯახი
sigøynerfugl ჰოაცინი (ფრინველი

Opisthocomus hoatzin)
sigøynerkvinne ბოშა ქალი
sigøynersk ბოშური
sigøynerske ბოშა ქალი
sigøynerspørsmål ბოშათა საკითხი
sikker სარწმუნო, სანდო, საიმედო

უსაფრთხო
დარწმუნებული

sikkerhet უსაფრთხოება, უშიშროება
გარანტია
სანდოობა, საიმედობა

sikkerhetsagent უშიშროების აგენტი
sikkerhetsansvarlig უსაფრთხოებაზე

პასუხისმგებელი
sikkerhetsbegrep უსაფრთხოების ცნება
sikkerhetsbelte უსაფრთხოების ღვედი
sikkerhetsbriller დამცავი სათვალე
sikkerhetsevaluering უსაფრთხოების შეფასება
sikkerhetsfaktor უსაფრთხოების ფაქტორი
sikkerhetsfølelse უსაფრთხოების შეგრძნება
sikkerhetsgaranti უსაფრთხოების გარანტია
sikkerhetsgrad უსაფრთხოების ხარისხი
sikkerhetshjelm დამცავი ჩაფხუტი
sikkerhetskonsept უსაფრთხოების კონცეპცია
sikkerhetskontroll უსაფრთხოების კონტროლი
sikkerhetskriterium უსაფრთხოების

კრიტერიუმი
sikkerhetsmangel უსაფრთხოების ნაკლებობა
sikkerhetsmessig უსაფრთხოებასთან

დაკავშირებული
sikkerhetsminister უშიშროების მინისტრი
sikkerhetsnivå უსაფრთხოების დონე
sikkerhetsnorm უსაფრთხოების ნორმა
sikkerhetspoliti უშიშროების პოლიცია
sikkerhetspolitikk უსაფრთხოების პოლიტიკა
sikkerhetsproblem უსაფრთხოების პრობლემა
sikkerhetsregel უსაფრთხოების წესი
sikkerhetsråd უშიშროების საბჭო
sikkerhetssjekk უსაფრთხოების შემოწმება
sikkerhetsskap სეიფი
sikkerhetssone უსაფრთხოების ზონა
sikkerhetsspørsmål უსაფრთხოების საკითხი

sidde sikkerhetsspørsmål
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sikkerhetstiltak უსაფრთხოების ზომა
sikkerhetsøyemed უსაფრთხოების მიზნით
sikkert ნამდვილად,

დანამდვილებით
დარწმუნებით
უსაფრთხოდ
საიმედოდ

sikksakk ზიგზაგი
sikksakkformet ზიგზაგისებრი
sikori ვარდკაჭაჭა (მცენარე

Cichorium)
sikre უზრუნველყოფა

დაცვა
sikring უზრუნველყოფა

დაცვა
sikt გადასახედი

ხილვადობა
საცერი

siktbar ხილული
siktbarhet ხილვადობა
sikte ხილვადობა

მიზანი
გაცრა
დამიზნება

siktemål ზრახვა
siktet ძებნილი
sil საცერი
sild ქაშაყი (თევზი Clupea

harengus)
sildebestand ქაშაყის პოპულაცია
sildeeksport ქაშაყის ექსპორტი
sildeeksportør ქაშაყის ექსპორტერი
sildefiske ქაშაყის ჭერა
sildemåke შავფრთიანი თოლია

(ფრინველი Larus fuscus)
sildemåse შავფრთიანი თოლია

(ფრინველი Larus fuscus)
sildesmak ქაშაყის გემო
sildliknende ქაშაყისებრი
sildre ფხიჯა, ქვატეხია (მცენარე

Saxifraga)
რაკრაკი

sile გაცრა, საცერზე გატარება
silhuett სილუეტი
silikon სილიკონი
silisium კაჟბადი, სილიციუმი
silisiumliknende კაჟბადისებური
silke აბრეშუმი
silkeaktig აბრეშუმისებრი
silkeavl მეაბრეშუმეობა
silkeavler მეაბრეშუმე
silkebluse აბრეშუმის ბლუზი

silkebryllup ქორწილის მეთორმეტე
წლისთავი

silkebukse აბრეშუმის შარვალი
silkeduk აბრეშუმის ნაჭერი
silkehandel აბრეშუმით ვაჭრობა
silkehandler აბრეშუმით მოვაჭრე
silkehanske აბრეშუმის ხელთათმანი
silkekjole აბრეშუმის კაბა
silkeklær აბრეშუმის ტანსაცმელი
silkelignende აბრეშუმისნაირი
silkelommetørkle აბრეშუმის ცხვირსახოცი
silkeorm აბრეშუმხვევია (პეპელა

ოჯახიდან Bombycidae)
silkeskjerf აბრეშუმის ყელსახვევი
silkeskjorte აბრეშუმის მაისური
silkeskjørt აბრეშუმის ქვედატანი
silkespinner აბრეშუმხვევია (პეპელა

ოჯახიდან Bombycidae)
silkestrømpe აბრეშუმის მაღალყელიანი

წინდა
silketeppe აბრეშუმის

გადასაფარებელი
silketrøye აბრეშუმის მაისური
silketråd აბრეშუმის ძაფი
silketørkle აბრეშუმის თავსაფარი
simkort სიმბარათი
simpel მარტივი, უბრალო
simpelthen უბრალოდ
simplifikasjon გამარტივება
simplifisere გამარტივება
simulasjon სიმულაცია
simulator სიმულატორი
simulere სიმულირება
simulering სიმულაცია, იმიტაცია
simulert სიმულირებული
simultan ერთდროული
simultanoversettelse სინქრონული თარგმანი
simultanoversetter სინქრონული თარჯიმანი
simultantolk სინქრონული თარჯიმანი
simultantolking სინქრონული თარგმანი
sin თავისი
sine თავისი, თავიანთი
singel სინგლი
singelplate სინგლი
single სინგლი
singularis მხოლობითი
singularitet სინგულარობა
singulær ერთადერთი

სინგულარული
sink თუთია
sinkholdig თუთიის შემცველი
sinn სული

ხასიათი, გუნება

sikkerhetstiltak sinn
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sinne რისხვა, ბრაზი,
გულისწყრომა

sinnrik ეშმაკური
sinnsbevegelse ვნებათაღელვა
sinnsforvirret გადარეული
sinnslikevekt სულიერი სიმშვიდე,

გაწონასწორებულობა
sinnsro სულიერი სიმშვიდე
sinnssjukdom ფსიქიკური დაავადება
sinnssjukeasyl ფსიქიატრიული

საავადმყოფო
sinnssjukehus ფსიქიატრიული

საავადმყოფო
sinnsstemning სულიერი განწყობა
sinnssykdom ფსიქიკური დაავადება
sinnssykeasyl ფსიქიატრიული

საავადმყოფო
sinnssykehus ფსიქიატრიული

საავადმყოფო
sinnstilstand სულიერი მდგომარეობა
sinolog სინოლოგი, ჩინეთმცოდნე
sinologi სინოლოგია,

ჩინეთმცოდნეობა
sinologisk სინოლოგიური
sint გაბრაზებული,

განრისხებული,
გაჯავრებული

sinus სინუსი
sinusformet სინუსოიდალური
sinusfunksjon სინუსი
sinuskurve სინუსოიდა
sionisme სიონიზმი
sionist სიონისტი
sionistbevegelse სიონისტური მოძრაობა
sionistisk სიონისტური
sionistorganisasjon სიონისტური ორგანიზაცია
sirene სირენა
sirenelyd სირენის ხმა
siriss ჭრიჭინა (მწერი ოჯახიდან

Gryllidae)
sirkel წრე, წრეწირი
sirkelbane წრიული ტრაექტორია
sirkelbue რკალი
sirkelformet წრიული, წრის ფორმის
sirkelradius წრეწირის რადიუსი
sirkelsektor წრის სექტორი
sirkelvis წრიულად
sirkle შემოხაზვა, შემოფარგვლა
sirkulasjon ცირკულაცია, მიმოქცევა
sirkulasjonsforstyrrelse ცირკულაციის დარღვევა
sirkulasjonsprosess ცირკულაციის პროცესი
sirkulasjonstid ცირკულაციის დრო
sirkulere ცირკულირება

sirkulær ცირკულარული
sirkus ცირკი
sirkusaktig ცირკისებური
sirkusartist ცირკის არტისტი
sirkusdirektør ცირკის დირექტორი
sirkuselefant ცირკის სპილო
sirkusforestilling საცირკო წარმოდგენა
sirkushest ცირკის ცხენი
sirkusklovn ცირკის ჯამბაზი
sirkuslignende ცირკისებური
sirkusmanesje ცირკის მანეჟი
sirup სიროფი
sirupsaktig სიროფისმაგვარი
sisel თრია (მღრღნელი

Spermophilus citellus)
sisik სკვინჩა (ჩიტი Carduelis)
sisilianer სიცილიელი
sisiliansk სიცილიური
sisselrot კილამურა (მცენარე

Polypodium vulgare)
sist ბოლო, უკანასკნელი
sisteetappe ბოლო ეტაპი
sisteinntrykk ბოლო შთაბეჭდილება
sisteledd ბოლო რგოლი
sistemann ბოლო კაცი
sisteperiode ბოლო პერიოდი
sisteplass ბოლო ადგილი
sisterne ცისტერნა
sisterunde ბოლო წრე
sistesats ბოლო ძალისხმევა
sistnevnt ბოლოს ხსენებული
sitat ციტატა
sitatsamling ციტატების კრებული
sitattegn ბრჭყალი
sitere ციტირება
sitron ლიმონი
sitronaroma ლიმნის სურნელი
sitronbrus ლიმონათი
sitronfarget ლიმონისფერი
sitronfarvet ლიმონისფერი
sitrongul ლიმონისფერი
sitronsaft ლიმნის წვენი
sitronskall ლიმნის კანი
sitronskive ლიმნის ნაჭერი
sitronsmak ლიმნის გემო
sitronsyre ლიმონმჟავა
sitrontre ლიმნის ხე
sitrus ციტრუსი
sitrusdyrking მეციტრუსეობა
sitrusfrukt ციტრუსი
sitte ჯდომა
sittende მჯდომარე
sitteplass დასაჯდომი ადგილი

sinne sitteplass

Norsk-georgisk ordbok 363



sittestilling მჯდომარე მდგომარეობა
situasjon სიტუაცია, მდგომარეობა
situasjonsbeskrivelse მდგომარეობის აღწერა
situasjonsbestemt სიტუაციით

განსაზღვრული
situasjonsbetinget სიტუაციაზე

დამოკიდებული
situasjonsforståelse მდგომარეობის გაგება
siv ჭილი (მცენარე ოჯახიდან

Juncaceae)
sivaks ლელქაში (მცენარე Scirpus)
sive ჟონვა
sivil სამოქალაქო
sivilbefolkning მშვიდობიანი მოსახლეობა
sivilflyger სამოქალაქო მფრინავი
sivilflyver სამოქალაქო მფრინავი
sivilforsvar სამოქალაქო თავდაცვა
sivilforsvarsplan სამოქალაქო თავდაცვის

გეგმა
sivilisasjon ცივილიზაცია
sivilisasjonsdannelse ცივილიზაციის წარმოქმნა
sivilisasjonshistorie ცივილიზაციის ისტორია
sivilisasjonskritikk ცივილიზაციის კრიტიკა
sivilisasjonssammenbrudd ცივილიზაციის დაქცევა
sivilisasjonssentrum ცივილიზაციის ცენტრი
sivilisasjonsutvikling ცივილიზაციის

განვითარება
sivilisert ცივილიზებული
sivilperson სამოქალაქო პირი
sivilrett სამოქალაქო სამართალი
sivilrettslig სამოქალაქო სამართლის
sivilsamfunn სამოქალაქო საზოგადოება
sivilstand ოჯახური მდგომარეობა
sivilstatus ოჯახური მდგომარეობა
sjah შაჰი
sjakal ტურა
sjakk ჭადრაკი
sjakkbegavelse ჭადრაკის ნიჭი
sjakkbrett ჭადრაკის დაფა
sjakkbrikke ჭადრაკის ფიგურა
sjakkentusiast ჭადრაკის ენთუზიასტი
sjakkhistorie ჭადრაკის ისტორია
sjakkinteressert ჭადრაკით

დაინტერესებული
sjakklubb ჭადრაკის კლუბი
sjakkmatt შამათი
sjakkonge ჭადრაკის მეფე
sjakkskole ჭადრაკის სკოლა
sjakkspill ჭადრაკი
sjakkspillende ჭადრაკის მოთამაშე
sjakkspiller მოჭადრაკე
sjakkturnering ჭადრაკის ტურნირი
sjakkverden ჭადრაკის სამყარო

sjakkverdensmester ჭადრაკის მსოფლიო
ჩემპიონი

sjakkverdensmesterskap ჭადრაკის მსოფლიო
ჩემპიონატი

sjakt მაღარო
sjal შალი, მოსახვევი
sjalu ეჭვიანი
sjalusi ეჭვიანობა
sjalusifølelse ეჭვიანობის შეგრძნება,

ეჭვიანობის გრძნობა
sjalusimord მკვლელობა ეჭვიანობის

ნიადაგზე
sjalusioffer ეჭვიანობის მსხვერპლი
sjalusiscene ეჭვიანობის სცენა
sjampinjong ქამასოკო
sjampo შამპუნი
sjampoflaske შამპუნის ბოთლი
sjanger ჟანრი
sjanse შანსი
sjansefattig მცირე შანსის მქონე
sjanseløs უშანსო, შანსის არმქონე
sjanserik დიდი შანსის მქონე
sjanseskapende შანსის მომცემი
sjarlatan შარლატანი
sjarm ეშხი, ხიბლი,

მომხიბვლელობა
sjarmant ეშხიანი, მომხიბვლელი,

მომაჯადოებელი,
თვალწარმტაცი

sjarmere მოხიბვლა, მოჯადოება
sjarmerende ეშხიანი, მომხიბვლელი,

მომაჯადოებელი,
თვალწარმტაცი

sjarmert მოხიბლული,
მოჯადოებული

sjarmløs ეშხს მოკლებული
sjasmin ჟასმინი (მცენარე Jasminum)
sjef უფროსი
sjefanalytiker უფროსი ანალიტიკოსი
sjefdesigner უფროსი დიზაინერი
sjefefterforsker უფროსი გამომძიებელი
sjefetterforsker უფროსი გამომძიებელი
sjefflygeleder უფროსი ავიადისპეტჩერი
sjefforsker უფროსი მკვლევარი
sjefinstruktør უფროსი ინსტრუქტორი
sjefkonstruktør უფროსი კონსტრუქტორი
sjefkonsulent უფროსი კონსულტანტი
sjeflege მთავარი ექიმი
sjefpsykiater უფროსი ფსიქიატრი
sjefredaktør მთავარი რედაქტორი
sjefsansvar უფროსის

პასუხისმგებლობა
sjefslønn უფროსის ხელფასი

sittestilling sjefslønn
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sjefsredaktør მთავარი რედაქტორი
sjefsregissør მთავარი რეჟისორი
sjefsstilling უფროსის თანამდებობა
sjefsstol უფროსის სკამი
sjefstilling უფროსის თანამდებობა
sjefstrateg მთავარი სტრატეგი
sjefveterinær უფროსი ვეტერინარი
sjekk ქვითარი, ჩეკი

შემოწმება
sjekke შემოწმება

გაცნობა
sjekkheftediplomati ფულადი წახალისების

დიპლომატია
sjekksiffer საკონტროლო ციფრი
sjel სული
sjelden იშვიათი

იშვიათად
sjeldenhet იშვიათობა
sjeldsynt იშვიათი
sjeldsynthet იშვიათობა, იშვიათი

სანახაობა
sjelefred სულიერი სიმშვიდე
sjeleliv სულიერი ცხოვრება
sjelemesse პანაშვიდი
sjelero სულიერი სიმშვიდე
sjelløs უსულო
sjelsstyrke სულიერი სიმტკიცე
sjelstilstand სულიერი მდგომარეობა
sjenanse მორიდება, სიმორცხვე
sjenere დამორცხვება
sjenerlig მორცხვად
sjenert მორცხვი, მორიდებული
sjenerthet მორიდება, სიმორცხვე
sjenerøs გულუხვი, ხელგაშლილი,

სულგრძელი
sjenerøsitet გულუხვობა
sjetong ჟეტონი
sjette მეექვსე
sjettedel მეექვსედი
sjetteklasse მეექვსე კლასი
sjetteplass მეექვსე ადგილი
sjiamuslim შიიტი
sjiamuslimsk შიიტური
sjiitt შიიტი
sjikt ფენა
sjimpanse შიმპანზე
sjiraff ჟირაფი
sjirting ჩითი
sjofel სულმდაბალი
sjokk შოკი
sjokkeffekt გამაოგნებელი ეფექტი
sjokkere შოკირება, თავზარდაცემა

sjokkerende შოკისმომგვრელი,
გამაოგნებელი

sjokkert გაოგნებული,
თავზარდაცემული,
შოკირებული

sjokknederlag გამაოგნებელი მარცხი
sjokkopplevelse შოკის განცდა
sjokkpris გამაოგნებელი ფასი
sjokkseier გამაოგნებელი გამარჯვება
sjokktap გამაოგნებელი წაგება
sjokkterapi შოკური თერაპია
sjokktilstand შოკური მდგომარეობა
sjokolade შოკოლადი
sjokoladebit შოკოლადის ნატეხი
sjokoladebrun შოკოლადისფერი
sjokoladebutikk შოკოლადის მაღაზია
sjokoladedessert შოკოლადის დესერტი
sjokoladedrikk ცხელი შოკოლადი
sjokoladefabrikk შოკოლადის ქარხანა
sjokoladeis შოკოლადის ნაყინი
sjokoladekake შოკოლადის ტორტი
sjokoladeprodusent შოკოლადის მწარმოებელი
sjokoladesmak შოკოლადის გემო
sjonglere ჟონგლირება
sjonglering ჟონგლირება
sjongleringskunst ჟონგლიორობა
sjonglør ჟონგლიორი
sju შვიდი
sjubinds შვიდტომიანი
sjudagers შვიდდღიანი
sjudagerskort ერთკვირიანი ბილეთი
sjudel მეშვიდედი
sjudobbel შვიდმაგი, შვიდჯერადი
sjudobbelt შვიდმაგი, შვიდჯერადი

შვიდმაგად
sjudobling გაშვიდმაგება, შვიდჯერ

გაზრდა
sjuende მეშვიდე
sjuendedel მეშვიდედი
sjuendeklasse მეშვიდე კლასი
sjuendeplass მეშვიდე ადგილი
sjuetasjes შვიდსართულიანი
sjufarget შვიდფერა
sjuk ავადმყოფი

ავადმყოფური
sjukant შვიდკუთხედი
sjukantet შვიდკუთხა
sjukdom დაავადება, ავადმყოფობა,

სენი, სნეულება
sjukdomsbilde კლინიკური სურათი
sjukdomsframkallende ავადმყოფობის გამომწვევი
sjukdomsfremkallende ავადმყოფობის გამომწვევი

sjefsredaktør sjukdomsfremkallende
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sjukdomstegn ავადმყოფობის ნიშანი,
ავადმყოფობის სიმპტომი

sjukdomstilfelle ავადმყოფობის შემთხვევა
sjukdomsårsak ავადმყოფობის გამომწვევი

მიზეზი
sjukebehandling მკურნალობა
sjukebåre საკაცე
sjukedag ავადმყოფობის მიზეზით

გაცდენის დღე
sjukefravær ავადმყოფობის მიზეზით

გაცდენა
sjukehistorie ავადმყოფობის ისტორია
sjukehjem თავშესაფარი
sjukehus საავადმყოფო
sjukehusavdeling საავადმყოფოს

განყოფილება
sjukehuslege საავადმყოფოს ექიმი
sjukehuspersonale საავადმყოფოს პერსონალი
sjukehusseng საავადმყოფოს საწოლი
sjukehussjef საავადმყოფოს უფროსი
sjukemelding ბიულეტენი
sjukemeldt ბიულეტენზე მყოფი
sjukeperiode ავადმყოფობის პერიოდი
sjukepleier ექთანი
sjukepleierske ექთანი
sjukeseng საავადმყოფოს საწოლი
sjukesøster მედდა
sjukeværelse პალატა
sjusifret შვიდნიშნა
sjutimers შვიდსაათიანი
sjuårig შვიდწლიანი
sjuårs შვიდი წლის
sjuårsalder შვიდი წლის ასაკი
sjuårsdag შვიდი წლის თავი
sjuårskontrakt შვიდწლიანი კონტრაქტი
sjuårskrig შვიდწლიანი ომი
sjæfer გერმანული ნაგაზი
sjæferhund გერმანული ნაგაზი
sjø ზღვა

დიდი ტბა
ღელვა

sjøbasert საზღვაო
sjøblokade საზღვაო ბლოკადა
sjøbolle ზღვის ზღარბი
sjøbotn ზღვის ფსკერი
sjøbris ზღვის ბრიზი
sjøbunn ზღვის ფსკერი
sjødyr ზღვის ცხოველი
sjøelefant ზღვის სპილო (ცხოველი

Mirounga)
sjøfarende მეზღვაური
sjøfarer მეზღვაური
sjøfart ზღვაოსნობა, ნაოსნობა

sjøfartmuseum ზღვაოსნობის მუზეუმი
sjøfartsekspert ზღვაოსნობის ექსპერტი
sjøfartsfag ზღვაოსნობა (საგანი)
sjøfartshistorie ზღვაოსნობის ისტორია
sjøfartskole ზღვაოსნობის სკოლა
sjøfartskultur ზღვაოსნობის კულტურა
sjøfartsmuseum ზღვაოსნობის მუზეუმი
sjøfartsskole ზღვაოსნობის სკოლა
sjøfartsterminologi ზღვაოსნობის

ტერმინოლოგია
sjøfartstradisjon ზღვაოსნობის ტრადიცია
sjøfartvirksomhet ზღვაოსნობა
sjøfisk ზღვის თევზი
sjøfiske ზღვაში თევზჭერა
sjøfly ჰიდროთვითმფრინავი
sjøflyhavn ჰიდროაეროდრომი
sjøfolk მეზღვაურები
sjøfugl ზღვის ფრინველი
sjøfuglart ზღვის ფრინველის სახეობა
sjøgang ღელვა
sjøgrense საზღვაო საზღვარი
sjøgud ზღვის ღმერთი
sjøkabel ზღვისქვეშა კაბელი
sjøku სირენა, ზღვის ძროხა

(ცხოველი Sirenia)
sjøl თვით, თვითონ, თავად
sjøladjungert თვითშეუღლებული
sjølaktelse საკუთარი თავის

პატივისცემა
sjølanerkjent თვითაღიარებული
sjølangivelse საგადასახადო დეკლარაცია
sjølantennelse თვითაალება
sjølantenning თვითაალება
sjølassuranse თვითდაზღვევა
sjølavsløring თვითმხილება
sjølbedrag საკუთარი თავის მოტყუება
sjølbefruktning თვითგანაყოფიერება
sjølbegrensende თვითშემზღუდავი
sjølbegrensning თვითშეზღუდვა
sjølbeherskelse თავდაჭერილობა
sjølbehersket თავშეკავებული,

გაწონასწორებული
sjølbehersking თავდაჭერილობა
sjølberikelse თვითგამდიდრება
sjølbestøving თვითდამტვერვა
sjølbetjening თვითმომსახურება
sjølbevisst თვითდაჯერებული
sjølbevissthet თვითდაჯერებულობა,

თვითშეგნება
sjølbiografi ავტობიოგრაფია
sjølbiografisk ავტობიოგრაფიული
sjølblokade თვითბლოკადა
sjøldestruksjon თვითგანადგურება

sjukdomstegn sjøldestruksjon
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sjøldiagnose თვითდიაგნოზი
sjøldisiplin თვითდისციპლინა
sjøldrevet თვითმავალი
sjøleier მფლობელი, მეპატრონე,

მესაკუთრე, პატრონი
sjøleierbolig საკუთარი სახლი, კერძო

სახლი
sjøleiergård საკუთარი სახლი, კერძო

სახლი
sjøleierleilighet საკუთარი ბინა
sjøleiertomt კერძო მიწის ნაკვეთი
sjølerkjennelse თვითაღიარება
sjølerklæring თვითაღიარება
sjølerklært თვითგამოცხადებული,

თვითმარქვია
sjølfinansiering თვითდაფინანსება
sjølfinansieringsgrad თვითდაფინანსების

ხარისხი
sjølforglemmelse თავდავიწყება
sjølfornyelse თვითგანახლება
sjølforsvar თავდაცვა
sjølforsvarsvåpen თავდაცვითი იარაღი
sjølforsyning თვითმომარაგება,

თვითუზრუნველყოფა
sjølforsyningsevne თვითუზრუნველყოფის

უნარი
sjølforsyningsgrad თვითუზრუნველყოფის

ხარისხი
sjølforsyningspolitikk თვითუზრუნველყოფის

პოლიტიკა
sjølforsørgelse თვითუზრუნველყოფა
sjølforvaltning თვითგანკარგვა
sjølgjort თვითნაკეთი
sjølglad თავმომწონე
sjølgod თავმომწონე, თავმოყვარე
sjølgående თვითმავალი
sjølhersker ავტოკრატი
sjølidentifisering თვითიდენტიფიკაცია
sjølilje ზღვის შროშანი
sjølinduksjon თვითინდუქცია
sjølinnlysende თავის თავად ცხადი
sjølironi თვითირონია
sjølkontroll თვითკონტროლი
sjølkorrigerende თვითმაკორექტირებელი
sjølkost თვითღირებულება
sjølkostbegrep თვითღირებულების ცნება
sjølkostberegning თვითღირებულების

გათვლა
sjølkostnad თვითღირებულება
sjølkostpris თვითღირებულება
sjølkritikk თვითკრიტიკა
sjølkritisk თვითკრიტიკული
sjøllagd თვითნაკეთი

sjøllaget თვითნაკეთი
sjøllært თვითნასწავლი
sjølmord თვითმკვლელობა
sjølmorder თვითმკვლელი
sjølmorderske თვითმკვლელი ქალი
sjølmordsbomber თვითმკვლელი-

ტერორისტი
sjølmordsfare თვითმკვლელობის

საშიშროება
sjølmordsforebygging თვითმკვლელობების

თავიდან აცილება
sjølmordsforsøk თვითმკვლელობის

მცდელობა
sjølmordsfrekvens თვითმკვლელობათა

სიხშირე
sjølmordshyppighet თვითმკვლელობათა

სიხშირე
sjølmordsproblematikk თვითმკვლელობათა

პრობლემატიკა
sjølmordsrate თვითმკვლელობათა

სიხშირე
sjølmordsstatistikk თვითმკვლელობათა

სტატისტიკა
sjølmordstall თვითმკვლელობათა

რიცხვი
sjølmål თვითმიზანი
sjøloppfattelse თვითაღქმა
sjøloppholdelse თვითგადარჩენა
sjølopplevelse თვითგანცდა
sjøloppofrelse თავგანწირვა
sjøloppofrende თავგანწირული
sjølopptatt თვითდაკავებული
sjølorganiserende თვითმოწესრიგებადი
sjølorganisering თვითორგანიზაცია
sjølportrett ავტოპორტრეტი
sjølprodusert საკუთარი წარმოების
sjølrealisering თვითრეალიზაცია
sjølregulerende თვითრეგულირებადი
sjølregulering თვითრეგულაცია
sjølrespekt საკუთარი თავის

პატივისცემა
sjølros თავისი თავის ქება
sjølrullende თვითმგორავი
sjølrådighet თვითნებობა
sjølsagt თავისთავად
sjølsensur თვითცენზურა
sjølsikker თავდაჯერებული,

თვითდაჯერებული
sjølsikkerhet თავდაჯერებულობა
sjølskrevet თვითნაწერი
sjølskryt თავისი თავის ქება
sjølstendig დამოუკიდებელი
sjølstendighet დამოუკიდებლობა

sjøldiagnose sjølstendighet

Norsk-georgisk ordbok 367



sjølstendighetsaktivist დამოუკიდებლობის
აქტივისტი

sjølstendighetsbevegelse მოძრაობა
დამოუკიდებლობისთვის

sjølstendighetserklæring დამოუკიდებლობის
გამოცხადება
დამოუკიდებლობის
დეკლარაცია

sjølstendighetsforkjemper დამოუკიდებლობისთვის
მებრძოლი

sjølstendighetsfølelse დამოუკიდებლობის განცდა
sjølstendighetskamp ბრძოლა

დამოუკიდებლობისთვის
sjølstendighetskriterium დამოუკიდებლობის

კრიტერიუმი
sjølstendighetsperiode დამოუკიდებლობის

პერიოდი
sjølstendighetsspørsmål დამოუკიდებლობის

საკითხი
sjølstendighetstrang სწრაფვა

დამოუკიდებლობისკენ
sjølstyre თვითმართველობა
sjølstyretilhenger თვითმართველობის

მომხრე
sjølsynkroniserende თვითსინქრონიზებადი
sjøltilfreds თავმომწონე,

თვითკმაყოფილი
sjøltilfredshet თავმოწონება,

თვითკმაყოფილება
sjøluft ზღვის ჰაერი
sjølukt ზღვის სუნი
sjølutdanning თვითგანათლება
sjøluttrykk თვითგამოხატვა
sjølutvikling თვითგანვითარება
sjølvørdnad საკუთარი თავის

პატივისცემა
sjølødeleggelse თვითგანადგურება,

თვითლიკვიდაცია
sjøløve ზღვის ლომი (ცხოველი

ოჯახიდან Otariinae)
sjømann მეზღვაური
sjømannsforbund მეზღვაურთა კავშირი
sjømannskarriere მეზღვაურის კარიერა
sjømil ზღვის მილი (7408 მეტრი)
sjømine წყალქვეშა ნაღმი
sjøområde აკვატორია
sjøoverflate ზღვის ზედაპირი
sjøpattedyr ზღვის ცხოველი
sjøpiggsvin ზღვის ზღარბი (ცხოველი

Echinoidea)
sjøpinnsvin ზღვის ზღარბი (ცხოველი

Echinoidea)
sjøplante წყალმცენარე

sjørelatert ზღვასთან დაკავშირებული
sjørøver მეკობრე
sjørøveri მეკობრეობა
sjørøverivirksomhet მეკობრეობა
sjørøverskip მეკობრეთა გემი
sjørøverskute მეკობრეთა გემი
sjørøvertokt მეკობრეთა ლაშქრობა
sjøsalt ზღვის მარილი
sjøsikkerhet საზღვაო უსაფრთხოება
sjøstjerne ზღვის ვარსკვლავი
sjøtemperatur ზღვის ტემპერატურა
sjøterritorium საზღვაო ტერიტორია
sjøtransport საზღვაო ტრანსპორტი
sjøuhyre ზღვის ურჩხული
sjøvann ზღვის წყალი
sjøveistransport საზღვაო ტრანსპორტი
sjåfør მძღოლი
sjåvinisme შოვინიზმი
sjåvinist შოვინისტი
sjåvinistisk შოვინისტური
skabelon შაბლონი
skabelonaktig შაბლონური
skade ზარალი

ზიანი
ჭრილობა

skadeavdeling ტრავმატოლოგიური
განყოფილება

skadedyr პარაზიტი, მავნებელი
skadeestimat ზარალის შეფასება
skadefro ღვარძლიანი
skadefryd ღვარძლიანობა
skadegjørende ზიანის მომტანი
skadelig მავნე
skadeomfang ზარალის მოცულობა
skadepotensiale ზიანის პოტენციალი
skadeserstatning ზარალის ანაზღაურება
skadestue ტრავმატოლოგიური

განყოფილება
skadeutbetaling ზარალის ანაზღაურება
skaffe შოვნა

შეძენა
skafott ეშაფოტი
skala სკალა
skalar სკალარი

სკალარული
skalarfelt სკალარული ველი
skalarprodukt სკალარული ნამრავლი
skalaverdi სკალარული მნიშვნელობა
skalere გრადუირება
skall ნაჭუჭი

ბაკანი
გარსი

skalldyr ბაკნიანი მოლუსკები

sjølstendighetsaktivist skalldyr
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skalle შუბლი
გაფცქვნა

skallet მელოტი
skalp სკალპი
skalpell სკალპელი
skam სირცხვილი
skambein ბოქვენი
skamben ბოქვენი
skambite დაკბენა
skambitt დაკბენილი
skamfull შერცხვენილი,

სირცხვილნაჭამი
skamfølelse სირცხვილი გრძნობა
skamkjensle სირცხვილი გრძნობა
skamløs უსირცხვილო, ურცხვი
skamløshet ურცხვობა, უსინდისობა,

უსირცხვილობა
skamløst უსირცხვილოდ
skammelig სამარცხვინო
skamopplevelse სირცხვილის განცდა
skandale სკანდალი
skandaleavis სკანდალური გაზეთი
skandaleblad სკანდალური ჟურნალი
skandalehistorie სკანდალური ისტორია
skandalepreget სკანდალური
skandalepresse სკანდალური პრესა
skandaløs სკანდალური
skandinav სკანდინავიელი
skandinavisere გასკანდინავიელება
skandinavisering გასკანდინავიელება
skandinavisk სკანდინავიური
skandinaviskprodusert სკანდინავიური წარმოების
skandinaviskspråklig სკანდინავიურენოვანი
skandinavisktalende სკანდინავიურ ენაზე

მოლაპარაკე
skandinavisme სკანდინავიზმი
skandinavist სკანდინავისტი
skandinavistikk სკანდინავისტიკა
skanne სკანირება
skanner სკანერი
skap კარადა
skapdør კარადის კარი
skape შექმნა

წარმოქმნა
skaper შემქმნელი
skaperverk ქმნილება
skaphylle კარადის თარო
skapning ქმნილება
skapt შექმნილი
skar ნაპრალი
skarlagensfeber ქუნთრუშა

skarp მახვილი
ბასრი
მკაფიო, მკვეთრი

skarphet გამჭრიახობა
skarpretter ჯალათი
skarpsindig გამჭრიახი, ჭკუამახვილი
skarpsindighet გამჭრიახობა
skarpskytter სნაიპერი
skarpskyttervåpen სნაიპერის იარაღი
skarpsynt თვალგამჭრიახი
skarpsynthet თვალგამჭრიახობა
skarptannet ბასრკბილება
skarpøyd თვალგამჭრიახი
skarpøydhet თვალგამჭრიახობა
skate სკაროსი (თევზი ოჯახიდან

Batoidea)
skatt გადასახადი

დოვლათი
სიმდიდრე
განძი

skatte დაფასება
გადასახადის დაკისრება

skattebedrageri გადასახადებისგან თავის
არიდება

skatteberegning გადასახადის დარიცხვა
skattebetalende გადასახადის გადამხდელი
skattebetaler გადასახადების

გადამხდელი
skattebetalerforening გადასახადების

გადამხდელთა კავშირი
skattedirektorat საგადასახადო სამსახური
skatteforhøyelse გადასახადის გაზრდა
skattefradrag საგადასახადო შეღავათი
skattefri გადასახადისგან

განთავისუფლებული
skattefritak გადასახადისგან

განთავისუფლება
skattefritakelse გადასახადისგან

განთავისუფლება
skattefusk გადასახადებისგან თავის

არიდება
skattegrunnlag ამოსავალი თანხა რომლის

საფუძველზე ხდება
გადასახადის გაანგარიშება

skatteinnbetaling გადასახადების გადახდა
skatteinnsamling გადასახადების აკრეფა
skatteinntekt საგადასახადო შემოსავალი
skatteklasse გადასახდის გადამხდელთა

კატეგორია
skattekort გადასახდის გადამხდელის

ბარათი
skattekrangel საგადასახადო დავა
skattelegging დაბეგვრა

skalle skattelegging
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skattelettelse გადასახადების შემცირება
skattemessig საგადასახადო
skattemyndighet საგადასახადო სამსახური
skattenedgang გადასახადის შემცირება
skattenedsettelse გადასახადების შემცირება
skattenivå გადასახადების დონე
skatteparadis საგადასახადო სამოთხე
skattepolitikk საგადასახადო პოლიტიკა
skattepress საგადასახადო წნეხი
skattereduksjon გადასახადების შემცირება
skattereform საგადასახადო რეფორმა
skatteregime საგადასახადო რეჟიმი
skattesats საგადასახადო განაკვეთი
skattesenking გადასახადების შემცირება
skattesnyteri თავის არიდება გადასახდის

გადახდისგან
skattesnyting თავის არიდება გადასახდის

გადახდისგან
skattesvindel გადასახადების დამალვა
skattesystem საგადასახადო სისტემა
skatteunndragelse თავის არიდება გადასახდის

გადახდისგან
skattevesen საგადასახადო სამსახური
skatteøkning გადასახადების გაზრდა
skattlegge დაბეგვრა, გადასახადის

დაკისრება
skattlegging დაბეგვრა, გადასახადის

დაკისრება
skattmessig საგადასახადო
skaut თავსაფარი
skelettliknende ჩონჩხისებრი
skeptiker სკეპტიკოსი
skeptisisme სკეპტიციზმი
skeptisk სკეპტიკური
ski თხილამური,

თხილამურები
skibukse სათხილამურო შარვალი
skidrakt სათხილამურო კოსტიუმი
skift შეცვლა

ცვლა
skiftarbeidende ცვლაში მომუშავე
skifte შეცვლა, გამოცვლა
skiftevis მონაცვლეობით
skigåing თხილამურებით სიარული
skiidrett სათხილამურო სპორტი
skikk წესი, ჩვეულება, ადათი
skikkelig წესიერი, სათანადო,

რიგიანი, გვარიანი
წესიერად, სათანადოდ,
რიგიანად, გვარიანად

skikkelse სახე, იერი
ფიგურა

skiklubb სათხილამურო კლუბი

skildre აღწერა, დახასიათება
skille საზღვარი, გამყოფი

განსხვავება
განცალება, განცალკევება,
გაყოფა, გარჩევა, გამიჯვნა
გაყრა

skillelinje გამყოფი ხაზი
skillemynt ხურდა ფული
skillende გამანსხვავებელი
skillevegg ტიხარი
skilnad განსხვავება
skilpadde კუ
skilpaddeskall კუს ბაკანი
skilsmisse გაყრა, განქორწინება
skilsmisseforhandling მოლაპარაკება

განქორწინების შესახებ
skilsmissefrekvens განქორწინებათა სიხშირე
skilsmissegrunn განქორწინების საფუძველი
skilsmissehyppighet განქორწინებათა სიხშირე
skilsmisseproblematikk განქორწინებათა

პრობლემატიკა
skilsmissetall განქორწინებათა რიცხვი
skilsmissetilbud განქორწინების შეთავაზება
skilt წარწერა

ნიშანი
skilue სათხილამურო ქუდი
skiløper მოთხილამურე
skimmel ობი
skimmer ციმციმი, ელვარება
skimre ციმციმი, ელვარება
skimrende მოციმციმე, ელვარე
skinke შაშხი
skinn ტყავი

ბრწყინვა, ნათება
skinndemokrati ფასადური დემოკრატია
skinne რელსი

ნათება, ბრწყინვა, კაშკაში
skinnebein წვივი
skinneben წვივი
skinnegang რელსებზე სიარული
skinnelegge რელსების დაგება
skinneløs ულიანდაგო
skinnende კაშკაშა
skinnhanske ტყავის ხელთათმანი
skinnhue ტყავის ქუდი
skinnjakke ტყავის ქურთუკი
skinnlue ტყავის ქუდი
skinnmager გამხდარი,

გაძვალტყავებული
skinnmøbel ტყავის ავეჯი
skinnskjørt ტყავის ქვედა ბოლო
skinnsofa ტყავის დივანი
skinnstøvel ტყავის ჩექმა

skattelettelse skinnstøvel
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skinnstøvlett ტყავის ჩექმა
skinntryte ლურჯი მოცვი (კენკრა

Vaccinium uliginosum)
skinnveske ტყავის ჩანთა
skip გემი, ნავი, ხომალდი
skipe გემით გადაზიდვა
skipning გემით გადაზიდვა
skipsbemanning გემის ეკიპაჟი
skipsbygger გემთმშენებელი
skipsbyggeri გემსაშენი
skipsbygging გემთმშენებლობა
skipsbyggingsverksted გემსაშენი
skipseier გემთმფლობელი, გემის

მეპატრონე
skipsfart ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
skipsfartmuseum ნაოსნობის მუზეუმი
skipsfartsekspert ნაოსნობის ექსპერტი
skipsfartsfag ნაოსნობა (საგანი)
skipsfartshistorie ნაოსნობის ისტორია
skipsfartskultur ნაოსნობის კულტურა
skipsfartsmuseum ნაოსნობის მუზეუმი
skipsfartsskole ნაოსნობის სკოლა
skipsfartsterminologi ნაოსნობის ტერმინოლოგია
skipsfartstradisjon ნაოსნობის ტრადიცია
skipsfartvirksomhet ნაოსნობა
skipsforlis გემის ჩაძირვა
skipsførerkurs ნავის ტარების კურსი
skipskaptein გემის კაპიტანი
skipskirkegård გემების სასაფლაო
skipskjøkken გემის სამზარეულო
skipskonstruktør გემის კონსტრუქტორი
skipsmannskap გემის ეკიპაჟი
skipsmodell გემის მოდელი
skipsmotor ნავის ძრავა
skipsrederi სანაოსნო კომპანია
skipsreparasjon გემის შეკეთება
skipsverft გემსაშენი
skiskyting ბიათლონი
skiskytterlandslag ბიათლონის ნაკრები
skisport სათხილამურო სპორტი
skisportutøver მოთხილამურე
skisse ესკიზი, მონახაზი
skissere მოხაზვა
skistafett სათხილამურო ესტაფეტა
skitalent თხილამურების ნიჭი
skitne გასვრა
skitt ტალახი, ჭუჭყი

სკინტლი
განავალი

skitten ბინძური, ჭუჭყიანი,
გასვრილი, ტალახიანი

skittentøy სარეცხი
skittentøyskurv სარეცხის კალათა

skittkasting ტალახის შესხმა
skittvær უსიამოვნო ამინდი
skiutøver მოთხილამურე
skive ნაჭერი

დისკი
სამიზნე
შტანგის ბლინი

skivebom აცილება
skivebremse დისკებიანი მუხრუჭი
skivediameter დისკის დიამეტრი
skiveformet დისკისებრი
skivestang შტანგის ღერძი, გრიფი
skivetungefrosk ენამრგვალა (ამფიბია

ოჯახიდან Discoglossidae)
skje კოვზი

გადახდომა
skjeand ფართონისკარტა იხვი

(ფრინველი Anas clypeata)
skjebne ბედი, ბედისწერა, განგება,

ხვედრი
skjebnebestemmende საბედისწერო
skjebnedag საბედისწერო დღე
skjebnedato საბედისწერო თარიღი
skjebnedøgn საბედისწერო დღე
skjebnekamp საბედისწერო ბრძოლა
skjebnespørsmål საბედისწერო საკითხი
skjebnestund საბედისწერო მომენტი
skjebnesvanger საბედისწერო
skjebnetid საბედისწერო დრო
skjebnetime საბედისწერო საათი
skjebneår საბედისწერო წელი
skjede ბუდე, ჩასადები

ქარქაში
საშო

skjedekatarr ვაგინიტი
skjegg წვერი
skjegget წვერიანი, წვერებიანი,

წვერმოშვებული
გაუპარსავი,
წვერგაუპარსავი

skjeggløs უწვერო
skjele ალმაცერობა

ალმაცერად ყურება
skjelett ჩონჩხი
skjeliknende კოვზისებრი
skjell ნიჟარა

ქერცლი
ქერტლი

skjelldyr პანგოლინი
skjelle ლანძღვა, გინება
skjelling ალმაცერობა
skjellsord სალანძღავი სიტყვა, გინება
skjelv რყევა, კანკალი

skinnstøvlett skjelv

Norsk-georgisk ordbok 371



skjelve შერყევა, კანკალი
თრთოლა, ჟრჟოლა

skjelving შერყევა
skjeløyd ელამი
skjeløydhet ალმაცერობა
skjema ფორმა

სქემა, გეგმა
skjematisk სქემატური
skjemme შერცხვენა
skjemt ხუმრობა
skjemtedikt სახუმარო ლექსი, შაირი
skjemtevise სახუმარო სიმღერა
skjenk ბარი
skjenke დასხმა, ჩამოსხმა
skjerf შარფი, ყელსახვევი, კაშნე
skjerm ფარი

ეკრანი
skjermbredde ეკრანის სიგანე
skjermbrev ელფოსტა
skjerme დაფარვა, დაცვა
skjermløs უეკრანო
skjermoppløsning ეკრანის გარჩევის

უნარიანობა
skjermstørrelse ეკრანის ზომა
skjerpe გალესვა

დახვეწა
გამძაფრება

skjesnipe ნისკარტნიჩაბა (ფრინველი
Eurynorhynchus pygmaeus)

skjev ირიბი, დახრილი
დამახინჯებული

skjevøyd ელამი, ალმაცერი
skjold ფარი
skjoldbruskkjertelbetennelse თირეოიდიტი
skjoldformet ფარისებრი
skjoldmøy მეომარი ქალი

(სკანდინავიურ
მითოლოგიაში)

skjorte მაისური
პერანგი

skjorteerme მაისურის სახელური
skjortekrage მაისურის საყელო
skjul საფარი

სამალავი
დამალვა

skjule დამალვა
შეფარება

skjulested სამალავი
შესაფარი

skjult ფარულად
ფარული

skjære დაჭრა
მოჭრა
გადაკვეთა
კაჭკაჭი (ჩიტი Pica pica)

skjærebrett საჭრელი დაფა
skjærerede კაჭკაჭის ბუდე

არეულობა, ქაოსი
skjærereir კაჭკაჭის ბუდე

არეულობა, ქაოსი
skjæringspunkt გადაკვეთის წერტილი
skjærtorsdag დიდი ხუთშაბათი

(აღდგომის წინ)
skjød კალთა, უბე

წიაღი
skjødehund პატარა ძაღლი
skjønn გაგება

განსჯის უნარი
ლამაზი, წარმტაცი

skjønne გაგება, მიხვედრა
skjønnhet სილამაზე

ლამაზმანი
skjønnhetsdronning სილამაზის კონკურსში

გამარჯვებული
skjønnhetsideal სილამაზის იდეალი
skjønnhetskonkurranse სილამაზის კონკურსი
skjønnhetsopplevelse სილამაზის განცდა
skjønnhetssalong სილამაზის სალონი
skjønnlitteratur მხატვრული ლიტერატურა
skjønnskrift კალიგრაფია
skjønnsmann შემფასებელი
skjønnsmessig შეფასებითი, მიახლოებითი
skjørt ქვედატანი, ქვედაკაბა,

ქვედაბოლო, ქვედაწელი
skjørtejeger მექალთანე
skjøteledning გამაგრძელებელი
sklerose სკლეროზი
skli სრიალი
sko ფეხსაცმელი
skoband ფეხსაცმლის ზონარი
skobutikk ფეხსაცმლის მაღაზია
skobørste ფეხსაცმლის საწმენდი

ჯაგრისი
skoeske ფეხსაცმლის კოლოფი
skofabrikant ფეხსაცმლის მწარმოებელი
skofabrikk ფეხსაცმლის ქარხანა
skog ტყე
skogbelte ტყის სარტყელი
skogbevokst ტყიანი
skogbrann ტყის ხანძარი
skogbruk მეტყევეობა
skogbruker მეტყევე
skogbruksfag მეტყევეობა
skogbrukslære მეტყევეობა

skjelve skogbrukslære
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skogbruksprodukt მეტყევეობის ნაწარმი
skogburkne მდედრობითი გვიმრა

(გვიმრა Athyrium filix
femina)

skoggerlatter ხარხარი
skoggerle ხარხარი
skogkant ტყის პირი
skogkledd ტყიანი
skogkratt ქვეტყე
skoglandskap ტყიანი ლანდშაფტი
skognatur ტყის ბუნება
skogreservat ტყის ნაკრძალი
skogrik ტყიანი
skogsareal ტყის არეალი
skogsbrann ტყის ხანძარი
skogsbruk მეტყევეობა
skogsdue გვიძინი, გულიო

(ფრინველი Columba oenas)
skogsdyr ტყის ცხოველი
skogsfugl ტყის ფრინველი
skogsgud ტყის ღმერთი
skogslevende ტყეში მცხოვრები
skogsmår ტყის კვერნა (ცხოველი

Martes martes)
skogsressurs ტყის რესურსი
skogsrype თეთრი გნოლი (ფრინველი

Lagopus lagopus)
skogsterreng ტყიანი ადგილი
skogsti ტყის ბილიკი
skogstjern ტყის ტბა
skogvern ტყის დაცვა
skohylle ფეხსაცმლის თარო
skohæl ქუსლი (ფეხსაცმლის)
skokrem ფეხსაცმლის კრემი
skole სკოლა, სასწავლებელი
skolealder სკოლის ასაკი
skolearbeid საკლასო სამუშაო
skoleatlas სკოლის ატლასი
skolebarn მოსწავლე
skolebenk სკოლის მერხი
skolebibliotek სკოლის ბიბლიოთეკა
skolebok სკოლის სახელმძღვანელო
skolebuss სკოლის ავტობუსი
skolebygg სკოლის შენობა
skolebygning სკოლის შენობა
skolebytte სკოლის გამოცვლა
skoledirektør სკოლის დირექტორი
skoleeksempel სასკოლო მაგალითი
skoleelev სკოლის მოსწავლე
skoleferie არდადეგები
skoleform სასკოლო ფორმა
skolefravær სკოლის გაცდენა
skolegang სკოლაში სიარული

skolegeometri სკოლის გეომეტრია
skolegrammatikk სკოლის გრამატიკა
skoleidrett ფიზკულტურა
skolekamerat თანასკოლელი, სკოლელი
skoleklokke სკოლის ზარი
skolelaboratorium სკოლის ლაბორატორია
skoleledelse სკოლის ხელმძღვანელობა
skolelekse გაკვეთილები, საშინაო

დავალება
skolelærer სკოლის მასწავლებელი
skolelærerinne სკოლის მასწავლებელი

(ქალი)
skolematematikk სკოლის მათემატიკა,

ელემენტარული
მათემატიკა

skolemessig სასკოლო
skolenedleggelse სკოლის დახურვა
skolenivå სკოლის დონე
skoleområde სკოლის მიმდებარე

ტერიტორია
skolepersonale სკოლის პერსონალი
skolepike მოსწავლე გოგო
skoleprogram სასკოლო პროგრამა
skoleprotokoll ჟურნალი
skolepsykolog სკოლის ფსიქოლოგი
skolepult სკოლის მერხი
skolere სწავლება
skolering სწავლა
skolesekk სკოლის ჩანთა
skolestil თემა
skoletime გაკვეთილი
skoletrinn სკოლის საფეხური
skoleuniform სასკოლო ფორმა
skoleutdanning საშუალო განათლება
skolevenn თანასკოლელი, სკოლელი
skolevenninne თანასკოლელი, სკოლელი
skoleverksted სკოლის სახელოსნო
skoleveske სკოლის ჩანთა
skoleår სასწავლო წელი
skoliose სკოლიოზი
skolisse ფეხსაცმლის ზონარი
skolm პარკი
skolmfrukt პარკოსანი მცენარე

(მცენარეთა ოჯახი Fabaceae)
skomaker ხარაზი, ფეხსაცმლის

შემკეთებელი
skomakerfag ხარაზის ხელობა
skonnert შხუნა
skopuss ფეხსაცმლის გაპრიალება
skopusser ფეხსაცმლის მწმენდავი
skorpion მორიელი

ღრიანკალი

skogbruksprodukt skorpion
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skorpionflue ბუზმორიელი (მწერი
ოჯახიდან Mecoptera)

skorpionhale მორიელის კუდი
skorstein საკვამლე მილი,

კვამლსადენი
skorsteinsfeier მებუხრე
skorsteinshøyde კვამლსადენის სიმაღლე
skorsteinspipe საკვამლე მილი,

კვამლსადენი
skorsten საკვამლე მილი,

კვამლსადენი
skorstensfeier მებუხრე
skorstenshøyde კვამლსადენის სიმაღლე
skorstenspipe საკვამლე მილი,

კვამლსადენი
skosåle ფეხსაცმლის ძირი
skotsk შოტლანდიური
skotte შოტლანდიელი
skotørker ფეხსაცმლის საშრობი
skotøy ფეხსაცმელი
skotøyfabrikk ფეხსაცმლის ქარხანა
skotøymagasin ფეხსაცმლის მაღაზია
skovl ციცხვი, ლაპოტი
skranke დახლი
skrape გაფხეკა, გადაფხეკა

გაკაწვრა
skrapelodd გადასაფხეკი ბილეთი
skred ზვავი

მეწყერი
skredder მკერავი
skredderi სამკერვალო
skreddermester მკერავი
skreddersy კერვა
skreddertime ბინდი
skredfare ზვავსაშიშროება,

მეწყერსაშიშროება
skredfarlig ზვავსაშიში, მეწყერსაშიში
skredforebyggende მეწყერპრევენციული
skredlignende ზვავისებრი
skredområde ზვავსაშიში ზონა,

მეწყერსაშიში ზონა
skredsikkerhet მეწყერუსაფრთხოება
skrekk შიში
skrekkbilde საზარელი სურათი
skrekkblandet შიშნარევი
skrekkelig საზარელი, საშინელი

საშინლად
skrekkfilm საშინელებათა ფილმი
skrekkinngytende შიშის მომგვრელი
skrekkinnjagende შიშის მომგვრელი
skrekkopplevelse შიშის განცდა
skrekkskapende შიშის მომგვრელი
skrekkvelde ტერორი

skrelle გრუხუნი
გათლა

skremme დაშინება, შეშინება,
დაფრთხობა

skremmehistorie საზარელი ამბავი
skremmelig საშინელი
skremmende შემაშინებელი
skremmeskudd გამაფრთხილებელი

გასროლა
skremsel საფრთხობელა
skremselstaktikk დაშინების ტაქტიკა
skremt შეშინებული,

გულგახეთქილი
skrev შორისი
skribent მწერალი
skrible ჯღაბნა
skrift შრიფტი

დამწერლობა
ხელნაწერი, ნაწერი

skrifte აღსარება
skriftemål აღსარება
skriftlig წერილობითი
skriftsprog ლიტერატურული ენა
skriftspråk ლიტერატურული ენა
skrik ყვირილი
skrike ყვირილი

წრიპინი
ბღავილი

skrikende მყვირალა
skrikhals მყვირალა
skritt ნაბიჯი

შორისი
skrittvis ნაბიჯ-ნაბიჯ, თანდათან
skrive წერა
skriveblokk ბლოკნოტი
skrivebok რვეული
skrivebord საწერი მაგიდა
skrivebordsskuff საწერი მაგიდის უჯრა
skriveferdighet წერის უნარი
skrivemaskin საბეჭდი მანქანა
skrivemaskindame მბეჭდავი (ქალი)
skrivemaskinist მბეჭდავი
skrivepapir საწერი ქაღალდი
skriveprosess წერის პროცესი
skriver მწერალი

პრინტერი
skrot ჯართი
skrotmetall ჯართი
skru ჩახრახნა, მოჭერა
skrue ჭანჭიკი
skrueformet ჭანჭიკისებრი
skrueformig ჭანჭიკისებრი
skruemutter ქანჩი

skorpionflue skruemutter
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skrukk ნაოჭი
skrukket დაჭმუჭნული

ნაოჭებიანი
skrumplever ღვიძლის ცეროზი
skruppel სინდისის ქენჯნა
skruppeløs უსინდისო
skrustikke გირაგი
skrutrekker სახრახნისი
skryte ტრაბახი
skrytepave ტრაბახა
skryter ტრაბახა
skrythals ტრაბახა
skrå ირიბი, დახრილი
skråne დახრა
skråning დახრა

ფერდობი
skråplan დახრილი სიბრტყე
skrås ირიბად, დახრილად
skråsikker ბოლომდე დარწმუნებული
skråstrek დახრილი ხაზი
skudd გასროლა
skuddavstand გასროლის მანძილი
skuddsikker ტყვიაგაუმტარი

დაუცდენელი
skuddskade ჭრილობა
skuddsår ჭრილობა
skuddveksling ურთიერთსროლა
skuddøyeblikk გასროლის მომენტი
skuddår ნაკიანი წელი
skue სანახაობა

მზერა, ცქერა, ყურება
skuelysten ცნობისმოყვარე
skueplass სცენა
skueprosess ყურების პროცესი
skuespill სპექტაკლი, ჩვენება
skuespiller მსახიობი
skuespillerforbund მსახიობთა კავშირი
skuespillerinne მსახიობი ქალი
skuespillerkarriere მსახიობის კარიერა
skuespillerpar მსახიობთა წყვილი
skuespillerutdannelse თეატრალური განათლება
skuff უჯრა
skuffe იმედგაცრუება
skuffelse იმედგაცრუება
skuffet იმედგაცრუებული
skulder მხარი
skulderblad ბეჭი
skulderbredde ბეჭების სიგანე
skulderledd მხრის სახსარი
skulle განზრახვა
skulptur ქანდაკება
skulptør მოქანდაკე

skum ქაფი
მობინდული

skumdannelse აქაფება
skumdanning აქაფება
skumme აქაფება
skummel დაღვრემილი,

ჩაბნელებული
საეჭვო, შავბნელი

skummet აქაფებული, ქაფიანი
skumming აქაფება
skumplast ქაფპლასტი
skumre დაბინდება, ბინდის

ჩამოწოლა
skumring ბინდი
skurk ნაძირალა
skute შხუნა
skvadron ესკადრონი
skvallerkål მარიამსხალა
sky ღრუბელი

შიში, რიდი
მორცხვი, მორიდებული

skyaktig ღრუბლისებრი
skyblå ცისფერი
skybrudd კოკისპირული წვიმა
skydekke ღრუბლიანობა
skydekt მოღრუბლული
skyet ღრუბლიანი
skyfri უღრუბლო
skygge ჩრდილი
skyggeaktig ჩრდილისებრი
skyggeboksing ქარის წისქვილებთან

ბრძოლა
skyggefekting ქარის წისქვილებთან

ბრძოლა
skyggefull ჩრდილიანი

ჩრდილოვანი
skyggelagt დაჩრდილული
skyggeland საიქიო
skyggelegge დაჩრდილვა
skyggelegging დაჩრდილვა
skyggeløs უჩრდილო
skyggeredd მშიშარა
skyggeregjering ჩრდილოვანი მთავრობა
skyggerike საიქიო
skyggeside ჩრდილიანი მხარე
skyggetilværelse ჩრდილში ყოფნა
skyhøy მაღალი
skylag ღრუბელთა ფენა
skyld ბრალი
skylde ვალდებულების ქონა
skyldfolk სანათესაო
skyldfri უდანაშაულო
skyldfølelse დანაშაულის გრძნობა

skrukk skyldfølelse
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skyldig დამნაშავე
ვალდებული

skyldighet ბრალეულობა
skyldner მევალე
skyldsfølelse ბრალეულობის გრძნობა
skyldspørsmål ბრალეულობის საკითხი
skyliknende ღრუბლისებრი
skyll ნიაღვარი
skylle ნიაღვარი

გამოვლება
ღვრა

skyllevæske გამოსავლები სითხე
skynde აჩქარება
skyskraper ცათამბჯენი
skyss მიყვანა
skyte სროლა
skytebane პოლიგონი
skytefelt პოლიგონი
skyteskive სამიზნე
skytevåpen ცეცხლსასროლი იარაღი
skyting სროლა
skytsengel მფარველი ანგელოზი
skytter მსროლელი
skyttergrav სანგარი
skyvbar გასაწევი
skyve მიწოლა, გაწევა
skyvedør გასაწევი კარი
skyvedørsgarderobe გარდერობი გასაწევი

კარებით
skyvekraft წევის ძალა
skøye ხუმრობა, გართობა
skøyer ხუმარა, ოხუნჯი
skøyte ციგურებით სრიალი

ციგურა
შხუნა

skøytebane საციგურაო მოედანი
skøyteløp ციგურებზე სრიალი
skøyteløper მოციგურავე
skøytepar ციგურები
skøyter ციგურები
skål დღეგრძელობა

თასი
skåltale სადღეგრძელო
skår ნატეხი

ნაპრალი
sladder ყბედობა, ჭორაობა
sladre ყბედობა, ჭორაობა
sladrespeil უკანა ხედვის სარკე
slag ტიპი, სახეობა

დარტყმა
slaganfall შეტევა
slagbestandig დარტყმაგამძლე
slagkraft დარტყმის სიძლიერე

slagord ლოზუნგი
slagsbror ჩხუბისთავი
slagsmål ჩხუბი
slakte დაკვლა, ხოცვა-ჟლეტა
slakter ყასაბი
slalåm სლალომი
slang ჟარგონი
slange გველი

შლანგი
კამერა (საბურავის)

slangeagurk წვრილი და გრძელი კიტრი
slangebitt გველის ნაკბენი
slangebærer გველისმჭერი
slangegift გველის შხამი
slangeløs უკამერო
slangestjerne გველკუდა (კანეკლიანი

ოჯახიდან Ophiuroidea)
slangetemmer გველების

მომთვინიერებელი
slangeyngel გველის წიწილი
slangeørn ძერაბოტი, გველიჭამია

არწივი (ფრინველი Circaetus
gallicus)

slank ტანადი, ტანწერწეტა
slanke გახდომა
slankediett წონის დასაკლები დიეტა
slankekost წონის დასაკლები დიეტა
slankekur წონის დასაკლები დიეტა
slankemetode წონის დაკლების მეთოდი
slankemiddel წონის დასაკლები

საშუალება
slankepille წონის დასაკლები აბი
slanking წონის დაკლება, გახდომა
slapp მოსუსტებული, მოშვებული
slappe მოსუსტება, მოშვება,

განტვირთვა
დასვენება (slappe av)

slave მონა, ყმა
slavearbeid მონური შრომა
slavebinde დამონება
slavebinding დამონება
slaveforhold მონური პირობები
slavehandel მონებით ვაჭრობა
slavehandler მონებით მოვაჭრე
slaveherre მონათმფლობელი
slavehold მონათმფლობელობა
slavekår მონური პირობები
slaveliv მონური ცხოვრება
slavementalitet მონური მენტალიტეტი
slaver სლავი
slaveri მონობა, ყმობა
slaverimotstander მონობის მოწინააღმდეგე
slavinne მონა (ქალი)

skyldig slavinne
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slavisk სლავური
slede მარხილი, ციგა
sledefører მოციგავე
slegge ურო
sleggekast უროს ტყორცნა
sleggekaster უროს მტყორცნელი
sleip სრიალა
slekt გვარი

ჯიში
მოდგმა

slektledd თაობა
მოდგმა

slektning ნათესავი
slektsbånd ნათესავური კავშირი
slektsfeide მოსისხლე მტერი
slektsforhold ნათესავური კავშირი
slektsforsker გენეალოგი
slektsforsking გენეალოგია
slektsforskning გენეალოგია
slektsgransker გენეალოგი
slektsgranskning გენეალოგია
slektskap მსგავსება

ნათესაობა
slektskapsbånd ნათესავური კავშირი
slektskapsforhold ნათესავური კავშირი
slektsnavn გვარი
slektstavle საგვარეულო
slektstre საგვარეულო ხე
slem ცუდი, საძაგელი
slengkyss ჰაეროვანი კოცნა
slep ბუქსირი
slepe თრევა

ბუქსირზე აყვანა
slepebåt საბუქსირო გემი
slepefartøy საბუქსირო გემი
slepetau საბუქსირო ბაგირი
slepetrosse საბუქსირო ბაგირი
slett სწორი, ბრტყელი
slette დაბლობი, ბარი, ვაკე

გასწორება
ამოშლა, წაშლა

sletteland დაბლობი, ბარი, ვაკე
slettet წაშლილი
sletthøvel შალაშინი
slettsnok სპილენძა (გველი Coronella)
slik ასე, ასეთი, ამგვარი, ისე,

ისეთი, იმგვარი
slikke ლოკვა, ალოკვა
slikkepinne მამალო
slikkepott სალოკი თითი,

საჩვენებელი თითი
slikker მლოკავი
slikkeri ტკბილეული

slikkmunn ტკბილეულის მოყვარული
slim ლორწო
slimet ლორწოვანი
slimhinne ლორწოვანი გარსი
slimhinnebetennelse ლორწოვანი გარსის ანთება
slimhud ლორწოვანი გარსი
slippe გაშვება, გამოშვება,

განთავისუფლება
გაძრომა

slippers ფლოსტები
slips ჰალსტუხი
slipskledd ჰალსტუხიანი
slipsløs უჰალსტუხო
slipstvang ჰალსტუხის დაძალება
slitasje ცვეთა
slite დაღლა, დაქანცვა

გაცვეთა
sliten დაღლილი, დაქანცული
slitesterk გამძლე
slitestyrke გამძლეობა
slitsom დამღლელი, დამქანცველი
slott სასახლე
slottsarkitekt სასახლის არქიტექტორი
slottsbygning სასახლე
slottsgartner სასახლის მებაღე
slottsmur სასახლის კედელი
slottsport სასახლის ჭიშკარი
slottsruin სასახლის ნანგრევები
slottssal სასახლის დარბაზი
slovak სლოვაკი
slovakisk სლოვაკური
slovener სლოვენი
slovensk სლოვენური
slu ცბიერი
sludd თოვლ-ჭყაპი
sludder ყბედობა
sludre ყბედობა, ჭორაობა
sluke ყლაპვა
slukhals ღორმუცელა
slukke ჩაქრობა
slukkemetode ჩაქრობის მეთოდი
slukker მეხანძრე

ჩამქრობი
ცეცხლსაქრობი

slukking ქრობა
slukkingsmannskap სახანძრო რაზმი
slukne ქრობა
slukøret შერცხვენილი
slumre თვლემა
slut აღსასრული
slutning დასასრული
slutt დასასრული, ბოლო
sluttbestemmelse საბოლოო გადაწყვეტილება

slavisk sluttbestemmelse
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slutte დასრულება, მორჩენა,
გათავება
შეწყვეტა, ბოლოს მოღება

sluttelig ბოლოსდაბოლოს
sluttetappe დამასრულებელი ეტაპი
sluttfase ბოლო ფაზა
sluttidspunkt დასრულების მომენტი
sluttkapittel ბოლო თავი
sluttperiode ბოლო პერიოდი
sluttprodukt საბოლოო ნაწარმი
sluttpunkt ბოლო წერტილი
sluttresultat საბოლოო შედეგი
sluttrunde ბოლო რაუნდი
sluttsiffer ბოლო ციფრი
slør პირბადე, ვუალი
sløret ბუნდოვანი
slørsky ფრთისებრი ფენა ღრუბელი
sløsaktig მფლანგველი
sløse ფლანგვა
sløser მფლანგველი
sløseri ფლანგვა
sløsing ფლანგვა
sløv ბლაგვი

ჩლუნგი
sløyfe ბანტი
sløyfeparentes ფიგურული ფრჩხილი
slå ცემა, დარტყმა
slåpetorn კვრინჩხი (ბუჩქი Prunus

spinosa)
slåss ჩხუბი

ბრძოლა
slåsskamp ჩხუბი
slåsskjempe ჩხუბისთავი
slåsskjemper ჩხუბისთავი
smak გემო
smake გემოს გასინჯვა
smakelig გემრიელი, მადის

მომგვრელი
smakfull გემოვნებიანი
smakgivende გემოს მომცემი
smakløs უგემოვნო
smakløshet უგემოვნობა
smaksfornemmelse გემოს გრძნობა
smaksprøve ჭაშნიკი
smal ვიწრო, წვრილი
smalarmet წვრილხელება
smalbeint წვრილფეხა
smalhalset წვრილყელიანი
smalhoftet ვიწროთეძოიანი
smalne დავიწროება
smalnebbet წვრილნისკარტა
smalstripet წვრილზოლებიანი
smaragd ზურმუხტი

smaragdaktig ზურმუხტისებრი
smaragdbryllup ზურმუხტის ქორწილი,

ქორწილის
ორმოცდამეთხუთმეტე
წლისთავი

smaragdfarget ზურმუხტისფერი
smaragdfarvet ზურმუხტისფერი
smaragdgrønn ზურმუხტისფერი
smart საზრიანი
smed მჭედელი
smell შეჯახება

მიჯახუნება
აფეთქება

smelle შეჯახება
მიჯახუნება
აფეთქება

smellkald ძალიან ცივი
smellkulde მაგარი სიცივე
smellvakker მზეთუნახავი
smelte დნობა
smeltepunkt დნობის წერტილი
smeltetemperatur დნობის ტემპერატურა
smelting დნობა
smeltingsprosess დნობის პროცესი
smeltning დნობა
smeltningsprosess დნობის პროცესი
smerte ტკივილი, ტანჯვა
smertefri უმტკივნეულო
smertefull მტკივნეული
smertefylt მტკივნეული
smertelig მტკივნეული
smertelindrende ტკივილის

შემამსუბუქებელი
smertelindring ტკივილის შემსუბუქება
smertestillende ტკივილგამაყუჩებელი
smi ჭედვა
smie სამჭედლო
smiger მლიქვნელობა
smigre მლიქვნელობა
smigrer მლიქვნელი
smil ღიმილი
smile ღიმილი, გაღიმება
smilefjes მომღიმარე სახე
smilende გაღიმებული
sminke გრიმი

მაკიაჟი
smitte გადადება
smittefare გადადების საშიშროება
smittefarlig გადამდები
smittekilde ინფექციის წყარო
smittemulighet გადადების შესაძლებლობა
smittemåte გადადების გზა
smitteoverføring გადადება

slutte smitteoverføring
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smitterisiko გადადების საშიშროება
smittesjukdom გადამდები დაავადება
smittespredning გადადება, ინფექციის

გავრცელება
smittsom გადამდები
smokk საწოვარა
smugle ფარულად შემოტანა
smugler კონტრაბანდისტი
smuglergods კონტრაბანდული საქონელი
smuglerreir კონტრაბანდისტთა ბუდე
smuglervare კონტრაბანდული საქონელი
smuglervirksomhet კონტრაბანდა
smugling კონტრაბანდა
smuglytte დასმენა, ფარულად მოსმენა
smugtitte თვალთვალი
smugtitting თვალთვალი
smule ნამცეცი
smurt დაზეთილი
smyger მსხვილთავა (პეპელა

ოჯახიდან Hesperiidae)
smykke სამკაული
smør კარაქი
smørblom ბაია (მცენარე Ranunculus

acris)
smørblomst ბაია (მცენარე Ranunculus

acris)
smørbrød ბუტერბროდი, კარაქიანი

პური
smøre დაზეთვა
smørelse დაზეთვა
smøring დაზეთვა
smørkniv კარაქის დანა
smørpris კარაქის ფასი
smørprodusent კარაქის მწარმოებელი
små პატარა, მცირე
småaksjonær წვრილი აქციონერი
småaktig მომცრო
småbarn პატარა ბავშვი
småbarnsmamma პატარა ბავშვის დედა
småbarnsmor მცირეწლოვანი შვილის

დედა
småbarnspappa პატარა ბავშვის მამა
småbedrift მცირე საწარმო
småbedriftseier მცირე საწარმოს

მფლობელი
småbedriftsleder მცირე საწარმოს

მმართველი
småbekk ნაკადული
småbeløp მცირე თანხა
småbil პატარა მანქანა
småbilde პატარა სურათი
småbit ნაკუწი
småbutikk პატარა მაღაზია

småby პატარა ქალაქი
småbåt პატარა ნავი
småbåteier პატარა ნავის მფლობელი
smådjevel ეშმაკუნა
småfartøy პატარა ნავი
småfeil მცირე შეცდომა
småfirma პატარა კომპანია
småfiske თევზაობა, წვრილი

თევზჭერა
småflekket წვრილლაქებიანი
småfly პატარა თვითმფრინავი
småflyplass პატარა აეროპორტი
småforbryter წვრილი დამნაშავე
småforlag მცირე გამომცემლობა
småfugl ჩიტი
småfuglart ჩიტის სახეობა
smågate პატარა ქუჩა
smågjeld პატარა ვალი
smågnager პატარა მღრღნელი
smågris გოჭი
smågutt პატარა ბიჭი
småhandel წვრილი ვაჭრობა
småhandler წვრილი მოვაჭრე
småhund პატარა ძაღლი
småhus პატარა სახლი
småhusområde საავადმყოფოს მიმდებარე

ტერიტორია
småinvestor მცირე ინვესტორი
småirritert ცოტა გაღიზიანებული
småjente პატარა გოგო
småkalibret მცირეკალიბრიანი
småkjedelig ცოტა მოსაბეზრებელი
småkjøpmann წვრილი მოვაჭრე
småkoke დაბალ ცეცხლზე ხარშვა
småkraftverk მცირე ელექტროსდგური
småkrangel მცირე დავა
småkriminalitet წვრილი დამნაშავეობა
småkriminell წვრილი დამნაშავე
småleilighet პატარა ბინა
smålig წვრილი, წვრილმანი
smålån მიკროსესხი
småmynt წვრილი ხურდა
småningom ცოტ-ცოტა
småoverraskelse მცირე მოულოდნელობა
småpakke ბანდეროლი
småpenger წვრილი ფული
småpike პატარა გოგო
småproblem პატარა პრობლემა
småprosjekt მცირე პროექტი
småregn წვრილი წვიმა, ჟინჟღლი
småregnig ჟინჟღლიანი
småreparasjon მცირე შეკეთება
smårett მცირე კერძი
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smårolle პატარა როლი
småsalg წვრილი ვაჭრობა
småskadet მსუბუქად დასახიჩრებული
småskalafiske თევზაობა, წვრილი

თევზჭერა
småskalakonflikt მცირე კონფლიქტი
småskog პატარა ტყე
småslagsmål პატარა ჩხუბი
småsove თვლემა
småsparer მცირე მეანაბრე
småsprang მცირე ნახტომი
småsprekk ბზარი, მცირე ნაპრალი
småstat პატარა სახელმწიფო
småstjerne პატარა ვარსკვლავი
småting წვრილმანი
småtjuv წვრილი ქურდი
småtre პატარა ხე
småtyv წვრილი ქურდი
småtønne პატარა კასრი
småvilt წვრილი ნადავლი
småøy პატარა კუნძული
snabel ხორთუმი
snabelaktig ხორთუმისებრი
snabeldyr ხორთუმიანი ცხოველი
snabelformet ხორთუმისებრი
snakk საუბარი, ბაასი
snakke ლაპარაკი, საუბარი, ბაასი
snakkeglad ლაპარაკის მოყვარული
snappe ჩავლება
snar ბუჩქნარი

სწრაფი
snarere უფრო
snart მალე
snartenkt საზრიანი, მოსწრებული
snarveg მოკლე გზა
snarvei მოკლე გზა
snau მოტვლეპილი
snauskalle თავმოტვლეპილი
snegl ლოკოკინა
sneglefart კუს სისწრაფე
sneglehus ნიჟარა
sneglliknende ლოკოკინასებრი
snekker დურგალი
snelle კოჭა

შვიტა (მცენარე ოჯახიდან
Equisetaceae)

snerre ღრენა
sneskred ზვავი
snik ცბიერი

მალული, ფარული,
შეფარული

snike მიპარვა
შეძრომა
გაძრომა

snikfotograf პაპარაცი
snikfotografere ფარულად სურათის

გადაღება
snikmord შეკვეთილი მკვლელობა
snikpropaganda შეფარული პროპაგანდა
snikreklame ფარული რეკლამა
snikskytter სნაიპერი

ბრაკონიერი
snill კეთილი

კარგი, წესიერი
snitt კვეთა

ჭრილი
საშუალო

snittalder საშუალო ასაკი
snittblomst მოჭრილი ყვავილი
snittemperatur საშუალო ტემპერატურა
snittflate კვეთის ზედაპირის

ფართობი
snitthastighet საშუალო სიჩქარე
snittpris საშუალო ფასი
snok ანკარა (გველი ოჯახიდან

Colubridae)
snor ზონარი, წვრილი თოკი
snorke ხვრინვა
snorkelyd ხვრინვა
snorkende მხვრინავი
snorker მხვრინავი
snu მობრუნება
snue სურდო
snurre ბზრიალი, ტრიალი
snurrebass ბზრიალა
snus ყნოსვა

საწუწნი თამბაქო
snuse დასუნვა
snute დრუნჩი
snylte სხვის ხარჯზე ცხოვრება
snyltedyr პარაზიტი
snylteflue ზღარბაბუზი (მწერი

ოჯახიდან Tachinidae)
snyltegjest მუქთამჭამელი
snylteplante მცენარე-პარაზიტი
snylter მუქთამჭამელი
snylteri პარაზიტიზმი
snyte ცხვირის მოხოცვა

თაღლითობა
snyteri თაღლითობა
snø თოვლი
snøaktig თოვლისებრი
snøball თოვლის გუნდა
snøballeffekt ზვავის ეფექტი

smårolle snøballeffekt
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snøballkasting გუნდაობა
snøballkrig გუნდაობა
snøblindhet ოფთალმია
snøbre მყინვარი
snøbrett სნოუბორდი
snødag თოვლიანი დღე
snødekke თოვლის საფარი
snødekt თოვლით მოფენილი
snødrev ქარბუქი თოვლით
snødybde თოვლის საფარის სისქე
snøfall თოვა
snøfille ფიფქი
snøflak დიდი ფიფქი
snøfnugg ფიფქი
snøfokk ქარბუქი თოვლით
snøfri უთოვლო
snøfull თოვლიანი
snøfylt თოვლით სავსე
snøhaug ნამქერი
snøhvit ფიფქია
snøkledd თოვლით დაფარული
snøklokke თეთრყვავილა (ყვავილი

Galanthus nivalis)
snøleopard ირბისი (ცხოველი Panthera

uncia)
snøløs უთოვლო
snømangel თოვლის დანაკლისი
snømann თოვლის ბაბუა, თოვლის

პაპა
snømus დედოფალა, სინდიოფალა

(ცხოველი Mustela nivalis)
snøras ზვავი
snøre თხელი თოკი

ანკესის ძუა
შეკვრა

snørebånd ფეხსაცმლის ზონარი
snørefiske ანკესით თევზაობა
snørik თოვლიანი
snøskred ზვავი
snøskredfare ზვავსაშიშროება
snøsmelting თოვლის დნობა
snøstorm ქარბუქი თოვლით
snøsørpe თოვლჭყაპი
snøteppe თოვლის საფარი
snøtjukke თოვლის საფარის სისქე
snøtykke თოვლის საფარის სისქე
snøugle წყრომთეთრა (ფრინველი

Nyctea scandiaca)
snøvinter თოვლიანი ზამთარი
snøvær თოვა, თოვლიანი ამინდი
sobel სიასამური (ცხოველი

Martes zibellina)
sobelfarget სიასამურისფერი

sobelskinn სიასამურის ტყავი
sober ფხიზელი
soberhet სიფხიზლე
sobert ფხიზლად
soda სოდა
sodavann სოდიანი წყალი
sofa დივანი
sokk წინდა
sol მზე
solaktivitet მზის აქტივობა
solar მზის
solarimeter სოლარიმეტრი
solarisasjon სოლარიზაცია
solarium სოლარიუმი
solbad მზის აბაზანა
solbading გარუჯვა
solbatteri მზის ელემენტების პანელი
solbeskyttende მზისგან დამცავი
solbrille მზის სათვალე
solbrun გარუჯული
solbær შავი მოცხარი (მცენარე

Ribes nigrum)
solbærbusk შავი მოცხარი (მცენარე

Ribes nigrum)
solbærsaft შავი მოცხრის წვენი
solcelle მზის ელემენტი
solcellepanel მზის ელემენტების პანელი
soldag მზიანი დღე
soldat ჯარისკაცი
soldatlue ჯარისკაცის ქუდი
soldatuniform ჯარისკაცის ფორმა
soldogg დროზერა, ცვრიანა

(მცენარე ოჯახიდან
Droseraceae)

soldyrkelse მზისთაყვანისცემა
soldyrker მზისთაყვანისმცემელი
soldyrking მზისთაყვანისცემა
sole გარუჯვა
soleglad მზის მოყვარული
soleie ბაია (მცენარე Ranunculus)
soleihov დიდბაია, ჭყანტა (მცენარე

Caltha palustris)
soleinøkkerose ყვითელი დუმფარა (წყლის

მცენარე Nuphar pumila)
soleklar დღესავით ნათელი
solelskende მზის მოყვარული
solenergi მზის ენერგია
solflekk მზის ლაქა
solforbrenning მზის დამწვრობა
solformørkelse მზის დაბნელება
solfugl მენექტრია (ფრინველი

ოჯახიდან Nectariniidae)
solfylt მზიანი

snøballkasting solfylt
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solgud მზის ღმერთი
solgudinne მზის ქალღმერთი
solhungrig მზეს მოწყურებული
solhøgde მზის სიმაღლე
solhøyde მზის სიმაღლე
solid სოლიდური
solidarisk სოლიდარული
solidaritet თანაგრძნობა, სოლიდარობა
solidaritetsaksjon სოლიდარობის აქცია
solidaritetsbegrep სოლიდარობის ცნება
solidaritetsbevegelse სოლიდარობის მოძრაობა
solidaritetsdemonstrasjon სოლიდარობის

დემონსტრაცია
solidaritetserklæring სოლიდარობის

გამოცხადება
solidaritetsforkjemper სოლიდარობისთვის

მებრძოლი
solidaritetsfølelse სოლიდარობის გრძნობა
solidaritetskjensle სოლიდარობის გრძნობა
solidaritetspolitikk სოლიდარობის პოლიტიკა
solidaritetsprinsipp სოლიდარობის პრინციპი
solist სოლისტი
solkalender მზის კალენდარი
solkraft მზის ენერგია
sollik მზისებრი
sollys მზის სინათლე
solløs მზეს მოკლებული,

არამზიანი
solnedgang მზის ჩასვლა
solnære მზის პერიგეა
soloalbum სოლოალბომი
solodanser სოლომოცეკვავე
sologitarist სოლოგიტარისტი
solokonsert სოლოკონცერტი
soloppgang მზის ამოსვლა
solosanger სოლომომღერალი
solpanel მზის ელემენტების პანელი
solrik მზიანი
solrikse მზეყანჩა (ფრინველი

Eurypyga helias)
solrose მზეყვავილა (მცენარე

Helianthemum)
solselle მზის ელემენტი
solside მზიანი მხარე
solsikke მზესუმზირა (მცენარე

Helianthus annuus)
solsikkefrø მზესუმზირა
solsikkeliknende მზესუმზირისებრი
solsikkeolje მზესუმზირას ზეთი
solskinn მზის ნათება, მზის

სინათლე
solskinnsdag მზიანი დღე
solstikk მზის დარტყმა

solstråle მზის სხივი
solstråling მზის გამოსხივება
solsystem მზის სისტემა
soltilbeder მზისთაყვანისმცემელი
solur მზის საათი
solvarme მზის სითბო
solvent გამხსნელი
solverv ნაბუნიაობა
solvind მზის ქარი
soløye მზის დისკი
som როგორც, ვითარცა, თითქოს

ვინც, რომელიც
რაც

somatologi სომატოლოგია
sommer ზაფხული
sommerasters ქრისტესთვალა
sommerbeite ზაფხულის საძოვარი
sommerbeiteområde ზაფხულის საძოვარი
sommerbolig აგარაკი
sommerbukse საზაფხულო შარვალი
sommerdekk ზაფხულის საბურავი
sommerferie ზაფხულის არდადეგები
sommerfiske ზაფხულის თევზჭერა
sommerfugl პეპელა
sommerfuglaktig პეპლისებური
sommerfuglhåv ჩოგანბადე, პეპლების

საჭერი საკი
sommerfuglmygg პეპლურა (მწერი ოჯახიდან

Psychodidae)
sommerfuglnett ჩოგანბადე, პეპლების

საჭერი საკი
sommerfuglvinge პეპლის ფრთა
sommerhete ზაფხულის სიცხე
sommerhumør საზაფხულო განწყობა
sommerhus აგარაკი
sommerhytte საზაფხულო აგარაკი
sommeridyll ზაფხულის იდილია
sommerjobb საზაფხულო სამუშაო
sommerkjole ზაფხულის კაბა
sommerkledd თხლად ჩაცმული,

საზაფხულოდ ჩაცმული
sommerklesplagg ზაფხულის ტანსაცმელი
sommerklær ზაფხულის ტანსაცმელი
sommerkolleksjon საზაფხულო კოლექცია
sommerleir საზაფხულო ბანაკი
sommerleker ზაფხულის ოლიმპიური

თამაშები
sommermåned ზაფხულის თვე
sommernatt ზაფხულის ღამე
sommerolympiade ზაფხულის ოლიმპიადა
sommerpalass ზაფხულის სასახლე
sommerperiode ზაფხულის პერიოდი
sommerprogram საზაფხულო პროგრამა

solgud sommerprogram
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sommersar ბაღის ქონდარი (მცენარე
Satureja hortensis)

sommersesong ზაფხულის სეზონი
sommerskjorte საზაფხულო მაისური
sommersko ზაფხულის ფეხსაცმელი
sommerskole ზაფხულის სკოლა
sommersol ზაფხულის მზე
sommersolverv ზაფხულის ნაბუნიაობა
sommerstid ზაფხული, ზაფხულის

სეზონი
sommertid ზაფხული
sommerutstilling ზაფხულის გამოფენა
sommervarme ზაფხულის სითბო
sommesteds ზოგან
sonde ზონდი
sondere ზონდირება
sondre განსხვავება, გარჩევა
sone ზონა
soning პატიმრობა
soningsfange პატიმარი, ტუსაღი
sonisk ბგერითი
sope მოხვეტა, დაგვა
sopelime ცოცხი
sopp სოკო
soppdrepende სოკოს საწინააღმდეგო
soppdreper ფუნგიციდი
sopplukking სოკოების მოკრეფა
soppsykdom სოკოვანი დაავადება
sopran სოპრანო
sopranstemme სოპრანო
sorg გლოვა

წუხილი, დარდი
sorgfri უდარდელი
sorgfull მწუხარე, მგლოვიარე
sorgfylt მწუხარე, მგლოვიარე
sorgløs უდარდელი, უშფოთველი
sorgløshet უდარდელობა,

უშფოთველობა
sorgmodig მწუხარე, მგლოვიარე
sorgtynget მწუხარე, მგლოვიარე
sort სახეობა, ტიპი

შავი
sortere დახარისხება
sortering დახარისხება
sorteringsalgoritme დახარისხების ალგორითმი
sorteringsmetode დახარისხების მეთოდი
sorteringsproblem დახარისხების პრობლემა
sorteringsprosess დახარისხების პროცესი
sorteringsregel დახარისხების წესი
sortert დახარისხებული
sortfarget შავი
sortfarvet შავი
sorthvit შავთეთრი

sortiment ასორტიმენტი
sortkledd შავებში ჩაცმული
sortliste შავი სია
sortstripet შავზოლებიანი
sosial სოციალური,

საზოგადოებრივი
sosialbistand სოციალური დახმარება
sosialdemokrat სოციალდემოკრატი
sosialdemokrati სოციალდემოკრატია
sosialforsikring სოციალური დაზღვევა
sosialforsikringssystem სოციალური დაზღვევის

სისტემა
sosialforsking სოციოლოგია
sosialforskning სოციოლოგია
sosialhjelp სოციალური დახმარება
sosialhjelpmottager სოციალური დახმარების

მიმღები
sosialhjelpmottaker სოციალური დახმარების

მიმღები
sosialhjelpssøker სოციალური დახმარების

მაძიებელი
sosialhjelpsutbetaling სოციალური დახმარების

გადახდა
sosialisme სოციალიზმი
sosialist სოციალისტი
sosialistbevegelse სოციალისტური მოძრაობა
sosialistisk სოციალისტური
sosialistland სოციალისტური ქვეყანა
sosialistleder სოციალისტების ლიდერი
sosialistparti სოციალისტური პარტია
sosialistregime სოციალისტური რეჟიმი
sosialiststat სოციალისტური

სახელმწიფო
sosialiststyre სოციალისტური

მმართველობა
sosialomsorg სოციალური

უზრუნველყოფა
sosialpolitikk სოციალური პოლიტიკა
sosialstønad სოციალური დახმარება
sosialstønadsmottager სოციალური დახმარების

მიმღები
sosialstønadsmottaker სოციალური დახმარების

მიმღები
sosialstøtte სოციალური დახმარება
sosialtrygd სოციალური დაზღვევა
sosiolingvistikk სოციოლინგვისტიკა
sosiolingvistisk სოციოლინგვისტიკური
sosiolog სოციოლოგი
sosiologi სოციოლოგია
sosiologiprofessor სოციოლოგიის პროფესორი
sosiologisk სოციოლოგიური
sosiometri სოციომეტრია
sot მური

sommersar sot
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sotfarget მურა
sotfarvet მურა
souvenir სუვენირი
souvenirbutikk სუვენირების მაღაზია
sove ძილი
sovedrikk დასაძინებელი
sovemedisin ძილის წამალი
sovemiddel ძილის წამალი
sovende მძინარე
sovepille ძილის აბი
sovepose საძილე ტომარა
sovepute ბალიში
soverom საძინებელი ოთახი
soveromsdør საძინებელი ოთახის კარი
soveromsvindu საძინებელი ოთახის

ფანჯარა
sovesofa დივანი
sovetablett ძილის აბი
soveværelse საძინებელი ოთახი
soveværelsesvindu საძინებელი ოთახის

ფანჯარა
sovjetarme საბჭოთა ჯარი
sovjetblokk საბჭოთა ბლოკი
sovjetdiplomat საბჭოთა დიპლომატი
sovjetfientlig ანტისაბჭოთა
sovjetfolk საბჭოთა ხალხი
sovjetisk საბჭოთა
sovjetrepublikk საბჭოთა რესპუბლიკა
sovjetsoldat საბჭოთა ჯარისკაცი
sovjetstyre საბჭოთა მმართველობა
sovjetvennlig პროსაბჭოთა
sovne დაძინება
soyabønne სოია
soyaolje სოიას ზეთი
spa თხრა
spade ნიჩაბი
spadeblad ნიჩბის პირი
spadeformet ნიჩბისებრი
spagat ხეზი
spagetti მაკარონი
spaltbar დაშლადი
spalte ნაპრალი

სვეტი
გახლეჩა
დაშლა

spalteantall სვეტების რაოდენობა
spaltebredde სვეტის სიგანე
spalting დაშლა
spaltingsprodukt დაშლის პროდუქტი
spaltingsprosess გახლეჩის პროცესი
spaltist ჟურნალისტი
spaltning გახლეჩა

დაშლა

spaltningsprodukt დაშლის პროდუქტი
spaltningsprosess გახლეჩის პროცესი
spandere დაპატიჟება

გამასპინძლება
spaniel სპანიელი (ძაღლის ჯიში)
spanier ესპანელი
spanjol ესპანელი
spansk ესპანური
spanskesyke ესპანური გრიპი
spanskkunnskap ესპანურის ცოდნა
spanskkurs ესპანურის კურსი
spanskspråklig ესპანურენოვანი
spansktalende ესპანურად მოლაპარაკე
spare დაზოგვა

ეკონომია
sparebeløp დანაზოგი, დაზოგილი

თანხა
sparebøsse ყულაბა
sparegris ყულაბა
sparekasse შემნახველი სალარო
sparemidler დანაზოგი
sparemulighet დაზოგვის შესაძლებლობა
sparepenger დანაზოგი
spareprogram დაზოგვის პროგრამა
sparepære ეკონომიური ნათურა
sparer ეკონომიური ადამიანი

მეანაბრე
sparestimulerende დაზოგვის წამახალისებელი
spark პანღური
sparke ფეხის კვრა, წიხლის კვრა
sparkesykkel თვითგორია, თვითმგორავი
sparsom ეკონომიური

დამზოგველი,
ხელმომჭირნე
ღარიბი

sparsomhet ეკონომიურობა,
მომჭირნეობა

sparsommelig ეკონომიური
დამზოგველი,
ხელმომჭირნე
ღარიბი

sparsommelighet ეკონომიურობა,
მომჭირნეობა

spasere სეირნობა
spaserende მოსეირნე
spaserer მოსეირნე
spasme სპაზმი, კრუნჩხვა
spatial სივრცითი

სივრცობრივი
spatium სივრცე
spe გაზავება
spebarnddødelighet ჩვილ ბავშვთა

სიკვდილიანობა

sotfarget spebarnddødelighet
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sped ნაზი
სუსტი

spedbarn ჩვილი
spedbarnsavdeling ჩვილ ბავშთა განყოფილება
spedbarnsdødelighet ჩვილ ბავშვთა

სიკვდილიანობა
speed სიჩქარე
speedometer სპიდომეტრი
speedometernål სპიდომეტრის ისარი
speide თვალთვალი

დაზვერვა
speider სკაუტი

მზვერავი
speiderfly მზვერავი თვითმფრინავი
speidergutt სკაუტი (ბიჭი)
speiderjente სკაუტი (გოგო)
speiderleir სკაუტების ბანაკი
speil სარკე
speilaktig სარკისებრი
speilbilde ანარეკლი, ანასახი
speile არეკვლა
speilegg ერბო-კვერცხი
speilglatt მოლიპული, სრიალა
speiling არეკვლა

ანარეკლი
speilramme სარკის ჩარჩო
speilrefleks ანარეკლი
speilvende არეკვლა
speilvending არეკვლა
speilvendt არეკლილი, მობრუნებული
spekkhogger ცელნამგალა ვეშაპი
spektakulær შთამბეჭდავი
spekter სპექტრი
spektral სპექტრული
spektralanalyse სპექტრული ანალიზი
spektrallinje სპექტრული ხაზი
spektrograf სპექტროგრაფი
spektrografi სპექტროგრაფია
spektrografisk სპექტროგრაფიული
spektrogram სპექტროგრამა
spektroheliograf სპექტროჰელიოგრაფი
spektrometer სპექტრომეტრი
spektroskop სპექტროსკოპი
spektroskopi სპექტროსკოპია
spektroskopisk სპექტროსკოპული
spektrum სპექტრი
spekulant სპეკულანტი
spekulasjon სპეკულაცია
spekulasjonsobjekt სპეკულაციის ობიექტი
spekulativ სპეკულაციური
spekulere სპეკულირება

განსჯა
spekulering სპეკულირება

speleolog სპელეოლოგი
speleologi სპელეოლოგია
speleologisk სპელეოლოგიური
spenne გაჭიმვა

დაძაბვა
შეკვრა

spennende ბრწყინვალე
spenning ძაბვა

დაძაბულობა
spenningsfall ძაბვის ვარდნა
spenningsfylt დაძაბული
spenningsladet დაძაბული
spenningsmettet დაძაბული
spenningsmåler ვოლტმეტრი
spenningsskapende დაძაბულობის შემომტანი
spenningsvariasjon ძაბვის ცვლილება
spent დაძაბული
sperma სპერმა, თესლი
spermasetthval კაშალოტი (ვეშაპი Physeter

catodon)
spermhval კაშალოტი (ვეშაპი Physeter

catodon)
spermie სპერმატოზოიდი, თესლი
sperre ბლოკირება, შეფერხება

ჯებირი, ზღუდე
sperrebom შლაგბაუმი
sperring ბლოკირება
spesial განსაკუთრებული,

სპეციალური
spesialagent სპეცაგენტი
spesialapparatur სპეცაპარატურა
spesialavdeling სპეცგანყოფილება
spesialbarnehave სპეციალური საბავშვო ბაღი
spesialbestemmelse სპეცდადგენილება
spesialbestilling სპეცშეკვეთა
spesialbil სპეცმანქანა
spesialbutikk სპეცმაღაზია
spesialeffekt სპეცეფექტი
spesialenhet სპეციალური ქვედანაყოფი
spesialfag სპეცსაგანი
spesialfengsel სპეციალური ციხე
spesialforband სპეცშენაერთი
spesialhanske სპეცხელთათმანი
spesialinvitert სპეციალურად მოწვეული
spesialisert სპეციალიზებული
spesialist სპეციალისტი
spesialistmangel სპეციალისტების

დანაკლისი
spesialistutdannelse სპეციალური განათლება
spesialistutdanning სპეციალური განათლება
spesialitet სპეციალობა
spesialkamera სპეცკამერა
spesialkart სპეცრუკა

sped spesialkart
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spesialkjøretøy სპეცმანქანა
spesialklær სპეცტანსაცმელი
spesialkomite სპეციალური კომიტეტი
spesialkonsultasjon სპეციალური კონსულტაცია
spesialkurs სპეცკურსი
spesialliteratur სპეციალური ლიტერატურა
spesialmetodikk სპეცმეთოდიკა
spesialnøkkel სპეცგასაღები
spesialoppdrag სპეცდავალება
spesialoppgave სპეცდავალება
spesialpreparat სპეციალური პრეპარატი
spesialprosjekt სპეციალური პროექტი
spesialsesjon სპეციალური სესია
spesialtastatur სპეციალური კლავიატურა
spesialtilfelle განსაკუთრებული

შემთხვევა
spesialtillatelse სპეციალური ნებართვა
spesialtiltak სპეციალური ზომა
spesialutdannelse სპეციალური განათლება
spesialutdanning სპეციალური განათლება
spesialutgave სპეცგამოშვება
spesialutstilling სპეცგამოფენა
spesialvilkår სპეცპირობები
spesiell განსაკუთრებული,

სპეციალური
spesielutgave სპეცგამოცემა
spesifikasjon სპეციფიკაცია
spesifikk სპეციფიკური
spesifisere დაზუსტება
spett კოდალა (ჩიტი ოჯახიდან

Picidae)
spette ლაქა
spettet ლაქებიანი, ლაქიანი
spettmeis ცოცია (ჩიტი Sitta europaea)
spidd შამფური
spidde აცმა
spiker ლურსმანი
spikke ათლა
spikklubbe ლემა
spikre ჩარჭობა (ლურსმნის)

ლურსმნებით დამაგრება
spill თამაში

მატჩი
ფლანგვა

spille თამაში
ფლანგვა, კარგვა
დაღვრა

spilleautomat სათამაშო ავტომატი
spillebord სათამაშო მაგიდა
spillebrikke კოჭი
spillefilm მხატვრული ფილმი
spillegal თამაშის მოყვარული
spillekasino სამორინე

spilleklubb სათამაშო კლუბი
spillemann მუსიკოსი
spiller მოთამაშე
spillerbytte მოთამაშის შეცვლა
spilleregel თამაშის წესი
spillestil თამაშის სტილი
spilletalent თამაშის ნიჭი
spillvann გამდინარე წყლები
spinat ისპანახი
spindelvev აბლაბუდა
spindelvevliknende აბლაბუდასებრი
spinn ქსელი, ხლართი

სპინი
spinne ტრიალი
spion ჯაშუში
spionaktig ჯაშუშური
spionasje ჯაშუშობა
spionasjetiltalte ჯაშუშობაში ბრალდებული
spionere ჯაშუშობა
spionering ჯაშუშობა
spionfly თვითმფრინავი-ჯაშუში
spionmistenkt ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი
spionnett ჯაშუშთა ქსელი
spionrede ჯაშუშთა ბუდე
spionreir ჯაშუშთა ბუდე
spionsatellitt სადაზვერვო თანამგზავრი
spionsiktet ჯაშუშობისთვის ძებნილი
spionvirksomhet ჯაშუშობა
spiral სპირალი

სპირალური
spiralfjær სპირალური ზამბარა
spiralformet სპირალური
spiralgalakse სპირალური გალაქტიკა
spiraltåke სპირალური გალაქტიკა
spiritualisme სპირიტუალიზმი
spiritualist სპირიტუალისტი
spiritus სპირტი
spise ჭამა
spisebestikk დანა-ჩანგალი
spisekart მენიუ
spisepinne ჩხირი
spiserør საყლაპავი მილი
spisesal სასადილო
spiseseddel მენიუ
spiseskje კოვზი
spisestue სასადილო
spising ჭამა
spiss წვეტი, წვერი, შვერილი

წვეტიანი
spisse გამახვილება

გათლა, გალესვა
spisser ფანქრის სათლელი

spesialkjøretøy spisser
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spisshaleand მახვილკუდა იხვი
(ფრინველი Anas georgica)

spissmus ბიგა, კბილთეთრა
(მღრნელი Soricidae)

spissvinklet მახვილკუთხა
splenomegali სპლენომეგალია
splint ნამსხვრევი
splintre დამსხვრევა
splitte დაყოფა, გახლეჩა, დაშლა
splittelse განხეთქილება
splittelsestendens განხეთქილების ტენდენცია
spole კოჭა
spolebusk ჭანჭყატი (მცენარე

Euonymus)
spolorm ასკარიდა (მუცლის ჭია

Ascaris)
spon ნახერხი
sponplate დაწნეხილი ნახერხის ფილა

(დეესპე)
sponsor სპონსორი
sponsorhjelp სპონსორის დახმარება
sponsorinteresse სპონსორის ინტერესი
sponsorstøtte სპონსორის მხარდაჭერა
sponsorvirksomhet სპონსორობა
spontan სპონტანური
spontanabort სპონტანური აბორტი
spor კვალი

ლიანდაგი
sporadisk სპორადული, შემთხვევითი
sporavstand ლიანდაგების დაშორება
sporbredde ლიანდაგის სიგანე
spore დეზი

სპორა
კვალდაკვალ გაყოლა

sporhund მეძებარი
sporløs უკვალო
sporsans ალღო
sport სპორტი
sportbil სპორტული მანქანა
sportfientlig ანტისპორტული
sportjournalist სპორტული ჟურნალისტი
sportsarrangement სპორტული ღონისძიება
sportsavis სპორტული გაზეთი
sportsbil სპორტული მანქანა
sportsbilløp ავტორბოლა
sportsbilproduksjon სპორტული მანქანების

წარმოება
sportsbutikk სპორტული მაღაზია
sportsbutikkjede სპორტულ მაღაზიათა

ქსელი
sportsfly სპორტული თვითმფრინავი
sportsgal სპორტზე გადარეული
sportsglad სპორტის მოყვარული

sportsgrein სპორტის სახეობა
sportsgren სპორტის სახეობა
sportshall სპორტული დარბაზი
sportshistorie სპორტის ისტორია
sportsidiot სპორტზე გადარეული
sportsinteressert სპორტით

დაინტერესებული
sportsjournalist სპორტული ჟურნალისტი
sportsjournalistikk სპორტული ჟურნალისტიკა
sportskanal სპორტული არხი
sportskarriere სპორტული კარიერა
sportskledd სპორტულად ჩაცმული
sportsklubb სპორტული კლუბი
sportsklær სპორტული ტანსაცმელი
sportskommentator სპორტული კომენტატორი
sportskompleks სპორტული კომპლექსი
sportskvinne სპორტსმენი ქალი
sportslig სპორტული
sportsmagasin სპორტული ჟურნალი
sportsmann სპორტსმენი
sportsminister სპორტის მინისტრი
sportsnyhet სპორტული სიახლე
sportspalass სპორტის სასახლე
sportsprogram სპორტული პროგრამა
sportsredaksjon სპორტული რედაქცია
sportsredaktør სპორტული რედაქტორი
sportsreportasje სპორტული რეპორტაჟი
sportsresultat სპორტული შედეგი
sportsrevy სპორტის მიმოხილვა
sportssending სპორტული გადაცემა
sportsskjorte სპორტული მაისური
sportsstjerne სპორტის ვარსკვლავი
sportsterminologi სპორტული

ტერმინოლოგია
sportstøy სპორტული ტანსაცმელი
sportsundertøy სპორტული ქვედა საცვალი
sportsunion სპორტული კავშირი
sportsutgave სპორტული გამოცემა
sportsutstyr სპორტული აღჭურვილობა
sportsutøver სპორტსმენი
sportsverden სპორტის სამყარო
sportsånd სპორტული სულისყვეთება
sporveg ტრამვაის ხაზი

ლიანდი
sporvei ტრამვაის ხაზი

ლიანდი
sporveisnett ტრამვაის ხაზები
sporvidde ლიანდის სიგანე
sporvogn ტრამვაი
sporvognsfører ვატმანი, ტრამვაის მძღოლი
sporvognskonduktør ტრამვაის კონდუქტორი
sporvognslinje ტრამვაი ხაზი
sporvognssystem ტრამვაის სისტემა

spisshaleand sporvognssystem
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spott დაცინვა
spotte დაცინვა
spottefugl მრავალხმიანი მიმი (ჩიტი

Mimus polyglottos)
sprang ნახტომი
sprangvis ნახტომისებრი
spre გავრცელება

განაწილება
გაფანტვა

sprede გავრცელება
განაწილება
გაფანტვა

spredelinse გამშლელი ლინზა
spreder გამავრცელებელი
spredning გავრცელება

განაწილება
გაფანტვა

spredningsfare გავრცელების საშიშროება
spredningshastighet გავრცელების სიჩქარე
spredningsmulighet გავრცელების

შესაძლებლობა
spredningsproblematikk გავრცელების

პრობლემატიკა
spredt გაბნეული, გაფანტული,

მიმოფანტული
sprek ენერგიული, მხნე, ფიცხი,

ცქვიტი
sprekhet სიმხნევე
sprekk ნაპრალი, ბზარი
sprekkdannelse ნაპრალის გაჩენა
sprekkdanning ნაპრალის წარმოქმნა
sprekke გასკდომა, გახეთქვა
sprekkeferdig გასკდომის ზღვარზე

მისული
sprenge აფეთქება
sprengfull გადავსებული
sprengfylt გადავსებული
sprenghode ქობინი
sprenging აფეთქება
sprengkald ძალიან ცივი
sprengkraft აფეთქების ძალა
sprengkulde მაგარი სიცივე
sprengning აფეთქება
sprengningsøyeblikk აფეთქების მომენტი
sprengstoff დენთი
sprengt აფეთქებული
sprettert შურდული
spring ონკანი

ნახტომი
springbrett ტრამპლინი
springe ხტუნვა, ხტომა, ახტომა

სირბილი, რბენა
აფეთქება

springer ცხენი (ჭადრაკის ფიგურა)
დელფინი

springfrø უკადრისა, ბალზამინი
(მცენარე Impatiens
balsamina)

springkilde წყარო
springkniv საკეცი დანა
springmadrass ზამბარებიანი მატრასი
springvann ონკანის წყალი
sprit სპირტი
spritbrenner სპირტის სანთურა
spritfabrikk სპირტის ქარხანა
spritholdig სპირტიანი
spritløs უსპირტო
spritsmugling სპირტის კონტრაბანდა
sprog ენა
sprogbarriere ენობრივი ბარიერი
sprogbeherskelse ენის დაუფლება
sprogdyrking ენის დაცვა
sprogfag ენა (საგანი)
sprogfamilie ენათა ოჯახი
sprogform ენის ნორმა
sprogforsker ენათმეცნიერი
sprogforsking ენათმეცნიერება
sprogforskning ენათმეცნიერება
sprogforståelse ენის გაგება
sproggransker ენათმეცნიერი
sproggransking ენათმეცნიერება
sproggruppe ენათა ჯგუფი
sproghistorie ენის ისტორია
sproginstitutt ენის ინსტიტუტი
sproginteressert ენით დაინტერესებული
sprogkode ენის კოდი
sprogkunnig ენის მცოდნე
sprogkunnskap ენების ცოდნა
sprogkurs ენის კურსი
sprogkyndig ენის მცოდნე
sproglig ენობრივი
sproglærer ენის მასწავლებელი
sprogløs უენო
sprogmektighet ენების ცოდნა
sprogmessig ენობრივი
sprognorm ენის ნორმა
sprogopplæring ენის სწავლება
sprogpolitikk ენობრივი პოლიტიკა
sprogproblem ენის პრობლემა
sprogprøve ენის გამოცდა
sprogråd ენის პალატა
sprogtilhørighet ენობრივი კუთვნილება
sprogtrøbbel ენის პრობლემა
sprogutdanning ფილოლოგიური

განათლება
sprogutvikling ენის განვითარება

spott sprogutvikling
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sprogvalg ენის არჩევა
sprogvitenskap ენათმეცნიერება
sprogvitenskapelig ენათმეცნიერული,

ლინგვისტიკური
sprut შხეფი
sprute წყლის შესხმა
sprøyte ნემსი, შპრიცი
sprøytespiss ნემსი (შპრიცის)
språk ენა
språkarv ენობრივი მემკვიდრეობა
språkbarriere ენობრივი ბარიერი
språkbeherskelse ენის დაუფლება
språkdyrking ენის დაცვა
språkfag ენა (საგანი)
språkfamilie ენათა ოჯახი
språkform ენის ნორმა
språkforsker ენათმეცნიერი
språkforsking ენათმეცნიერება
språkforskning ენათმეცნიერება
språkforståelse ენის გაგება
språkgransker ენათმეცნიერი
språkgransking ენათმეცნიერება
språkgruppe ენათა ჯგუფი
språkhistorie ენის ისტორია
språkinstitutt ენის ინსტიტუტი
språkinteressert ენით დაინტერესებული
språkkode ენის კოდი
språkkunnig ენის მცოდნე
språkkunnskap ენების ცოდნა
språkkurs ენის კურსი
språkkyndig ენის მცოდნე
språklig ენობრივი
språklærer ენის მასწავლებელი
språkløs უენო
språkmektighet ენების ცოდნა
språkmessig ენობრივი
språknorm ენის ნორმა
språkopplæring ენის სწავლება
språkpolitikk ენობრივი პოლიტიკა
språkproblem ენის პრობლემა
språkprofessor ენის პროფესორი
språkprøve ენის გამოცდა
språkreformator ენის რეფორმატორი
språkrensing ენის გასუფთავება
språkråd ენის პალატა
språksosiolog სოციოლინგვისტი
språksosiologi სოციოლინგვისტიკა
språksosiologisk სოციოლინგვისტიკური
språkstatistikk ენის სტატისტიკა
språktilhørighet ენობრივი კუთვნილება
språktrøbbel ენის პრობლემა
språkundersøkelse ენის კვლევა
språkundervisning ენის სწავლება

språkutdanning ფილოლოგიური
განათლება

språkutvikling ენის განვითარება
språkvalg ენის არჩევა
språkvitenskap ენათმეცნიერება
språkvitenskapelig ენათმეცნიერული,

ლინგვისტიკური
spurv ბეღურა (ჩიტი ოჯახიდან

Passeridae)
spurvehauk მიმინო (ფრინველი

Accipiter nisus)
spurveugle ბუკნაჭოტი (ფრინველი

Glaucidium passerinum)
spy გულისრევა
spyd შუბი
spydkast შუბის სროლა
spydkaster შუბის მსროლელი
spydliknende შუბისებრი
spytt ნერწყვი
spytte ფურთხება
spyttklyse ფურთხი
spøk ხუმრობა
spøke ხუმრობა
spøkefugl ხუმარა, ოხუნჯი
spøkefull ხუმარა
spøkelse მოჩვენება
spøkelsesby ქალაქი-მოჩვენება
spørre კითხვა, შეკითხვა
spørrekonkurranse ვიქტორინა
spørrelek ვიქტორინა
spørrelyst ცნობისმოყვარეობა
spørrelysten ცნობისმოყვარე
spørrende კითხვითი
spørreskjema კითხვარი
spørretegn კითხვის ნიშანი
spørreundersøkelse გამოკითხვა
spørsmål კითხვა, შეკითხვა

საკითხი
spørsmålsstiller კითხვის დამსმელი
spørsmålsstilling საკითხის დასმა
spørsmålstegn კითხვის ნიშანი
spå მკითხაობა

წინასწარმეტყველება
spådom წინასწარმეტყველება
spåkone მკითხავი (ქალი)
spåkvinne მკითხავი (ქალი)
spåmann წინასწარმეტყველი
squash ყაბაყი
sta ჯიუტი
stab შტაბი

კადრები
stabbe ძირკვი
stabbur ბეღელი

sprogvalg stabbur
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stabil სტაბილური
stabilisasjon სტაბილიზაცია
stabilisering სტაბილიზაცია
stabiliseringspolitikk სტაბილიზაციის პოლიტიკა
stabiliseringsprogram სტაბილიზაციის პროგრამა
stabilitet სტაბილურობა
stabilitetskriterium სტაბილურობის

კრიტერიუმი
stabsfunksjon შტაბის ფუნქცია
stabukk ჯიუტი
stad ქალაქი
stadfeste დაკანონება, დამტკიცება
stadig მუდმივი

ზრდადი, მონოტონური
ჯერ კიდევ
მუდამ, მუდმივად

stadighet მუდმივობა
stadion სტადიონი
stadium სტადია, საფეხური
stadsarkitekt ქალაქის არქიტექტორი
stadsbibliotek ქალაქის ბიბლიოთეკა
stafett ესტაფეტა
stagnasjon სტაგნაცია
stagnasjonsperiode სტაგნაციის პერიოდი
stahet სიჯიუტე
stakkar საწყალი
stakkars საწყალი, საბრალო
stakkarslig საწყალი
stalagmitt სტალაგმიტი
stalaktitt სტალაქტიტი
stall საჯინიბო, თავლა
stallkar მეჯინიბე
stambok საგვარეულო
stamcelle ღეროვანი უჯრედი
stamme ღერო, ტანი

ტომი
წარმოშობა

stammehøvding ტომის ბელადი
stammer ენაბლუ, ენაჩლიფინა
stampe ტკეპნა

ბაკუნი
stamtavle საგვარეულო ცხრილი
stamtre საგვარეულო ხე
stand მდგომარეობა
standard სტანდარტი

სტანდარტული
standardavvik სტანდარტული გადახრა
standardbasert სტანდარტული,

სტანდარტებზე
დაფუძნებული

standardbestemmelse სტანდარტული
გადაწყვეტილება

standardbetingelse სტანდარტული პირობა

standardbrev სტანდარტული წერილი
standarddefinisjon სტანდარტული

განსაზღვრება
standardeksempel სტანდარტული მაგალითი
standardformat სტანდარტული ფორმატი
standardhøyde სტანდარტული სიმაღლე
standardiseringsbestrebelse სტანდარტიზაციისკენ

სწრაფვა
standardiseringsprosess სტანდარტიზაციის

პროცესი
standardisert სტანდარტიზებული
standardkomponent სტანდარტული

კომპონენტი
standardkonfigurasjon სტანდარტული

კონფიგურაცია
standardkontrakt სტანდარტული

ხელშეკრულება
standardkrav სტანდარტული მოთხოვნა
standardkriterium სტანდარტული

კრიტერიუმი
standardliste სტანდარტული სია
standardløsning სტანდარტული

გადაწყვეტილება
standardmetode სტანდარტული მეთოდი
standardmodell სტანდარტული მოდელი
standardpapir სტანდარტული ქაღალდი
standardpris სტანდარტული ფასი
standardprodukt სტანდარტული ნაწარმი
standardprosedyre სტანდარტული

პროცედურა
standardrepertoar სტანდარტული

რეპერტუარი
standardskjema სტანდარტული ფორმა

სტანდარტული სქემა
standardspråk სტანდარტული ენა
standardspørsmål სტანდარტული კითხვა
standardstørrelse სტანდარტული ზომა
standardsvar სტანდარტული პასუხი
standardutgave სტანდარტული გამოცემა
standardvilkår სტანდარტული პირობები
standardvisum სტანდარტული ვიზა
standkvarter შტაბბინა
standpunkt თვალსაზრისი,

შეხედულება
stang ფლაგშტოკი

შტანგა
ანკესი
ბერკეტი

stangfiske თევზჭერა ანკესით
stans შეჩერება
stanse გაჩერება, შეჩერება
stanset შეჩერებული
stappe პიურე

stabil stappe
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stappfull გატენილი
stappmett მაძღარი
starr ისლი (ბალახი Carex)
starrgress ისლი (ბალახი Carex)
start დაწყება
startbane ასაფრენი ბილიკი
starte დაწყება

დაძვრა, დაქოქვა
starter სტარტერი
startetappe საწყისი ეტაპი
startfase საწყისი ფაზა
startperiode საწყისი პერიოდი
startpris საწყისი ფასი
starttidspunkt დაწყების მომენტი
startvekt საწყისი წონა
stasjon სადგური
stasjonere განლაგება
stasjonsbetjening სადგურის მომსახურე

პერსონალი
stasjonsbygning სადგურის შენობა
stasjonsvelger რადიოსიხშირის ამწყობი
stasjonær სტაციონარული
stat სახელმწიფო
statikk სტატიკა
statisk სტატიკური
statistikk სტატისტიკა
statistikkbok სტატისტიკის წიგნი
statistisk სტატისტიკური
stativ შტატივი, სტენდი,

საყრდენი
statlig სახელმწიფო
statsansatt სახელმწიფო მოხელე
statsapparat სახელმწიფო აპარატი
statsbank სახელმწიფო ბანკი
statsbedrift სახელმწიფო საწარმო
statsbesøk სახელმწიფო ვიზიტი
statsborger მოქალაქე
statsborgerskap მოქალაქეობა
statsbudsjett სახელმწიფო ბიუჯეტი
statsbudsjettforslag სახელმწიფო ბიუჯეტის

პროექტი
statseid სახელმწიფო საკუთრებაში

მყოფი
statseiendom სახელმწიფო საკუთრება
statsfiende სახელმწიფოს მტერი
statsfientlig ანტისახელმწიფოებრივი
statsfjernsyn სახელმწიფო ტელევიზია
statsforetak სახელმწიფო კომპანია
statsform სახელმწიფო წყობა
statsforræderi ქვეყნის ღალატი
statsfunksjonær სახელმწიფო მოხელე
statsgjeld სახელმწიფო ვალი
statsgrense სახელმწიფო საზღვარი

statshemmelighet სახელმწიფო საიდუმლო
statsideologi სახელმწიფო იდეოლოგია
statsinstitusjon სახელმწიფო

დაწესებულება
statskasse ხაზინა
statskupp სახელმწიფო

გადატრიალება
statsmann სახელმწიფო მოღვაწე
statsminister პრემიერ-მინისტრი
statsministerfrue პრემიერ-მინისტრის ცოლი
statsministerpost პრემიერ-მინისტრის პოსტი
statsmonopol სახელმწიფო მონოპოლია
statsordning სახელმწიფო წყობა
statsorganisasjon სახელმწიფო ორგანიზაცია
statsoverhode სახელმწიფო მეთაური
statssekretær სახელმწიფო მდივანი
statssekretærpost სახელმწიფო მდივნის

პოსტი
statsselskap სახელმწიფო კომპანია
statsstipendium სახელმწიფო სტიპენდია
statstilhørighet სახელმწიფოებრივი

კუთვნილება
statstjenestekvinne სახელმწიფო მოსამსახურე

(ქალი)
statstjenestemann სახელმწიფო მოსამსახურე
statsuniversitet სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
statsvitenskap პოლიტოლოგია
statsvitenskapelig პოლიტოლოგიური
statsvitenskapsmann პოლიტოლოგი
statsviter პოლიტოლოგი
statue ქანდაკება
statur აღნაგობა
status სტატუსი
stav ჭოკი, ჯოხი
stave დამარცვლა, ასო-ასო

წაკითხვა
stavefeil მართლწერის შეცდომა
stavekontroll მართლწერის შემოწმება
stavekontrollprogram მართლწერის

შესამოწმებელი პროგრამა
stavelse მარცვალი
stavelsedeling დამარცვლა
stavhopp ჭოკით ხტომა
stavhopper ჭოკით მხტომელი
stavkirke ხის ეკლესია
sted ადგილი
stedfortreder მოადგილე, შემცვლელი
stedfortrederskap მოადგილეობა
stedlig ადგილობრივი
stedsadverb ადგილის ზმნიზედა
stedsadverbium ადგილის ზმნიზედა
stedsangivelse ადგილის მითითება

stappfull stedsangivelse
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stedsans ორიენტირების უნარი
stedsavhengig ადგილმდებარეობაზე

დამოკიდებული
stedsbestemmelse ადგილის დადგენა
stedsnavn ტოპონიმი
stedvis ალაგ-ალაგ
stefar მამინაცვალი
steg ნაბიჯი
stein ქვა
steinalder ქვის ხანა
steinalderbefolkning ქვის ხანის მოსახლეობა
steinalderboplass ქვის ხანის დასახლება
steinalderbosetning ქვის ხანის დასახლება
steinalderfunn ქვის ხანის აღმოჩენა
steinalderkultur ქვის ხანის კულტურა
steinaldermonument ქვის ხანის მონუმენტი
steinaldersamfunn ქვის ხანის საზოგადოება
steinbukk ალპური გარეთხა

(ცხოველი Capra ibex)
steinbygning ქვის შენობა
steinfisk მეჭეჭიანა (თევზი

ოჯახიდან Synanceidae)
steingolv ქვის იატაკი
steingulv ქვის იატაკი
steinhard ქვასავით მაგარი
steinhjerte ქვის გული
steinhogger მოქანდაკე
steinhugger მოქანდაკე
steinhus ქვის სახლი
steinhøne კაკაბი
steinig ქვიანი
steinkasting ქვების სროლა
steinkol ქვანახშირი
steinkull ქვანახშირი
steinmosaikk ქვის მოზაიკა
steinmur ქვის კედელი
steinmår თეთრყელა კვერნა

(ცხოველი Martes foina)
steinras მეწყერი
steinsatt ქვაფენილი
steinskred მეწყერი
steinskulptur ქვის ქანდაკება
steinsopp დათვისსოკო, ძირბუკა

(სოკო Boletus edulis)
steinvegg ქვის კედელი
steke შეწვა
stekepanne ტაფა
stell მოვლა, ზრუნვა
stelle მოვლა, ზრუნვა
stemme ხმა

ხმის მიცემა
აწყობა
განწყობა

stemmeantall ხმების რაოდენობა
stemmeberettiget ხმის უფლებით

აღჭურვილი
stemmebeskjed ხმოვანი შეტყობინება
stemmebånd ხმის იოგები
stemmefiske ამომრჩევლების მოხმობა
stemmefordeling ხმების განაწილება
stemmegaffel კამერტონი
stemmegivning ხმის მიცემა
stemmegjenkjenning ხმის ამოცნობა
stemmelokale საარჩევნო უბანი
stemmeløs უხმო
stemmeopptelling ხმების დათვლა
stemmerett ხმის უფლება
stemmerettighet ხმის უფლება
stemmerettsbegrensning ხმის უფლების შეზღუდვა
stemmerettsløs ხმის უფლებას მოკლებული
stemmeseddel საარჩევნო ბიულეტენი
stemmetall ხმების რაოდენობა
stemmetelling ხმების დათვლა
stemmeurne საარჩევნო ურნა
stemmevolum ხმის სიმაღლე
stemning განწყობა
stemningsskapende განწყობის შემქმნელი
stemoderlig ცივი, უსამართლო
stemor დედინაცვალი
stemorsblom იაჟუჟუნა (მცენარე Viola

tricolor)
stemorsblomst იაჟუჟუნა, სამფერა ია

(ყვავილი Viola tricolor)
stempel ბეჭედი, შტემპელი
stemple ბეჭდის დასმა

დაკომპოსტირება
stemplet ბეჭედდარტყმული,

ბეჭედდასმული,
ბეჭედდაკრული

stemt განწყობილი
sten ქვა
stenalder ქვის ხანა
stenalderbefolkning ქვის ხანის მოსახლეობა
stenalderboplass ქვის ხანის დასახლება
stenalderbosetning ქვის ხანის დასახლება
stenalderfunn ქვის ხანის აღმოჩენა
stenalderkultur ქვის ხანის კულტურა
stenaldermonument ქვის ხანის მონუმენტი
stenaldersamfunn ქვის ხანის საზოგადოება
stenbro ქვის ხიდი
stenbukk ალპური გარეთხა

(ცხოველი Capra ibex)
stenbygning ქვის შენობა
stenfisk მეჭეჭიანა (თევზი

ოჯახიდან Synanceidae)
stenge დახურვა, დაკეტვა

stedsans stenge
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stengel ღერო
stengolv ქვის იატაკი
stengsel ჯებირი
stengt დაკეტილი
stengulv ქვის იატაკი
stenhard ქვასავით მაგარი
stenhjerte ქვის გული
stenhogger მოქანდაკე
stenhugger მოქანდაკე
stenhus ქვის სახლი
stenhøne კაკაბი
stenkasting ქვების სროლა
stenkol ქვანახშირი
stenkull ქვანახშირი
stenmosaikk ქვის მოზაიკა
stenmur ქვის კედელი
stenmår თეთრყელა კვერნა

(ცხოველი Martes foina)
stenograf სტენოგრაფი
stenografi სტენოგრაფია
stenografisk სტენოგრაფიული
stenogram სტენოგრამა
stenras მეწყერი
stensatt ქვაფენილი
stenskred მეწყერი
stenskulptur ქვის ქანდაკება
stensopp დათვისსოკო, ძირბუკა

(სოკო Boletus edulis)
stenvegg ქვის კედელი
steppe ვაკე, ბარი
steppeantilope საიგა (ცხოველი Saiga

tatarica)
steppeland ვაკე, ბარი
steppeørn ველის არწივი (ფრინველი

Aquila nipalensis)
stereobilde სტერეოსურათი
stereobåndspiller სტერეომაგნიტოფონი
stereoeffekt სტერეოეფექტი
stereofoni სტერეოფონია
stereofonisk სტერეოფონური
stereofotografering სტერეოფოტოგადაღება
stereofotografi სტერეოფოტოგრაფია
stereografi სტერეოგრაფია
stereografisk სტერეოგრაფიული
stereometri სტერეომეტრია
stereometrisk სტერეომეტრული
stereomodell სტერეომოდელი
stereoprojeksjon სტერეოპროექცია
stereoradio სტერეორადიო
stereoskop სტერეოსკოპი
stereoskopisk სტერეოსკოპული
stereotyp სტერეოტიპი
steril სტერილური

sterilisasjon სტერილიზაცია
sterilisere სტერილიზება
sterilisering სტერილიზაცია
steriliseringsmetode სტერილიზაციის მეთოდი
steriliseringsprosess სტერილიზაციის პროცესი
sterilisert სტერილიზებული
sterk ძლიერი, გამძლე
steroid სტეროიდი
stevne პაემანი

შეხვედრა
გაშურება
დაბარება

stevnemøte პაემანი
sti ბილიკი

საღორე
stifinner გზამკვლევი
stift ლურსმანი

ჭიკარტი
stifte მიჭედვა, დამაგრება

აკინძვა
დაფუძნება, შექმნა

stiftelse დაფუძნება, დაარსება,
შექმნა

stiftelsesdag დაარსების დღე
stiftelsesdato დაარსების თარიღი
stiftelsesmøte დამაარსებელი კრება
stiftemaskin სტეპლერი, ამკინძავი
stifter დამფუძნებელი,

დამაარსებელი
stige კიბე

ასვლა
ზრდა, მატება

stigebil სახანძრო მანქანა
(გასაშლელი კიბით)

stigehøyde კიბის სიმაღლე
stigende მზარდი, ზრდადი
stigetrinn საფეხური
stigme სტიგმა
stigning აღმართი

ზრდა, მატება
stigtrinn საფეხური
stikk ნაჩხვლეტი

ნაკბენი
stikke ჯოხი

კბენა
ჩხვლეტა

stikkelsbær ხურტკმელი (მცენარე Ribes
grossularia)

stikkelsbærbusk ხურტკმლის ბუჩქი
stikkontakt ელექტრომასრა, როზეტი
stikkord საკვანძო სიტყვა
stikksår ჭრილობა
stikkvåpen ცივი იარაღი

stengel stikkvåpen
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stil სტილი
თემა

stilfølelse სტილის გრძნობა
stilistikk სტილისტიკა
stilistisk სტილისტური
stille წყნარი

დაწყნარება
აწყობა
წაყენება

stilleben ნატურმორტი
stillhet სიწყნარე, სიმშვიდე
stilling პოზიცია

პოზა
მდგომარეობა
ვითარება
თანამდებობა

stillingsenergi პოტენციური ენერგია
stillits ჩიტბატონა
stillongs რეიტუზი
stilne დაწყნარება
stimulator მასტიმულირებელი
stimulere სტიმულირება
stimulerende მასტიმულირებელი
stimulus სტიმული
stingsild მახათა (თევზი ოჯახიდან

Gasterosteidae)
stinkdyr სკუნსი, მყრალა (ცხოველი

ოჯახიდან Mephitidae)
stinke ყროლა
stinkende მყრალი
stipend სტიპენდია
stipendberegning სტიპენდიის დარიცხვა
stipendiat სტიპენდიანტი
stipendium სტიპენდია
stipendmottager სტიპენდიანტი
stipendmottaker სტიპენდიანტი
stirre მზერა
stivelse სახამებელი
stjele მოპარვა
stjerne ვარსკვლავი
stjernebilde თანავარსკვლავედი
stjerneblom ჟუნჟრუკი (მცენარე Stellaria)
stjerneblomst ჟუნჟრუკი (მცენარე Stellaria)
stjernedyrkelse ასტროლატრია,

ვარსკვლავთთაყვანისცემა
stjernedyrker ვარსკვლავთთაყვანისმცემელი
stjernedyrking ასტროლატრია,

ვარსკვლავთთაყვანისცემა
stjernefall ვარსკვლავთა ცვენა
stjerneformet ვარსკვლავისებრი
stjernefull ვარსკვლავებიანი
stjernefylt ვარსკვლავებიანი
stjerneglitter ვარსკვლავების ციმციმი

stjerneglobus ცის გლობუსი
stjernehimmel ვარსკვლავებიანი ცა
stjernekart ცის რუკა
stjernekikker ვარსკვლავთმრიცხველი
stjernekikkert ტელესკოპი
stjerneknoppurt ეკალცოცხი (მცენარე

Centaurea solstitialis)
stjernekonstellasjon თანავარსკვლავედი
stjerneløs უვარსკვლავო
stjernenatt ვარსკვლავებიანი ღამე
stjerneregn ვარსკვლავთა ცვენა
stjerneskudd ვარსკვლავთა ცვენა
stjernestatus ვარსკვლავის სტატუსი
stjernetegn ზოდიაქო
stjernetistel ნარისჯაგა (მცენარე Carlina

vulgaris)
stjernetyder ასტროლოგი
stjernetåke ნისლეული
stjert კუდი
stjertand კუდსადგისა იხვი,

ბოლოსადგისა იხვი
(ფრინველი Anas acuta)

stjertmeis თოხიტარა (ჩიტი Aegithalos
caudatus)

stjålen მოპარული
stoff ნივთიერება

მასალა
stoffmisbruker ნარკომანი
stoffskifte ნივთიერებათა ცვლა
stoffskiftesjukdom ნივთიერებათა ცვლის

დარღვევა
stoffskiftesykdom ნივთიერებათა ცვლის

დარღვევა
stoiker სტოიკოსი
stoisisme სტოიციზმი
stokastikk სტოქასტიკა
stokastisk სტოქასტიკური
stokk ჯოხი
stokkand გარეული იხვი (ფრინველი

Anas platyrhynchos)
stol სკამი
stolbein სკამის ფეხი
stolpe ბოძი
stolpehøyde ბოძის სიმაღლე
stolpeliknende ბოძისებრი
stolt ამაყი
stolthet სიამაყე
stopp გაჩერება

შეჩერება
stoppe გაჩერება

შეჩერება
stoppeklokke წამზომი
stoppested გაჩერება

stil stoppested
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stor დიდი
storaksjonær მსხვილი აქციონერი
storaktig ქედმაღლური, ქედმაღალი,

ამპარტავანი
storartet შესანიშნავი, ჩინებული
storavis დიდი გაზეთი
storbedrift დიდი საწარმო
storbestilling მსხვილი შეკვეთა
storblomstret დიდყვავილა
storbrann დიდი ხანძარი
storbruker მსხვილი მომხმარებელი
storbrystet დიდმკერდა
storby დიდი ქალაქი
stordrikker დიდი მსმელი
storebror უფროსი ძმა
storeksportør მსხვილი ექსპორტერი
storesøster უფროსი და
storeter ღორმუცელა
storfamilie დიდი ოჯახი
storfavoritt დიდი ფავორიტი
storfe ძროხა
storfekjøtt ძროხის ხორცი
storflaggermus მეღამურა (ღამურა Nyctalus)
storflekket დიდლაქა
storflyplass დიდი აეროპორტი
storforbruker მსხვილი მომხმარებელი
storforbryter მსხვილი დამნაშავე
storformat დიდი ფორმატი
storfornøyd დიდად კმაყოფილი
storfugl სოღო, ყრუანჩელა

(ფრინველი Tetrao urogallus)
storfugljakt სოღოზე ნადირობა
storheldig იღბლიანი
storhet დიდება

სიდიადე
storhetsdag სიამაყის დღე
storhetsepoke დიდების ხანა
storhetsperiode დიდების პერიოდი
storhetstid დიდების ხანა
storhjulet დიდბორბლიანი
storhodet დიდთავა
storimportør მსხვილი იმპორტიორი
storinnkjøp მსხვილი შესყიდვა
storinstitutt დიდი ინსტიტუტი
storinvestor მსხვილი ინვესტორი
storjente დიდი გოგო
stork ლაკლაკი (ფრინველი

Ciconia ciconia)
storkapital დიდი კაპიტალი
storkenebb ნემსიწვერა (მცენარე

Geranium)
storkoalisjon დიდი კოალიცია
storkobbe ლახტაკი

storkonflikt დიდი კონფლიქტი
storkontrakt დიდი კონტრაქტი
storkrig დიდი ომი
storkunde მსხვილი კლიენტი
storleppet დიდტუჩა
storleverandør მსხვილი მომწოდებელი
storm ქარიშხალი
stormakt დიდი სახელმწიფო
stormangrep შტურმი
stormannsgalskap განდიდების მანია
stormast დიდი ანძა
storme იერიშის მიტანა
stormfugl ქარიშხალა
stormjølke წყალნაწყენი (მცენარე

Epilobium)
stormkast კორიანტელი, გრიგალი
stormoske დიდი მეჩეთი
stormpanservogn ჯავშანმანქანა
stormpopulær ძალიან პოპულარული
stormsvale ქარიშხალა (ფრინველი

ოჯახიდან Hydrobatidae)
stormvind შტორმი
stormåke დიდი თოლია
stornebbet დიდნისკარტა
storneset დიდცხვირა
storoperasjon დიდი ოპერაცია
storpart დიდი ნაწილი
storpolitikk დიდი პოლიტიკა
storpremie დიდი პრემია
storprodusent მსხვილი მწარმოებელი
storprosjekt დიდი პროექტი
storselger მსხვილი მოვაჭრე
storsjarmerende ეშხიანი, მომხიბვლელი,

მომაჯადოებელი
storskalaproduksjon მასობრივი წარმოება
storskjegget დიდწვერა
storskryter ტრაბახა
storslegge ურო
storsmugler მსხვილი კონტრაბანდისტი
storsparer მსხვილი მეანაბრე
storspion დიდი ჯაშუში
storspiser ღორმუცელა
storstjerne დიდი ვარსკვლავი
storstorm დიდი ქარიშხალი
storstreik დიდი გაფიცვა
storsvindel დიდი თაღლითობა
stortalent დიდი ნიჭი
storting პარლამენტი
stortingsbeslutning პარლამენტის

გადაწყვეტილება
stortingsbygning პარლამენტის შენობა
stortingsdelegasjon საპარლამენტო დელეგაცია

stor stortingsdelegasjon
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stortingsflertall საპარლამენტო
უმრავლესობა

stortingsfolk პარლამენტარები
stortingskantine პარლამენტის სასადილო
stortingskvinne პარლამენტარი ქალი
stortingsmann პარლამენტარი
stortingsmøte პარლამენტის სხდომა
stortingsopposisjon საპარლამენტო ოპოზიცია
stortingspresident პარლამენტის თავჯდომარე
stortingsrepresentant დეპუტატი
stortingssesjon პარლამენტის სხდომა
stortingsvalg საპარლამენტო არჩევნები
stortingsvedtak პარლამენტის

გადაწყვეტილება
stortrappe სავათი (ფრინველი Otis

tarda)
stortromme დიდი დოლი
stortyveri მსხვილი ქურდობა
stortå ფეხის ცერი
storverft დიდი გემსაშენი
storverk დიდი საქმე
storvokst მოზრდილი
storøret დიდყურა
storøyd დიდთვალა
storøyet დიდთვალა
straff სასჯელი
straffbar დასჯადი
straffbarhet დასჯადობა
straffe დასჯა
straffeaksjon დამსჯელი ღონისძიება
straffedom სასჯელი

განაჩენი
straffedømt მსჯავრდებული
straffeinstrument დასჯის ინსტრუმენტი
straffeloven სისხლის სამართალი
straffemåte დასჯის მეთოდი
straffende დამსჯელი
straffepoeng საჯარიმო ქულა
straffet დასჯილი
straffløshet დაუსჯელობა
straffri დაუსჯელი
straffrihet დაუსჯელობა
straffverdig დასჯის ღირსი
strak პირდაპირი
straks დაუყოვნებლივ, პირდაპირ,

მაშინვე, ეგრევე
stram გაჭიმული

მოჭერილი
მოხდენილი, ლაზათიანი
მკაცრი

stramme გაჭიმვა
მოჭერა

strand ნაპირი, პლაჟი

strandbredd სანაპირო ზოლი
strandgate სანაპირო
strandmår თეთრყელა კვერნა

(ცხოველი Martes foina)
strandområde სანაპირო ზონა
strandvolleyball პლაჟის ფრენბურთი
strategi სტრატეგია
strategisk სტრატეგიული
stratifikasjon სტრატიფიკაცია
stratosfære სტრატოსფერო
stratosfærisk სტრატოსფერული
stratovulkan სტრატოვულკანი
stratum ფენა
stratussky ფენა ღრუბელი
strebe სწრაფვა, ლტოლვა
streben სწრაფვა, ლტოლვა
strede სრუტე
streik გაფიცვა
streike გაფიცვა
streikeaksjon გაფიცვა
streikeaktivist გაფიცული, გაფიცვის

მონაწილე
streikebølge გაფიცვების ტალღა
streikedeltager გაფიცული, გაფიცვის

მონაწილე
streikedeltaker გაფიცული, გაფიცვის

მონაწილე
streikeforbud გაფიცვის აკრძალვა
streikegrunn გაფიცვის საფუძველი
streikeleder გაფიცულთა ლიდერი
streikende გაფიცული
streikerammet გაფიცვის შედეგად

დაზარალებული
strek ხაზი
streke ხაზვა, ხაზების გავლება
strekk გაჭიმვა, გაწელვა
strekkbar გაჭიმვადი, გაწელვადი,

ელასტიკური
strekkbarhet გაჭიმვადობა,

გაწელვადობა,
ელასტიკურობა

strekke გაჭიმვა, გაწელვა
გაშლა

strekket გაწელილი, გაჭიმული
strekking დაჭიმულობა
strekkode შტრიხკოდი
strekning მონაკვეთი
strekurt დათვის კანაფი (მცენარე

Datisca cannabina)
streng მკაცრი

სიმი
strengeinstrument სიმებიანი ინსტრუმენტი
strengest უმკაცრესი

stortingsflertall strengest
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strenghet სიმკაცრე
streptokokk სტრეპტოკოკი
streptokokkinfeksjon სტრეპტოკოკის ინფექცია
streptomycin სტრეპტომიცინი
stress სტრესი
stresse სტრესის გამოწვევა
stressituasjon სტრესული სიტუაცია
stresstilstand სტრესული მდგომარეობა
streve მონდომებით მუშაობა
strevsom შრომისმოყვარე
stri გაჯიუტებული
strid ბრძოლა

უთანხმოება,
დაპირისპირება

stridbar სადაო
stride ბრძოლა

კამათი
stridende მებრძოლი
stridighet სიჯიუტე

უთანხმოება
stridsdyktig ბრძოლისუნარიანი
stridseple განხეთქილების ვაშლი
stridsevne ბრძოლისუნარიანობა
stridsfly საბრძოლო თვითმფრინავი
stridshelikopter საბრძოლო შვეულმფრენი
stridshode ქობინი
stridskamerat თანამებრძოლი
stridsområde სადაო ტერიტორია
stridsoppdrag საბრძოლო ამოცანა
stridsudyktig ბრძოლისუუნარო
stridsudyktighet ბრძოლისუუნარობა
stridsvogn ტანკი
strikke ქსოვა
strikkebluse ნაქსოვი ბლუზი
strikkegenser ნაქსოვი სვიტრი
strikkehue ნაქსოვი ქუდი
strikkeklær ნაქსოვი ტანსაცმელი
strikkelue ნაქსოვი ქუდი
strikkepinne საქსოვი ჩხირი
strikkeskjerf ნაქსოვი ყელსახვევი
strikket ნაქსოვი, მოქსოვილი
strimmel ზოლი
stringens სიმკაცრე
stringent მკაცრი
stripe ზოლი
stripeekorn ბურუნდუკი (ცხოველი

Tamias)
stripesnok ოთხზოლიანი მცურავი

(ქვეწარმავალი Elaphe
guatuorliniata)

stripet ზოლებიანი
strippeklubb სტრიპტიზ-კლუბი
stripper სტრიპტიზიორი

stripperske სტრიპტიზიორი
stripteasedanserinne სტრიპტიზის მოცეკვავე
stripteaseklubb სტრიპტიზ-კლუბი
striregn თავსხმა წვიმა,

კოკისპირული წვიმა
stroboskop სტრობოსკოპი
strofe სტროფი
strontium სტრონციუმი
strontiumkarbonat სტრონციუმის კარბონატი
struktur სტრუქტურა
strukturalisme სტრუქტურალიზმი
strukturanalyse სტრუქტურული ანალიზი
strukturell სტრუქტურული
strukturering სტრუქტურირება
strukturløs ამორფული
strukturmessig სტრუქტურული
struts სირაქლემა (ფრინველი

Struthio camelus)
strutsaktig სირაქლემასებრი
strutseegg სირაქლემას კვერცხი
strutsefjær სირაქლემას ფრთა
strutsepolitikk სირაქლემას პოლიტიკა
stryke გაუთოება

ამოშლა, გადახაზვა
ჩაგდება, ჩავარდნა

strykebrett საუთოებელი მაგიდა
strykefri რომელიც არ იჭმუჭნება
strykejern უთო
strø დაწინწკვლა, მოყრა
strøk სამეზობლო, უბანი
strøket გაუთოებული
strøm დინება

ნაკადი
დენი

strømavtager დენმიმღები
strømavtaker დენმიმღები
strømbrudd დენის გათიშვა
strømbryter ჩამრთველი
strømbuss ტროლეიბუსი
strømdrag ნაკადი
strømdrevet დენზე მომუშავე
strømforbruk ელექტროენერგიის

მოხმარება
strømforsyning ელექტრომომარაგება,

ელმომარაგება
strømforsyningsnett ელმომარაგების ქსელი
strømforsyningssystem ელმომარაგების სისტემა
strømingshastighet დინების სიჩქარე
strømkilde დენის წყარო
strømkrets ელექტროწრედი
strømleverandør დენის მომწოდებელი,

ელექტროენერგიის
მომწოდებელი

strenghet strømleverandør
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strømlevering დენის მიწოდება
strømlinje ნაკადი

ჭავლი
strømløs უდენო
strømløshet უდენობა
strømmangel დენის დანაკლისი
strømme დინება
strømming სალაკა (ქაშაყის სახეობა

Clupea harengus membras)
strømmåler ამპერმეტრი

დენის მრიცხველი
strømnedtager დენმიმღები
strømnedtaker დენმიმღები
strømnett ელექტროქსელი
strømning ნაკადი

დინება
strømpe მაღალყელიანი წინდა
strømpebukse კოლგოტი
strømpris დენის ფასი
strømproduksjon ელექტროენერგიის

გამომუშავება
strømskinne საკონტაქტო რელსი
strømsparende დენის დამზოგველი
strømsparing ელექტროენერგიის

ეკომონია
strømstans დენის გათიშვა
strømstyrke დინების ძალა, დინების

სიძლიერე
strømtariff ელექტროენერგიის

საფასური
strømtilførsel ელექტრომომარაგება,

ელმომარაგება
strømutkobling დენის გათიშვა
strømvirvel მორევი

ორომტრიალი
strøsukker შაქარი
strå ჩალა
strågul ჩალისფერი
stråle სხივი

ჭავლი
ნათება, ბრწყინვა
გამოსხივება

strålebehandle დასხივება
strålebehandling დასხივება, რადიოთერაპია
stråledose დასხივების დოზა
strålefare დასხივების საშიშროება
stråleformet სხივისებრი
strålehygiene რადიაციული ჰიგიენა
strålekilde გამოსხივების წყარო
strålende ბრწყინვალე
strålenivå გამოსხივების დონე
stråleovn რეფლექტორული ღუმელი
stråleskade რადიაციული დამწვრობა

strålesyke სხივური დაავადება
strålevern რადიაციული

უსაფრთხოება
stråling გამოსხივება
strålingsbalanse გამოსხივების ბალანსი
strålingsdose დასხივების დოზა
strålingsenergi გამოსხივების ენერგია
strålingsfare დასხივების საშიშროება
strålingsintensitet გამოსხივების

ინტენსიურობა
strålingsnivå გამოსხივების დონე
strålingssjuke სხივური დაავადება
strålingsskade რადიაციული დამწვრობა
strålingsspekter გამოსხივების სპექტრი
strålingssyke სხივური დაავადება
stubbe ძირკვი
student სტუდენტი
studentaksjon სტუდენტური აქცია
studentalder სტუდენტობის ასაკი
studentavis სტუდენტური გაზეთი
studentbevegelse სტუდენტური მოძრაობა
studentby სტუდქალაქი
studentdemonstrasjon სტუდენტთა

დემონსტრაცია
studenterhjem სტუდენტური საერთო

საცხოვრებელი
studentersamfunn სტუდენტური

საზოგადოება
studentforbund სტუდკავშირი
studentforening სტუდკავშირი
studenthybel სტუდენტური ოთახი
studentkort სტუდბილეთი
studentliv სტუდენტური ცხოვრება
studentmessig სტუდენტური
studentmiljø სტუდენტური გარემო
studentorganisasjon სტუდენტური

ორგანიზაცია
studentteater სტუდენტური თეატრი
studenttid სტუდენტური წლები
studentunion სტუდკავშირი
studentvisum სტუდენტური ვიზა
studentår სტუდენტობის წელი
studere სწავლა
studiebevis სტუდბილეთი
studieforløp სწავლის მიმდინარეობა
studiemulighet სწავლის შესაძლებლობა
studieperiode სწავლის პერიოდი
studieplan სასწავლო გეგმა
studieprogram სასწავლო პროგრამა
studierelatert სწავლასთან

დაკავშირებული
studiesenter სასწავლო ცენტრი
studietempo სწავლის ტემპი

strømlevering studietempo
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studietrinn სწავლის საფეხური
studieønske სწავლის სურვილი
studieøyemed სასწავლად
studieår სასწავლო წელი
studio სტუდია
studium სწავლა
stue სასტუმრო ოთახი

ქოხი
stuepike მოახლე, შინამოსამსახურე
stueplante ქოთნის ყვავილი
stum მუნჯი, დამუნჯებული
stumhet სიმუნჯე
stump ბლაგვი
stumpvinklet ბლაგვკუთხა
stund მომენტი, წუთი, წამი
stundimellom დროდადრო
stundom ხანდახან, დროდადრო
stupe ვარდნა
stupebrett ტრამპლინი (წყალში

გადასახტომად)
stuttbukse შორტი
stuttsynt ახლომხედველი
stygg ცუდი, საძაგელი

მახინჯი, შეუხედავი,
ულამაზო, უშნო

styggedom საძაგლობა
styggelse მახინჯი, გონჯი
styggevær უამინდობა, ავდარი
stygghet სიმახინჯე

საძაგლობა
styggvær ავდარი
stykk ცალი
stykke ნაკუწი, ნაწილი, ნაჭერი
stykkevis ცალობით
stykkhandel საცალო ვაჭრობა
stylte ოჩოფეხა
stylter ოჩოფეხები
styrbar მართვადი
styrbarhet მართვადობა
styre მართვა

საჭე
მმართველი საბჭო

styrearm მართვის ბერკეტი
styreform მართველობის ფორმა
styremedlem მმართველი საბჭოს წევრი
styremekanisme მართვის მექანიზმი
styremåte მართვის სტილი
styrepult მართვის პულტი
styrer მმართველი
styresystem მართვის სისტემა
styring მართვა, კონტროლი

მმართველობა
styringsform მართვის ფორმა

styringsmekanisme მართვის მექანიზმი
styringsmetode მართვის მეთოდი
styringsmiddel მართვის საშუალება
styringsmodell მართვის მოდელი
styringsmåte მართვის სტილი
styringsprinsipp მართვის პრინციპი
styringsprogram მართვის პროგრამა
styringssystem მართვის სისტემა
styringsverktøy მართვის ინსტრუმენტი
styrke ძალა, სიძლიერე

გაძლიერება
styrkebalanse ძალთა ბალანსი
styrkedemonstrasjon ძალის დემონსტრაცია
styrkeforhold ძალთა თანაფარდობა
styrkeforskjell ძალთა სხვაობა
styrkeløft ძალისმიერი სამჭიდი
styrkeløfter სამჭიდელი
styrkemessig ძალისმიერი
styrkemobilisering ძალების მობილიზება
styrkeprøve ძალების მოსინჯვა
styrking გაძლიერება
styrmann შტურმანი
styrte ჩამოგდება
stær შოშია, შროშანი (ჩიტი

Sturnus vulgaris)
გლაუკომა (grønn stær)
კატარაქტა (grå stær)

stærkasse საშოშიე
stø მყარი, მდგრადი
stønad სუბსიდია
stønadsberegning დახმარების დარიცხვა
stønadssøker დახმარების მაძიებელი
stønn კვნესა
stønne კვნესა
støpe ჩამოსხმა
støpejern თუჯი
støpejernsproduksjon თუჯის წარმოება
støpejernsskulptur თუჯის ქანდაკება
støpjernsstatue თუჯის ქანდაკება
støpsel შტეფსელის ჩანგალი
stør თართი, ზუთხი (თევზი

ოჯახიდან Acipenseridae)
større დიდი

უფრო დიდი
størrelse ზომა
størrelsesangivelse ზომის მითითება
størrelsesorden რიგი
størst უდიდესი
størstepart უდიდესი ნაწილი
støt ბიძგი

დარტყმა
støtdemper ამორტიზატორი

studietrinn støtdemper
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støte კვრა
დარტყმა

støtfanger ბამპერი
støttann ეშვი

შუანი
støtte მხარდაჭერა

საყრდენი
støtteaksjon მხარდასაჭერი აქცია
støttedemonstrasjon მხარდამჭერი

დემონსტრაცია
støtteerklæring მხარდაჭერის გამოცხადება
støttekonsert მხარდასაჭერი კონცერტი
støttemateriale დამხმარე მასალა
støttemottager დახმარების მიმღები
støttemottaker დახმარების მიმღები
støttemur გალავანი
støttepilar საყრდენი ბოძი
støttepunkt დასაყრდენი
støtteverdig მხარდაჭერის ღირსი
støv მტვერი
støvbeskytte მტვერისგან დაცვა
støvbærer მტვრიანა
støveklut მტვერის საწმენდი ტილო
støvel ყელიანი ფეხსაცმელი, ჩექმა
støvelhæl ჩექმის ქუსლი
støvelpar ჩექმები
støvfull მტვრიანი
støvfylt მტვრიანი
støvholdig მტვრიანი
støvklut მტვერსაწმენდი ტილო
støvkonsentrasjon მტვერის კონცენტრაცია
støvlag მტვრის ფენა
støvlett ჩექმა
støvlus თივაჭამია (მწერი

Psocoptera)
støvpartikkel მტვერის ნაწილაკი
støvsikker მტვერგაუმტარი
støvsky მტვრის ღრუბელი
støvsuge მტვერსასრუტით გაწმენდა
støvsuger მტვერსასრუტი
støvsugerpose მტვერსასრუტის პარკი
støvsuging მტვერსასრუტით გაწმენდა
støvtett მტვერგაუმტარი
støvtråd მტვრიანას ფეხი
støvveg ბუტკო
støvvei ბუტკო
støy ხმაური
støydempe ხმაურის ჩახშობა
støye ხმაური
støyfri უხმაურო
støyfull ხმაურიანი
støyisolering ხმის იზოლაცია
støykilde ხმაურის წყარო

støylagende ხმაურიანი
støynivå ხმაურის დონე
støyreduksjon ხმაურის შემცირება
stå ადგომა, დგომა

ყოფნა
შეჩერება
გაძლება, გატანა

stål ფოლადი
stålaktig ფოლადისებრი
stålarmert ფოლადით გამაგრებული
stålbetong რკინაბეტონი
stålbryllup ფოლადის ქორწილი,

ქორწილის მეთერთმეტე
წლისთავი

ståldør ფოლადის კარი
ståleksport ფოლადის ექსპორტი
stålfartøy ფოლადის ხომალდი
stålfjær ფოლადის ზამბარა
stålgrå ფოლადისფერი
stålkonstruksjon ფოლადის კონსტრუქცია
stålkuppel ფოლადის გუმბათი
stålkvalitet ფოლადის ხარისხი
stålnerver რკინის ნერვები
stålorm ბოხმეჭა, მყვრელი (ხვლიკი

Anguis fragilis)
stålplate ფოლადის ფირფიტა
stålplattform ფოლადის პლატფორმა
stålpris ფოლადის ფასი
stålproduksjon ფოლადის წარმოება
stålprodukt ფოლადის ნაწარმი
stålprodusent ფოლადის მწარმოებელი
stålramme ფოლადის ჩარჩო
stålrør ფოლადის მილი
ståltråd ფოლადის მავთული
stålull ფოლადის წვრილი

მავთულხლართი
stålvilje რკინის ნებისყოფა
subakvatisk სუბაკვალური
subantarktisk სუბანტარქტიკული
subarktisk სუბარქტიკული
subdomene ქვედომენი
subjekt სუბიექტი

ქვემდებარე
subjektiv სუბიექტური
subjektivisme სუბიექტივიზმი
subjektivist სუბიექტივისტი
subjektivitet სუბიექტურობა
subjunksjon კავშირი
subkultur სუბკულტურა
sublim ამაღლებული
sublimasjon სუბლიმაცია
sublimat სუბლიმატი
sublimitet ამაღლებულობა

støte sublimitet

Norsk-georgisk ordbok 400



submarin წყალქვეშა
subordinasjon სუბორდინაცია
subregion ქვერეგიონი
subsidie სუბსიდია
subsidiemottager სუბსიდიის მიმღები
subsidiemottaker სუბსიდიის მიმღები
subsidiering სუბსიდირება
subsidiert სუბსიდირებული
subskripsjon გამოწერა
substans ნივთიერება, სუბსტანცია
substansiell არსებითი
substansløs არსს მოკლებული
substantiv არსებითი სახელი
substasjon ქვესადგური
substituere ჩანაცვლება

ჩასმა
substituering ჩანაცვლება

ჩასმა
substitusjon ჩანაცვლება

ჩასმა
substitutt შემცვლელი
subtrahere გამოკლება
subtrahering გამოკლება
subtraksjon გამოკლება
subtropisk სუბტროპიკული
suffiks სუფიქსი, ბოლოსართი
suffisanse თვითდაჯერებულობა
suffisant თვითდაჯერებული,

თავდაჯერებული
sufflere სუფლიორობა, კარნახი
sufflør სუფლიორი
suffløse სუფლიორი
suge წოვა

შეწოვა
sugetablett საწუწნი აბი
sujett სიუჟეტი
sukke ამოოხვრა
sukker შაქარი
sukkerbete შაქრის ჭარხალი
sukkerbryllup ქორწილის მეექვსე

წლისთავი
sukkereksport შაქრის ექსპორტი
sukkerert ბარდა (მცენარე Pisum

sativum)
sukkerfabrikk შაქრის ქარხანა
sukkerfri უშაქრო
sukkerholdig შაქრის შემცველი
sukkerinnhold შაქრის შემცველობა
sukkerkonsentrasjon შაქრის კონცენტრაცია
sukkerkopp საშაქრე
sukkerløsning შაქრიანი ხსნარი
sukkermengde შაქრის რაოდენობა
sukkernivå შაქრის დონე

sukkerproduksjon შაქრის წარმოება
sukkerprodusent შაქრის მწარმოებელი
sukkerrik შაქრიანი, შაქრით მდიდარი
sukkerrør შაქრის ლერწამი (მცენარე

Saccharum officinarum)
sukkerrørplantasje შაქრის ლერწმის

პლანტაცია
sukkersjuke დიაბეტი
sukkerskål საშაქრე
sukkersyke დიაბეტი
sukkulent სუკულენტი
suksess წარმატება
suksessfattig წარუმატებელი
suksessforestilling წარმატებული წარმოდგენა
suksessforfatter წარმატებული მწერალი
suksessfull წარმატებული
suksessfylt წარმატებული
suksessindikator წარმატების მაჩვენებელი
suksessiv თანმიმდევრული
suksessjente წარმატებული გოგო
suksessoppskrift წარმატების რეცეპტი
suksessor შემცვლელი, მემკვიდრე
suksesspill წარმატებული თამაში
suksessregissør წარმატებული რეჟისორი
suksessrik წარმატებული
sulfat სულფატი
sulfid სულფიდი
sult შიმშილი
sultan სულთანი
sulte შიმშილობა
sultegrense შიმშილის ზღვარზე (på

sultegrense)
sultelønn საარსებო მინიმუმზე

დაბალი ხელფასი
sulten მშიერი
sultende მოშიმშილე
sultestreik შიმშილობა
sultestreike შიმშილობა
sultestreiking შიმშილობა
sultfornemmelse შიმშილის გრძნობა
sultfølelse შიმშილის გრძნობა
sum ჯამი
summarisk ჯამური

შეჯერებული
summe ბზუილი
summere შეჯამება

შეკრება
summering შეჯამება

შეკრება
sumo სუმო (იაპონური

ეროვნული ჭიდაობა)
sumobryter სუმოს მოჭიდავე
sumobryting სუმო

submarin sumobryting
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sump ჭაობი
sumpbever ნუტრია (მღრღნელი

Myocastor coypus)
sumpet დაჭაობებული
sumpig დაჭაობებული
sumpområde დაჭაობებული ადგილი
sumpplante ჰელოფიტი
sumpskilpadde ჭაობის კუ
sumtegn ჯამის ნიშანი (სიგმა)
sund სრუტე
sunn ჯანსაღი, ჯანმრთელი, საღი
sunnhet სიჯანსაღე
sunnhetstegn სიჯანსაღის ნიშანი
sunnimuslim სუნიტი
sunnimuslimsk სუნიტური
sunnitisk სუნიტური
superdatamaskin სუპერკომპიუტერი
superdiva სუპერვარსკვლავი
superfluiditet ზედენადობა
superhemmelig ზესაიდუმლო
superlativ აღმატებითი ხარისხი
superleder ზეგამტარი
superledermateriale ზეგამტარი მასალა
superledning ზეგამტარობა
supermakt ზესახელმწიფო
supermarked სუპერმარკეტი
supermarkedkjede სუპერმარკეტების ქსელი
supermenneske ზეადამიანი
supermoderne ზეთანამედროვე
supernova ზეახალი ვარსკვლავი
supernovaeksplosjon ზეახალი ვარსკვლავის

აფეთქება
superpatriot ზეპატრიოტი
superpopulær ძალიან პოპულარული
superrask სუპერსწრაფი
supersonisk ზებგერითი
superstjerne სუპერვარსკვლავი
supersymmetri სუპერსიმეტრია
supersymmetrisk სუპერსიმეტრიული
supertungvekt ზემძიმე წონა
supertungvektsklasse ზემძიმე წონა
suppe სუპი
suppegjøk დოყლაპია
supperåd ყოვლად უსარგებლო

ორგანიზაცია
suppeskje სადილის კოვზი
suppetallerken ღრმა თეფში
suppeøse ჩამჩა
supplement დამატება
supplementvinkel დამატებითი კუთხე

(რომელიც მოცემულ
კუთხეს 180 გრადუსამდე
ავსებს)

supplementær დამატებითი
supplere შევსება, დამატება
suppleringsvalg დამატებითი არჩევნები
supraleder ზეგამტარი
supraledning ზეგამტარობა
sur უღიმღამო

მჟავე
პირქუში

surhet სიმჟავე
surhetsgrad სიმჟავის ხარისხი
surkål მჟავე კომბოსტო
surmelk მაწონი
surmjølk მაწონი
surne დამჟავება
surrealisme სიურეალიზმი
surrealist სიურეალისტი
surrealistisk სიურეალისტური
surrogatmor სუროგატი დედა
surstoff ჟანგბადი
surstoffbeholder ჟანგბადის ბალონი
surstoffholdig ჟანგბადის შემცველი
surstoffmangel ჟანგბადის ნაკლებობა
surstoffmaske ჟანგბადის ნიღაბი
surstofftilførsel ჟანგბადის მიწოდება
surøyd თვალცრემლიანი
sus შრიალი
suse შრიალი
suspekt საეჭვო
suspendere შეჩერება
suspensjon შეჩერება

სუსპენზია
sutenør სუტინიორი
sutring წუწუნი
suvenir სუვენირი
suvenirbutikk სუვენირების მაღაზია
suvenirselger სუვენირების გამყიდველი
suveren სუვერენული
suverene სუვერენული
suverenitet სუვერენიტეტი
suverenitetsspørsmål სუვერენიტეტის საკითხი
svaber შვაბრა
svak სუსტი
svakhelset სუსტი ჯანმრთელობის

მქონე
svakhet სისუსტე
svakhetstegn სისუსტის ნიშანი
svakne მოსუსტება, შესუსტება
svaksynt სუსტი მხედველობის

მქონე,
მხედველობადასუსტებული

svale მერცხალი
svalehale მერცხლის კუდი
svalerede მერცხლის ბუდე

sump svalerede
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svalereir მერცხლის ბუდე
svalestjert აფროსანა, მერცხალკუდა,

მაქაონი (პეპელა Papilio
machaon)

svaleurt ქრისტესისხლა (მცენარე
Chelidonium majus)

svalhet სიგრილე
svamp ღრუბელი
svane გედი
svaneunge გედის ბარტყი
svanger ფეხმძიმე, ორსული
svangerskap ფეხმძიმობა, ორსულობა
svangerskapsavbrudd ორსულობის შეწყვეტა
svangerskapsavbrytelse ორსულობის შეწყვეტა
svangerskapsforebyggende ჩასახვის საწინააღმდეგო
svangerskapsmåned ორსულობის თვე
svangerskapsperiode ორსულობის პერიოდი
svangerskapspermisjon დეკრეტული შვებულება
svangerskapsprøve ორსულობის ტესტი
svangerskapsuke ორსულობის კვირა
svans კუდი
svar პასუხი
svarbrev საპასუხო წერილი
svare პასუხი, პასუხის გაცემა
svarer მოპასუხე
svarfrist პასუხის გაცემის ბოლო

ვადა
svarskjema კითხვარი
svarsløs უპასუხო
svart შავი
svartebørs შავი ბაზარი
svartebørsmarked შავი ბაზარი
svartebørspris ფასი შავ ბაზარზე
svartedauden შავი ჭირი
svartedøden შავი ჭირი
svartehavsby შავი ზღვის ქალაქი
svartehavsflåte შავი ზღვის ფლოტი
svartehavshavn შავი ზღვის პორტი
svartehavskyst შავი ზღვის სანაპირო
svartehavsområde შავი ზღვის რეგიონი
svartekledd შავებში ჩაცმული
svartekunst შავი მაგია
svarteliste შავი სია
svartfarge შავი ფერი
svartfarget შავი
svartfarve შავი ფერი
svartfarvet შავი
svartflekket შავლაქებიანი
svartfotet შავფეხა
svartfuru შავი ფიჭვი (ხე Pinus nigra)
svarthvit შავთეთრი
svarthvitbilde შავთეთრი სურათი
svarthvitfilm შავთეთრი ფილმი

svarthåret შავგრემანი, შავთმიანი
svartkatt შავი კატა
svartkledd შავებში ჩაცმული
svartlerke შავი ტოროლა (ფრინველი

Melanocorypha yeltoniensis)
svartmalt შავად შეღებილი
svartmeis შავი წიწკანა (ჩიტი Parus

ater)
svartor შავი მურყანი, თხმელა (ხე

Alnus barbata)
svartsjuk შურიანი
svartsjuke შური
svartspett ხეკაკუნა (ფრინველი

Dryocopus martius)
svartstork ყარყატი (ფრინველი Ciconia

nigra)
svartstripet შავზოლებიანი
svarttrost შაშვი
svartøyd შავთვალა
svastika სვასტიკა
sveisbar შედუღებადი
sveise შედუღება
sveisearbeid შედუღება
sveisearbeider შემდუღებელი
sveisemaske შემდუღებლის ნიღაბი
sveisemetode შედუღების მეთოდი
sveiseteknikk შედუღების ტექნიკა
sveiseteknologi შედუღების ტექნოლოგია
sveitser შვეიცარიელი
sveitserost შვეიცარიული ყველი
sveitserur შვეიცარიული საათი
sveitsisk შვეიცარიული
svekke დასუსტება

მოქანცვა
svekkelse შესუსტება
svekkende დამასუსტებელი
svekket დასუსტებული,

მოსუსტებული
svelg ყლუპი
svelge ყლაპვა, გადაყლაპვა
svensk შვედური
svenske შვედი
svensketid შვედეთის ბატონობის ხანა
svenskevits ანეკდოტი შვედებზე
svenskfødt შვედეთში დაბადებული
svenskprodusert შვედური წარმოების
svenskspråklig შვედურენოვანი
svensktalende შვედურად მოლაპარაკე
svenskvennlig პროშვედური
sverd მახვილი
sverdfisk შიმშერი (თევზი Xiphias

gladius)
sverdformet მახვილისებრი

svalereir sverdformet
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sverdhylster ქარქაში
sverdlilje ზამბახი
sverdskjede ქარქაში
sverdslire ქარქაში
sverm ნაყარი, გუნდი
svette ოფლი

ოფლიანობა
svettedråpe ოფლის წვეტი
svettelukt ოფლის სუნი
sveve ფრენა, ლივლივი, ბოინობა
svevebåt ნავი საჰაერო ბალიშზე
sveveflukt ლივლივი
svevefly პლანერი
svevende შეკიდული
svevepartikkel შეკიდული ნაწილაკი
svevestøv (ჰაერში) დამდგარი მტვერი
svevetog მატარებელი მაგნიტურ

ბალიშზე
svi წვა
svibel სუმბული (ყვავილი

Hyacinthus candicans)
svielukt დამწვრის სუნი
sviende მწვავე
svigerbarn სიძე, რძალი
svigerbror მაზლი, ცოლის ძმა
svigerdatter რძალი
svigerfar სიმამრი, მამამთილი
svigerforeldre მეუღლის მშობლები
svigerinne რძალი

მული
svigermor სიდედრი, დედამთილი
svigersønn სიძე
svigersøster რძალი

მული
svik ღალატი
svike ღალატი

მოტყუება
sviker მოღალატე
svikt ხარვეზი, შეფერხება

მოქნილობა, დრეკადობა
svimerke დაღი
svimle თავბრუდახვევა
svimlende თავბრუდამხვევი
svimmelhet თავბრუდახვევა
svin ღორი
svinaktig ღორული
svinaktighet ღორობა
svindel თაღლითობა
svindelavsløring თაღლითობის

გამოაშკარავება
svindelforsøk თაღლითობის მცდელობა
svindelmistenkt თაღლითობაში

ეჭვმიტანილი

svindelsiktet თაღლითობისთვის
ძებნილი

svindle თაღლითობა
svindler თაღლითი
svine გასვრა
svineavl მეღორეობა
svineblom თავყვითელა, ხბოშუბლა

(მცენარე Senecio)
svinedyr ნამეტანი ძვირი
svinefett ღორის ქონი
svinegjeter მეღორე, ღორის მწყემსი
svineheldig იღბლიანი
svinehold მეღორეობა
svinehyrde მეღორე, ღორის მწყემსი
svineinfluensa ღორის გრიპი
svinekald ძალიან ცივი
svinekjøtt ღორის ხორცი
svineri ღორობა
svinerot დედაფუტკარა (მცენარე

Stachys)
svinesti საღორე
sving ქნევა, გაქანება, ბრუნი
svingbar მბრუნავი
svingdør მბრუნავი კარი
svingdørspasient მუდმივი პაციენტი
svinge ქნევა, გაქანება, ქანაობა,

მერყეობა
მობრუნება, ბრუნვა
ცვლილება

svingebevegelse რხევითი მოძრაობა
svinging ვარიაცია, მერყეობა, რყევა,

ქანაობა
svingning ვარიაცია, მერყეობა, რყევა,

ქანაობა
svingradius მობრუნების რადიუსი
svingstol მბრუნავი სკამი
svingtrapp ხვეული კიბე
svinsk ღორული
svoger მაზლი, ცოლის ძმა
svorsk შვედურ-ნორვეგიული

შერეული ენა
svovel გოგირდი
svovelaktig გოგირდისებრი
svovelatom გოგირდის ატომი
svovelbad გოგირდის აბანო
svovelblandet გოგირდნარევი
svovelforbindelse გოგირდის შენაერთი
svovelfri უგოგირდო
svovelholdig გოგირდის შემცველი,

გოგირდიანი
svovelinnhold გოგირდის შემცველობა
svovelkonsentrasjon გოგირდის კონცენტრაცია
svovelstikke ასანთი

sverdhylster svovelstikke

Norsk-georgisk ordbok 404



svovelsyre გოგირდმჟავა
svovelvannstoff გოგირდწყალბადი
svulme გაბერვა

გასივება
გაჯირჯვება

svulst სიმსივნე
svulstdannelse სიმსივნის წარმოქმნა
svulstdiagnose სიმსივნის დიაგნოზი
svulsttype სიმსივნის ტიპი
svær უზარმაზარი, ვეებერთელა,

უშველებელი
მოზრდილი
მძიმე
მძვინვარე

svært ძალიან, ძალზე, ძლიერ,
უაღრესად

svømme ცურვა
svømmebasseng საცურაო აუზი
svømmebelte მაშველი ქამარი
svømmeblære საცურაო ბუშტი
svømmebrille საცურაო სათვალე
svømmedyktig ცურვისუნარიანი
svømmedyktighet ცურვისუნარიანობა
svømmefinne ფარფლი
svømmefot ფარფლფეხი

საცურაო ლასტი
svømmehall დახურული საცურაო აუზი
svømmehastighet ცურვის სიჩქარე
svømmehud საცურაო აპკი
svømmeidrett ცურვა
svømmekonkurranse ცურვის შეჯიბრი
svømmekurs ცურვის კურსი
svømmende მცურავი
svømmer მცურავი
svømmesnipe მრგვალნისკარტა ლივლივა

(ფრინველი Phalaropus
lobatus)

svømmesport ცურვა
svømmestil ცურვის სტილი
svømmetak ხელის მოსმა (ცურვისას)
svømmetalent ცურვის ნიჭი
svømmetrener ცურვის მწვრთნელი
svømmevest მაშველი ჟილეტი
svømming ცურვა
sy კერვა
sybord საკერავი მაგიდა
syd სამხრეთი (sør)
sydafrikaner სამხრეთაფრიკელი
sydafrikansk სამხრეთაფრიკული
sydame მკერავი (ქალი)
sydbøk სამხრეთის წიფელი (ხე

Nothofagus)
sydeuropeer სამხრეთევროპელი

sydeuropeisk სამხრეთევროპული
sydfra სამხრეთიდან
sydgrense სამხრეთი საზღვარი
sydgående სამხრეთისკენ მიმავალი
syditaliensk სამხრეთიტალიური
sydkoreaner სამხრეთკორეელი
sydkoreansk სამხრეთკორეული
sydkyst სამხრეთი სანაპირო
sydlandsk სამხრეთული
sydlending სამხრეთელი
sydlig სამხრეთული
sydover სამხრეთით, სამხრეთისკენ
sydpol სამხრეთი პოლუსი
sydpolområde სამხრეთი პოლუსის არე
sydpå სამხრეთით, სამხრეთისკენ
sydside სამხრეთის მხარე
sydvest სამხრეთ-დასავლეთი
sydvestlig სამხრეთ-დასავლური
sydvestover სამხრეთ-დასავლეთით,

სამხრეთ-დასავლეთისკენ
sydvestre სამხრეთ-დასავლური
sydøst სამხრეთ-აღმოსავლეთი
sydøstlig სამხრეთ-აღმოსავლური
sydøstover სამხრეთ-აღმოსავლეთით,

სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ
sydøstre სამხრეთ-აღმოსავლური
syer მკერავი
syerske მკერავი (ქალი)
syfilis ათაშანგი
sying კერვა
syk ავადმყოფი

ავადმყოფური
sykdom ავადმყოფობა, დაავადება,

სენი, სნეულება
sykdomsbehandling მკურნალობა
sykdomsbekjempelse მკურნალობა,

დაავადებასთან ბრძოლა
sykdomsbilde კლინიკური სურათი
sykdomsfase ავადმყოფობის ფაზა,

ავადმყოფობის სტადია
sykdomsforebyggelse დაავადების თავიდან

აცილება
sykdomsforebyggende პრევენციული
sykdomsforebygging ავადმყოფობის თავიდან

აცილება
sykdomsframkallende ავადმყოფობის გამომწვევი
sykdomsfremkallende ავადმყოფობის გამომწვევი,

პათოგენური
sykdomsfri ჯანსაღი, ჯანმრთელი
sykdomshistorie დაავადების ისტორია
sykdomsmanifestasjon დაავადების გამოვლინება
sykdomsoverfører დაავადების გადამტანი
sykdomsperiode ავადმყოფობის პერიოდი

svovelsyre sykdomsperiode
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sykdomsrammet დაავადებული
sykdomsrelatert ავადმყოფობასთან

დაკავშირებული
sykdomsrisiko დაავადების რისკი
sykdomssmitte დაავადების გადადება
sykdomssmittende დაავადების გადამდები
sykdomsspreder ავადმყოფობის

გამავრცელებელი
sykdomsspredning ავადმყოფობის გავრცელება
sykdomsstadium ავადმყოფობის სტადია
sykdomssymptom ავადმყოფობის ნიშანი,

ავადმყოფობის სიმპტომი
sykdomstegn ავადმყოფობის ნიშანი,

ავადმყოფობის სიმპტომი
sykdomstilfelle ავადმყოფობის შემთხვევა
sykdomsutbredelse დაავადების გავრცელება
sykdomsårsak ავადმყოფობის გამომწვევი

მიზეზი
sykebehandling მკურნალობა
sykebåre საკაცე
sykedag ავადმყოფობის მიზეზით

გაცდენის დღე
sykeforsikring ჯანმრთელობის დაზღვევა
sykefravær ავადმყოფობის მიზეზით

გაცდენა
sykefraværsdag ავადმყოფობის მიზეზით

გაცდენის დღე
sykehistorie ავადმყოფობის ისტორია
sykehjem თავშესაფარი
sykehus საავადმყოფო
sykehusadministrasjon საავადმყოფოს

ადმინისტრაცია
sykehusansatt საავადმყოფოს

თანამშრომელი
sykehusapotek საავადმყოფოს აფთიაქი
sykehusavdeling საავადმყოფოს

განყოფილება
sykehusbygg საავადმყოფოს შენობა
sykehusdirektør საავადმყოფოს დირექტორი
sykehusinnleggelse საავადმყოფოში დაწვენა,

ჰოსპიტალიზაცია
sykehuskorridor საავადმყოფოს დერეფანი
sykehuslaboratorium საავადმყოფოს

ლაბორატორია
sykehusledelse საავადმყოფოს

ხელმძღვანელობა
sykehuspersonale საავადმყოფოს პერსონალი
sykehuspersonell საავადმყოფოს პერსონალი
sykehusseng საავადმყოფოს საწოლი
sykehussjef საავადმყოფოს უფროსი
sykekost სამკურნალო დიეტა
sykelig ავადმყოფური
sykemelding ბიულეტენი

sykemeldt ბიულეტენზე მყოფი
sykeperiode ავადმყოფობის პერიოდი
sykepleier ექთანი
sykepleiermangel ექთანთა ნაკლებობა
sykepleierske ექთანი
sykepleierstreik ექთანთა გაფიცვა
sykeseng საავადმყოფოს საწოლი
sykesøster მედდა
syketilfelle ავადმყოფობის შემთხვევა
sykeværelse პალატა
sykkel ველოსიპედი
sykkelbane ველოტრეკი
sykkelbutikk ველომაღაზია
sykkeldekk ველოსიპედის საბურავი
sykkeldel ველოსიპედის ნაწილი
sykkeleier ველოსიპედის მფლობელი
sykkelentusiast ველოსიპედის მოყვარული
sykkelfabrikk ველოსიპედების ქარხანა
sykkelforbund ველოსიპედისტთა კავშირი
sykkelhjul ველოსიპედის ბორბალი
sykkelinteressert ველოსიპედებით

დაინტერესებული
sykkelkjede ველოსიპედის ჯაჭვი
sykkelklubb ველოსიპედისტთა კლუბი
sykkelkross ველოკროსი
sykkellås ველოსიპედის საკეტი
sykkelpedal ველოსიპედის პედალი
sykkelprodusent ველოსიპედების

მწარმოებელი
sykkelpumpe ველოსიპედის ტუმბო
sykkelramme ველოსიპედის ჩარჩო
sykkelreparatør ველოსიპედის ხელოსანი
sykkelslange ველოსიპედის კამერა
sykkelspor ველოსიპედის კვალი
sykkelsport ველოსპორტი
sykkelsti ველობილიკი,

საველოსიპედო ბილიკი
sykkelstyre ველოსიპედის საჭე
sykkeltjuv ველოსიპედის ქურდი
sykkeltjuveri ველოსიპედის ქურდობა
sykkeltrafikant ველოსიპედისტი
sykkeltrase საველოსიპედო ბილიკი
sykkeltyv ველოსიპედის ქურდი
sykkeltyveri ველოსიპედის ქურდობა
sykkelveg ველობილიკი,

საველოსიპედო ბილიკი
sykkelvei ველობილიკი,

საველოსიპედო ბილიკი
sykkelverksted ველოსახელოსნო
sykkelveske ველოსიპედის ჩანთა
syklisk ციკლური
syklist ველოსიპედისტი
syklon ციკლონი

sykdomsrammet syklon
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syklus ციკლი
sykne ავადმყოფობა,

ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუარესება

syl სადგისი
sylinder ცილინდრი
sylinderformet ცილინდრული
sylinderkoordinat ცილინდრული

კოორდინატი
sylindervolum ცილინდრის მოცულობა
sylindrisk ცილინდრული
syllogisme სილოგიზმი
sylskarp წვეტიანი, მახვილი
sylte კონსერვირება
sylteagurk მჟავე კიტრი
syltetøy მურაბა, ჯემი
syltynn ძალიან თხელი
symaskin საკერავი მანქანა
symbiose სიმბიოზი
symbiotisk სიმბიოზური
symbol სიმბოლო
symbolikk სიმბოლიკა
symbolisk სიმბოლური
symbolisme სიმბოლიზმი
symbolsk სიმბოლური
symbolverdi სიმბოლური ღირებულება
symfoni სიმფონია
symfoniorkester სიმფონიური ორკესტრი
symfonisk სიმფონიური
symmetri სიმეტრია
symmetribrudd სიმეტრიის დარღვევა
symmetrilinje სიმეტრიის ხაზი
symmetriplan სიმეტრიის სიბრტყე
symmetriprinsipp სიმეტრიის პრინციპი
symmetrisk სიმეტრიული
sympati სიმპატია
sympatisk სიმპატიური
symposium სიმპოზიუმი
symptom სიმპტომი
symptomatisk სიმპტომატური

ნიშანდობლივი
symptomfri უსიმპტომო
syn მხედველობა

სანახაობა
ხედვა, თვალსაზრისი,
შეხედულება

synagoge სინაგოგა
synbar შესამჩნევი, ხილული
synd ცოდვა
synde ცოდვა
syndebukk განტევების ვაცი
syndefri უცოდველი
syndefull ცოდვილი

synder ცოდვილი
synderinne ცოდვილი (ქალი)
syndfri უცოდველი
syndig ცოდვილი
syndrom სინდრომი
synes ფიქრი, მიჩნევა
synestesi სინესთეზია
synge სიმღერა, გალობა
syngende მგალობელი
synke ჩაძირვა

ჩავარდნა
ვარდნა
დაწევა, დაშვება

synkeferdig ჩაძირვის პირას მყოფი
synkefri ჩაუძირავი
synkronisere სინქრონიზება
synkronisering სინქრონიზაცია
synkroniseringsmekanisme სინქრონიზაციის მექანიზმი
synkronisert სინქრონიზებული
synkronisk სინქრონული
synkronisme სინქრონიზმი
synkronmotor სინქრონული ძრავა
synkronsvømme სინქრონული ცურვა
synkronsvømming სინქრონული ცურვა
synkrosyklotron სინქროციკლოტრონი
synkrotron სინქროტრონი
synlig ხილული

შესამჩნევი
synliggjøre გამოჩენა
synliggjøring გამოჩენა
synlighet ხილვადობა
synonym სინონიმი
synonymordbok სინონიმების ლექსიკონი
synonymordliste სინონიმების ლექსიკონი
synsbedrag ოპტიკური ილუზია
synsevne მხედველობა
synsfelt ხედვის არე
synsforstyrrelse მხედველობის დარღვევა
synshemmet მხედველობადაქვეითებული,

უსინათლო
synsk ნათელმხილველი
synskhet ნათელმხილველობა
synskorreksjon მხედველობის კორექცია
synskorrigerende მხედველობის

მაკორექტირებელი
synskrets თვალთახედვა
synsnedsettelse მხედველობის დაქვეითება
synsområde ხედვის არე
synsorgan ხედვის ორგანო
synsprøve მხედველობის შემოწმება
synspunkt თვალსაზრისი,

შეხედულება
synsrand ჰორიზონტი

syklus synsrand
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synssans მხედველობა
synsstyrke სულიერი სიმტკიცე
synssvak სუსტი მხედველობის

მქონე,
მხედველობადასუსტებული

synssvakhet სუსტი მხედველობა
synssvekkelse მხედველობის დაქვეითება
synstap მხედველობის დაკარგვა
synsundersøkelse მხედველობის შემოწმება
synsvidde მხედველობის არე
synsvinkel თვალსაზრისი
synsvitenskap ოფთალმოლოგია
syntaks სინტაქსისი
syntese სინთეზი
syntetfiber სინთეთიკური ბოჭკო
syntetisk სინთეთიკური
syntetstoff სინთეთიკური მასალა
synål ნემსი
sypike მკერავი
sypress კვიპაროსი
syre მჟავა

დამჟავება
მჟაუნა (მცენარე Rumex)

syrebalanse მჟავა-ტუტოვანი ბალანსი
syrebestandig მჟავაგამძლე
syrer სირიელი
syresikker მჟავაგამძლე
syrin იასამანი (მცენარე Syringa)
syrinbusk იასამნის ბუჩქი
syrinfarget იასამნისფერი
syrinfarvet იასამნისფერი
syrintre იასამნის ბუჩქი
syrisk სირიული
syrlig მომჟავო, მჟავე
syrne დამჟავება
syssel საქმიანობა
sysselløs უმუშევარი, დაუსაქმებელი
sysselsatt დასაქმებული
sysselsette დასაქმება
sysselsetting დასაქმება
sysselsettingsfremmende დასაქმების ხელშემწყობი
sysselsettingsgaranti დასაქმების გარანტია
sysselsettingsnedgang დასაქმების შემცირება
sysselsettingsplan დასაქმების გეგმა
sysselsettingspolitikk დასაქმების პოლიტიკა
sysselsettingsproblem დასაქმების პრობლემა
sysselsettingsprogram დასაქმების პროგრამა
sysselsettingsprosjekt დასაქმების პროექტი
sysselsettingsskapende დამასაქმებელი
sysselsettingsspørsmål დასაქმების საკითხი
sysselsettingsstatistikk დასაქმების სტატისტიკა
sysselsettingsstrategi დასაქმების სტრატეგია
sysselsettingstilbud სამსახურის შეთავაზება

sysselsettingstiltak დასაქმების ღონისძიება
sysselsettingsøkning დასაქმების ზრდა
system სისტემა
systematikk სისტემატიკა
systematisert სისტემატიზებული
systematisk სისტემატური
systemdiskett სისტემური დისკეტი
systemfeil სისტემური შეცდომა
systemfil სისტემური ფაილი
systemforståelse სისტემის გაგება
systemisk სისტემური
systemkrise სისტემური კრიზისი
systemkritikk სისტემის კრიტიკა
systemløs უსისტემო
systue სამკერვალო
syte წუწუნი
sytråd ძაფი
sytten ჩვიდმეტი
syttende მეჩვიდმეტე
syttenhundretall მეთვრამეტე საუკუნე
syttenårig ჩვიდმეტწლიანი
syttenåring ჩვიდმეტი წლის მოზარდი
syttenårs ჩვიდმეტი წლის
syttenårsalder ჩვიდმეტი წლის ასაკი
sytti სამოცდაათი
syttiende სამოცდამეათე
syttitallsrock სამოცდაათიანების როკი
syttiårene სამოცდაათიანი წლები
syttiårig სამოცდაათწლიანი
syttiårs სამოცდაათი წლის
syttiårsdag სამოცდაათი წლის თავი
syttiårsjubileum სამოცდაათი წლის იუბილე
syv შვიდი (sju)
syvbarnsmor შვიდი შვილის დედა
syvbinds შვიდტომიანი
syvdagers შვიდდღიანი
syvdagerskort ერთკვირიანი ბილეთი
syvdobbel შვიდმაგი, შვიდჯერადი
syvdobbelt შვიდმაგი, შვიდჯერადი

შვიდმაგად
syvdobling გაშვიდმაგება, შვიდჯერ

გაზრდა
syvende მეშვიდე (sjuende)
syvendedel მეშვიდედი (sjuendedel)
syvendeklasse მეშვიდე კლასი
syvendeplass მეშვიდე ადგილი
syvetasjes შვიდსართულიანი
syvsifret შვიდნიშნა
syvsover ძილისგუდა

ძილგუდა (მღრღნელი Glis
glis)

syvtimers შვიდსაათიანი
syvårig შვიდწლიანი

synssans syvårig
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syvårs შვიდი წლის
syvårsalder შვიდი წლის ასაკი
syvårsdag შვიდი წლის თავი
syvårskrig შვიდწლიანი ომი
sæd თესლი

სპერმა
sædcelle სპერმატოზოიდი
sædvæske თესლი
sær უცნაური, თავისებური,

განსაკუთრებული
særbehov განსაკუთრებული

მოთხოვნილება
særdeles განსაკუთრებით
særegen თავისებური,

ნიშანდობლივი
særegenhet თავისებურება
særeie პირადი საკუთრება
særemne განსაკუთრებული თემა
særfenomen განსაკუთრებული მოვლენა
særfordel პრივილეგია
særhet განსაკუთრებულობა
særinteresse განსაკუთრებული

ინტერესი
særkrav განსაკუთრებული

მოთხოვნა
særlig განსაკუთრებით
særoppdrag განსაკუთრებული

დავალება
særoppgave განსაკუთრებული

დავალება
særordne შეთანხმება, შეხამება
særordning შეთანხმება, შეხამება
særprege დახასიათება (ახასიათებს)
særpreget დამახასიათებელი,

ნიშანდობლივი
særrettighet უპირატესი უფლება
særskilt განსაკუთრებული,

გამორჩეული
særstatus განსაკუთრებული სტატუსი
særstilling განსაკუთრებული პოზიცია
særsyn იშვიათობა
særtilfelle განსაკუთრებული

შემთხვევა
særtiltak საგანგებო ზომა
særvilkår განსაკუთრებული პირობა
særønske განსაკუთრებული

სურვილი
søk ძიება, ძებნა
søke ძიება, ძებნა

ცდა
søkeaktivitet ძიება, ძებნა
søkealgoritme ძიების ალგორითმი
søkefase ძიების ფაზა

søkehastighet ძიების სიჩქარე
søkekriterium ძიების კრიტერიუმი
søkelys პროჟექტორი
søkelysstråle პროჟექტორის სხივი
søkemotor საძიებელი
søkeord საძიებო სიტყვა
søkeprosess ძიების პროცესი
søker მაძიებელი
søkeresultat ძებნის შედეგი
søkestang საცეცი
søketeknologi საძიებო ტექნოლოგია
søketjeneste საძიებელი
søkeuttrykk საძიებო ფრაზა
søknad განცხადება
søknadsbehandling განცხადების განხილვა
søknadsfrist განცხადების შეტანის

ბოლო ვადა
søknadsskjema განცხადების ბლანკი,

შესავსები ფორმა
søksmål საქმე
søle ტალახი
sølibat ცელიბატი
sølv ვერცხლი
sølvaktig მოვერცხლო
sølvalder ვერცხლის ხანა
sølvarbeider ვერცხლისმჭედელი
sølvbestikk ვერცხლის დანა-ჩანგალი
sølvbromid ვერცხლის ბრომიდი
sølvbryllup ვერცხლის ქორწილი,

ქორწილის ოცდამეხუთე
წლისთავი

sølvfarget ვერცხლისფერი
sølvfarvet ვერცხლისფერი
sølvforekomst ვერცხლის საბადო
sølvgruve ვერცხლის საბადო
sølvgrå ვერცხლისფერი
sølvhandel ვერცხლით ვაჭრობა
sølvholdig ვერცხლის შემცველი
sølvhvit ვერცხლისფერი
sølvhåret ვერცხლისფერთმიანი
sølvinnhold ვერცხლის შემცველობა
sølvkjede ვერცხლის ძეწკვი
sølvklokke ვერცხლის საათი
sølvlaget თვითნაკეთი
sølvlegering ვერცხლის შენადნობი
sølvmalm ვერცხლის მადანი
sølvmedalist ვერცხლის მედალოსანი
sølvmedalje ვერცხლის მედალი
sølvmedaljevinner ვერცხლის მედალოსანი
sølvmedaljør ვერცხლის მედალოსანი
sølvmetall ვერცხლი
sølvmynt ვერცხლის მონეტა
sølvnitrat ვერცხლის ნიტრატი

syvårs sølvnitrat
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sølvpenger ვერცხლის ფული
sølvplate ვერცხლის ფირფიტა
sølvpris ვერცხლის ფასი
sølvring ვერცხლის ბეჭედი
sølvskje ვერცხლის კოვზი
sølvsmed ვერცხლისმჭედელი
sølvtallerken ვერცხლის თეფში
sølvtråd ვერცხლის ძაფი
sølvvekt ვერცხლის წონა
sølvvinner ვერცხლის მედალოსანი
sømmelighet ზნეობრიობა, სათნოება
søndag კვირა
søndagsavis კვირის გაზეთი
søndagsmorgen კვირის დილა
søndagsnatt კვირის ღამე
søndagsprogram კვირის პროგრამა
søndagssending კვირის გამოშვება
søndagsstengt კვირაობით დაკეტილი
søndagsutgave კვირის გამოცემა
søndagsåpen კვირაობით ღია
sønder ნაკუწებად, ნამსხვრევებად
sønderknuse დამსხვრევა
sønderknust დამსხვრეული
sønderrevet დაგლეჯილი
sønderrive დაგლეჯა
sønderriving დაგლეჯა
sønderskutte ნაკუწებად დაჭრა
sønderslått დამსხვრეული
søndre სამხრეთის, სამხრეთული
sønn შვილი, ძე, ვაჟი
sønnedatter შვილიშვილი (ვაჟის გოგო)
sønnesønn შვილიშვილი (ვაჟის ბიჭი)
søppel ნაგავი, ნარჩენები
søppelavgift ნაგვის გადასახადი
søppelbeholder ნაგვის კონტეინერი
søppelbil ნაგვის მანქანა
søppelbrett აქანდაზი
søppelbøtte ნაგვის ყუთი
søppelfylling ნაგავსაყარი
søppelfyllplass ნაგავსაყარი
søppelhaug სანაგვე
søppelkasse ნაგვის ყუთი
søppelkjører მენაგვე
søppelkurv ნაგვის ყუთი
søppelpose ნაგვის ტომარა
søppelsjakt ნაგავსატარი
sør სამხრეთი
sørafrikaner სამხრეთაფრიკელი
sørafrikansk სამხრეთაფრიკული
søramerikaner სამხრეთამერიკელი
søramerikansk სამხრეთამერიკული
sørasiatisk სამხრეთაზიური
søretter სამხრეთისკენ, სამხრეთით

søreuropeer სამხრეთევროპელი
søreuropeisk სამხრეთევროპული
sørfra სამხრეთიდან
sørge გლოვა

დარდი
ზრუნვა

sørgedag გლოვის დღე
sørgekledd სამგლოვიაროდ ჩაცმული
sørgeklær სამგლოვიარო ტანსაცმელი
sørgelig მწუხარე
sørgeprosesjon სამგლოვიარო პროცესია
sørgeseremoni სამგლოვიარო ცერემონია
sørgetog სამგლოვიარო მსვლელობა
sørgmodig მწუხარე
søring სამხრეთელი
søritaliensk სამხრეთიტალიური
sørkoreaner სამხრეთკორეელი
sørkoreansk სამხრეთკორეული
sørkyst სამხრეთი სანაპირო
sørlig სამხრეთის, სამხრეთული
sørover სამხრეთით, სამხრეთისკენ
sørpe თოვლჭყაპი
sørpol სამხრეთი პოლუსი
sørpå სამხრეთით
sørside სამხრეთის მხარე
sørukrainsk სამხრეთუკრაინული
sørvendt სამხრეთისკენ

მობრუნებული
sørvest სამხრეთ-დასავლეთი
sørvestlig სამხრეთ-დასავლური
sørvestover სამხრეთ-დასავლეთით,

სამხრეთ-დასავლეთისკენ
sørøst სამხრეთ-აღმოსავლეთი
sørøstlig სამხრეთ-აღმოსავლური
sørøstover სამხრეთ-აღმოსავლეთით,

სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ
søsken დედმამიშვილი, და-ძმა
søskenbarn ბიძაშვილი, მამიდაშვილი,

დეიდაშვილი
søskenpar და-ძმა, ორი ძმა, ორი და
søster და
søsterdatter დიშვილი, დისწული

(გოგო)
søstersønn დიშვილი, დისწული (ბიჭი)
søt ტკბილი
søtaktig მოტკბო
søte დატკბობა
søthet სიტკბო
søtkirsebær ბალი
søtlig მოტკბო
søtpotet ბატატი (მცენარე Ipomoea

batatas)
søtsaker ტკბილეული

sølvpenger søtsaker
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søtvier ძაღლყურძენა (მცენარე
Solanum)

søvn ძილი
søvne ჩაძინება
søvnforstyrrelse ძილის დარღვევა
søvnig მთვლემარე
søvnighet ძილიანობა
søvnløs უძინარი

უძილო
søvnløshet უძილობა
søvnmangel ძილის ნაკლებობა
søvnørske ძილში ბოდვა
søyle სვეტი, ბრჯენი, ბურჯი
så თესვა

ისე
ასე, ამგვარად
მაშინ
შემდეგ, მერე

sådan ამგვარად
såkalt ეგრე წოდებული
såld ცხავი
sålde გატარება (საცერზე/ცხავზე)
såle ძირი
således ამგვარად
såmann მთესველი
såmaskin სათესელა
sånn ამგვარი, იმგვარი

ამგვარად, ასე, იმგვარად,
ისე

såpass ამდენად, იმდენად
såpe საპონი
såpeaktig საპნისებური
såpeblandet საპონნარევი
såpeboble საპნის ბუშტი
såpeglatt სრიალა
såpekopp სასაპნე
såpeopera საპნის ოპერა, სერიალი
såpeoperastjerne სერიალის ვარსკვლავი
såpeskum საპნის ქაფი
såpeurt საპონა (მცენარე Saponaria

officinalis)
såpevann საპნიანი წყალი
såpevaske საპნით რეცხვა

საპნით დაბანა
sår ჭრილობა
sårbar ვნებადი

მოწყვლადი
sårbarhet მოწყვლადობა
sårbehandling ჭრილობის დამუშავება
såre დაჭრა

ვნება
წყენა

såret დაჭრილი

sårmynte საყვითლო (მცენარე Sideritis
montana)

såsom ასე რომ, რადგანაც
såte ზვინი
såvidt ამგვარად
ta აღება, წაღება
tabbe შეცდომა
tabell ცხრილი
tabellmessig ცხრილური
tablett აბი
tablettform აბის სახით, აბებში
tablettinntak აბის მიღება
tabloid ბულვარული გაზეთი
tabloidavis ბულვარული გაზეთი
tabloidformat მცირე ზომის (A3) გაზეთის

ფორმატი
tabloidpresse ყვითელი პრესა
tabu ტაბუ
tabubelagt ტაბუდადებული,

ტაბუირებული
tabuemne ტაბუდადებული თემა
tabuere ტაბუირება
tabuisere ტაბუირება
tabuord ტაბუდადებული სიტყვა
taburett ტაბურეტი
tadsjiker ტაჯიკი
tadsjikisk ტაჯიკური
taffeland წითელთავა ყვინთია

(ფრინველი Aythya ferina)
tagg ეკალი

კბილი
tagget ეკლიანი

კბილებიანი
taggmakrell სტავრიდა (თევზი Trachurus

trachurus)
tagl ძუა
taifun ტაიფუნი
taiga ტაიგა
taisprog ტაის ენათა ჯგუფი
taispråk ტაის ენათა ჯგუფი
taiwaner ტაივანელი
taiwanesisk ტაივანური
taiwansk ტაივანური
tak სახურავი, ჭერი

ზედა ზღვარი
ჩავლება, ჩაჭერა

taker ამღები
takhøgde ჭერის სიმაღლე
takhøyde ჭერის სიმაღლე
takk მადლობა
takke მადლობის გადახდა
takkebrev სამადლობელი წერილი

søtvier takkebrev
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takketale სამადლობელი
სადღეგრძელო
სამადლობელი სიტყვა

takketelegram სამადლობელი ტელეგრამა
takknemlig მადლიერი
takknemlighet მადლიერება
takknemlighetsfølelse მადლიერების გრძნობა
takle გადაჭრა, გადაწყვეტა
takling გადაჭრა, გადაწყვეტა
takløk კლდისვაშლა (მცენარე

Sempervivum)
takløs სახურავს მოკლებული
takrenne სახურავის წყალსაწრეტი

მილი
takreparasjon სახურავის შეკეთება
takrør ლერწამი (მცენარე

Phragmites communis)
taks ურთხელი (ხე Taxus)
taksameter ტაქსომეტრი
takst ტარიფი
takstein კრამიტი
taksteinbelagt კრამიტდაგებული
taksten კრამიტი
taksvale ქალაქის მერცხალი (ჩიტი

Delichon urbica)
takt ტაქტი
taktikk ტაქტიკა
taktisk ტაქტიკური
taktkjensle ტაქტის გრძნობა
taktløs უტაქტო
takvindu ჭერის ფანჯარა
talatrost მგალობელი შაშვი (ჩიტი

Turdus philomelos)
tale მეტყველება

ლაპარაკი
სიტყვით გამოსვლა
სიტყვა

taleevne მეტყველების უნარი
taleferdighet მეტყველების უნარი
taleforstyrrelse მეტყველების დარღვევა
taleforståelse გაგონილის გაგება
talefrihet სიტყვის თავისუფლება
talefør მჭერმეტყველი
talegave მეტყველების ნიჭი
talegjenkjenning ხმის ამოცნობა
talekunst მჭერმეტყველება
talemål სალაპარაკო ენა
talende მოლაპარაკე
talent ნიჭი
talentfull ნიჭიერი
talentløs უნიჭო
taler მჭერმეტყველი
talesprog სალაპარაკო ენა

talespråk სალაპარაკო ენა
talesyntese მეტყველების სინთეზი
taletid გამოსვლის ხანგრძლივობა
talisman თილისმა
talje წელი
talkum ტალკი
tall რიცხვი
tallerken თეფში, საინი
tallerkenantenne პარაბოლური ანტენა
tallerkenhylle სათეფშე
tallerkenvasker თეფშების მრეცხავი
tallfølge რიცხვითი მიმდევრობა
tallkombinasjon რიცხვთა კომბინაცია
tallmessig რიცხობრივი

რიცხვითი
tallord რიცხვითი სახელი
tallrekke რიცხვთა მწკრივი
tallrik მრავალრიცხოვანი
tallrikhet მრავალრიცხოვნება
tallsystem თვლის სისტემა
talltegn ციფრი
tallteori რიცხვთა თეორია
tallverdi რიცხობრივი მნიშვნელობა
talløs უთვალავი, აურაცხელი,

აუარებელი, ურიცხვი
talong ტალონი
talskvinne წარმომადგენელი, სპიკერი

(ქალი)
talsmann წარმომადგენელი, სპიკერი
talsperson წარმომადგენელი, სპიკერი
tam შინაური

თვინიერი
tamarind თამარინდი
tamdyr შინაური ცხოველი
tamkatt შინაური კატა
tampong ტამპონი
tamrein შინაური ირემი
tamreindrift მეირმეობა
tamsau შინაური ცხვარი
tamsvin შინაური ღორი
tandemsykkel ორკაციანი ველოსიპედი
tang ბრტყელტუჩა
tangens ტანგენსი
tangensiell ტანგენციალური
tangent მხები
tangentplan მხები სიბრტყე
tangere შეხება
tangeringspunkt შეხების წერტილი
tangmelde ნაცარქათამა (მცენარე

Atriplex)
tango ტანგო
tank ავზი
tankbåt ტანკერი

takketale tankbåt
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tanke აზრი
tankearbeid აზროვნება
tankebane აზროვნების ყაიდა
tankeeksperiment აზრობრივი ექსპერიმენტი
tankefoster ფანტაზიის ნაყოფი
tankefull ჩაფიქრებული
tankelesning აზრების კითხვა
tankeløs დაუფიქრებელი

თავქარიანი
tankeløshet დაუფიქრებლობა
tankeløst დაუფიქრებლად
tankemessig აზრობრივი
tankemønster აზროვნების ყაიდა
tankeoverføring ტელეპათია
tankeprosess აზროვნების პროცესი
tanker ტანკერი
tankestoff მასალა განსჯისთვის
tankestrek ტირე
tankeutveksling აზრების გაცვლა
tankevekkende დამაფიქრებელი
tankevirksomhet ფიქრი, განსჯა, მსჯელობა
tankfartøy ტანკერი
tanks ტანკი
tanksangrep ტანკების შეტევა
tankskip ტანკერი
tann კბილი
tannbehandling კბილების მოვლა
tannbørste კბილის ჯაგრისი
tannet კბილებიანი
tannfylling კბილის პლომბი
tannhjul კბილანა
tannhygiene კბილების ჰიგიენა
tannin ტანინი
tanninrik ტანინიანი
tannkaries კარიესი
tannkarp კობრისკბილა (თევზი

ჯგუფიდან
Cyprinodontiformes)

tannkjøtt ღრძილი
tannkjøttbetennelse ღრძილების ანთება
tannkjøttsykdom ღრძილების დაავადება
tannklinikk სტომატოლოგიური

კლინიკა
tannkrem კბილის პასტა
tannkremreklame კბილის პასტის რეკლამა
tannkremtube კბილის პასტის ტუბი
tannlege კბილის ექიმი,

სტომატოლოგი
tannlegeangst კბილის ექიმის შიში
tannlegeassistent კბილის ექიმის ასისტენტი
tannlegehøgskole სტომატოლოგიური

ინსტიტუტი

tannlegehøyskole სტომატოლოგიური
ინსტიტუტი

tannlegekontor სტომატოლოგიური
კაბინეტი

tannlegesekretær კბილის ექიმის მდივანი
tannlegesenter სტომატოლოგიური ცენტრი
tannlegeskrekk კბილის ექიმის შიში
tannlegeutdannelse სტომატოლოგიური

განათლება
tannlegeutdanning სტომატოლოგიური

განათლება
tannløs უკბილო
tannløshet უკბილობა
tannpasta კბილის პასტა
tannpastatube კბილის პასტის ტუბი
tannpine კბილის ტკივილი
tannpirker კბილსაჩიჩქნი
tannpleie კბილების მოვლა
tannprotese კბილის პროთეზი
tannpuss კბილების წმენდა
tannrot კბილის ფესვი
tannrotbetennelse პერიოდონტიტი
tannråte კარიესი
tannsjukdom კბილების დაავადება
tannstikker კბილსაჩიჩქნი
tannsykdom კბილების დაავადება
tannverk კბილის ტკივილი
tante მამიდა, დეიდა
tantebarn ძმიშვილი, ძმისწული,

დიშვილი, დისწული
tap დანაკარგი, ზარალი
tape დაკარგვა, წაგება
taper წაგებული
tapet შპალერი
tapetfabrik შპალერის ქარხანა
tapetfabrikant შპალერის მწარმოებელი
tapetrull შპალერის რულონი
tapir ტაპირი (ცხოველი

ოჯახიდან Tapiridae)
tappe ჩამოსხმა, ჩასხმა
tapper მამაცი, შეუპოვარი
tapperhet სიმამაცე
tapsbringende ზარალის მომტანი
tapsfare წაგების საშიშროება

დაკარგვის საშიშროება
tapsfri უდანაკარგო
tapt დაკარგული
tarantell ტარანტული
tarantellbitt ტარანტულის ნაკბენი
tariff ტარიფი
tarm ნაწლავი
tarmbakterie ნაწლავური ბაქტერია
tarmflora ნაწლავური ფლორა

tanke tarmflora
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tarminfeksjon ნაწლავური ინფექცია
tarmkanal ნაწლავები
tarmkreft ნაწლავის კიბო
tarmlidelse ნაწლავების დაავადება
tarmsjukdom ნაწლავების დაავადება
tarmsykdom ნაწლავების დაავადება
tarmsystem ნაწლავები
tast კლავიში
tastatur კლავიატურა
taste ბეჭდვა, აკრეფა
tastekombinasjon კლავიშების კომბინაცია
tastkombinasjon კლავიშების კომბინაცია
tatovering ტატუირება
tau თოკი, ბაწარი

ბაგირი
taubane საბაგირო
taue ბუქსირზე აყვანა
taus წყნარი, ჩუმი
taushet სიჩუმე, დუმილი
tautologi ტავტოლოგია
tautologisk ტავტოლოგიური
tautrekking ბაგირის გადაწევა
tavle დაფა
tavlesvamp დაფის საწმენდი
taxiholdeplass ტაქსის სადგომი
taxipassasjer ტაქსის მგზავრი
taxisjåfør ტაქსის მძღოლი
taxonomi ტაქსონომია
te ჩაი
teater თეატრი
teateranmelder თეატრის კრიტიკოსი
teaterarbeider თეატრის თანამშრომელი
teaterbillett თეატრის ბილეთი
teaterbygg თეატრის შენობა
teaterbygning თეატრის შენობა
teaterdirektør თეატრის დირექტორი
teaterdiva თეატრის ვარსკვლავი
teaterforestilling თეატრალური წარმოდგენა
teaterglad თეატრის მოყვარული
teaterhistorie თეატრის ისტორია
teaterhistoriker თეატრის ისტორიკოსი
teaterhøgskole თეატრალური ინსტიტუტი
teaterhøyskole თეატრალური ინსტიტუტი
teaterinteressert თეატრით

დაინტერესებული
teaterkafe თეატრის კაფე
teaterkikkert თეატრის დურბინდი
teaterkollektiv თეატრის კოლექტივი
teaterkritiker თეატრის კრიტიკოსი
teaterkritikk თეატრის კრიტიკა
teaterkunst თეატრალური ხელოვნება
teaterledelse თეატრის ხელმძღვანელობა
teatermedarbeider თეატრის თანამშრომელი

teatermessig თეატრალური
teaterpremiere თეატრალური პრემიერა
teaterprogram თეატრალური პროგრომა
teaterscene თეატრის სცენა
teaterskuespill თეატრალური წარმოდგენა
teaterskuespiller თეატრის მსახიობი
teatersminke გრიმი
teatersminket გრიმირებული
teaterstykke პიესა
teatertalent თეატრის ნიჭი
teatertrupp თეატრალური დასი
teaterutdannelse თეატრალური განათლება
teaterutdanning თეატრალური განათლება
teaterverden თეატრის სამყარო
teatralisere თეატრალიზება
teatralisert თეატრალიზებული
teatralsk თეატრალური
teblad ჩაის ფოთოლი
tebord ჩაის მაგიდა
tebusk ჩაის ბუჩქი
tebuske ჩაის ბუჩქი
teddybjørn სათამაშო დათვი
tedrikkende ჩაის მსმელი
tedrikking ჩაის სმა
teeksport ჩაის ექსპორტი
tefat ჩაის ლამბაქი
teft ყნოსვა

სუნი
tegl აგური

კრამიტი
teglformet აგურისებური
teglmur აგურის კედელი
teglrød აგურისფერი
teglstein აგური

კრამიტი
teglsteinsbygning აგურის შენობა
teglsteinstak კრამიტის სახურავი
teglsten აგური

კრამიტი
teglstensbygning აგურის შენობა
teglstenstak კრამიტის სახურავი
tegn სიმბოლო

ნიშანი
აღნიშვნა
ასო-ნიშანი

tegne ხატვა, ხაზვა
tegneblokk სახატავი რვეული
tegnefilm მულტიპლიკაციური

ფილმი
tegner მხატვარი, მხაზავი
tegneserie კომიქსი
tegneserieblad კომიქსების ჟურნალი
tegneseriebok კომიქსების წიგნი

tarminfeksjon tegneseriebok
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tegneseriefigur კომიქსის პერსონაჟი
tegneseriehefte კომიქსების წიგნი
tegneseriesamling კომიქსების კრებული
tegning ხატვა

ხაზვა
ნახატი
ნახაზი

tegningkopi ნახატის ასლი
tehus ჩაის სახლი
teiebær ხახამა (კენკრა Rubus

saxatilis)
teip ფირი

ლენტი
teisme თეიზმი
teist თეისტი
teistisk თეისტური
tekanne პატარა ჩაიდანი (ჩაის

დასაყენებელი)
tekjele ჩაიდანი
tekniker ტექნიკოსი
teknikk ტექნიკა
teknisk ტექნიკური
teknokrat ტექნოკრატი
teknokrati ტექნოკრატია
teknokratisk ტექნოკრატიული
teknolog ტექნოლოგი
teknologi ტექნოლოგია
teknologibasert ტექნოლოგიური,

ტექნოლოგიაზე
დაფუძნებული

teknologiselskap ტექნოლიგიური კომპანია
teknologisk ტექნოლოგიური
teknologispredning ტექნოლოგიის გავრცელება
teknologiutvikling ტექნოლოგიის განვითარება
tekopp ჩაის ჭიქა
tekst ტექსტი
tekstannonse ტექსტური რეკლამა
tekstbearbeiding ტექსტის დამუშავება
tekstbehandling ტექსტის დამუშავება
tekstbehandlingsprogram ტექსტური რედაქტორი
tekstbok სახელმძღვანელო
tekstbokeksempel სახელმძღვანელოს

მაგალითი
tekstfil ტექსტური ფაილი
tekstforfatter ტექსტის ავტორი
tekstformat ტექსტური ფორმატი
tekstfortolkning ტექსტის ინტერპრეტაცია
tekstfragment ტექსტის ფრაგმენტი
tekstil ტექსტილი
tekstilfabrikk ტექსტილის ქარხანა
tekstilhandler ტექსტილით მოვაჭრე
tekstilindustri ტექსტილის ინდუსტრია
tekstilproduksjon ტექსტილის წარმოება

tekstilprodukt ტექსტილის ნაწარმი
tekstilvare ტექსტილის ნაწარმი
tekstmelding ტექსტური შეტყობინება
tekstreklame ტექსტური რეკლამა
tekstversjon ტექსტური ვერსია
tektonikk ტექტონიკა
tektonisk ტექტონიკური
tele გაყინულობა
telefaks ტელეფაქსი
telefon ტელეფონი, ელსმენი
telefonabonnement სატელეფონო აბონემენტი
telefonabonnent ტელეფონის აბონენტი
telefonapparat ტელეფონი
telefonavgift ტელეფონის გადასახადი
telefonavlytting ტელეფონის დასმენა
telefonbank ტელებანკი
telefonbestilling ტელეფონით შეკვეთა
telefonboks სატელეფონო ჯიხური
telefonbruker ტელეფონის მომხმარებელი
telefonere რეკვა, დარეკვა
telefonforbindelse სატელეფონო კავშირი
telefoni ტელეფონია
telefonintervju სატელეფონო ინტერვიუ,

ტელეფონით გასაუბრება
telefonisk ტელეფონური,

სატელეფონო
telefonist ტელეფონისტი
telefonkabel სატელეფონო კაბელი
telefonkatalog სატელეფონო კატალოგი
telefonkiosk სატელეფონო ჯიხური
telefonkode სატელეფონო კოდი
telefonkonferanse სატელეფონო კონფერენცია
telefonledning ტელეფონის მავთული
telefonlinje სატელეფონო ხაზი
telefonmodem ტელეფონის მოდემი
telefonnett სატელეფონო ქსელი
telefonnummer ტელეფონის ნომერი
telefonrør ყურმილი
telefonsamband სატელეფონო კავშირი
telefonsamtale სატელეფონო საუბარი
telefonselskap სატელეფონო კომპანია
telefonsex სატელეფონო სექსი
telefonstolpe სატელეფონო ბოძი
telefonsvarer ავტომოპასუხე
telefonsvindel სატელეფონო თაღლითობა
telefontjeneste სატელეფონო მომსახურება
telefontrussel სატელეფონო მუქარა
telefontråd ტელეფონის მავთული
telefonundersøkelse სატელეფონო გამოკითხვა
telegraf ტელეგრაფი
telegrafere ტელეგრაფირება
telegrafering ტელეგრაფირება
telegrafi ტელეგრაფია

tegneseriefigur telegrafi
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telegrafist ტელეგრაფისტი
telegrafstolpe სატელეგრაფო ბოძი
telegram ტელეგრამა
teleingeniør ტელეინჟინერი
telekanal ტელეარხი
telekommunikasjon ტელეკომუნიკაცია
telekommunikasjonsfirma სატელეკომუნიკაციო

კომპანია
telekommunikasjonsnett სატელეკომუნიკაციო

ქსელი
telekommunikasjonssatellitt სატელეკომუნიკაციო

თანამგზავრი
telekommunikasjonssektor სატელეკომუნიკაციო

სექტორი
telekommunikasjonsselskap სატელეკომუნიკაციო

კომპანია
telekommunikasjonsutstyr სატელეკომუნიკაციო

აღჭურვილობა
telekonferanse ტელეკონფერენცია
telelinse ტელეობიექტივი
teleobjektiv ტელეობიექტივი
teleologi ტელეოლოგია
telepati ტელეპათია
teleselskap ტელეკომპანია
teleskop ტელესკოპი
teleskopantenne ტელესკოპური ანტენა
teleskopisk ტელესკოპური
teletårn ტელეანძა
televisjon ტელევიზია
tellbar თვლადი
tellbarhet თვლადობა
telle თვლა
tellelig თვლადი
teller მრიცხველი
telling თვლა

აღწერა
tellur ტელური
telt კარავი
teltduk ბრეზენტი
telte კარვის დადგმა
teltleir კარვების ბანაკი
tema თემა
temabasert თემატური
temakonferanse თემატური კონფერენცია
temamessig თემატური
temaorganisert თემატურად

ორგანიზებული
tematikk თემატიკა
tematisk თემატური
temme მოთვინიერება,

მოშინაურება
temmelig საკმაოდ
temmer მომთვინიერებელი

tempel ტაძარი
tempelbygging ტაძრის შენება
tempelmur ტაძრის გალავანი
tempelruin ტაძრის ნანგრევები
tempeltre გინკგო (ხე Ginkgo biloba)
temperament ტემპერამენტი
temperamentsfull ტემპერამენტიანი
temperamentsløs უტემპერამენტო
temperamentsløshet უტემპერამენტობა
temperatur ტემპერატურა
temperaturavhengig ტემპერატურაზე

დამოკიდებული
temperaturbestandig ტემპერატურაგამძლე
temperaturdifferanse ტემპერატურათა სხვაობა
temperaturendring ტემპერატურის ცვლილება
temperaturfall ტემპერატურის ვარდნა
temperaturforandring ტემპერატურის ცვლილება
temperaturforhold ტემპერატურული

პირობები
temperaturforskjell ტემპერატურათა სხვაობა
temperaturgradient ტემპერატურის გრადიენტი
temperaturmessig ტემპერატურული
temperaturmåler თერმომეტრი
temperaturmåling ტემპერატურის გაზომვა
temperaturpåvirking ტემპერატურის ზეგავლენა
temperaturskala ტემპერატურის სკალა
temperaturstigning ტემპერატურის ზრდა
temperatursvingning ტემპერატურის მერყეობა
temperaturvariasjon ტემპერატურის ცვლილება
temperaturøkning ტემპერატურის ზრდა
tempo ტემპი
temporær დროებითი
tendens ტენდენცია
tendensiøs ტენდენციური
tenkbar შესაძლო, დასაშვები,

წარმოსადგენი
tenke ფიქრი, განსჯა
tenkeevne განსჯის უნარი
tenkelig შესაძლო, დასაშვები,

წარმოსადგენი
tenkemåte აზროვნების ყაიდა
tenkende მოაზროვნე
tenker მოაზროვნე
tenkesett მენტალიტეტი
tenksom ჩაფიქრებული
tennbar აალებადი
tenne ანთება
tennerskjærende გაშმაგებული
tennis ჩოგბურთი
tennisball ჩოგბურთის ბურთი
tennisbane ჩოგბურთის მოედანი
tennishistorie ჩოგბურთის ისტორია

telegrafist tennishistorie
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tennisinteressert ჩოგბურთით
დაინტერესებული

tennisjente ჩოგბურთელი გოგო
tenniskarriere ჩოგბურთელის კარიერა
tennisklubb ჩოგბურთის კლუბი
tennismesterskap ჩოგბურთის ჩემპიონატი
tennisnett ჩოგბურთის ბადე
tennisracket ჩოგანი
tennisspiller ჩოგბურთელი
tennissport ჩოგბურთი
tennisstjerne ჩოგბურთის ვარსკვლავი
tennistalent ჩოგბურთის ნიჭი
tennistrener ჩოგბურთის მწვრთნელი
tenor ტენორი
tenorstemme ტენორი
tensjon დაჭიმულობა
tensor ტენზორი
tensorprodukt ტენზორული ნამრავლი
tentakel საცეცი
tentativ სავარაუდო, წინასწარი
tenåring მოზარდი
tenåringsgutt მოზარდი ბიჭი
tenåringsidol მოზარდთა კერპი
tenåringsjente მოზარდი გოგონა
tenåringspike მოზარდი გოგონა
teokrati თეოკრატია
teolog თეოლოგი,

ღვთისმეტყველი
teologi თეოლოგია,

ღვთისმეტყველება
teologiprofessor თეოლოგიის პროფესორი
teologisk თეოლოგიური
teorem თეორემა
teoretiker თეორეტიკოსი
teoretisk თეორიული

თეორიულად
teori თეორია
teoribygger თეორიის ამგები
teorifag თეორიული საგანი
teorigrunnlag თეორიული საფუძველი
teosof თეოსოფი
teosofi თეოსოფია
teplant ჩაის ბუჩქი
teplantasje ჩაის პლანტაცია
tepose ჩაის პაკეტი
teppe ხალიჩა, ნოხი

გადასაფარებელი
საფარი

teppebelagt ხალიჩებით მოფენილი
teppelegge ხალიჩის დაგება
teppelegging ხალიჩით მოფენა
teppeselger ხალიჩების გამყიდველი
terabit ტერაბიტი

terabyte ტერაბაიტი
terahertz ტერაჰერცი
terajoule ტერაჯოული
terapeut თერაპევტი
terapi თერაპია
terawatt ტერავატი
terawattime ტერავატ-საათი
term ტერმინი
termal თერმული
termin სემესტრი

ვადა
terminal ბოლო, საბოლოო

ტერმინალი
terminalbygg ტერმინალის შენობა
terminologi ტერმინოლოგია
terminologisk ტერმინოლოგიური
terminologiutvikling ტერმინოლოგიის

განვითარება
termisk თერმული
termitt ტერმიტი (მწერი Isoptera)
termodynamikk თერმოდინამიკა
termodynamisk თერმოდინამიკური
termoelektrisitet თერმოელექტრობა
termoelektrisk თერმოელექტრული
termoelement თერმოელემენტი
termograf თერმოგრაფი
termografi თერმოგრაფია
termografisk თერმოგრაფიული
termokjemi თერმოქიმია
termokjemisk თერმოქიმიური
termometer თერმომეტრი
termonukleær თერმობირთვული
termoregulering თერმორეგულაცია
termos თერმოსი
termosflaske თერმოსი
termosfære თერმოსფერო
termostabil თერმოსტაბილური
termostat თერმოსტატი
terne ფრეილინა

მოახლე
terning კამათელი
terningkast კამათლის გაგორება
terpe დაზეპირება, დაზუთხვა
terrakotta ტერაკოტა
terrakottafarget ტერაკოტისფერი
terrakottafarvet ტერაკოტისფერი
terrarium ტერარიუმი
terrasse ტერასა
terrasseformet ტერასოვანი
terreng ადგილი, მხარე, ველი
terrengbil ყველგან მავალი მანქანა
terrenggående ყველგან მავალი
terrengkjøretøy ყველგან მავალი მანქანა

tennisinteressert terrengkjøretøy
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terrier ტერიერი
terrierlignende ტერიერის მაგვარი
territoralkonflikt ტერიტორიალური

კონფლიქტი
territorial ტერიტორიული
territorialfarvann ტერიტორიული წყლები
territorium ტერიტორია
terror ტერორი
terroraksjon ტერაქტი
terrorangrep ტერაქტი
terrorbølge ტერორის ტალღა
terrorfrykt ტერორის შიში
terrorgruppe ტერორისტული ჯგუფი
terrorhandling ტერაქტი
terrorinstrument ტერორის ინსტრუმენტი
terrorisere ტერორიზება
terrorisering ტერორიზება
terrorisme ტერორიზმი
terrorismebegrep ტერორიზმის ცნება
terrorist ტერორისტი
terroristaksjon ტერაქტი
terroristangrep ტერაქტი, ტერორისტული

თავდასხმა
terroristbase ტერორისტების ბაზა
terroristbekjempelse ტერორიზმთან ბრძოლა
terroristbevegelse ტერორისტული მოძრაობა
terroristgruppe ტერორისტული ჯგუფი
terroristisk ტერორისტული
terroristleder ტერორისტთა ლიდერი
terroristliste ტერორისტთა სია
terroristnettverk ტერორისტული ქსელი
terroristorganisasjon ტერორისტული

ორგანიზაცია
terroristvirksomhet ტერორისტული საქმიანობა
terrormål ტერორის სამიზნე
terroroffer ტერორის მსხვერპლი
terrororganisasjon ტერორისტული

ორგანიზაცია
terrorvirksomhet ტერორისტული საქმიანობა
terskel ზღურბლი
terskelhøyde ზღურბლის სიმაღლე
terskelverdi ზღვრული მნიშვნელობა
terte ტორტი
tertiærforebygging მესამეული პრევენცია
tertiærperiode მესამეული პერიოდი
tertiærtid მესამეული პერიოდი
tese თეზისი
teseremoni ჩაის სმის ცერემონია
teskje ჩაის კოვზი
tesort ჩაის სახეობა
test ტესტი, გამოცდა, შემოწმება
testament ანდერძი

აღთქმა

testamente ანდერძი
teste ტესტირება, გამოცდა,

შემოწმება
tester შემმოწმებელი
testflyger მფრინავი-გამომცდელი
testflygning საცდელი ფრენა
testflyver მფრინავი-გამომცდელი
testikkel სათესლე ჯირკვალი
testikkelpung სათესლის პარკი
testimonium მოწმობა,

დამადასტურებელი
საბუთი

testing ტესტირება, გამოცდა,
შემოწმება

testmetode ტესტირების მეთოდი
testmetodikk ტესტირების მეთოდიკა
testmissil საცდელი რაკეტა
testmodell საცდელი მოდელი
testosteron ტესტოსტერონი
testperiode საცდელი პერიოდი,

ტესტირების პერიოდი
testpilot მფრინავი-გამომცდელი
testprogram საცდელი პროგრამა
testresultat ტესტის შედეგი
testsjåfør მძღოლი-გამოცდელი
testutgave საცდელი გამოცემა
testversjon საცდელი ვერსია
tetning შემჭიდროება

შემკვრივება
tetraeder ტეტრაედრი, სამკუთხა

პირამიდა
tetraederformet ტეტრაედრის ფორმის,

ტეტრაედრისებრი
tetragon ოთხკუთხედი, ტეტრაგონი
tetravalent ოთხვალენტიანი
tett მჭიდრო

მკვრივი
გაჭედილი
გაუმტარი

tettbebygd მჭიდროდ
განაშენიანებული

tettbebyggelse დასახლება
tettbefolket მჭიდროდ დასახლებული
tettbygd მჭიდროდ

განაშენიანებული
tetthet სიმჭიდროვე

სიმკვრივე
tetthetsberegning სიმკვრივის დათვლა
tetthetsdifferanse სიმკვრივეთა სხვაობა
tetthetsgradient სიმკვრივის გრადიენტი
tetthetsmåling სიმკვრივის გაზომვა
tetthetsvariasjon სიმკვრივის ცვლილება
tettpakket გადაჭედილი

terrier tettpakket
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tettsted დასახლებული პუნქტი
tettstedsbebyggelse დასახლებული პუნქტი
tevann მდუღარე წყალი
tevannskjele ჩაიდანი
thailandsk ტაილანდური
thailending ტაილანდელი
thorium თორიუმი
thoriumforekomst თორიუმის საბადო
thuja ბიოტა (წიწვოვანი ხე Thuja)
ti ათი
tibarnsmor ათი შვილის დედა
tibinds ათტომიანი
tid დრო

ჟამი
tidagers ათდღიანი
tidagerskrig ათდღიანი ომი
tidagersperiode ათდღიანი პერიოდი
tidel მეათედი
tidevann მოქცევა, მიქცევა
tidevannsbølge მოქცევის ტალღა
tideverv გარდატეხა
tidfeste დათარიღება
tidfestelse დათარიღება
tidfesting დათარიღება
tidkrevende დროს წამღები
tidlig ადრე

ადრეული
tidligdiagnostikk ადრეული დიაგნოსტიკა
tidligere ადრე, უწინ

ყოფილი, წინანდელი
tidløs მარადიული

სათოვლია, უცუნა (მცენარე
Colchicum speciosum)

tidløshet მარადიულობა, მარადისობა
tidobbel ათმაგი, ათჯერადი
tidobbelt ათმაგი, ათჯერადი

ათმაგად
tidoble გაათმაგება
tidobling გაათმაგება
tidsadverb დროის ზმნიზედა
tidsadverbium დროის ზმნიზედა
tidsakse დროის ღერძი
tidsaktuell დღეისათვის აქტუალური
tidsalder საუკუნე, ხანა

წელთაღრიცხვა
tidsangivelse დროის მითითება
tidsaspekt დროის ასპექტი
tidsavgrenset დროში შეზღუდული
tidsavhengig დროზე დამოკიდებული
tidsavsnitt დროის მონაკვეთი
tidsavstand დროითი დაშორება
tidsbegrense დროში შეზღუდვა
tidsbegrenset დროში შეზღუდული

tidsbegrep დროის ცნება
tidsberekning დროის გათვლა
tidsbesparelse დროის დაზოგვა
tidsbesparende დროის დამზოგველი
tidsbesparing დროის დაზოგვა
tidsbestemmelse დროის დადგენა
tidsbruk დროის ხარჯვა
tidsdeling დროის განაწილება
tidsdifferanse დროში სხვაობა
tidsdilatasjon დროის დილატაცია, დროის

გაჭიმვა
tidsenhet დროის ერთეული
tidsepoke ეპოქა, ხანა
tidsfaktor დროის ფაქტორი
tidsforbruk დროის ხარჯვა
tidsfordeling დროის განაწილება
tidsforskjell დროში სხვაობა
tidsfrist ვადა, ბოლო ვადა
tidsfunksjon დროის ფუნქცია
tidsfølge ქრონოლოგიური

თანმიმდევრობა
tidsintervall დროის შუალედი
tidsklemme დროის უკმარისობა
tidskontroll დროის კონტროლი
tidsmaskin დროის მანქანა
tidsmessig თანამედროვე

დროული
დროითი

tidsmåling დროის გაზომვა
tidsnok წინასწარ, თადარიგის

დაჭერით
tidsnød დროის უკმარისობა
tidsoppfatning დროის აღქმა
tidsopplevelse დროის განცდა
tidsperiode დროის პერიოდი
tidsplan განრიგი
tidspunkt დროის მომენტი
tidsrekkefølge ქრონოლოგიური

მიმდევრობა
tidsrom დროის შუალედი
tidsskifte გარდატეხა
tidsskjema განრიგი
tidsskrift ჟურნალი
tidsskriftsredaktør ჟურნალის რედაქტორი
tidssone დროის სარტყელი
tidssparende დროის დამზოგველი
tidsspørsmål დროის საკითხი
tidstabell განრიგი
tidstransformasjon დროის გარდაქმნა
tidsuavhengig დროზე დამოუკიდებელი
tidsubegrenset დროში შეუზღუდავი
tidvis დროდადრო,

დროგამოშვებით

tettsted tidvis
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tie გაჩუმება
დუმილი

tiende მეათე
tiendedel მეათედი
tiendeklasse მეათე კლასი
tiendeplass მეათე ადგილი
tier მეათე, ათი ნომერი
tietasjes ათსართულიანი
tifold გაათმაგებული
tiger ვეფხვი
tigerhai ვეფხვისებრი ზვიგენი
tigerhunn ძუ ვეფხვი
tigerilder ჭრელტყავა
tigermønstret ვეფხვისებრი
tigerpyton ვეფხვისებრი პითონი

(ქვეწარმავალი Python
molurus)

tigersprang სწრაფი ნახტომი
tigerstripet ვეფხვისებრი,

ვეფხვისზოლებიანი
tigerunge ვეფხვის ბოკვერი
tigge თხოვნა, ვედრება
tigger მათხოვარი
tiggeri მათხოვრობა
tigging მათხოვრობა
tikamp ათჭიდი
tikant ათკუთხედი
tikantet ათკუთხა
tikjemper ათჭიდელი
tikrone ათკრონიანი მონეტა
tikronemynt ათკრონიანი მონეტა
tikroning ათკრონიანი მონეტა
til -მდე, -კენ

სანამ
tilbake უკან
tilbakebetale გადახდა, დაფარვა
tilbakebetalingsplikt გადახდის ვალდებულება
tilbakebetalingstidspunkt გადახდის მომენტი
tilbakeblikk უკან გახედვა
tilbakedatering უკანა თარიღის დასმა
tilbakedatert უკანა თარიღით

დათარიღებული
tilbakedreining უკან ბრუნვა
tilbakefall რეციდივი
tilbakefallsforbryter რეციდივისტი
tilbakefallsforebygging რეცედივის თავიდან

აცილება
tilbakeferd უკანა გზა
tilbakeføre უკან გადარიცხვა,

დაბრუნება
tilbakeføring უკან გადარიცხვა,

დაბრუნება
tilbakegang ჩავარდნა, უკუსვლა

tilbakeholden თავშეკავებული
tilbakekalle გამოწვევა
tilbakekomst მობრუნება
tilbakekopling უკუკავშირი
tilbakeliggende ჩამორჩენილი
tilbakemelding გამოხმაურება
tilbakesende უკან გაგზავნა
tilbakesendelse უკან გაგზავნა
tilbakeskritt უკუსვლა, უკან გადაგმული

ნაბიჯი
tilbakeslag ჩავარდნა, უკუსვლა
tilbakestående ჩამორჩენილი
tilbakesvar პასუხი
tilbaketog უკან დახევა
tilbaketrekking უკან დახევა
tilbakevei უკანა გზა
tilbakevending მობრუნება
tilbakevendt დაბრუნებული
tilbakevirkning უკუქმედება
tilbakevise უკუგდება
tilbe თაყვანისცემა, თაყვანება
tilbedelse თაყვანისცემა, თაყვანება
tilbedelsesverdig თაყვანსაცემი
tilbeder თაყვანისმცემელი
tilbehør აქსესუარები
tilberede მომზადება
tilberedelse სამზადისი
tilberedelsesmåte დამზადების მეთოდი
tilberedningsmåte დამზადების მეთოდი
tilbringe გატარება
tilbud შეთავაზება, წინადადება

ფასდაკლება, შეღავათიანი
წინადადება

tilbudspris შეღავათიანი ფასი
tilby შეთავაზება, წინადადება
tilbygg მინაშენი
tilbygge მიშენება
tilbøyelig მიდრეკილი
tilbøyelighet მიდრეკილება
tilde ტილდა
tildekke დაფარვა
tildekt დაფარული
tildele გამოყოფა

გადაცემა
tildeling განაწილება
tildelingsseremoni გადაცემის ცერემონია
tildelt გამოყოფილი
tildragelse მოვლენა
tilegne მიძღვნა
tilegnelse მითვისება
tilfangetagelse ტყვედ აყვანა
tilfangetakelse ტყვედ აყვანა
tilfangetatt ტყვედ აყვანილი

tie tilfangetatt
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tilfeldig შემთხვევითი
tilfeldighet შემთხვევითობა
tilfeldighetsprinsipp შემთხვევითობის პრინციპი
tilfeldigvis შემთხვევით
tilfelle შემთხვევა
tilflekket ლაქებიანი
tilflukt შესაფარი
tilfluktsrom შესაფარი
tilfluktssted შესაფარი
tilflytting გადასახლება
tilfreds კმაყოფილი
tilfredshet კმაყოფილება
tilfredsstille დაკმაყოფილება
tilfredsstillelse დაკმაყოფილება
tilfredsstillende დამაკმაყოფილებელი
tilfredsstilling დაკმაყოფილება
tilfredsstilt დაკმაყოფილებული
tilførsel უზრუნველყოფა, მოწოდება
tilgang მიწვდომა
tilgi პატიება
tilgivelig პატიებადი
tilgivelse პატიება
tilgjengelig მისაწვდომი,

ხელმისაწვდომი
tilgjengelighet მისაწვდომობა,

ხელმისაწვდომობა
tilgjort მოჩვენებითი
tilgjorthet მოჩვენებითობა
tilgodebeløp კუთვნილი თანხა
tilgodese გათვალისწინება
tilgrensende მომიჯნავე, მოსაზღვრე,

საზღვრისპირა, სასაზღვრო
tilgrise გასვრა
tilgriset გასვრილი
tilhenger მომხრე, მიმდევარი

თაყვანისმცემელი,
გულშემატკივარი
მისაბმელი

tilhengergruppe მომხრეთა ჯგუფი
tilhengervogn მისაბმელი
tilholdssted ადგილსამყოფელი
tilhyllet დაფარული

გადახურული
tilhøre კუთვნილება
tilhører მსმენელი
tilhørighet კუთვნილება
tilhørighetsfølelse კუთვნილების განცდა
tilintetgjort განადგურებული
tilintetgjøre განადგურება
tilintetgjørelse განადგურება
tilintetgjørelsesleir სიკვდილის ბანაკი
tilintetgjørelsesmetode განადგურების მეთოდი
tiliters ათლიტრიანი

tiljevne გასწორება
tilkalle გამოძახება

მოხმობა
tilkjempe მიღწევა, ბრძოლით

მოპოვება
tilkjennegi გამოთქმა

გამოხატვა
tilknytning კავშირი
tilknytningspunkt შეხების წერტილი
tilknytte დაკავშირება
tilknyttet დაკავშირებული
tilknyttingspunkt შეერთების წერტილი
tilkoble მიერთება
tilkoblet შეერთებული
tilkoblingsmulighet მიერთების შესაძლებლობა
tilkoblingspunkt მიერთების წერტილი
tillat ნებადართული
tillate ნების დართვა, დაშვება
tillatelig დასაშვები
tillatelse ნებართვა
tillatt დაშვებული
tillegg დამატება
tillegge დამატება
tilleggsansvar დამატებითი

პასუხისმგებლობა
tilleggsarbeid დამატებითი სამუშაო
tilleggsavtale დამატებითი

ხელშეკრულება
tilleggsbemerkning დამატებითი შენიშვნა
tilleggsbetingelse დამატებითი პირობა
tilleggsfag დამატებითი საგანი
tilleggsforpliktelse დამატებითი

ვალდებულება
tilleggsfunksjon დამატებითი ფუნქცია
tilleggsinformasjon დამატებითი ინფორმაცია
tilleggsinntekt დამატებითი შემოსავალი
tilleggsinstruks დამატებითი ინსტრუქცია
tilleggsisolasjon დამატებითი იზოლაცია
tilleggsjobb დამატებითი სამუშაო
tilleggskapital დამატებითი კაპიტალი
tilleggskostnad დამატებითი ხარჯი
tilleggskurs დამატებითი კურსი
tilleggsliste დამატებითი სია
tilleggsmateriale დამატებითი მასალა
tilleggsopplysning დამატებითი ინფორმაცია
tilleggsoppvarming დამატებითი გათბობა
tilleggsprogram დამატებითი პროგრამა
tilleggsrapport დამატებითი ანგარიში
tilleggsressurs დამატებითი რესურსი
tilleggsskatt დამატებითი გადასახადი
tilleggssprog დამატებითი ენა
tilleggsspråk დამატებითი ენა
tilleggsspørsmål დამატებითი შეკითხვა

tilfeldig tilleggsspørsmål
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tilleggsstøtte დამატებითი დახმარება
tilleggsutgave დამატებითი გამოცემა
tilleggsutstyr დამატებითი აღჭურვილობა
tilleggsvalg დამატებითი არჩევნები
tillintetgjøre განადგურება
tillit ნდობა
tillitsbrudd ნდობის დაკარგვა
tillitserklæring ნდობის გამოცხადება
tillitsfull მიმნდობი
tillitsløs ნდობადაკარგული
tillitsmann ნდობით აღჭურვილი პირი

წარმომადგენელი
tillitsskapende დამაჯერებელი
tillitsvotum ნდობის ვოტუმი
tillitvekkende დამაჯერებელი
tillokkelse ცდუნება
tillokkende მაცდური
tilløp შენაკადი

გაქანება
tilmåle აზომვა
tilnærme დაახლოება

მოახლოება, მიახლოება
tilnærmelse დაახლოება

მოახლოება, მიახლოება
tilnærmelsesmåte მიდგომა
tilnærmelsesprosess დაახლოების პროცესი
tilnærmelsesvis დაახლოებით
tilnærming დაახლოება

მოახლოება, მიახლოება
tilnærmingsmåte მიდგომა
tilnærmingsprosess დაახლოების პროცესი
tilpasning მორგება, ადაპტაცია

აკლიმატიზაცია
tilpasningsdyktighet მორგებისუნარიანობა
tilpasningsevne მორგებისუნარიანობა
tilpasningsprosess მორგების პროცესი
tilpasse მორგება, შეწყობა
tilpasset მორგებული
tilrettelegge მორგება
tilrop შეძახილი
tilråde რჩევა
tilrådelig რეკომენდირებული
tilråding რჩევა, რეკომენდაცია
tilsats მინარევი
tilsetning მინარევი

სანელებელი
tilsetningsstoff მინარევი

სანელებელი
tilsette დამატება

დანიშვნა
tilsetting დამატება

დანიშვნა

tilsidesette უგულებელყოფა, გვედზე
გადადება

tilsidesettelse უგულებელყოფა, გვედზე
გადადება

tilsiktet გამიზნული, დაგეგმილი,
განზრახული
სასურველი,
მოსალოდნელი

tilsiktethet გამიზნულობა
tilskadekommen დაზარალებული
tilskrive მიწერა

წერილობითი ფორმით
შეტყობინება
მიკუთვნება

tilskrivning მიწერა, მიკუთვნება
tilskudd სუბსიდია

შენატანი
დანამატი

tilskuer მაყურებელი,
დამთვალიერებელი

tilskyende მოღრუბლული
tilsløre დაჩრდილვა, ვუალით

დაფარვა
tilsnødd თოვლით დაფარული
tilsprang გაქანება
tilstand მდგომარეობა, ვითარება
tilstandsfunksjon მდგომარეობის ფუნქცია
tilstandsindikator მდგომარეობის

მაჩვენებელი
tilstandsvektor მდგომარეობის ვექტორი
tilstandsvurdering მდგომარეობის შეფასება
tilstedeværelse ადგილზე ყოფნა, დასწრება
tilstedeværende ადგილზე მყოფი, დამსწრე
tilstramning გამკაცრება
tilstrebe სწრაფვა
tilstrekkelig საკმარისი
tilstrømming მოდენა, მოზღვავება
tilstrømning მოდენა, მოზღვავება
tilstøvet მტვრიანი, დამტვერილი
tilstå აღიარება
tilståelse აღიარება
tilsvare შესაბამისობაში ყოფნა
tilsvarende შესაბამისი, შესაფერისი,

სათანადო, ჯეროვანი,
საკადრისი, შესატყვისი

tilsyn მეთვალყურეობა
tilsynekomst გამოჩენა
tilsynelatende საჩვენებელი
tilsynskomite სამეთვალყურეო კომიტეტი
tilsynsmann მეთვალყურე
tilsøle გასვრა
tilsølt გასვრილი, ჭუჭყიანი
tiltagende ზრდადი

tilleggsstøtte tiltagende
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tiltak ზომა, ღონისძიება
tiltaksdeltager ღონისძიების მონაწილე
tiltaksdeltaker ღონისძიების მონაწილე
tiltaksløs უუნარო, არაფრის მაქნისი,

უნიათო
tiltaksløshet უუნარობა, უნიათობა
tiltaksom ქმედითუნარიანი
tiltaksomhet ქმედითუნარიანობა
tiltale დადანაშაულება
tiltalebenk განსასჯელთა სკამი
tiltaleboks განსასჯელთა გალია
tiltalte ბრალდებული, განსასჯელი
tiltenkt განკუთვნილი
tiltrekke მიზიდვა, მიპყრობა
tiltrekkende მიმზიდველი
tiltrekking მიზიდულობა
tiltrekkingskraft მიზიდულობის ძალა
tiltrekning მიზიდულობა

მომხიბვლელობა
tiltrekningskraft მიზიდულობის ძალა

მიმზიდველობა,
მომხიბვლელობა

tilvalg ოპცია
tilvalgsfag არჩევითი საგანი
tilvant შეჩვეული, შეგუებული,

მიჩვეული
tilvekst ნაზარდი, ნამატი
tilvenne მიჩვევა
tilvenning მიჩვევა
tilvenningsprosess მიჩვევის პროცესი
tilvirke დამზადება

დამუშავება
tilvirker მწარმოებელი
tilvirkning დამზადება

დამუშავება
tilvirkningsprosess დამზადების პროცესი
tilværelse ყოფიერება
timbre ტემბრი
time საათი

გაკვეთილი
მიღება

timeantall საათების რაოდენობა
timebelastning საათობრივი დატვირთვა
timebestilling მიღებაზე ჩაწერა
timebetaling საათობრივი ანაზღაურება,

საათობრივი გადახდა
timeestimat დროის შეფასება
timeglass ქვიშის საათი
timekostnad საათობრივი დანახარჯი
timelang ერთსაათიანი
timelig წარმავალი
timelønn საათობრივი ანაზღაურება
timelønning საათობრივი ანაზღაურება

timeplan ცხრილი
განრიგი

timetabell ცხრილი
განრიგი

timetall საათების რაოდენობა
timeverk ერთი საათის სამუშაო
timevis საათობით
timeviser საათის პატარა ისარი
timian ბეგქონდარა (მცენარე

Thymus)
tindved ქაცვი (ბუჩქი Hippophae

rhamnoides)
tine დნობა, განყინვა
ting ნივთი, საგანი

საკითხი
ყრილობა

tingrett სასამართლო
tining დნობა

განყინვა
tinn კალა
tinnbryllup ქორწილის მეათე

წლისთავი
tinning საფეთქელი
tinnsoldat კალის ჯარისკაცი
tippoldebarn შვილთაშვილი
tippoldefar ბებიის პაპა, ბაბუის პაპა
tippoldemor ბებიის ბებია, ბაბუის ბებია
tips მინიშნება

საიდუმლო ინფორმაცია
ფეხის ქირა

tiriltunge კურდღლისფრჩხილა
(მცენარე Lotus)

tirsdag სამშაბათი
tisifret ათნიშნა
tispe ძუკნა
tisse პსმა, შარდვა, მოპსმა,

მოშარდვა
tistel ნარშავი (მცენარე Carduus)
titall ათეული
titalls ათეულობით
titallssystem ათობითი სისტემა
titan ტიტანი
titanholdig ტიტანის შემცველი
titanisk ტიტანური
titimers ათსაათიანი
titte თვალთვალი, ჭვრეტა

თვალის გადავლება
tittehol ჭუჭრუტანა
tittehull ჭუჭრუტანა
tittel სათაური

წოდება, ტიტული
tittelark თავფურცელი
tittelblad თავფურცელი

tiltak tittelblad
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tittelkamp ჩემპიონატი, პირველობა
tittelløs უსათაურო
titter მაყურებელი
titusentall ათი ათასი
titusentalls ათი ათასობით
titusenvis ათი ათასობით
tiur სოღო (ფრინველი Tetrao

urogallus)
tiår ათწლეული
tiårig ათწლიანი
tiårs ათი წლის
tiårsalder ათი წლის ასაკი
tiårsavtale ათწლიანი ხელშეკრულება
tiårsdag ათი წლის თავი
tiårsjubileum ათი წლის იუბილე
tiårskontrakt ათწლიანი კონტრაქტი
tiårsperiode ათწლიანი პერიოდი
tiårsplan ათწლიანი გეგმა
tiårsskifte ათწლეულთა მიჯნა
tja კი, ხო
tjene გამომუშავება

შოვნა
მსახურება

tjener მოსამსახურე
სერვერი, ქსელმსახური

tjenerinne მოსამსახურე (ქალი)
tjeneste სამსახური

მომსახურება, სერვისი
tjenestealder ნამსახურობა, სტაჟი
tjenesteansiennitet ნამსახურობა, სტაჟი
tjenestebil სამსახურის მანქანა
tjenestedyktig სამხედრო სამსახურისთვის

ვარგისი
tjenestedyktighet სამხედრო სამსახურისთვის

ვარგისიანობა
tjenestefolk მოსამსახურეები
tjenestefri სამსახურისგან

თავისუფალი,
არდადეგებზე მყოფი

tjenestegjøre მუშაობა
მსახურება

tjenestegrad წოდება
tjenestejente მოსამსახურე
tjenestekvalitet მომსახურების ხარისხი
tjenestekvinne მოსამსახურე
tjenestemann მოხელე, მოსამსახურე,

მსახური
tjenestepike მოსამსახურე
tjenesteplikt სამხედრო სამსახურის

გავლის ვალდებულება
tjenestepliktig სამხედრო ვალდებული
tjenestereise მივლინება
tjenestetid ნამსახურობა, სტაჟი

tjenesteudyktig სამხედრო სამსახურისთვის
უვარგისი

tjenestevillig დაუზარებელი
თავაზიანი

tjern (პატარა) ტბა
tjernblom თეთრი დუმფარა (წყლის

მცენარეთა სახეობები
Nymphaea და Nuphar)

tjue ოცი
tjuedel მეოცედი
tjuedobbel ოცმაგი
tjuende მეოცე
tjuendedel მეოცედი
tjueprosentlig ოცპროცენტიანი
tjueårene ოციანი წლები
tjueårig ოცწლიანი
tjueårs ოცი წლის
tjueårsalder ოცი წლის ასაკი
tjueårsdag ოცი წლის თავი
tjukk სქელი

მსხვილი
ხშირი

tjukkbotnet სქელძირიანი
tjukkbunnet სქელძირიანი
tjukkelse სისქე
tjukkhudet სქელკანიანი
tjukklegg ნაკუთალი
tjukktarm მსხვილი ნაწლავი
tjukktarmskreft მსხვილი ნაწლავის კიბო
tjuv ქურდი
tjuvaktig ქურდული
tjuvegods ნაქურდალი
tjuveri ქურდობა
tjuveribande ქურდული ბანდა
tjuveribølge ქურდობის ტალღა
tjuveriforsøk ქურდობის მცდელობა
tjuverisiktet ქურდობისთვის ძებნილი
tjuvfiske ბრაკონიერობა
tjuvlytte ფარულად მოსმენა
tjuvlytting ფარულად მოსმენა
tjuvskyting ბრაკონიერობა
tjuvskytter ბრაკონიერი
tjuvtitte ფარულად თვალთვალი
tjuvtitting თვალთვალი
tjære კუპრი, ფისი
tjørn (პატარა) ტბა
tjørnblom თეთრი დუმფარა (წყლის

მცენარეთა სახეობები
Nymphaea და Nuphar)

to ორი
toakslet ორღერძიანი
toakts ორაქტიანი
toalett ტუალეტი, საპირფარეშო

tittelkamp toalett
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toalettdør საპირფარეშოს კარი
toalettpapir ტუალეტის ქაღალდი
toarmet ორხელიანი
toast სადღეგრძელო
toastmaster თამადა
toatomig ორატომიანი
tobakk თამბაქო
tobakkfirma თამბაქოს კომპანია
tobakksdyrker მეთამბაქე
tobakksdyrking მეთამბაქეობა
tobakksdyrkning თამბაქოს მოყვანა
tobakkseksportør თამბაქოს ექსპორტერი
tobakksfabrikk თამბაქოს ქარხანა
tobakksforbruk თამბაქოს მოხმარება
tobakksimport თამბაქოს იმპორტი
tobakksindustri თამბაქოს ინდუსტრია
tobakksmotstander თამბაქოს მოწინააღმდეგე
tobakksplantasje თამბაქოს პლანტაცია
tobakkspris თამბაქოს ფასი
tobakksproduksjon თამბაქოს წარმოება
tobakksprodukt თამბაქოს ნაწარმი
tobakksreklame თამბაქოს რეკლამა
tobakksrøyking თამბაქოს მოწევა
tobakkssmugling თამბაქოს კონტრაბანდა
tobakksvare თამბაქოს ნაწარმი
tobaksfabrik თამბაქოს ქარხანა
tobaksfabrikant თამბაქოს მწარმოებელი
tobarnsfar ორი შვილის მამა
tobarnsmamma ორი შვილის დედა
tobarnsmor ორი შვილის დედა
tobarnspappa ორი შვილის მამა
tobeint ორფეხა
tobent ორფეხა
tobinds ორტომიანი
tobindsverk ორტომეული
tobokstavsforkortelse ორასოიანი შემოკლება
tobokstavskode ორასოიანი კოდი
todagers ორდღიანი
todekker ბიპლანი

ორსართულიანი ავტობუსი
todele ორად დაყოფა
todeling ორად დაყოფა
todelt ორად დაყოფილი,

გაორებული
todimensjonal ორგანზომილებიანი
todørs ორკარიანი
toer ორიანი, მეორე ნომერი
toetasjes ორსართულიანი
toetasjeshus ორსართულიანი სახლი
tofarget ორფერა
tofarvet ორფერა
tofasestrøm ორფაზიანი დენი
tofaset ორფაზიანი

tofelts ორზოლიანი
tofeltsveg ორზოლიანი გზა
tofeltsvei ორზოლიანი გზა
tog მატარებელი

მსვლელობა, პროცესია
ლაშქრობა

togbane რკინიგზა
togbillett მატარებლის ბილეთი
togbytte მატარებლის შეცვლა
togforbindelse სარკინიგზო კავშირი
togfører მემანქანე
togkontrollør მატარებლის

კონტროლიორი
togkupe მატარებლის კუპე
togleder რკინიგზის დისპეტჩერი
toglinje მატარებლის ხაზი
togpassasjer მატარებლის მგზავრი
togpersonale მატარებლის პერსონალი
togreise მატარებლით მგზავრობა
togreisende მატარებლის მგზავრი
togrute მატარებლის ხაზი
togsamband სარკინიგზო კავშირი
togsett მატარებლის შემადგენლობა
togskinne მატარებლის რელსი
togstasjon რკინიგზის სადგური
togstrekning რკინიგზის მონაკვეთი
togstøy მატარებლის ხმაური
togtrase რკინინგზის ხაზი
togtunnel რკინიგზის გვირაბი
togtur მატარებლით მგზავრობა
togulykke ავარია რკინიგზაზე
togvertinne მატარებლის გამცილებელი
togvindu მატარებლის ფანჯარა
togvogn მატარებლის ვაგონი
tohalet ორკუდა
tohjulet ორბორბლიანი
tohjuls ორბორბლიანი
tohodet ორთავა, ორთავიანი
tohundrekroneseddel ორასკრონიანი კუპიურა
toksikolog ტოქსიკოლოგი
toksikologi ტოქსიკოლოგია
toksikologisk ტოქსიკოლოგიური
toksikoman ტოქსიკომანი
toksikomani ტოქსიკომანია
toksisitet ტოქსიკურობა
toksisk ტოქსიკური
toksoplasmose ტოქსოპლაზმოზი
tokt მოგზაურობა

ლაშქრობა
tolerabel ასატანი
toleranse ტოლერანტობა

ამტანობა
toleransegrense ტოლერანტობის ზღვარი

toalettdør toleransegrense
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toleranseterskel ტოლერანტობის ზღვარი
tolerant ამტანი, მომთმენი,

ტოლერანტული
tolerere მოთმენა, ატანა
toliters ორლიტრიანი
tolk თარჯიმანი
tolke თარგმნა

განმარტება
tolkeutdanning თარჯიმნის განათლება
tolking თარგმანი
tolkning ინტერპრეტაცია
tolkningsspørsmål ინტერპრეტაციის საკითხი
toll ბაჟი

საბაჟო
tollager საბაჟო საწყობი
tollavgift ბაჟი
tollbehandle განბაჟება
tollbehandling განბაჟება
tollbetjent მებაჟე
tolldeklarasjon საბაჟო დეკლარაცია
tollforhøyelse ბაჟის გაზრდა
tollfritak ბაჟის გადახდისგან

განთავისუფლება
tollfunksjonær მებაჟე
tollklarering განბაჟება
tollkontroll საბაჟო კონტროლი
tollmyndighet საბაჟო
tollnedsettelse ბაჟის შემცირება
tolloppsynsmann საბაჟოს მოხელე
tollovertredelse განბაჟების წესების

დარღვევა
tollpersonale საბაჟოს პერსონალი
tollpliktig განსაბაჟებელი
tollregime საბაჟო რეჟიმი
tollstasjon საბაჟო
tollsvindel ბაჟის გადახდისგან თავის

არიდება
tolltjenestemann საბაჟოს მოხელე
tollundersøkelse საბაჟო შემოწმება
tollunion საბაჟო კავშირი
tollunndragelse ბაჟის გადახდისგან თავის

არიდება
tollvesen საბაჟო
tollvisitasjon საბაჟო შემოწმება
tolv თორმეტი
tolvdel მეთორმეტედი
tolvfingertarm თორმეტგოჯა ნაწლავი
tolvhundretall მეცამეტე საუკუნე
tolvmånedersperiode ერთწლიანი პერიოდი
tolvte მეთორმეტე
tolvtimers თორმეტსაათიანი
tolvtimersskift თორმეტსაათიანი ცვლა
tolvårig თორმეტწლიანი

tolvårs თორმეტი წლის
tolvårsalder თორმეტი წლის ასაკი
tom ცარიელი
tomanns ორადგილიანი
tomannslugar ორადგილიანი კაიუტა
tomaster ორანძიანი გემი
tomastet ორანძიანი
tomat პომიდორი
tomatfrø პომიდვრის თესლი
tomatplante პომიდორი
tomatsaft პომიდვრის წვენი
tomflaske ცარიელი ბოთლი
tomgang უქმი სვლა
tomhendt ხელცარიელი
tomhet სიცარიელე
tomhetsfølelse სიცარიელის შეგრძნება
tomhylse ცარიელი ჰილზი
tomkasse ცარიელი ყუთი
tomlommet ჯიბეცარიელი,

ჯიბეგაფხეკილი
tomme დუიმი
tommel ცერი
tommelfinger ცერი
tommelfingerregel მარტივი წესი
tommeltott ცერი
tommeltå ფეხის ცერი
tomografi ტომოგრაფია
tomografisk ტომოგრაფიული
tomotors ორძრავიანი
tomotorsfly ორძრავიანი

თვითმფრინავი
tomprat ცარიელი ლაპარაკი
tomrom სიცარიელე
tomsnakk ცარიელი ლაპარაკი
tomt მიწის ნაკვეთი
tomteeier ნაკვეთის მფლობელი
tomåneders ორთვიანი
tomånederskurs ორთვიანი კურსი
tomånedersperiode ორთვიანი პერიოდი
tonal ტონალური
tonalitet ტონალობა
tone ტონი
toneangivende ტონის მიმცემი
toneart ტონალობა
tonn ტონა
tonnevis ტონობით
tonsillitt ტონზილიტი
topartisystem ორპარტიული სისტემა
topograf ტოპოგრაფი
topografi ტოპოგრაფია
topografisk ტოპოგრაფიული
topolet ორპოლუსიანი,

ორპოლარული

toleranseterskel topolet
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topologi ტოპოლოგია
topologisk ტოპოლოგიური
toponym ტოპონიმი
topp მწვერვალი
toppand შავულა (ფრინველი Aythya

fuligula)
toppdykker დიდი კოკონა (ფრინველი

Podiceps cristatus)
toppe სათავეში ყოფნა
toppembetsmann მაღალჩინოსანი
toppetasje ზედა სართული
toppfart მაქსიმალური სიჩქარე
toppfolk საუკეთესო კადრები
topphastighet მაქსიმალური სიჩქარე
topphemmelig სასტიკად

გასაიდუმლოებული
toppjobb საუკეთესო სამუშაო
toppklasse უმაღლესი კლასი
toppkvalifisert მაღალკვალიფიცირებული
toppkvalitet უმაღლესი ხარისხი
toppkvalitets საუკეთესო ხარისხის
topplerke ქოჩორა ტოროლა

(ფრინველი Galerida cristata)
topplunde ცულნისკარტა (ფრინველი

Lunda cirrhata)
toppløs მკერდშიშველი
toppløsbar მკერდშიშველი
toppmodell ტოპმოდელი
toppmoderne ზეთანამედროვე
toppnivå უმაღლესი დონე
toppresultat საუკეთესო შედეგი
topprioritet მაღალი პრიორიტეტი
toppsjikt ზედა ფენა
toppsvømmer საუკეთესო მცურავი
toppunkt პიკი
topputdannelse საუკეთესო განათლება
topputdannet კარგად განათლებული
topuklet ორკუზა, ორკუზიანი
topunkts ორპუნქტიანი
torden ჭექა-ქუხილი
tordenbrak ჭექა-ქუხილი
tordenrøst ბოხი ხმა
tordenskrall ჭექა-ქუხილი
tordenvær ჭექა-ქუხილი
tordne გრგვინვა, გრიალი
tore გაბედვა
toreador ტორეადორი
torg ბაზარი

მოედანი
torghandler მოვაჭრე
torgpris საბაზრო ფასი
torn ეკალი

წვეტი

tornado ტორნადო
tornebusk ასკილის ბუჩქი
tornefull ეკლიანი, ეკლებიანი
tornekratt ასკილის ბუჩქნარი
tornekvist ასკილის ტოტი
tornerose ასკილი
tornerosesøvn ღრმა ძილი
tornet ეკლიანი, ეკლებიანი
tornirisk მეკანაფია, ჭვინტა (ჩიტი

Acanthis cannabina)
tornsanger რუხი ასპუჭაკა (ჩიტი Sylvia

communis)
tornskate ღაჟო (ფრინველი Lanius

collurio)
toroms ოროთახიანი
toromsleilighet ოროთახიანი ბინა
torpedo ტორპედო
torpedobåt ნაღმოსანი
torsdag ხუთშაბათი
torsjon გრეხვა
torsjonsmoment ბრუნვის მომენტი
torsk ვირთევზა (თევზი Gadus

morhua)
torskebestand ვირთევზას პოპულაცია
torskefilet ვირთევზას ფილე
torskefiske ვირთევზას ჭერა
torskeoppdrett ვირთევზას მოშენება
tortur წამება
torturere წამება
torturering წამება
torturist მწამებელი, მტანჯველი
torturmetode წამების მეთოდი
torturoffer წამების მსხვერპლი
torv ტორფი
toseter ორადგილიანი მანქანა
tosidet ორმხრივი
tosidig ორმხრივი
tosidigt ორმხრივად
tosifret ორნიშნა
toskeskap სიბრიყვე
tosket ბრიყვი
tospaltet ორსვეტიანი
tosporet ორლიანდაგიანი
tospråklig ორენოვანი
tospråklighet ორენოვნება
tosse ბრიყვი, შტერი
tosset ბრიყვი, შტერი
tostavelses ორმარცვლიანი
tostavelsesord ორმარცვლიანი სიტყვა
tostjerners ორვარსკვლავიანი
tostrenget ორსიმიანი
tosylindret ორცილინდრიანი
totakter ორტაქტიანი ძრავა

topologi totakter
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totakts ორტაქტიანი
totaktsmotor ორტაქტიანი ძრავა
total სრული, ტოტალური

ჯამური
totalansvar სრული პასუხისმგებლობა
totalantall საერთო რაოდენობა
totalbalanse საერთო ბალანსი
totalbeløp სრული თანხა
totalbeskyttet სრულად დაცული
totalbilde სრული სურათი
totalendret სრულიად შეცვლილი
totalengde სრული სიგრძე
totalforandret სრულიად შეცვლილი
totalforbud სრული აკრძალვა
totalformue მთელი ქონება
totalforståelse სრული გაგება
totalinntekt მთელი შემოსავალი
totalinntrykk ზოგადი შთაბეჭდილება
totalisolasjon სრული იზოლაცია
totalitarisme ტოტალიტარიზმი
totalitær ტოტალიტარული
totalkapasitet სრული ტევადობა
totalkostnad ჯამური ხარჯი
totallengde საერთო სიგრძე
totallsystem ორობითი სისტემა
totalomsetting ჯამური ტვირთბრუნვა
totalopplag სრული ტირაჟი
totaloversikt სრული მიმოხილვა
totalpris საერთო ფასი
totalresultat საერთო შედეგი
totalseier სრული გამარჯვება
totalskade საერთო ზარალი
totalstanset სრულად შეჩერებული
totalstørrelse სრული ზომა
totalt სულ
totalutbytte სრული მოგება
totalvekt სრული წონა
totalvolum სრული მოცულობა
totimers ორსაათიანი
totoms ორდიუიმიანი
totrinns ორსაფეხურიანი
totrinnsrakett ორსაფეხურიანი რაკეტა
tovegs ორმხრივი
tovegsforbindelse ორმხრივი კავშირი
tovegskommunikasjon ორმხრივი კავშირი
tovegskontakt ორმხრივი კონტაქტი
tovegssamband ორმხრივი კავშირი
tovegstrafikk ორმხრივი მოძრაობა
toveis ორმხრივი
toveisforbindelse ორმხრივი კავშირი
toveiskommunikasjon ორმხრივი კავშირი
toveiskontakt ორმხრივი კონტაქტი
toveissamband ორმხრივი კავშირი

toveistrafikk ორმხრივი მოძრაობა
toverdig ორვალენტიანი
tovogners ორვაგონიანი
tovognstog ორვაგონიანი მატარებელი
toværelses ოროთახიანი
toøyet ორთვალა
toårig ორწლიანი
toårs ორი წლის
toårsalder ორი წლის ასაკი
toårsavtale ორწლიანი ხელშეკრულება
toårsdag ორი წლის თავი
toårskontrakt ორწლიანი კონტრაქტი
toårsperiode ორწლიანი პერიოდი
tradisjon ტრადიცია
tradisjonalisme ტრადიციონალიზმი
tradisjonalist ტრადიციონალისტი
tradisjonalistisk ტრადიციონალისტური
tradisjonell ტრადიციული
tradisjonelt ტრადიციულად,

ტრადიციისამებრ
tradisjonsbasert ტრადიციული,

ტრადიციებზე
დაფუძნებული

tradisjonsbærende ტრადიციის მატარებელი
tradisjonsbærer ტრადიციის მატარებელი
tradisjonsløs ტრადიციებს მოკლებული
tradisjonsmat ტრადიციული კერძი
tradisjonsmessig ტრადიციული
tradisjonsrett ტრადიციული კერძი
traffikknutepunkt სატრანსპორტო კვანძი
trafikabel გავლადი
trafikant საგზაო მოძრაობის

მონაწილე
trafikk მოძრაობა
trafikkarbeid საგზაო სამუშაო
trafikkbot ჯარიმა მოძრაობის წესების

დარღვევისთვის
trafikkdirigering საგზაო მოძრაობის მართვა
trafikkfyr შუქნიშანი
trafikklys შუქნიშანი
trafikknutepunkt სატრანსპორტო კვანძი
trafikkonstabel ავტოინსპექტორი
trafikkork საგზაო საცობი
trafikkovertredelse მოძრაობის წესების

დარღვევა
trafikkpoliti საგზაო პოლიცია
trafikkregel საგზაო მოძრაობის წესი
trafikkregulerende მოძრაობის

მარეგულირებელი
trafikksikkerhet საგზაო მოძრაობის

უსაფრთხოება
trafikksikkerhetsspørsmål მოძრაობის უსაფრთხოების

საკითხი

totakts trafikksikkerhetsspørsmål
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trafikkstyring საგზაო მოძრაობის მართვა
trafikkstyringssystem მოძრაობის მართვის

სისტემა
trafikkulykke ავტოავარია,

ავტოკატასტროფა
trafikkø მანქანების რიგი
trafikkåre მაგისტრალი
tragedie ტრაგედია
tragikomedie ტრაგიკომედია
tragikomisk ტრაგიკომიკური
tragisk ტრაგიკული
trakassere შარის მოდება

ჩაცივება
trakt ძაბრი
traktat ტრაქტატი, ხელშეკრულება
trakter ყავადანი
traktor ტრაქტორი
traktordekk ტრაქტორის საბურავი
traktorfabrikk ტრაქტორების ქარხანა
traktorfører ტრაქტორისტი
tralle ურიკა
trampe ბაკუნი
trampoline ტრამპლინი
tran თევზის ქონი
trane წერო (ფრინველი Grus grus)
tranebær შტოში (კენკრა Vaccinium

oxycoccus)
tranehals სავარცხელა (მცენარე

Erodium)
trang ლტოლვა, სწრაფვა

საჭიროება, მოთხოვნილება
ვიწრო, შეკრული

trangsynt შეზღუდული, ვიწრო
ინტერესების მქონე

trangsynthet გონებაშეზღუდულობა
trangt ვიწროდ
transaksjon საბანკო ოპერაცია

გადარიცხვა
transaksjonskostnad გადარიცხვის ღირებულება
transatlantisk ტრანსატლანტიკური
transcendent ტრანსცენდენტური
transcendental ტრანსცენდენტალური
transcendentalisme ტრანსცენდენტაზმი
transcendentalist ტრანსცენდენტალისტი
transeuropeisk ტრანსევროპული
transfer გადარიცხვა

გადასვლა
transformasjon გარდაქმნა, ტრანსფორმაცია
transformasjonsmatrise გარდაქმნის მატრიცა
transformasjonsprosess გარდაქმნის პროცესი
transformator ტრანსფორმატორი

გარდამქმნელი

transformatorstasjon ტრანსფორმატორის
სადგური

transformere გარდაქმნა
transformering გარდაქმნა
transformert ტრანსფორმირებული
transfusjon (სისხლის) გადასხმა
transistor ტრანზისტორი
transitiv გარდამავალი

ტრანზიტული
transitivitet ტრანზიტულობა
transitt ტრანზიტი
transittgods ტრანზიტული საქონელი
transittland სატრანზიტო ქვეყანა
transittvare ტრანზიტული საქონელი
transittvei სატრანზიტო გზა
transittvisum სატრანზიტო ვიზა
transkaspisk ტრანსკასპიური
transkaukasisk ტრანსკავკასიური
transkaukasusbane ტრანსკავკასიური

მაგისტრალი
transkripsjon ტრასნკრიფცია
translasjon ტრანსლაცია, წანაცვლება
translasjonsinvariant ტრანსლაციური

ინვარიანტი
translatør თარჯიმანი
translitterasjon ტრანსლიტერაცია
transmisjon გადაცემა, ტრანსმისია
transmitter გადამცემი
transmittere გადაცემა
transparent გამჭვირვალე
transpirasjon ტრანსპირაცია

ოფლიანობა
transpirasjonslukt ოფლის სუნი
transplantasjon გადანერგვა,

ტრანსპლანტაცია
transponere ტრანსპონირება
transponering ტრანსპონირება
transport ტრანსპორტი
transportere ტრანსპორტირება,

გადაზიდვა
transportering ტრანსპორტირება,

გადაზიდვა
transportfartøy სატრანსპორტო გემი
transportfirma გადამზიდავი,

გადამზიდველი
transportfly სატრანსპორტო

თვითმფრინავი
transporthelikopter სატრანპორტო

შვეულმფრენი
transportkanal სატრანსპორტო არხი
transportknutepunkt სატრანსპორტო კვანძი
transportkorridor სატრანსპორტო დერეფანი
transportmangel ტრანსპორტის დანაკლისი

trafikkstyring transportmangel
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transportmessig სატრანსპორტო
transportmiddel სატრანსპორტო საშუალება
transportminister ტრანსპორტის მინისტრი
transportmuseum ტრანსპორტის მუზეუმი
transportselskap სატრანსპორტო კომპანია
transportsmiddel სატრანსპორტო საშუალება
transportsystem სატრანსპორტო სისტემა
transportør ტრანსპორტირი

ტრანსპორტიორი
transportåre მაგისტრალი
transposisjon ტრანსპოზიცია
transskripsjon ტრასნკრიფცია
transversal განივი, ტრანსვერსალური
trapes ტრაპეცია
trapesformet ტრაპეციისებრი
trapp კიბე
trappe სავათი (ფრინველი

ოჯახიდან Otididae)
trappeform საფეხუროვანი, კიბისებრი
trappefunksjon საფეხურა ფუნქცია
trappegelender კიბის მოაჯირი
trappesteg საფეხური
trappetrinn საფეხური
trase ტრასა
trass სიჯიუტე
trassalder გარდამავალი ასაკი
trasse ჯიუტობა
trassig ჯიუტი
trauma ტრავმა
traumatisk ტრავმატული
traume ტრავმა
trav ჩორთი
travbane იპოდრომი
travel დაკავებული, საქმიანი,

დატვირთული
tre სამი

ხე
treakslet სამღერძიანი
treaktig ხისებრი
treatomig სამატომიანი
trebarnsfar სამი შვილის მამა
trebarnsmamma სამი შვილის დედა
trebarnsmor სამი შვილის დედა
trebarnspappa სამი შვილის მამა
trebeint სამფეხა
trebevokst ტყიანი
trebinds სამტომიანი
trebindsverk სამტომეული
trebjørn ციყვი
trebokstavsforkortelse სამასოიანი შემოკლება
trebokstavskode სამასოიანი კოდი
trebryllup ხის ქორწილი, ქორწილის

მეხუთე წლისთავი

trebygning ხის შენობა
trebåt ხის ნავი
tredagers სამდღიანი
tredagerskort სამდღიანი ბილეთი
tredagersperiode სამდღიანი პერიოდი
tredel მესამედი
tredelt სამად დაყოფილი
tredimensjonal სამგანზომილებიანი
tredje მესამე
tredjedel მესამედი
tredjeetappe მესამე ეტაპი
tredjegenerasjon მესამე თაობა
tredjegenerasjons მესამე თაობის
tredjegir მესამე სიჩქარე
tredjegrads მესამე ხარისხის
tredjegradsforbrenning მესამე ხარისხის დამწვრობა
tredjegradsligning მესამე ხარისხის

განტოლება
tredjegradslikning მესამე ხარისხის

განტოლება
tredjegradspolynom მესამე ხარისხის პოლინომი
tredjeklasse მესამე კლასი
tredjepart მესამე მხარე
tredjeperson მესამე პირი
tredjeplass მესამე ადგილი
tredjerunde მესამე რაუნდი
tredjevalg მესამე არჩევანი
tredobbel სამმაგი, სამჯერადი
tredobbelt სამმაგი, სამჯერადი

სამმაგად
tredoble გასამკეცება, გასამმაგება
tredobling გასამკეცება, გასამმაგება
tredreper მერქნიჭამია (პეპელა

ოჯახიდან Cossidae)
tredve ოცდაათი
tredveårig ოცდაათწლიანი
tredveårsdag ოცდაათი წლის თავი
tredveårskrig ოცდაათწლიანი ომი
treer სამეული, მესამე ნომერი
treetasjes სამსართულიანი
trefarget სამფერა
trefarvet სამფერა
trefasestrøm სამფაზიანი დენი
trefaset სამფაზიანი
trefelts სამზოლიანი
trefeltsveg სამზოლიანი გზა
trefeltsvei სამზოლიანი გზა
treff მოხვედრა, გარტყმა

შეხვედრა
შემთხვევა

treffe მოხვედრა, გარტყმა
შეხვედრა
შემთხვევა

transportmessig treffe
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treffer ზუსტი გარტყმა
treffes შეხვედრა
treffetid მიღების საათები
treffpunkt შეხვედრის ადგილი
treffsikker დაუცდენელი
treffsted შეხვედრის ადგილი
trefingersildre ფხიჯა, ქვატეხია (მცენარე

Saxifraga)
trefoldig სამმაგი, გასამკეცებული,

სამჯერადი
trefotet სამფეხა
trefrosk ვასაკა
treg ნელი, ინერტული
treghet ინერცია
treghetskraft ინერციის ძალა, ინერცია
tregulv ხის იატაკი
trehjuls სამბორბლიანი
trehjulsbil სამბორბლიანი მანქანა
trehjulsmotorsykkel სამბორბლიანი მოტოციკლი
trehjulssykkel სამბორბლიანი

ველოსიპედი
trehodet სამთავა
trehus ხის სახლი
trehylle ხის თარო
trekamp სამჭიდი
trekant სამკუთხედი
trekantaktig სამკუთხედისებრი
trekantet სამკუთხა
trekanthjørne სამკუთხედის კუთხე
trekantkant სამკუთხედის გვერდი
trekirke ხის ეკლესია
trekk ორპირი ქარი

გადაფრენა, მიგრაცია
ნაკვთი
დაქვითული თანხა

trekkbar გამოსაწევი
trekke ამოღება, გამოტანა

დაქვითვა
გამოკლება
თრევა, წევა
გადაფრენა, მიგრირება
დაქოქვა

trekker საქოქი გასაღები
trekkfugl გადამფრენი ფრინველი
trekkprosent დაქვითვის პროცენტული

წილი
trekkraft წევის ძალა
trekkspill აკორდეონი
trekkvogn ელმავალი
trekløverblad სამყურას ფოთოლი
trekol ხის ნახშირი
trekonstruksjon ხის კონსტრუქცია
trekrone ხის ვარჯი

trekrus ხის კათხა
trekryper მგლინავა (ჩიტი Certhia

familiaris)
trekull ხის ნახშირი
trekvart სამი მეოთხედი
trekvist ხის ტოტი
treleketøy ხის სათამაშო
trelerke ტყის ტოროლა (ჩიტი Lullula

arborea)
treliters სამლიტრიანი
trell მონა
trellbinde დამონება
trellbinding დამონება
trellbundet დამონებული
trelldom მონობა, ყმობა

დამოკიდებულება
trellearbeid მონური შრომა
trellekår მონური პირობები
trellkvinne მონა (ქალი)
trellsom მძიმე, დამღლელი, მონური
tremanns სამადგილიანი
tremannslugar სამადგილიანი კაიუტა
tremaster სამანძიანი გემი
tremastet სამანძიანი
trematerial ხის მასალა
tremateriale ხის მასალა
tremotors სამძრავიანი
tremøbel ხის ავეჯი
tremåneders სამთვიანი
tremånederskort სამთვიანი ბილეთი
tremånederskurs სამთვიანი კურსი
tremånedersperiode სამთვიანი პერიოდი
trend ტენდენცია
trene წვრთნა

ვარჯიში
trener მწვრთნელი
trenerbytte მწვთნელის შეცვლა
trenerløs უმწვრთნელო
trenet ნავარჯიშები
trenge შევიწროება

საჭიროება
trengende გაჭირვებული
trengsel სივიწროვე

გაჭირვება
trengselstid გაჭირვების დრო
trening ვარჯიში

წვრთნა
treningsaktivitet ვარჯიში
treningsapparat ტრენაჟორი
treningsbase სპორტული ბაზა
treningsbasseng სავარჯიშო აუზი
treningsbukse სავარჯიშო შარვალი
treningsdrakt სავარჯიშო ფორმა

treffer treningsdrakt
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treningsdress სავარჯიშო ფორმა
treningsfly საწვრთნელი

თვითმფრინავი
treningsflygning სასწავლო ფრენა
treningsflyplass საწვრთნელი აეროპორტი
treningsflyvning სასწავლო ფრენა
treningsforberedelse ვარჯიშისთვის მზადება
treningshall სპორტული დარბაზი
treningskamerat თანამოვარჯიშე
treningsleir სპორტული ბანაკი
treningsmessig სავარჯიშო
treningsregime ვარჯიშის რეჟიმი
treningsresultat ვარჯიშის შედეგი
treningssal სპორტული დარბაზი
treningssenter სპორტული ცენტრი
treningssko სავარჯიშო ფეხსაცმელი
treningstøy სავარჯიშო ტანსაცმელი
trepartsavtale სამმხრივი შეთანხმება
trepartsforhandling სამმხრივი მოლაპარაკება
trepartssamarbeid სამმხრივი თანამშრომლობა
trepiplerke ტყის მწყერჩიტა (ფრინველი

Anthus trivialis)
treplanke ხის ფიცარი
treprodukt ხის ნაწარმი
trepunkts სამპუნქტიანი
treroms სამოთახიანი
treromsleilighet სამოთახიანი ბინა
treseng ხის საწოლი
tresidig სამმხრივი
tresifret სამნიშნა
treskjærerkunst ქსილოგრაფია
tresko ხის ფეხსაცმელი
trespråklig სამენოვანი
trestamme ხის ტანი
trestjerners სამვარსკვლავიანი
tresylindret სამცილინდრიანი
tretimers სამსაათიანი
tretoms სამდიუიმიანი
tretopp ხის კენწერო
tretrinns სამსაფეხურიანი
tretrinnsrakett სამსაფეხურიანი რაკეტა
trett დაღლილი
trette კინკლაობა
trettekjær შარიანი, კაპასი
tretten ცამეტი
trettende მეცამეტე
trettendedagen ნათლისღება
trettenhundretall მეთოთხმეტე საუკუნე
trettenårig ცამეტწლიანი
trettenårs ცამეტი წლის
trettenårsalder ცამეტი წლის ასაკი
tretthet დაღლილობა
tretthetsfølelse დაღლილობის შეგრძნება

tretthetstegn დაღლილობის ნიშანი
tretti ოცდაათი
trettiende ოცდამეათე
trettiårene ოცდაათიანი წლები
trettiårig ოცდაათწლიანი
trettiårs ოცდაათი წლის
trettiårsdag ოცდაათი წლის თავი
trettiårsjubileum ოცდაათი წლის იუბილე
trettiårskrig ოცდაათწლიანი ომი
tretønne ხის კასრი
trevare ხის ნაკეთობა
treverdig სამვალენტიანი
trevirke ხე-ტყე
trevogners სამვაგონიანი
trevognstog სამვაგონიანი მატარებელი
treværelses სამოთახიანი
treøse ხის ჩამჩა
treårig სამწლიანი
treårs სამი წლის
treårsalder სამი წლის ასაკი
treårsavtale სამწლიანი ხელშეკრულება
treårsdag სამი წლის თავი
treårskontrakt სამწლიანი კონტრაქტი
treårsperiode სამწლიანი პერიოდი
treårsplan სამწლიანი გეგმა
triangel სამკუთხედი
triangelformet სამკუთხა
triangulasjon ტრიანგულაცია
triangulær სამკუთხა
triassystem ტრიასული სისტემა
triatlon სამჭიდი
tribade ლესბიელი
tribunal ტრიბუნალი
tribune ტრიბუნა
tributt ხარკი
triceps ტრიცეფსი, სამთავა კუნთი
triel თვალჭყეტია (ფრინველი

Burhinus oedicnemus)
trigonometri ტრიგონომეტრია
trigonometrisk ტრიგონომეტრიული
trikk ტრამვაი
trikkebillett ტრამვაის ბილეთი
trikkefelt ტრამვაის ზოლი
trikkefører ტრამვაის მძღოლი
trikkeholdeplass ტრამვაის გაჩერება
trikkekonduktør ტრამვაის კონდუქტორი
trikkelinje ტრამვაის ხაზი
trikkenett ტრამვაის ქსელი
trikkepassasjer ტრამვაის მგზავრი
trikkerute ტრამვაის ხაზი
trikkeskinne ტრამვაის რელსი
trikkespor ტრამვაის ხაზი
trikketrase ტრამვაის გზა

treningsdress trikketrase
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trikkevogn ტრამვაის ვაგონი
triks ხრიკი
triksing თაღლითობა
trille გორება, გორვა
trilliard სექსტილიონი
trillion კვინტილიონი
trilogi ტრილოგია
trim ვარჯიში
trimme ვარჯიში

შეჭრა
შესწორება

trimmer მოვარჯიშე
trimrom სპორტული დარბაზი
trinn ნაბიჯი

საფეხური
დონე

trinnvis ეტაპობრივი
თანდათან, ნაბიჯ-ნაბიჯ

trio ტრიო
trippelklikk სამმაგი დაწკაპუნება
trippelmester სამგზის ჩემპიონი
trippelpunkt სამმაგი წერტილი
trippelrolle სამმაგი როლი
trippelspill სამმაგი თამაში
trist სევდიანი, ნაღვლიანი,

მოწყენილი
tristhet ნაღველი, სევდა
tristhetsfølelse სევდის გრძნობა
tritium ტრიტიუმი
triumf ტრიუმფი
triumfal ტრიუმფალური
triumfartet ტრიუმფალური
triumfator ტრიუმფატორი
triumfbue ტრიუმფალური თაღი
triumfhjemkomst ტრიუმფალური დაბრუნება
triumfmarsj ტრიუმფალური სვლა
triumftog ტრიუმფალური სვლა
trivalent სამვალენტიანი
trivelig სასიამოვნო, საამო

მყუდრო
trives კარგად ყოფნა

მოწონება
triviell ტრივიალური
trivsel კარგად ყოფნა
tro რწმენა

ფიქრი
ერთგული
ნამდვილი

troende მორწმუნე
სარწმუნო

trofast ერთგული
trofasthet ერთგულება

trofe ნადავლი
ტროფეი

trohjertet მიმნდობი
trohjertig მიმნდობი
trolig სავარაუდოდ
troll ტროლი, დევი
trolland შავულა (ფრინველი Aythya

fuligula)
trollbinde მოჯადოება
trollbinding მოჯადოება
trolldom ჯადოქრობა, ჯადოსნობა
trolldomskunst ჯადოქრობა, ჯადოსნობა
trolleybuss ტროლეიბუსი
trollhegg ხეჭრელი (მცენარე Frangula

alnus)
trollheks კუდიანი, ჯადოქარი
trollkjerring კუდიანი, ჯადოქარი (ქალი)
trollkvinne კუდიანი, ჯადოქარი (ქალი)
trollmann კუდიანი, ჯადოქარი
trollring მოჯადოებული წრე

ჯადოსნური ბეჭედი
trollskap ჯადოქრობა, ჯადოსნობა
trollspeil ჯადოსნური სარკე
trollunge ეშმაკუნა
trolsk ჯადოსნური
troløs ორგული, მოღალატე
trombe თრომბი
trombedannelse თრომბის წარმოქმნა
trombocytt თრომბოციტი
tromme დოლი
trommehinne დაფის აპკი
trommel დოლი
trommelbremse დოლისებური მუხრუჭი
trommeslager მედოლე
trommespiller მედოლე
trompet ბუკი
trompetblåser მებუკე
trompetist მებუკე
tronarving სამეფო ტახტის მემკვიდრე
trone (სამეფო) ტახტი
tronfrasigelse ტახტიდან გადადგომა
tropefeber მალარია
tropeklima ტროპიკული ჰავა
tropeskog ტროპიკული ტყე
tropevarme ტროპიკული სითბო
tropik ტროპიკი
tropikfugl ტროპიკული ფრინველი
tropikluft ტროპიკული ჰაერი
tropisk ტროპიკული
tropopause ტროპოპაუზა
troposfære ტროპოსფერო
troposfærisk ტროპოსფერული

trikkevogn troposfærisk
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tropp რაზმი
ქვედანაყოფი
გუნდი

troppeforflytning ქვედანაყოფების
გადაადგილება

troppeforsterkning სამხედრო ძალების
გაძლიერება

troppekonsentrasjon სამხედრო ძალების
კონცენტრაცია

troppereduksjon სამხედრო ძალების
შემცირება

troppssjef ქვედანაყოფის მეთაური
trosbekjennelse რჯული, სარწმუნოება
trosbekjennelsesmessig სარწმუნოებრივი
trosbror ერთმორწმუნე
trosfelle ერთმორწმუნე
trosfrihet რწმენის თავისუფლება
troskap ერთგულება
troskapsbrudd ღალატი
troskapsløfte ერთგულების დაპირება
troskyldig მიმნდობი
troskyldighet მიმნდობლობა
troslære რელიგიური სწავლება
trosmessig სარწმუნოებრივი
trosse ბაგირი

ჯიუტობა
წინააღმდეგობა

trossetning დოგმა
trossig ჯიუტი
trost შაშვი (ჩიტი ოჯახიდან

Turdidae)
trosterede შაშვის ბუდე
trostereir შაშვის ბუდე
trosteunge შაშვის ბარტყი
trosvitne წამებული, ტანჯული
troverdig სანდო, სარწმუნო
troverdighet სანდოობა
true მუქარა, დამუქრება
truende მუქარანარევი
trumf კოზირი
trupp დასი
truse ტრუსი, ნიფხავი
trussel მუქარა
trusselanalyse მუქარის გაანალიზება
trusselbilde მტრის ხატი
trusselbrev წერილობითი მუქარა
trygd სოციალური

უზრუნველყოფა
trygdeetat სოციალური

უზრუნველყოფის
სამსახური

trygdemisbruk სოციალური დახმარების
ბოროტად გამოყენება

trygdemottager სოციალური დახმარების
მიმღები

trygdemottaker სოციალური დახმარების
მიმღები

trygdepenger ფულადი სოციალური
დახმარება

trygdesvindel სოციალური დახმარების
ბოროტად გამოყენება

trygg უსაფრთხო, უხიფათო
trygge უზრუნველყოფა

დაცვა
trygghet უსაფრთხოება
trygghetsfølelse უსაფრთხოების განცდა
trygt უსაფრთხოდ
trykk ზეწოლა

წნევა
ბეჭდვა

trykkavhengig წნევაზე დამოკიდებული
trykkbestandig წნევაგამძლე
trykkdifferanse წნევათა სხვაობა
trykke ზეწოლა, დაწოლა, მიწოლა

ბეჭდვა
trykkeferdig დასაბეჭდად გამზადებული
trykkeforbud ბეჭდვის აკრძალვა
trykkefrihet ბეჭდვის თავისუფლება
trykkemetode ბეჭდვის მეთოდი
trykkende დამთრგუნველი
trykkeprosess ბეჭდვის პროცესი
trykker პრინტერი
trykkeri სტამბა, ტიპოგრაფია
trykkeriarbeider ტიპოგრაფიის

თანამშრომელი
trykkeribedrift ტიპოგრაფია
trykkerieier ტიპოგრაფიის მფლობელი
trykketeknikk ბეჭდვის ტექნიკა
trykketeknologi ბეჭდვის ტექნოლოგია
trykketillatelse დაბეჭდვის ნებართვა
trykkeår გამოცემის წელი
trykkfall წნევის ვარდნა
trykkfeil ბეჭდვის შეცდომა
trykkforandring წნევის ცვლილება
trykkforskjell წნევათა სხვაობა
trykkgradient წნევის გრადიენტი
trykkingsår გამოცემის წელი
trykkluft შეკუმშული ჰაერი
trykkluftsbeholder შეკუმშული ჰაერის ბალონი
trykkløsning წნევის ვარდნა
trykkmåler მანომეტრი
trykkmåling წნევის გაზომვა
trykkregulator წნევის მარეგულირებელი
trykkskilnad წნევათა სხვაობა
trykktap წნევის ვარდნა
trykkteknikk ბეჭდვის ტექნიკა

tropp trykkteknikk
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trykkøkning წნევის აწევა, წნევის ზრდა
trykningsår გამოცემის წელი
trykt ნაბეჭდი

ბეჭდვითი
trylle ჯადოქრობა

ფოკუსობა
tryllebinde მოჯადოება
trylleformel მაგიური ფორმულა
tryllehatt უჩინმაჩინის ქუდი
tryllekunst ფოკუსი
tryllekunstner მეფოკუსე
trylleord მაგიური სიტყვა
tryne დრუნჩი
trynefaktor გარეგნობის ფაქტორი
træl კოჟრი
trælet კოჟრიანი, დაკოჟრებული
trøbbel გართულება, პრობლემა,

უსიამოვნება
trøst ნუგეში
trøste დაწყნარება, დამშვიდება
trøstefull დამამშვიდებელი
trøstende მანუგეშებელი
trøsterik დამამშვიდებელი
trøstesløs სევდიანი, დაღვრემილი

უნუგეშო
trøstesløshet უნუგეშობა
trøye მაისური
trøyeerme მაისურის სახელო
trøyekrage მაისურის საყელო
trøyelomme მაისურის ჯიბე
trå ფეხის დაბიჯება, დაჭერა

ფეხზე დადგომა
tråd ძაფი

მავთული
trådaktig ძაფისებრი
trådbuss ტროლეიბუსი
trådløs უმავთულო
trådsnelle კოჭა
trådstjert კუდბაწარა (თევზი

ოჯახიდან Trichiuridae)
tråsykkel ველოსიპედი
tsjekker ჩეხი
tsjekkisk ჩეხური
tsjekkiskprodusert ჩეხური წარმოების
tsjekkiskspråklig ჩეხურენოვანი
tsjetsjener ჩეჩენი
tsjetsjensk ჩეჩნური
tsunami ცუნამი
tsunamibølge ცუნამის ტალღა
tube ტუბი
tuberkulose ჭლექი, ტუბერკულოზი
tuberkulosetilfelle ტუბერკულოზის შემთხვევა
tuff ტუფი

tuffstein ტუფი
tuja ბიოტა (წიწვოვანი ხე Thuja)
tukt წესრიგი
tukthus ციხე
tulipan ტიტა (ყვავილი Tulipa)
tulipanformet ტიტისებური
tull ცელქობა, მაიმუნობა

სისულელე
tulle მაიმუნობა
tulling სულელი, დებილი
tullprat სისულელე, მონაჩმახი
tumor სიმსივნე
tundra ტუნდრა
tundragås თეთრშუბლა ბატი

(ფრინველი Anser albifrons)
tundraklima ტუნდრის ჰავა
tundralandskap ტუნდრის ლანდშაფტი
tundraliknende ტუნდრისებური
tundraplante ტუნდრის მცენარე
tundrasone ტუნდრის ზონა
tundraulv თეთრი მგელი (ცხოველი

Canis lupus albus)
tunfisk თინუსი (თევზი Thunnus

thunnus)
tung მძიმე
tungarbeid მძიმე სამუშაო
tunge ენა
tungekrøll ენის გასატეხი
tungekyss ფრანგული კოცნა
tungemål მეტყველება
tungespiss ენის წვერი
tungevar კამბალა (თევზი Arnoglossus

laterna)
tungindustri მძიმე მრეწველობა
tunglastet დატვირთული
tunglest მძიმე წასაკითხი
tungmetall მძიმე ლითონი
tungras მატიტელა (მცენარე

Polygonum)
tungrock მძიმე როკი
tungt მძიმედ
tungtfordøyelig ძნელი მოსანელებელი
tungtransport მძიმე ტრანსპორტი
tungtsmeltelig ძნელი დასადნობი
tungtvann მძიმე წყალი
tungtvannholdig მძიმე წყლის შემცველი
tungtvannsreaktor მძიმე წყლის რეაქტორი
tungvekt მძიმე წონა
tungvektsbokser მძიმე წონის მოკრივე
tungvektsklasse მძიმე წონა
tungvåpen მძიმე იარაღი
tunnel გვირაბი
tunnelbane მეტრო (T-bane)

trykkøkning tunnelbane
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tunnelbygging გვირაბის გაყვანა
tunnellengde გვირაბის სიგრძე
tunnelåpning გვირაბის ბოლო
tur გასეირნება, მგზავრობა,

ექსკურსია
ჯერი

turako ბანანიჭამია (ფრინველი
ოჯახიდან Musophagidae)

turbin ტურბინა
turbulens ტურბულენტობა

მღელვარება
turbulensdannelse ტურბულენტობის

წარმოქმნა
turbulent ტურბულენტური

მღელვარე
turbuss ტურისტული ავტობუსი
turbåt ტურისტული ნავი
ture დროის ტარება, ქეიფი
turingmaskin ტიურინგის მანქანა
turisme ტურიზმი
turismebasert ტურიზმზე დაფუძნებული
turismesenter ტურისტული ცენტრი
turist ტურისტი
turistattraksjon ტურისტული

ღირსშესანიშნაობა
turistbransje ტურიზმი
turistbrosjyre ტურისტული ბროშურა
turistbuss ტურისტული ავტობუსი
turistby ტურისტული ქალაქი
turistbyrå ტურისტული სააგენტო
turistbåt ტურისტული ნავი
turistflom ტურისტების ნაკადი
turistfører ექსკურსიამძღოლი
turistgruppe ტურისტთა ჯგუფი
turistindustri ტურიზმი
turistinvasjon ტურისტების შემოსევა
turistisk ტურისტული
turistkart ტურისტული რუკა
turistland ტურისტული ქვეყანა
turistmessig ტურისტული
turistnæring ტურიზმი
turistregion ტურისტული რეგიონი
turistsesong ტურისტული სეზონი
turiststrøm ტურისტების ნაკადი
turistveg ტურისტული გზა
turistvei ტურისტული გზა
turistvisum ტურისტული ვიზა
turkis ფირუზისფერი
turkisblå ფირუზისფერი
turkisfarget ფირუზისფერი
turkisfarvet ფირუზისფერი
turkmener თურქმენი
turkmensk თურქმენული

turkolog თურქოლოგი
turkologi თურქოლოგია
turnering ტურნირი
turneringsarrangør ტურნირის ორგანიზატორი
turoperatør ტუროპერატორი
turteldue გვრიტი (ჩიტი Streptopelia

turtur)
tusen ათასი
tusenbein მრავალფეხა, ნამისჭია (ჭია

Diplopoda)
tusende მეათასე
tusendedel მეათასედი
tusendel მეათასედი
tusenfryd ზიზილა
tusenkroneseddel ათასკრონიანი კუპიურა
tusenkroning ათასკრონიანი კუპიურა
tusenkunstner ხელმარჯვე ოსტატი
tusenlapp ათასკრონიანი კუპიურა
tusentall ათასი
tusentalls ათასობით
tusenvis ათასობით
tusenår ათასწლეული
tusenårig ათასწლიანი
tusenårs ათასწლიანი
tusenårsskifte ათასწლეულთა მიჯნა
tusj ტუში

ფლომასტერი
tusjpenn ფლომასტერი
tuskhandel ბარტერი
tussmørke ბინდი
tv ტელევიზორი
tvang დაძალება, ძალდატანება

ძალადობა, ზეწოლა
tvangfri ძალდაუტანელი
tvangløs ძალდაუტანელი,

არაძალადობრივი
tvangsbruk დაძალება, ძალის

გამოყენება
tvangsevakuere ძალით ევაკუირება
tvangsflytning ძალით გადასახლება
tvangsmessig ძალისმიერი, ძალადობრივი

სავალდებულო
tvangspreget ძალდატანილი
tvangsprostitusjon იძულებითი პროსტიტუცია
tvangssterilisere ძალით სტერილიზება
tvangstanke აკვიატებული აზრი
tvedele ორად დაყოფა
tvedrakt განხეთქილება, უთანხმოება
tvefoldig ორმაგი
tveformet ორგვარი, ორნაირი
tvegifte ბიგამია, ორცოლიანობა
tvekamp ორთაბრძოლა

ორჭიდი

tunnelbygging tvekamp
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tvekoneri ორცოლიანობა
tvelyd დიფთონგი
tvepuklet ორკუზა, ორკუზიანი
tverr განივი
tverreligiøs რელიგიათშორისი
tverrelv მდინარის შენაკადი
tverrgate შესახვევი
tverrkirkelig ეკლესიათაშორისი
tverrsnitt განივი კვეთა
tverrsnittsdiameter კვეთის დიამეტრი
tverrstilt განივი
tverrstripet განივზოლებიანი
tverrvei შესახვევი
tvers განივად
tvert სრულიად
tvetann ბებრისკონა
tvetunget ორპირი
tvetydig ორაზროვანი

ორაზროვნად
საეჭვო

tvetydighet ორაზროვნება
tvil ეჭვი
tvile დაეჭვება, ეჭვის შეტანა
tvilling ტყუპი, ტყუპისცალი
tvillingbror ტყუპი ძმა
tvillingpar ტყუპები
tvillingsøsken ტყუპისცალი
tvillingsøster ტყუპი და
tvilløs უეჭველი, ეჭვგარეშე, უთუო
tvilsom საეჭვო, სათუო
tvinge დაძალება, იძულება
tvist დავა
tvistegjenstand დავის საგანი
tvistemne დავის თემა
tvistespørsmål სადაო საკითხი
tvungen სავალდებულო

იძულებული
tyde ახსნა, განმარტება

მინიშნება
tydelig მკაფიო, ცხადი, ნათელი,

აშკარა
tydeliggjort განმარტებული
tydeliggjøre განმარტება, ნათელყოფა
tydeliggjøring განმარტება, ნათელყოფა
tydelighet სიცხადე
tydeligvis მკაფიოდ, ნათლად,

აშკარად
tyfon ტაიფუნი
tyfus ტიფი
tyfusliknende ტიფისმაგვარი
tygge ღეჭვა
tyggegummi საღეჭი რეზინი, კევი
tyggetobakk საწუწნი თამბაქო

tykk სქელი
მსხვილი
ხშირი

tykkaktig მოსქელო
tykkarmet სქელხელება
tykkbarket სქელქერქიანი
tykkbeint სქელფეხა
tykkbotnet სქელძირიანი
tykkbunnet სქელძირიანი
tykkelse სისქე
tykkhudet სქელკანიანი
tykklegg ნაკუთალი
tykkleppet სქელტუჩა
tykknebbet სქელნისკარტა
tykktarm მსხვილი ნაწლავი
tykktarmskreft მსხვილი ნაწლავის კიბო
tykkvegget სქელკედლიანი
tykne შესქელება
tykning ტევრი
tylft დუჟინი
tyll ტიული
tyne წვალება, წამება

გამოწოვა, გამოძალვა
tyngde სიმძიმე

ძირითადი მასა
tyngdeakselerasjon მიზიდულობის აჩქარება
tyngdekraft მიზიდულობის ძალა
tyngdelov მიზიდულობის კანონი
tyngdepunkt სიმძიმის ცენტრი
tyngdetetthet სიმკვრივე, მასის სიმკვრივე
tynge დამძიმება
tyngende დამამძიმებელი,

გამართულებელი
tyngsel სიმძიმის განცდა
tynn თხელი, ვიწრო, წვრილი

გამხდარი
tynnhudet თხელკანიანი

მგრძნობიარე
tynningsmiddel გამხსნელი
tynnkledd თხლად ჩაცმული
tynnslitt გაცვეთილი, დაცვეთილი
tynntarm წვრილი ნაწლავი
type ტიპი
typisk ტიპიური,

დამახასიათებელი
typografi სტამბა, ტიპოგრაფია
typografisk ტიპოგრაფიული
typologi ტიპოლოგია
tyr ხარი
tyrann ტირანი
tyranni ტირანია
tyrannosaur ტირანოზავრი
tyrannosaurus ტირანოზავრი

tvekoneri tyrannosaurus
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tyrefekter ტორეადორი
tyrefekting კორიდა
tyrefektning კორიდა
tyren კურო
tyrker თურქი
tyrkisk თურქული
tyrkisktalende თურქულად მოლაპარაკე
tysbast მაჯაღვერი (მცენარე Daphne

mezereum)
tysk გერმანული
tyskbygd გერმანელების აშენებული
tysker გერმანელი
tyskkunnskap გერმანულის ცოდნა
tyskkurs გერმანულის კურსი
tysklærer გერმანულის მასწავლებელი
tyskprodusert გერმანული წარმოების
tyskspråklig გერმანულენოვანი
tysktalende გერმანულად მოლაპარაკე
tysktime გერმანულის გაკვეთილი
tyskundervising გერმანულის სწავლება
tyskvennlig პროგერმანული
tyttebær წითელი მოცვი (კენკრა

Vaccinium vitis-idaea)
tyttebærsaft წითელი მოცვის წვენი
tyv ქურდი
tyvaktig ქურდული
tyve ოცი
tyvegods ნაქურდალი
tyvende მეოცე
tyveri ქურდობა
tyveribande ქურდული ბანდა
tyveribølge ქურდობის ტალღა
tyveriforsøk ქურდობის მცდელობა
tyverisiktet ქურდობისთვის ძებნილი
tyveårene ოციანი წლები
tyveårig ოცწლიანი
tyveårs ოცი წლის
tyveårsjubileum ოცი წლის იუბილე
tyvfiske ბრაკონიერობა
tyvlytte ფარულად მოსმენა
tyvlytting ფარულად მოსმენა
tyvskyting ბრაკონიერობა
tyvskytter ბრაკონიერი
tyvtitte თვალთვალი
tyvtitting თვალთვალი
tø დნობა
tøff რთული, მძიმე
tøffel ჩუსტი
tøffelblomst კალცეოლარია
tømme დაცლა
tømmer ხე-ტყე
tømmerhogger ტყის მჩეხავი
tømmermann ხურო

tømmerstokk მორი
tømrer ხურო
tønne კასრი
tønnebinder მეკასრე
tønnemaker მეკასრე
tørke გაშრობა

გვალვა
tørkebestandig გვალვაგამძლე
tørkeherdig გვალვაგამძლე
tørkeherdighet გვალვაგამძლეობა
tørkekatastrofe დიდი გვალვა
tørkeperiode გვალვა
tørker საშრობი
tørkerammet გვალვის შედეგად

დაზარალებული
tørket გამშრალი
tørketid გვალვა
tørketrommel სარეცხის საშრობი
tørketålighet გვალვაგამძლეობა
tørkle თავსაფარი
tørr მშრალი

ხმელი
tørre გაბედვა

გაშრობა
tørrer საშრობი, ფენი
tørrhet სიმშრალე
tørrhumor მშრალი იუმორი
tørrlegge გაშრობა
tørrmat მშრალი საკვები
tørrmelk რძის ფხვნილი
tørrmjølk რძის ფხვნილი
tørrtall მშრალი რიცხვი
tørrøyd მშრალთვალება
tørst წყურვილი

მწყურვალე
tøs მეძავი, როსკიპი, ბოზი
tøsaktig მსუბუქი ყოფაქცევის
tøvær დათბობა
tøværsperiode დათბობის პერიოდი
tøy ქსოვილი

ტანსაცმელი
ელასტიკურობა

tøybar ელასტიკური
tøye გაჭიმვა, გაწელვა
tøyelig ელასტიკური, დრეკადი,

მოქნილი
tøyelighet ელასტიკურობა,

დრეკადობა, მოქნილობა
tøyle ლაგამი

ალაგმვა
tøylesløs აულაგმავი, აღვირახსნილი
tøylesløshet აღვირახსნილობა
tøylet ალაგმული

tyrefekter tøylet
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tøyserviett ნაჭრის ხელსახოცი
tøystykke ნაჭერი
tøyte მეძავი, როსკიპი, ბოზი
tå ფეხის თითი
tågang თითის წვერებზე სიარული
tågebær ხახამა (კენკრა Rubus

saxatilis)
tåke ნისლი, ბურუსი
tåkedannelse ნისლის წარმოქმნა
tåkedanning ნისლის წარმოქმნა
tåkedis ნისლი, ბურუსი
tåkefri უნისლო
tåkefylt ნისლიანი, ბურუსით

მოცული
tåkelegge ამღვრევა

ნისლით მოფენა
tåkelegging ბურუსით დაფარვა
tåkelykt ნისლის ფარა
tåkeprat ბუნდოვანი ლაპარაკი
tåkesky ფენა ღრუბელი
tåkesnakk ბუნდოვანი ლაპარაკი
tåket ნისლიანი, ბურუსიანი
tåketeppe ნისლის ფენა
tåle ატანა, მოთმენა
tåleevne მოთმინების უნარი
tålegrense მოთმინების ზღვარი
tålelig ასატანი
tålmodig მომთმენი, მშვიდი
tålmodighet მოთმინება
tålmodighetsprøve მოთმინების გამოცდა
tålsom მომთმენი
tåpelig ბრიყვი
tåpelighet სიბრიყვე
tåre ცრემლი
tåreblandet ცრემლნარევი
tåredryppende ცრემლის მომგვრელი
tåreflod ცრემლდენა
tåreflom ცრემლდენა
tårefull ცრემლიანი, აცრემლებული,

აცრემლილი
tåregass ცრემლსადენი გაზი
tårekanal საცრემლე არხი
tårekjertel საცრემლე ჯირკვალი
tåresekk საცრემლე პარკი
tårn კოშკი
tårnfalk კირკიტა (ფრინველი Falco

tinnunculus)
tårnseiler ნამგალა (ჩიტი Apus apus)
tårnsvale ნამგალა (ჩიტი Apus apus)
tårnugle ბუხრინწა (ფრინველი Tyto

alba)
tårnur კოშკის საათი
tårøyd თვალცრემლიანი

uadressert უმისამართო
uadskillelig განუყრელი,

განუშორებელი
uadskilt გამოუყოფელი
uaffektert გულწრფელი, ნამდვილი
uakademisk არააკადემიური
uaksentuert არააქცენტირებული
uakseptabel მიუღებელი
uaktsom დაუდევარი
uaktsomhet დაუდევრობა
uaktsomhetstilfelle დაუდევრობის შემთხვევა
uaktuell არააქტუალური
ualminnelig არაჩვეულებრივი
ualminnelighet უჩვეულობა
uambisiøs არაამბიციური
uamerikansk არაამერიკული
uanerkjent არაღიარებული,

აუღიარებელი
uangripelig აუღებელი
uanklaget დაუდანაშაულებელი
uanmeldt გაუფრთხილებლად,

გამოუცხადებლად
uannonsert გამოუცხადებელი,

გაუხმაურებელი
uansett მიუხედავად
uanstendig შეუფერებელი
uanstendighet შეუფერებლობა,

უმსგავსობა
uanstrengt ძალდაუტანელი
uansvarlig უპასუხისმგებლო
uansvarlighet უპასუხისმგებლობა
uantagelig მიუღებელი
uantakelig მიუღებელი
uantent ცეცხლწაუკიდებელი
uanvendelig უვარგისი, გამოუსადეგი,

გამოუსადეგარი
uanvendelighet უვარგისობა,

გამოუსადეგობა
uappetittelig უმადო
uappetittlig უმადო
uappetittlighet უმადობა
uarmert შეუიარაღებელი
uasfaltert ასფალტდაუგებელი
uatraktiv არამიმზიდველი
uatskillelig განუყოფელი

განუყრელი
uatskillelighet განუყრელობა
uautorisert არაავტორიზებული,

არასანქცირებული
uavbrutt უწყვეტი
uavdekket გაუხსნელი, აუხდელი,

გამოუვლინებელი
uavgjort გადაუჭრელი

tøyserviett uavgjort
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uavgjortkamp ფრე
uavgjortresultat ფრე
uavgjørende არაგადამწყვეტი
uavgrenset შემოუსაზღვრელი
uavhengig დამოუკიდებელი

დამოუკიდებლად
uavhengighet დამოუკიდებლობა
uavhengighetsbegrep დამოუკიდებლობის ცნება
uavhengighetsbestrebelse სწრაფვა

დამოუკიდებლობისთვის
uavhengighetsbevegelse მოძრაობა

დამოუკიდებლობისთვის
uavhengighetsdag დამოუკიდებლობის დღე
uavhengighetserklæring დამოუკიდებლობის

გამოცხადება
uavhengighetsforkjemper დამოუკიდებლობისთვის

მებრძოლი
uavhengighetsfølelse დამოუკიდებლობის

შეგრძნება
uavhengighetskamp ბრძოლა

დამოუკიდებლობისთვის
uavhengighetsperiode დამოუკიდებლობის

პერიოდი
uavhengighetsproklamasjon დამოუკიდებლობის

გამოცხადება
uavhengighetssøkende დამოუკიდებლობის

მაძიებელი
uavhengighetstilhenger დამოუკიდებლობის

მომხრე
uavhengighetstrang სწრაფვა

დამოუკიდებლობისკენ
uavhengightserklæring დამოუკიდებლობის

დეკლარაცია
uavhentet აუღებელი
uavklart გაურკვეველი
uavkledd გაუხდელი
uavkortet შეუმოკლებელი
uavsluttet დაუმთავრებელი,

დაუსრულებელი
uavslørt გაუხსნელი, აუხდელი,

გამოუვლინებელი
uavtalt შეუთანხმებელი
uavvergelig მოუშორებელი
ubalanse დისბალანსი
ubalansert გაუწონასწორებელი,

დაუბალანსებელი
ubarbert გაუპარსავი
ubarmhjertig უმოწყალო
ubearbeidet დაუმუშავებელი
ubebodd დაუსახლებელი
ubeboelig დაუსახლებელი
ubebyggelig განაშენიანებისთვის

უვარგისი

ubedervet გაუფუჭებელი
ubedt დაუპატიჟებელი
ubefolket დაუსახლებელი
ubefruktet გაუნაყოფიერებელი
ubegavet უნიჭო
ubegavethet უნიჭობა
ubegravet დაუსაფლავებელი
ubegrenset შემოუსაზღვრელი,

შეუზღუდავი
ubegripelig გაუგებარი
ubegrunnet საფუძველს მოკლებული,

დაუფუძნებელი,
დაუსაბუთებელი

ubehag უსიამოვნო შეგრძნება
ubehagelig უსიამოვნო
ubehagelighet უსიამოვნება
ubehagsfølelse უსიამოვნო შეგრძნება
ubehandlet დაუმუშავებელი
ubehersket თავშეუკავებელი,

თავდაუჭერელი
ubehjelpelig უმწეო
ubeist ურჩხული
ubekjent უცნობი
ubekreftet დაუმოწმებელი

დაუდასტურებელი
ubekvem მოუხერხებელი

შეუფერებელი
მოუხერხებლად
შეუფერებლად

ubekvemmelighet მოუხერხებლობა
ubekymret უდარდელი, უზრუნველი,

უშფოთველი
ubekymrethet უდარდელობა
ubelastet დაუტვირთავი
ubeleilig მოუხერხებელი,

შეუფერებელი
ubemannet დაუკომპლექტებელი

უპილოტო
ubemerket შეუმჩნეველი
ubemidlet ხელმოკლე, ღარიბი
ubendig დაუოკებელი,

დაუმორჩილებელი
ubenyttet გამოუყენებელი
uberedskap მოუმზადებლობა
uberegnelig ურიცხვი, უთვალავი

არაპროგნოზირებადი
uberegnet დაუთვლელი
ubereknelig ურიცხვი, უთვალავი

არაპროგნოზირებადი
ubereknelighet არაპროგნოზირებადობა
uberoende დამოუკიდებელი
uberørt ხელუხლებელი

uavgjortkamp uberørt
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ubesatt ვაკანტური, თავისუფალი,
დაუკავებელი

ubeseiret დაუმარცხებელი
ubeskattet დაუბეგრავი
ubeskjeden მოურიდებელი,

მოუკრძალებელი
ubeskjedenhet მოურიდებლობა,

მოუკრძალებლობა
ubeskreven აღუწერელი
ubeskrivelig აღუწერელი
ubeskyttet დაუცველი
ubeslektet არანათესაური
ubesluttsom გაუბედავი, ყოყმანი
ubesluttsomhet გაუბედაობა
ubesmittet გაუსვრელი
ubestandig არამდგრადი, არამტკიცე
ubestandighet არამდგრადობა
ubestemmelig გაურკვეველი,

განუსაზღვრელი
ubestemmelighet განუსაზღვრელობა
ubestemt განუსაზღვრელი
ubestemthet განუსაზღვრელობა
ubestigelig აუღებელი
ubestikkelig მოუქრთამავი
ubestrid უდავო
ubestridelig უდავო
ubestridt უდავო
ubesvart პასუხგაუცემელი
ubesøkt მოუნახულებელი
ubetalelig ფასდაუდებელი
ubetalt გადაუხდელი
ubetenksom წინდაუხედავი
ubetenksomhet წინდაუხედაობა
ubetenkt მოუფიქრებელი
ubetimelig არადროული, უდროო
ubetinget უპირობო
ubetvingelig დაუოკებელი
ubetydelig უმნიშვნელო
ubetynget დაუმძიმებელი
ubevegelig უძრავი
ubevegelighet უძრაობა
ubevinget უფრთო, ფრთებშეუსხმელი
ubeviselig ვერდამტკიცებადი,

დაუმტკიცებადი
ubeviselighet დაუმტკიცებადობა
ubevisst გაუთვითცნობიერებული,

არაგათვითცნობიერებული
ubevissthet გაუთვითცნობიერებულობა
ubevæpnet შეუიარაღებელი
ubibelsk არაბიბლიური
ublandet სუფთა, მინარევების

გარეშე, გაუზავებელი
ublodig უსისხლო

ubroderlig არაძმური
ubrukbar უვარგისი, გამოუსადეგი,

გამოუსადეგარი
ubrukbarhet უვარგისობა,

გამოუსადეგობა
ubrukelig უვარგისი, გამოუსადეგი,

გამოუსადეგარი
ubrukeliggjøre გაფუჭება, მწყობრიდან

გამოყვანა
ubrukeliggjøring გაფუჭება, მწყობრიდან

გამოყვანა
ubrukelighet უვარგისობა,

გამოუსადეგობა
ubrukt გამოუყენებელი,

აუთვისებელი, უხმარი
ubuden დაუპატიჟებელი
ubunden შეუზღუდავი
ubygd დაუსახლებელი

აუგებელი, აუშენებელი
ubyråkratisk არაბიუროკრატული
ubønnhørlig გარდაუვალი

უმოწყალო
ubøyelig უდრეკი

არადრეკადი
ubåt წყალქვეშა ნავი
ubåtbase წყალქვეშა ნავების ბაზა
ubåtflåte წყალქვეშა ნავების ფლოტი
ubåthavn წყალქვეშა ნავების

ნავსადგური
ubåtmannskap წყალქვეშა ნავის ეკიპაჟი
ubåtobservasjon წყალქვეშა ნავიდან

დაკვირვება
ubåtpersonell წყალქვეშა ნავის ეკიპაჟი
ubåtsenkning წყალქვეშა ნავის ჩაძირვა
ubåtteknologi წყალქვეშა ნავების

ტექნოლოგია
ubåttype წყალქვეშა ნავის სახეობა
ubåtverft წყალქვეშა ნავსაშენი
udannet გაუთლელი

გაუნათლებელი
უზრდელი

udatert დაუთარიღებელი
udefinerbar განუმარტებელი
udefinert განუმარტებელი
udekket დაუფარავი, შეუფარავი
udelelig განუყოფელი
udelt განუყრელი
udeltagende არმონაწილე
udeltakende არმონაწილე
udemokratisk არადემოკრატიული
udetaljert არადეტალური
udetonert აუფეთქებელი
udiagnostisert დიაგნოზდაუსმელი

ubesatt udiagnostisert
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udiplomatisk არადიპლომატური
udisiplinert უდისციპლინო
udiskutabel უდავო
udiskuterbar უდავო
udokumentert დაუსაბუთებელი
udrepelig უკვდავი
udugelig უუნარო,

არაქმედითუნარიანი,
უნიათო

udugelighet უუნარობა, უნიათობა
udyktig უვარგისი

უუნარო, ქმედითუუნარო,
არაქმედითუნარიანი,
უნიათო

udyktighet უუნარობა, უნიათობა
udyr ურჩხული

გველეშაპი
udyrket არაკულტივირებული
udødelig უკვდავი
udødeliggjort უკვდავყოფილი
udødeliggjøre უკვდავყოფა
udødeliggjøring უკვდავყოფა
udødelighet უკვდავება
udødlighetsdrikk უკვდავების სასმელი
udømt გაუსამართლებელი
udøpt მოუნათლავი
uedel არაკეთილშობილი
uegennyttig უანგარო
uegennyttighet უანგარობა
uegnet უვარგისი, გამოუსადეგი,

გამოუსადეგარი
uegnethet უვარგისობა,

გამოუსადეგობა
uegoistisk არაეგოისტური
ueksplodert აუფეთქებელი
uekte ყალბი

ხელოვნური
uektefødt ქორწინებაგარეშე
uekthet სიყალბე
uelastisk არადრეკადი
uelegant არაელეგანტური
uelektrisk არაელექტრული
uemballert შეუფუთავი
uendelig გაუთავებელი

უსასრულო
უსასრულობა

uendeligdimensjonal უსასრულოგანზომილებიანი
uendelighet უსასრულობა
uendelighetsbegrep უსასრულობის ცნება
uendret უცვლელი
uengelsk არაინგლისური
uenhetlig არაერთგვაროვანი
uenighet უთანხმოება

uensartet არაერთგვაროვანი
uensartethet არაერთგვაროვნება
uensfarget არაერთფეროვანი
uensformet არაერთგვაროვანი
uenstemmig არაერთსულოვანი
uentydig არაერთმნიშვნელოვანი,

არაცალსახა,
არაერთაზროვანი

uentydighet არაცალსახობა
uer ზღვის ქორჭილა (თევზი

Sebastes marinus)
uerfaren გამოუცდელი
uerfarenhet გამოუცდელობა
uerklært გამოუცხადებელი
uerotisk არაეროტიკული
uerstattelig შეუცვლელი,

აუნაზღაურებადი
uerstattelighet შეუცვლელობა
uestetisk არაესთეტიკური
uetisk არაეთიკური
ufager ულამაზო
ufaglært არაკვალიფიცირებული
ufalsk არაყალბი
ufangen დაუტყვევებელი
ufarbar გაუვალი
ufarget შეუღებავი
ufarlig უსაფრთხო, უხიფათო

უწყინარი
ufarliggjort გაუვნებელყოფილი
ufarliggjøre უვნებელყოფა,

გაუვნებელყოფა
ufarliggjøring უვნებელყოფა,

გაუვნებელყოფა
ufarvet შეუღებავი
ufastsatt არგანსაზღვრული
ufattelig მიუწვდომელი, გაუგებარი
ufeilbar უტყუარი
ufeilbarhet უტყუარობა
ufeilbarlig უტყუარი
ufeilbarlighet უტყუარობა
ufeltmessig არასაველე
uferdig დაუმთავრებელი

დაუმწიფებელი
ufiksert დაუფიქსირებელი
ufilosofisk არაფილოსოფიური
ufin უხეში
ufinansiert დაუფინანსებელი
ufinsk არაფინური
uflaks უიღბლობა
ufleksibel მოუქნელი
ufo ამოუცნობი მფრინავი

ობიექტი, მფრინავი თეფში
ufokusert ყურადღებაგაფანტული

udiplomatisk ufokusert
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ufolkelig არახალხური
ufolog უფოლოგი
ufologi უფოლოგია
ufologisk უფოლოგიური
ufonetisk არაფონეტიკური
uforanderlig უცვლელი
uforandret უცვლელი
uforbederlig გამოუსწორებელი
uforberedt მოუმზადებელი

მოულოდნელი
uforbrennelig არააალებადი
uforbuden აუკრძალავი
ufordelaktig არამომგებიანი
ufordelaktighet არამომგებიანობა
ufordelt გაუნაწილებელი
ufordervet გაუფუჭებელი
ufordragelig აუტანელი
ufordøyelig მოუნელებელი
ufordøyet მოუნელებელი
uforeldet მოუძველებელი
uforenelig არათავსებადი,

შეუთავსებელი
uforenelighet არათავსებადობა,

შეუთავსებლობა
uforenet გაუერთიანებელი
uforenlig არათავსებადი
uforenlighet არათავსებადობა
uforfalsket გაუყალბებელი
uforfalskethet გაუყალბებლობა
uforgjengelig წარუვალი, მარადიული
uforgjengelighet წარუვალობა
uforglemmelig დაუვიწყარი
uforgripelig უდრეკი
uforhindret შეუფერხებელი
uforholdsmessig არათანაზომადი
uforholdsmessighet არათანაზომიერება
uforklarlig აუხსნელი
uforklart აუხსნელი
uforkortet შეუმოკლებელი
uforlenget გაუხანგრძლივებელი
uforlignelig განუმეორებელი,

შეუდარებელი, უბადლო
uforlikelig არათავსებადი,

შეუთავსებელი,
შეურიგებელი,
შეუწყნარებელი

uforlikelighet არათავსებადობა
შეურიგებლობა,
შეუწყნარებლობა

uforliknelig განუმეორებელი,
შეუდარებელი, უბადლო

uformatert დაუფორმატებელი
uformelig უფორმო

uformell არაფორმალური
uformelt არაფორმალური
uforminsket დაუპატარავებელი
uformuende ხელმოკლე
ufornedret დაუმცირებელი
ufornuftig არაგონივრული, საღ აზრს

მოკლებული
ufornærmet გაუნაწყენებელი
uforpliktende რომელიც ვალდებულებას

არ გაკისრებს
uforpliktet ვალდებულებების არმქონე
uforsikret დაუზღვეველი
uforsiktig წინდაუხედავი,

გაუფრთხილებელი
uforsiktighet წინდაუხედაობა,

გაუფრთხილებელბა
uforskammet უსირცხვილო

კადნიერი
uforskammethet უხამსობა
uforskyldt დაუმსახურებელი

უდანაშაულო
uforsonlig შეურიგებელი,

შეუწყნარებელი
uforsonlighet შეურიგებლობა,

შეუწყნარებლობა
uforstand გაუგებრობა,

გაუთვითცნობიერებულობა
სიბრიყვე

uforstandig გაუგებარი
uforsterket გაუმყარებელი,

გაუძლიერებელი
uforstyrrelig აუღელვებელი
uforstyrret აუღელვებელი
uforståelig გაუგებარი, მიუწვდომელი
uforsvarlig უპასუხისმგებლო
ufortalt გაუთქმელი
ufortjent დაუმსახურებელი
ufortollet განუბაჟებელი
uforurenset დაუბინძურებელი
uforutsebar განუჭვრეტელი,

არაპროგნოზირებადი
uforutsett გაუთვალისწინებელი
uforutsigbar არაპროგნოზირებადი
uforutsigbarhet არაპროგნოზირებადობა
uforutsigelig განუჭვრეტელი,

არაპროგნოზირებადი
uforutsigelighet არაპროგნოზირებადობა
uforventet მოულოდნელი
uforvirret დაუბნეველი
uforårsaket განუპირობებელი
ufrakommelig გარდაუვალი
uframkommelig გაუვალი
ufransk არაფრანგული

ufolkelig ufransk
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ufred ომი
შუღლი
შფოთვა

ufredsperiode ომის პერიოდი
ufredstid ომის დრო
ufremkommelig გაუვალი
ufri არათავისუფალი
ufrihet ტყვეობა

თავისუფლების არქონა
ufrivillig უნებური
ufrivillighet უნებურობა
ufrossen გაუყინავი
ufruktbar უნაყოფო
ufruktbarhet უნაყოფობა
ufullbyrdet განუხორციელებელი
ufullendt დაუმთავრებელი,

დაუსრულებელი,
არდამთავრებული

ufullført დაუმთავრებელი,
დაუსრულებელი,
განუხორციელებელი

ufullkommen არასრულყოფილი
ufullkommenhet არასრულყოფილება
ufullstendig არასრული,

არასრულფასოვანი
ufullstendighet არასრულფასოვნობა
ufullvoksen არაზრდასრული
ufylt გაუვსებელი
ufysiologisk არაფიზიოლოგიური
ufødt დაუბადებელი
ufølsom არამგრძნობიარე

უგულო
ufølsomhet არამგრძნობიარობა
ufør უმწეო, ინვალიდი,

დაინვალიდებული
uførepensjon ინვალიდობის პენსია
uførhet ინვალიდობა
ugagn ზარალი
ugagnsdyr მავნებელი, პარაზიტი
ugagnsfull მავნებელი
ugagnskråke მავნებელი, პარაზიტი
ugift დაუოჯახებელი,

დაუქორწინებელი,
გაუთხოვარი, უცოლო

ugiftig არაშხამიანი
ugiftighet არაშხამიანობა,

არატოქსიკურობა
ugjendrivelig უდავო, უცილობელი
ugjenkallelig საბოლოოდ, უიმედოდ
ugjenkjennelig ამოუცნობადი
ugjenkjennelighet ამოუცნობადობა
ugjennomførbar განუხორციელებადი
ugjennomførbarhet განუხორციელებადობა

ugjennomførlig შეუსრულებელი,
განუხორციელებელი,
გაუტარებადი,
შეუძლებელი

ugjennomførlighet განუხორციელებადობა
ugjennomført შეუსრულებელი,

განუხორციელებელი
ugjennomsiktig გაუმჭვირვალე, მღვრიე
ugjennomsiktighet გაუმჭვირვალება
ugjennomskinnelig გაუმჭვირვალე
ugjennomskinnelighet გაუმჭვირვალება
ugjennomskuelig გაუმჭვირვალე
ugjennomskuelighet გაუმჭვირვალება
ugjennomtenkt გაუაზრებელი
ugjennomtrengelig გაუმტარი

გაუვალი
შეუღწევადი

ugjennomtrengelighet შეუღწევადობა
ugjerne უხალისოდ
ugjerning დანაშაული,

ბოროტმოქმედება
ugjerningsmann ავკაცი, ბოროტმოქმედი
ugjerningssted დანაშაულის ჩადენის

ადგილი
ugjestfri არასტუმართმოყვარე
ugjestfrihet არასტუმართმოყვარეობა
ugjestmild არასტუმართმოყვარე
ugjestmildhet არასტუმართმოყვარეობა
ugjort გაუკეთებელი
ugjørlig აღუსრულებადი,

შეუძლებელი
ugle ბუ (ფრინველთა რიგი

Strigiformes)
ugleart ბუს სახეობა
ugleblikk ალმაცერი მზერა
uglereir ბუს ბუდე
uglese ალმაცერად ყურება
ugleseing ალმაცერად ყურება
ugleskrik ბუს ძახილი
ugleunge ბუს ბარტყი
ugrei ჭირვეული
ugresk არაბერძნული
ugress სარეველა
ugressdreper ჰერბიციდი
ugressmiddel ჰერბიციდი
ugressplante სარეველა
ugrundig არასაფუძვლიანი
ugrunnet საფუძველს მოკლებული,

უსაფუძვლო
ugudelig უღმერთო
ugunstig არახელსაყრელი,

არასახარბიელო

ufred ugunstig
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ugyldig ბათილი, ძალადაკარგული,
ვადაგასული

ugyldiggjøre გაუქმება, ბათილად ცნობა
ugyldiggjøring გაუქმება, ბათილად ცნობა
ugyldighetserklæring ბათილად ცნობა
uharmonisk არაჰარმონიული
uhederlig არაკეთილსინდისიერი
uhederlighet არაკეთილსინდისიერება
uhelbredelig განუკურნებადი,

განუკურნებელი,
უკურნებელი

uheldig წარუმატებელი, მარცხიანი,
უიღბლო

uheldigvis სამწუხაროდ, საუბედუროდ
uhell უბედურება

მარცხი, წარუმატებლობა
uhellsbringende ავისმომასწავებელი,

უბედურების მომტანი
uhellvarslende ავისმომასწავებელი
uhemmelig არასაიდუმლო,

გაუსაიდუმლოებელი
uhemmet თავშეუკავებელი,

აულაგმავი
uhengt დაუკიდებელი
uhensiktsmessig არამიზნობრივი
uhensiktsmessighet არამიზნობრიობა
uhistorisk არაისტორიული
uhjelpelig უმწეო
uholdbar არაგამძლე, არამყარი

აუტანელი
uhverdagslig არაყოველდღიური
uhyggefølelse უსიამოვნო შეგრძნება
uhyggekjensle უსიამოვნო შეგრძნება
uhyggelig უსიამოვნო, არასასიამოვნო
uhyggesfølelse უსიამოვნო შეგრძნება
uhyggeskjensle უსიამოვნო შეგრძნება
uhyggesstemning ცუდი განწყობა
uhyggestemning ცუდი განწყობა
uhygienisk არაჰიგიენური
uhyre ურჩხული

უზარმაზარი
uhøflig უზრდელი, უთავაზო
uhøflighet უზრდელობა
uhøgtidelig არასაზეიმო
uhørlig ჩუმი
uhørt გაუგონარი, არგაგონილი
uhøytidelig არასაზეიმო
uhåndgripelig მოუხელთებელი

არასაგრძნობი
uhåndterlig მოუხელთებელი
uhåndterlighet მოუხელთებლობა
uidentifisert ამოუცნობი
uimotsagt პასუხგაუცემელი

uimotsigelig უდავო
uimotstridelig უდავო
uinnpakket შეუფუთავი
uinteressant უინტერესო
uinteressert დაუინტერესებელი
uisolert არაიზოლირებული
ujevn არათანაბარი, არასწორი
ujevnt არათანაბრად
ujordet დაუმიწებელი
ujordisk არამიწიერი
ukampdyktig არაბრძოლისუნარიანი,

ბრძოლისუუნარო
ukanonisk არაკანონიკური
ukarakteristisk არადამახასიათებელი
ukarismatisk არაქარიზმატული,

ქარიზმამოკლებული
ukatolsk არაკათოლიკური
uke კვირა
ukeavis ყოველკვირეული გაზეთი
ukeblad ყოველკვირეული ჟურნალი
ukedag კვირის დღე
ukegammel ერთკვირიანი
ukekort ერთკვირიანი ბილეთი
ukelang ერთკვირიანი
ukemagasin ყოველკვირეული ჟურნალი
ukemeny კვირის მენიუ
ukentlig ყოველკვირეული
ukeoversikt კვირის მიმოხილვა
ukerevy კვირის მიმოხილვა
ukesavis ყოველკვირეული გაზეთი
ukeskort ერთკვირიანი ბილეთი
ukeslutt კვირის ბოლო
ukesmagasin ყოველკვირეული ჟურნალი
ukesprogram კვირის პროგრამა
ukevis ყოველკვირეულად
ukjennelig ამოუცნობადი
ukjent უცნობი
ukjønnet უსქესო
uklar ბუნდოვანი

მღვრიე
uklarhet ბუნდოვანება
uklassisk არაკლასიკური
ukledd ჩაუცმელი
ukledelig შეუფერებელი
uklippet შეუჭრელი
uklok გაუაზრებელი,

არაგონივრული
uklokhet არაგონივრულობა
uklokskap არაგონივრულობა
uknuselig უმტვრევი, არამსხვრევადი
uknust დაუმსხვრეველი,

დაუმტვრეველი
ukokt მოუხარშავი

ugyldig ukokt
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ukollegial არაკოლეგიალური
ukomfortabel არაკომფორტული
ukommersiell არაკომერციული
ukompatibel არათავსებადი
ukomplett არასრული
ukomplisert მარტივი
ukomprimert შეუკუმშავი
ukonsentrert არაკონცენტრირებული

ყურადღებაგაფანტული
ukonstitusjonell არაკონსტიტუციური
ukontrollerbar არაკონტროლირებადი
ukontrollert უკონტროლო,

არაკონტროლირებადი,
გაუკონტროლებელი

ukontroversiell არაწინააღმდეგობრივი
ukonvensjonell არაჩვეულებრივი,

არაკონვენციური
ukoordinert არაკოორდინირებული
ukorrekt არასწორი, არაკორექტული
ukorrekthet არაკორექტულობა
ukorrigert შეუსწორებელი
ukorrupt არაკორუმპირებული
ukrainer უკრაინელი
ukrainsk უკრაინული
ukrainskspråklig უკრაინულენოვანი
ukrenkelig წმინდა, ხელშეუხებელი
ukristelig არაქრისტიანული
ukristen არაქრისტიანი
ukristendom არაქრისტიანობა
ukritisk არაკრიტიკული
ukryptert დაუშიფრავი
ukuelig დაუჩოქებელი
ukultur უკულტურობა
ukunnig უცოდინარი, უვიცი,

უმეცარი
ukunstig არახელოვნური
ukvalifisert არაკვალიფიცირებული
ukvinnelig არაქალური
ukvinnelighet არაქალურობა
ukyndig უცოდინარი, უვიცი,

უმეცარი
ukyndighet უცოდინარობა, უვიცობა
uladet დაუმუხტავი, დაუტენავი
uland განვითარებადი ქვეყანა
ulangvarig არახანგრძლივი
ule ღმუილი, ყმუილი
ulegalisert არალეგალიზებული
ulegelig განუკურნებადი,

განუკურნებელი,
უკურნებელი

ulegemlig არანივთიერი
ulegitim არალეგიტიმური

uleilig მოუხერხებელი,
შეუფერებელი

ulempe ნაკლი, სისუსტე, ხარვეზი
ulesbar გაურკვეველი,

წაუკითხვადი
uleselig გაურკვეველი,

წაუკითხვადი
ulest წაუკითხავი
ulidelig აუტანელი
ulik განსხვავებული, სხვაგვარი
ulike უთანასწორო

არატოლი
კენტი

ulikeartet არაერთგვაროვანი
ulikebehandle განსხავებულად მოპყრობა
ulikesidet არატოლგვერდა
ulikesidig არატოლგვერდა
ulikestilt გაუთანაბრებელი
ulikevektig არაწონასწორული
ulikeverdig არატოლფასი
ulikhet უტოლობა

უთანასწორობა
განსხვავება

ulikhetstegn უტოლობის ნიშანი
ulineær არაწრფივი
ulisensiert ულიცენზიო
ulk გამოცდილი მეზღვაური

(ზღვის მგელი)
ull შალი

მატყლი
ullaktig შალისებური
ullbryllup ქორწილის მეშვიდე

წლისთავი
ullbukse შალის შარვალი
ulleksport შალის ექსპორტი
ullgenser შალის სვიტრი
ullkjole შალის კაბა
ullkvalitet შალის ხარისხი
ullskjerf შალის ყელსახვევი
ullstrømpe შალის წინდა
ullteppe შალის გადასაფარებელი
ulltrøye შალის მაისური
ulltråd შალის ძაფი
ulltøy შალის ტანსაცმელი
ullue შალის ქუდი
ullundertøy შალის ქვედა საცვალი
ullvott შალის ფათათური
ulogisk არალოგიკური, ლოგიკას

მოკლებული
ulogiskhet არალოგიკურობა
ulojal არალოიალური
ulovfestet დაუკანონებელი

ukollegial ulovfestet

Norsk-georgisk ordbok 446



ulovlig უკანონო, არალეგალური,
არაკანონიერი,
კანონსაწინააღმდეგო

ulovliggjort კანონგარეშე
გამოცხადებული

ulovlighet უკანონობა
ulster პალტო
ultimatum ულტიმატუმი
ultimatumlignende ულტიმატუმის მაგვარი
ultrafiolett ულტრაიისფერი
ultrakonservativ ულტრაკონსერვატიული
ultrakort ულტრამოკლე
ultrakortbølge ულტრამოკლე ტალღა
ultralyd ულტრაბგერა
ultralyddiagnostikk ულტრასონოგრაფია
ultralydundersøkelse ულტრასონოგრაფია
ultramoderne ულტრათანამედროვე
ultranasjonalist ულტრანაციონალისტი
ultranasjonalistisk ულტრანაციონალისტური
ultraradikal ულტრარადიკალი
ultrarask ულტრასწრაფი
ultrarød ინფრაწითელი
ultrasonografi ულტრასონოგრაფია
uluftet გაუნიავებელი
ulv მგელი
ulvaktig მგლისებური, მგლური
ulveaktig მგლისებური, მგლური
ulveart მგლის სახეობა
ulvebestand მგლების პოპულაცია
ulvebinne ძუ მგელი
ulveflokk მგლების ხროვა
ulvehi მგლის ბუნაგი
ulvehund ირლანდიური ნაგაზი
ulvehyl მგლის ყმუილი
ulvejakt მგელზე ნადირობა
ulveskinn მგლის ტყავი
ulvetid რთული დრო
ulveunge მგლის ლეკვი
ulvinne ძუ მგელი
ulvunge მგლის ლეკვი
ulyd ხმაური
ulydig ურჩი, დაუმორჩილებელი
ulydighet დაუმორჩილებლობა
ulydighetsaksjon დაუმორჩილებლობის აქცია
ulydighetsbevegelse დაუმორჩილებლობის

მოძრაობა
ulydighetskampanje დაუმორჩილებლობის

კამპანია
ulykke უბედურება, უბედური

შემთხვევა
ulykkebringende უბედურების მომტანი
ulykkelig უბედური
ulykkelighet უბედურება

ulykkeligvis სამწუხაროდ
ulykkesbil ავარიაში მოყოლილი

მანქანა
ulykkesbringende ავისმომასწავებელი,

უბედურების მომტანი
ulykkesforebygging უბედური შემთხვევების

თავიდან აცილება
ulykkeshendelse უბედური შემთხვევა
ulykkeshending უბედური შემთხვევა
ulykkesoffer უბედური შემთხვევის

მსხვერპლი
ulykkesområde ავარიის ადგილი
ulykkesrammet უბედური შემთხვევისას

დაზარალებული
ulykkessted უბედური შემთხვევის

ადგილი
ulykkestatistikk უბედური შემთხვევების

სტატისტიკა
ulykkestidspunkt უბედური შემთხვევის

მომენტი
ulykkestilfelle უბედური შემთხვევა
ulykkesøyeblikk უბედური შემთხვევის

მომენტი
ulykkesårsak უბედური შემთხვევის

მიზეზი
ulykkevarslende უბედურების

მომასწავებელი,
ავისმომასწავებელი

ulyst უხალისობა
ulærd უსწავლელი
ulønnet უხელფასო
ulønnsom არამომგებიანი,

არარენტაბელური,
არასარფიანი

uløselig გადაუჭრელი
განუყრელი
არახსნადი, უხსნარი

uløst გადაუჭრელი,
გადაუწყვეტელი

ulåst დაუკეტავი, ღია
umagnetisert დაუმაგნიტებელი
umalt შეუღებავი

დაუფქვავი
umandig არავაჟკაცური
umannlig არაკაცური
umaskert შეუნიღბავი
umatematisk არამათემატიკური
umateriell არამატერიალური
umedgjørlig ჯიუტი, უკომპრომისო
umedgjørlighet უკომპრომისობა
umedviten არაშეგნებული,

არაცნობიერი,
გაუცნობიერებელი

ulovlig umedviten
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umelodisk არამელოდიური
umenneske ურჩხული, არაადამიანი,

მტარვალი
umenneskelig არაადამიანური
umenneskelighet არაადამიანობა
umerkelig არასაგრძნობი
umerket მოუნიშნავი
umetafysisk არამეტაფიზიკური
umetallisk არამეტალური
umetodisk არამეთოდური
umettelig გაუმაძღარი
umettelighet გაუმაძღრობა
umettet დაუკმაყოფილებელი

უჯერი
umiddelbar უშუალო, პირდაპირი
umiddelbarhet უშუალობა
umiddelbart უშუალოდ
uminnelig უხსოვარი
umodellert არამოდელირებული
umoden მკვახე, მოუმწიფებელი,

უმწიფარი, დაუმწიფებელი
umodenhet მოუმწიფებლობა,

უმწიფრობა
umodenskap მოუმწიფებლობა,

უმწიფრობა
umoderlig არადედისეული,

არადედობრივი
umoderne არათანამედროვე
umontert დაუმონტაჟებელი
umoral უზნეობა, ამორალურობა
umoralitet უზნეობა, ამორალურობა
umoralsk ამორალური,

ზნედაცემული,
ზნეობაშერყეული, უზნეო

umoralskhet ამორალურობა
umorsom არასასაცილო
umotivert არამოტივირებული,

მოტივაციას მოკლებული
umulig შეუძლებელი

აუტანელი
umulighet შეუძლებლობა
umusikalsk არამუსიკალური
umyndig არასრულწლოვანი

მეურვეობის ქვეშ მყოფი
umælende მუნჯი
umålbar არაზომადი

არათანაზომადი
umålelig არაზომადი

არათანაზომადი
umåteholden არაზომიერი
umåteholdenhet თავშეუკავებლობა

umåtelig უზარმაზარი
უაღრესი, უზომო
მოუზომავი

unasjonal არაეროვნული
unaturlig არაბუნებრივი
under ქვეშ

სასწაული, საოცრება,
საკვირველება

underalgebra ქვეალგებრა
underarm წინამხარი
underart ქვესახეობა
underavdeling ქვეგანყოფილება
underavdelingspersonale ქვეგანყოფილების

პერსონალი
underavsnitt ქვეაბზაცი
underbar საოცარი, სასწაულებრივი
underbevisst ქვეცნობიერი
underbevæpnet ცუდათ შეიარაღებული
underbukse ტრუსი, ნიფხავი

შიგნით ჩასაცმელი
შარვალი

underbuksehumor უხამსი იუმორი
underbygge დასაბუთება, დაფუძნება
underdel ქვედა ნაწილი
underetasje ქვედა სართული
underfamilie ქვეოჯახი
underforstå გულისხმობა
underforstått ნაგულისხმევი
underfull საოცარი, სასწაულებრივი
underfundig ქვეშქვეშა
undergang წასვლა, დაღუპვა

მიწისქვეშა გადასასვლელი
undergi დაქვემდებარება
undergjerning სასწაული
undergjørende სასწაულებრივი,

სასწაულმოქმედი
undergrave ძირის გამოთხრა
undergravende ძირგამომთხრელი
undergravet ძირგამოთხრილი
undergrunn იატაკქვეშეთი,

მიწისქვეშეთი
undergrunnsavis იატაკქვეშა გაზეთი
undergrunnsbane მეტრო
undergrunnsbanenett მეტროს სისტემა
undergrunnsbevegelse იატაკქვეშა მოძრაობა
undergrunnskompleks მიწისქვეშა კომპლექსი
undergrunnskultur იატაკქვეშა კულტურა
undergrunnsorganisasjon იატაკქვეშა ორგანიზაცია
undergrunnstunnel მიწისქვეშა გვირაბი
undergrunnsvirksomhet იატაკქვეშა საქმიანობა
undergå გამოვლა
underholde შენახვა

გართობა

umelodisk underholde
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underholdende გასართობი
underholder გამრთობი
underholdning გართობა
underholdningsbidrag ალიმენტი
underholdningshovedstad გართობის დედაქალაქი
underholdningslitteratur გასართობი ლიტერატურა
underholdningsmessig გასართობი
underholdningsmusikk გასართობი მუსიკა
underholdningsprogram გასართობი პროგრამა
underholdningsøyemed გასართობად, გართობის

მიზნით
underholdsbidrag ალიმენტი
underhuds კანქვეშა
underhudsfett კანქვეშა ცხიმი
underhånden მალულად, ფარულად
underhåndsavtale ფარული გარიგება
underjordisk მიწისქვეშა
underkapittel ქვეთავი
underkaste დამორჩილება
underkastelse დამორჩილება
underkategori ქვეკატეგორია
underkjenne გაუქმება

არასათანადოდ დაფასება
underkjeve ქვედა ყბა
underkjole პერანგი
underkjølt გადაცივებული
underklasse ქვედა ფენა
underklær ქვედა საცვალი
underkue ჩახშობა
underlag საფენი

საფუძველი
underleppe ქვედა ტუჩი
underlig უცნაური, საოცარი

უცნაურად, საოცრად,
გასაოცრად

underliggende ქვემორე
ფუძემდებელი

underlighet უცნაურობა
underliv მუცელი

საშვილოსნოს არე
underlivssjukdom საშვილოსნოს დაავადება
underlivssykdom საშვილოსნოს დაავადება
underminere დანაღმვა

ძირის გამოთხრა
undernebb ქვედა ნისკარტი
underordne დამორჩილება,

დაქვემდებარება
underordnet დაქვემდებარებული
underregion ქვერეგიონი
underretning შეტყობინება
underrette შეტყობინება, ინფორმირება
underside ქვედა მხარე
undersjøisk ზღვისქვეშა

undersjøskabel ზღვისქვეშა კაბელი
underskjørt შიგნით ჩასაცმელი

ქვედატანი
underskog ქვეტყე
underskrevet ხელმოწერილი
underskrift ხელმოწერა
underskriftsaksjon ხელმოწერების შეგროვება
underskriftskampanje ხელმოწერების შეგროვება
underskriftsliste ხელმომწერთა სია
underskrive ხელის მოწერა
underskriver ხელმომწერი
underskudd დანაკლისი

ზარალი
underskuddsbedrift წამგებიანი საწარმო
underskuddsforetak წამგებიანი კომპანია
underslag ხარჯი
underslå ხარჯვა

დამალვა
underst ქვედა
understasjon ქვესადგური
understreke ხაზგასმა
understreket ხაზგასმული
understreking ხაზგასმა
understrekning ხაზგასმა
understrøm წყლისქვეშა დინება

ქვედინება
understøtte მხარდაჭერა, დაჭერა
understøttelse მხარდაჭერა
understøtter მხარდამჭერი
understå გაბედვა
undersøke გამოკვლევა

გამოძიება
შემოწმება, გამოცდა,
გასინჯვა
გარკვევა

undersøkelse გამოკვლევა, შემოწმება,
გასინჯვა, გამოძიება

undersøkelsesarbeid კვლევითი სამუშაო
undersøkelsesborehull საცდელი ჭაბურღილი
undersøkelsesfase კვლევის ფაზა
undersøkelsesgruppe კვლევითი ჯგუფი
undersøkelseskommisjon საგამოძიებო კომისია
undersøkelsesmetode კვლევის მეთოდი

გამოძიების მეთოდი
undersøkelsesobjekt კვლევის ობიექტი
undersøkelsesområde კვლევის სფერო
undersøkelsesperiode კვლევის პერიოდი
undersøkelsesprogram კვლევითი პროგრამა
undersøkelsesprosess კვლევის პროცესი

გამოძიების პროცესი
undersøkelsesresultat კვლევის შედეგი

გამოძიების შედეგი

underholdende undersøkelsesresultat
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undersøkelsesvirksomhet კვლევითი საქმიანობა
საგამოძიებო საქმიანობა

undersøkingsborehull საცდელი ჭაბურღილი
undersøkingsfase გამოძიების ფაზა
undersøkingskommisjon საგამოძიებო კომისია
undersøkingsperiode კვლევის პერიოდი
undertann ქვედა კბილი
undertegne ხელმოწერა
undertegnede ქვემორე ხელმომწერი
undertegner ხელმომწერი
undertegningsdato ხელმოწერის თარიღი
undertegningstidspunkt ხელმოწერის მომენტი
undertekst ქვეტექსტი
undertiden დროდადრო
undertittel ქვესათაური
undertrykk დაბალი წნევა
undertrykke ჩაგვრა, ჩახშობა
undertrykkelse ჩაგვრა, ჩახშობა
undertrykker მჩაგვრელი
undertrøye შიგნით ჩასაცმელი მაისური
undertype ქვეტიპი
undertøy ქვედა საცვალი
undertøyforretning ქვედა საცვლის მაღაზია
undertøyskolleksjon ქვედა საცვლის კოლექცია
underutviklet განუვითარებელი
undervanns წყალქვეშა
undervannsarbeid წყალქვეშა სამუშაო
undervannsarkeologi წყალქვეშა არქეოლოგია
undervannsbilde წყალქვეშა სურათი
undervannsbåt წყალქვეშა ნავი
undervannsfarkost წყალქვეშა ნავი
undervannsfartøy წყალქვეშა ნავი
undervannsfauna წყალქვეშა ფაუნა
undervannsfjell წყალქვეშა კლდე
undervannsfotografering წყალქვეშა ფოტოგადაღება
undervannsgrotte წყალქვეშა გამოქვაბული
undervannsjordskjelv წყალქვეშა მიწისძვრა
undervannskabel წყალქვეშა კაბელი
undervannskamera წყალქვეშა კამერა
undervannsmine წყალქვეშა ნაღმი
undervannsoperasjon წყალქვეშა ოპერაცია
undervannsopptak წყალქვეშა გადაღება
undervannsplatå წყალქვეშა პლატო
undervannsrørledning წყალქვეშა მილსადენი
undervannssprengning წყალქვეშა აფეთქება
undervannstunnel წყალქვეშა გვირაბი
undervannsverden წყალქვეშა სამყარო
undervannsvulkan წყალქვეშა ვულკანი
underveis გზაში
underverden მიწისქვეშეთი

ჯოჯოხეთი
underverk საოცრება, სასწაული
undervise სწავლება

underviser მასწავლებელი, პედაგოგი
undervisning სწავლება
undervisningsbok სახელმძღვანელო
undervisningsfag სასწავლო საგანი
undervisningsform სწავლების ფორმა
undervisningsinstitusjon სასწავლო დაწესებულება
undervisningsmateriale სასწავლო მასალა
undervisningsmessig სასწავლო
undervisningsmetode სწავლების მეთოდი
undervisningsmetodikk სწავლების მეთოდიკა
undervisningsminister განათლების მინისტრი
undervisningsmodell სწავლების მოდელი
undervisningsplan სასწავლო გეგმა
undervisningsprinsipp სწავლების პრინციპი
undervisningsprogram სასწავლო პროგრამა
undervisningsprosjekt სასწავლო პროექტი
undervisningssenter სასწავლო ცენტრი
undervisningssprog სწავლების ენა
undervisningsspråk სწავლების ენა
undervisningssystem განათლების სისტემა
undervisningstime ლექცია, გაკვეთილი
undervisningsøyemed სასწავლებლად
undervisningsår სასწავლო წელი
undervurdere არასათანადოდ შეფასება,

ვერდაფასება
undervurdering არასათანადოდ შეფასება,

ვერდაფასება
underårig მცირეწლოვანი
undre ქვედა

გაოცება
undskyldning მობოდიშება
undulat ტალღოვანი თუთიყუში

(ჩიტი Melopsittacus
undulatus)

unektelig უდავო
unevnelig აღუწერელი
unevnt უსახელო, უხსენებელი

დაუსახელებელი
ung ახალგაზრდა
ungarer უნგრელი
ungarsk უნგრული
ungarsktalende უნგრულად მოლაპარაკე
ungdom ახალგაზრდობა, სიჭაბუკე
ungdommelig ახალგაზრდული
ungdomsalder ახალგაზრდობა
ungdomsavdeling ახალგაზრდული

განყოფილება
ungdomsavis ახალგაზრდული გაზეთი
ungdomsbevegelse ახალგაზრდული მოძრაობა
ungdomsblad ახალგაზრდული ჟურნალი
ungdomsbok ახალგაზრდული წიგნი
ungdomsfilmfestival ახალგაზრდული ფილმების

ფესტივალი

undersøkelsesvirksomhet ungdomsfilmfestival

Norsk-georgisk ordbok 450



ungdomsgenerasjon ახალგაზრდა თაობა
ungdomsgruppe ახალგაზრდების ჯგუფი
ungdomshelt ახალგაზრდობის გმირი
ungdomsidol ახალგაზრდობის კერპი
ungdomsidrett ახალგაზრდული სპორტი
ungdomsklubb ახალგაზრდული კლუბი
ungdomskongress ახალგაზრდობის კონგრესი
ungdomskonsert ახალგაზრდული კონცერტი
ungdomskriminalitet დამნაშავეობა

ახალგაზრდებს შორის
ungdomslandslag ახალგაზრდული ნაკრები
ungdomsleir ახალგაზრდული ბანაკი
ungdomslitteratur ახალგაზრდული

ლიტერატურა
ungdomsminne ახალგაზრდობის მოგონება
ungdomsorganisasjon ახალგაზრდული

ორგანიზაცია
ungdomsprogram ახალგაზრდული პროგრამა
ungdomsskole საშუალო სკოლის ზედა

საფეხური (7-10 კლასები)
ungdomsteater ახალგაზრდული თეატრი
ungdomstid ახალგაზრდობა,

ახალგაზრდობის პერიოდი
ungdomsvenn ახალგაზრდობის მეგობარი
ungdomsvenninne ახალგაზრდობის მეგობარი
ungdomsår ახალგაზრდობის წლები
unge ბავშვი

ბარტყი
ლეკვი, ბოკვერი

unggutt ახალგაზრდა
ungjente ახალგაზრდა გოგო
ungkar უცოლო ახალგაზრდა,

ვაჟიშვილი
ungkarskvinne შუახნის გაუთხოვარი ქალი
ungkarstid ვაჟიშვილობის პერიოდი
ungmøy ახალგაზრდა გოგო
ungpike ახალგაზრდა გოგო
ungsosialist ახალგაზრდა სოციალისტი
uniform ერთფეროვანი

ფორმა, უნიფორმა
uniformsbukse ფორმის შარვალი
uniformskledd ფორმიანი
unik უნიკალური
unilateral ცალმხრივი
union კავშირი
unionsdannelse კავშირის შექმნა
unionsflagg კავშირის დღოშა
unionsoppløsning კავშირის დაშლა
unionssymbol კავშირის სიმბოლო
unionsutvidelse კავშირის გაფართოება
univers სამყარო
universal უნივერსალური
universalnøkkel უნივერსალური გასაღები

universell უნივერსალური
universitet უნივერსიტეტი
universitetsansatt უნივერსიტეტის

თანამშრომელი
universitetsbibliotek უნივერსიტეტის

ბიბლიოთეკა
universitetsbygg უნივერსიტეტის შენობა
universitetsbygning უნივერსიტეტის შენობა
universitetsforeleser უნივერსიტეტის ლექტორი
universitetsforlag უნივერსიტეტის

გამომცემლობა
universitetsklinikk უნივერსიტეტის კლინიკა
universitetsledelse უნივერსიტეტის

ხელმძღვანელობა
universitetslektor უნივერსიტეტის ლექტორი
universitetsmiljø საუნივერსიტეტო გარემო
universitetsnivå უნივერსიტეტის დონე
universitetsprofessor უნივერსიტეტის

პროფესორი
universitetsrektor უნივერსიტეტის რექტორი
universitetssjukehus უნივერსიტეტის

საავადმყოფო
universitetssykehus უნივერსიტეტის

საავადმყოფო
universitetsutdannelse უმაღლესი განათლება
universitetsutdannet უმაღლესდამთავრებული
universitetsutdanning უმაღლესი განათლება
unna -დან

შორს, განზე
unnabakke დაღმართი
unnagjøre დამთავრება, მოთავება
unnfange ჩასახვა
unnfangelse ჩასახვა
unngå არიდება
unngåelse არიდება
unnlate უგულებელყოფა

თავის არიდება
unnskyld უკაცრავად, ბოდიში
unnskylde ბოდიშის მოხდა,

მობოდიშება
unnskyldning ბოდიში
unnslippe გაქცევა, გაპარვა
unnta გამოკლება, გამონაკლისად

მიჩნევა
unntagelse გამონაკლისი
unntagelsestilfelle გამონაკლისი შემთხვევა
unntagelsestilstand საგანგებო მდგომარეობა
unntagelsesvis გამონაკლისის სახით
unntak გამონაკლისი
unntakelse გამონაკლისი
unntakelsestilfelle გამონაკლისი შემთხვევა
unntakelsestilstand საგანგებო მდგომარეობა
unntakelsesvis გამონაკლისის სახით

ungdomsgenerasjon unntakelsesvis
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unntaksbestemmelse საგანგებო გადაწყვეტილება
unntakskrav საგანგებო მოთხოვნა
unntaksliste გამონაკლისთა სია
unntaksløs გამონაკლისის გარეშე
unntaksmenneske გამორჩეული ადამიანი
unntakssituasjon საგანგებო მდგომარეობა
unntakstilfelle გამონაკლისი შემთხვევა
unntakstilstand საგანგებო მდგომარეობა
unntaksvilkår საგანგებო პირობები
unntaksvis გამონაკლისის სახით
unntatt გამოკლებით
unordisk არასკანდინავიური
unormal არანორმალური
unorsk არანორვეგიული
unorskhet არანორვეგიულობა
unse უნცია
unummerert დაუნომრავი
unytte ამაო, ფუჭი
unyttig უსარგებლო

ამაო, ფუჭი
unødig ზედმეტი
unødvendig ზედმეტი
unøyaktig უზუსტო, არაზუსტი

დაუდევარი
unøyaktighet უზუსტობა

დაუდევრობა
unøytral არანეიტრალური
unådig არაკეთილმოსურნე
uoffisiell არაოფიციალური
uokkupert არაოკუპირებული
uomgjengelig გარდაუვალი

უპირობო
uomgjengelighet გარდაუვალობა
uomkledd გადაუცმელი
uomskrevet შემოუხაზავი
uomstridt არაწინააღმდეგობრივი
uoppdaget აღმოუჩენელი
uoppdragen უზრდელი, უვიცი
uoppdragenhet უზრდელობა
uoppfyllelig შეუსრულებელი
uoppfylt შეუსრულებელი
uoppholdelig დაუყოვნებლივი
uoppklart გაუხსნელი
uopplevd განუცდელი
uopplyst გაუნათებელი

გაუნათლებელი
uoppløselig განუყრელი

უხსნარი
uoppløselighet უხსნარობა, არახსნადობა
uoppmerksom უყურადღებო
uoppmerksomhet უყურადღებობა
uoppnåelig მიუწვდომელი,

მიუღწეველი

uoppnåelighet მიუღწევადობა
uopprettelig გამოუსწორებელი
uoppsettelig გადაუდებელი
uoppsigelig ხელუხლებელი
uoppslitelig გამოულეველი, უშრეტი
uopptatt დაუკავებელი
uoppusset გაურემონტებელი
uoppvarmet გაუცხელებელი
uorden არეულობა, უწესრიგობა,

მოუწესრიგებლობა
uordentlig არეული, უწესრიგო,

მოუწესრიგებელი
uordnet მოუგვარებელი

არეული, მოუწესრიგებელი
uorganisert არაორგანიზებული
uorganisk არაორგანული
uortodoks არამართლმადიდებელი

არამართლმადიდებლური
uoverenskomst უთანხმოება
uoverensstemmelse შეუსაბამობა

უთანხმოება
uoverensstemmende შეუსაბამო
uoverkommelig გადაულახავი,

დაუძლეველი
uoversettelig რომელიც არ ითარგმნება
uoversiktlig ბუნდოვანი

თვალუწვდენელი
uoverskuelig თვალუწვდენელი
uoverskuelighet თვალუწვდენელობა
uoverstigbar გადაულახავი
uoverstigelig გადაულახავი
uovertruffen უბადლო, დაუმარცხებელი
uoverveid მოუფიქრებელი
uovervinnelig დაუმარცხებელი,

დაუძლეველი
uovervinnelighet დაუმარცხებლობა
upakket შეუფუთავი
upar უწყვილო
uparlamentarisk არასაპარლამენტო
upartisk მიუკერძოებელი
upartiskhet მიუკერძოებლობა
upartået კენტჩლიქოსანი
upasselig შეუძლო
upassende შეუფერებელი, უადგილო

არასათანადო, არაჯეროვანი
upatriotisk არაპატრიოტული
upatriotisme არაპატრიოტიზმი
upedagogisk არაპედაგოგიური
uperiodisk არაპერიოდული
upersonlig არაპიროვნული
uplastisk არაპლასტიკური
upleid მოუვლელი
uplettet გაუსვრელი

unntaksbestemmelse uplettet
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uplukket აუკრეფავი
upoetisk არაპოეტური
upolitisk არაპოლიტიკური
upopularitet არაპოპულარობა
upopulær არაპოპულარული
upraktisk არაპრაქტიკული
upraktiskhet არაპრაქტიკულობა
upresis არაზუსტი, უზუსტო
upresisert დაუზუსტებელი
upresisjon უზუსტობა
upretensiøs უპრეტენზიო
uprivilegert არაპრივილეგირებული
uproblematisk უპრობლემო
uproduktiv არაპროდუქტიული
uprofesjonell არაპროფესიონალური
uproporsjonal არაპროპორციული
uproporsjonalitet არაპროპორციულობა
uproporsjonert არაპროპორციული
uprovosert არაპროვოცირებული
uprøvd გამოუცდელი

შეუმოწმებელი
upsykologisk არაფსიქოლოგიური
upublisert გამოუქვეყნებელი,

გამოუცემელი
upunktlig არაპუნქტუალური
upåklagelig წუნდაუდებელი, უნაკლო

ბრწყინვალე, ჩინებული
upåklagelighet წუნდაუდებლობა
upålitelig არასანდო, არასაიმედო
upålitelighet არასანდოობა
upåpasselig უყურადღებო
upåpasselighet უყურადღებობა
upåvirkelig დამოუკიდებელი
upåvirket ფხიზელი

დამოუკიდებელი (უცხო
ზეგავლენისგან
თავისუფალი)

ur საათი
uraffinert არარაფინირებული,

გადაუმუშავებელი
uran ურანი
uranbrennstoff ურანის საწვავი
uranbrensel ურანის საწვავი
urangruve ურანის მაღარო
uranholdig ურანის შემცველი
uranmalm ურანის მადანი
uranmetall ურანი
uranolatri ასტროლატრია
uranreaktor ურანის რეაქტორი
uranutvinning ურანის მოპოვება
urasjonell არარაციონალური
urbaltisk ძველბალტიკური

urban ქალაქური
კულტურული

urbanisasjon ურბანიზაცია
urbanisering ურბანიზაცია
urbaniseringsgrad ურბანიზაციის ხარისხი
urbaniseringsprosess ურბანიზაციის პროცესი
urbefolkning მკვიდრი მოსახლეობა
urbefolkningssprog აბორიგენთა ენა, მკვიდრი

მოსახლეობის ენა
urbefolkningsspråk აბორიგენთა ენა, მკვიდრი

მოსახლეობის ენა
urbefolkningsspørsmål მკვიდრი მოსახლეობის

საკითხი
urbefolkningstradisjon აბორიგენთა ტრადიცია,

მკვიდრი მოსახლეობის
ტრადიცია

urbritisk ძველბრიტანული
urdrue კრიკინა, ველური ყურძენი

(მცენარე Vitis sylvestris)
urdu ურდუ (სახელმწიფო ენა

პაკისტანში)
urealiserbar შეუსრულებადი
urealisert შეუსრულებელი
urealistisk არარეალური
uredd უშიშარი, დაუშინებელი
ureddhet მამაცობა
uredelig უპატიოსნო
uredigert შეუსწორებელი
ureflektert იმპულსური
ureformert არარეფორმირებული
uregelbunden არაკანონზომიერი
uregelmessig არაკანონზომიერი
uregelmessighet არაკანონზომიერება
uregistrert არარეგისტრირებული
uregjerlig აულაგმავი
uregulert არარეგულირებადი
uregyptisk ძველეგვიპტური
urein შერეული
ureinslig უსუფთაო
urelatert დაუკავშირებელი
uren შერეული
urenovert გაურემონტებელი
urenslig უსუფთაო
urenslighet უსუფთაობა
urentabel არასარფიანი
ureparerbar შეუკეთებადი
ureservert არარეზერვირებული
urestaurert არარესტავრირებული
urett უსამართლობა

არასწორი
urettferdig უსამართლო,

არასამართლიანი
urettferdighet უსამართლობა

uplukket urettferdighet
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urettferdighetsfølelse უსამართლობის გრძნობა
urettferdighetskjensle უსამართლობის გრძნობა
urettmessig უკანონო,

კანონსაწინააღმდეგო
არამართლზომიერი

urettmessighet არამართლზომიერება
urfjær საათის ზამბარა
urfolk მკვიდრი მოსახლეობა
urfugl არქეოპტერიქსი
urgammel ძველისძველი,

ძველთაძველი, ძირძველი
urgere მოწოდება

დაჟინება
urgermansk ძველგერმანული
urgresk ძველბერძნული
uridderlig არარაინდული
uriktig არასწორი
urimelig უაზრო

უზომო
შეუძლებელი
დაუჯერებელი

urin შარდი
urinblære შარდის ბუშტი
urindoeuropeisk ძველინდოევროპული
urindrivende შარდმდენი
urinere პსმა, შარდვა, მოპსმა,

მოშარდვა
urinlekkasje შარდის შეუკავებლობა
urinnbygger მკვიდრი მოსახლე
urinnvåner მკვიდრი მოსახლე
urinprøve შარდის ანალიზი
urinrør შარდსადინარი, ურეთრა
urinveg შარდსადინარი
urinvegslidelse შარდსადინარის დაავადება
urinvei შარდსადინარი
urinveisinfeksjon შარდსადენი გზების

ინფექცია
urinveislidelse შარდსადენი გზების

დაავადება
urkristendom ადრეული ქრისტიანობა
urmaker მესაათე
urmakerfag მესაათეობა
urmakerforretning საათების მაღაზია
urne ურნა
urnevalg ფარული კენჭისყრა
urnordisk ძველსკანდინავიური
urnorrønt ძირძველსკანდინავიური
urnorsk ძველნორვეგიული
uro მღელვარება

მოუსვენრობა
არეულობა

urobølge მღელვარების ტალღა
uroe შეწუხება, აღელვება

uroelement შარისთავი, არეულობის
შემომტანი, ამრევი

urofølelse ღელვა
urokkelig ურყევი
urokket ურყევი
urokråke ცელქი

შარისთავი
urokse პირველყოფილი ხარი
urolig მღელვარე, მშფოთვარე

მოუსვენარი
არეული

urolighet მღელვარება, არეულობა
urolog უროლოგი
urologi უროლოგია
urologisk უროლოგიური
uromaker შარისთავი
uromantisk რომანტიკას მოკლებული
uromoment მღელვარების მომენტი
uroppførelse პრემიერა
urosenter არეულობის კერა
urosentrum არეულობის კერა
uroskråke ცელქი

შარისთავი
urostifter შარისთავი, არეულობის

შემომტანი, ამრევი
urovekkende შემაშფოთებელი,

ამაღელვებელი
urportugisisk ძველპორტუგალიური
urpremiere პრემიერა
urskive ციფერბლატი
urskog უღრანი ტყე
urslavisk ძველსლავური
ursprog პროტოენა
urspråk პროტოენა
urt ბალახი
urteaktig ბალახოვანი
urtehage ბოსტანი (მწვანილის

გასაზრდელი)
urtehave ბოსტანი (მწვანილის

გასაზრდელი)
urteplante ბალახი
urtid წინაისტორიული პერიოდი
urtologi ჰერბოლოგია
urund არამრგვალი
urundet დაუმრგვალებელი
urutinert გამოუცდელი, გაუწაფავი
urverk საათის მექანიზმი
urviser საათის ისარი
urydde არევა
uryddig დაულაგებელი
uryggelig ურყევი
urytmisk არარითმული
urørlig უძრავი

urettferdighetsfølelse urørlig
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urørt ხელშეუხებელი
ხელუხლებელი

usagt ართქმული, უთქმელი
usakkyndig საქმეში ჩაუხედავი
usaklig არასაქმიანი,

არაკონსტრუქციული
usaltet უმარილო,

მარილმოუყრელი
usamlet შეუგროვებელი
usammenhengende აბნეული, უთავბოლო
usammenlignbar არათანაზომადი
usammenliknbar არათანაზომადი
usammensatt მარტივი
usammentrykkbar უკუმშველი
usammentrykt შეუკუმშავი
usamstemt შეუხამებელი
usanitær ანტისანიტარიული
usanksjonert არასანქცირებული
usann ცრუ, ყალბი
usannsynlig ნაკლებად სავარაუდო

დაუჯერებელი
usbek უზბეკი
usbeker უზბეკი
usbekisk უზბეკური
usbekistaner უზბეკი
usbekistansk უზბეკური
usedelig აღვირახსნილი,

ამორალური, გარყვნილი
usedelighet გარყვნილება
usedvanlig არაჩვეულებრივი,

არაორდინალური,
განსაკუთრებული

uselskapelig ჩაკეტილი
uselskapelighet ჩაკეტილობა
uselvisk უანგარო
uselviskhet უანგარობა
uselvstendig დამოკიდებული
usenkelig ჩაუძირავი
usensasjonell არასენსაციური
usentimental არასენტიმენტალური
usentral არაცენტრალური
useriøs არასერიოზული
useriøsitet არასერიოზულობა
usertifisert არასერტიფიცირებული
usett ვერდანახული

დაუხედავი
usigelig ართქმული, არნახული,

აღუწერელი
usignert ხელმოუწერელი
usikker გაურკვეველი

არასანდო
საშიში, არაუსაფრთხო

usikkerhet გაურკვევლობა
არასანდოობა
საშიშროება,
უსაფრთხოების ნაკლებება

usikkerhetsfaktor გაურკვევლობის ფაქტორი
usikkerhetsmoment გაურკვევლობის მომენტი
usikkert სათუოდ
usivilisert არაცივილიზებული
usjarmerende ეშხს მოკლებული
usjenert მოურიდებელი, უბოდიშო
usjenerthet მოურიდებლობა
uskadd დაუზიანებელი
uskadelig უვნებელი, უწყინარი
uskadeliggjort უვნებელყოფილი
uskadeliggjøre უვნებელყოფა,

გაუვნებელყოფა
uskadeliggjørelse უვნებელყოფა,

გაუვნებელყოფა
uskadeliggjøring უვნებელყოფა,

გაუვნებელყოფა
uskadet დაუზარალებელი
uskarpe ბლაგვი

არამკაფიო
uskikkelig ურჩი
uskjønn შეუხედავი
uskjønnsom მიუხვდარი
uskolert უსწავლელი, გაუწვრთნელი
uskrellet გაუთლელი, გაუფცქვნელი
uskremt შეუშინებელი
uskreven დაუწერელი, არდაწერილი
uskyld უდანაშაულო

უმანკო
uskyldig უდანაშაულო

უმანკო
უწყინარი

uskyldighet უდანაშაულობა
უმანკოება

usling ნაძირალა, არამზადა
uslitelig უცვეთელი, გამძლე
uslokkelig უქრობი
uslåelig დაუმარცხებელი,

უძლეველი
usmak ცუდი გემო, უგემოვნობა
usmakelig უგემური

უხამსი, ურცხვი
usmakelighet უხამსობა
usmittet მოუწამლავი,

დაუავადებელი
usmurt დაუზეთავი
usmørt დაუზეთავი
usolidarisk არასოლიდარული
usortert დაუხარისხებელი

urørt usortert
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usosial ანტისოციალური,
ჩაკეტილი

usparsom არაეკონომიური
uspesifikk არასპეციფიკური
uspesifisert დაუზუსტებელი
uspiselig რომელიც არ იჭმევა
uspist შეუჭმელი
usportslig არასპორტული
usprengt აუფეთქებელი
uspurt დაუკითხავად
ustabil არასტაბილური,

არამდგრადი
ustabilitet არასტაბილურობა,

არამდგრადობა
ustadig არამდგრადი, მერყევი
ustandardisert არასტანდარტიზებული
ustanselig გაუთავებელი, უწყვეტი
ustell არეულობა
ustellet უწესრიგო,

მოუწესრიგებელი,
დაულაგებელი

ustemplet ბეჭედდაურტყმელი,
ბეჭედდაუსმელი

usterilisert არასტერილიზებული
ustillelig დაუოკებელი
ustjålen მოუპარავი
ustoppelig გაუთავებელი

შეუკავებელი
ustraffbar არადასჯადი
ustraffet დაუსჯელი
ustraffethet დაუსჯელობა
ustrekkbar არაელასტიკური
ustrekket გაუწელავი
ustridsdyktig ბრძოლისუუნარო
ustrukturert არასტრუქტურირებული
ustrøket გაუუთოვებელი
ustyrbar უმართავი
ustyrlig აულაგმავი
ustø მერყევი, არამდგრადი,

არამყარი
usunn არაჯანსაღი
usurpasjon უზურპაცია
usurpator უზურპატორი
usurpere უზურპირება
usvekket შეუნელებელი
usvensk არაშვედური
usvikelig ერთგული, სანდო
usymmetrisk არასიმეტრიული
usympatisk არასიმპათიური
usyndig უცოდველი
usynkron არასინქრონული
usynkronisert არასინქრონიზებული
usynlig უხილავი, უჩინარი

usynliggjøre გაქრობა, გაუჩინარება,
დამალვა

usynlighetshatt უჩინმაჩინის ქუდი
usystematisk არასისტემატური
usårbar უვნებელი, უვნები
usårbarhet უვნებლობა
usårlig უვნებელი, უვნები
usårlighet უვნებლობა
ut გარეთ
utad გარეთ, გარედან
utadrettet საგარეო
utadvendt ღია, კომუნიკაბელური
utakk უმადურობა
utakknemlig უმადური
utakknemlighet უმადურობა
utallet უთვალავი, არათვლადი,

აურაცხელი, აუარებელი,
ურიცხვი

utallig უთვალავი, არათვლადი,
აურაცხელი

utarbeide შემუშავება
utarbeidelse დამუშავება, შემუშავება
utarbeidet შემუშავებული
utarmet გაჩანაღებული

გაღარიბებული
გამოფიტული

utarte გადაგვარება, გადაჯიშება
utartet გადაგვარებული,

გადაჯიშებული
utarting გადაგვარება, გადაჯიშება
utbedre გამოსწორება,

გაუმჯობესება
utbedring გამოსწორება,

გაუმჯობესება
utbetale გადახდა, დაფარვა
utbetaling გადახდა, დაფარვა
utbetalingsdag გადახდის დღე
utbetalingsdato გადახდის თარიღი
utbetalingsform ანგარიშსწორების ფორმა
utbetalingsmåte ანგარიშსწორების ფორმა
utbetalingsplikt გადახდის ვალდებულება
utbetalingstermin გადახდის ვადა
utbetalingstidspunkt გადახდის მომენტი
utblandet გაზავებული
utblåsing ამოსუნთქვა

გამოშვება
utbombet დაბომბილი
utbre გაშლა

გავრცობა
გავრცელება

utbredelse გავრცელება
utbredelseshastighet გავრცელების სიჩქარე
utbredelsesområde გავრცელების არე

usosial utbredelsesområde
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utbredt გავრცელებული
utbrent დამწვარი, გადამწვარი
utbringe დარიგება
utbrodere მორთვა, გალამაზება
utbrodering მორთვა, გალამაზება
utbrudd ამოფრქვევა

ანთება
utbrukt დახარჯული, გამოფიტული
utbryte ანთება, ამოფრქვევა

გაჩენა
დაწყება

utbud შეთავაზება
გაწვევა

utbygg მინაშენი
utbygge აშენება

გაფართოება, მიშენება
utbygging მშენებლობა

აღმშენებლობა
გაფართოება, მიშენება

utbyggingsarbeid სამშენებლო სამუშაო
utbyggingsfase მშენებლობის ფაზა
utbyggingsmulighet გაფართოების

შესაძლებლობა
utbyggingsperiode აღმშენებლობის პერიოდი
utbygning მშენებლობა

აღმშენებლობა
გაფართოება, მიშენება

utbygningsfase მშენებლობის ფაზა
utbytte სარგებლობა

მოგება
გამოყენება

utbytterik სასარგებლო
მომგებიანი, შემოსავლიანი

utdanne სწავლება, განათლება
utdannelse განათლება
utdannelsesinstitusjon სასწავლო დაწესებულება
utdannelseskurs სასწავლო კურსი
utdannelsesmessig სასწავლო,

საგანმანათლებლო
utdannelsesminister განათლების მინისტრი
utdannelsesnivå მომზადების დონე
utdannelsesplan სასწავლო გეგმა
utdannelsesprogram სასწავლო პროგრამა
utdannelsesreform განათლების რეფორმა
utdannelsessenter სასწავლო ცენტრი
utdannelsessprog სწავლების ენა
utdannelsesspråk სწავლების ენა
utdannelsessystem განათლების სისტემა
utdannelsestrinn სწავლების საფეხური
utdannelsesøyemed სასწავლოდ
utdannende საგანმანათლებლო
utdannet განათლებული
utdanning განათლება

utdanningsgrad განათლების ხარისხი
utdanningsinstitusjon სასწავლო დაწესებულება
utdanningskurs სასწავლო კურსი
utdanningsmessig სასწავლო,

საგანმანათლებლო
utdanningsminister განათლების მინისტრი
utdanningsnivå მომზადების დონე
utdanningsplan სასწავლო გეგმა
utdanningsprogram სასწავლო პროგრამა
utdanningsreform განათლების რეფორმა
utdanningssenter სასწავლო ცენტრი
utdanningssprog სწავლების ენა
utdanningsspråk სწავლების ენა
utdanningssystem განათლების სისტემა
utdanningstrinn სწავლების საფეხური
utdanningsøyemed სასწავლოდ
utdata დამუშავების შედეგი
utdatert ვადაგასული,

მოძველებული
utdele დარიგება, გადაცემა, გაცემა
utdelt დარიგებული
utdrag ნაწყვეტი
utdrikningslag ქორწინებისწინა წვეულება
utdrive განდევნა
utdrivelse განდევნა
utdriving გაგდება, გამოგდება,

განდევნა, გამოდევნა,
გაძევება

utdrivning გაგდება, გამოგდება,
განდევნა, გამოდევნა,
გაძევება

utdype გაღრმავება
utdø გადაშენება
utdød გადაშენებული
ute გარეთ
uteantenne გარე ანტენა
utearbeidende გარეთ მომუშავე
utebli არდასწრება
uteblivelse არდასწრება,

დაუსწრებლობა
utebliving არდასწრება,

დაუსწრებლობა
utedo ეზოს საპირფარეშო
uteglemme გამოტოვება
uteglemt გამოტოვებული
uteklær საგარეო ტანსაცმელი
utelate გამოტოვება
utelatelse გამოტოვება
uteligger უსახლკარო
utellelig უთვალავი, არათვლადი,

აურაცხელი, აუარებელი,
ურიცხვი

utbredt utellelig
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utelukke გარიცხვა
გამორიცხვა

utelukkelsesprinsipp გამორიცხვის პრინციპი
utelukkende გამომრიცხავი
utemmelig აულაგმავი
utemmet აულაგმავი,

მოუშინაურებელი,
მოუთვინიერებელი

uten გარეშე
utenat ზეპირად
utenatlæring ზეპირად სწავლა
utenbys ქალაქგარეთა
utenbysboende ქალაქგარეთ მცხოვრები
utendensiøs არატენდენციური
utendørs გარე, გარეთა

გარეთ, კარსგარეთ
utendørsbasseng აუზი ღია ცისქვეშ, ღია

საცურაო აუზი
utendørskonsert კონცერტი ღია ცისქვეშ
utendørsteater თეატრი ღია ცისქვეშ
utenekteskapelig ქორწინებაგარეშე
utenfor წინ

გარეთ
მიღმა

utenforekteskapelig ქორწინებაგარეშე
utenfra გარედან
utenkelig წარმოუდგენელი
utenlands საგარეო

საზღვარგარეთული
utenlandsavdeling საგარეო განყოფილება
utenlandsboende საზღვარგარეთ მცხოვრები
utenlandsetterretning საგარეო დაზვერვა
utenlandsetterretningstjeneste საგარეო დაზვერვა
utenlandsfly საგარეო ფრენა
utenlandsformue საზღვარგარეთ არსებული

ქონება
utenlandsfødt საზღვარგარეთ

დაბადებული
utenlandsgjeld საგარეო ვალი
utenlandshandel გარე ვაჭრობა
utenlandsk უცხოური,

საზღვარგარეთული
utenlandskfødt საზღვარგარეთ

დაბადებული
utenlandsprodusert საზღვარგარეთ

წარმოებული
utenlandsreise მოგზაურობა

საზღვარგარეთ
utenlandsrute საგარეო რეისი
utenlandsstudent უცხოელი სტუდენტი
utenlandstur მოგზაურობა

საზღვარგარეთ

utenom გარშემო
გარდა
მიღმა

utenomekteskapelig ქორწინების გარეთა
utenomjordisk არამიწიერი
utenomparlamentarisk არასაპარლამენტო
utenpå გარედან, ზემოდან
utenpålomme გარე ჯიბე
utenpåskrift წარწერა
utenrikminister საგარეო საქმეთა მინისტრი
utenriks საგარეო
utenriksdepartement საგარეო საქმეთა

სამინისტრო
utenriksetat საგარეო უწყება
utenriksfly საერთაშორისო ფრენა
utenriksflygning საერთაშორისო ფრენა
utenriksflyvning საერთაშორისო ფრენა
utenriksforbindelse საგარეო ურთიერთობები
utenriksgjeld საგარეო ვალი
utenrikshandel გარე ვაჭრობა
utenriksk საგარეო
utenriksminister საგარეო საქმეთა მინისტრი
utenriksministerpost საგარეო საქმეთა

მინისტრის პოსტი
utenriksnyhet საერთაშორისო სიახლე
utenriksnytt საერთაშორისო სიახლე
utenrikspolitikk საგარეო პოლიტიკა
utenrikspolitisk საგარეოპოლიტიკური
utenriksreise მოგზაურობა

საზღვარგარეთ
utenriksrelasjoner საგარეო ურთიერთობები
utenriksrute საგარეო რეისი
utenriksstasjon წარმომადგენლობა,

საკონსულო
utenrikstjeneste საგარეო სამსახური
utenriksvesen საგარეო უწყება
utenverden გარე სამყარო
utestengt გაუცხოებული
utetemperatur გარე ტემპერატურა
utett მჟონავი, გახვრეტილი,

არაჰერმეტული
utfall ცვენა

გამოხტომა
შედეგი

utfallsvinkel არეკვლის კუთხე
utfelling დალექვა

დანალექი
utfolde გაშლა

გამჟღავნება
utfoldelse გაშლა
utfolding გაშლა
utfor ქვევით
utforbakke დაღმართი

utelukke utforbakke
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utfordre გამოწვევა
utfordrende გამომწვევი
utfordrer პრეტენდენტი
utfordring გამოწვევა
utforme შემუშავება

გაფორმება
utformet გაფორმებული
utforske გამოკვლევა
utforsket გამოკვლეული,

შესწავლილი
utfri განთავისუფლება,

გამოთავისუფლება
utfylle შევსება
utfyllende დამატებითი, შემავსებელი
utfylling შევსება
utføre შესრულება, აღსრულება

ექსპორტირება, გატანა
utførelse შესრულება, აღსრულება
utførlig დეტალური, საფუძვლიანი,

ზედმიწევნითი,
საგულდაგულო

utførsel გატანა, ექსპორტი
utførselsvare ექსპორტზე გათვლილი

საქონელი
utført შესრულებული
utgammel ძველთაძველი,

ძველისძველი, ძირძველი
utgang გასასვლელი,

გამოსასვლელი
გასვლა, წასვლა
დასასრული

utgangsdør გასასვლელის კარი
utgangsposisjon საწყისი მდგომარეობა
utgangspunkt ამოსავალი წერტილი,

ამოსავალი
utgangssituasjon საწყისი მდგომარეობა
utgave გამოცემა
utgi გამოცემა
utgift ხარჯი, დანახარჯი
utgiftsberegning ხარჯების დათვლა
utgiftseksplosjon ხარჯების მკვეთრი ზრდა
utgiftsfordeling ხარჯების განაწილება
utgiftskutt დანახარჯების შემცირება
utgiftsreduksjon დანახარჯების შემცირება
utgiftsvekst დანახარჯების ზრდა
utgiftsøkning დანახარჯების ზრდა
utgitt გამოცემული
utgivelse გამოცემა
utgivelsesdag გამოცემის დღე
utgivelsesdato გამოცემის თარიღი
utgivelsesår გამოცემის წელი
utgiver გამომცემელი

utgiveransvar გამომცემლის
პასუხისმგებლობა

utgjøre შედგენა
utgravd ამოთხრილი
utgraving გათხრა

თხრა
utgravingsarbeid გათხრითი სამუშაო
utgravningsarbeid გათხრითი სამუშაო
utgravningssted გათხრის ადგილი
uthavn ნავმისადგომი
uthenge გამოფენა
uthenging გამოფენა

გამასხარავება
uthengsskilt აბრა
utheve ხაზგასმა
uthevelse ხაზგასმა
uthogd გაჩეხილი
uthugge გაჩეხა
uthugging გაჩეხა
uthule გახვრეტა, გამტვრევა,

განგრევა
ძირის გამოთხრა

uthungret დამშეული
uthvilt დასვენებული
uti გარეთ
utide უდროოდ, უდროო დროს
utidig უდროო, არადროული
utidsmessig უდროო, არადროული
utilbørlig შეუფერებელი
utilbøyelig მიდრეკილების არმქონე
utildekket დაუფარავი
utilforlatelig არადამაჯერებელი
utilfreds უკმაყოფილო
utilfredshet უკმაყოფილება
utilfredsstillelig დაუკმაყოფილებელი
utilfredsstillelse დაუკმაყოფილებლობა
utilfredsstillende არადამაკმაყოფილებელი
utilfredsstilt არდაკმაყოფილებული
utilgivelig მიუტევებელი,

უპატიებელი
utilgjengelig მიუწვდომელი, მიუვალი,

მიუღწევადი
utilgjengelighet მიუწვდომლობა
utilhyllet დაუფარავი, შეუფარავი
utilitarisme უტილიტარიზმი
utilknyttet დაუკავშირებელი
utillatelig დაუშვებელი
utillatelighet დაუშვებლობა
utilnærmelig მიუვალი, მიუკარებელი
utilnærmelighet მიუკარებლობა
utilpass შეუძლოდ
utilregnelig შეურაცხი
utilregnelighet შეურაცხაობა

utfordre utilregnelighet
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utilreknelig შეურაცხი
utilreknelighet შეურაცხაობა
utilrådelig არარეკომენდირებული
utilsiktede არაგამიზნული
utilsiktet უნებლიე, არაგამიზნული,

ძალაუნებური
utilslørt დაუფარავი, შეუფარავი
utilstedelig დაუშვებელი
utilstrekkelig არასაკმარისი
utilstrekkelighet უკმარისობა
utiltalende ულაზათო
utiltalt დაუდანაშაულებელი
utiltrekkende ულაზათო
utjage გამოძევება
utjevne გასწორება
utjevning გასწორება
utkalle გაწვევა
utkant კიდე, გარეუბანი
utkantdistrikt გარეუბანი
utkantområde გარეუბანი
utkantstrøk გარეუბანი
utkast გადაყრა
utkastelse გაგდება, გასახლება
utkikke მეთვალყურეობა
utkikker მეთვალყურე
utkikkspost სამეთვალყურეო პოსტი
utkikkstårn სამეთვალყურეო კოშკი
utkiksplass სამეთვალყურეო ადგილი
utkikspost სამეთვალყურეო პოსტი
utkikstårn სამეთვალყურეო კოშკი
utkjørt გაცვეთილი, დაღლილი,

გამოფიტული
utklasse ჯობნა
utkledd გადაცმული
utklipp ამონაჭერი
utkobling გამორთვა, გაწყვეტა
utkok ნახარში
utkomme შემოსავალი

შესაძლებლობა
გამოსვლა

utkonkurrere განდევნა
utkople გამორთვა, გაწყვეტა
utlade განმუხტვა
utladning განმუხტვა
utladningsrør განმუხტვის მილაკი
utland საზღვარგარეთი, უცხოეთი
utleid გაქირავებული
utleie გაქირავება
utleiebil გასაქირავებელი მანქანა
utleiebolig გასაქირავებელი სახლი
utleiebygg გასაქირავებელი კორპუსი
utleiegård გასაქირავებელი სახლი
utleiehytte გასაქირავებელი აგარაკი

utleiekjole გასაქირავებელი კაბა
utleieleilighet გასაქირავებელი ბინა
utleieperiode გაქირავების პერიოდი
utleiepris ქირა
utleier გამქირავებელი
utleietid გაქირავების დრო
utleievilkår გაქირავების პირობები
utlendighet გადასახლება
utlending უცხოელი
utlevere გაცემა, გადაცემა
utlevering გაცემა, გადაცემა
utleveringsdag გაცემის დღე
utleveringsplikt გადაცემის ვალდებულება
utlikne გათანაბრება

გაწონასწორება
თანაბრად განაწილება

utlodde გათამაშება
utlufte განიავება
utluftet განიავებული
utlufting განიავება
utluftning განიავება
utlært ნასწავლი,

კვალიფიცირებული
utløp ჩასადინარი

(მდინარის) შესართავი
utløpe ვადის გასვლა, ამოწურვა
utløper ყლორტი

შტო, განშტოება
utløpsdato ვადის გასვლის თარიღი
utløse გაშვება

გამოწვევა
დახსნა

utløsingsmekanisme სასხლეტი მექანიზმი
utløsning გაშვება

დახსნა
utløsningsmekanisme სასხლეტი მექანიზმი
utlån სესხი
utlåne სესხება
utlånsbeløp სესხის ოდენობა
utlånsmengde სესხის ოდენობა
utmattelse გამოფიტვა
utmerke აღნიშვნა
utmerket აღსანიშნავი, ბრწყინვალე
utmåle აზომვა, გადაზომვა
utmålingstidspunkt გაზომვის მომენტი
utnevne დასახელება, დანიშვნა,

არჩევა
utnevnelse დასახელება
utnevning დასახელება
utnyttbar გამოყენებადი
utnytte სარგებლობა, გამოყენება
utnyttelse სარგებლობა, გამოყენება
utnytting ექსპლუატირება

utilreknelig utnytting

Norsk-georgisk ordbok 460



utopi უტოპია
utopisk უტოპიური
utover მანძილზე, განმავლობაში

გარდა
გარეთ

utpeke მინიშნება, მითითება
წარდგენა, დანიშვნა

utpeking მინიშნება, მითითება
წარდგენა, დანიშვნა

utpekt ნაჩვენები
utpine მოქანცვა, გამოფიტვა,

გაწამება
utplantning დარგვა
utplassere განთავსება
utplassert განთავსებული
utplukket რჩეული, გამორჩეული
utplyndret გაძარცვული
utplyndring ძარცვა
utporsjonere დაყოფა
utpresning გამოძალვა
utpresningsforsøk გამოძალვის მცდელობა
utpresse გამოძალვა
utpresser გამომძალველი
utpressing გამოძალვა
utpressingsforsøk გამოძალვის მცდელობა
utprøve გამოცდა
utprøver გამომცდელი
utprøving გამოცდა
utprøvning გამოცდა
utpå -ზე
utradere წაშლა, ამოშლა
utradisjonell არატრადიციული
utrangere ჩამოწერა, დაწუნება
utrangering ჩამოწერა, დაწუნება
utredning გამოძიება
utredningsarbeid საგამოძიებო სამუშაო
utredningsfase გამოძიების ფაზა
utredningsgruppe საგამოძიებო ჯგუფი
utredningskomite საგამოძიებო კომისია
utredningsmateriale გამოძიების მასალა
utredningsprosess გამოძიების პროცესი
utredningsstadium გამოძიების სტადია
utreg არაინერტული
utregne გათვლა
utregning გათვლა
utregningsmessig გათვლითი
utreise გამგზავრება
utreisedato გამგზავრების თარიღი
utreisetillatelse გამგზავრების ნებართვა
utrenet უვარჯიშებელი
utrengsmål საჭიროების გარეშე
utrensking განწმენდა
utrett დაუღლელი

utrette გასწორება
utrettelig დაუღალავი
utrettelighet დაუღლელობა
utrivelig უსიამოვნო

არამყუდრო
utro არასანდო

ორგული, მოღალატე
utrolig დაუჯერებელი
utrop შეძახილი
utropsord შორისდებული
utropstegn ძახილის ნიშანი
utroskap ღალატი
utroverdig არასანდო
utrugingsmaskin ინკუბატორი
utrugningsmaskin ინკუბატორი
utruste შეიარაღება
utrusting შეიარაღება
utrustning შეიარაღება
utrydde ამოძირკვა, განადგურება,

მოსპობა, აღმოფხვრა,
გაჟლეტა

utryddelse ამოძირკვა, განადგურება,
მოსპობა, აღმოფხვრა,
გაჟლეტა

utryddelsesleir სიკვდილის ბანაკი
utryddet გაჟლეტილი
utrygg არაუსაფრთხო, საშიში

დაურწმუნებელი
utrygghetsfølelse საფრთხის გრძნობა
utrykning გამოძახებაზე გასვლა
utrykningsbil გამოძახებებზე გასავლელი

მანქანა
utrykningskjøretøy გამოძახებებზე გასავლელი

მანქანა
utrykningspoliti ოპერატიული პოლიცია
utrykt დაუბეჭდავი
utrøstelig უნუგეშო
utrøstelighet უნუგეშობა
utsalg გაყიდვა
utsatt გადავადებული,

გადადებული
utseende გარეგნობა, იერი, იერსახე
utseendemessig გარეგნული

გარეგნულად
utsende წარგზავნა
utsending გამგზავრება

წარგზავნილი
utsendt გაგზავნილი
utsette გადადება, გადავადება
utsettelse გადავადება
utsi გამოთქმა
utsig ჟონვა

utopi utsig
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utsikt ხედი
გადასახედი
პერსპექტივა

utsiktsbilde ხედი
utsiktsløs უპერსპექტივო
utsiktsløshet უპერსპექტივობა
utsiktsplass გადასახედი
utsiktsplattform გადასახედი
utsiktspost გადასახედი
utsiktspunkt გადასახედი
utsiktssted გადასახედი
utsiktstårn გადასახედი კოშკი
utsiling გაცრა
utsjekking შემოწმება
utskiftbar შენაცვლებადი
utskifting შეცვლა, გამოცვლა

გადანაწილება
utskiftingsprogram გაცვლითი პროგრამა
utskiftningsprogram გაცვლითი პროგრამა
utskille გამოყოფა
utskjelling გაკიცხვა, გამოლანძღვა
utskjelt გაკიცხული,

გამოლანძღული
utskjæring გამოჭრა
utskrift ამონაწერი

ამონაბეჭდი
utskriftsvennlig ადვილად ამოსაბეჭდი
utskrive ამოწერა, გამოწერა

მიწერა
utskriving ამოწერა, გამოწერა
utskrivingsdato გამოწერის თარიღი
utskylling გამორეცხვა
utskyting გასროლა
utskyvbar გასაწევი
utslett გამონაყარი
utslette ამოძირკვა, ამოშლა,

მოსპობა
utslipp გამონაბოლქვი

გადაღვრა, გადაშვება
utslite მოქანცვა
utslitt გაცვეთილი

მოქანცული
utslukket ჩამქრალი
utslått მომტვრეული

გაშლილი
utsmykke გალამაზება, მორთვა
utsmykking მორთულობა, სამკაული
utsnakket გამოთქმული
utsnitt ნაწყვეტი, ნაწილი
utsolgt გაყიდული
utsone შერიგება
utsoning შერიგება
utsovet გამოძინებული

utsprang ნახტომი
utspre გავრცელება
utsprede გავრცელება
utspredelse გავრცელება
utspreding გავრცელება
utspredning გავრცელება
utspring დასაბამი
utsprunget გაშლილი, აყვავებული
utspørre გამოკითხვა
utspørring გამოკითხვა
utstasjonere განთავსება
utstasjonering განთავსება
utstasjonert განთავსებული
utstede გაცემა
utstedelse გაცემა
utstedelsesdag გაცემის დღე
utstedelsesdato გაცემის თარიღი
utstedelsessted გაცემის ადგილი
utsteder გამცემი
utstille გამოფენა
utstilling გამოფენა
utstillingsfigur მანეკენი
utstillingsflate საგამოფენო ფართი
utstillingsgjenstand ექსპონატი
utstillingshall საგამოფენო დარბაზი
utstillingslokale საგამოფენო ფართი
utstillingsområde საგამოფენო ფართი
utstillingsrom საგამოფენო ოთახი
utstillingssal საგამოფენო დარბაზი
utstillingssenter საგამოფენო ცენტრი
utstillingsøyemed გამოსაფენად
utstillingsåpning გამოფენის გახსნა
utstryke ამოხაზვა
utstrømming გაჟონვა, გადინება
utstrømning გაჟონვა, გადინება
utstråle გამოსხივება
utstråling გამოსხივება
utstyr აღჭურვილობა
utstyre აღჭურვა
utstyrsbestilling აღჭურვილობის შეკვეთა
utstyrt აღჭურვილი
utstå გავლა

გადატანა
utstående ამოშვერილი
utsuge გამოწოვა
utsuger სისხლის მწოველი
utsugning ამოწოვა
utsultet დამშეული
utsvettet დაოფლიანებული
utsyn ხედი
utsæd ნათესი
utsøkt რჩეული
uttak გამოტანა

utsikt uttak
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uttale გამოთქმა
uttalelse გამონათქვამი,

გამოხმაურება
uttalemessig გამოთქმითი
uttaleregel გამოთქმის წესი
uttalt ნათლად, გასაგებად
uttenke გააზრება
uttenkt გააზრებული
uttjent სამსახურმოხდილი
uttredelse გასვლა
uttrekkbar გამოსაწევი
uttrekking გამოწევა

ექსტრაქცია
uttrekksbord გამოსაწევი მაგიდა
uttrykk გამოსახულება

გამოთქმა
uttrykke გამოსახვა, გამოხატვა

გამოთქმა
uttrykkelig გასაგებად, ნათლად,

მკაფიოდ
uttrykksevne თვითგამოსახვის უნარი
uttrykksform გამოხატვის ფორმა
uttrykksfull გამომხატველი
uttynning შეთხელება
uttært გამოფიტული
uttømme ამოწურვა, დაცლა,

გამოფიტვა
uttømming ამოწურვა, დაცლა,

გამოფიტვა
uttømmt გამოფიტული
uttørket გამომშრალი
uttørking გამოშრობა
uttørkning გამოშრობა
utukt გარყვნილება
utuktig გარყვნილი
utvalg არჩევანი
utvalgt რჩეული, არჩეული
utvandre ემიგრირება
utvandrer ემიგრანტი
utvandring ემიგრაცია
utvandringsbølge ემიგრაციის ტალღა
utvandringsstimulerende ემიგრაციის

წამახალისებელი
utvei გასასვლელი
utveksle გაცვლა
utveksling გაცვლა
utvekslingsmekanisme გაცვლის მექანიზმი
utvekslingsprogram გაცვლითი პროგრამა
utvekslingsprosjekt გაცვლითი პროექტი
utvekslingsstudent გაცვლითი სტუდენტი
utvekst კორძი

სიმსივნე
utvelge არჩევა

utvendig გარე
utvetydig არაორაზროვანი
utvetydighet არაორაზროვნება
utvide გაფართოება
utvidelse გაფართოება
utvidelsesfase გაფართოების ფაზა
utvidelseskoeffisient გაფართოების

კოეფიციენტი
utvidelsesmulighet გაფართოების

შესაძლებლობა
utvidelsesplan გაფართოების გეგმა
utvidelsesprosess გაფართოების პროცესი
utvidelsesspørsmål გაფართოების საკითხი
utvidet გაფართოებული
utvidingsmulighet გაფართოების

შესაძლებლობა
utvikle განვითარება
utviklende განვითარებადი
utviklet განვითარებული
utvikling განვითარება
utviklingsfase განვითარების ფაზა
utviklingsfremmende განვითარების

ხელშემწყობი
utviklingsgrad განვითარების ხარისხი
utviklingshemmet განუვითარებელი
utviklingsindikator განვითარების მაჩვენებელი
utviklingsland განვითარებადი ქვეყანა
utviklingsmulighet განვითარების

შესაძლებლობა
utviklingsnivå განვითარების დონე
utviklingsperiode განვითარების პერიოდი
utviklingsperspektiv განვითარების პერსპექტივა
utviklingsplan განვითარების გეგმა
utviklingspotensiale განვითარების პოტენციალი
utviklingsprogram განვითარების პროგრამა
utviklingsprosess განვითარების პროცესი
utviklingsresultat განვითარების შედეგი
utviklingsretning განვითარების

მიმართულება
utviklingssenter განვითარების ცენტრი
utviklingsspørsmål განვითარების საკითხი
utviklingsstadium განვითარების სტადია
utviklingsstrategi განვითარების სტრატეგია
utviklingssyklus განვითარების ციკლი
utviklingstaktikk განვითარების ტაქტიკა
utviklingstempo განვითარების ტემპი
utviklingstrinn გავითარების საფეხური
utviklingsøyemed განვითარების მიზნით
utvilsom უეჭველი, უდავო
utvinne მოპოვება
utvinning მოპოვება
utvirke მიღწევა

uttale utvirke
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utvise გაძევება
გამოჩენა

utviske წაშლა, ამოშლა
utvisket წაშლილი
utvisning განდევნა, გასახლება,

გაძევება
utvisningsvedtak გასახლების

გადაწყვეტილება
utvist გაგდებული, განდევნილი,

გასახლებული,
გადასახლებული

utvokst ზრდასრული
utvortes გარე

გარეგნულად
utvungen ძალდაუტანელი
utvungenhet ძალდაუტანლობა
utydelig გაურკვეველი, არამკაფიო,

ბუნდოვანი
utydeliggjøre ამღვრევა
utypisk ატიპიური
utørket გაუმშრალი
utøve მიდევნა, შესრულება
utøver შემსრულებელი,

აღმსრულებელი
utøy მავნებელი, პარაზიტი

ნაპირიდან დაშორებული
კუნძული

utøybar არაელასტიკური
utøyelig არაელასტიკური
utøylet აულაგმავი, მოუთოკავი,

მოურჯულებელი
utålelig აუტანელი
utålmodig მოუთმენელი
utålmodighet მოუთმენლობა
utånding ამოსუნთქვა
utåndingsluft ამოსუნთქული ჰაერი
uunngåelig გარდაუვალი
uutarbeidet შეუმუშავებელი
uutdannet გაუნათლებელი
uutdelt დაურიგებელი
uutformet გაუფორმებელი
uutforsket შეუსწავლელი
uutførlig არაზედმიწევნითი,

არასაფუძვლიანი
uutført განუხორციელებელი
uutgitt გამოუცემელი
uutgravd ამოუთხრელი
uutluftet გაუნიავებელი
uutnyttet გამოუყენებელი
uutryddelig გაუჟლეტავი
uutsigelig აღუწერელი
uutslettelig წარუშლელი
uutsovet გამოუძინებელი

uuttalt ართქმული
uuttømmelig ამოუწურავი,

გამოულეველი,
დაუშრეტელი, ულევი,
უშრეტი

uutviklet განუვითარებელი
uvaksinert აუცრელი
uvalgt აურჩეველი
uvane მავნე ჩვევა
uvanlig არაჩვეულებრივი
uvant უჩვეულო

მიუჩვეველი
uvarslet გაუფრთხილებლად
uvasket გაურეცხავი

დაუბანელი
uvederheftig არასანდო
uvedkommende უცხო

საქმესთან კავშირის
არმქონე

uvel ცუდად, შეუძლოდ, ავად
uvelfølelse თავის შეუძლოდ გრძნობა
uvelkommen დაუპატიჟებელი
uvenn მტერი, არაკეთილმოსურნე
uvennlig არამეგობრული,

არაკეთილმოსურნე
uvennskap მტრობა, შუღლი
uvennskapelig არამეგობრული,

არაკეთილმოსურნე
uventet მოულოდნელი, უეცარი

მოულოდნელად, უეცრად
uverdig სამარცხვინო,

შეუფერებელი
uverdsatt დაუფასებელი
uverifisert დაუმოწმებელი,

დაუდასტურებელი
uvesentlig არაარსებითი
uvett გულის წასვლა

უცოდინარობა
uvettig უაზრო
uviktig უმნიშვნელო,

არამნიშვნელოვანი
uvilje უხალისობა
uvirkelig არარეალური,

წარმოსახვითი
uvirksom უსაქმური, უმოქმედო
uvirksomhet უმოქმედობა
uviss გაურკვეველი

დაურწმუნებელი
uvisshet დაურწმუნებლობა
uvitende არმცოდნე
uvitenhet არცოდნა, უცოდინარობა
uvitenskapelig არამეცნიერული
uvurderlig ფასდაუდებელი

utvise uvurderlig
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uvæpnet შეუიარაღებელი
uvær უამინდობა, ავდარი
uværsdag უამინდობის დღე
uværsperiode უამინდობის პერიოდი
uvøren გაუფრთხილებელი

დაუდევარი
uvåken გამოუღვიძებელი
uærbødig არაპატივსადები
uærlig უპატიოსნო

არაგულწრფელი
uøkonomisk არარენტაბელური
uønsket არასასურველი
uønskverdig არასასურველი
uøvet გამოუცდელი
uåndelig არასულიერი
uåpnet გაუხსნელი
uår მოუსავლიანი წელიწადი
vad ბადე, სათხეველი

ფონი
vade ფონს გასვლა
vadefugl ჭაობის ფრინველი
vadeplass ფონი
vadested ფონი
vaffel ვაფლი
vag ბუნდოვანი, არამკაფიო
vagabond მაწანწალა, მოხეტიალე
vagabondere ხეტიალი
vagabondstrøm მოხეტიალე დენი
vaghet ბუნდოვნობა, ბუნდოვანება,

გაურკვევლობა
vagina საშო
vaginal ვაგინალური
vaginalorgasme ვაგინალური ორგაზმი
vaginitt ვაგინიტი
vagle ქანდარა
vakanse ვაკანსია, თავისუფალი

ადგილი
vakant ვაკანტური
vakker ლამაზი
vakle ქანაობა, მერყეობა
vaklende მერყევი, არამდგრადი
vaksinasjon აცრა, ვაქცინაცია
vaksine ვაქცინა
vaksinere აცრა
vaksinering აცრა
vaksinert აცრილი
vaksineutvikling ვაქცინის შექმნა
vakt დარაჯი, გუშაგი

მცველი
დაცვა
მორიგეობა

vakte დარაჯობა, დაცვა

vaktel მწყერი (ფრინველი Coturnix
coturnix)

vakthavende მორიგე
vakthold დაცვა

მორიგეობა
vakthund საყარაულო ძაღლი
vaktmester მნე
vaktpost საგუშაგო
vaktskifte ყარაულის ცვლა
vaktsom მხნე, ფხიზელი
vaktsomhet სიფხიზლე, სიმხნევე
vakttjeneste დაცვის სამსახური
vakttårn საგუშაგო კოშკი
vakuole ვაკუოლი
vakuum ვაკუუმი
valens ვალენტობა
valenselektron სავალენტო ელექტრონი
valentinsdag ვალენტინობა
valg არჩევანი

არჩევნები
valgagitasjon საარჩევნო აგიტაცია
valgallianse საარჩევნო ალიანსი
valganalyse არჩევნების ანალიზი
valgbar არჩევადი, არჩევითი
valgboikott არჩევნების ბოიკოტი
valgbrosjyre საარჩევნო ბროშურა
valgdag არჩევნების დღე
valgdagsfusk არჩევნების გაყალბება
valgdato არჩევნების თარიღი
valgdeltagelse არჩევნებში მონაწილეობა
valgdeltakelse არჩევნებში მონაწილეობა
valgdistrikt საარჩევნო უბანი
valgfag არჩევითი საგანი
valgfarse საარჩევნო ფარსი
valgforberedelse არჩევნებისთვის მზადება
valgfri არჩევითი,

არასავალდებულო
valgfrihet არჩევნის თავისუფლება
valgfusk არჩევნების გაყალბება
valgkamp წინასაარჩევნო ბრძოლა
valgkampanje წინასაარჩევნო კამპანია
valgkampavis წინასაარჩევნო გაზეთი
valgkampløfte წინასაარჩევნო დაპირება
valgkomite საარჩევნო კომისია
valgliste საარჩევნო სია
valglokale საარჩევნო უბანი
valgløfte წინასაარჩევნო დაპირება
valgmulighet არჩევანის შესაძლებლობა
valgnederlag არჩევნებში დამარცხება
valgobservatør არჩევნების დამკვირვებელი
valgomgang არჩევნების ტური
valgovervåking არჩევნების

მეთვალყურეობა

uvæpnet valgovervåking
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valgperiode არჩევნების პერიოდი
valgplakat საარჩევნო პლაკატი
valgpropaganda საარჩევნო პროპაგანდა
valgresultat არჩევნების შედეგი
valgrett არჩევანის უფლება, ხმის

უფლება
valgrunde არჩევნების ტური
valgseddel საარჩევნო ბიულეტენი
valgseier არჩევნებში გამარჯვება
valgstrategi საარჩევნო სტრატეგია
valgsystem საარჩევნო სისტემა
valgt შერჩეული
valgtaktikk საარჩევნო ტაქტიკა
valgtale წინასაარჩევნო გამოსვლა
valgurne საარჩევნო ურნა
valgvinner არჩევნებში გამარჯვებული
validitet ვარგისიანობა
valkyrje მითიური მეომარი ქალი
valmue ყაყაჩო (მცენარე ოჯახიდან

Papaveraceae)
valmuefarget ყაყაჩოსფერი
valmuefrø ყაყაჩოს თესლი
valmuerød ყაყაჩოსფერი
valnøtt ნიგოზი

კაკლის ხე (ხე Juglans regia)
valnøttre კაკლის ხე (ხე Juglans regia)
valp ლეკვი
valpetid ლეკვობა, ლეკვობის

პერიოდი
vals ვალსი
valurt ლაშქარა (მცენარე

Symphytum)
valuta ვალუტა
valutabalanse სავალუტო ბალანსი
valutabørs სავალუტო ბირჟა
valutadeklarasjon ვალუტის დეკლარაცია
valutafond სავალუტო ფონდი
valutahai სავალუტო სპეკულანტი
valutainnskudd სავალუტო დეპოზიტი
valutainntekt სავალუტო შემოსავალი
valutakjøp ვალუტის ყიდვა
valutakontroll ვალუტის კონტროლი
valutakurs ვალუტის კურსი
valutakursendring ვალუტის კურსის

ცვლილება
valutakursvariasjon ვალუტის კურსის

ცვლილება
valutalån სავალუტო სესხი
valutamarked სავალუტო ბაზარი
valutapolitikk სავალუტო პოლიტიკა
valutareserve სავალუტო რეზერვი
valutasalg ვალუტის გაყიდვა
valutasmugling ვალუტის კონტრაბანდა

valutaspekulant სავალუტო სპეკულანტი
valutaspekulasjon სავალუტო სპეკულაცია
valutastrøm ვალუტის ნაკადი
valutasvindel სავალუტო თაღლითობა
valutasvingning ვალუტის კურსის მერყეობა
valutatransaksjon სავალუტო ოპერაცია

ვალუტის გადარიცხვა
valutaunion სავალუტო კავშირი
valutaveksling ვალუტის გადაცვლა
vammel გულისამრევი, ამაზრზენი
vampyr ვამპირი
vanadium ვანადიუმი
vanadiumstål ვანადიუმის ფოლადი
vandalisme ვანდალიზმი
vandalistisk ვანდალური
vandalsk ვანდალური
vandig წყლით სავსე

წყალწყალა
vandre სეირნობა, სიარული

ხეტიალი, ბოდიალი,
წანწალი

vandrejøde ტრადესკანცია (მცენარე
Tradescantia)

vandrende მოხეტიალე
vandrer მომთაბარე

მოხეტიალე
vandrevet ბედის ანაბარა

მიტოვებული, უპატრონო
vandring ხეტიალი

მიგრაცია
vandringsmann მოგზაური
vane ჩვევა

ჩვეულება
vanfør დასახიჩრებული,

დაინვალიდებული
vanhell წარუმატებლობა, მარცხი
vanhellig მარცხიანი

ცოდვილი
vanhellige შებღალვა
vanhelligelse შებღალვა, წაბილწვა
vanhelse შერყეული ჯანმრთელობა
vanilje ვანილი
vaniljearoma ვანილის სურნელი
vaniljeis ვანილის ნაყინი
vaniljekrem ვანილის კრემი
vaniljelukt ვანილის სუნი
vaniljeplante ვანილი (მცენარე Vanilla)
vaniljesaus ვანილის საწებელი
vaniljesukker ვანილის შაქარი
vanlig ჩვეულებრივი, უბრალო,

მიღებული, ჩვეული

valgperiode vanlig
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vanligvis ჩვეულებრივ,
ჩვეულებრივად,
ჩვეულებისამებრ,
ჩვეულებისდაგვარად,
ხოლმე

vanmakt უძლურება
vanmaktsfølelse უძლურების შეგრძნება
vanmektig უძლური
vann წყალი
vannabsorberende წყლის შემწოვი
vannaerobic წყლის აერობიკა
vannaktig წყალწყალა
vannanlegg წყალსადენი
vannavgift წყლის გადასახადი
vannavkjøling წყლით გაგრილება
vannbalanse წყლის ბალანსი
vannballast წყლის ბალასტი
vannbasseng წყალსაცავი
vannbeholder წყლის ავზი
vannblemme ბებერა
vannbøffel წყლის კამეჩი (ცხოველი

Bubalus bubalis)
vannbøtte წყლის ვედრო
vanndam ტბორი
vanndamp წყლის ორთქლი
vanndamptrykk წყლის ორთქლის წნევა
vanndrivende შარდმდენი
vanndråpe წყლის წვეთი
vanne მორწყვა
vannelskende წყლის მოყვარული
vannfall ჩანჩქერი
vannfarge წყალსაღებავი, აკვარელი
vannfarve წყალსაღებავი, აკვარელი
vannfilter წყლის ფილტრი
vannflaske წყლის ბოთლი
vannflate წყლის ზედაპირი
vannfontene შადრევანი
vannforbruk წყლის მოხმარება
vannforsyning წყალმომარაგება
vannforsyningsnett წყალგაყვანილობა,

წყალმომარაგების ქსელი
vannforsyningssystem წყალმომარაგების სისტემა
vannforurensing წყლის დაბინძურება
vannforvaltning წყლის რესურსების

განკარგვა
vannfri უწყლო
vannfugl წყლის ფრინველი
vannfylt წყლით სავსე
vannglass ჭიქა წყალი
vannhjul წყლის ბორბალი
vannholdig წყლის შემცველი
vanning მორწყვა
vanningsanlegg სარწყავი სისტემა

vanningsbil სარწყავი მანქანა
vanningskanal სარწყავი არხი
vanningskanne სარწყავი
vanningssystem სარწყავი სისტემა
vanninnhold წყლის შემცველობა
vanninntrengning წყლის შეღწევა
vannivå წყლის დონე
vannkalv მოცურალა (ხოჭო

ოჯახიდან Dytiscidae)
vannkanal წყლის არხი
vannkanne სარწყავი
vannkanon წყლის ზარბაზანი
vannkilde წყარო
vannkjøling წყლით გაგრილება
vannklar გამჭვირვალე
vannklosett საპირფარეშო
vannkoker ელექტროჩაიდანი
vannkopper ჩუტყვავილა
vannkopperepidemi ჩუტყვავილას ეპიდემია
vannkoppevirus ჩუტყვავილას ვირუსი
vannkraft ჰიდროენერგია
vannkraftanlegg ჰიდროსადგური,

ჰიდროელექტროსადგური
vannkraftenergi ჰიდროელექტროენერგია
vannkraftpotensiale ჰიდროელექტროენერგიის

პოტენციალი
vannkraftproduksjon ჰიდროელექტროენერგიის

წარმოება
vannkraftressurs ჰიდროელექტრორესურსი
vannkraftverk ჰიდროსადგური,

ჰიდროელექტროსადგური
vannkran წყლის ონკანი
vannkrise წყლის კრიზისი
vannkultur ჰიდროპონიკა
vannkvalitet წყლის ხარისხი
vannledning წყალსადენი
vannledningsarbeider მეწყალსადენე
vannledningsnett წყალგაყვანილობა
vannlekkasje წყლის გაჟონვა
vannlilje დუმფარა (წყლის

მცენარეთა სახეობები
Nymphaea და Nuphar)

vannlunge აკვალანგი
vannmagasin წყალსაცავი
vannmangel წყლის ნაკლებობა
vannmannen მერწყული
vannmasse წყლის მასა
vannmelon საზამთრო
vannmolekyl წყლის მოლეკულა
vannmoskusdyr ირმულა (ცხოველი

Hyemoschus aquaticus)
vannmåler წყლის მრიცხველი
vannoverflate წყლის ზედაპირი

vanligvis vannoverflate
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vannpipe ნარგილე
vannpiplerke მთის მწყერჩიტა

(ფრინველი Anthus
spinoletta)

vannpistol წყლის პისტოლეტი
vannplante ჰიდროფიტი
vannpolo წყალბურთი
vannpolospiller წყალბურთელი
vannpumpe წყლის ტუმბო
vannpytt გუბე
vannrenseanlegg წყალსაწმენდი სადგური
vannrensingsanlegg წყალსაწმენდი სადგური
vannreserve წყლის რეზერვი
vannreservoar წყლის რეზერვუარი
vannressurs ჰიდრორესურსი
vannressursforvaltning წყლის რესურსების

განკარგვა
vannrett ჰორიზონტალური
vannrotte წყლის მემინდვრია

(მღრღნელი Arvicola
amphibius)

vannrutsjebane წყლის სასრიალო გორაკი
vannrør წყლის მილი
vannsalamander ტრიტონი
vannsirkulasjon წყლის ცირკულაცია
vannski წყლის თხილამურები
vannskille წყალგამყოფი
vannsklie წყლის სასრიალო გორაკი
vannskrekk ცოფი

ჰიდროფობია
vannslange შლანგი
vannsnok ანკარა (გველი ოჯახიდან

Colubridae)
vannstand წყლის დონე
vannstandsforskjell წყლის დონეთა სხვაობა
vannstandsmåler წყლის დონის საზომი
vannstandsnivå წყლის დონე
vannstandsreduksjon წყლის დონის კლება
vannstandssenking წყლის დონის კლება
vannstandssenkning წყლის დონის კლება
vannstandsstigning წყლის დონის მატება
vannstandsvariasjon წყლის დონის ცვლილება
vannstandsøkning წყლის დონის მატება
vannstoff წყალბადი
vannstoffbombe წყალბადის ბომბი
vannstrøm წყლის ნაკადი
vannstrømning წყლის დინება
vannstråle წყლის ჭავლი
vannsyk დაჭაობებული
vanntank წყლის ავზი
vanntemperatur წყლის ტემპერატურა
vanntett წყალგაუმტარი,

წყალგამძლე

vanntilførsel წყალმომარაგება
vanntønne წყლის კასრი
vannvarmer წყლის გამაცხელებელი
vannviskositet წყლის სიბლანტე
vanskegrad სირთულის ხარისხი
vanskelig რთული, ძნელი

რთულად, ძნელად
vanskeliggjort გართულებული
vanskeliggjøre გართულება
vanskeliggjøring გართულება
vanskelighet სირთულე, სიძნელე
vanskelighetsgrad სირთულის ხარისხი
vanslekte გადაგვარება, გადაჯიშება
vanslektet გადაგვარებული,

გადაჯიშებული
vant შეჩვეული, მიჩვეული

ჩვეულებრივი
გამოცდილი

vantro უნდობლობა
vanvidd სიგიჟე
vanvittig გადარეული

გიჟური
vanvittighet სიგიჟე
vanære სირცხვილი

შერცხვენა
var მხნე, ფხიზელი

ფრთხილი
ბალიშისპირი

varakvinne შემცვლელი
varaleder ხელმძღვანელის

შემცველელი
varamann შემცვლელი
varan ვარანი (ქვეწარმავალი

ოჯახიდან Varanidae)
vararepresentant წარმომადგენლის

შემცველელი
vare საქონელი, სურსათი,

ნაწარმი
გაგრძელება, გაძლება

vareanskaffelse საქონლის შეძენა
varebestilling საქონლის შეკვეთა
varebil სატვირთო მანქანა
vareboikott საქონლის ბოიკოტი
varebytte საქონლის გაცვლა
varedeklarasjon საქონლის დეკლარაცია
vareeksport საქონლის ექსპორტი
varehandelsavtale სავაჭრო გარიგება, სავაჭრო

ხელშეკრულება
vareheis სატვირთო ლიფტი
varehus საწყობი
varehylle საქონლის თარო
vareimport საქონლის იმპორტი
vareinnførsel საქონლის შემოტანა

vannpipe vareinnførsel
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vareinnkjøp საქონლის შესყიდვა
varelager საწყობი
varelevering საქონლის მიტანა
varemerke სავაჭრო ნიშანი
varemottager საქონლის მიმღები
varemottaker საქონლის მიმღები
varepakke ფუთა
varetekt მეურვეობა

შენახვა
წინასწარი პატიმრობა

varetektsarrest წინასწარი პატიმრობა
varetektscelle წინასწარი პატიმრობის

საკანი
varetektsfengsling წინასწარი პატიმრობა
varevogn სატვირთო ვაგონი
varg მგელი
varghi მგლის ბუნაგი
varghyl მგლის ყმუილი
vargjakt მგელზე ნადირობა
vargskinn მგლის ტყავი
vargspor მგლის კვალი
vargtik ძუ მგელი
vargunge მგლის ლეკვი
variabel ცვლადი
varians გადახრა
variant ვარიანტი
variasjon ცვლილება

ვარიაცია
ნაირსახეობა

variasjonsbredde ცვლილების არე
variasjonsmetode ვარიაციათა მეთოდი
variasjonsområde ცვლილების არე
variasjonsregning ვარიაციული აღრიცხვა
variasjonsrikdom ნაირსახეობათა სიმრავლე
varierbar ცვლადი
variere ცვლილება
varierende ცვალებადი
variert მრავალფეროვანი
varietet ნაირსახეობა
varig ხანგრძლივი

გამძლე
varighet ხანგრძლივობა
varlig ფრთხილი
varm თბილი, ცხელი
varmbearbeide თბოდამუშავება, თერმული

დამუშავება
varmbearbeidelse თბოდამუშავება, თერმული

დამუშავება
varmbearbeiding თბოდამუშავება, თერმული

დამუშავება
varmblodig თბილსისხლიანი
varmblodighet თბილსისხლიანობა
varme სითბო

varmeanlegg გამათბობელი
გამაცხელებელი

varmeapparat გამათბობელი
varmebalanse თბობალანსი

თერმული წონასწორობა
varmebehandle თბოდამუშავება, თერმული

დამუშავება
varmebehandling თბოდამუშავება, თერმული

დამუშავება
varmebestandig სითბოგამძლე
varmebilde ინფრაწითელი სურათი
varmebildekamera ინფრაწითელი კამერა
varmebølge სიცხის ტალღა
varmeelskende სითბოს მოყვარული
varmeenergi თბოენერგია
varmefast თბოგამძლე, სითბოგამძლე
varmefordeling თბოგანაწილება, სითბოს

განაწილება
varmefølsom სითბომგრძნობიარე
varmegjennomgang სითბოცვლა
varmegrad პლუს გრადუსი
varmeherdig თბოგამძლე, სითბოგამძლე
varmeisolasjon თბოიზოლაცია,

სითბოიზოლაცია,
თერმული იზოლაცია

varmeisolert სითბოიზოლირებული
varmekamera ინფრაწითელი კამერა
varmekapasitet სითბოტევადობა
varmekjær სითბოს მოყვარული
varmekonduktivitet თბოგამტარობა,

სითბოგამტარობა
varmekraftverk თბოსადგური,

თბოელექტროსადგური
varmeleder სითბოგამტარი
varmeledningsevne თბოგამტარობა,

სითბოგამტარობა
varmelære თერმოდინამიკა
varmemåler კალორიმეტრი
varmeoverføring სითბოცვლა
varmeovn გამათბობელი
varmeperiode თბილი პერიოდი
varmer გამაცხელებელი
varmestråling ინფრაწითელი გამოსხივება
varmetransport სითბოცვლა
varmeutstråling ინფრაწითელი გამოსხივება
varmeutveksling სითბოცვლა
varmeutvekslingsmekanisme სითბოცვლის მექანიზმი
varmeutvidelse სითბური გაფართოება
varmeveksling სითბოცვლა
varmeverdi თბოუნარიანობა
varmgang გადახურება
varmhjertet გულთბილი
varmluft თბილი ჰაერი

vareinnkjøp varmluft
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varmrøyke ცხელი შებოლვა
varmrøyking ცხელი შებოლვა
varmtvann ცხელი წყალი
varmtvannbeholder ცხელი წყლის ავზი
varmtvannsbasseng თბილი წყლის აუზი
varmtvannsbeholder ცხელი წყლის ავზი
varmtvannsbereder წყლის გამაცხელებელი
varmtvannskran ცხელი წყლის ონკანი
varmtvannsrør ცხელი წყლის მილი
varmtvannstank ცხელი წყლის ავზი
varsel გაფრთხილება
varselskudd გამაფრთხილებელი

გასროლა
varsle გაფრთხილება
varslende მომასწავებელი
varsler რუხი ღაჟო (ჩიტი Lanius

excubitor)
varsling გაფრთხილება
varslingsprosedyre გაფრთხილების

პროცედურა
varslingstelegram გამაფრთხილებელი

ტელეგრამა
varslingstidspunkt გაფრთხილების მომენტი
varsom ფრთხილი
varsomhet სიფრთხილე
varulv მაქცია
vasall ვასალი
vase ვაზა, ლარნაკი

ხლართი
გადახლართვა, ჩახლართვა

vaselin ვაზელინი
vaset ჩახლართული
vask რეცხვა

ნიჟარა
vaskbar რომელიც ირეცხება
vaske რეცხვა

დაბანა
vaskebalje ტაშტი
vaskebjørn ენოტი (ცხოველი Procyon

lotor)
vaskebjørnhund ენოტისებრი ძაღლი

(ცხოველი Nyctereutes
procyonoides)

vaskebjørnlignende ენოტისებრი
vaskebøtte სარეცხი ვედრო
vaskedame დამლაგებელი

მრეცხავი
vaskefille ნეჭა
vaskekjeller სარდაფის სამრეცხაო
vaskekone დამლაგებელი

მრეცხავი
vaskekum ნიჟარა
vaskemaskin სარეცხი მანქანა

vaskemiddel სარეცხი საშუალება
vaskemulighet რეცხვის შესაძლებლობა
vaskeprogram რეცხვის პროგრამა
vaskepulver სარეცხი ფხვნილი
vasker მრეცხავი

სარეცხი მანქანა
vaskeri სამრეცხაო
vaskerom სამრეცხაო ოთახი
vaskeservant პირსაბანი
vaskesvamp ნეჭა
vasket გარეცხილი
vasketøy სარეცხი
vassdrag აუზი (მდინარის)
vassen წყალწყალა
vasspeppe წალიკა (მცენარე Persicaria

hydropiper)
vatt ბამბა
vatteppe ბამბის საბანი
vattpinne ყურსაწმენდი ჩხირი
ved -თან

ხეტყე
შეშა
მერქანი

vedbend სურო, ფატალო (მცენარე
Hedera helix)

vedbod საწყობი (შეშისთვის)
vedde ნიძლავის დადება
veddeløp დოღი
veddeløpsbane იპოდრომი
veddeløpshest ბედაური, სადოღე ცხენი
veddemål ნიძლავი, სანაძლეო
vederbuk იდი (თევზი Leuciscus idus)
vederheftig სანდო

გადახდისუნარიანი
vederheftighet სანდოობა

გადახდისუნარიანობა
vederlag ანაზღაურება
vedfyringsovn შეშის ღუმელი
vedhogger მჩეხავი
vedhogst ტყის ჩეხა
vedholdende უწყვეტი, დაუსრულებელი
vedhugger მჩეხავი
vedhugst ტყის ჩეხა
vedkamin შეშის ღუმელი
vedkomfyr შეშის ღუმელი
vedkomme შეხება
vedkommende შესაფერისი, სათანადო

ვისაც ეხება
vedlagt თანდართული
vedlegg დანართი
vedlegge დართვა
vedlegging დართვა
vedlikehold მოვლა

varmrøyke vedlikehold
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vedlikeholde მოვლა
vedovn შეშის ღუმელი
vedrøre შეხება, კავშირის ქონა
vedrørende რაც შეეხება
vedta გადაწყვეტა, სანქცირება

თანხმობა
vedtak გადაწყვეტილება
vedtaksfase გადაწყვეტილების მიღების

ფაზა
vedtaksprosess გადაწყვეტილების მიღების

პროცესი
vedtakstidspunkt გადაწყვეტილების მიღების

მომენტი
vedtatt დადგენილი
vedtekt დადგენილება

დებულება
vedtektsbestemt დებულებით დადგენილი
vedtektsfeste დადგენა
veg გზა
vegarbeid საგზაო სამუშაო
vegavgift საგზაო გადასახადი
vegbane გზა
vegbelysning გარე განათება
vegbok გზათა რუკა
vegbom შლაგბაუმი
vegbredde გზის სიგანე
vegbygger გზის გამყვანი
vegbygging გზების დაგება
vegdekke გზის საფარი
vegetabilsk მცენარეული
vegetarianer ვეგეტარიანელი
vegetariansk ვეგეტარიანული
vegetasjon მცენარეულობა
vegetasjonsdekke მწვანე საფარი
vegetasjonsperiode ვეგეტაციური პერიოდი
vegetativ ვეგეტაციური
vegfarende მოგზაური
vegforbindelse საგზაო მიმოსვლა
vegg კედელი
veggavis კედლის გაზეთი
veggedyr ბაღლინჯო (მწერი Cimex

lectularius)
veggimellom კედლიდან კედლამდე
veggkalender კედლის კალენდარი
veggklokke კედლის საათი
veggmaleri ფრესკა
veggtavle დაფა
veggteppe ხალიჩა (კედელზე

ჩამოსაკიდი)
veggtykkelse კედლის სისქე
veggur კედლის საათი
vegguttak ელექტრომასრა
veghomotopi წირის ჰომოტოპია

vegkant გზისპირი
vegkart გზათა რუკა
vegknutepunkt საგზაო კვანძი
vegkontrollpost საგზაო კონტროლის პოსტი
vegkryss გზაჯვარედინი
veglede გზის ჩვენება

გზის გაკვალვა
vegleder გზამკვლევი

ექსკურსიამძღოლი
vegledning ინსტრუქცია
vegpatrulje საგზაო პატრული
vegsamband საგზაო მიმოსვლა
vegsperring გზის გადაკეტვა
vegstrekning გზის მონაკვეთი
vegstøv მტვერი გზაზე
vegtrafikk საგზაო მოძრაობა
vegtrafikkulykke ავტოავარია
vegvals გზის სატკეპნი
vegvalse გზის სატკეპნი
vegviser გზამკვლევი
vei გზა
veiarbeid საგზაო სამუშაო
veiavgift საგზაო გადასახადი
veibane გზა
veibelysning გარე განათება
veibok გზათა რუკა
veibom შლაგბაუმი
veibredde გზის სიგანე
veibygger გზის გამყვანი
veibygging გზების დაგება
veidekke გზის საფარი
veie აწონა
veifarende მოგზაური
veiforbindelse საგზაო მიმოსვლა
veihomotopi წირის ჰომოტოპია
veikant გზისპირი
veikart გზათა რუკა
veiknutepunkt საგზაო კვანძი
veikontrollpost საგზაო კონტროლის პოსტი
veikryss გზაჯვარედინი
veilede გზის ჩვენება

გზის გაკვალვა
დაკვალიანება

veileder გზამკვლევი
ექსკურსიამძღოლი

veiledning ინსტრუქცია
veipatrulje საგზაო პატრული
veisamband საგზაო მიმოსვლა
veisperring გზის გადაკეტვა
veistrekning გზის მონაკვეთი
veistøv მტვერი გზაზე
veit თხრილი
veitrafikk საგზაო მოძრაობა

vedlikeholde veitrafikk
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veitrafikkulykke ავტოავარია
veivals გზის სატკეპნი
veivalse გზის სატკეპნი
veive ქნევა
veiviser გზამკვლევი, მეგზური
vek სუსტი
veke პატრუქი
vekhelset სუსტი ჯანმრთელობის

მქონე
vekhet სისუსტე
vekk შორს
vekke გაღვიძება

აღძვრა
vekkeklokke მაღვიძარა
vekkelse გამოღვიძება
vekker მაღვიძარა
vekkerklokke მაღვიძარა
vekkerur მაღვიძარა
vekkeur მაღვიძარა
vekselstrøm ცვლადი დენი
vekselstrømnett ცვლადი დენის ქსელი
vekselstrømsfrekvens ცვლადი დენის სიხშირე
vekselstrømsgenerator ცვლადი დენის

გენერატორი
vekselstrømsmotor ცვლადი დენის ძრავა
vekselvarm ცივსისხლიანი
vekselvirkning ურთიერთქმედება
vekselvirkningsboson ურთიერთქმედების

გადამტანი ბოზონი
vekselvirkningspartikkel ურთიერთქმედების

გადამტანი ნაწილაკი
vekselvis მონაცვლეობით
veksle გადაცვლა

გადახურდავება,
დახურდავება

veksleautomat გადასახურდავებელი
ავტომატი

vekslende ცვლადი
vekslepenger ხურდა ფული
veksler გადამრთველი
veksling გადაცვლა

გადახურდავება
ცვლილება
მონაცვლეობა

vekslingsautomat გადასახურდავებელი
ავტომატი

vekslingskurs გადაცვლის კურსი
vekst ზრდა
vekstbenk სათბური
vekstfart ზრდის სიჩქარე
vekstfremmende ზრდის ხელშემწყობი
vekstgrunnlag ზრდის საფუძველი
veksthastighet ზრდის ტემპი

veksthemmende ზრდის შემაფერხებელი
veksthormon ზრდის ჰორმონი
veksthus სათბური

ორანჟერეა
veksthusprodukt სათბურის ნაწარმი
vekstperiode ზრდის პერიოდი
vekstpotensial ზრდის პოტენციალი
vekstpotensiale ზრდის პოტენციალი
vekstprosess ზრდის პროცესი
vekstregulerende ზრდის მარეგულირებელი
vekstsfase ზრდის ფაზა
vekststimulerende ზრდის მასტიმულირებელი
vekststrategi ზრდის სტრატეგია
veksttempo ზრდის ტემპი
veksttid ზრდის პერიოდი
vekstvilkår ზრდის პირობები
vekstøkning ზრდის აჩქარება
vekt სასწორი

წონა
ტვირთი

vektenhet წონის ერთეული
vekter დარაჯი

მცველი
vektig წონიანი
vektklasse წონითი კატეგორია
vektlodd საწონი
vektløfter ძალოსანი
vektløfting ძალოსნობა
vektløftingstrener ძალოსნობის მწვრთნელი
vektløs უწონადი
vektløshet უწონადობა
vektmessig წონითი
vektor ვექტორი
vektoranalyse ვექტორული ანალიზი
vektordiagram ვექტორული დიაგრამა
vektorfelt ვექტორული ველი
vektorfunksjon ვექტორული ფუნქცია
vektorprodukt ვექტორული ნამრავლი
vektorregning ვექტორული ანალიზი
vektorrekning ვექტორული ანალიზი
vektorrom ვექტორული სივრცე
vektskål სასწორის თეფში
vekttap წონის დაკარგვა
vektøkning წონაში მომატება
vel კარგად

რა თქმა უნდა
ალბათ
კეთილდღეობა

velarrangert კარგად ორგანიზებული
velbalansert კარგად დაბალანსებული
velbarbert კარგად გაპარსული
velbegrunnet კარგად დასაბუთებული
velbehag სიამოვნება

veitrafikkulykke velbehag
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velberegnet კარგად გათვლილი
velberådd გათვითცნობიერებული
velbeskyttet კარგად დაცული
velbrukt ნახმარი
velbygd კარგი აღნაგობის მქონე
velbåren კეთილშობილი
velbårenhet კეთილშობილება
velde ძალაუფლება

სიძლიერე
veldedig საქველმოქმედო
veldedighet ქველმოქმედება
veldedighetsarbeid საქველმოქმედო სამუშაო
veldedighetsforestilling საქველმოქმედო

წარმოდგენა
veldedighetskonsert საქველმოქმედო კონცერტი
veldefinert კარგად განმარტებული
veldekket კარგად დაფარული
veldig ძალიან, ძალზე, ძლიერ,

უაღრესად
ძლევამოსილი
უზარმაზარი

veldokumentert კარგად დასაბუთებული
veldrevet სწორად წარმართული,

კარგად მოვლილი
velduft კარგი სუნი, სურნელი
velduftende სურნელოვანი
velferd კეთილდღეობა
velferdsgode სიკეთე
velferdsindikator კეთილდღეობის

მაჩვენებელი
velferdssamfunn კეთილდღეობის

საზოგადოება
velformet სწორად ფორმირებული

კარგი აღნაგობის
მწყობრი

velformulert კარგად ჩამოყალიბებული
velfortjent დამსახურებული
velfrisert კარგად შეკრეჭილი, კარგი

ვარცხნილობის
velfundert კარგად დაფუძნებული,

კარგად დასაბუთებული
velfungerende კარგად მომუშავე
velfylt გავსებული
velge არჩევა
velger ამომრჩეველი

გადამრთველი
velgerflertall ამომრჩეველთა

უმრავლესობა
velgergruppe ამომრჩეველთა ჯგუფი
velgerjakt ამომრჩევლების მოზიდვა
velgermasse ამომრჩეველთა მასა
velgerstøtte ამომრჩეველთა მხარდაჭერა
velgjerning კარგი საქციელი, სიკეთე

velgjort კარგად გაკეთებული,
კარგად შესრულებული

velgjørende სასიამოვნო,
გამამხნევებელი, გუნებაზე
მომყვანი
საქველმოქმედო

velgjørenhet ქველმოქმედება
velgjører ქველმოქმედი
velgjørerinne ქველმოქმედი (ქალი)
velgående კარგად მყოფი, კარგად

მიმდინარე
velhavende შეძლებული
velholden შეძლებული
velinformert კარგად ინფორმირებული
velkjent კარგადცნობილი,

სახელგანთქმული
velkledd კარგად ჩაცმული
velklingende შეხამებული,

შეხმატკბილებული
velkommen გულთბილი მიღება

სასურველი
velkomst გულთბილი მიღება
velkomsthilsen მისალმება
velkomstskål შემოსულთა სადღეგრძელო
velkoordinert კარგად კოორდინირებული
velkvalifisert მაღალკვალიფიცირებული
vellaget კარგად მომზადებული
vellukt სურნელი
velluktende სურნელოვანი
vellykket წარმატებული
velmenende კეთილმოსურნე
velmotivert კარგად მოტივირებული
veloppdragen კარგად აღზრდილი
velorganisert კარგად ორგანიზებული
velorientert კარგად გარკვეული
veloverveid აწონილ-დაწონილი,

კარგად გააზრებული
velplassert კარგად განთავსებული
velpleid კარგად მოვლილი
velprøvd გამოცდილი
velsigne დალოცვა, კურთხევა
velsignelse დალოცვა, კურთხევა
velsignet დალოცვილი, კურთხეული
velskapt კარგი აღნაგობის, კარგად

ფორმირებული
velskolert განსწავლული
velskreven კარგად დაწერილი
velskrevet კარგად დაწერილი
velsmakende გემრიელი
velspillende კარგად მოთამაშე
velstand კეთილდღეობა

შეძლებულობა
velstandsfamilie შეძლებული ოჯახი

velberegnet velstandsfamilie

Norsk-georgisk ordbok 473



velstandsfolk შეძლებული ხალხი
velstandskvinne შეძლებული ქალბატონი
velstandsland მდიდარი ქვეყანა
velstandsmann შეძლებული კაცი
velstandssamfunn შეძლებული საზოგადოება
velstandssymbol კეთილდღეობის სიმბოლო
velstandsvekst კეთილდღეობის ზრდა
velstandsøkning კეთილდღეობის ზრდა
velstelt მოვლილი, დალაგებული
velstyrt კარგად მართული
velstående შეძლებული
velt დაცემა, ჩამოვარდნა,

გადატრიალება
veltalende ენამახვილი
velte დაცემა, ჩამოვარდნა,

გადატრიალება, წაქცევა
veltilfreds კმაყოფილი
veltilpasset კარგად მორგებული

შეხამებული,
შეხმატკბილებული

veltrenet კარგად ნავარჯიშები
velutdannet განსწავლული
velutprøvd კარგად გადამოწმებული
velutrustet კარგად აღჭურვილი
velutstyrt კარგად აღჭურვილი
velutviklet მაღალგანვითარებული
velvalgt კარგად შერჩეული
velvilje კეთილი ნება

კეთილგანწყობა
velvillig კეთილმოსურნე,

კეთილგანწყობილი
velvoksen მოზრდილი
velvære კარგად ყოფნა
vemmelig საზიზღარი, ამაზრზენი
vemmelse საზიზღრობა
vemod სევდა
vemodig სევდიანი
vemodsblandet სევდანარევი
vemodsfull სევდიანი, სევდით აღსავსე,

დასევდიანებული,
სევდამორეული,
დამწუხრებული,
დანაღვლიანებული

vemodsfylt სევდიანი, სევდით აღსავსე
vemodssmil სევდიანი ღიმილი,

სევდანარევი ღიმილი
vemodsstemning სევდიანი განწყობა
vendbar მობრუნებადი, მბრუნავი
vende ბრუნვა, მობრუნება

მოხვევა
vendehals მაქცია (ჩიტი Jynx torquilla)
vendelrot კატაბალახა, ვალერიანა

(მცენარე Valeriana)

vendepunkt მობრუნების წერტილი
vendereis მობრუნება
vending ბრუნი

მიმოსვლა
მიმართულება
გამოთქმა

vene ვენა
venerabel პატივსაცემი, პატივცემული
venerisk ვენერიული
venerolog ვენეროლოგი
venerologi ვენეროლოგია
venn მეგობარი
venne მიჩვევა
vennegjeng სამეგობრო
vennekrets მეგობართა წრე, სამეგობრო
vennekyss მეგობრული კოცნა
venneløs მეგობრებს მოკლებული
vennetreff მეგობრების შეხვედრა
venninne დაქალი
venninnegjeng სადაქალო
venninnekrets სადაქალო
vennlig მეგობრული

მეგობრულად
vennskap მეგობრობა
vennskapelig მეგობრული
vennskapskrets მეგობართა წრე, სამეგობრო
vensteorientert მემარცხენე ორიენტაციის
vensteradikal მემარცხენე რადიკალი
venstre მარცხენა
venstreaktivist მემარცხენე აქტივისტი
venstreallianse მემარცხენე ალიანსი
venstrearm მარცხენა ხელი
venstreavis მემარცხენე გაზეთი
venstreavvik გადახრა მარცხნივ
venstreben მარცხენა ფეხი
venstreekstremisme მემარცხენე ექსტრემიზმი
venstreekstremist მემარცხენე ექსტრემისტი
venstrefløy მარცხენა ფრთა
venstrefolk მემარცხენეები
venstrefraksjon მემარცხენე ფრაქცია
venstrehendt ცაცია
venstrehånd მარცხენა ხელი
venstrekoalisjon მემარცხენე კოალიცია
venstrekvinne მემარცხენე ქალი
venstreleder მემარცხენეთა ლიდერი
venstremann მემარცხენე
venstreorientert მემარცხენე
venstreparti მემარცხენე პარტია
venstrepil მარცხენა ისარი
venstrepolitiker მემარცხენე პოლიტიკოსი
venstreradikal მემარცხენე რადიკალი
venstresosialist მემარცხენე სოციალისტი
venstretrafikk მარცხენა მოძრაობა

velstandsfolk venstretrafikk
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venstrevelger მემარცხენე ამომრჩეველი
venstreving მარცხენა ფრთა
vente ლოდინი, ცდა, მოცდა
ventehall მოსაცდელი
ventekø რიგი
ventelig მოსალოდნელი
venterom მოსაცდელი
ventetid ლოდინის დრო
venteværelse მოსაცდელი ოთახი
ventil ვენტილი
ventilasjon ვენტილაცია
ventilasjonsanlegg სავენტილაციო სისტემა
ventilasjonskanal სავენტილაციო არხი
ventilasjonssjakt სავენტილაციო არხი
ventilasjonssystem სავენტილაციო სისტემა
ventilasjonsvifte ვენტილატორი
ventilasjonsåpning სავენტილაციო სარკმელი
ventilator ვენტილატორი
ventilere განიავება
venting ლოდინი
ventrikkel კუჭი

პარკუჭი
venushår ვენერას თმა (გვიმრა

Adiantum)
venuskam ოფოფა (მცენარე Scandix)
veps კრაზანა, ბზიკი (მწერი

ოჯახიდან Vespidae)
vepsebol კრაზანთა ბუდე
vepsereir კრაზანთა ბუდე
vepsestikk კრაზანის ნაკბენი
vepsetalje წვრილი წელი
vepsevåk ბოლოკარკაზი (ფრინველი

Pernis apivorus)
veranda ვერანდა
verandadør ვერანდის კარი
verandakasse გარეთ ჩამოსაკიდი

კონტეინერი
ყვავილებისთვის

verb ზმნა
verbal სიტყვიერი

ნაზმნარი
ზმნის

verbalisere სიტყვიერად გამოხატვა
verbalspråklig ზეპირსიტყვიერი
verbalspråklighet ზეპირსიტყვიერება
verden მსოფლიო, სამყარო
verdensanskuelse მსოფლმხედველობა
verdensarena მსოფლიო ასპარეზი
verdensarv მსოფლიო მემკვიდრეობა
verdensatlas მსოფლიო ატლასი
verdensbank მსოფლიო ბანკი
verdensbasis მსოფლიო მასშტაბით
verdensbefolkning დედამიწის მოსახლეობა

verdensbegivenhet მსოფლიო მასშტაბის
მოვლენა

verdensberømt მსოფლიო მასშტაბით
განთქმული

verdensbevegelse მსოფლიო მასშტაბის
მოძრაობა

verdensbilde მსოფლიო რუკა
verdensborger კოსმოპოლიტი
verdensdel მსოფლიოს ნაწილი
verdenselite მსოფლიო ელიტა
verdenserfaren გამოცდილი
verdenserkjennelse მსოფლიო აღიარება
verdenserobring მსოფლიოს დაპყრობა
verdensfjern რეალობას მოშორებული
verdenshandelsorganisasjon მსოფლიო სავაჭრო

ორგანიზაცია
verdenshav მსოფლიო ოკეანე
verdensherredømme მსოფლიო ბატონობა
verdenshistorie მსოფლიო ისტორია
verdenshjørne მსოფლიოს კუთხე
verdenskart მსოფლიო რუკა
verdenskjent მსოფლიოს მასშტაბით

ცნობილი
verdenskongress მსოფლიო კონგრესი
verdenskrig მსოფლიო ომი
verdenskrise მსოფლიო კრიზისი
verdenslitteratur მსოფლიო ლიტერატურა
verdensmester მსოფლიო ჩემპიონი
verdensmesterskap მსოფლიო ჩემპიონატი
verdensmestertittel მსოფლიო ჩემპიონის

წოდება
verdensomfattende სამყაროს მასშტაბით,

სამყაროს მომცველი
verdensomsegling მოგზაურობა სამყაროს

გარშემო
verdensomseiling მოგზაურობა სამყაროს

გარშემო
verdensomspennende სამყაროს მასშტაბით,

სამყაროს მომცველი
verdensoppfatning მსოფლმხედველობა,

მსოფლგანცდა,
მსოფლშეგრძნება

verdensoppfattelse მსოფლმხედველობა,
მსოფლგანცდა,
მსოფლშეგრძნება

verdensorden მსოფლიო წესრიგი
verdensorganisasjon საერთაშორისო

ორგანიზაცია
verdenspolitikk საერთაშორისო პოლიტიკა
verdenspresse მსოფლიო პრესა
verdensproblem მსოფლიო მასშტაბის

პრობლემა
verdensrekord მსოფლიო რეკორდი

venstrevelger verdensrekord
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verdensrekordforsøk მსოფლიო რეკორდის
დამყარების მცდელობა

verdensrekordholder მსოფლიო რეკორდსმენი
verdensrom სამყარო, სივრცე, კოსმოსი
verdenssamfunn მსოფლიო საზოგადოება
verdenssprog მსოფლიო ენა
verdensspråk მსოფლიო ენა
verdensstjerne მსოფლიო ვარსკვლავი
verdenssyn მსოფლმხედველობა
verdensvid მსოფლიო მასშტაბის
verdensøkonomi მსოფლიო ეკონომიკა
verdi ღირებულება

ფასეულობა
საფასური
მნიშვნელობა
დოვლათი

verdiansettelse ფასის დადება
verdiforringelse გაუფასურება
verdifull ძვირფასი

ღირებული
ფასეული

verdig მნიშვნელოვანი
ღირსი, ღირსეული

verdigfull ღირსეული
verdighet ღირსება
verdighetssymbol ღირსების სიმბოლო
verdikonflikt ღირებულებათა

კონფლიქტი
verdiløs ფასდაკარგული,

გაუფასურებული,
ღირებულების არმქონე

verdipapir ფასიანი ქაღალდი
verditap გაუფასურება
verdsatt დაფასებული
verdsette შეფასება
verdsettelse შეფასება
verdslig მიწიერი

საერო
verdt ღირსი

ღირებულების მქონე
verft გემსაშენი, ნავსაშენი
verftsbille მჭრეულა (ხოჭო ოჯახიდან

Lymexylidae)
verge მეურვე

მეურვეობა, ზრუნვა
დაცვა

vergeløs დაუცველი
vergemål მეურვეობა
verifikasjon დამოწმება, დადასტურება
verifisere დამოწმება, დადასტურება
verifisert დამოწმებული,

დადასტურებული
veritable ნამდვილი

verk მუშაობა, შრომა
ნამუშევარი, ნაშრომი
ტკივილი

verke ტკივილი
დაჩირქება

verkebyll ჩირქგროვა
verken არც
verksted სახელოსნო
verkstedbygning სახელოსნოს შენობა
verkstedeier სახელოსნოს მეპატრონე
verkstedinnehaver სახელოსნოს მეპატრონე
verkstedsjef სახელოსნოს უფროსი
verktøy სამუშაო იარაღი
verktøymaskin დაზგა
vern დაცვა, თავდაცვა
verne დაცვა
vernebrille დამცავი სათვალე
vernedyktighet დაცვისუნარიანობა
verneengel მფარველი ანგელოზი
vernehjelm დამცავი ჩაფხუტი
vernemaske დამცავი ნიღაბი
vernemiddel დაცვის საშუალება
verneobjekt დაცვის ობიექტი
verneområde დაცული ტერიტორია
verneplikt სამხედრო სამსახურის

გავლის ვალდებულება
vernepliktig სამხედრო ვალდებული
vernepliktsalder გასაწვევი ასაკი
verner დამცველი
vernet დაცული, დაცვის ქვეშ

მყოფი
vernetid საავტორო უფლებების

მოქმედების ვადა
vernetiltak დაცვის ზომა
veronika ვერონიკა (მცენარე

Veronica)
verpe კვერცხის დადება
verpehøne კრუხი
verre უარესი

უარესად
vers ლექსი, სტროფი
versatil მრავალფეროვანი,

მრავალგვარი, ნაირგვარი
versjon ვერსია
verst უარესი, ყველაზე უარესი
versus პირისპირ
vert მასპინძელი
vertikal ვერტიკალური
vertikalakse ვერტიკალური ღერძი
vertikalantenne ვერტიკალური ანტენა
vertikalgradient ვერტიკალური გრადიენტი
vertikalhastighet ვერტიკალური სიჩქარე
vertikallinje ვერტიკალური ხაზი

verdensrekordforsøk vertikallinje
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vertikalplan ვერტიკალური სიბრტყე
vertikalprojeksjon ვერტიკალური პროექცია
vertinne მასპინძელი (ქალი)
vertland მასპინძელი ქვეყანა
vertskap მასპინძლობა
vertsland მასპინძელი ქვეყანა
verve დარაზმვა, გაწვევა
vesel დედოფალა, სინდიოფალა

(ცხოველი Mustela nivalis)
vesen არსი

ხასიათი
არსება
უწყება

vesensforskjell არსებითი განსხვავება
vesensforskjellig არსებითად განსხვავებული
vesentlig არსებითი

არსებითად
veske ჩანთა
veskenapping ქურდობა (ჩანთის

მიტაცებას სახით)
vesle პაწია, პაწაწინა
veslebarn პატარა ბავშვი
veslebror პატარა ძმა
veslegutt პატარა ბიჭი
veslejente პატარა გოგო
veslesøster პატარა და
vesletromme პატარა დოლი
vest დასავლეთი

ჟილეტი
vestafor დასავლეთით
vestafra დასავლეთიდან
vestafrikansk დასავლეთაფრიკული
vestelomme ჟილეტის ჯიბე
vesterlandsk დასავლური
vesterlending დასავლელი,

დასავლეთელი
vesteuropeer დასავლეთევროპელი
vesteuropeisk დასავლეთევროპული
vestfra დასავლეთიდან
vestgående დასავლეთის,

დასავლეთისკენ მიმავალი
vestkyst დასავლეთი სანაპირო
vestlandsk დასავლეთ ნორვეგიული
vestlending დასავლეთი ნორვეგიის

მკვიდრი
vestlig დასავლური
vestorientert პროდასავლური
vestover დასავლეთით,

დასავლეთისკენ
vestpå დასავლეთით, დასავლეთში
vestre დასავლური
vestside დასავლური მხარე
vestukrainsk დასავლეთუკრაინული

vestvendt დასავლეთისკენ
მობრუნებული

veteran ვეტერანი
veteranbil ძველი მანქანა
veteranpolitiker ვეტერანი პოლიტიკოსი
veterantrikk ძველი ტრამვაი
veterinær ვეტერინარი
veterinærinstitutt ვეტერინარიის ინსტიტუტი
veterinærvitenskap ვეტერინარია
veto ვეტო
vetorett ვეტოს უფლება
vett ჭკუა, გონება
vettig ჭკვიანი
vettløs უტვინო, უჭკუო, ბრიყვი

წინდაუხედავი
vettløshet უტვინობა, უჭკუობა
vev ქსოვილი

ქსელი
აბლაბუდა

veve ქსოვა
vever მქსოველი, ფეიქარი

ფეიქარი (ჩიტი ოჯახიდან
Ploceidae)

veverske მქსოველი, ფეიქარი (ქალი)
veving ქსოვა
vi ჩვენ
via გავლით, მეშვეობით
vibrasjon ვიბრაცია
vibrasjonsfri უვიბრაციო
vibrasjonsmassasje ვიბრომასჟი
vibrasjonsmessig ვიბრაციული
vibrator ვიბრატორი
viburn ძახველი (მცენარე

Viburnum)
vid განიერი, ფართო
vidde სიგანე

მთიანეთი
video ვიდეო
videoamatør ვიდეომოყვარული
videobutikk ვიდეომაღაზია
videobånd ვიდეოფირი
videofilm ვიდეოფილმი
videokamera ვიდეოკამერა
videokassett ვიდეოკასეტი
videokassettspiller ვიდეომაგნიტოფონი
videokonferanse ვიდეოკონფერენცია
videoopptak ვიდეოგადაღება

ვიდეოჩანაწერი
videoovervåking ვიდეომეთვალყურეობა,

ვიდეოგადაღება
videoteknikk ვიდეოტექნიკა
videotelefon ვიდეოტელეფონი
videotelefoni ვიდეოტელეფონია

vertikalplan videotelefoni
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videoutstyr ვიდეოაღჭურველობა
videre შემდგომი

შემდგომ
viderebearbeidelse შემდგომი დამუშავება
videreformidle გადაცემა
videreføre განვითარება, განგძობა,

განვრცობა
videreselger გადამყიდველი
videresende გადაგზავნა
videreutbredelse შემდგომი გავრცელება
videreutdannelse შემდგომი განათლება
videreutdanning შემდგომი განათლება
videreutvikle შემდგომი განვითარება
videreutvikling შემდგომი განვითარება
viderverdig უსიამოვნო

დამღლელი,
მოსაბეზრებელი

vidje ტირიფი (მცენარე Salix)
vidjekjerr ტირიფნარი
vidjekvist ტირიფის ტოტი
vidkjent ფართოდ ცნობილი
vidsyn ფართო ხედვა
vidtgående შორს მიმავალი
vidtrekkende შორს მიმავალი
vidunder საოცრება, საკვირველება,

სასწაული
vidunderbarn ვუნდერკინდი
vidunderlig საოცარი, სასწაულებრივი
vidvinkel ფართო კუთხე
vidvinkelkamera ფართოკუთხოვანი კამერა,

ფართოკუთხოვანი
ფოტოაპარატი

vidåpen ფართოდ გახსნილი
vie ჯვრისწერა, ქორწინება

კურთხევა
მიძღვნა

vielse ჯვრისწერა, ქორწინება
კურთხევა

vielsesattest ქორწინების მოწმობა
vielsesring საქორწინო ბეჭედი
vier ტირიფი (მცენარე Salix)
vietnameser ვიეტნამელი
vietnamesisk ვიეტნამური
vievann წმინდა წყალი
vifte ფენი

ვენტილატორი
მარაო
ქნევა (ხელის/კუდის)

vigil მხნე, ფხიზელი
vigsel ჯვრისწერა, ქორწინება

კურთხევა
vigselattest ქორწინების მოწმობა
vigselsattest ქორწინების მოწმობა

vigselsring საქორწინო ბეჭედი
vigør ძალა, სიმხნევე
vikar შემცვლელი

დროებით დასაქმებული
vikariat დროებითი პოზიცია
viking ვიკინგი
vikingferd ვიკინგთა ლაშქრობა
vikingrelatert ვიკინგებთან

დაკავშირებული
vikingskip ვიკინგური ნავი
vikingtid ვიკინგთა ხანა
vikingtidsfunn ვიკინგთა ხანის აღმოჩენა
vikingtog ვიკინგთა ლაშქრობა
vikingtokt ვიკინგთა ლაშქრობა
vikke ცერცველა (მცენარე Vicia)
viktig მნიშვნელოვანი

ქედმაღალი
viktighet მნიშვნელობა

ქედმაღლობა
vikunja ვიკუნია (ცხოველი Vicugna

vicugna)
vilje ნება
viljekraft ნებისყოფა
viljeløs უნებისყოფო

უხალისო
viljeløshet უნებისყოფობა
viljeserklæring ნების გამოხატვა
viljesterk ძლიერი ნებისყოფის მქონე
viljestyrke ნებისყოფა
viljesvak უნებისყოფო
viljesvakhet უნებისყოფობა
vilkår პირობა

პირობები, გარემოებები
vilkårlig თვითნებური

ნებისმიერი
vilkårsløs უპირობო
vill ველური

უკაცრიელი
გარეული

villa ვილა
villaks ველური ორაგული
villand ველური იხვი
villdyr ველური ცხოველი
ville სურვილი
villfaren გზააბნეული
villfugl ველური ფრინველი
villhest ველური ცხენი
villig მზადმყოფი, თანახმა
villighet მზადყოფნა, თანხმობა
villkatt ტყის კატა (ცხოველი Felis

silvestris)
villmann ტყიური, ველური
villmannsferd სიგიჟე

videoutstyr villmannsferd
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villmark ველური ბუნება
villskap ველურობა
villsvin ტახი (ცხოველი Sus scrofa)
villsvinjakt ტახზე ნადირობა
vilt გარეული ფრინველი
vimpel ალამი
vin ღვინო
vinavl მევენახეობა, მეღვინეობა
vinbeger ღვინის თასი
vinberg ვენახი (მთის ფერდობზე)
vinbergsnegl ვაზის ლოკოკინა
vinbonde მევენახე, მეღვინე
vind ქარი
vindbukse ქარგამძლე შარვალი
vinde დახვევა
vindel ხვართქლა (მცენარე

Convolvulus)
vindeltrapp ხვეული კიბე
vindenergi ქარის ენერგია
vindfallet ქარქცეული
vindfart ქარის სიჩქარე
vindfløy ფლუგერი
vindfri უქარო
vindfull ქარიანი
vindhane ფლუგერი
vindhastighet ქარის სიჩქარე
vindkraft ქარის ენერგია
vindkraftverk ქარის ელექტროსადგური
vindmølle ქარის წისქვილი
vindranker ღვინის მსმელი
vindretning ქარის მიმართულება
vindrikkende ღვინის მსმელი
vindrikker ღვინის მსმელი
vindrose ქარების ვარდი
vindrue ყურძენი
vindturbin ქარის ტურბინა
vindu ფანჯარა

სარკმელი
vindusbord მაგიდა ფანჯარასთან
vindusbrett რაფა
vindusglass ფანჯრის მინა
vinduskarm ფანჯრის ჩარჩო

რაფა
vinduskonvolutt კონვერტი ჩარჩოთი
vindusplass ადგილი ფანჯარასთან
vindusprodusent ფანჯრების მწარმოებელი
vinduspuss ფანჯრების წმენდა
vindusramme ფანჯრის ჩარჩო
vindusrute ფანჯრის მინა
vindusvisker მინასაწმენდი (მანქანის)
vindyrker მევენახე
vindyrking მევენახეობა
vineddik ძმარი

vinelsker ღვინის მოყვარული
vinflaske ღვინის ბოთლი
vinge ფრთა
vingefang ფრთათშორისი განი
vingefjær საქნევი ფრთა
vingeløs ფრთებს მოკლებული
vingeslag ფრთების მოქნევა
vingespenn ფრთათშორისი განი
vinglass ღვინის ჭიქა
vingud ღვინის ღმერთი
vingård ვენახი
vinhandel ღვინის მაღაზია
vinhandler სირაჯი
vinimport ღვინის იმპორტი
vinke ხელის ქნევა
vinkel კუთხე
vinkelbein კუთხის გვერდი
vinkelben კუთხის გვერდი
vinkelbue კუთხის რკალი
vinkelhastighet კუთხური სიჩქარე
vinkelmåler საკუთხარი, კუთხის

საზომი
vinkelparentes კუთხის ფორმის ფრჩხილი
vinkelrett მართკუთხა
vinkjeller მარანი, ღვინის სარდაფი
vinkjenner ღვინის გემოს მცოდნე
vinkorkåpner კორპსაძრობი
vinkultur ღვინის კულტურა
vinkvalitet ღვინის ხარისხი
vinlegging მეღვინეობა
vinløv ვაზის ფოთლები
vinmonopol ღვინის მონოპოლია

(ღვინის მაღაზიათა ქსელი)
vinmugge ღვინის დოქი
vinne მოგება, გამარჯვება

მოპოვება
vinner გამარჯვებული
vinnerlag გამარჯვებული გუნდი
vinnerliste მოგებულთა სია
vinnerpar გამარჯვებული წყვილი
vinning მოგება
vinningsforbrytelse ეკონომიური დანაშაული
vinplante ვაზი
vinproduksjon ღვინის წარმოება
vinprodusent ღვინის მწარმოებელი
vinprøve ჭაშნიკი
vinranke ვაზი
vinrute ტეგანი (მცენარე Ruta

gravelens)
vinrød შინდისფერი
vinskjønner ღვინის გემოს მცოდნე
vinsmak ღვინის გემო
vinsmaker მეჭაშნიკე, დეგუსტატორი

villmark vinsmaker
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vinsmaking დაჭაშნიკება, დეგუსტაცია
vinter ზამთარი
vinterbeite ზამთრის საძოვარი
vinterbeiteområde ზამთრის საძოვარი
vinterdekk ზამთრის საბურავი
vinterdepresjon ზამთრის დეპრესია
vinterdvale ზამთრის ძილი
vinterdyne თბილი საბანი
vintererle ბზეწვია (ჩიტი Motacilla

cinerea)
vinterferie ზამთრის არდადეგები

ზამთრის შვებულება
vinterfiske ზამთრის თევზჭერა
vinterforhold ზამთრის პირობები
vinterfrakk პალტო
vinterfrost ზამთრის ყინვა
vintergrønn მარადმწვანე

მსხალიჭა (მცენარე Pyrola)
vinterhalvår ზამთრის ნახევარწელი
vinterherdig ზამთარგამძლე
vinterhi ზამთრის ბუნაგი
vinteridrett ზამთრის სპორტის სახეობა
vinteridrettsgren ზამთრის სპორტის სახეობა
vinterkarse შალგი (მცენარე Barbarea

vulgaris)
vinterkledd თბილად ჩაცმული,

საზამთროდ ჩაცმული
vinterklesplagg ზამთრის ტანსაცმელი
vinterklær ზამთრის ტანსაცმელი
vinterkolleksjon ზამთრის კოლექცია
vinterkulde ზამთრის სიცივე
vinterkurs ზამთრის კურსი
vinterlandskap ზამთრის ლანდშაფტი
vinterleker ზამთრის ოლიმპიური

თამაშები
vinterlig ზამთრის
vintermørke ზამთრის სიბნელე
vintermåned ზამთრის თვე
vinterolympiade ზამთრის ოლიმპიადა
vinterpalass ზამთრის სასახლე
vinterpels ზამთრის ბეწვი
vinterperiode ზამთრის პერიოდი
vinterprogram ზამთრის პროგრამა
vinterrute ზამთრის რეისი
vintersesong ზამთრის სეზონი
vintersko ზამთრის ფეხსაცმელი
vintersol ზამთრის მზე
vintersolverv ზამთრის ნაბუნიაობა
vintersport ზამთრის სპორტის

სახეობები
vinterstid ზამთრის პერიოდი
vinterstøvel ზამთრის ჩექმა
vintersøvn ზამთრის ძილი

vintertid ზამთრის პერიოდი
vinterundertøy თბილი ქვედა საცვალი
vinterutstilling ზამთრის გამოფენა
vintønne ღვინის კასრი
vinyl ვინილი
violoncell ჩელო
vipe პრანწია (ფრინველი

Vanellus vanellus)
vipereir პრანწიის ბუდე
virke მუშაობა, საქმიანობა

მოჩვენება, შთაბეჭდილების
დატოვება

virkedag სამუშაო დღე
virkefelt საქმინობის სფერო
virkekraftig ქმედითუნარიანი
virkekrets საქმინობის სფერო
virkelig ნამდვილი

ნამდვილად, მართლა
virkeliggjøre ხორცშესხმა
virkeliggjørelse ხორცშესხმა, რეალიზაცია
virkeliggjøring ხორცშესხმა
virkelighet სინამდვილე
virkelighetsbilde რეალური სურათი
virkelighetsfjern სინამდვილეს მოწყვეტილი
virkelighetsflukt სინამდვილისგან გაქცევა
virkelighetsforståelse სინამდვილის აღქმა
virkelighetsforvrengning სინამდვილის დამახინჯება
virkelighetsnær სინამდვილესთან ახლო
virkelighetsoppfatning სინამდვილის აღქმა
virkelighetsopplevelse სინამდვილის განცდა
virkelighetssans სინამდვილის გრძნობა
virkemiddel ღონისძიება

ზემოქმედების საშუალება
virkemåte მუშაობის სტილი
virketid მოქმედების დრო
virkning მოქმედება

ზემოქმედება
virkningsfull ქმედითი, ეფექტური
virkningsgrad მარგი ქმედება
virkningskraftig ქმედითუნარიანი
virkningsløs უშედეგო, არაქმედითი
virkningstid მოქმედების დრო
virksom აქტიური, ენერგიული

შემოქმედი
მოქმედი
ქმედითი

virksomhet საქმიანობა, მოღვაწეობა
ბიზნესი

virksomhetsfelt საქმიანობის სფერო
virksomhetsområde საქმიანობის სფერო
virolog ვირუსოლოგი
virologi ვირუსოლოგია
virologisk ვირუსოლოგიური

vinsmaking virologisk

Norsk-georgisk ordbok 480



virtuell ვირტუალური
virtuos ვირტუოზი

ვირტუოზული
virus ვირუსი
virusangrep ვირუსის შემოტევა
virusbærer ვირუსის მატარებელი
virusdreper ანტივირუსი
virusforsking ვირუსოლოგია
virusforskning ვირუსოლოგია
virushepatitt ვირუსული ჰეპატიტი
virusinfeksjon ვირუსული ინფექცია
virussjukdom ვირუსული დაავადება
virussykdom ვირუსული დაავადება
virustype ვირუსის ტიპი
virvel გრიგალი

მორევი
ხერხემალი

virveldyr ხერხემლიანი ცხოველი
virvelløs უხერხემლო
virvelstorm გრიგალი
virvelvind გრიგალი
virvle ქროლა, ტრიალი
vis ყაიდა, გზა

ბრძენი
visafri უვიზო
visdom სიბრძნე
visdomskilde სიბრძნის წყარო
visdomsord ბრძნული სიტყვა
visdomstann სიბრძნის კბილი
vise ჩვენება

სიმღერა
viseenergiminister ენერგეტიკის მინისტრის

მოადგილე
visefinansminister ფინანსთა მინისტრის

მოადგილე
viseforsvarsminister თავდაცვის მინისტრის

მოადგილე
visehandelsminister ვაჭრობის მინისტრის

მოადგილე
visehelseminister ჯანდაცვის მინისტრის

მოადგილე
viseinnenriksminister შინაგან საქმეთა მინისტრის

მოადგილე
visejustisminister იუსტიციის მინისტრის

მოადგილე
viselandbruksminister სოფლის მეურნეობის

მინისტრის მოადგილე
viselig ბრძნულად
visemiljøvernminister ბუნების დაცვის მინისტრის

მოადგილე
viseminister მინისტრის მოადგილე
visent დომბა (ცხოველი Bison

bonasus)

visepresident ვიცე-პრეზიდენტი
visepresidentkandidat ვიცეპრეზიდენტობის

კანდიდატი
viser ისარი

მაჩვენებელი
visesangerinne მომღერალი
viseutenriksminister საგარეო საქმეთა

მინისტრის მოადგილე
viseøkonomiminister ეკონომიკის მინისტრის

მოადგილე
visibel ხილული
visitasjon დათვალიერება

შემოწმება
ჩხრეკა

visitt ვიზიტი
visittkort სავიზიტო ბარათი
visjon ხედვა
visjonær ნათელმხილველი
viske წაშლა, გაწმენდა
viskelær საშლელი
visker მინასაწმენდი (მანქანის)
viskos ბლანტი
viskositet სიბლანტე
viskositetskoeffisient სიბლანტის კოეფიციენტი
viskositetsmåler სიბლანტის საზომი
viskositetsmåling სიბლანტის გაზომვა
viskøs ბლანტი
visle შრიალი, შიშინი
vislelyd შრიალი, შიშინი
vismann ბრძენი
vismut ბისმუთი
visne ჭკნობა
visning ჩვენება
visp ქიცინი

სათქვეფელა
vispe ქიცინი

ათქვეფა
vispet ათქვეფილი
viss გულდაჯერებული

უეჭველი, სარწმუნო
გარკვეული, ცნობილი

visselig უდავოდ
vissen დამჭკნარი
visshet გულდაჯერებულობა
visst ალბათ

რა თქმა უნდა
visstnok ნამდვილად

რამდენადაც ცნობილია
visualisere ვიზუალიზება
visualisert ვიზუალიზებული
visuell ვიზუალური

თვალსაჩინო
visum ვიზა

virtuell visum
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visumfri უვიზო
visumfrihet უვიზო მიმოსვლა
visumnektelse ვიზის გაცემაზე უარის თქმა
visumpolitikk სავიზო პოლიტიკა
visumproblem ვიზის პრობლემა
visumutstedelse ვიზის გაცემა
visumutstedende ვიზის გამცემი
vital ცოცხალი, მხნე

სასიცოცხლო
vitamin ვიტამინი
vitaminbehov ვიტამინების

მოთხოვნილება
vitamininnhold ვიტამინების შემცველობა
vitaminmangel ვიტამინების ნაკლებობა
vitaminrik ვიტამინებით მდიდარი
vite ცოდნა
vitebegjær ცნობისმოყვარეობა

სწავლის წყურვილი
vitebegjærlig ცნობისმოყვარე
vitebegjærlighet ცნობისმოყვარეობა
vitelyst ცნობისმოყვარეობა

სწავლის წყურვილი
viten ცოდნა
vitende მცოდნე
vitenskap მეცნიერება
vitenskapelig მეცნიერული

სამეცნიერო
მეცნიერულად

vitenskapsakademi მეცნიერებათა აკადემია
vitenskapsbasert მეცნიერული
vitenskapsfelt მეცნიერების დარგი
vitenskapsfilosofi ნატურფილოსოფია,

საბუნებისმეტყველო
ფილოსოფია

vitenskapsfolk მეცნიერები
vitenskapsgrein მეცნიერების დარგი,

მეცნიერების განხრა
vitenskapsgren მეცნიერების დარგი,

მეცნიერების განხრა
vitenskapshistorie მეცნიერების ისტორია
vitenskapshistorisk სამეცნიერო-ისტორიული
vitenskapsinteressert მეცნიერებით

დაინტერესებული
vitenskapskrets სამეცნიერო წრე, მეცნიერთა

წრე
vitenskapskvinne მეცნიერი ქალი
vitenskapslitteratur სამეცნიერო ლიტერატურა
vitenskapsmagasin სამეცნიერო ჟურნალი
vitenskapsmann მეცნიერი
vitenskapsmetode მეცნიერული მეთოდი
vitenskapsmiljø სამეცნიერო გარემო
vitenskapsminister მეცნიერების მინისტრი
vitenskapsmuseum მეცნიერების მუზეუმი

vitenskapsområde მეცნიერების დარგი,
მეცნიერების სფერო

vitenskapssentrum სამეცნიერო ცენტრი
vitenskapssprog სამეცნიერო ენა
vitenskapsspråk სამეცნიერო ენა
vitenskapsteoretisk სამეცნიერო-თეორიული
vitne მოწმე

დამოწმება, დადასტურება
vitneansvar მოწმის პასუხისმგებლობა
vitneavhør მოწმის დაკითხვა
vitneavhøring მოწმის დაკითხვა
vitnebeskyttelse მოწმის დაცვა
vitnebevis მოწმის ჩვენება
vitneforhør მოწმის დაკითხვა
vitneforklaring მოწმის ჩვენება
vitnemål მოწმობა

სიგელი
vitnesbyrd მოწმობა
vitriol აჯასპი
vits ხუმრობა

არსი
vittig მოსწრებული, საზრიანი
vivendel ჯიქა, წერწა (მცენარე

Lonicera periclymenum)
voffe ყეფა
vogn ვაგონი

მანქანა
ეტლი

vognbyggeri ვაგონმშენებელი ქარხანა
vogndør ვაგონის კარები
vognfører მემანქანე

ვატმანი
vognverksted ვაგონშემკეთებელი ქარხანა
vokabular ლექსიკონი

სიტყვათა მარაგი
vokal ხმოვანი
vokalbortfall ხმოვნის შეკვეცა
vokalist ვოკალისტი
vokalmessig ვოკალური
voks ცვილი
vokse ზრდა
voksen უფროსი

მოზრდილი
ზრდასრული

voksenalder ზრდასრული ასაკი
voksende ზრდადი, პროგრესირებადი
voksengenerasjon უფროსი თაობა
voksenperson ზრდასრული ადამიანი
vokseter მეთაფლია (ჩიტი ოჯახიდან

Indicatoridae)
voksetid ზრდის პერიოდი
voksfigur ცვილის ფიგურა
vokskake ფიჭა

visumfri vokskake
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vokslys სანთელი
vokstavle ფიჭა
vokte დაცვა, მეთვალყურეობა
vokter დარაჯი, დამცველი,

მცველი
vold ძალადობა

ძალაუფლება
voldelig ძალისმიერი, ძალადური,

ძალადობრივი
voldsanvendelse ძალის გამოყენება
voldsbruk ძალის გამოყენება
voldsbølge ძალადობის ტალღა
voldsepisode ძალადობის შემთხვევა
voldsfrykt ძალადობის შიში
voldshandling ძალადობა
voldsherredømme ტირანია
voldshersker ტირანი
voldsmann მოძალადე
voldsoffer ძალადობის მსხვერპლი
voldsom ძალადური

ბობოქარი, მძვინვარე
voldsproblem ძალადობის პრობლემა
voldsproblematikk ძალადობის პრობლემატიკა
voldspropaganda ძალადობის პროპაგანდა
voldsscene ძალადობის სცენა
voldstilfelle ძალადობის შემთხვევა
voldsutøvelse ძალადობა, ძალის

გამოყენება
voldsutøver მოძალადე
voldsøkning ძალადობის ზრდა
voldta გაუპატიურება
voldtatt გაუპატიურებული
voldtekt გაუპატიურება

ძალადობა
voldtektsforsøk გაუპატიურების მცდელობა
voldtektshandling გაუპატიურება
voldtektsoffer გაუპატიურების მსხვერპლი
voliere ვოლიერი
volleyball ფრენბურთი
volleyballag ფრენბურთის გუნდი
volleyballandslag ფრენბურთის ნაკრები
volleyballforbund ფრენბურთის ფედერაცია
volleyballjente ფრენბურთელი გოგო
volleyballklubb ფრენბურთის კლუბი
volleyballspiller ფრენბურთელი
volt ვოლტი
voltmeter ვოლტმეტრი
volum მოცულობა

ხმის სიმაღლე
volumenhet მოცულობის ერთეული
volummessig მოცულობითი
volumnedgang მოცულობის შემცირება
volumøkning მოცულობის გაზრდა

vond მტკივნეული
ცუდი

vorte მეჭეჭი
vortebjørk თავდახრილი არყი (ხე

Betula pendula)
vortemelk რძიანა (მცენარე Euphorbia)
vortemjølk რძიანა (მცენარე Euphorbia)
votere ხმის მიცემა

კენჭისყრა
votering ხმის მიცემა

კენჭისყრა
vott ფათათური, ცალთითა

ხელთათმანი, თათმანი
vottpar ფათათურთა წყვილი
votum ვოტუმი
vovvov ცუგა, აუა
vrak ნამსხვრევი

ნანგრევი
vrang უკუღმართი

მცდარი
ჯიუტი

vrenge ამოტრიალება
vrengebilde კარიკატურა
vri მოღრეცილობა

მოტრიალება, მობრუნება
vribar მბრუნავი
vridning გრეხვა

ბრუნვა
vrien ჩახლართული, რთული
vrimle მოზღვავება
vrimmel ბრბო

სიმრავლე
vræl ღრიალი, ბღავილი
vræle ღრიალი, ბღავილი
vugge აკვანი

აკვნის რწევა
vuggebarn ჩვილი
vuggesang იავნანა
vuggevise იავნანა
vulgær ვულგარული
vulgærspråk ვულგარული ენა
vulkan ვულკანი
vulkanaktivitet ვულკანური აქტივობა
vulkanbelt ვულკანური სარტყელი
vulkanisering ვულკანიზაცია
vulkanisk ვულკანური
vulkanisme ვულკანიზმი
vulkankrater ვულკანის კრატერი
vulkanolog ვულკანოლოგი
vulkanologi ვულკანოლოგია
vulkanologisk ვულკანოლოგიური
vulkansk ვულკანური
vulkanutbrudd ვულკანის ამოფრქვევა

vokslys vulkanutbrudd
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vulkanøy ვულკანური კუნძული
vulva ვულვა
vunnet მოგებული
vurdere აწონ-დაწონა, შეფასება
vurdering შეფასება
vurderingsevne შეფასების უნარი
vurderingsfase შეფასების ფაზა
vurderingskriterium შეფასების კრიტერიუმი
vurderingsmann შემფასებელი
vurderingsprinsipp შეფასების პრინციპი
vurderingsprosess შეფასების პროცესი
vy ხედი
væpne შეიარაღება
væpnet შეიარაღებული
vær ამინდი

ცხვარი
ვერძი

være ყოფნა
værelse ოთახი
værelsepike მოახლე, შინამოსამსახურე
værelseskamerat თანამობინადრე
værelsespike მოახლე
værelsestemperatur ოთახის ტემპერატურა
værfast უამინდობის გამო გზაში

ჩარჩენილი
værfenomen მეტეოროლოგიური

მოვლენა
værforandring ამინდის ცვლილება
værgud ამინდის ღმერთი
værhane ფლუგერი
værmelding ამინდის პროგნოზი
værobservasjonsfly მეტეოთვითმფრინავი
værobservasjonsstasjon მეტეოსადგური
væroversikt ამინდის მიმოხილვა
værpåvirkning ამინდის ზეგავლენა
værsatellitt მეტეოთანამგზავრი
værsågod გეთაყვა
værvarsel ამინდის პროგნოზი
væske სითხე
væskeaktig სითხისმაგვარი
væskebalanse სითხის ბალანსი
væskefase სითხის ფაზა
væskeformig თხევადი
væskefylt სითხით სავსე
væskeholdig სითხის შემცველი
væskeinntak სითხის მიღება
væskeoverflate სითხის ზედაპირი
væskestrøm სითხის ნაკადი
væsketap სითხის დაკარგვა
væsketilførsel სითხის მიწოდება
væskevolum სითხის მოცულობა
væte ნესტი, სისველე
vætefull ნესტიანი

vørdnad პატივისცემა
vørdnadsfull პატივცემული
vøre პატივისცემა
våge გაბედვა, რისკზე წასვლა
vågehval ჯუჯა ზოლიანი ვეშაპი

(ცხოველი Balaenoptera
acutorostrata)

vågnad გაბედული ნაბიჯი
რისკი

vågsom გაბედული, გამბედავი,
თამამი

vågsomhet მამაცობა, გაბედულობა
våke ფხიზლად ყოფნა, უძილობა
våken ფხიზელი, გაღვიძებული

ცოცხალი
ყურადღებიანი

våkenatt უძილო ღამე
våkne გაღვიძება
vånd წყლის მემინდვრია

(მღრღნელი Arvicola
amphibius)

våpen იარაღი
გერბი

våpenanskaffelse იარაღის შეძენა
våpenarsenal იარაღის არსენალი
våpenbeslag იარაღის ჩამორთმევა
våpenbruk იარაღის გამოყენება
våpenbutikk იარაღის მაღაზია
våpeneier იარაღის მფლობელი
våpenekspert იარაღის ექსპერტი
våpeneksport იარაღის ექსპორტი
våpeneksportør იარაღის ექსპორტერი
våpenfabrikant იარაღის მწარმოებელი
våpenfabrikasjon იარაღის წარმოება
våpenfabrikk იარაღის ქარხანა
våpenhandel იარაღით ვაჭრობა
våpenhandler იარაღით მოვაჭრე
våpenhvile ზავი, ცეცხლის შეწყვეტა
våpenhvileavtale შეთანხმება ცეცხლის

შეწყვეტის შესახებ
våpenimport იარაღის იმპორტი
våpenimportør იარაღის იმპორტიორი
våpenkamp შეიარაღებული ბრძოლა
våpenkjøp იარაღის ყიდვა
våpenlager იარაღის საწყობი
våpenleverandør იარაღის მომწოდებელი
våpenløs უიარაღო
våpenmangel იარაღის დანაკლისი
våpenmodell იარაღის მოდელი
våpenproduksjon იარაღის წარმოება
våpenprodusent იარაღის მწარმოებელი
våpenproduserende იარაღის მწარმოებელი
våpenrasling იარაღის ჟღარუნი

vulkanøy våpenrasling
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våpenreduksjon იარაღის შემცირება
våpenselger იარაღით მოვაჭრე
våpenskjold გერბი
våpensmugler იარაღის კონტრაბანდისტი
våpensmugling იარაღის კონტრაბანდა
våpenstillstandsavtale შეთანხმება ცეცხლის

შეწყვეტის შესახებ
våpentyveri იარაღის ქურდობა
vår ჩვენი

გაზაფხული
vårbeite გაზაფხულის საძოვარი
vårblomst გაზაფხულის ყვავილი
våre ჩვენი, ჩვენები
vårfiske გაზაფხულის თევზჭერა
vårjevndøgn გაზაფხულის ბუნიაობა
vårkampanje საგაზაფხულო კამპანია
vårkjole გაზაფხულის კაბა
vårlig გაზაფხულის
vårluft გაზაფხულის ჰაერი
vårmarihånd გუგულისკაბა (მცენარე

Orchis amblyoloba)
vårmorgen გაზაფხულის დილა
vårmåned გაზაფხულის თვე
vårsemester გაზაფხულის სემესტრი
vårsesjon გაზაფხულის სესია
vårsol გაზაფხულის მზე
vårt ჩვენი
vårtermin გაზაფხულის სემესტრი
vårtid გაზაფხულის პერიოდი
vårutstilling გაზაფხულის გამოფენა
våt სველი
våtgass თხევადი გაზი
våtmark დაჭაობებული მიწა
våtmarksfugl ჭაობის ფრინველი
våtmarksområde დაჭაობებული არე
våtserviett სველი ხელსახოცი
våtsnø სველი თოვლი
våtøyd თვალცრემლიანი
watt ვატი
wattime ვატ-საათი
wattmeter ვატმეტრი
wattsekund ვატ-წამი
webutvikling ვებდიზაინი
whisky ვისკი
wolfram ვოლფრამი
xenofobi ქსენოფობია
xenofobisk ქსენოფობიური
xenon ქსენონი
xenongass ქსენონი
xerofytt ქსეროფიტი
xerografi ქსეროგრაფია
xerografisk ქსეროგრაფიული
xylofon ქსილოფონი

xylograf ქსილოგრაფი
xylografi ქსილოგრაფია
xylografisk ქსილოგრაფიული
yacht იახტა
yak იაკი
yard იარდი
ydmyk მოკრძალებული,

მოწიწებული
ydmyke დამცირება

ქედის მოხრა
დამდაბლება

ydmykelse დამცირება
ydmykende დამამცირებელი
ydmykhet მოკრძალება, მოწიწება
yen იენა
yl ყმუილი, ღმუილი
yle ყმუილი, ღმუილი
ynde ეშხი, მომხიბვლელობა
ynder მოყვარული
yndig მშვენიერი, საყვარელი
yndling საყვარელი, ამოჩემებული
yndlingsblomst საყვარელი ყვავილი
yndlingsdikt საყვარელი ლექსი
yndlingselev საყვარელი მოსწავლე
yndlingsfag საყვარელი საგანი
yndlingsfarge საყვარელი ფერი
yndlingsfarve საყვარელი ფერი
yndlingsforfatter საყვარელი მწერალი
yndlingshustru საყვარელი ცოლი
yndlingskone საყვარელი ცოლი
yndlingsmotiv საყვარელი მოტივი
yndlingsmusikk საყვარელი მუსიკა
yndlingsplass საყვარელი ადგილი
yndlingsprogram საყვარელი პროგრამა
yndlingstema საყვარელი თემა
yngel ლიფსიტა
yngling ახალგაზრდა, ჭაბუკი
yngre უფრო ახალგაზრდა,

უმცროსი
yngst ყველაზე ახალგაზრდა
yngstebarn უმცროსი შვილი
yngstebror უმცროსი ძმა
yngstedatter უმცროსი ქალიშვილი
yngstegutt უმცროსი ბიჭი
yngstejente უმცროსი გოგო
yngstesønn უმცროსი ვაჟი
yngstesøster უმცროსი და
yoga იოგა
yoghurt იოგურტი
ypperlig ბრწყინვალე
ypperst საუკეთესო
yr ჟინჟღლი, წვრილი წვიმა
yre ცრა

våpenreduksjon yre
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yreregn ჟინჟღლი, წვრილი წვიმა
yrke სპეციალობა, პროფესია
yrkesarbeidende სპეციალობით მომუშავე
yrkesdykker პროფესიონალი მყვინთავი
yrkesetikk პროფესიული ეთიკა
yrkeshemmelighet პროფესიული საიდუმლო
yrkeshær პროფესიონალური ჯარი
yrkeskarriere პროფესიული კარიერა
yrkesliv პროფესიული ცხოვრება
yrkesmessig პროფესიული
yrkessjåfør პროფესიონალი მძღოლი
yrkesskole სასწავლებელი
yrkesutdannelse პროფესიული განათლება
yte გაცემა

შეტანა (წვლილის)
გაწევა (დახმარების)

yteevne შრომისუნარიანობა
სიმძლავრე
ნაყოფიერება

ytelse შეღავათი
მიღწევა
სიმძლავრე

ytre გარე
მოშორებული
გარეგნობა
გამოხატვა

ytring აზრის გამოთქმა, გამოხატვა
ytringsform გამოხატვის ფორმა
ytringsfrihet სიტყვის თავისუფლება
ytringsmåte გამოხატვის ფორმა
ytterdel გარე ნაწილი
ytterdør შესასვლელი კარი
ytterflate გარე ზედაპირი
ytterfrakk პალტო
ytterkant გარე კიდე, ნაპირი
ytterlag გარე ფენა
ytterlig უკიდურესად
ytterligere შემდგომი, დამატებითი
ytterliggående უკიდურესი
ytterlighet უკიდურესობა
ytterlomme გარე ჯიბე
yttermur გარე კედელი
yttersjikt გარე ფენა
ytterst უკიდურესი, განაპირა
yttervegg გარე კედელი
yttrium იტრიუმი
zink თუთია
zoo ზოოპარკი
zoolog ზოოლოგი
zoologi ზოოლოგია
zoologibok ზოოლოგიის წიგნი
zoologisk ზოოლოგიური
zooplankton ზოოპლანქტონი

zucchini ყაბაყი
zygote ზიგოტა
ægide ეგიდა
ær სუსხური (გარეული იხვის

სახეობა Somateria
mollissima)

æra ერა, ხანა
ærbar წესიერი
ærbarhet წესიერება
ærbødig მოკრძალებული,

მოწიწებული
ærbødighet პატივისცემა

მოკრძალება, მოწიწება
ærdun სუსხურის ბუმბული
ære ქება, დიდება

პატივი, ღირსება
ærefrykt მოკრძალება, მოწიწება
ærefull საპატიო, პატივსაცემი

ღირსეული
ærekjær პატივმოყვარე

ამაყი, თავმოყვარე
ærekrenke შეურაცხყოფა

ღირსების შელახვა
ærekrenkelse შეურაცხყოფა

ღირსების შელახვა
ærekrenkende შეურაცხმყოფელი

ღირსების შემლახავი
ærekrenket ღირსებაშელახული
ærekrenking შეურაცხყოფა

ღირსების შელახვა
æreløs უპატიოსნო, უღირსი
æreløshet უღირსობა
ærerik დიდებული
æresambassadør საპატიო ელჩი
æresbegrep ღირსების ცნება
æresborger საპატიო მოქალაქე
æresdiplom საპატიო დიპლომი

საპატიო სიგელი
æresdoktor საპატიო დოქტორი
æresemedlem საპატიო წევრი
æreseskorte საპატიო ესკორტი
æresfølelse ღირსების შეგრძნება
æresfølge ამალა
æresgarde საპატიო დაცვა
æresgjeld ღირსების ამბავი
æresgjest საპატიო სტუმარი
æresgravlund პანთეონი
æreskirkegård პანთეონი
æreskodeks ღირსების კოდექსი
æreslund მემორიალი
æresmedlem საპატიო წევრი
æresmedlemskap საპატიო წევრობა
æresord პატიოსანი სიტყვა

yreregn æresord
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ærespremie საპატიო პრემია
æresprofessor საპატიო პროფესორი
æresprofessorat საპატიო პროფესურა
æressak ღირსების ამბავი, ღირსების

საქმე
æresspørsmål ღირსების საკითხი
æresstatsborgerskap საპატიო მოქალაქეობა
ærestittel საპატიო წოდება
æresvakt საპატიო ყარაული
æresyk პატივმოყვარე
ærfugl სუსხური (გარეული იხვის

სახეობა Somateria
mollissima)

ærfugldun სუსხურის ბუმბული
ærfuglreir სუსხურის ბუდე
ærgjerrig პატივმოყვარე
ærgjerrighet პატივმოყვარეობა
ærlig პატიოსანი

ალალი, გულწრფელი
გულწრფელად

ærlighet პატიოსნება, წესიერება
ærverdig პატივსაცემი, პატივცემული
ætling შთამომავალი
ætt გვარი, საგვარეულო

წარმომავლობა, წარმოშობა
ætte წარმოშობა
ættebok საგვარეულო წიგნი
ættledd თაობა
ættstor დიდგვაროვანი
øde მიტოვებული,

დაუსახლებელი, უდაბნოდ
ქცეული,
გაუკაცრიელებული,
უკაცრიელი

ødegård მიტოვებული დასახლება
ødelagt გაფუჭებული
ødeland მფლანგველი
ødelegge გაფუჭება

განადგურება, ნგრევა
ødeleggelse გაფუჭება

განადგურება, ნგრევა
ødeleggende დამანგრეველი,

დამაქცეველი,
გამანადგურებელი
დამღუპველი

ødelegger დამანგრეველი
ødelegging გაფუჭება

განადგურება, ნგრევა
ødemark უკაცრიელი ადგილი,

უდაბნოდ ქცეული მხარე
ødemarksområde უკაცრიელი ადგილი,

უდაბნოდ ქცეული მხარე

ødsel მფლანგველი
უხვი
გულუხვი

ødselhet მფლანგველობა
სიუხვე
გულუხვობა

ødsle ფლანგვა
ødslig მიტოვებული, უკაცრიელი,

გაუკაცრიელებული
øgle ხვლიკი
øgleaktig ხვლიკისებრი
øk ჯაგლაგი, დაბერებული

ცხენი
øke ზრდა, გაზრდა

მატება, მომატება
økenavn მეტსახელი
økende ზრდადი, მზარდი
øket მომატებული
økning ზრდა, მატება

ნამატი
økobalanse ეკოწონასწორობა
økokatastrofe ეკოლოგიური კატასტროფა
økolog ეკოლოგი
økologi ეკოლოგია
økologisk ეკოლოგიური
økonom ეკონომისტი
økonomi ეკონომიკა
økonomidepartement ეკონომიკის სამინისტრო
økonomifag ეკონომიკა (საგანი)
økonomikk ეკონომიკა
økonomiklasse ეკონომკლასი
økonomikrise ეკონომიური კრიზისი
økonomiminister ეკონომიკის მინისტრი
økonomiprofessor ეკონომიკის პროფესორი
økonomisk ეკონომიკური

ეკონომიური
økonomist ეკონომისტი
økosystem ეკოსისტემა
økoturisme ეკოტურიზმი
øks ნაჯახი
økse ნაჯახით ჩეხა
økseblad ნაჯახის პირი
øksedrept ნაჯახით მოკლული
økseegg ნაჯახის პირი
økseformet ნაჯახისებრი
økselignende ნაჯახისებრი
øl ლუდი

თხელი ნისლი
ølboks ლუდის ქილა
ølbryggeri ლუდსახარში,

ლუდსახდელი
ølbrygging ლუდის ხარშვა
øldrikkende ლუდის მსმელი

ærespremie øldrikkende
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øldrikker ლუდის მსმელი
øldrikking ლუდის სმა
ølfat ლუდის კასრი
ølfestival ლუდის ფესტივალი
ølflaske ლუდის ბოთლი
ølforbruk ლუდის მოხმარება
ølgjær ლუდის საფუარი
ølglad ლუდის მოყვარული
ølglass ლუდის ჭიქა
ølkjøp ლუდის ყიდვა
ølkjøper ლუდის მყიდველი
ølkrus ლუდის კათხა
øllukt ლუდის სუნი
ølmangel ლუდის დანაკლისი
øloppskrift ლუდის რეცეპტი
ølpris ლუდის ფასი
ølprodusent ლუდის მწარმოებელი
ølreklame ლუდის რეკლამა
ølrøyk თხელი ნისლი
ølsalg ლუდის გაყიდვა
ølsmugling ლუდის კონტრაბანდა
ølstue ლუდხანა, ლუდის ბარი
øltønne ლუდის კასრი
ømfintlig მგრძნობიარე

ფაქიზი
საჩოთირო

ømhet მგრძნობიარობა
სინაზე

ømhjertet გულჩვილი, თანაგრძნობით
აღსავსე

ømskinnet მგრძნობიარე
ømtålelig მგრძნობიარე

ფაქიზი, საჩოთირო
ømtålig მგრძნობიარე

ფაქიზი, საჩოთირო
ønske სურვილი

ნატვრა
ønskedrøm ოცნება
ønskejobb სასურველი სამუშაო
ønskelig სასურველი, სანატრელი
ønskeliste სურვილები
ønskende მსურველი
ønsketenke თავის მოტყუება
ønskverdig სასურველი, სანატრელი
øre ყური

ერე (კრონის მეასედი)
øredobb საყურე
øredobbe საყურე
øredøvende გამაყრუებელი
ørefik ყურის აწევა, სილა,

შემოლაწუნება
ørefike ყურის აწევა, სილის გაწნა
ørefon საყურისი

ørehund ღამურასყურა (ცხოველი
Otocyon megalotis)

ørelege ყურის ექიმი
ørelidelse ყურის დაავადება
ørepine ყურის ტკივილი
ørepropp ყურის საფენი
ørering საყურე
øresmerte ყურის ტკივილი
øresmykke საყურე
ørespesialist ყურის ექიმი
øresykdom ყურის დაავადება
øretelefon საყურისი
ørken უდაბნო
ørkenaktig უდაბნოსმაგვარი
ørkenboende უდაბნოში მცხოვრები
ørkendannelse უდაბნოს წარმოქმნა
ørkendanning უდაბნოს წარმოქმნა
ørkengaupe კარაკალი (ცხოველი Felis

caracal)
ørkenklima უდაბნოს ჰავა
ørkenlevende უდაბნოში მცხოვრები
ørkenlignende უდაბნოსმაგვარი
ørkenliknende უდაბნოსმაგვარი
ørkenområde უდაბნო
ørkenrev მელა ფენეკი (ცხოველი

Vulpes zerda)
ørkenrotte მექვიშია (მღრღნელი

ოჯახიდან Gerbillinae)
ørkensand უდაბნოს ქვიშა
ørkensol უდაბნოს მზე
ørkenstrekning უდაბნოს მონაკვეთი
ørkenterreng უდაბნო
ørkesløs უდარდელი

უშედეგო
ørliten პაწია, პაწაწინა
ørn არწივი (ფრინველი Aquila)
ørnaktig არწივისებური
ørneaktig არწივისებური
ørneblikk არწივის გადასახედი
ørnelignende არწივისებრი
ørnenebb არწივის ნისკარტი
ørnerede არწივის ბუდე
ørnereir არწივის ბუდე
ørneunge არწივის ბარტყი
ørnunge არწივის ბარტყი
ørret კალმახი (თევზი Salmo

trutta)
ørretbestand კალმახის პოპულაცია
ørretfilet კალმახის ფილე
ørretfiske კალმახის ჭერა
ørretoppdrett კალმახის მოშენება
ørske ბოდვა
ørskedrøm ბოდვა

øldrikker ørskedrøm
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øse ღვრა
ჩამჩა

øsregn კოკისპირული წვიმა
øst აღმოსავლეთი
østafrikansk აღმოსავლეთაფრიკული
østerlandsk აღმოსავლური
østerriker ავსტრიელი
østerriksk ავსტრიული
østers ხამანწკა
østersjøisk ბალტიკური
østersjøland ბალტიისპირა ქვეყანა
østersjøstat ბალტიისპირა სახელმწიფო
østetter აღმოსავლეთით,

აღმოსავლეთისკენ
østeuropeer აღმოსავლეთევროპელი
østeuropeisk აღმოსავლეთევროპული
østfra აღმოსავლეთიდან
østlandsk აღმოსავლეთ ნორვეგიული
østlending აღმოსავლეთი ნორვეგიის

მკვიდრი
østlig აღმოსავლური
østnordisk აღმოსავლურსკანდინავიური
østover აღმოსავლეთით,

აღმოსავლეთისკენ
østpå აღმოსავლეთით,

აღმოსავლეთში
østsanger მწვანე ყარანა (ჩიტი

Phylloscopus trochiloides)
østside აღმოსავლეთის მხარე
østukrainsk აღმოსავლეთუკრაინული
østutvidelse აღმოსავლეთით

გაფართოება
østvendt აღმოსავლეთისკენ

მობრუნებული
øve ვარჯიში
øvelse ვარჯიში

სავარჯიშო
უნარი

øvelsesbil სასწავლო მანქანა
øvelsesflygning სასწავლო ფრენა
øvelsesflyvning სასწავლო ფრენა
øvelseskjøre სასწავლო ტარება
øvelseskjøring სასწავლო ტარება
øvelsesprogram სასწავლო პროგრამა
øvelsesskyting სასწავლო სროლა
øverst უმაღლესი

ზედა
øverstkommanderende მთავარსარდალი
øvet გამოცდილი
øving ვარჯიში

სავარჯიშო
უნარი

øvingsflygning სასწავლო ფრენა

øvingsflyvning სასწავლო ფრენა
øvingskjøring სასწავლო ტარება
øvingsskyting სასწავლო სროლა
øvre ზემო, ზედა
øvrig სხვა, დანარჩენი
øy კუნძული
øybefolkning კუნძულის მოსახლეობა
øyboer კუნძულის მკვიდრი
øye თვალი
øyeblikk წამი, თვალის დახამხამება,

მომენტი
øyeblikkelig მყისიერი, დაუყოვნებლივი,

წამიერი
øyebryn წარბი
øyedråper თვალში ჩასაწვეთებელი
øyefarge თვალების ფერი
øyefarve თვალების ფერი
øyehår წამწამი
øyeklinikk თვალის კლინიკა
øyelege თვალის ექიმი, ოკულისტი
øyelidelse თვალის დაავადება
øyelokk თვალის ქუთუთო
øyemed მიზნით
øyenbryn წარბი
øyenfarge თვალების ფერი
øyenfarve თვალების ფერი
øyenhår წამწამი
øyenlidelse თვალის დაავადება
øyenlokk თვალის ქუთუთო
øyenstein თვალის ჩინი
øyensten თვალის ჩინი
øyenstikker ნემსიყლაპია
øyensvak სუსტი მხედველობის

მქონე,
მხედველობადასუსტებული

øyensvakhet სუსტი მხედველობა
øyensykdom თვალის დაავადება
øyensynlig აშკარად, ნათლად
øyentrøst კორდისკბილა (მცენარე

Euphasia)
øyenvipp წამწამი
øyenvitne თვითმხილველი
øyeoperasjon თვალის ოპერაცია
øyesjukdom თვალის დაავადება
øyespesialist ოკულისტი
øyestikker ნემსიყლაპია (მწერი

Odonata)
øyesykdom თვალის დაავადება
øyevakker ლამაზთვალება
øyevitne თვითმხილველი
øygruppe კუნძულთა ჯგუფი,

არქიპელაგი

øse øygruppe
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øyk ჯაგლაგი, დაბერებული
ცხენი

øyklima კუნძულის ჰავა
øyrekke კუნძულთა ჯაჭვი
øyrike კუნძულთა ჯგუფი

კუნძულზე განლაგებული
სახელმწიფო

øyværing კუნძულის მკვიდრი
åbor ქორჭილა (თევზი Perca

Fluviatilis)
åk უღელი
åker ყანა
åkerbruk მიწათმოქმედება
åkerbruker მიწათმოქმედი
åkerhøne გნოლი (ფრინველი Perdix

perdix)
åkermåne ბირკავა (მცენარე Agrimonia

eupatoria)
åkerreddik ბოლოკურა
ål გველთევზა
åle ცოცვა
ålefiske გველთევზას ჭერა
ålepadde ამფიუმა (ამფიბია

ოჯახიდან Amphimidae)
ånd სული

გონი
სულისყვეთება

ånde სუნთქვა
åndedrag ჩასუნთქვა
åndedrett სუნთქვა
åndelig სულიერი
åndelighet სულიერება
åndeverden სულიერი სამყარო
åndfull შთაგონებული
ånding სუნთქვა
åndrikdom სულიერი სიმდიდრე
åndrikhet სულიერი სიმდიდრე
åndsfattigdom სულიერი სიღარიბე
åndsfelle თანამოაზრე
åndsliv სულიერი ცხოვრება
åndsrett საავტორო უფლება
åndssvakhet სულიერი სისუსტე
åndsverk ქმნილება, ნამუშევარი
åndsverklov კანონი საავტორო

უფლებების შესახებ
åpen ღია, გახსნილი
åpenbar აშკარა, ცხადი
åpenbare გახსნა, გამოაშკარავება
åpenbart აშკარად, ღიად
åpenhet გახსნილობა
åpenhjertet ალალი, გულწრფელი,

გულახდილი, გულღია

åpenhjertig ალალი, გულწრფელი,
გულახდილი, გულღია

åpenhjertighet გულახდილობა,
გულგახსნილობა

åpenlys ცხადი, აშკარა
åpenmunnet პირღია, პირდაღებული

ჭორიკანა
åpne გახსნა, გაღება, გახელა
åpner გამხსნელი
åpning გახსნა
åpningsarrangement გახსნის ღონისძიება
åpningsdag გახსნის დღე
åpningsdato გახსნის თარიღი
åpningsfase გახსნის ფაზა
åpningsforestilling პრემიერა
åpningskapittel პირველი თავი
åpningskveld გახსნის საღამო
åpningsmekanisme გახსნის მექანიზმი
åpningsmøte გამხსნელი სხდომა
åpningsprogram გახსნის პროგრამა
åpningsseremoni გახსნის ცერემონია
åpningstid მუშაობის საათები
åpningstidspunkt გახსნის მომენტი
år წელიწადი, წელი
årbok ყოველწლიური გამოცემა
åre ძარღვი

ნიჩაბი
årevis წლობით
årfugl როჭო (ფრინველი Tetrao

tetrix)
århundre ასწლეული, საუკუნე
århundregammel ასწლიანი, საუკუნოვანი
århundrelang ასწლიანი
århundreskifte საუკუნეთა მიჯნა
årlig წლიური

ყოველწლიური
ყოველწლიურად

årsabonnement წლიური აბონემენტი
årsak მიზეზი, საბაბი
årsaksforhold მიზეზობრიობა,

მიზეზობრივი კავშირი
årsaksforklare მიზეზის ახსნა
årsaksmessig მიზეზობრივი
årsakssammenheng მიზეზობრიობა,

მიზეზობრივი კავშირი
årsavgift წლიური გადასახადი
årsavling წლიური მოსავალი
årsbalanse წლიური ბალანსი
årsbasis წლიური
årsbest წლის საუკეთესო
årsbudsjett წლიური ბიუჯეტი
årsdag წლის თავი
årsfortjeneste წლიური მოგება

øyk årsfortjeneste
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årsgammel ერთწლიანი
årsgjennomsnitt წლიური საშუალო
årsinntekt წლიური შემოსავალი
årskalender წლის კალენდარი
årskongress წლიური კონგრესი
årskort ერთწლიანი ბილეთი
årslønn წლიური ჯამაგირი
årsmiddeltemperatur საშუალო წლიური

ტემპერატურა
årsoversikt წლის მიმოხილვა
årsplan წლის გეგმა
årsproduksjon წლიური წარმოება
årsrapport წლიური ანგარიში
årsrente წლიური საპროცენტო

განაკვეთი
årsresultat წლიური შედეგი
årsstatistikk წლიური სტატისტიკა
årstid წელიწადის დრო
årstidsvariasjon სეზონური ცვლილება
årstilvekst წლიური ნაზარდი
årti ათწლეული
årtusen ათასწლეული
åsted შემთხვევის ადგილი
åstedsgransking გამოძიება შემთხვევის

ადგილზე
åstedsundersøkelse გამოძიება შემთხვევის

ადგილზე
åsyn სახე
åt მწერები
åtak თავდასხმა, შეტევა
åte სატყუარა
åtsel მძორი
åtselgribb ფასკუნჯი (ფრინველი

Neophron percnopterus)

åtte რვა
åttebarnsmor რვა შვილის დედა
åttebinds რვატომიანი
åttedagers რვადღიანი
åttedel მერვედი
åttedelsfinale მერვედფინალი
åttedobbel რვამაგი, რვაჯერადი
åttedobbelt რვამაგი, რვაჯერადი

რვამაგად
åttedobling რვაჯერ გაზრდა
åtteetasjes რვასართულიანი
åttekant რვაკუთხედი
åttekantet რვაკუთხა
åttende მერვე
åttendedel მერვედი
åttendeklasse მერვე კლასი
åttendeplass მერვე ადგილი
åttesifret რვანიშნა
åttesylindret რვაცილინდრიანი
åttetall რვიანი
åttetimers რვასაათიანი
åtteårig რვაწლიანი
åtteårs რვა წლის
åtteårsalder რვა წლის ასაკი
åtteårsdag რვა წლის თავი
åtti ოთხმოცი
åttiende მეოთხმოცე
åttiendedel მეოთხმოცედი
åttiårene ოთხმოციანი წლები
åttiårig ოთხმოცწლიანი
åttiårs ოთხმოცი წლის
åttiårsdag ოთხმოცი წლის თავი
åttiårsjubileum ოთხმოცი წლის იუბილე

årsgammel åttiårsjubileum
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