
ააირება forgasse, fordampe
fordamping

აალება antenne, fenge, oppildne
antennelse

აალებადი antennelig, brennbar, fengelig,
tennbar

აალებადობა antennelighet
აბაზანა bad, baderom, badeværelse,

badstue
badekar

აბანო bad, badstue
აბანოზი ibenholt
აბანოზისფერი ibenholtfarget, ibenholtsvart
აბატი abbed
აბატისა abbedisse
აბდაუბდა uordnet
აბეზარა masekopp, masekråke
აბეზარი kjedelig, kjedsommelig, maset
აბელური abelsk
აბერაცია aberrasjon
აბზაცი avsnitt
აბზინდა malurt

agraff
აბი pille, tablett
აბისინიელი abessinier
აბისინიური abessinsk
აბიტურიენტი abiturient
აბლაბუდა nett, vev

spindelvev
აბლაბუდასებრი spindelvevliknende
აბნევა forvirre
აბნეული forvirret

usammenhengende
აბობოქრებული voldsom, heftig, rivende,

herjende
აბონემენტი abonnement
აბონენტი abonnent
აბორიგენი aborigin
აბორიგენული aboriginsk
აბორტი abort, fosterfordrivelse
აბრა uthengsskilt
აბრაკადაბრა abrakadabra
აბრევიატურა abbreviasjon, forkortelse
აბრეშუმა linsilke
აბრეშუმი silke
აბრეშუმისებრი silkeaktig
აბრეშუმისნაირი silkelignende
აბრეშუმხვევია silkeorm, silkespinner
აბსოლუტიზმი absolutisme
აბსოლუტურად absolutt
აბსოლუტური absolutt
აბსორბირება absorbere

absorbering

აბსორბცია absorpsjon
აბსტრაგირება abstrahere

abstrahering
აბსტრაქტული abstrakt
აბსტრაქცია abstraksjon
აბსურდი absurditet
აბსურდული absurd
აბსურდულობა absurditet
აბსცისა abscisse
აბურძგნილი bustet
აბჯარი rustning
აგავა agave
აგარაკი hytte, sommerbolig, fritidshus,

fritidshytte, feriehus,
feriehytte

აგება bygge, oppbygge, anlegge
აგებულება oppbygning, sammensetning,

struktur
აგებული bygd
აგენტი agent
აგვისტო august
აგზნება egge, hisse, opphisse

opphisselse
აგზნებული opphisset
აგიტატორი agitator
აგიტაცია agitasjon
აგიტაციური agitatorisk
აგიტირება agitere
აგლომერატი agglomerat
აგლომერაცია agglomerasjon
აგლუტინაცია agglutinasjon
აგნოსტიკოსი agnostiker
აგნოსტიკური agnostisk
აგნოსტიციზმი agnostisisme
აგონია dødskamp, agoni
აგორაფობია agorafobi
აგრარული agrarisk
აგრეგატი aggregat
აგრეთვე også
აგრესია aggresjon

angrep
აგრესიული aggressiv, angrepslysten
აგრესიულობა aggressivitet, angrepslyst
აგრესორი aggressor

angriper
აგრიკულტურა agrikultur
აგრილება kjølne
აგრონომი agronom
აგრონომია agronomi, landbruksvitenskap
აგრონომიული agronomisk,

landbruksvitenskapelig
აგური tegl, teglstein, murstein
აგურისებური teglformet
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აგურისფერი teglrød, mursteinsrød,
mursteinsfarget

ადათი skikk
ადამიანი menneske
ადამიანისმაგვარი menneskeliknenede
ადამიანობა menneskelighet

medmenneskelighet
ადამიანური menneskelig

medmenneskelig
ადაპტაცია adaptasjon, tilpasning
ადაპტერი adapter
ადაპტირება adaptere

adaptering
ადაპტირებული adaptert
ადგილი plass, sted

sete
ადგილმდებარეობა beliggenhet
ადგილობრივი lokal, stedlig
ადგილსამყოფელი tilholdssted
ადგომა stå opp
ადენოვირუსი adenovirus
ადექვატური adekvat
ადვენტი advent
ადვილად enkelt, lett
ადვილი enkel, lett
ადვოკატი advokat, sakfører
ადიაბატა adiabat
ადიაბატური adiabatisk
ადიდება flomme, flømme
ადიტიური additiv
ადმინისტრატორი administrator
ადმინისტრაცია administrasjon
ადმინისტრაციული administrativ,

administrasjonsmessig
ადმინისტრირება administrere
ადმინისტრირებული administrert
ადმირალი admiral
ადმირალიტეტი admiralitet
ადონისი adonis
ადოქსა moskusurt
ადრე tidlig

tidligere
ადრენალინი adrenalin
ადრესანტი adressant
ადრესატი adressat
ადრეული tidlig

tidligere
ადუღება koke
ადჰეზია adhesjon
აერობიკა aerobic
აეროდინამიკა aerodynamikk
აეროდინამიკური aerodynamisk
აეროდრომი aerodrom

აეროზოლი aerosol
აეროლოგია aerologi
აეროლოგიური aerologisk
აერონავიგაცია flynavigasjon
აერონავტი aeronaut, luftskipper,

ballongfarer
აერონავტიკა aeronautikk, luftfart,

ballongsport
აეროპლანი aeroplan
აეროპორტი flyplass, lufthavn
აეროსტატი aerostat, ballong
აეროსტატიკა aerostatikk
აეროსტატიკური aerostatisk
აეროფლოტი flyflåte
აეროფოტოგადაღება flyfotografering
აეროფოტოსურათი flyfoto
ავად ille, uvel
ავადმყოფი syk
ავადმყოფობა sykdom, sjukdom
ავადმყოფური syk, sykelig
ავადსახსენებელი forferdelig, elendig
ავაზა gepard
ავაზაკი røver, plyndrer, bølle
ავაზაკობა røveri
ავანგარდი avantgarde, fortropp
ავანგარდისტი avantgardist, foregangsmann,

foregangskvinne
ავანსი forskudd
ავანტიურა lureri
ავანტიურისტი eventyrer
ავარია havari
ავგული malisiøs
ავგულობა malise
ავდარი uvær, illvær, styggevær
ავეჯი møbel
ავზი tank
ავთვისებიანი ondartet, malign
ავი ond, ondskapsfull
ავიაბაზა flybase, flystasjon
ავიაბარგი flybagasje
ავიაბილეთი flybillett
ავიაგადაზიდვა flyfrakt, flytransport
ავიაგადამზიდი flyselskap, luftfartsselskap
ავიაგადამჭერი avskjæringsjager
ავიაგამოფენა flyutstilling
ავიადისპეტჩერი flygeleder
ავიაკავშირი flysamband
ავიაკატასტროფა flykatastrofe, flyulykke,

flyhavari, flykrasj,
luftfartsulykke

ავიაკომპანია flyselskap, luftfartsselskap
ავიაკონსტრუქტორი flykonstruktør
ავიამგზავრი flypassasjer, flyreisende

აგურისფერი ავიამგზავრი
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ავიამზიდი hangarskip
ავიამუზეუმი flymuseum
ავიამშენებლობა flybygging
ავიაპარკი flypark
ავიარეისი flyvning
ავიასასწრაფო luftambulanse
ავიასაწვავი flybrensel, flydrivstoff
ავიატერმინალი flyterminal
ავიატექნიკა flyteknikk
ავიატექნოლოგია flyteknologi
ავიატრანსპორტი flytransport
ავიაუსაფრთხოება flysikkerhet, luftfartssikkerhet
ავიაფლოტი flyflåte
ავიაფოსტა flypost
ავიაცია luftfart
ავიაძრავა flymotor
ავიახაზი flyrute
ავისმომასწავებელი illevarslende, uhellvarslende,

ulykkevarslende
ავიტამინოზი mangelsykdom
ავკარგი fordeler og ulemper
ავკარგიანობა fordeler og ulemper
ავკაცი ugjerningsmann
ავოკადო alligatorpære, avokado
ავსება fylle opp
ავსტრალიელი australier
ავსტრალიური australsk
ავსტრიელი østerriker
ავსტრიული østerriksk
ავტოავარია bilulykke, trafikkulykke
ავტობიოგრაფია selvbiografi, sjølbiografi
ავტობიოგრაფიული selvbiografisk, sjølbiografisk
ავტობორანი bilferge, bilferje
ავტობუსი buss
ავტოგამოფენა bilutstilling
ავტოგრაფი autograf
ავტოდაზღვევა bilforsikring
ავტოდრომი bilbane
ავტოემალი billak
ავტოექსპრესი ekspressbuss, bussekspress
ავტოინსპექტორი trafikkonstabel
ავტოინსპექცია trafikkpoliti
ავტოკატასტროფა bilulykke, trafikkulykke
ავტოკეფალია autokefalia
ავტოკლუბი bilklubb
ავტოკრატი autokrat, selvhersker,

enehersker, alenehersker,
enevoldshersker,
enevoldsstyrer

ავტოკრატია autokrati, autarki,
enevoldsmakt

ავტოკრატიული autokratisk

ავტომაგისტრალი hovedvei, riksvei, ferdselsåre,
trafikkåre, transportåre

ავტომანქანა bil, automobil
ავტომარკა bilmerke
ავტომატი automat
ავტომატიზება automasjon
ავტომატური automatisk
ავტომისაბმელი biltilhenger
ავტომობილი bil, automobil
ავტომოპასუხე telefonsvarer
ავტომორფიზმი automorfi
ავტომრეწველობა bilindustri
ავტომტვირთავი gaffeltruck
ავტომფლობელი bileier
ავტონომია autonomi
ავტონომიური autonomisk
ავტოპილოტი autopilot
ავტოპორტრეტი selvportrett, sjølportrett
ავტორბოლა billøp, rally
ავტორი autor, opphavsmann, forfatter
ავტორიზაცია autorisasjon
ავტორიზებული autorisert
ავტორიტარული autoritær
ავტორიტეტი autoritet
ავტორობა forfatterskap
ავტოსადგური bussterminal, busstasjon
ავტოსახელოსნო bilverksted
ავტოსპორტი bilsport
ავტოსტრადა hovedvei, riksvei, ferdselsåre,

trafikkåre, transportåre
ავტოფარეხი bilgarasje
ავტოქარხანა bilfabrikk
ავღანელი afghaner
ავღანური afghansk
აზბესტი asbest
აზერბაიჯანელი aserbajdsjaner
აზერბაიჯანული aserbajdsjansk
აზიელი asiat
აზიმუტი asimut
აზიური asiatisk
აზნაური adelsmann, herremann
აზომვა avmåle, utmåle
აზომილი avmålt
აზოტი kvelstof, nitrogen
აზოტმჟავა salpetersyre
აზრი tanke

oppfatning
mening

აზრიანად fornuftig, klokelig
აზრიანი fornuftig, klokelig, resonnabel

meningsbærende, meningsfull,
meningsfylt

აზრობრივი tankemessig

ავიამზიდი აზრობრივი
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აზროვნება tenke
tankearbeid

ათასგვარი versatil, mangesidig
allehånde, alle slags

ათასი tusen
ათასნაირი versatil, mangesidig

allehånde, alle slags
ათასობით tusenvis, tusentalls
ათასწლეული tusenår, årtusen, millennium
ათასწლიანი tusenårig, tusenårs
ათასჭირგამოვლილი som har gjennomgått mye
ათაშანგი syfilis
ათდღიანი tidagers
ათეიზმი ateisme
ათეისტი ateist, religionsfornekter
ათეისტური ateistisk
ათეული titall
ათეულობით titalls
ათვალწუნება se ned på
ათვისება oppfatte

fordøye
ათი ti
ათკუთხა tikantet
ათკუთხედი tikant
ათლა spikke
ათლეტი atlet
ათლეტური atletisk
ათლიტრიანი tiliters
ათმაგი tidobbel
ათნიშნა tisifret
ათობითი desimal
ათსაათიანი titimers
ათსართულიანი tietasjes
ათტომიანი tibinds
ათქვეფა blande, vispe
ათქვეფილი sammenblandet, vispet,

sammenvispet
ათწლეული tiår, årti, decennium
ათწლიანი tiårig
ათჭიდელი tikjemper
ათჭიდი tikamp
ათჯერ ti ganger
ათჯერადი tidobbel
აიათოლა ayatollah
აივანი balkong
აიკიდო aikido
აირი gass
აირისებრი gassform, gassformig
აირწინაღი gassmaske
აისბერგი isberg, isfjell
აისი daggry, gry, grynning,

morgengry, morgenrøde
აკადემია akademi

აკადემიკოსი akademimedlem
აკადემიური akademisk
აკაზმულობა rustning
აკანთო akantus
აკანკალება begynne å skjelve
აკაცია akasie, akasietre
აკვავიტე akevitt
აკვალანგი vannlunge
აკვალანგისტი froskemann
აკვამარინი akvamarin
აკვანი vugge
აკვარელი akvarell, vannfarge,

akvarellfarge, akvarellmaling
აკვარიუმი akvarium
აკვატორია farvann, sjøområde
აკინძვა stifte, hefte
აკლიმატიზაცია akklimatisasjon,

akklimatisering, tilpasning
აკლიმატიზება akklimatisere
აკომპანირება akkompagnere

akkompagnering
აკორდეონი trekkspill, dragspill
აკორდი akkord
აკრედიტაცია akkreditering
აკრედიტება akkreditere
აკრედიტებული akkreditert
აკრეფა plukke

taste
აკრეფილი plukket
აკრი acre
აკრობატი akrobat
აკრობატიკა akrobatikk, akrobatkunst
აკრობატული akrobatisk
აკრონიმი akronym
აკრძალვა forby

forbud
აკრძალული forbudt
აკუმულატორი akkumulator

bilbatteri
აკუმულაცია akkumulasjon
აკუმულირება akkumulere
აკუმულირებული akkumulert
აკუპუნქტურა akupunktur
აკურატულად ryddig

forsiktig
აკურატული ryddig
აკუსტიკა akustikk, lydlære
აკუსტიკური akustisk
ალაგება avdekke, rydde
ალაგმვა tøyle
ალაგმული tøylet
ალალი ærlig, endefram, endefrem,

åpenhjertig, åpenhjertet

აზროვნება ალალი
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ალამი flagg, fane
ალბათ kanskje

sannsynligvis
ალბათობა sannsynlighet
ალბათური sannsynlig
ალბანელი albaner
ალბანური albansk
ალბატროსი albatross
ალბინოსი albino
ალბომი album
ალგებრა algebra, bokstavregning
ალგებრული algebraisk
ალგოლოგი fykolog
ალგოლოგია fykologi
ალგორითმი algoritme
ალგორითმული algoritmisk
ალეგორია allegori
ალერგია allergi
ალერგიული allergisk
ალერგოლოგი allergolog
ალერგოლოგია allergologi
ალერსი kjæle

kildre
kjærtegn

ალერსიანი kjælen, kjærlig
ალი bål, flamme, fyr, ild,

ildflamme
havfrue

ალიანსი allianse
ალიაქოთი bråk, uorden
ალიბი alibi
ალიგატორი alligator
ალიმენტი barnebidrag, ektefellebidrag,

bidrag
ალიონი daggry, gry, grynning,

morgengry, morgenrøde
ალიოქოთი oppstyr
ალისარჩული saflor, fargetistel
ალისებური flammeaktig
ალისფერი brannrød, flammende rød
ალკა alke
ალკალოიდი alkaloid
ალკანა alkanna
ალკოჰოლი alkohol
ალკოჰოლიზმი alkoholisme
ალკოჰოლური alkoholisk
ალკუნი isfugl
ალმანახი almanakk
ალმასი diamant
ალმასისებრი diamantliknende
ალმაცერი skjevøyd
ალმაცერობა skjele

skjelling, skjeløydhet

ალო hallo
ალოე aloe
ალოკვა slikke
ალპაკა alpakka
ალპინიზმი fjellklatring, klatresport,

alpinisme
ალპინისტი alpinist, fjellklatrer, klatrer
ალპური alpin
ალჟირელი algerier
ალჟირული algerisk
ალტერნატივა alternativ
ალტერნატიული alternativ
ალტი alt
ალტიმეტრი høydemåler
ალტრუიზმი altruisme
ალტრუისტი altruist
ალტრუისტული altruistisk
ალუბალი surkirsebær, morell, morelltre
ალუბლისფერი kirsebærfarget, morellfarget
ალუვიონი alluvium
ალუვიური alluvial
ალუმინი aluminium
ალუჩა kirsebærplomme
ალქაჯი heks, trollkjerring
ალქიმია alkymi, gullmakeri
ალქიმიკოსი gullmaker
ალღო sporsans
ალყა beleiring
ალყაშემორტყმული beleiret, kringsatt, innsirklet,

omringet
ამაგი fortjeneste
ამაზე derom, om det
ამაზრზენი vammel, vemmelig
ამალა følge, æresfølge
ამალგამა amalgam
ამალგამაცია amalgamering
ამანათი pakke, postpakke, kolli
ამაო bortkastet, forfengelig,

forgjeves, fruktesløs
ამაოდ forgjeves
ამაოება desperasjon

forfengelighet
ამარილისი amaryllis
ამასთან forresten
ამასთანავე forresten
ამასობაში imens, mens
ამაღამ i natt
ამაღელვებელი urovekkende, opprørende
ამაღლება oppgang

himmelfart
ამაღლებული sublim
ამაღლებულობა sublimitet
ამაყი stolt, ærekjær

ალამი ამაყი
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ამაყობა være stolt
ამაში heri, i dette
ამაჩქარებელი akselerator
ამბავი historie

affære
ამბივალენტური ambivalent
ამბიცია ambisjon
ამბიციური ambisiøs, ambisjonsrik
ამბიციურობა ambisjonsnivå
ამბოხება opprør
ამბოხებისმაგვარი opprørslignende
ამბოხი opprør
ამბროზია ambrosia
ამბულატორიული ambulatorisk
ამგვარად så

såpass
slik, sånn

ამგვარი slik
ამდაგვარი slik, liknende
ამდენად såpass
ამდენი så mye, så mange
ამება amøbe
ამერიკელი amerikaner
ამერიკული amerikansk
ამიაკი ammoniakk
ამიერიდან heretter
ამით hermed, med dette
ამინდი vær
ამინმჟავა aminosyre
ამისთანა slik
ამიტომ derfor
ამკინძავი stiftemaskin
ამკრძალავი forbydende, prohibitiv
ამნაირი slik
ამნისტია amnesti
ამობეჭდვა trykk
ამოდება legge under
ამოვარდნა bortfall
ამოვსება fylle
ამოზნექილი konveks
ამოზნექილობა konveksitet
ამოთხრა grave ut
ამოთხრილი utgravd
ამოკეცვა brette
ამოლოკვა slikke
ამომავალი oppgående, oppstigende
ამომრთველი bryter, lysbryter, strømbryter
ამომრჩეველი velger
ამომშრალი uttørket
ამომწურავად fullstendig
ამომწურავი fullstendig
ამონაბეჭდი utskrift, avtrykk
ამონაწერი utskrift

ამონაჭერი utklipp
ამონახსნი løsning
ამონიუმი ammonium
ამოოხვრა sukke
ამორალიზმი amoralisme
ამორალური amoralsk, umoralsk
ამორალურობა umoral, umoralskhet,

amoralitet, amoralskhet
ამორტიზატორი støtdemper
ამორფული amorf, formløs
ამორფულობა formløshet
ამორჩევა velge

kåre, utnevne, utvelge
ამორჩეული utvalgt
ამოსავალი utgangspunkt
ამოსვლა oppgang
ამოსვრა tilgrise
ამოსვრილი griset
ამოსუნთქვა puste ut

utånding
ამოტივტივება dukke opp
ამოტრიალება endevende, kantre, kapseise
ამოტრიალებული omvendt
ამოტუმბვა pumpe ut
ამოუთხრელი uutgravd
ამოუცნობადი ugjenkjennelig, ukjennelig
ამოუცნობადობა ugjenkjennelighet
ამოუცნობი uidentifisert
ამოუწურავი uuttømmelig
ამოუხსნადი uløselig
ამოუხსნელი uløselig
ამოფრქვევა utbryte

erupsjon, utbrudd
ამოფხეკა skrape
ამოქმედება iverksette, igangsette

iverksetting, iverksettelse,
igangsetning, igangsettelse

ამოღება trekke ut
ამოყვინთვა dukke opp
ამოშვერილი utstående
ამოშლა slette, radere
ამოშრეტა uttømme
ამოშრობა tørke ut
ამოჩემებული favoritt
ამოცანა oppgave

formål
ამოცნობა gjenkjenne

gjenkjennelse
ამოცნობადი gjenkjennelig, kjennelig
ამოძირკვა utrydde

utryddelse
ამოძრავება drive

ამაყობა ამოძრავება
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ამოწევა løfte, trekke opp
markløft

ამოწერა skrive ut
ამოწოვა utsuge

utsugning
ამოწურვა utløpe, uttømme
ამოწყვეტა utrydde, utslette
ამოჭმა etse
ამოჭრა sakse
ამოხაზვა utstryke
ამოხოცვა utrydde, utslette
ამოხსნა løse

løsning
fasit

ამოხსნადი løselig
ამოხტომა hoppe ut

vake
ამპარტავანი hoven, overlegen, storaktig,

arrogant
ამპერი ampere
ამპერმეტრი amperemeter, strømmåler
ამპერსაათი amperetime
ამპლიტუდა amplitude
ამპულა ampulle
ამპუტაცია amputasjon
ამპუტირება amputere

amputering
ამჟამად nå, nu
ამჟამინდელი nåværende
ამრეკლი reflektor
ამრიგად derved, på den måten
ამტანი fordragelig, tolerant
ამტანობა toleranse
ამულეტი amulett
ამუნიცია ammunisjon
ამუშავება iverksette, igangsette

iverksetting, iverksettelse,
igangsetning, igangsettelse

ამფეტამინი amfetamin
ამფიბია amfibium
ამფითეატრი amfiteater
ამფიუმა ålepadde
ამფორა amfora
ამღები taker
ამღორძინებელი gjenoppbygger
ამწე byggekran, heisekran,

løftekran, kran
ამწუთას nå, nu
ამხანაგი kamerat, venn
ამხანაგობა fellesskap
ამხედრება ri
ამხელა så stor
ან eller

ანაბანა abcbok
ანაბარი depositum
ანაბეჭდი avtrykk
ანაბოლიზმი anabolisme
ანაბოლური anabol, anabolsk, anabolisk
ანადუღარი oppkok
ანაერობი anaerob
ანაზღაურება erstatning

erstatte, gjengjelde,
kompensere, refundere
lønne

ანაზღაურებადი erstattelig
betalt

ანაზღაურებადობა erstattelighet
ანათემა bannlysning
ანათვალი måleverdi
ანაკონდა anakonda
ანალიზი analyse
ანალიზური analytisk
ანალიტიკოსი analytiker
ანალიტიკური analytisk
ანალოგია analogi
ანალოგიური analog
ანალოგური analog
ანალური anal
ანანასი ananas
ანარეკლი gjenglans, gjenskinn, refleks,

speilbilde, speiling,
speilrefleks

ანარქია anarki
ანარქიზმი anarkisme
ანარქისტი anarkist
ანარქისტული anarkistisk
ანასახი speilbilde
ანატომი anatom
ანატომია anatomi
ანატომიური anatomisk
ანაქრონიზმი anakronisme
ანბანი alfabet
ანბანური alfabetisk
ანგარება egennyttighet
ანგარებიანი egennyttig
ანგარი hangar, flyhangar
ანგარიშვალდებული regnskapspliktig
ანგარიში regne, beregne, kalkulere

regning, beregning,
kalkulasjon
regnskap
konto
oppgjør
rapport

ანგარიშსწორება oppgjør
ანგარიშტევადი beregningskrevende

ამოწევა ანგარიშტევადი

ქართულ-ნორვეგიული ლექსიკონი 7



ანგარიშწარმოება bokføring, regnskap
ანგელოზი engel
ანგელოზური engleaktig
ანგინა halsesyke, halsesjuke
ანდა eller
ანდაზა ordspråk, ordtak
ანდერძი testament
ანდროგენი androgen
ანეკდოტი anekdote
ანეკდოტური anekdotisk
ანემია anemi
ანემომეტრი anemometer
ანეროიდი aneroidbarometer
ანესთეზია bedøvelse, anestesi
ანესთეზიოლოგი anestesilege, anestesiolog
ანესთეზიოლოგია anestesiologi
ანესთეტიკი bedøvelsesmiddel,

bedøvingsmiddel
ანექსია anneksjon
ანთება antenne, tenne, oppflamme

betennelse, katarr
ანთებითი inflammatorisk
ანთებული antent
ანთოლოგია antologi
ანთროპოლოგი antropolog
ანთროპოლოგია antropologi
ანთროპოლოგიური antropologisk
ანიმაცია animasjon
ანიონი anion
ანიჰილაცია annihilering, annihilation
ანკარა snok, vannsnok
ანკესი fiskestang, stang
ანკეტა enket, enquete
ანკლავი enklave
ანოდი anode
ანომალია anomali, abnormitet
ანომალიური anomalisk, abnorm
ანომალური abnormal
ანონიმი anonym
ანონიმური anonym
ანონიმურობა anonymitet
ანონსი annonse
ანორექსია anoreksi
ანსამბლი ensemble
ანტაგონიზმი antagonisme
ანტაგონისტი antagonist
ანტაგონისტური antagonistisk
ანტარქტიკული antarktisk
ანტენა antenne
ანტიადამიანური antimenneskelig
ანტიამერიკული antiamerikansk
ანტიბალისტიკური antiballistisk
ანტიბაქტერიული antibakteriell

ანტიბიოტიკი antibiotikum
ანტიბიუროკრატული antibyråkratisk
ანტიგმირი antihelt
ანტიდანიური danskfientlig
ანტიდემოკრატი antidemokrat
ანტიდემოკრატიული antidemokratisk
ანტიდეპრესიული antidepressiv
ანტივირუსი antivirus, virusdreper
ანტითურქული antityrkisk
ანტიიმპერიალიზმი antiimperialisme
ანტიიმპერიალისტი antiimperialist
ანტიიმპერიალისტური antiimperialistisk
ანტიკვარიატი antikvitet
ანტიკვარკი antikvark
ანტიკვარული antikvarisk
ანტიკოლონიალისტური antikolonialistisk
ანტიკომუნიზმი antikommunisme
ანტიკომუნისტი antikommunist
ანტიკომუნისტური antikommunistisk
ანტიკური antikk
ანტილოგარითმი antilogaritme
ანტილოპა antilope
ანტიმატერია antimaterie
ანტიმილიტარიზმი antimilitarisme
ანტიმილიტარისტი antimilitarist
ანტიმილიტარისტული antimilitaristisk
ანტინაცისტი antinazist
ანტინაცისტური antinazistisk
ანტინაწილაკი antipartikkel
ანტინეიტრინო antinøytrino
ანტინივთიერება antimaterie
ანტინომია antinomi
ანტიოქსიდანტი antioksidant
ანტიპათია antipati, aversjon
ანტიპასატი antipassat
ანტიპოდი andføtting, antipode
ანტიპროგრესული framskrittsfiendtlig,

fremskrittsfiendtlig
ანტიპროგრესულობა fremskrittsfiendtlighet
ანტიპროტონი antiproton
ანტირასიზმი antirasisme
ანტირასისტი antirasist
ანტირასისტული antirasistisk
ანტირელიგიური religionsfientlig
ანტირელიგიურიობა religionsfientlighet
ანტირუსული antirussisk
ანტისაბჭოთა sovjetfientlig
ანტისაზოგადოებრივი samfunnsfientlig
ანტისანიტარიული usanitær
ანტისახელმწიფოებრივი statsfientlig
ანტისემიტი antisemitt
ანტისემიტიზმი jødehat, antisemittisme

ანგარიშწარმოება ანტისემიტიზმი
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ანტისემიტური antijødisk, antisemittisk,
jødefiendtlig

ანტისექსისტური antisexistisk
ანტისიონიზმი antisionisme
ანტისოციალური usosial
ანტისპორტული sportfientlig
ანტისტატიკური antistatisk
ანტისხეული antistoff
ანტიფაზა motfase
ანტიფაშიზმი antifascisme
ანტიფაშისტი antifascist
ანტიფაშისტური antifascistisk
ანტიფედერალისტი antiføderalist
ანტიფემინიზმი antifeminisme
ანტიფემინისტი antifeminist
ანტიფრანგული antifransk
ანტიფრიზი frostvæske, frysevæske,

antifrostmiddel
ანტიქრისტიანული kristendomsfientlig
ანტიციკლონი høytrykksområde, antisyklon
ანტონიმი antonym
ანტრაციტი antrasitt, antrasittkol
ანუ eller
ანულირება annullere
ანულირებული annullert
ანძა mast
ანწლი hyll
ანჯამა gangjern, hengsel
აორთქლება evaporere, fordampe, forgasse
აორთქლებული fordampet
აორტა aorta, hovedpulsåre, livpulsåre
აოხრება plyndre

herjing, plyndring
აპათია apati
აპათიური apatisk
აპანი januar
აპარატი apparat
აპარატურა apparatur
აპართეიდი apartheid
აპელაცია appell, anke
აპელირება anke, appellere
აპენდიციტი appendisitt,

blindtarmbetennelse
აპკი hinne
აპნისი januar
აპოკალიფსი apokalypse
აპოკალიფსური apokalyptisk
აპოსტროფი apostrof, apostroftegn
აპრილი april
აპრიორული apriorisk
აპრობაცია approbasjon
აპროქსიმაცია approksimasjon
არ ikke

არა nei
ikke

არაადამიანი umenneske
არაადამიანობა umenneskelighet
არაადამიანური umenneskelig, inhuman
არაადამიანურობა inhumanitet
არაადეკვატური inadekvat
არაავტორიზებული uautorisert, ikkeautorisert
არააკადემიური uakademisk
არაამბიციური uambisiøs
არაამერიკული uamerikansk, ikkeamerikansk
არაარსებითი uvesentlig
არააქტიური inaktiv
არააქტიურობა inaktivitet
არააქტუალური uaktuell
არააქცენტირებული uaksentuert
არაბერძნული ugresk
არაბი araber
არაბიბლიური ubibelsk
არაბიუროკრატული ubyråkratisk
არაბრძოლისუნარიანი ukampdyktig
არაბულენოვანი arabiskspråklig
არაბული arabisk
არაბუნებრივი unaturlig
არაგადამწყვეტი uavgjørende
არაგათვითცნობიერებული ubevisst
არაგამიზნული utilsiktet
არაგამძლე uholdbar
არაგონივრული ufornuftig, uklok
არაგონივრულობა uklokhet, uklokskap
არაგულწრფელი uærlig
არადა allikevel
არადამაკმაყოფილებელი utilfredsstillende
არადამახასიათებელი ukarakteristisk
არადამაჯერებელი utilforlatelig
არადანიშნულებისამებრ uhensiktsmessig
არადასჯადი ustraffbar
არადედისეული umoderlig
არადედობრივი umoderlig
არადემოკრატიული udemokratisk
არადეტალური udetaljert
არადიპლომატური udiplomatisk
არადრეკადი uelastisk, ubøyelig
არადროული utidig, utidsmessig
არაებრაელი ikkejøde
არაეგოისტური uegoistisk
არაევროპელი ikkeeuropeer
არაევროპული ikkeeuropeisk
არაეთიკური uetisk
არაეკლესიური kirkefremmed
არაეკონომიური usparsom
არაელასტიკური ustrekkbar, utøybar, utøyelig
არაელეგანტური uelegant

ანტისემიტური არაელეგანტური
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არაელექტრული uelektrisk
არაერთაზროვანი uentydig
არაერთგვაროვანი uensartet, uenhetlig,

uensformet, ulikeartet,
inhomogen

არაერთგვაროვნება uensartethet, inhomogenitet
არაერთმნიშვნელოვანი uentydig
არაერთსულოვანი uenstemmig
არაერთფეროვანი uensfarget
არაერთხელ flere ganger, mange ganger
არაეროვნული unasjonal
არაეროტიკული uerotisk
არაესთეტიკური uestetisk
არაეფექტური ineffektiv
არაეფექტურობა ineffektivitet
არაექსპერტი ikkeekspert
არავაჟკაცური umandig
არავითარი ingen
არავინ ingen
არაზედმიწევნითი uutførlig
არაზომადი umålbar, umålelig
არაზომიერი umåteholden
არაზრდასრული ufullvoksen
არაზუსტი unøyaktig, upresis
არათავისუფალი ufri
არათავსებადი uforenelig, uforlikelig,

inkompatibel, ukompatibel
არათავსებადობა uforenelighet, uforlikelighet,

inkompatibilitet
არათანაბარი ujevn
არათანაბრად ujevnt
არათანაზომადი uforholdsmessig,

usammenlignbar
არათანაზომადობა uforholdsmessighet
არათანაზომიერება uforholdsmessighet
არათანამედროვე umoderne
არათანმიმდევრული inkonsistent
არათანმიმდევრულობა inkonsistens, inkonsekventhet
არათვლადი utallet, utellelig
არათითი ringfinger
არაიზოლირებული uisolert
არაინგლისური uengelsk
არაინერტული utreg
არაისტორიული uhistorisk
არაიურისტი ikkejurist
არაკათოლიკური ukatolsk
არაკალორიული kalorifattig
არაკანონზომიერება uregelmessighet
არაკანონზომიერი uregelmessig, uregelbunden
არაკანონიერი ulovlig
არაკანონიკური ukanonisk
არაკაცური umannlig
არაკეთილგანწყობა aversjon

არაკეთილმოსურნე uvenn
uvennlig, uvennskapelig

არაკეთილსინდისიერება forsømmelighet
არაკეთილსინდისიერი uhederlig, forsømmelig
არაკეთილშობილი uedel
არაკვალიფიცირებული ufaglært, ukvalifisert
არაკი eventyr, fabel
არაკლასიკური uklassisk
არაკოლეგიალური ukollegial
არაკომერციული ukommersiell
არაკომპეტენტური inkompetent
არაკომპეტენტურობა inkompetanse
არაკომუნალური ikkekommunal
არაკომუნისტი ikkekommunist
არაკომფორტული ukomfortabel, ubekvem
არაკონვენციური ukonvensjonell
არაკონსტიტუციური grunnlovsstridig,

forfatningsstridig,
ukonstitusjonell

არაკონსტიტუციურობა grunnlovsstridighet
არაკონსტრუქციული usaklig
არაკონტრასტული kontrastløs
არაკონტროლირებადი ukontrollerbar, ukontrollert
არაკონფლიქტური konfliktfri
არაკონცენტრირებული ukonsentrert
არაკოორდინირებული ukoordinert
არაკორექტული ukorrekt
არაკორექტულობა ukorrekthet
არაკორუმპირებული ukorrupt
არაკრიტიკული ukritisk

kritikkløs
არაკულტივირებული udyrket
არალამინარული ikkelaminær
არალეგალიზებული ulegalisert
არალეგალური ulovlig, illegal
არალეგიტიმური ulegitim
არალოგიკური ulogisk
არალოგიკურობა ulogiskhet
არალოიალური ulojal, illojal
არამათემატიკური umatematisk
არამართვადი ustyrlig
არამართლზომიერება urettmessighet
არამართლზომიერი urettmessig
არამართლმადიდებელი uortodoks
არამართლმადიდებლური uortodoks
არამატერიალური umateriell
არამგრძნობიარე ufølsom
არამგრძნობიარობა ufølsomhet
არამდგრადი ubestandig, ustadig, ustabil
არამდგრადობა ustabilitet
არამეგობრული uvennlig, uvennskapelig
არამედ men
არამეთოდური umetodisk

არაელექტრული არამეთოდური
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არამელოდიური umelodisk
არამეტალური umetallisk
არამეტაფიზიკური umetafysisk
არამეცნიერული uvitenskapelig
არამზადა usling
არამზიანი solløs
არამიზნობრივი uhensiktsmessig
არამიზნობრიობა uhensiktsmessighet
არამიმზიდველი uatraktiv
არამიწიერი utenomjordisk
არამკაფიო utydelig, uskarpe, vag
არამნიშვნელოვანი uviktig
არამობილური immobil
არამოდელირებული umodellert
არამომგებიანი ulønnsom, ufordelaktig,

profittløs
არამომგებიანობა ufordelaktighet
არამომთხოვნი kravløs, fordringsløs
არამორწმუნე kirkefremmed
არამოტივირებული umotivert
არამრგვალი urund
არამსხვრევადი uknuselig
არამტკიცე ubestandig
არამუდმივი ubestandig
არამუსიკალური umusikalsk
არამყარი uholdbar, ustø
არამყუდრო utrivelig
არამწეველი ikkerøyker

ikkerøykende
არამხოლოდ ikke bare
არანათესაური ubeslektet
არანაირად ingenlunde, på ingen måte
არანაირი ingen, intet
არანაკლებ ikke minst
არანეიტრალური unøytral
არანივთიერი ulegemlig, immateriell
არანორვეგიული unorsk, ikkenorsk
არანორვეგიულობა unorskhet
არანორმალური abnorm, anormal, unormal,

uregelmessig
არაობიექტური partisk, subjektiv
არაობიექტურობა partiskhet
არაოკუპირებული uokkupert
არაორაზროვანი utvetydig
არაორაზროვნება utvetydighet
არაორგანიზებული uorganisert
არაორგანიზებულობა uorden
არაორგანული uorganisk, anorganisk
არაორდინალური usedvanlig, uvanlig
არაოფიციალური uoffisiell
არაპარტიული partiløs
არაპარტიულობა partiløshet
არაპატივსადები uærbødig

არაპატრიოტიზმი upatriotisme
არაპატრიოტული upatriotisk
არაპედაგოგიური upedagogisk
არაპერიოდული uperiodisk
არაპირდაპირი indirekte
არაპიროვნული upersonlig
არაპლასტიკური uplastisk
არაპოეტური upoetisk
არაპოლიტიკური upolitisk, ikkepolitisk
არაპოპულარობა upopularitet
არაპოპულარული upopulær
არაპრაქტიკული upraktisk
არაპრაქტიკულობა upraktiskhet
არაპრივილეგირებული uprivilegert
არაპროგნოზირებადი uforutsigbar, uberegnelig
არაპროგნოზირებადობა uforutsigbarhet,

uforutsigelighet
არაპროდუქტიული uproduktiv
არაპროვოცირებული uprovosert
არაპროპორციული uproporsjonert, uproporsjonal
არაპროპორციულობა uproporsjonalitet
არაპროფესიონალური uprofesjonelle
არაპუნქტუალური upunktlig
არაჟანი rømme
არარაინდული uridderlig
არარაობა intethet
არარასისტული ikkerasistisk
არარატიფიცირებული ikkeratifisert
არარაფინირებული uraffinert
არარაციონალური urasjonell
არარეალისტური urealistisk
არარეალური urealistisk, uvirkelig
არარეგისტრირებული uregistrert
არარეგულარული uregelmessig, irregulær
არარეგულირებადი uregulert
არარეზერვირებული ureservert
არარეკომენდირებული utilrådelig
არარელატივისტური ikkerelativistisk
არარელიგიური ikkereligiøs
არარენტაბელური uøkonomisk, ulønnsom
არარესტავრირებული urestaurert
არარეფორმირებული ureformert
არარითმული urytmisk
არარსებობა fravær
არარსებული ikkeeksisterende
არასაგრძნობი umerkelig, uhåndgripelig
არასაეჭვო utvilsom
არასავალდებულო valgfri
არასაველე ufeltmessig
არასაზეიმო uhøytidelig
არასათანადო upassende, uhensiktsmessig
არასაიდუმლო uhemmelig
არასაიმედო upålitelig, usikker

არამელოდიური არასაიმედო
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არასაკმარისი utilstrekkelig
არასამართლიანი urettferdig
არასამთავრობო privat, ikke statlig
არასამხედრო ikkemilitær
არასანდო upålitelig, usikker
არასანდოობა upålitelighet, usikkerhet
არასანქცირებული usanksjonert
არასაპარლამენტო utenomparlamentarisk
არასარფიანი urentabel, ulønnsom
არასასაცილო umorsom
არასასიამოვნო uhyggelig
არასასურველი uønsket, uønskverdig
არასაფუძვლიანი ugrundig, uutførlig
არასაქმიანი usaklig
არასახარბიელო ugunstig
არასენსაციური usensasjonell
არასენტიმენტალური usentimental
არასერიოზული useriøs
არასერიოზულობა useriøsitet
არასერტიფიცირებული usertifisert
არასიმეტრიული usymmetrisk
არასიმპათიური usympatisk
არასინგულარული ikkesingulær
არასინქრონიზებული usynkronisert
არასინქრონული usynkron
არასისტემატური usystematisk
არასიცოცხლისუნარიანი livsudugelig
არასკანდინავიური unordisk
არასოდეს aldri
არასოლიდარული usolidarisk
არასპეციალისტი ikkespesialist
არასპეციფიკური uspesifikk
არასპორტული ikkesportsligm usportslig
არასრული ukomplett, ufullstendig
არასრულფასოვანი ufullkommen

mindreverdig
არასრულფასოვნობა ufullkommenhet

mindreverdighet
არასრულყოფილება ufullkommenhet
არასრულყოფილი imperfekt, ufullkommen
არასრულწლოვანი umyndig
არასტაბილური ustabil
არასტაბილურობა ustabilitet
არასტანდარტიზებული ustandardisert
არასტერილიზებული usterilisert
არასტრუქტურირებული ustrukturert
არასტუმართმოყვარე ugjestfri, ugjestmild
არასტუმართმოყვარეობა ugjestfrihet, ugjestmildhet
არასულიერი uåndelig
არასწორად uriktig
არასწორი ukorrekt, urett, uriktig,

uregelmessig, gal
ujevn

არატენდენციური utendensiøs
არატოლგვერდა ulikesidet, ulikesidig
არატოლი ulike
არატოლფასი ulikeverdig
არატოქსიკური atoksisk, giftfri
არატოქსიკურობა ugiftighet
არატრადიციული utradisjonell
არატრივიალური ikketriviell
არაუსაფრთხო usikker, utrygg
არაფერი ingenting
არაფიზიოლოგიური ufysiologisk
არაფილოსოფიური ufilosofisk
არაფინური ufinsk
არაფონეტიკური ufonetisk
არაფორმალური uformell, uformelt
არაფრანგული ufransk
არაფრით på ingen måte
არაფრისმეტყველი intetsigende
არაფრისმთქმელი intetsigende
არაფრისმომტანი intetbringende
არაფრისმომცემი intetgivende
არაფსიქოლოგიური upsykologisk
არაქალური ukvinnelig
არაქალურობა ukvinnelighet
არაქარიზმატული ukarismatisk
არაქისი jordnøtt, peanøtt
არაქმედითი virkningsløs
არაქმედითუნარიანი udyktig, udugelig
არაქრისტიანი ikkekristen
არაქრისტიანობა ukristendom
არაქრისტიანული ukristelig
არაღიარებული uanerkjent
არაყალბი ufalsk
არაყი brennevin
არაყოველდღიური uhverdagslig
არაშეგნებული umedviten
არაშვედური usvensk
არაშხამიანი giftfri, ugiftig
არაშხამიანობა ugiftighet
არაჩვეულებრივად uvanlig
არაჩვეულებრივი uvanlig
არაცალსახა uentydig
არაცალსახობა uentydighet
არაცენტრალური usentral
არაცივილიზებული usivilisert
არაცნობიერი ubevisst, umedviten
არაცრუმორწმუნე fordomsfri
არაცრუმორწმუნეობა fordomsfrihet
არაძალადობრივი tvangløs, ikkevoldelig
არაძმური ubroderlig
არაწევრი ikkemedlem
არაწესიერი irregulær

არასაკმარისი არაწესიერი
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არაწინააღმდეგობრივი ukontroversiell, motsigelsesfri,
uomstridt

არაწონასწორული ulikevektig
არაწრფივი ikkelineær, ulineær
არახალხური ufolkelig
არახანგრძლივი ulangvarig
არახელოვნური ukunstig
არახელსაყრელი ubeleilig, uheldig, ubetimelig
არახსნადი uløselig
არახსნადობა uoppløselighet
არაჯანსაღი usunn
არაჯეროვანი upassende
არაჰარმონიული uharmonisk
არაჰერმეტული utett
არაჰიგიენური uhygienisk
არბალეტი armbrøst
არბიტრი kampdommer, kampleder
არგაგონილი uhørt
არგადამხდელი ikkebetalende
არგავრცელება ikkespredning
არგანთქმა fortie

fortielse
არგანსაზღვრული ubestemt, ufastsatt, udefinert
არგენტინელი argentiner
არგენტინული argentinsk
არგონავტი argonaut
არგონი argon
არგუმენტაცია argumentasjon
არგუმენტი argument
არგუმენტირებული argumentert
არდადეგები ferie
არდაკმაყოფილებული utilfredsstilt
არდამთავრებული uferdig, ufullendt
არდამსწრე fraværende
არდასწრება fravær, frafall, utebliving
არდაფასება nedvurdere
არდაშვება avvende
არდაწერილი uskrevet, uskreven
არე felt, område
არეალი areal, område
არევა forbytte, forveksle

forvirre
არეკვლა avbilde, avspeile, gjenspeile,

reflektere, speile, speilvende
არეკლილი avspeilet, speilvendt,

gjenspeilet
არემარე område
არენა arena
არეომეტრი areometer
არეული rotete, uordentlig, uordnet
არეულობა kaos, rot, uorden

uro, urolighet
opptøyer

ართრიტი gikt, leddgikt
ართქმული usagt, uuttalt
არია arie
არიდება unngå
არითმეტიკა aritmetikk, regning
არითმია arytmi
არისტოკრატი aristokrat
არისტოკრატია aristokrati
არისტოკრატული aristokratisk
არმონაწილე udeltakende
არმოწონება mislike
არმყოფი fraværende
არმცოდნე uvitende
არნახული usigelig
არომათერაპია aromaterapi
არომატი aroma, duft, vellukt
არსად ingensteds
არსაიდან ingenstedsfra
არსება vesen
არსებითად vesentlig
არსებითი betydelig, essensiell,

substansiell, vesentlig
არსებითობა betydelighet
არსებობა eksistens

eksistere
არსებული eksisterende
არსენალი arsenal
არსი betydning

kjernepunkt
poeng
hovedbudskap

არტერია arterie, pulsåre
არტერიოსკლეროზი arteriosklerose
არტერიული arteriell
არტიკლი artikkel
არტიკულაცია artikulasjon
არტილერია artilleri
არტისტი artist
არფა harpe
არქაიზმი arkaisme
არქაული arkaisk
არქეოლოგი arkeolog
არქეოლოგია arkeologi
არქეოლოგიური arkeologisk
არქეოპტერიქსი urfugl
არქიეპისკოპოსი erkebiskop
არქივი arkiv
არქიპელაგი arkipelag, øygruppe
არქიტექტორი arkitekt
არქიტექტურა arkitektur
არქიტექტურული arkitekturmessig
არქონა mangel
არქტიკული arktisk

არაწინააღმდეგობრივი არქტიკული

ქართულ-ნორვეგიული ლექსიკონი 13



არყი bjørk
არყისძირა brunskrubb
არყნარი bjørkeskog, bjerkeskog

bjørkelund, bjerkelund
არყოფნა fravær
არშემდგარი mislykket
არშესრულება ikkeoppfyllelse
არშესრულებული ugjennomført, ugjort
არშია blonde, knipling
არშიყი beundrer, tilbeder
არჩარევა ikkeinnblanding
არჩევა velge

kåre, utnevne, utvelge
არჩევადი valgbar
არჩევანი valg

utvalg
არჩევითი valgbar, valgfri, fakultativ
არჩევნები valg
არჩეული utvalgt
არჩვი gemse
არც verken
არცერთი ingen
არცერთხელ aldri
არცოდნა uvitenhet
არწივი ørn
არწივისებრი ørnelignende, ørneaktig,

ørnaktig
არწივისებური ørneaktig, ørnaktig
არხი kanal
ასაკი alder
ასაკობრივი aldersmessig
ასაკოვანი eldre
ასამბლეა forsamling
ასანთი fyrstikk, svovelstikke
ასატანი tolerabel, tålelig
ასაფეთქებელი eksplosiv
ასახვა avbilde, avspeile
ასე slik, sånn
ასევე også

likeledes, likesom
ასეთი slik, sånn
ასეთივე likedan
ასეული hundre
ასეულობით hundrevis
ასვლა bestige, klatre, stige
ასთაკვი hummer
ასთმა astma
ასი hundre
ასიათასობით hundretusenvis
ასიმეტრია asymmetri
ასიმეტრიული asymmetrisk
ასიმილაცია assimilasjon
ასიმილირება assimilere

ასიმპტოტა asymptote
ასიმპტოტური asymptotisk
ასინქრონიზმი asynkronisme
ასინქრონული asynkron
ასირიელი assyrer
ასისთავა dverggylden
ასისტენტი assistent
ასკარიდა spolorm
ასკეტიზმი askese
ასკეტური asketisk
ასკილი nype, nyperose, tornerose
ასკორბინმჟავა askorbinsyre
ასლი kopi
ასმაგი hundredobbel
ასო bokstav
ასობით hundretalls
ასოკირკიტა bokstavtrell, hårkløver
ასოკირკიტობა bokstavtrelldom, hårkløveri
ასონიშანი bokstav
ასორტიმენტი assortiment
ასოციალური asosial
ასოციაცია assosiasjon

selskap
ასოციაციური assosiativ
ასპარეზი arena, scene
ასპარეზობა opptreden
ასპექტი aspekt
ასპირანტი doktorand
ასპირანტურა doktorgradsprogram
ასპირინი aspirin
ასპროცენტიანი hundreprosentlig
ასპუჭაკა sanger
ასტეროიდი asteroide, planetoide
ასტეროიდისებრი asteroideliknende
ასტიგმატიზმი astigmatisme
ასტიგმატიკი astigmatiker
ასტიგმატური astigmatisk
ასტრა asters
ასტრობიოლოგია astrobiologi
ასტროლაბი astrolabium
ასტროლატრია astrolatri, uranolatri,

stjernedyrkelse,
stjernedyrking

ასტროლოგი astrolog, stjernetyder
ასტროლოგია astrologi
ასტროლოგიური astrologisk
ასტრომეტრია astrometri
ასტრონავტი astronaut
ასტრონავტიკა astronautikk
ასტრონომი astronom
ასტრონომია astronomi
ასტრონომიული astronomisk
ასტროფიზიკა astrofysikk

არყი ასტროფიზიკა
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ასტროფიზიკოსი astrofysiker
ასტროფიზიკური astrofysisk
ასტროფოტოგრაფია astrofotografi
ასტროფოტომეტრია astrofotometri
ასული datter
ასურელი assyrer
ასურული assyrisk
ასფალტდაგებული asfaltert, asfaltbelagt,

asfaltdekket
ასფალტდაუგებელი uasfaltert
ასფალტი asfalt
ასფალტირებული asfaltert, asfaltbelagt,

asfaltdekket
ასფურცელა reinfann
ასწლეული hundreår, århundre
ასწლიანი hundreårig, århundregammel,

århundrelang
ასჯერ hundre ganger
ასჯერადი hundredobbel
ატამი fersken, ferskentre
ატანა fordra, klare, orke, tolerere,

tåle
ატაშე attache
ატაცი rykk
ატელიე atelier
ატესტატი attest
ატვირთვა innlaste

innlasting
ატიპიური atypisk, utypisk
ატირება begynne å gråte
ატირებული forgrått
ატლასი atlas
ატმისფერი ferskenfarget
ატმოსფერო atmosfære
ატმოსფერული atmosfærisk
ატოლი atoll, koralløy
ატომი atom
ატომური atomisk

atomdrevet
ატრაქციონი attraksjon
ატრია nudler
ატრიბუტი attributt
ატროპინი atropin
ატროფია atrofi
აუა bissevov, vovvov
აუარება massevis
აუარებელი talløs, utallet, utellelig
აუგებელი ubygd
აუდიენცია audiens
აუდიოვიზუალური audiovisuell
აუდიოკასეტი kassett, lydbåndkassett
აუდიოლოგია audiologi
აუდიომეტრი audiometer

აუდიოფირი lydbånd, lydfilm
აუდიოწიგნი lydbok
აუდიტორია foredragssal, forelesningssal
აუზი basseng

vassdrag
აუთვისებელი ubrukt
აუკრეფავი uplukket
აუკრძალავი uforbuden
აულაგმავი ustyrlig, utemmet, utøylet
აუნაზღაურებადი uerstattelig
აურა aura
აურაცხელი talløs, utellelig
აურზაური oppstyr
აურჩეველი uvalgt
აუტანელი ufordragelig, utålelig
აუტიზმი autisme
აუტისტი autist
აუტისტური autistisk
აუფეთქებელი usprengt, udetonert,

ueksplodert
აუქციონი auksjon
აუღებელი uangripelig, ubestigelig

uavhentet
აუღელვებელი rolig, uforstyrrelig
აუღელვებლად rolig
აუღიარებელი uanerkjent
აუშენებელი ubygd
აუჩქარებელი langsom
აუჩქარებლად langsomt, sakte
აუცილებელი nødvendig
აუცილებლად nødvendigvis
აუცილებლობა nød, nødvendighet
აუცრელი uvaksinert, ikkevaksinert
აუწონავი uveiet
აუხდელი uavslørt, uavdekket

ufullbyrdet
აუხსნადი uforklarlig
აუხსნელი uforklarlig

uforklart
აფეთქება eksplosjon, smell, sprengning

eksplodere, smelle, sprenge
აფეთქებისმაგვარი eksplosjonsaktig
აფეთქებული sprengt, eksplodert
აფერა lureri
აფთარი hyene
აფთიაქი apotek
აფინური affin
აფიქსი affiks
აფიშა plakat
აფიშირებული annonsert, kunngjort
აფორიაქება opprøre
აფორიაქებული opprørt
აფორიზმი aforisme

ასტროფიზიკოსი აფორიზმი
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აფრა seil
აფრენა lette

ta av
აფრიკაანსი afrikaans
აფრიკელი afrikaner
აფრიკული afrikansk
აფრისი kanvas, seglduk, seilduk
აფროაზიელი afroasiat
აფროაზიური afroasiatisk
აფროამერიკელი afroamerikaner
აფროამერიკული afroamerikansk
აფროსანა svalestjert
აფროსანი seilbåt, seiler, seilfartøy,

seilskip, seilskute, seglfartøy,
seglskip, seglskute

აფროსნობა seilsport, seglsport
აფხაზი abkhaser
აფხაზური abkhasisk
აქ her

hit
აქამდე hittil
აქანდაზი feiebrett, søppelbrett
აქატი agat, agatstein
აქატისფერი agatfarget
აქაური herværende

hithørende
აქაფება skumme

skumming, skumdannelse,
skumdanning

აქაფებული skummet
აქედან herav, herfra, herifra
აქეთ hit
აქერცვლა flasse
აქლემი kamel
აქროლადი flyktig
აქრომატიზმი akromatisme
აქრომატული akromatisk
აქსესუარი tilbehør
აქსიალური aksial
აქსიომა aksiom, grunnsetning
აქსიომატური aksiomatisk
აქტი akt
აქტივისტი aktivist
აქტინიდი actinoid
აქტინიუმი actinium
აქტიურად aktivt
აქტიური aktiv, virksom
აქტიურობა aktivitet, virksomhet
აქტუალიზაცია aktualisere
აქტუალიზება aktualisering
აქტუალური aktuell, relevant
აქტუალურობა aktualitet
აქცენტი aksent

აქცენტირებული aksentuert
აქცეპტორი akseptor
აქცია aksjon

aksje
აქციზი aksise
აქციონერი aksjeeier, aksjonær
აღარავითარი ingen
აღარაფერი ingenting
აღბეჭდვა prege
აღდგენა gjenoppbygge, gjenopprette,

gjenskape, gjenvinne,
gjeninnføre

აღდგენილი gjenbygd, gjenoppbygd
აღდგომა gjenføde, gjenoppstå, oppstå

påske
აღება ta

hente
აღებული tatt
აღელვება uroe, engste, bekymre
აღელვებული engstelig, bekymret
აღვირახსნილი tøylesløs
აღვირახსნილობა tøylesløshet
აღვირი bissel
აღზევება gjenoppstå
აღზევებული gjenoppstått
აღზრდა fostre, oppdra

fostring, oppdragelse,
oppfostring

აღზრდილი oppfostret
აღთქმა testament
აღიარება anerkjenne, erkjenne,

innrømme, tilstå
anerkjenning, erkjennelse,
innrømmelse, tilståelse

აღიარებამოპოვებული anerkjent
აღიარებული anerkjent
აღკვეთა stanse
აღლუმი parade
აღმა oppover
აღმავალი oppgående, oppstigende
აღმავლობა oppgang, framvekst
აღმართვა oppreise
აღმართი bakke, motbakke,

oppforbakke, oppoverbakke
აღმართული oppreist
აღმასრულებელი eksekutiv
აღმაფრთოვანებელი begeistrende
აღმაშენებელი oppbygger
აღმაშფოთებელი opprørende, urovekkende,

forargelig
აღმდგენი gjenoppbygger
აღმზრდელი oppdrager
აღმზრდელობითი oppdragende

აფრა აღმზრდელობითი
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აღმომჩენი oppdager, oppfinner
აღმოსავლეთაფრიკული østafrikansk
აღმოსავლეთევროპელი østeuropeer
აღმოსავლეთევროპული østeuropeisk
აღმოსავლეთელი orientaler
აღმოსავლეთი øst
აღმოსავლეთიდან østfra
აღმოსავლეთით østover

østpå
აღმოსავლეთისკენ østover
აღმოსავლეთმცოდნე orientalist
აღმოსავლეთმცოდნეობა orientalistikk
აღმოსავლეთუკრაინული østukrainsk
აღმოსავლელი orientaler
აღმოსავლური orientalsk, østerlandsk
აღმოსავლურსკანდინავიურიøstnordisk
აღმოუჩენელი uoppdaget
აღმოფხვრა utrydde

utryddelse
აღმოჩენა avdekke, finne, oppdage,

oppfinne
havne
funn, oppfinnelse

აღმოჩენილი oppdaget
აღმოცენება framvekst
აღმსრულებელი utøver, eksekutør
აღმშენებლობა utbygning
აღნაგობა benbygning, legemsbygning,

oppbygning, statur
აღნიშვნა anmerke, avmerke, markere

bemerke, merke
betegne
bety

აღნიშნული markert
აღნუსხვა bokføre

bokføring
აღნუსხული bokført
აღორძინება gjenføde, gjenoppstå
აღორძინებული gjenoppstått
აღრიცხვა bokføre

bokføring
kalkulus, regning
regnskap

აღრიცხული bokført
აღსანიშნავი bemerkelsesverdig, merkelig,

merkverdig, nevneverdig
აღსარება bekjenne, skrifte

bekjennelse, skriftemål
აღსასრული endelikt, slutt
აღსრულება utføre, eksekvere, fullbyrde,

virkeliggjøre, gjennomføre
utførelse

აღსრულებადი gjennomførbar, gjennomførlig

აღტაცება begeistre
begeistring

აღტაცებული begeistret
აღუსრულებადი ugjørlig, uoverkommelig
აღუსრულებელი ugjennomførlig
აღუწერელი ubeskrivelig, usigelig,

uutsigelig
აღფრთოვანება begeistre
აღფრთოვანებული begeistret
აღქმა anskue, oppfatte, oppleve

anskuelse, oppfatning,
opplevelse, persepsjon, sans

აღქმითი perseptuell, persepsjonell,
sansningsmessig

აღშფოთება opprøre, forarge, harme
აღშფოთებული opprørt, forarget, harmfull
აღძვრა utløse, vekke
აღწერა beskrive

beskrivelse, deskripsjon
აღწერითი beskrivende, deskriptiv
აღწერილობა beskrivelse
აღჭურვა utstyre
აღჭურვილი utstyrt
აღჭურვილობა utstyr
აყალმაყალი bråk, uorden
აყვავება oppblomstring
აყვავებული blomstrende
აყვანა ta opp, rekruttere

opptak, rekruttering
აშენება bygge
აშენებული utbygget

ferdigbygd
აშკარა evident, klar, tydelig, åpenbar,

åpenlys
აშკარად klart, åpenbart, tydeligvis
აჩრდილი fantom, gjenganger, dødning
აჩქარება akselerasjon

akselerere
haste, skynde

აჩქარებული hastig
აცდენა bomme
აცეტილენი acetylen
აცეტონი aceton
აცივება kjølne

avkjøling
აცილება avvende

bomme
აცილებადი avvendelig
აცმა spidde
აცრა vaksinere

vaksinering, vaksinasjon
აცრემლებული tårefull
აცრემლილი tårefull

აღმომჩენი აცრემლილი
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აცრილი vaksinert
აძრომა klatre
აწევა heise, heve, løfte
აწიოკება plyndre
აწმყო nåtid, presens
აწონა veie
აწონილი avveid
აწყობა montere

montering
აწყობილი montert
აჭარელი adsjarer
აჭარული adsjarisk
აჭიმვა benkpress
ახალარჩეული nyvalgt
ახალბედა novise
ახალბერძნული nygresk
ახალგაზრდა ung, yngling
ახალგაზრდობა ungdom

ungdomsalder, ungdomstid
ახალგაზრდული ungdommelig
ახალგამომცხვარი nybakt
ახალგარდაცვლილი nyavdød
ახალდანიშნული nyansatt
ახალზელანდიელი nyzealender, nyzealending
ახალზელანდიური nyzealandsk
ახალთახალი helt ny
ახალი ny

fersk
ახალმთვარეობა nymåne
ახალმოსახლე nybeboer
ახალსახლობა innflytningsfest
ახალშექმნილი nyopprettet
ახალშეძენილი nykjøpt, nyanskaffet
ახალშობილი nyfødt
ახალწვეული nyrekrutt
ახდა avsløre, avdekke

avsløring
ახდენა oppfylles
ახდილი blott, avkledd

avdekket
ახევა løsrive
ახირება kaprise, lune, nykk
ახირებული kaprisiøs, lunefull
ახლა nå, nu
ახლადარჩეული nyvalgt
ახლადგანხორციელებული nylig gjennomført
ახლადგაცნობილი nybekjent
ახლადდაარსებული nyetablert
ახლადმიღებული nylig mottatt
ახლადმოსული nyankommet
ახლადრეგისტრირებული nyregistrert
ახლადშემოტანილი nyinnført
ახლადშემოღებული nyinnført

ახლადშექმნილი nyopprettet
ახლადშეძენილი nykjøpt, nyanskaffet
ახლადჩამოსული nyankommet
ახლადწარმოქმნილი nydannet
ახლავე nå, nu
ახლანდელი nåværende
ახლახან nettop, akkurat nå
ახლებური ny
ახლო nær
ახლობელი nærstående
ახლობლობა bekjentskap
ახლომდებარე nærliggende
ახლომხედველი kortsynt, nærsynt
ახლომხედველობა nærsynthet, myopi

kortsynthet
ახლონათესაური nærbeslektet
ახლოს i nærhet
ახსნა forklare

forklaring
ახსნადი forklarlig
ახტომა hoppe, sprette, springe
აჯამური sammenlagt
აჯანყება opprør, oppstand, revolt
აჯანყებული opprørt
აჯასპი vitriol
ბაასი prate

prat
ბაბუა bestefar, farfar, morfar
ბაბუამისი bestefaren hans, hans bestefar,

bestefaren hennes, hennes
bestefar

ბაბუაშენი bestefaren din, din bestefar
ბაბუაჩემი bestefaren min, min bestefar
ბაბუაწვერა løvetann, løvetannblomst
ბაბუინი bavian
ბაგაბაღი daghjem
ბაგე leppe
ბაგირი tau, klatretau, trosse
ბადაგი druesaft
ბადე garn, vad, nett, netting
ბადმინტონი badminton, fjærball
ბადრიჯანი aubergine, eggfrukt, eggplante
ბადურა netthinne, retina
ბავარიული bayersk
ბავშვი barn
ბავშვობა barndom
ბავშვობაწართმეული fratatt barndom
ბავშვური barnaktig, barnslig,

barnelignende
ბაზა base
ბაზალტი basalt

აცრილი ბაზალტი
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ბაზარი torg
basar
marked

ბაზი humle
ბაზილიკა basilika
ბაზისი basis
ბაზრობა loppemarked

basar
ბაზუკა bazooka
ბათილი ugyldig, innstilt
ბათქაში murpuss
ბაია soleie, ranunkel
ბაიდარა kajakk
ბაიტი byte
ბაიყუში jordugle
ბაკალავრი bachelor
ბაკალავრიატი bachelorprogram
ბაკანი skall
ბაკენბარდები bakkenbarter
ბაკუნი stampe, trampe
ბალადა ballade
ბალანსი balanse
ბალანსირება balansere

balansering, balansegang
ბალასტი ballast
ბალახი gress

urt
ბალახიანი gresskledd, gressbevokst
ბალახისმჭამელი planteeter

planteetende, gresspisende
ბალახოვანი urteaktig
ბალბა kattost
ბალერინა ballerina, ballettdanserinne
ბალეტი ballett
ბალზამი balsam
ბალზამინი flittiglise, springfrø
ბალზამირება balsamere

balsamering
ბალი søtkirsebær, fuglekirsebær
ბალისტიკა ballistikk
ბალისტიკური ballistisk
ბალიში pute
ბალიშისებრი puteformet
ბალიშისპირი putevar
ბალნეოლოგი balneolog
ბალნეოლოგია balneologi
ბალნეოლოგიური balneologisk
ბალონი ballong
ბალსა balsatre
ბალტიკური baltisk, østersjøisk
ბალღი barn
ბამბა bomull
ბამბისებური bomullsaktig

ბამბუკი bambus
ბამპერი støtfanger
ბანაკი leir
ბანალური banal
ბანანი banan, bananplante
ბანანიჭამია turako
ბანაობა bade
ბანდა bande, gjeng
ბანდაჟი bandasje
ბანდეროლი småpakke
ბანდიტი banditt
ბანდიტური bandittaktig
ბანდფორმირება organisert bande, organisert

gjeng
ბანი bass, bassrøst
ბანკეტი bankett, festmåltid
ბანკი bank
ბანკირი bankier
ბანკნოტი seddel
ბანკომატი minibank
ბანკროტი bankerott
ბანტი sløyfe
ბანქო kortspill
ბანჯგვლიანი behåret
ბანჯო banjo
ბაობაბი apebrødtre
ბაპტისტი baptist
ბაჟი toll, tollavgift
ბარათი kort
ბარაკუდა barrakuda
ბარაქა fylde, fyldighet
ბარბაროსი barbar
ბარბაროსობა barbarisme
ბარბაროსული barbarisk
ბარგი bagasje, reisegods
ბარდა ert
ბარელი fat
ბარი bar, skjenk

slette, sletteland
steppe, steppeland

ბარიერი barriere
ბარიკადა barrikade
ბარიონი baryon
ბარიტონი baryton, barytonstemme
ბარიუმი barium
ბარომეტრი barometer, lufttrykksmåler
ბარომეტრული barometrisk
ბარონესა baronesse
ბარონი baron
ბარტერი byttehandel, tuskhandel
ბარტყი fugleunge, unge
ბარძაყი lår, lårben
ბასკი basker

ბაზარი ბასკი
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ბასკური baskisk
ბასრი skarp
ბასრკბილება skarptannet
ბასტიონი bastion
ბატალია batalje
ბატალიონი bataljon
ბატარეა batteri
ბატატი søtpotet
ბატი gjess, gås
ბატკანი lam, lamunge, sauelam
ბატკანძერი lammegribb
ბატონი herre
ბატონობა herske

herredømme
ბატონყმობა livegenskap
ბატონყმური livegen
ბატუტი trampoline, springbrett
ბაქანი perrong, plattform
ბაქტერია bakterie
ბაქტერიოლოგი bakteriolog
ბაქტერიოლოგია bakteriologi
ბაქტერიოლოგიური bakteriologisk
ბაქტერიოფაგი bakteriofag
ბაქტერიული bakteriell
ბაქტერიციდი baktericid, bakteriedreper
ბაღი hage, have
ბაღლინჯო veggedyr
ბაღჩა grønnsakshage
ბაყაყი frosk
ბაყაყისმაგვარი froskelignende
ბაყაყურა mariatistel
ბაცილა basill
ბაწარი tau, reip
ბაჭია harepus, hareunge, kaninunge
ბაჰარი allehånde
ბგერა lyd
ბგერითი sonisk, lydmessig
ბე forskudd
ბებერა blemme, vannblemme
ბებერი eldre, gammel
ბებია bestemor, farmor, mormor
ბებიამისი bestemora hans, hans

bestemor, bestemora hennes,
hennes bestemor

ბებიაშენი bestemora di, din bestemor
ბებიაჩემი bestemora mi, min bestemor
ბებრისკონა tvetann
ბეგონია begonia
ბეგქონდარა timian
ბედაური veddeløpshest
ბედი skjebne

hell
ბედისწერა skjebne

ბედნიერად lykkelig
ბედნიერება lykke
ბედნიერი heldig, lykkelig
ბედუინი beduin
ბევრად langt
ბევრგან mangesteds
ბევრი mange, mye
ბევრისმთქმელი megetsigende
ბევრისმნახველი befaren, livserfaren
ბევრჯერ mange ganger
ბეზმენი fjærvekt
ბეისბოლი baseball
ბეკერელი becquerel
ბეკონი bacon
ბელადი fører, høvding
ბელადონა belladonna
ბელგიელი belgier
ბელგიური belgisk
ბელი bjørnunge, bjørneunge
ბელორუსი hviterusser
ბელორუსული hviterussisk
ბენგალელი bengaler
ბენგალური bengali, bengalsk
ბენდი bandy
ბენზინი bensin
ბენზოლი bensol, benzen
ბენზომომარაგება bensinforsyning
ბენზოხერხი motorsag
ბეჟი beige
ბერგენელი bergenser
ბერგენული bergensk
ბერეტი alpelue, baskerlue, beret
ბერვა blåse
ბერი munk
ბერილიუმი beryllium
ბერკეტი løftestang, stang
ბერლინელი berliner
ბერლინური berlinsk
ბერსელა lundgrønaks
ბერძენი greker
ბერძნულენოვანი greskspråklig
ბერძნული gresk
ბესტსელერი bestseller
ბეტონი betong
ბეტონმზიდი betongbil, betongblandebil
ბეღელი låve, stabbur
ბეღურა spurv
ბეწვეული pels, pelsvarer
ბეწვი pels
ბეწო litegrann
ბეჭდაუდებელი ubeseiret, uovervinnelig,

uslåelig

ბასკური ბეჭდაუდებელი
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ბეჭდვა trykk
trykke

ბეჭდვითი trykt
ბეჭედდაკრული stemplet
ბეჭედდარტყმული stemplet
ბეჭედდასმული stemplet
ბეჭედდაურტყმელი ustemplet
ბეჭედდაუსმელი ustemplet
ბეჭედი ring

segl, stempel
ბეჭი skulderblad
ბეჯითი flittig, ivrig
ბეჰემოთი flodhest
ბზა buksbom
ბზარი sprekk
ბზეწვია vintererle
ბზიკი veps
ბზობა palmesøndag
ბზრიალა snurrebass
ბზრიალი snurre
ბზუილი summe, surre
ბია kvede
ბიათლონი skiskyting
ბიბილო kam
ბიბლია bibel
ბიბლიოგრაფი bibliograf
ბიბლიოგრაფია bibliografi
ბიბლიოგრაფიული bibliografisk
ბიბლიოთეკა bibliotek
ბიბლიოთეკარი bibliotekar
ბიბლიური bibelsk
ბიგა spissmus
ბიგამია bigami, tvegifte
ბიგლი beagle
ბიექცია bijeksjon
ბიექციური bijektiv
ბიზანტიელი bysantiner
ბიზანტიური bysantinsk
ბიზნესი forretningsvirksomhet
ბიზნესმენი forretningsmann
ბიზნესპარტნიორი forretningspartner
ბიზონი bison, bisonokse
ბიკინი bikini
ბილეთი billett
ბილიარდი biljard
ბილიკი gangsti, gangvei, sti
ბილწი rå, grov, vulgær
ბინა leilighet
ბინადარი innbygger
ბინადრობა bebo, bo
ბინათმშენებლობა boligbygging, boligutbygging
ბინარული binær
ბინდი skumring, tussmørke

ბინოკლი binokkel, kikkert
ბინომი binom
ბინომიალური binomial
ბინტი bind, bindsel
ბინძური griset, skitten
ბიოგაზი biogass
ბიოგრაფი biograf
ბიოგრაფია biografi
ბიოგრაფიული biografisk
ბიოდიზელი biodiesel
ბიოეთანოლი bioetanol
ბიოენერგეტიკა bioenergetikk
ბიოკატალიზატორი biokatalysator
ბიოლოგი biolog
ბიოლოგია biologi
ბიოლოგიური biologisk
ბიომასა biomasse
ბიომეტრია biometri
ბიომეტრიული biometrisk
ბიომრავალსახეობა biomangfold
ბიომრავალფეროვნება biodiversitet
ბიორითმი biorytme
ბიოსაწვავი biobrensel, biodrivstoff
ბიოსინთეზი biosyntese
ბიოსფერო biosfære
ბიოტა thuja
ბიოტექნოლოგი bioteknolog
ბიოტექნოლოგია bioteknologi
ბიოტექნოლოგიური bioteknologisk
ბიოტოპი biotop, biotopområde
ბიოფიზიკა biofysikk
ბიოფიზიკოსი biofysiker
ბიოფიზიკური biofysisk
ბიოქიმია biokjemi
ბიოქიმიკოსი biokjemiker
ბიოქიმიური biokjemisk
ბიოციდი biocid
ბიპლანი dobbeltdekker, todekker
ბირთვი kjerne, kule, nukleus
ბირთვული nukleær
ბირკავა åkermåne
ბირჟა børs
ბისექსუალობა biseksualitet
ბისექტრისა halveringslinje
ბისკვიტი biskuit
ბისმუთი vismut
ბიტი bit
ბიულეტენი sykemelding
ბიურო byrå
ბიუროკრატი byråkrat
ბიუროკრატია byråkrati
ბიუროკრატიზაცია byråkratisering
ბიუროკრატიზებული byråkratisert

ბეჭდვა ბიუროკრატიზებული
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ბიუროკრატული byråkratisk
ბიუსტი byste
ბიუსტჰალტერი brystholder, behå, bh
ბიუჯეტი budsjett
ბიფურკაცია bifurkasjon
ბიცეფსი biceps
ბიცოლა onkelfru
ბიძა onkel, farbror, morbror
ბიძამისი onkelen hans, hans onkel,

onkelen hennes, hennes onkel
ბიძაშვილი søskenbarn, fetter, kusine
ბიძგი impuls, støt
ბიჭი gutt
ბიჭუნა guttebarn, guttunge, lillegutt
ბიჭური gutteaktig
ბიჯი steg
ბლაგვი butt, sløv, stump
ბლაგვკუთხა stumpvinklet
ბლანკი blankett
ბლანტი viskos, viskøs, seig
ბლეფი bløff
ბლინი pannekake
ბლიცკრიგი blitzkrig, lynkrig
ბლოგი blogg
ბლოკადა blokade
ბლოკი blokk
ბლოკირება sperre, blokkere
ბლოკირებული blokkert
ბლოკნოტი notatblokk, notatbok,

skriveblokk
ბლუზი bluse, bluseliv

blues
ბმა binding
ბმული lenke
ბნელი mørk
ბობოქარი voldsom, heftig, rivende,

herjende
ბობსლეი bobsleigh
ბოდვა feberfantasi, villelse, ørske,

feberørske
ბოდიალი vandre
ბოდიში unnskyld

unnskyldning
ბოზი hore, ludder, prostituert, tøs,

tøyte, gatejente, gatepike,
gatetøs, gledespike, horkone

ბოზიშვილი horunge
ბოზობა hor, horeri
ბოთლი flaske
ბოთლისმაგვარი flaskeaktig, flaskeformet
ბოიკოტი boikott
ბოიკოტირება boikotte

boikotting

ბოინობა sveve
ბოკალი pokal
ბოკვერი unge
ბოლება ryke
ბოლვა ryke
ბოლი røyk
ბოლიდი formelvogn
ბოლო ende, slutt

sist
ბოლობეჭედა hauk, kjerrhauk
ბოლოთქმა etterord
ბოლოკარკაზი vepsevåk
ბოლოკი reddik, hagereddik
ბოლოკურა åkerreddik
ბოლოს sist, til slutt
ბოლოსართი etterstavelse, suffiks
ბოლოსდაბოლოს endelig, sluttelig
ბოლოსიტყვაობა etterord
ბოლოქანქარა erle
ბოლოქნარა lyrehale
ბოლოშავა gråtrost
ბოლოცეცხლა rødstjert
ბოლოჯერ siste gang
ბოლქვი knoll, løk
ბომბგაუმტარი bombesikker
ბომბდამშენი bombefly
ბომბი bombe
ბომჟი bostedsløs, uteligger
ბონუსი bonus
ბორა glente
ბორანი ferge, ferje
ბორბალი hjul
ბორდელი bordell, horehus, gledeshus
ბორდიური fortauskant
ბორდოსფერი bordeauxfarget
ბორი bor
ბორკილი bånd
ბორმჟავა borsyre
ბოროტგანზრახული ondskapsfull, malisiøs
ბოროტება ondskap
ბოროტი ond
ბოროტმოქმედება forbrytelse, illgjerning,

ugjerning
ბოროტმოქმედი forbryter, gjerningsmann
ბორტგამცილებელი flyvertinne
ბორტი bord
ბორში borsj
ბორცვი bergknaus, haug
ბორჯღალოსანი rugbyspiller
ბოსელი fjøs
ბოსი boss
ბოსნიელი bosnier
ბოსნიური bosnisk

ბიუროკრატული ბოსნიური
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ბოსტანი grønnsakhage, kjøkkenhage,
urtehage

ბოსტნეული grønnsak
ბოტანიკა botanikk
ბოტანიკოსი botaniker
ბოტანიკური botanisk
ბოტი gummistøvel
ბოტულიზმი botulisme
ბოქვენი skambein
ბოქლომი hengelås
ბოქსიტი bauxitt
ბოშა sigøyner, sigøynerske
ბოშური sigøynersk
ბოცა damejeanne, kurvflaske
ბოცვერი kanin
ბოძება gi
ბოძი stolpe
ბოძისებრი stolpeliknende
ბოჭკო fiber
ბოხი hes
ბოხმეჭა stålorm
ბოჰემა bohem
ბოჰემისეული bohemaktig
ბოჰემური bohemisk
ბჟუტვა glinse, glitre
ბრაზი arrigskap, sinne
ბრაზიანი arg, ilsk, sint
ბრაზილიელი brasilianer
ბრაზილიური brasiliansk
ბრაილი blindeskrift, braille
ბრაკონიერი krypskytter
ბრაკონიერობა krypskytte
ბრალდება anklage, beskylde, påtale
ბრალდებითი anklagende, påtalende
ბრალდებული tiltalte
ბრალეული skyldig
ბრალეულობა skyldighet
ბრალი skyld
ბრალმდებელი aktor, anklager
ბრაუზერი nettleser
ბრახუნი banke
ბრბო folkemengde,

menneskemengde
ბრეზენტი presenning, teltduk
ბრიალი brenne
ბრიგადა brigade, lag
ბრიზი bris
ბრილიანტი diamant
ბრინჯაო bronse
ბრინჯაოსფერი bronsefarget, bronsebrun
ბრინჯი ris
ბრიტანელი brite
ბრიტანული britisk

ბრიფინგი briefing, briefingmøte
ბრიყვი dum, tosket, vettløs
ბრიჯი bridge
ბრმა blind
ბროკოლი aspargeskål, brokkoli
ბროლი krystallglass, blyglass
ბრომი brom
ბრონტოზავრი brontosaur, brontosaurus
ბრონქი bronkie
ბრონქიტი bronkitt
ბრონქოსკოპი bronkoskop
ბრონქოსკოპია bronkoskopi
ბრონქული bronkial
ბროში brosje, brystnål
ბროშურა brosjyre
ბროწეული granat, granateple
ბრტყელი flat, jevn, plan, slett
ბრტყელმკერდა flatbrystet
ბრტყელტერფიანი plattfotet
ბრტყელტერფიანობა plattfot
ბრტყელტუჩა nebbetang, tang
ბრტყელძირიანი flatbunnet
ბრუნება kasusbøyning
ბრუნვა dreie, rotere, vende

dreining, rotasjon
omdreining, omløp
kretsløp
kasus

ბრუნი vending
ბრუტო brutto
ბრძანება ordre, beordre

befaling, beordring
ბრძანებითი bydende, befalende
ბრძანებულება beordring
ბრძენი vis, vismann
ბრძნულად viselig
ბრძოლა kjempe, stride

kamp, strid
ბრძოლისუნარიანი kampdyktig, stridsdyktig
ბრძოლისუნარიანობა stridsevne, kampevne
ბრძოლისუუნარო ukampdyktig, kampudyktig,

ustridsdyktig, stridsudyktig
ბრძოლისუუნარობა kampudyktighet,

stridsudyktighet
ბრწყინვა glimre, glinse, glitre, skinne,

stråle
glimmer, glitter, glans, skinn

ბრწყინვალე glansfull, lysende, strålende
ბრწყინვალება glimmer
ბრჭყალი anførselstegn, gåsetegn,

sitattegn
ბრჯენი søyle, konsoll, pilar
ბუ ugle

ბოსტანი ბუ
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ბუდა buddha
ბუდე rede, reir

bol
ბუდიზმი buddhisme, buddisme
ბუდისტი buddhist, buddist
ბუდისტური buddhistisk, buddistisk
ბუდობა hekketid
ბუდობი leie, forekomst
ბუდრუგანა hundehus
ბუზანკალი klegg
ბუზი flue
ბუზიჭერია fluesnapper
ბუზმორიელი skorpionflue, nebbflue
ბუზსაკლავი fluesmekke
ბუზღუნი murre, mumle
ბუთქუნა lubben
ბუკი horn, trompet
ბუკინისტი antikvarbokhandel
ბუკიოტი perleugle
ბუკნაჭოტი spurveugle
ბულბული nattergal
ბულგარელი bulgarer
ბულგარული bulgarsk
ბულდოგი bulldogg
ბულდოზერი bulldoser, doser
ბულვარი bulevard, gågate,

promenadegate
ბულიონი buljong
ბუმბერაზი gigant, jette
ბუმბული dun, dunfjær
ბუმბულიანი dunkledd
ბუმერანგი bumerang
ბუმი boom
ბუნაგი hi
ბუნდოვანება vaghet
ბუნდოვანი dim, omtåket

uklar, utydelig, vag
uoversiktlig, obskur

ბუნდოვნად utydelig
ბუნდოვნობა vaghet
ბუნება natur
ბუნებისდაცვითი naturvernende,

naturvernsmessig
ბუნებისმეტყველება naturvitenskap
ბუნებისმეტყველი naturforsker,

naturvitenskapsmann
ბუნებრივად naturlig, naturligvis
ბუნებრივი naturell, naturlig
ბუნებრივია naturligvis
ბუნიაობა jevndøgn
ბუნკერი bunker
ბუნტი opprør
ბურახი kvass

ბურბუშელა cornflakes
ბურვაკი grisunge
ბურთი ball, kule
ბურთისებრი ballformet
ბურთულა ball, kule
ბურჟუაზია bursjoasi
ბურუნდუკი stripeekorn, jordekorn
ბურუსი tåke
ბურუსიანი tåket
ბურღვა bore, drille
ბურღი bor, boremaskin, drill
ბურღული gryn
ბურჯი søyle, pilar
ბუსუსიანი dunkledd
ბუსუსტანა kattefot
ბუტანი butan
ბუტბუტი mumle
ბუტერბროდი smørbrød
ბუტკო støvvei
ბუფერი buffer
ბუფეტი buffet
ბუქსირი slep, slepetau
ბუღალტერი bokholder, regnskapsfører
ბუღალტერია regnskapsavdeling
ბუშმენი buskmann
ბუშტი blære, boble

ballong
ბუშტისებრი blæreformet

ballongformet
ბუჩქი busk
ბუჩქიანი buskbevokst
ბუჩქისებრი buskaktig, buskformet
ბუჩქისძირა lerkespore
ბუჩქნარი buskskog, kjerr, kratt,

krattskog, snar
ბუხარი ildsted, peis
ბუხრინწა tårnugle
ბღავილი skrike

vræle
ბჭობა diskutere
გაადამიანურება menneskeliggjøring
გაადვილება lette
გააზრება betenke, uttenke
გააზრებული fornuftig, uttenkt,

gjennomtenkt
გაათმაგება tidoble

tidobling
გაათმაგებული tifold
გაამერიკელება amerikanisere

amerikanisering
გაანალიზება analysere, gjennomanalysere
გაანალიზებადი analyserbar
გაანალიზებული analysert

ბუდა გაანალიზებული
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გაანგარიშება beregne
გაანგარიშებული beregnet
გაასმაგება hundredoble

hundredobling
გააფთრებული desperat
გააქტიურება aktivere

aktivering
aktivitetsøkning

გაახალგაზრდავება forynge
foryngelse

გაბათილება annullere
გაბატონება herske
გაბატონებული dominant
გაბედვა driste, tore, våge
გაბედნიერება lykkeliggjøre
გაბედული dristig, vågsom
გაბედულობა dristighet, vågsomhet
გაბერვა blåse opp
გაბერილი oppblåst
გაბნევა diffusjon
გაბნეული diffus, spredt
გაბრაზება bli sint
გაბრაზებული sint, arrig
გაბრიყვება lure
გაბრიყვებული dum
გაბრტყელება jevne ut, glatte, gjøre flat,

planere
გაბრუებული beruset, omtåket, svimmel
გაბურღვა gjennombore

gjennomboring
გაგანიერება utvide
გაგდება bortvise, utdrive, utvise, jage

ut
გაგდებული utvist
გაგება begripe, fatte, forstå, skjønne
გაგზავნა sende
გაგზავნილი utsendt
გაგონება høre
გაგონილი hørt
გაგრილება avkjøle, forfriske, nedkjøle
გაგრძელება forlenge

fortsette
fortsettelse

გაგრძელებადი forlengbar
გადაადგილება ferdsel, forflytning
გადაანგარიშება regne ut
გადაბარგება flytte

flytting
გადაბარება overgi, overlate, overlevere
გადაბირება lokke, overbevise, overtale
გადაბმა forbinde, lenke
გადაბრუნება snu, vende
გადაგდება kaste

გადაგდებული bortkastet
გადაგვარება utarte, vanslekte
გადაგვარებული utartet, vanslektet
გადაგზავნა ettersende, videresende,

overføre
გადადგომა gå av, fratre

fratredelse
გადადება utsette

smitte
გადადებული utsatt
გადავადება utsette

utsettelse
გადავადებული utsatt
გადავარდნა falle
გადავიწყებული glemt
გადავლა overkjøre

overkjørsel
გადავსება overfylle
გადავსებული overfylt
გადაზიდვა frakte, transportere
გადაზომვა avmåle, utmåle
გადათამაშება overspille
გადათარგმნა oversette, tolke
გადათვლა omregne

omregning
გადაკარგული bortkommet, bortkommen
გადაკეთება forandre, omgjøre
გადაკეთებული omgjort
გადაკეტვა avsperre, demme, stenge
გადაკვეთა krysse

krysning
გადალახვა overvinne, overgå,

overkomme, overstige
გადალახვადი overstigelig
გადალახული overvunnet
გადამალვა gjemme
გადამალული skjult
გადამდგარი avgått
გადამდები smittefarlig
გადამეტება overstige
გადამეტებული overdreven
გადამზადება omskolere, etterutdanne

omskolering, etterutdannelse
გადამზიდავი transportfirma
გადამზიდველი transportfirma
გადამთიელი utlending
გადამისამართება omadressere

ettersende
გადამოწმება etterprøve, etterkontrollere,

dobbelsjekke
გადამოწმებადი etterprøvebar
გადამოწმებული etterprøvd
გადამრთველი bryter

გაანგარიშება გადამრთველი
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გადამტერება fiendtliggjøre
fiendtliggjøring

გადამუშავება gjenvinne
gjenvinning

გადამყიდველი videreselger
გადამცემი sender, transmitter
გადამწვარი utbrent
გადამწყვეტი avgjørende, bestemmende
გადამხდელი betaler

betalende
გადანათლვა omdøpe
გადანაცვლება forflytte, omstille, permutere

forflytting, omstilling,
permutasjon

გადანაცვლებადი permutabel
გადანაწილება omdisponere, fordele på nytt,

redistribuere
გადანაწილებული omfordelt
გადანერგვა omplante, ompotte
გადანომვრა nummerere

telle
paginere

გადარეკვა ringe
nedringe

გადარეული gal, galning, sinnsforvirret,
vanvittig

გადართვა skifte
გადარიცხვა overføre

overføring, transaksjon
გადარიცხული overført
გადარქმევა omdøpe
გადარჩევა utvalg
გადარჩენა redde

overleve
გადარჩენილი overlevd
გადარწმუნება fraråde, overbevise, overtyde
გადასაკრავი trekk
გადასარევი deilig, kjempebra
გადასასვლელი overgang

gangefelt
გადასატანი bærbar
გადასაფარებელი teppe
გადასახადი skatt

gebyr
გადასახედი utsikt

utsiktspunkt, utsiktsplass,
utsiktsplattform, utsiktspost,
utsiktssted

გადასახლება eksil, forvisning, utflytting
გადასახლებული utvist
გადასახტომი hoppbakke

გადასვლა flytte
flytting
gå over
overgang

გადასინჯვა omvurdere, overhale,
overveie, revurdere

გადასმა omplassere
გადასროლა kaste, sende
გადასწორება rette, korrigere
გადასხმა helle
გადატანა bestå, gjennomgå, greie,

overleve
overføre
overføring, overførsel

გადატანადი tolerabel, tålelig
overførbar

გადატანითი overført
გადატანილი omplassert

overført
გადატენილი pakkfull
გადატეხა brekke
გადატვირთვა overbelaste
გადატვირთული overbelastet
გადატრიალება velte

velt
kupp

გადაუდებელი uoppsettelig
გადაულახავი uoverkommelig, uoverstigbar,

uoverstigelig
გადაუმოწმებელი uprøvd
გადაუცმელი uomkledd
გადაუწყვეტელი uløst
გადაუჭრელი uavgjort, uløselig, uløst
გადაუხდელი ubetalt
გადაფარება overdekke
გადაფარვა overlappe
გადაფასება omvurdere, revurdere
გადაფიქრება ombestemme

ombestemmelse,
ombestemming

გადაფორმება omforme
გადაფრენა overfly

trekke
trekk

გადაფურცლა bla
გადაფხეკა skrape
გადაქცევა bli

omskape
გადაღება filme, ta opp

opptak
გადაღებვა ommale
გადაღებილი ommalt
გადაღვრა helle ut

გადამტერება გადაღვრა
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გადაღლა overanstrenge
overanstrengelse,
overanstrenging

გადაღლილი overtrett, overtrøtt
გადაღლილობა overtretthet
გადაღმა rett overfor, på det andre side
გადაყენება avskjed

avskjedige
გადაყვანა forflytte, overføre
გადაყლაპვა svelge, sluke
გადაყოლილი engasjert
გადაყრა kaste ut
გადაშენება utdø, forsvinne
გადაშენებული utdød
გადაჩვევა avlære, avvenne
გადაჩხრეკა ransake, gjennomgranske,

gjennomsøke
გადაცემა levere, overgi

overføre, videreformidle
levering
overføring

გადაცვლა veksle
veksling

გადაცივებული underkjølt
გადაცმა forkle

forkledning
გადაცმული omkledd
გადაცურვა svømme over, seile over
გადაძაბვა overanstrenge

overanstrengelse,
overanstrenging

გადაწერა skrive av
გადაწვა brenne ned
გადაწმენდა pusse
გადაწყვეტა avgjøre, bestemme, vedta,

beslutte, løse, takle
გადაწყვეტილება beslutning, bestemmelse,

vedtak
გადაწყვეტილი bestemt

avgjort
გადაწყობა omdisponere
გადაჭარბება overstige
გადაჭარბებული overdreven
გადაჭედილი tettpakket
გადაჭრა løse, takle
გადაჭრილი løst

avgjort
გადახაზვა overstryke, stryke
გადახარშვა fordøye

fordøyelse
გადახარჯვა overforbruk
გადახდა betale

betaling

გადახდილი betalt
გადახდისუნარიანი betalingsdyktig
გადახდისუნარიანობა betalingsdyktighet,

betalingsevne
გადახდისუუნარო betalingsudyktig
გადახდისუუნარობა betalingsudyktighet
გადახდომა skje, hende, inntreffe
გადახედვა revisjon
გადახვევა forbinde

forbinding
fravike
fravikelse

გადახლართვა flette sammen
გადახლართული innviklet, innfløkt, vaset
გადახრა bøye, vike

bøyning, avvik
გადახრილი nedbøyd, skrå
გადახტომა hoppe
გადახურდავება veksle

veksling
გადახურება overopphete

overoppheting
გადახურებული overopphetet
გადახურული dekt
გადაჯგუფება omgruppere, regruppere
გადაჯდომა bytte plass
გადაჯვარება krysse
გადაჯიშება utarte, vanslekte
გადაჯიშებული utartet, vanslektet
გადია dagmamma
გადიდება forstørre

forstørrelse
გადინება strømme ut, renne ut

utstrømning
გადმობრუნება snu, vende
გადმორიცხვა overføring
გადმოტრიალება snu, vende
გადმოცემა fortelle, fremstille
გადნობა smelte

tø
გაევროპელება europeisering
გაევროპელებული europeisert
გაელვება glimt, lynglimt
გაერთიანება forene, gjenforene, samle,

sammenslå
forening, forbund, samlag,
samling

გაერთიანებული forenet
გაერო de forente nasjoner
გაექვსმაგება seksdoble
გავარვარება gløde
გავარვარებული brennheit, gloheit, glødende
გავლა passere, gjennomgå

გადაღლა გავლა
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გავლადი framkommelig, gangbar
გავლენა innflytelse
გავლენიანი innflytelsesrik
გავლით forbi, gjennom, via
გავლილი forgangen, forløpen
გავრცელება spre, utbre

spredning, utbredelse
გავრცელებული utbredt
გავრცობა utbre
გავსება fylle
გავსებული fullsatt, velfylt
გაზავება spe

løse
გაზავებული utblandet
გაზარმაცებული doven, lat
გაზაფხულზე om våren
გაზაფხული vår
გაზგაუმტარი gasstett
გაზგაყვანილობა gassforsyningsnett
გაზეთი avis
გაზელი gasell
გაზვიადება overdrive
გაზი gass
გაზიდვა bortkjøring
გაზისებრი gassform, gassformig
გაზმომარაგება gasstilførsel, gassforsyning
გაზომადი målbar, målelig
გაზომვა måle
გაზონი gressplen, plen
გაზრდა avle, dyrke

heve, øke
vokse

გაზრდილი oppvokst
გაზსადენი gassledning, gassrørledning
გაზსაცავი gasslager, gasstank,

gassreservoar
გაზქურა gasskomfyr
გათავება slutte
გათავხედებული frekk, respektløs, nesevis
გათამაშება lodde ut

loddtrekning
გათანაბრება jevne, jevnføre, likestille,

utlikne
გათანაბრებული likestilt
გათანამედროვებული modernisert
გათანასწორება likestille
გათახსირებული nedrig
გათბობა fyring, oppvarming
გათეთრება bleke, hvitne, hvitte,

hvitvaske
hvitvasking

გათელვა trampe ned
გათენება gry, lysne, morgne

გათვალისწინება tilgodese
გათვალისწინებით med hensyn på, med hensyn

til
გათვითცნობიერებული bevisst, velberådd
გათვითცნობიერებულობა bevissthet
გათვლა utregne

utregning
გათვლითი utregningsmessig
გათვლილი regnet ut

ventelig
გათიშვა koble ut
გათლა skrelle

spisse
გათქმა røpe
გათხევადება fortette
გათხელება fortynne

fortynnelse
გათხოვება gifte
გათხოვილი gift
გათხრა utgraving
გაიაფება nedprise
გაიგივება identifisere
გაიგივებული likestilt
გაიოლებული forenklet
გაისად neste år
გაიშვიათება grisne
გაიშვიათებული grissen
გაიძვერა kanalje
გაკაჟება hardne
გაკაჟებული hardfør
გაკაწვრა klore, ripe, rispe
გაკეთება gjøre, fullføre
გაკეთებული gjort
გაკეთილშობილება foredle

foredling
გაკვეთა dissekere
გაკვეთილები lekse, skolelekse
გაკვეთილი time, skoletime,

undervisningstime, klassetime
გაკვირვება forbause

forbauselse
გაკვირვებული forbauset, overrasket
გაკვრით overfladiskt
გაკვრითი overfladisk
გაკიცხვა påtale, fordømme

skjenne, skjelle
გაკიცხული fordømt, utskjelt
გაკონტროლება kontrollere, beherske
გაკონტროლებული kontrollert
გაკოტრება fallere

fallitt, konkurs
გაკოტრებული bankerott, fallent, fallitt
გაკრეჭა klippe

გავლადი გაკრეჭა
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გაკრიტიკება kritisere
kritisering

გაკუება fjerte, prompe
გალავანი bymur
გალამაზება pryde, pynte
გალამაზებული pyntet
გალანტური galant
გალანძღვა skjenne, skjelle
გალაქტიკა galakse
გალახვა slå, banke, jule

juling
გალერა galei
გალერეა galleri
გალესვა gipse

skjerpe
გალვანომეტრი galvanometer
გალვანოპლასტიკა galvanoplastikk
გალვანოსკოპი galvanoskop
გალვანოტექნიკა galvanoteknikk
გალვანური galvanisk
გალია bur, fuglebur
გალიუმი gallium
გალობა synge
გალოთებული fordrukken
გალონი gallon
გამაგრება forsterke, hardne
გამაგრილებელი avkjølende, forfriskende
გამაგრძელებელი skjøteledning
გამადიდებელი forstørrende
გამაერთიანებელი forenende, samlende
გამავრცელებელი spreder
გამათბობელი varmeanlegg, varmeovn
გამალებული hastig
გამამხნევებელი oppkvikkende, velgjørende
გამანადგურებელი destruktiv, knusende,

ødeleggende
jagerfly

გამანაწილებელი fordeler
გამანეიტრალებელი nøytraliserende
გამანსხვავებელი skillende
გამაოგნებელი urovekkende, opprørende,

lamslående
გამაოცებელი overraskende, forbausende,

påfallende
გამართვა sette i stand, ordne
გამართლება frifinne, frikjenne

frifinnelse, frikjennelse,
frikjenning

გამართლებული frikjent
გამართულებელი tyngende
გამართული fungerende, funksjonell
გამარტივება forenkle

forenkling

გამარტივებული forenklet
გამარჯვება seire, vinne

seier
გამარჯვებული vinner, seierherre
გამარჯობა hei
გამასპინძლება beverte

bevertning
გამასხარავება bespotte
გამაფრთხილებელი advarende
გამაფხიზლებელი oppvekkende,

edrueliggjørende
გამაღიზიანებელი ergerlig, forargelig
გამაყრუებელი øredøvende
გამაყუჩებელი bedøvende

bedøvelsesmiddel,
bedøvingsmiddel

გამაცხელებელი varmer, varmeanlegg
გამაძლიერებელი forsterker
გამახვილება betone

betoning
გამაჯანსაღებელი helsebringende, helbredelig
გამბედავი dristig, vågsom
გამბედაობა dristighet
გამბიტი gambit
გამგე bestyrer
გამგებელი forstander, forvalter
გამგები forståelsesfull
გამგეობა styre
გამგზავნი adressant, avsender, sender
გამგზავრება avgang, avreise, bortreise,

utreise
გამგზავრებული bortreist
გამგონი forståelsesfull
გამდელი dagmamma
გამდიდრება anrike, berike, rikgjøre

anrikning, berikelse
გამდიდრებული beriket
გამეორება gjenta

gjentakelse
გამვლელი forbigående, forbipasserende
გამზადება forberede

klargjøre
გამზადებული ferdig, klar
გამზირი aveny, hovedgate
გამზრდელი oppdrager
გამთბარი oppvarmet
გამიზნულად bevisst
გამიზნული tilsiktet

bevisst
გამიზნულობა tilsiktethet
გამიჯვნა skille
გამკაცრება hardne
გამკლავება greie, klare

გაკრიტიკება გამკლავება
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გამკონტროლებელი kontrollør
გამკრთალება blakre, blekne, falme
გამმართლებელი frifinner
გამნაღმველი minerydder
გამო for, på grunn av
გამოანგარიშება beregne

beregning
გამოანგარიშებული beregnet
გამოაშკარავება avsløre, avdekke
გამოაშკარავებული avslørt, avdekket
გამოგდება bortvise, utdrive, utvise, jage

ut
გამოგზავნა sende
გამოგონება oppfinne

oppfinnelse
გამოდგომა egne
გამოდევნა bortvise, utdrive, utvise, jage

ut
გამოვლა undergå
გამოვლება skylle
გამოვლენა kåre

avsløre
vise

გამოვლილი befaren
bereist

გამოვლინება avsløre
გამოზამთრება overvintre
გამოთავისუფლება fri, frigjøre, løslate
გამოთვლა beregne, regne ut
გამოთვლითი beregningsmessig
გამოთიშვა frakoble
გამოთქმა uttale, uttrykke
გამოთქმითი uttalemessig
გამოთქმული uttalt, utsnakket
გამოთხოვება farvel
გამოთხრა grave ut
გამოკეტვა sperre inn, mure, innemure
გამოკეტილი innesperret
გამოკვება fore, fø, mate

mating
გამოკვეთილი uttalt
გამოკვლევა granske, undersøke, utforske

gransking, undersøkelse,
forskning

გამოკვლეული utforsket
გამოკვრა uthenge
გამოკითხვა meningsmåling, rundspørring,

utspørring,
spørreundersøkelse

გამოკლება trekke fra
trekk, fradrag

გამოკლებით unntatt
გამოლანძღვა utskjelling

გამოლანძღული utskjelt
გამომაფხიზლებელი oppvekkende,

edrueliggjørende
გამომგონებელი oppfinner, oppdager
გამომგონებლობა oppfinnsomhet
გამომდინარება følge av, framgå
გამომეტყველება uttrykk
გამომზეურებული avslørt, avdekket
გამომჟღავნება avsløre

dukke opp
გამომრთველი bryter, lysbryter, strømbryter
გამომრიცხავი utelukkende
გამომუშავება opparbeide

tjene
გამომშვიდობება farvel
გამომშრალი uttørket
გამომცდელი eksaminator, utprøver
გამომცემელი utgiver, forlegger
გამომცემლობა forlag, bokforlag
გამომძალველი utpresser
გამომძიებელი gransker
გამომწერი abonnent
გამომწვევი utfordrende
გამომხატველი uttrykksfull
გამონაბოლქვი avgass, eksos, eksosgass,

utslipp
გამონაგონი oppdikt
გამონაზარდი utvekst
გამონათქვამი uttalelse
გამონაკლისი unntak
გამონაყარი utslett
გამონახვა finne
გამოჟონვა lekke
გამორეცხვა utskylling
გამორთვა koble ut

utkobling
გამორიცხვა utelukke, eliminere
გამორჩევა atskille
გამორჩენა uteglemme, utelate, overse

utelatelse
გამორჩეული særskilt, utplukket,

enestående
გამოსადეგი brukbar, egnet
გამოსავალი løsning
გამოსალმება farvel
გამოსასვლელი utgang
გამოსასყიდი løsepenger
გამოსაწევი uttrekkbar
გამოსახვა uttrykke
გამოსახულება bilde

uttrykk

გამკონტროლებელი გამოსახულება
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გამოსვლა opptre
komme ut
lykkes

გამოსყიდვა løskjøpe, frikjøpe
გამოსყიდული løskjøpt, frikjøpt
გამოსწორება rette

utbedre
გამოსწორებადი opprettelig, forbederlig
გამოსხივება stråle, utstråle

stråling, utstråling
გამოტანა uttak
გამოტოვება uteglemme, utelate, overse

utelatelse
გამოტოვებული uteglemt
გამოტყორცნა emittere

emisjon
გამოტყუება lure, narre
გამოუვალი uløselig
გამოუვლინებელი uavslørt, uavdekket
გამოულეველი uuttømmelig, uoppslitelig
გამოუმზეურებელი uavslørt, uavdekket
გამოუსადეგარი uegnet, uanvendelig
გამოუსადეგი uegnet, uanvendelig
გამოუსადეგობა uanvendelighet, ubrukbarhet,

ubrukelighet, uegnethet
გამოუსწორებელი uopprettelig, uforbederlig
გამოუქვეყნებელი upublisert
გამოუღვიძებელი uvåken
გამოუყენებელი ubrukt, uutnyttet
გამოუყოფელი uadskilt
გამოუცდელი uerfaren
გამოუცდელობა uerfarenhet
გამოუცემელი uutgitt, upublisert
გამოუცხადებელი uanmeldt, uannonsert,

uerklært
გამოუცხადებლობა fravær, frafall, utebliving
გამოუძინებელი uutsovet, forvåket
გამოფენა utstille

utstilling
გამოფიტვა uttømme
გამოფიტული uttømmt, mager
გამოფრენა lette

ta av
გამოფხიზლება våkne
გამოქვაბული hule

grotte
გამოქვეყნება bekjentgjøre, offentliggjøre,

publisere
გამოქვეყნებული offentliggjort, publisert, utgitt
გამოღვიძება våkne
გამოღვიძებული våken
გამოღმა på denne side

გამოყენება benytte, bruke, nyttiggjøre,
utnytte
bruk, utnyttelse

გამოყენებადი brukbar, anvendbar
utnyttbar

გამოყენებითი anvendt
გამოყენებული brukt
გამოყვანა avlede, utlede, derivere
გამოყოლა følge, ledsage, gå med, følge

med
გამოყოფა adskille, atskille, løsrive

allokere, bevilge, tildele
allokasjon, bevilgning

გამოყოფილი adskilt, atskilt, avdelt
bevilget, tildelt

გამოშვება slippe ut
გამოშრობა uttørking
გამოშტერება fordumme
გამოშტერებული hestedum
გამოჩეკა bryte seg ut av egget
გამოჩენა dukke opp
გამოჩენილი fremstående
გამოცანა gåte
გამოცდა prøve, eksamen
გამოცდილება erfaring, ekspertise
გამოცდილებისეული erfaringsmessig
გამოცდილი befaren, livserfaren
გამოცემა utgave

utgivelse
გამოცემული offentliggjort, publisert, utgitt
გამოცვლა skifte
გამოცნობა gjette
გამოცოცხლება opplive
გამოცხადება kunngjøre

kunngjøring
erklære
erklæring

გამოცხადებული kunngjort, annonsert, erklært
გამოცხობა bake
გამოძალვა utpresning
გამოძახება innkalle

innkallelse, innkalling
გამოძახილი gjenklang
გამოძევება utvise, utjage

utvisning
გამოძევებული utvist
გამოძიება etterforske, etterspore,

granske, undersøke
etterforsking, gransking
etterforskingsarbeid,
etterforskingsvirksomhet

გამოძინებული utsovet
გამოწევა dra, trekke, skyve

გამოსვლა გამოწევა
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გამოწერა utskrive
abonnere
abonnement, subskripsjon

გამოწვევა fremkalle, medføre
hjemkalle, tilbakekalle
utfordre

გამოწვეული fremkalt, fremprovosert
გამოწოვა utsuge
გამოწურვა presse ut
გამოჭრა skjære ut, klippe ut

utskjæring
გამოხატვა uttrykke, ytre

ytring
გამოხედვა åpne øyene
გამოხმაურება tilbakemelding
გამოხმობა kalle tilbake
გამოხტომა hoppe ut, utspringe

utsprang
გამოჯამრთელება friskne

helbredelse
გამოჯანსაღება friskne

helbredelse
გამპროტესტებელი protestant
გამჟღავნება vise

framkalle
გამრავალკეცება flerdoble, forflere, mangedoble
გამრავალკეცებული flerdobbelt, mangedobbelt
გამრავალფეროვნება diversifisere, mangfoldiggjøre
გამრავლება gange, multiplisere

multiplikasjon
forflere
avle
avl, avling

გამრთობი underholder
გამრუდება kurve
გამრუდებული krum
გამსუფთავებელი rengjører, renholder,

renholdsarbeider
გამსწრები forbikjørende
გამსხვილება fortykke

fortykkelse, fortykning
გამტარი leder
გამტარობა ledeevne, ledningsevne,

konduktans
გამტარუნარიანობა ledeevne, ledningsevne,

båndbredde
გამტაცებელი kaprer, kidnapper, bortfører
გამტვერება forstøve, pulverisere
გამტვრევა bryte
გამუდმებით stadig, jevnlig
გამქირავებელი utleier
გამყალბებელი falskner, forfalsker
გამყარება fastne, hardne, forsterke

გამყარებული forsterket
გამყიდველი selger, ekspeditør
გამყინვარება istid
გამყინვარებათშორისი interglasial
გამყოლი ledsager
გამყოფი divisor

skille
გამშვები igangsetter
გამშლელი bikonkav

divergent
გამშრალება tørke
გამშრალი tørket
გამჩაღებელი brannstifter
გამცემი utsteder

angiver
გამცილებელი ledsager
გამძლე holdbar, motstandsdyktig,

uslitelig, varig, slitesterk
გამძლეობა holdbarhet, motstandsevne,

motstandsdyktighet,
slitestyrke

გამძღოლი ledsager
გამწარება beskne
გამწვანება grønske

beplante
beplantning

გამჭვირვალე gjennomsiktig, transparent,
gjennomskinnelig,
gjennomskuelig

გამჭვირვალება gjennomsiktighet,
gjennomskinnelighet

გამჭოლი gjennomtrengelig
გამჭრიახი klartenkt, skarpsindig
გამჭრიახობა skarpsindighet
გამხდარი mager, tynn
გამხელა avsløre, åpenbare, meddele
გამხიარულება blidgjøre

blidgjøring
გამხიარულებული blid
გამხმარი fortørket
გამხნევება oppfriske, opplive, oppmuntre
გამხსნელი åpner

fortynningsvæske, løsemiddel,
løsningsmiddel,
oppløsningsmiddel,
tynningsmiddel, solvent

განა jaså
განადგურება destruere, utrydde, ødelegge,

tilintetgjøre
destruksjon, utryddelse,
ødeleggelse

განადგურებული tilintetgjort
განავალი avføring, skitt

გამოწერა განავალი
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განაზებული forkjælt, bløtaktig
განათება belyse

belysning
განათლება utdanne

utdannelse, utdanning
განათლებამიღებული utdannet, ferdigutdannet
განათლებული utdannet, opplærd, opplyst
განაკვეთი sats
განაპირა ytterst, allerytterst
განაყოფი kvotient
განაყოფიერება befrukte

befruktning
განაყოფიერებადი befruktbar, befruktelig
განაყოფიერებისუნარიანი befruktningsdyktig
განაყოფიერებისუნარიანობაbefruktningsdyktighet,

befruktningsevne
განაშენიანება bebygge, bebyggelse
განაშენიანებული utbygd
განაჩენი dom, straffedom
განაცხადი søknad
განაწესი reglement
განაწილება fordele, distribuere

fordeling, distribusjon
განაწილებული fordelt
განაწყენებული furten, fornærmet
განაჭერი snitt
განახევრება halvere
განახევრებული halvert
განახლება fornye, modernisere,

oppdatere, oppgradere
fornyelse, oppdatering

განახლებადი fornybar
განახლებული fornyet
განბაჟება fortolle, tollbehandle

fortolling, tollbehandling,
tollklarering

განბაჟებული fortollet
განგაში alarm, faresignal, alarmsignal
განგებ bevisst
განგება skjebne, forsyn
განგრევა bryte
განგრენა gangren, koldbrann
განგსტერი gangster
განგძობა videreføre
განდეგილი eneboer
განდევნა bortvise, utdrive, utvise, jage

ut
განდევნილი utvist
განდობა betro

betroelse
განებივრება forkjæle, forvenne
განებივრებული bortskjemt, forvent
განედი bredde, latitude

განვითარება utvikle, videreføre
utvikling

განვითარებადი utviklende
განვითარებული utviklet, ferdigutviklet
განვლილი forgangen, forløpen
განვრცობა spre, videreføre

generalisere
განზე unna
განზიდვა frastøte
განზოგადება generalisere
განზოგადებული generalisert
განზომილება dimensjon
განზრახ bevisst
განზრახვა hensikt
განზრახული tilsiktet, bevisst
განთავისუფლება befri, fri, frigjøre, løslate

frigi, løsgi, slippe, utfri
oppsi

განთავისუფლებული frigjort, løslatt
განთავსება plassere, utplassere,

utstasjonere
plassering, utstasjonering

განთავსებული plassert, utplassert,
utstasjonert

განთიადი daggry, gry, grynning,
morgengry, morgenrøde

განთქმული beryktet, berømt
განიავება lufte, utlufte, ventilere
განიავებული utluftet
განიარაღება avvæpne, desarmere
განიერი bred, vid
განივად tvers
განივზოლებიანი tverrstripet
განივთება materialisere
განივი transversal, tverrstilt
განკარგვა disponere, forvalte
განკარგულება befaling, beordring, direktiv
განკვეთა bannlyse

bannlysning
განკიცხვა fordømme
განკუთვნილი tiltenkt
განკურნება hele, helbrede

helbredelse
განკურნებადი helbredelig, legelig, legende
განკურნვა hele, helbrede

helbredelse
განლაგება ligge

legge, plassere, utplassere
განლაგებული plassert
განმავლობაში innen, innenfor, utover, i

løpet av
განმათავისუფლებელი befriende
განმანათლებელი opplysende

განაზებული განმანათლებელი
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განმარტება definere
forklare, klargjøre,
tydeliggjøre

განმარტებადი definerbar
განმარტებითი forklarende, eksplikativ
განმარტებული definert, klargjort, tydeliggjort
განმარტოებული enslig, frittstående
განმეორება gjenta
განმეორებადი gjentagende
განმეორებითი gjentatt
განმკარგველი forvalter
განმნაღმველი minearbeider
განმსაზღვრელი bestemmende, determinativ
განმტკიცება styrke, befeste
განმუხტვა utlade

utladning
განმხორციელებელი utøver, eksekutør
განორვეგიელება fornorsking
განპირობება forutsette, forårsake
განპირობებული forårsaket
განრიგი tidsplan, timeplan, timetabell
განრისხებული rasende, sint
განსაბაჟებელი tollpliktig
განსაზღვრა definere, determinere,

fastlegge, fastsette
განსაზღვრება begrepsdefinisjon
განსაზღვრებადი definerbar
განსაზღვრული fastsatt, bestemt
განსაზღვრულობა bestemthet
განსაკუთრებით især, særdeles, særlig
განსაკუთრებული eksepsjonell, spesiell, sær,

særskilt, usedvanlig
განსაკუთრებულობა særhet
განსასჯელი tiltalte
განსაცდელი lidelse
განსაცვიფრებელი overraskende, forbausende,

påfallende
განსახიერება inkarnasjon, personifikasjon

legemliggjørelse,
legemliggjøring

განსახიერებული personifisert, legemliggjort
განსწავლული velskolert, velutdannet
განსწავლულობა utdannelse
განსხვავება forskjell, differanse, skilnad
განსხვავებული forskjellig, ulik
განსჯა tenke
განტვირთვა avlaste
განტვირთული avlastet
განტოლება ligning, likning
განუახლებადი ikkefornybar
განუბაჟებელი ufortollet
განუვითარებელი underutviklet,

utviklingshemmet, uutviklet

განუკურნებადი uhelbredelig, ulegelig
განუკურნებელი uhelbredelig, ulegelig
განულება nullstille

nullstilling
განულებული nullstilt
განუმარტებელი udefinerbar, udefinert
განუმეორებელი makeløs, uforlignelig
განუპირობებელი uforårsaket
განუსაზღვრელი ubestemt
განუსაზღვრელობა ubestemthet, usikkerhet,

uskarphet
განუყოფელი uatskillelig, udelelig, uløselig
განუყრელი uatskillelig, uløselig
განუყრელობა uatskillelighet
განუშორებელი uadskillelig
განუცდელი uopplevd
განუწყვეტელი uavbrutt, bestandig
განუჭვრეტელი uforutsigelig
განუხორციელებადი ugjennomførbar
განუხორციელებადობა ugjennomførbarhet,

ugjennomførlighet
განუხორციელებელი ufullbyrdet, ugjennomført,

ufullført, uutført
განქორწინება skilsmisse
განქორწინებული fraskilt
განყენება abstrahere

abstrahering
განყენებული abstrakt
განყენებულობა abstraksjon
განყინვა avise, tine

avising, tining
განყოფილება avdeling
განშიფრა desifrere, dekode
განშლადი divergent
განშლადობა divergens
განშორება separasjon

samlivsbrudd
განშტოება grene

forgrenelse
განჩინება dom
განცალება adskille, atskille, løsrive,

separere, skille
განცალებადი separabel, atskillelig
განცალებადობა separabilitet
განცალებული separat
განცალკევება adskille, atskille, løsrive,

separere, skille
განცალკევებული adskilt
განცდა erfare, oppleve
განცდილი opplevd
განცვიფრება forbause, overraske, forundre

forbauselse, overraskelse,
forundring

განმარტება განცვიფრება
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განცვიფრებული forbauset, overrasket
განცხადება bekjentgjøre, kunngjøre,

offentliggjøre
erklære
melde
kunngjørelse, kunngjøring,
offentliggjørelse

განძი skatt
განძრევა bevege, røre
განწირული nederlagsdømt
განწმენდა utrensking
განწყობა humør, innstilling, stemning
განწყობილი stemt
განჭვრეტა gjennomskue
განჭოლა gjennomtrenge

gjennomtrengning
განხეთქილება splittelse
განხილვა betrakte

behandle
განხორციელება gjennomføre, iverksette,

realisere
gjennomførelse,
gjennomføring

განხორციელებადი gjennomførbar, gjennomførlig,
iverksettende, realisabel

განხორციელებადობა gjennomførbarhet
განხორციელებული gjennomført
განხრა bransje
გაოგნებული lamslått, sjokkert
გაოთხკეცება firedoble
გაოთხმაგება firedoble
გაორებული todelt
გაორკეცება doble, fordoble
გაორკეცებული dobbel, dobbelt
გაორმაგება doble, fordoble
გაორმაგებული dobbel, dobbelt
გაოცება forundre, forbause, overraske,

undre
გაოცებული forbauset, overrasket
გაპარვა slippe unna
გაპარსვა barbere
გაპარსული barbert
გაპიროვნება personifikasjon,

legemliggjørelse
გაპრიალება blankpusse, polere, pusse,

blankpolere
გაპრივატიზებული privatisert
გაპროტესტება anke, klage, protestere
გაჟლეტა utrydde, utslette

utryddelse
გაჟლეტილი utryddet
გაჟონვა lekke
გაჟღენთა gjennomtrenge

გაჟღერება lyde
bekjentgjøre, kunngjøre
bekjentgjørelse, kunngjørelse,
kunngjøring

გარანტი garant
გარანტია garanti, kausjon
გარანტირება garantere
გარანტირებული garantert
გარგარი aprikos, aprikostre
გარგარისებრი aprikosaktig
გარგარისფერი aprikosfarget
გარდა utenom, utover
გარდამავალი transitiv
გარდამქმნელი omformer, reformator

transformator
გარდატეხა brytning

tideverv, tidsskifte
გარდაუვალი ufrakommelig, uomgjengelig,

uunngåelig, nødvendig
გარდაუვალობა uomgjengelighet,

nødvendighet
გარდაუვლად ufrakommelig, uomgjengelig,

uunngåelig
გარდაქმნა omdanne, omforme,

transformere
გარდაცვალება bortgang, dødsfall
გარდაცვლილი avdød
გარდერობი garderobe
გარე ekstern

utendørs
ytre
utvendig, utvortes

გარეგანი ytre
utseendemessig

გარეგნობა utseende
გარეგნულად utseendemessig
გარეგნული utseendemessig
გარედან utenfra
გარევა blande
გარეთ ut, ute, utenfor
გარეთა utendørs
გარეთხა steinbukk
გარეკანი omslag
გარემო miljø
გარემოება omstendighet, vilkår
გარემონტება reparere
გარემონტებული renovert, oppusset
გარემოსდაცვითი miljøvernende,

miljøvernsmessig
გარემოცვა omgangskrets, omgivelser,

miljø
გარეუბანი utkant, utkantstrøk,

utkantområde, utkantdistrikt

განცვიფრებული გარეუბანი
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გარეული vill
გარეშე uten
გარეცხვა vaske
გარეცხილი vasket
გართობა adsprede, underholde

adspredelse, gøy, moro,
underholdning

გართულება komplisere, vanskeliggjøre
komplikasjon,
vanskeliggjøring

გართულებული komplisert
vanskeliggjort

გარიგება avtale
გარიჟრაჟი daggry, gry, grynning,

morgengry, morgenrøde
გარიცხვა ekskludere, utelukke

eksklusjon
გარკვევა avklare, oppklare
გარკვევით klart
გარკვეული bestemt, viss
გარკვეულობა bestemthet

klarhet
გარნიზონი garnison
გარნირი garning
გარსი skall
გარტყმა treff

treffe
გარუჯვა sole seg

solbading
გარუჯული solbrun
გარღვევა bryte

brudd, gjennombrudd,
gjennomslag

გარყვნა forderve, villede
გარყვნილება løsaktighet, usedelighet
გარყვნილი løsaktig, usedelig
გარშემო rundt, omkring
გარშემოვლება innringe, innsirkle, kringsette,

omringe
გარშემომდებარე omkringsliggende,

rundtliggende
გარშემორტყმა innringe, innsirkle, kringsette,

omringe
გარშემორტყმული innringet, innsirklet,

kringsatt, omringet
გარშემოწერილობა omkrets
გარჩევა adskille, atskille, skille
გარჩევადი lesbar, leselig
გარჩევადობა lesbarhet
გასაბერი oppblåsbar
გასაგებად forståelig, uttalt, uttrykkelig
გასაგები begripelig, fattelig, lettfattelig,

forståelig

გასავალი utgift, kostnad
გასავლიანი salgbar
გასავლიანობა salgbarhet
გასათხოვარი gifteferdig, gifteklar
გასაიდუმლოებული hemmelig

hemmeligstemplet
გასაკრიტიკებელი kritikkverdig
გასამართლება dømme
გასამართლებული dømt
გასამკეცება tredoble

tredobling
გასამკეცებული trefoldig
გასამმაგება tredoble

tredobling
გასამრჯელო lønn, belønning
გასამხედროებული paramilitær
გასამხნევებელი oppmuntrende
გასაოცრად forunderlig, underlig
გასართობი underholdende

underholdningsmessig
გასასვლელი gang, utgang
გასასტიკება forråe, brutalisere
გასაუბრება intervju, samtale
გასაღება avsette, selge

avsetning, salg
გასაღები nøkkel
გასაყოფი dividend
გასაშუალოებული gjennomsnitt
გასაჩივრება anke, klage
გასაჩივრებული anket
გასაწევი skyvbar, utskyvbar
გასაჭირი nød, nødssituasjon
გასახდელი omkledningsrom
გასახლება utvisning
გასახლებული utvist
გასახმარისება innkjøring
გასეირნება tur, fottur, promenade
გასვენება begrave, gravlegge, jordfeste

begravelse, gravferd, likferd,
jordferd, jordfestelse,
jordfesting

გასვლა gå ut
utgang

გასვრა grise, skitne, tilgrise
გასვრილი griset, skitten
გასივება bulne, hovne, svulme
გასივებული hoven
გასინჯვა undersøke

undersøkelse
გასკანდინავიელება skandinavisere

skandinavisering
გასკდომა briste, revne, sprekke

გარეული გასკდომა
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გასროლა avfyre
skudd

გასროლილი avfyrt
გასტრიტი magekatarr, mavekatarr
გასტროსკოპია gastroskopi
გასული forgangen, forløpen
გასუფთავება renovasjon
გასუქება legge på seg
გასწვრივ forbi, langs
გასწვრივზოლებიანი langsstripet
გასწვრივი langsgående
გასწორება rette, utrette

flatne, glatte, jevne, jevnføre,
planere, slette, utjevne

გასწრება forbikjøre
გასწრებაზე om kapp
გასხვისება avhende
გატანა utføre

bortkjøring, utførsel
გატარება fullføre, gjennomføre

fullføring, gjennomføring,
gjennomførelse

გატარებადი gjennomførbar, gjennomførlig
გატაცება bortføre, kapre, kidnappe
გატაცებული bortført, kapret
გატენა fylle
გატენილი fullstappet, stappfull
გატეხა brekke, knuse
გატეხილი knust
გატყავება avhude
გაუაზრებელი ugjennomtenkt
გაუარესება forverre
გაუბედავი ubesluttsom
გაუბედაობა ubesluttsomhet
გაუგებარი ubegripelig, ufattelig,

uforståelig
გაუგებრობა misforståelse, uforstand
გაუგონარი uhørt
გაუერთიანებელი uforenet
გაუვალი ufarbar, ufremkommelig,

ugjennomtrengelig
გაუვნებელყოფა ufarliggjøre, uskadeliggjøre

ufarliggjøring,
uskadeliggjøring

გაუვნებელყოფილი ufarliggjort
გაუვნებლება ufarliggjøre, uskadeliggjøre
გაუვრცელებლობა ikkespredning
გაუვსებელი ufylt
გაუზავებელი ublandet
გაუთავებელი uendelig
გაუთანაბრებელი ulikestilt
გაუთვალისწინებელი uforutsett
გაუთვითცნობიერებლობა ubevissthet

გაუთვითცნობიერებული ubevisst
გაუთვითცნობიერებულობა ubevissthet
გაუთლელი ignorant, rå, udannet
გაუთოება stryke
გაუთოებული strøket
გაუთქმელი ufortalt
გაუთხოვარი singel, ugift
გაუკაცრიელებული folketom, mennesketom,

ødslig, øde
გაუკეთებელი ugjort
გაუკონტროლებელი ukontrollert
გაუმაძღარი begjærlig, umettelig
გაუმაძღრობა umettelighet
გაუმტარი tett, ugjennomtrengelig
გაუმყარებელი uforsterket
გაუმშრალი utørket
გაუმჭვირვალე ugjennomsiktig,

ugjennomskuelig,
ugjennomskinnelig, opak

გაუმჭვირვალება ugjennomsiktighet,
ugjennomskinnelighet,
ugjennomskuelighet, opasitet

გაუმჯობესება bedre, forbedre
bedring, forbedring

გაუმჯობესებული forbedret
გაუნათებელი uopplyst
გაუნათლებელი udannet, uopplyst, ignorant,

uutdannet
გაუნაყოფიერებელი ubefruktet
გაუნაწილებელი ufordelt
გაუნაწყენებელი ufornærmet
გაუნიავებელი uutluftet
გაუპარსავი ubarbert
გაუპატიურება voldta

voldtekt, voldtektshandling
გაუპატიურებული voldtatt
გაუჟლეტავი uutryddelig
გაურემონტებელი urenovert, uoppusset
გაურეცხავი uvasket
გაურკვეველი uavklart, utydelig, usikker,

vag
გაურკვევლობა usikkerhet, vaghet
გაუსაიდუმლოებელი uhemmelig
გაუსამართლებელი udømt
გაუსვრელი ubesmittet, uplettet
გაუტარებადი ugjennomførlig
გაუტეხავი uknuselig

innbruddssikker
გაუუთოვებელი ustrøket
გაუფასურება verditap, verdiforringelse
გაუფასურებული verdiløs
გაუფერულება blakre, blekne

fargetap

გასროლა გაუფერულება
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გაუფორმებელი uutformet
გაუფრთხილებელი uforsiktig
გაუფრთხილებლად uvarslet, uanmeldt
გაუფრთხილებლობა uforsiktighet
გაუფუჭებელი ufordervet
გაუფცქვნელი uskrellet
გაუქმება annullere, kansellere,

oppheve, ugyldiggjøre
გაუქმებული kansellert, innstilt
გაუყალბებელი uforfalsket
გაუყალბებლობა uforfalskethet
გაუყინავი ufrossen
გაუშიშვლებელი uavkledd
გაუჩინარება forsvinne

forsvinning
გაუჩინარებული forsvunnet
გაუცნობიერებელი intetanende

umedviten
გაუცხელებელი uoppvarmet
გაუცხოება fremmedgjøre

fremmedgjørelse
გაუცხოებული fremmedgjort
გაუძლიერებელი uforsterket
გაუწაფავი urutinert
გაუწელავი ustrekket
გაუწვრთნელი uskolert
გაუწონასწორებელი ubalansert
გაუხანგრძლივებელი uforlenget
გაუხარებელი gledeløs
გაუხდელი uavkledd
გაუხეშება forråe
გაუხმაურებელი uannonsert
გაუხსნელი uåpnet

uoppklart
uavdekket, uavslørt

გაფანტვა spre
spredning

გაფანტული diffus, spredt
გაფართოება utvide, ekspandere

utvidelse, ekspansjon
გაფართოებადი ekspansiv
გაფართოებული utvidet
გაფენა dekke, bre
გაფერადება fargelegge

fargelegging
გაფერმკრთალება avfarge

avfarging
გაფილტვრა filtrere
გაფიცვა streik

streike
გაფიცული streikende

streikedeltaker
გაფლანგვა forøde, sløse

გაფლანგული bortkastet
გაფორმება dekorere, formgi, utforme

formgivning
გაფორმებული utformet
გაფრენა lette, ta av
გაფრთხილება advare, varsle

advarsel, varsling
გაფრთხილებული advart, varslet
გაფუჭება bederve, beskadige, forderve,

ødelegge, ubrukeliggjøre
გაფუჭებული fordervet, ødelagt
გაფცქვნა skalle
გაფხეკა skrape
გაქანება tilløp, tilsprang
გაქვავება forsteine
გაქვავებული forsteinet
გაქვავებულობა forstening
გაქირავება bortleie, leie, utleie
გაქირავებული utleid
გაქრისტიანება kristne
გაქრობა forsvinne

forsvinning
გაქურდვა bestjele
გაქცევა flykte, rømme, slippe unna
გაქცეული bortløpen
გაღარიბება bli fattigere
გაღარიბებული nødstedt
გაღატაკება bli fattigere
გაღატაკებული nødstedt
გაღება åpne
გაღებული åpen
გაღვივება nøre, oppflamme
გაღვიძება vekke

våkne
გაღვიძებული våken
გაღიზიანება ergre, forarge, irritere
გაღიზიანებული irritert
გაღიმება smile
გაღიმებული smilende
გაღმა borti
გაღმერთება forgude, guddommeliggjøre
გაღრმავება fordype, utdype
გაღწევა infiltrere, innsig
გაყალბება ettergjøre, forfalske
გაყალბებადი falsifiserbar
გაყალბებული forfalsket
გაყვანა føre ut

trekke tilbake
გაყვანილობა ledningsnett,

ledningstrekking, innlegg
გაყვითლება gulne
გაყიდვა selge

salg

გაუფორმებელი გაყიდვა
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გაყიდული utsolgt
გაყინვა frysing
გაყინული frossen
გაყინულობა frost, tele
გაყოლა følge, ledsage, gå med
გაყოფა dele

skille
deling, divisjon

გაყოფადი delbar, delelig
გაყრა oppløse

separere, skille
oppløsning
skilsmisse

გაყრილი fraseparert, fraskilt
გაყუჩება bedøve

bedøving, bedøvning
გაშეშებული nummen, følelsesløs
გაშვება igangsette, kjøre, starte
გაშვიდმაგება sjudobling, syvdobling
გაშიფრვა dekode
გაშიშვლება blotte, avkle

blottlegge
გაშიშვლებული bar, naken, avkledd
გაშლა dekke

strekke
utbre, utfolde
utspringe

გაშლილი dekket
utbredt
utsprunget

გაშმაგება forarge
გაშმაგებული rasende, sint
გაშრობა tørke
გაშურება dra
გაშუქება belyse

gjennomlyse
eksponere

გაჩანაგება herje
herjing

გაჩანაგებული ødelagt
გაჩაღება anstifte
გაჩენა føde
გაჩერება stanse, stoppe

stopp, holdeplass
გაჩეჩილი bustet
გაჩეხა uthugge

uthugging
გაჩეხილი uthogd
გაჩუმება målbinde

tie, forstumme
გაჩუმებული taus
გაჩხრეკა ransake
გაცდენა utebli

გაცემა angi
utdele
utlevere
utstede
angivelse
utlevering
utstedelse

გაცვეთა slite
გაცვეთილი tynnslitt, utkjørt, utslitt
გაცვლა bytte, utveksle
გაცივება kjøle, nedkjøle, forkjøle

kjøling
forkjølelse

გაცივებული forkjølet
გაცილება følge, ledsage
გაცილებით betydelig
გაცნობა bli kjent
გაცნობიერება innse
გაცნობიერებული innsett, bevisst, medviten
გაცოფებული rasende, sint
გაცოცხლება gjenopplive, opplive,

oppvekke
გაცრა sikte, sile
გაცხელება varme opp
გაცხელებული oppvarmet
გაცხრამაგება nidobling
გაძარცვა bestjele, røve
გაძევება utvise

utvisning
გაძევებული utvist
გაძვალტყავებული radmager, skinnmager
გაძვირება fordyre

prisoppgang, prisøkning,
prisvekst

გაძლება bestå, fordra, motstå, vare
გაძლიერება bestyrke, forsterke, styrke

styrking
გაძლიერებული forsterket
გაძრომა slippe, snike
გაძღოლა føre, lede
გაძღომა mette
გაწამება plage, pine
გაწამებული forpint
გაწარმოება derivere

derivasjon, differensiering
გაწაფული kunstferdig
გაწევა dra, trekke, skyve
გაწევრიანება innlemme

bli medlem
გაწელვა strekke
გაწელვადი strekkbar
გაწელვადობა strekkbarhet
გაწელილი strekket

გაყიდული გაწელილი
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გაწვალებული forpint
გაწვდომა rekke
გაწვევა innkalle, utkalle
გაწვრთნა dressere
გაწითლება rødne
გაწირვა ofre
გაწმენდა pusse, rense, renske
გაწონასწორება avbalansere, balansere
გაწონასწორებული balansert, likevektig

behersket, måteholden
გაწონასწორებულობა beherskelse, sinnslikevekt
გაწრფივება linearisere
გაწყვეტა avbryte, avskjære, koble ut
გაჭაღარავება gråne
გაჭედვა klemme fast
გაჭედილი fastklemt
გაჭიანურება drøvtygge, forhale
გაჭიმვა strekke
გაჭიმვადი strekkbar
გაჭიმვადობა strekkbarhet
გაჭიმული strekket
გაჭირვება nød, trengsel
გაჭირვებაგამოვლილი som har gjennomgått

nødssituasjon
გაჭირვებული nødlidende, nødstedt, nødstilt
გაჭრა kutte
გაჭუჭყიანება forurense, grise, forsøple
გახალისება adsprede
გახანგრძლივებული forlenget
გახარება oppmuntre, fryde
გახარებული glad, gledelig, frydefull
გახდა avkle, blotte
გახდილი avkledd
გახდომა bli

slanke
slanking

გახევა rive
გახეთქვა briste, sprekke
გახელა åpne
გახეული revet
გახვევა pakke
გახვრეტა gjennombore, hule
გახვრეტილი gjennomboret, hulet
გახლეჩა spalte, splitte
გახმაურება bekjentgjøre, kunngjøre

bekjentgjørelse, kunngjørelse,
kunngjøring

გახმაურებული bekjentgjort
გახმობა tørke
გახმოვანება lydsetting
გახსენება huske, minne

გახსნა åpne
avduke
avsløre
åpning

გახსნადობა oppløsningevne, oppløselighet
გახსნილი åpen
გახსნილობა åpenhet
გახუთმაგება femdobling
გახურება gløde, hetne
გახურებული brennheit, gloheit, glødende
გახშირება inntreffe oftere
გაჯავრება erte, forarge
გაჯავრებული arrig, sint
გაჯანსაღება hele, helbrede
გაჯერება metning

metningsøkning
გაჯერებული mettet
გაჯირჯვება svelle, svulme
გაჯიუტება trosse
გაჯიუტებული sta, egenrådig, stri, trossig
გეგმა plan, skjema
გეგმიური planmessig
გეგმიურობა planmessighet
გედი svane
გეზი kurs, rute
გეთაყვა vær så god
გეიზერი geysir
გეიშა geisha
გეკონი gekko
გემბანი dekk
გემთმფლობელი skipseier, fartøyeier
გემთმშენებელი skipsbygger
გემთმშენებლობა skipsbygging
გემი båt, fartøy, skip
გემო smak
გემოვნება smak
გემოვნებიანი smakfull
გემოზე så mye som man vil
გემრიელი velsmakende, deilig
გემსაბმელი fortøyning, fortøyningsplass,

fortøyningspåle
გემსაშენი båtbyggeri, skipsbyggeri, verft,

skipsverft,
skipsbyggingsverksted

გენდერი genus, kjønn
გენდეროლოგი kjønnsforsker
გენდეროლოგია kjønnsforsking,

kjønnsforskning
გენდერული kjønnsmessig
გენეალოგი slektsforsker, slektsgransker,

genealog
გენეალოგია genealogi, slektsforskning,

slektsgranskning

გაწვალებული გენეალოგია
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გენეალოგიური genealogisk
გენეზისი genesis
გენერალი general
გენერატორი generator
გენერაცია produksjon
გენერირება generere
გენერირებული generert
გენეტიკა genetikk
გენეტიკოსი genetiker
გენეტიკური genetisk
გენი arvestoff, gen
გენიალობა genialitet
გენიალური genial
გენიოსი geni, genius
გენიტალიები genitalia
გენმოდიფიცირებული genmodifisert
გენომი genom
გენოტიპი genotype
გენოციდი folkemord
გეოგრაფი geograf
გეოგრაფია geografi
გეოგრაფიული geografisk
გეოდეზია geodesi
გეოდეზიური geodetisk
გეოთერმული geotermisk
გეოლოგი geolog
გეოლოგია geologi
გეოლოგიური geologisk
გეომაგნეტიზმი geomagnetisme,

jordmagnetisme
გეომაგნიტური geomagnetisk
გეომეტრი geometer
გეომეტრია geometri
გეომეტრიული geometrisk
გეომორფოლოგია geomorfologi
გეომორფოლოგიური geomorfologisk
გეოპოლიტიკა geopolitikk
გეოპოლიტიკოსი geopolitiker
გეოპოლიტიკური geopolitisk
გეორგინა georgine
გეოსტაციონარული geostasjonær
გეოტექტონიკა geotektonikk
გეოტექტონიკური geoteknisk
გეოტროპიზმი geotropisme
გეოფიზიკა geofysikk
გეოფიზიკოსი geofysiker
გეოფიზიკური geofysisk
გეოქრონოლოგია geokronologi
გეოქრონოლოგიური geokronologisk
გეოცენტრიზმი geosentrisme
გეოცენტრული geosentrisk
გეპარდი gepard
გერბი våpen, våpenskjold

გერმანელი tysker
გერმანისტი germanist
გერმანისტიკა germanistikk
გერმანიუმი germanium
გერმანოფილი germanofil
გერმანოფობი germanofob
გერმანულენოვანი tyskspråklig
გერმანული tysk
გერონტოლოგი gerontolog, alderdomsforsker,

aldersforsker
გერონტოლოგია gerontologi,

alderdomsforsking,
aldersforsking,
aldersgransking

გერონტოლოგიური gerontologisk
გეტო getto, ghetto
გეტოსმაგვარი gettolignende
გვალვა tørke, tørketid, tørkeperiode
გვალვაგამძლე tørkeherdig, tørkebestandig
გვალვაგამძლეობა tørkeherdighet, tørketålighet
გვამი kadaver, lik
გვარდია garde
გვარდიელი gardist, gardesoldat
გვარი etternavn, familienavn

familie, slekt
გვარიანად skikkelig
გვარიანი skikkelig
გველგესლა hoggorm, huggorm
გველეშაპი udyr
გველთავა dragehode
გველთევზა ål
გველი slange, orm
გველისმჭერი slangebæreren
გველკუდა slangestjerne
გველხოკერა gulbuket stålorm
გვერდელა gjeldkarve
გვერდი side

kant
გვერდიგვერდ jevnsides
გვერდით hos, med, ved siden av
გვერდულად skrås
გვიან sent
გვიანდელი sen
გვიანი sen
გვიმრა bregne
გვირაბი tunnel
გვირგვინი krone

krans
korona

გვირილა kamille
გვიძინი skogsdue
გვრიტი turteldue
გზა vei, veg, veibane, bane

გენეალოგიური გზა
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გზააბნეული villfaren
გზადაგზა av og til, inniblant,

innimellom
გზავნილი kolli, forsendelse, sending
გზამკვლევი reisehåndbok, stifinner,

veileder, veiviser
გზატკეცილი flerfeltsvei, hovedvei,

motorvei, riksvei
გზაში underveis
გზაჯვარედინი gatekryss, veikryss, korsvei
გზისპირი veikant
გიბონი gibbon
გიგაბაიტი gigabyte
გიგაბიტი gigabit
გიგავატი gigawatt
გიგანტი gigant
გიგანტომანია gigantomani
გიგანტური gigantisk, kjempestor
გიგაჯოული gigajoule
გიგაჰერცი gigahertz
გილიოტინა giljotin
გიმნაზია gymnasium
გინება banne, skjelle, sverge
გინეკოლოგი gynekolog
გინეკოლოგია gynekologi
გინეკოლოგიური gynekologisk
გინკგო tempeltre
გიორგობისთვე november
გიჟი gal
გიჟური gal, vanvittig
გირაგი skrustikke
გირაო pant, kausjon
გირლანდა girlander
გიროკომპასი gyrokompass
გიროსკოპი gyroskop
გირჩა kongle
გისოსი gitter

gjerde, inngjerding
გიტარა gitar
გიტარისტი gitarist, gitarspiller
გლადიატორი gladiator
გლადიოლუსი gladiolus
გლაუკომა grønn stær, glaukom
გლაციოლოგი glasiolog, breforsker,

breekspert
გლაციოლოგია glasiologi, breforsking,

breforskning
გლაციოლოგიური glasiologisk
გლეხი bonde
გლეხური bondeaktig
გლიცერინი glyserin, glyserol
გლობალიზაცია globalisasjon
გლობალური global

გლობუსი globus
გლოვა sørge

sorg
გლოქსინია gloksinia
გლუვი glatt
გლუკოზა druesukker, glukose
გლუონი gluon
გმირი helt
გმირობა heltemot, heroisme
გმირული heltemodig, heroisk
გნოლი rapphøne
გნოლქათამა amurjerpe
გნომი gnom
გობისცხვირა blåkoll
გოგირდი svovel
გოგირდიანი svovelholdig
გოგირდისებრი svovelaktig
გოგირდმჟავა svovelsyre
გოგირდნარევი svovelblandet
გოგირდწყალბადი hydrogensulfid,

svovelvannstoff
გოგო jente, pike
გოგონა jente, pike
გოგრა gresskar
გოდოლი tårn
გოლი mål
გოლიათი jette, jutul
გოლფი golf
გომბეშო padde
გონდაკარგული besvimt, bevisstløs
გონდოლა gondol
გონდოლიერი gondolfører, gondolier
გონება vett, forstand, intelligens
გონებადაკარგული bevisstløs
გონებამახვილი flink, rådsnar
გონებაშეზღუდული trangsynt
გონებაშეზღუდულობა trangsynthet
გონებაჩლუნგი dum
გონებრივი mental
გონი ånd
გონიერად fornuftigvis
გონიერება fornuftighet
გონიერი klok

fornuftmessig
გონივრულად fornuftig, klokelig
გონივრული fornuftig, klokelig, resonnabel
გონივრულობა fornuft, ratio, resong
გონორეა gonore
გონჯი styggelse
გორა haug, haus
გორაკი bergknaus, knatt, knaus
გორება rulle, trille
გორილა gorilla

გზააბნეული გორილა
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გოტიკა gotikk
გოტიკური gotisk
გოჭა dobbeltbekkasin
გოჭი grisunge
გრადაცია gradasjon
გრადიენტი gradient
გრადუირება gradere, skalere
გრადუსი grad
გრავირება inngravere
გრავიტაცია gravitasjon
გრავიტაციული gravitasjonell

gravitasjonsmessig
გრავიურა gravyr
გრამატიკა grammatikk
გრამატიკული grammatisk
გრამი gram
გრამოფონი grammofon
გრანატა granat
გრანდიოზული grandios
გრანიტი granitt
გრანულაცია granulasjon
გრანულირება granulere
გრაფემა grafem
გრაფი greve
გრაფიკა grafikk
გრაფიკი graf
გრაფიკული grafisk
გრაფინი karaffel
გრაფიტი grafitt
გრაფოლოგი grafolog
გრაფოლოგია grafologi
გრაცია gratie
გრგვინვა buldre, tordne
გრეგორიანული gregoriansk
გრეიპფრუტი grapefrukt
გრენლანდიელი grønlender, grønlending
გრენლანდიული grønlandsk
გრეხვა torsjon, vridning
გრიალი brake, drønne, dundre, tordne

brak, drønn, dunder
გრიგალი stormkast, virvel, virvelstorm,

virvelvind
გრივნა hryvnia
გრიზლი grizzly, grizzlybjørn, gråbjørn
გრილი kald, kjølig
გრიმი sminke, teatersminke
გრიმირებული teatersminket
გრინდა grindhval
გრიპი influensa
გრიპისმაგვარი influensalignende
გრიფელი blyantstift
გრიფი skivestang
გროვა bunke, haug

გრუხუნი brake, drønne, dundre, skrelle
brak, drønn, dunder, skrall

გრძედი lengde, longitude
გრძელბეწვიანი lodden, langpelset
გრძელვადიანი langsiktig
გრძელთითა langfingret
გრძელთმიანი langhåret
გრძელი lang
გრძელკუდა langhalet
გრძელმკლავებიანი langermet
გრძელნისკარტა langnebbet
გრძელსახელოიანი langermet
გრძელტალღიანი langbølget
გრძელტალღური langbølget
გრძელფეხა langbeint
გრძელფრთიანა schreibers flaggermus
გრძელყურა langøret
გრძელცხვირა langneset
გრძელწვერა langskjegget
გრძელხელება langarmet
გრძნობა føle, sanse

følelse, sans
გრძნობადაკარგული sanseløs
გუახარო fettfugl
გუბე pytt, regnpytt
გუბერნატორი guvernør
გუგა pupill
გუგული gauk, gjøk
გუგულისკაბა vårmarihånd
გუგუნი dure

dur
გუდა saueskinnssekk
გუდასტვირი sekkepipe
გუდვა kvele
გუდრონი tjære
გუვერნანტი guvernante
გუთანი plog
გულადი dristig
გულადობა dristighet
გულაღმა bakpå
გულაჩუყებული rørt
გულახდილად ærlig, åpenhjertig
გულახდილი ærlig, endefram, endefrem,

åpenhjertig, åpenhjertet
გულახდილობა åpenhjertighet
გულგადანერგილი hjertetransplantert
გულგამგმირავი hjerteskjærende,

hjerteknusende
გულგატეხილი skuffet
გულგატეხილობა desperasjon
გულგახეთქილი skremt
გულგახსნილობა åpenhjertighet
გულგრილად likegyldig

გოტიკა გულგრილად
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გულგრილი likeglad, likegyldig, likesæl
გულგრილობა likegladhet, likegyldighet,

likesælhet
გულდასაწყვეტი uheldig
გულდაჯერებული viss, sikker
გულდაჯერებულობა visshet
გულთბილი hjertevarm, varmhjertet
გული hjerte
გულითადი hjertelig
გულიო skogsdue
გულისამრევი vammel
გულისთვის for
გულისრევა spy, kaste opp
გულისტკენა skuffelse
გულისცემა hjertebank, hjerteklapp,

hjerteslag
გულისწყრომა sinne
გულისხმიერება hjertelag, hjertelighet
გულისხმიერი forståelsesfull, hjertelig
გულისხმობა forutsette, innebære,

underforstå, mene
გულკეთილი godhjertet, hjertegod
გულმავიწყი glemsk, glemsom
გულმავიწყობა glemsomhet
გულმოდგინე flittig, ivrig
გულმოდგინება iver
გულმოდგინედ ivrig
გულმოწყალე nådefull
გულმოწყალება nåde
გულნატკენი fornærmet
გულუბრყვილო naiv, lettroende
გულუბრყვილობა naivitet
გულუხვი gavmild, generøs, sjenerøs
გულუხვობა generøsitet, sjenerøsitet
გულქვა følelseskald
გულღვარძლიანი langsint
გულღვარძლიანობა langsinthet
გულღია åpenhjertet, åpenhjertig
გულყვითელა ringblomst
გულშემატკივარი tilhenger
გულჩვილი ømhjertet
გულძმარვა halsbrann
გულწითელა rødstrupe
გულწრფელად ærlig
გულწრფელი inderlig, åpenhjertig, ærlig
გულწრფელობა inderlighet
გულხელდაკრეფილი uvirksom
გუმბათი kuppel
გუმბათისებრი kuppelformet
გუმბათოვანი kuppelformet
გუნდა klump

snøball
გუნდაობა snøballkrig, snøballkasting

გუნდი lag, besetning
sverm

გუნდური lagmessig, lagsbasert
გუნება humør
გურმანი gastronom, gourmet
გურუ guru
გუშაგი vakt
გუშინ i går
გუშინდელი gårdagens
გუშინწინ i forgårs
და og

søster
დაავადება sykdom, sjukdom
დაავადებული syk, sykdomsrammet
დაანგარიშება beregne

beregning
დაარსება etablere, grunnlegge, opprette
დაარსებული etablert, grunnlagt
დაარქივება arkivere

arkivering
დაარქივებული arkivert
დაახლოება nærme

tilnærme
tilnærmelse, tilnærming

დაახლოებით anslagsvis, cirka, omkring,
omtrent, rundt,
tilnærmelsesvis

დაახლოებითი omtrentlig
დაახლოებული nær
დაბა landsby
დაბადება fødsel
დაბადებული født
დაბალანაზღაურებადი lavtlønnet
დაბალანსება balansere
დაბალანსებული balansert
დაბალგანვითარებული lavt utviklet
დაბალი lav
დაბალკალორიული kalorifattig
დაბალსიხშირული lavfrekvent
დაბალქუსლიანი lavhælt
დაბალხარისხიანი lavkvalitets
დაბალხელფასიანი lavtlønnet
დაბანა bade, lauge, vaske
დაბანაკება leire, slå leir
დაბანდება investere

investering
satse
satsing

დაბარება innkalle, stevne
დაბეგვრა skattlegge, beskatte

skattlegging, beskatning
დაბეზღება angi, tyste

angivelse

გულგრილი დაბეზღება
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დაბერება aldre
aldring

დაბერვა blåse
დაბეჭდვა trykke
დაბეჭდილი trykt
დაბინავება innlosjere, innkvartere,

bosette
დაბინავებული bosatt
დაბინდება skumre
დაბინდებული halvmørk
დაბინძურება forurense, grise, kontaminere

forurensning, kontaminasjon
დაბინძურებული forurenset
დაბლა ned
დაბლობი flatland, flatmark, lavland,

lavslette, slette, sletteland,
lavlandsområde

დაბმა binde
დაბმული bunden, festet
დაბნევა forvirre, forfjamse
დაბნელება mørkne

formørke
formørkelse

დაბნეული forvirret, forfjamset, distre,
konfus

დაბნეულობა forvirring, distraksjon,
konfusjon

დაბოლოება avslutning, endelse
დაბომბვა bombardement, bombeangrep,

bombeaksjon, bombeoffensiv,
bomberaid

დაბომბილი utbombet
დაბრალება anklage, bebreide, beskylde
დაბრიყვებული dum
დაბრკოლება forhindring, hindring
დაბრმავება blinde, forblinde
დაბრმავებული blind
დაბრუნება gjengi, vende tilbake, sende

tilbake
komme tilbake
hjemkomst, tilbakekomst

დაბრუნებული tilbakevendt
დაგდება kaste
დაგეგმარება planlegging
დაგეგმვა planlegge
დაგეგმილი planlagt
დაგვა feie, koste, sope
დაგვიანება forsinkelse
დაგვიანებული sent, seint
დაგზავნა omsende
დაგირავება behefte, pante, pantbinde,

pantsette
დაგლეჯა rive i stykker, sønderrive

დაგლეჯილი laset, fillet, istykkerrevet,
sønderrevet

დაგმობა fordømme
დაგოზვა kitte
დაგორება rulle, trille
დაგროვება samle, akkumulere

akkumulasjon
დაგროვებული akkumulert, samlet
დაგრძელება forlenge
დადანაშაულება tiltale
დადანაშაულებული tiltalt, anklaget
დადასტურება bekrefte

godkjenne
bekreftelse
godkjennelse, godkjenning

დადასტურებული bekreftet
godkjent

დადგენა bestemme, determinere,
fastsette, fastslå, vedta

დადგენილება vedtekt, resolusjon
დადგენილი vedtatt, bestemt
დადგმა sette

framføre
დადგომა komme
დადება legge, sette
დადებითად positivt
დადებითი positiv
დადნობა smelte, tine, tø
დაეჭვება tvile, være i tvil
დავა disputt, tvist
დავალება forplikte

beordre
oppdrag, oppgave

დავალიანება gjeld
დავარდნა falle
დავარდნილი fallen
დავარცხნა frisere, gre, kjemme
დავიდარაბა oppstyr
დავიწროება fortynne

smalne
დავიწყება glemme

glemsel
დავიწყებული glemt
დაზარალება skade, beskadige
დაზარალებული tilskadekommet
დაზგა benk, verktøymaskin
დაზეთვა smøre, olje
დაზეთილი smurt
დაზეპირება pugge, lære utenat
დაზეპირებული pugget

დაბერება დაზეპირებული
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დაზვერვა speide, rekognosere
etterretning,
etterretningstjeneste,
etterretningsvesen
etterretningsvirksomhet

დაზიანება skade, beskadige
დაზოგვა spare
დაზუთხვა pugge
დაზუთხული pugget
დაზუსტება presisere

spesifisere
fastlegge
klarlegge

დაზუსტებული presisert
დაზღვევა forsikre

forsikring
დაზღვეული forsikret
დათანხმება samtykke
დათარიღება datere, tidfeste
დათარიღებული datert
დათბობა oppvarming
დათესვა så
დათვალიერება bese, besiktige
დათვი bjørn
დათვისკენკრა melbær
დათვისსოკო steinsopp
დათვისფეხა melkeveien
დათვლა telle, beregne
დათვლილი beregnet
დათვური bjørneaktig
დათმობა avstå, gi opp

avståelse
დათრგუნვა nedstemming
დათრობა beruse
დათუნელა bjørnespinner
დათუნია bamse, kosebamse, kosebjørn,

lekebamse
დათქმული avtalt
დათხოვნა oppløse

oppløsning
oppsi
oppsigelse

დაიკო søster
დაიმედება gi håp
დაინვალიდებული ufør, vanfør, invalid
დაინსტალირება installere

installasjon
დაინტერესება engasjere, interessere
დაინტერესებული engasjert, interessert
დაინფიცირებული infisert, smittet
დაისი aftenrøde

solnedgang

დაკავება oppta, besette
pågripe

დაკავებული opptatt
დაკავშირება forbinde, koble, kople,

tilknytte
დაკავშირებით angående
დაკავშირებული tilknyttet
დაკაკუნება banke
დაკალიბრება kalibrere

kalibrering
დაკანონება legitimere, lovfeste
დაკანონებული lovfestet
დაკარგვა miste, tape
დაკარგული tapt

bortkommet, bortkommen
დაკბენა bite
დაკბენილი forbitt, skambitt
დაკეტვა låse

stenge
დაკეტილი stengt
დაკეცვა folde
დაკეცილი sammenfoldet
დაკვალიანება rettlede, veilede
დაკვანტვა kvantisering
დაკვეთა bestilling
დაკვირვება observere, iaktta
დაკვირვებადი iakttakbar
დაკვირვებადობა iakttagelsesevne,

iakttakelsesevne,
observasjonsevne

დაკვირვებული påpasselig, oppmerksom
დაკვირვებულობა iakttagelsesevne,

iakttakelsesevne,
observasjonsevne

დაკვლა slakte
დაკვრა spille, avspille
დაკიდება henge
დაკიდებული hengende
დაკითხვა avhøre, forhøre
დაკისრება forplikte

pålegge
დაკლება minske
დაკმაყოფილება tilfredsstille

tilfredsstillelse
დაკმაყოფილებული tilfredsstilt
დაკნინება forkleine, nedvurdere,

bagatellisere
დაკოდვა gjelde, kastrere
დაკომპლექტება bemanne
დაკომპოსტირება klippe, stemple
დაკონკრეტება konkretisere
დაკონსერვება konservere
დაკონსერვებული konservert

დაზვერვა დაკონსერვებული
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დაკოჟრებული trælet
დაკოჭლებული halt
დაკრედიტება godskrive, kreditere
დაკრძალვა begrave, gravlegge, jordfeste

begravelse, gravferd, likferd,
jordferd, jordfestelse,
jordfesting

დაკრძალული begravet, gravlagd
დაკუნთული muskuløs
დაკუწმაწება finhakke

findele
დაკუწმაწებული finhakket

forreven
დალაგება rydde

opprydding
დალაგებული holdt i orden, velstelt
დალაპარაკება tilsnakke
დალაქავება flekke, plette
დალაქი frisør
დალევა drikke
დალექვა avleire
დალია georgine
დალოდება vente
დალოცვა velsigne

velsignelse
დალოცვილი velsignet
დალტონიკი fargeblind
დალუქვა forsegle
დამაარსებელი grunnlegger, opphavsmann,

stifter
დამაბინძურებელი forurensende

forurenser
დამაბნეველი forvirrende
დამაგვირგვინებელი avsluttende
დამაგნიტება magnetisere
დამაგნიტებული magnetisert
დამაგრება binde, feste, fiksere
დამაგრებული festet
დამადასტურებელი bekreftende, affirmativ
დამაიმედებელი oppmuntrende, håpbringende
დამაკავშირებელი knyttende
დამაკმაყოფილებელი tilfredsstillende
დამალვა gjemme, skjule
დამალობანა gjemsel, gjemselslek
დამალული gjemt
დამამთავრებელი avsluttende
დამამტკიცებელი bekreftende, bevisende
დამამშვენებელი prydelig
დამამშვიდებელი trøstefull, trøsterik
დამამცირებელი ydmykende
დამამძიმებელი besværlig, byrdefull
დამამწუხრებელი nedstemmende

დამანგრეველი ødeleggende
ødelegger

დამარილება salte
დამარცვლა orddeling, stavelsedeling
დამარცხება nedkjempe, overvinne, beseire
დამარწმუნებელი overbevisende
დამარხვა begrave, gravlegge, jordfeste

begravelse, gravferd, likferd,
jordferd, jordfestelse,
jordfesting

დამარხული begravet, gravlagd
დამასაქმებელი sysselsettingsskapende
დამასრულებელი avsluttende
დამასუსტებელი svekkende
დამატება tillegge

tillegg
tilsette
tilsetting

დამატებით i tillegg, attpå, ekstra
დამატებითი ekstra, ytterligere
დამაფიქრებელი betenkelig, tankevekkende
დამაქცეველი ødeleggende
დამაყრუებელი øredøvende
დამაწყნარებელი beroligende
დამახასიათებელი karakteristisk, kjennetegnet,

markant, særpreget, typisk
დამახინჯება fordreie, forvrenge

skjemme, vanpryde
დამახინჯებული skjev
დამახსოვრება huske
დამაჯერებელი tilforlatelig, tillitvekkende,

plausibel
დამბა dam, demning, dike
დამბეზღებელი angiver
დამბინძურებელი forurenser
დამბლა lammelse, paralyse
დამბლადაცემული lamslått
დამგროვებელი samler
დამდაბლება ydmyke
დამდეგი kommende
დამეგობრება bli venner
დამზადება lage
დამზერა observere

observasjon
დამზერადი observerbar
დამზოგველი sparsom, sparsommelig
დამზღვევი assurandør
დამთავრება avslutte

fullføre
დამთავრებული fullført, klar
დამთვალიერებელი tilskuer
დამთმობი ettergivende, medgjørlig
დამთრგუნველი beklemmende, trykkende

დაკოჟრებული დამთრგუნველი
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დამთხვევა sammenfall
დამიზნება sikte
დამიწება jorde, jordforbinde

jording
დამიწებული jordet
დამკვეთი bestiller
დამკვიდრება etablering
დამკვიდრებული bofast, fastboende
დამკვირვებელი betrakter, iakttager,

observatør
დამკვრელი trommeslager, trommespiller
დამლაგებელი rengjører, renholder,

renholdsarbeider
vaskedame, vaskekone

დამნაშავე forbryter, gjerningsmann
skyldig

დამნაშავეობა kriminalitet
დამოკიდებულება avhengighet,

avhengighetsforhold
დამოკიდებული avhengig, uselvstendig
დამოკლება avkorte
დამონება trellbinde, slavebinde
დამონებული trellbundet
დამორჩილება underkaste, underordne,

undertvinge
დამორცხვება sjenere
დამოუკიდებელი selvstendig, uavhengig,

frittstående, upåvirket,
uberoende

დამოუკიდებლად selvstendig, uavhengig
დამოუკიდებლობა selvstendighet, uavhengighet
დამოწმება bekrefte

bekreftelse
bevitne
bevitnelse
verifisere
verifikasjon

დამოწმებული bekreftet
verifisert

დამპალი råtten, gjennområtten
დამპყრობელი erobrer, okkupant
დამჟავება forsure

surne
syrne

დამრგვალება runde, avrunde
დამრიგებელი klassestyrer, mentor
დამრღვევი forbryter
დამსაქმებელი arbeidsgiver
დამსახურება fortjene

fortjeneste
დამსახურებისამებრ som fortjent
დამსახურებული fortjent, velfortjent,

fortjenestefull

დამსგავსება etterlikne
etterligning

დამსწრე tilstedeværende, nærværende
დამსხვრევა knuse, finknuse, splintre
დამსხვრეული istykkerslått, sønderknust
დამსჯელი straffende
დამტენი lader, batterilader
დამტვერვა bestøve

bestøvning, pollinering
დამტვერილი nedstøvet
დამტვრევა knuse
დამტვრეული knust
დამტკიცება bevise, fastslå
დამტკიცებადი beviselig
დამტკიცებადობა beviselighet
დამუნჯებული stum, målløs
დამუქრება true
დამუშავება bearbeide, behandle

bearbeidelse, behandling
დამუშავებული bearbeidet
დამუხრუჭება bremse
დამუხტვა ladning
დამუხტული ladet
დამფინანსებელი kreditor
დამფუძნებელი grunnlegger, opphavsmann,

stifter
დამქანცველი slitsom
დამქაში drabant
დამქირავებელი arbeidsgiver
დამღლელი slitsom
დამღუპველი fordervelig, katastrofal,

ødeleggende
დამყარება etablere
დამყოლი lydig
დამშეული uthungret, utsultet
დამშვენება pynte
დამშვიდება berolige, betrygge, godsnakke,

trøste, lugne
დამშვიდობება farvel
დამშლელი nedbrytende
დამცავი beskyttende
დამცველი beskytter, forsvarer, verner,

vokter
დამცინავი forhånende
დამცირება fornedre, nedverdige, ydmyke

fornedrelse, ydmykelse
დამცირებული fornedret, nedverdiget
დამძიმება bebyrde, belaste, tynge
დამძიმებული betynget
დამწერლობა skrift
დამწვარი svidd

utbrent

დამთხვევა დამწვარი
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დამწვრობა forbrenning, brannsår
etsskade

დამწიფება modne
დამწნილება forsure

forsuring
დამწუხრება nedstemme, bedrøve, gremme
დამწუხრებული nedstemt, vemodsfull
დამწყები begynner, nybegynner
დამჭკნარი vissen
დამხმარე auksiliær

assistent, hjelp, medhjelper
დამხრჩვალი drukningsoffer

druknet
დამჯერი lydig
დანა kniv
დანაგვიანება forsøple, forurense

forsøpling, forurensning
დანაგვიანებული forsøplet, forurenset
დანადგარი anlegg, apparat
დანაზოგი sparepenger, sparemidler,

sparebeløp
დანაკარგი tap
დანაკლისი mangel, underskudd
დანალექი avleiring
დანამატი tilskudd, pålegg
დანამდვილებით sikkert
დანაოჭებული rynket
დანაპირები lovet, løftet
დანართი vedlegg
დანარჩენი andre, øvrige
დანატოვარი arv
დანაქვითი fradrag, fratrekk
დანაღვლიანება nedstemme, bedrøve, gremme
დანაღვლიანებული nedstemt, vemodsfull
დანაღმვა underminere

minelegging
დანაღმული minelagt
დანაშაულებრივი kriminell, forbrytersk
დანაშაული forbrytelse
დანაწევრება dele, oppstykke, segmentere,

fraksjonere
დანაწილებული fordelt
დანახარჯი utgift, kostnad

forbruk
დანახვა innse, se
დანგრევა ruinere, ødelegge
დანდობა benåde
დანებება gi opp
დანერგვა implementere, innarbeide,

innplante
დანიელი dane, danske
დანიურენოვანი danskspråklig
დანიური dansk

დანიშვნა forlove
fastsette
ansette

დანიშნულება formål, hensikt
დანიშნულებისამებრ hensiktsmessig
დანიშნული forlovet

fastsatt
ansatt

დანომვრა enumerere, nummerere
enumerasjon

დაობება mugne
დაობებული muggen
დაობლებული foreldreløs
დაოსტატებული kunstferdig
დაოფლიანებული utsvettet
დაოჯახება gifte

giftemål
familieetablering

დაოჯახებული gift
დაპატარავება minske, forminske, redusere
დაპატარავებული forminsket
დაპატენტება patentere
დაპატიმრება arrestere
დაპატიმრებული arrestant
დაპატიჟება invitere, spandere

invitasjon
დაპატიჟებული invitert
დაპირება love, løfte
დაპირებისამებრ som lovet
დაპირებული lovet, løftet
დაპირისპირება konfrontasjon, strid
დაპლომბვა fylle, plombere
დაპროექტება prosjektere

prosjektering
დაპურება bespise, mate
დაპყრობა erobre, okkupere, hærta

erobring, okkupasjon
დაპყრობითი erobrende
დაპყრობილი erobret, okkupert
დაჟანგვა ruste
დაჟანგული rusten
დაჟინება påstå, insistere
დაჟინებული bydende, innstendig
დარაჯი vakt, vekter, vokter
დარაჯობა vakte
დარბაზი hall, sal
დარგვა plante
დარგი bransje, fagområde,

saksområde, felt
დარგობრივი faglig, fagmessig
დარდი sørge, bekymre seg

sorg, bekymring
დარეგისტრირება registrere

დამწვრობა დარეგისტრირება
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დარეგისტრირებული registrert
დარეგულირება regulere

regulering
დარეკვა ringe
დარვინიზმი darwinisme
დართვა vedlegge

vedlegging
დარი finvær
დარიგება belære

utdele
დარიგებული utdelt
დარიშხანი arsen
დარიჩინი kanel
დარიცხვა legge til

belaste
დარტყმა banke, slå, støte
დარტყმაგამძლე slagbestandig
დარქმევა kalle, navngi, oppkalle
დარღვევა bryte

brudd
დარჩენა forbli
დარჩენილი gjenværende
დარწმუნება forsikre, forvisse
დარწმუნებით sikkert
დარწმუნებული sikker
დარწმუნებულობა sikkerhet, visshet
დასაბამი begynnelse, opprinnelse,

opphav, oppkomst, utspring
დასაბუთება begrunne, dokumentere
დასაბუთებადი dokumenterbar
დასაბუთებული begrunnet
დასავლეთაფრიკული vestafrikansk
დასავლეთევროპელი vesteuropeer
დასავლეთევროპული vesteuropeisk
დასავლეთელი vesterlending
დასავლეთი vest
დასავლეთიდან vestafra
დასავლეთით vestafor, vestover, vestpå
დასავლეთისკენ vestover
დასავლეთუკრაინული vestukrainsk
დასავლეთში vestpå
დასავლელი vesterlending
დასავლური vestlig, oksidental

vesterlandsk
დასათაურება gi overskrift
დასამარებული begravet
დასაოჯახებელი gifteferdig, gifteklar
დასასრული ende, slutt
დასატენი lader, batterilader
დასაფასებელი påskjønnelsesverdig

დასაფლავება begrave, gravlegge, jordfeste
begravelse, gravferd, likferd,
jordferd, jordfestelse,
jordfesting

დასაფლავებული begravet, gravlagd
დასაქმება sysselsette, beskjeftige
დასაქმებული ansatt, sysselsatt
დასაყრდენი støttepunkt
დასაშვები tillatelig
დასაჩუქრება belønne
დასაძინებელი dvaledrikk, sovedrikk
დასაწყისი begynnelse
დასახელება navn

nevne
დასახელებული nevnt
დასახიჩრება lemleste
დასახიჩრებული lemlestet
დასახლება bosette

bosetting
bygd

დასახლებული bosatt
befolket

დასევა angripe
angrep

დასევდიანება nedstemme, bedrøve, gremme
დასევდიანებული nedstemt, vemodsfull
დასველება væte, fukte
დასვენება hvile, slappe av
დასვენებული uthvilt
დასი trupp
დასივება bulne, hovne, svulme
დასისხლიანებული blodig
დასკვნა konklusjon, slutning
დასკვნითი avsluttende
დასმა sette
დასმენა avlytte, smuglytte
დასრულება avslutte, fullende, fullføre,

slutte
დასრულებული avsluttet, fullført, ferdig
დასტა bunke
დასტური bekreftelse
დასუნვა snuse
დასუსტება bli svak, svakne

svekke, avkrefte
დასუსტებული svekket
დასუფთავება rengjøre
დასწრება frammøte

tilstedeværelse
დასხდომა benke
დასხივება bestråle

bestråling
დასხმა fylle, skjenke
დასჯა straffe

დარეგისტრირებული დასჯა
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დასჯადი straffbar
დასჯადობა straffbarhet
დასჯილი straffet
დატანჯული forpint, plaget
დატბორვა oversvømme
დატბორილი oversvømt
დატევა romme
დატენა lade

ladning
დატენილი ladet
დატვირთვა bebyrde, belaste

belastning
დატვირთული belastet
დატირება begråte
დატკბობა ha det hyggelig

søte
დატოვება beholde, forbeholde

forlate
etterlate

დატუსაღება fengsle
დატყვევება fange
დატყვევებული fangen
დაუავადებელი usmittet
დაუბადებელი ufødt
დაუბალანსებელი ubalansert
დაუბანელი uvasket
დაუბეგრავი ubeskattet
დაუბეჭდავი utrykt
დაუბინძურებელი uforurenset
დაუბნეველი uforvirret
დაუბრკოლებელი problemfri, uproblematisk
დაუბრუნებელი ugjenkallelig
დაუგეგმავი planløs
დაუდანაშაულებელი uanklaget, utiltalt
დაუდასტურებელი ubekreftet, uverifisert
დაუდევარი uaktsom, forsømmelig
დაუდევრობა forseelse, uaktsomhet,

forsømmelighet
დაუვიწყარი uforglemmelig
დაუზარალებელი uskadet
დაუზარებელი beredvillig, tjenestevillig
დაუზეთავი usmurt
დაუზიანებელი uskadd
დაუზოგველი nådeløs
დაუზუსტებელი uspesifisert
დაუზღვეველი uforsikret
დაუთარიღებელი udatert
დაუთვალავი talløs, utallet, utellelig
დაუთვლელი uberegnet
დაუთოება stryke
დაუინტერესებელი uinteressert
დაუინტერესებლობა interesseløshet
დაუკავებელი uopptatt, ubesatt

დაუკავშირებელი utilknyttet, urelatert
დაუკანონებელი ulovfestet
დაუკეტავი ulåst
დაუკიდებელი uhengt
დაუკმაყოფილებელი misfornøyd, misnøyd, utilfreds
დაუკმაყოფილებლობა misnøye, utilfredshet

utilfredsstillelse
დაუკომპლექტებელი ubemannet
დაულაგებელი ustellet
დაუმაგნიტებელი umagnetisert
დაუმარცხებელი ubeseiret, uovervinnelig,

uslåelig
დაუმარცხებლობა uovervinnelighet
დაუმთავრებელი uferdig, ufullendt, uavsluttet,

ufullført
დაუმიწებელი ujordet
დაუმონტაჟებელი umontert
დაუმორჩილებელი ustyrlig, utemmet, utøylet,

ulydig
დაუმორჩილებლობა ulydighet
დაუმოწმებელი ubekreftet, uverifisert
დაუმრგვალებელი urundet
დაუმსახურებელი uforskyldt

ufortjent
დაუმსხვრეველი uknust
დაუმტვრეველი uknust
დაუმტკიცებადი ubeviselig
დაუმტკიცებადობა ubeviselighet
დაუმუშავებელი ubehandlet
დაუმუხტავი uladet
დაუმცირებელი ufornedret
დაუმძიმებელი ubetynget
დაუმწიფებელი umoden
დაუნდობელი nådeløs
დაუნდობლად nådeløst
დაუნომრავი unummerert
დაუოკებელი ubendig, ustillelig
დაუოჯახებელი ugift
დაუპატარავებელი uforminsket
დაუპატიჟებელი ubedt, ubuden
დაურიგებელი uutdelt
დაურწმუნებელი uviss
დაურწმუნებლობა uvisshet
დაუსაბუთებელი ubegrunnet, ugrunnet

udokumentert
დაუსაფლავებელი ubegravet
დაუსაქმებელი arbeidsledig, arbeidsløs
დაუსახელებელი unevnt
დაუსახლებელი ubebodd
დაუსრულებელი ufullendt, uavbrutt, uavsluttet,

ufullført
დაუსწრებლობა fravær, uteblivelse
დაუსჯელი straffri, ustraffet

დასჯადი დაუსჯელი
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დაუსჯელობა straffløshet, ustraffethet
დაუტენავი uladet
დაუტვირთავი ubelastet
დაუტყვევებელი ufangen
დაუფარავი udekket, utilslørt, utilhyllet
დაუფასებელი uverdsatt
დაუფინანსებელი ufinansiert
დაუფიქრებელი lettsindig, tankeløs,

ubetenksom, fåtenkt
დაუფიქრებლად tankeløst
დაუფიქრებლობა tankeløshet
დაუფიქსირებელი ufiksert
დაუფლება beherske, mestre
დაუფორმატებელი uformatert
დაუფუძნებელი ubegrunnet, ugrunnet
დაუფქვავი umalt
დაუქორწინებელი ugift
დაუღალავი utrettelig
დაუღლელი utrett

utrettelig
დაუღლელობა utrettelighet
დაუყოვნებლივ straks
დაუყოვნებლივი uoppholdelig, øyeblikkelig
დაუშვებელი utillatelig
დაუშვებლობა utillatelighet
დაუშინებელი fryktløs, uredd
დაუშიფრავი ukryptert
დაუშრეტელი uuttømmelig, uoppslitelig
დაუჩოქებელი ukuelig
დაუცდენელი treffsikker, skuddsikker
დაუცველი forsvarsløs, ubeskyttet,

vergeløs
დაუცველობა forsvarsløshet
დაუძინებელი søvnløs
დაუძლეველი uoverkommelig,

uovervinnelig, uslåelig
დაუწერელი uskrevet, uskreven
დაუჭმუჭნელი krøllfri
დაუხარისხებელი usortert
დაუხედავი usett
დაუჯერებელი usannsynlig, utrolig
დაფა tavle
დაფანტვა spre, strø
დაფარვა bedekke, belegge, dekke,

omfatte
avbetale, nedbetale, utbetale

დაფარული dekt, tildekt, tilhyllet
დაფასება verdsette, påskjønne, sette pris

på, prisfastsette
დაფასებული verdsatt
დაფასოებული ferdigpakket
დაფდაფი bongo, bongotromme
დაფეხმძიმება besvangre

დაფინანსება finansiering
დაფინანსებული finansiert
დაფიქრება betenke
დაფიქსირება fastsette, fastlegge, fiksere
დაფიქსირებული fast, fiks
დაფიცება beedige
დაფლეთილი fillet
დაფნა laurbær
დაფორმატებული formatert
დაფრთხობა skremme
დაფუძნება fundere, grunnlegge, stifte,

opprette
begrunne, basere

დაფქვა kverne, male
დაფშვნა smuldre, pulverisere, finmale
დაქალი venninne
დაქანცვა slite
დაქანცული sliten
დაქვემდებარება undergi, underordne
დაქვემდებარებული underordnet
დაქვითვა trekke

trekk, fradrag
დაქვრივებული enke, enkefru, enkemann
დაქირავება ansette
დაქირავებული ansatt
დაქორწინება gifte
დაქორწინებული gift
დაქოქვა starte
დაქსაქსული uenstemmig
დაქცევა forfalle

forfall
დაქცეული forfallen, forkommen
დაღარული furet
დაღება gape
დაღვრა spille
დაღვრემილი nedslått, nedstemt
დაღი brennemerke, svimerke
დაღლა slite
დაღლილი sliten, trett
დაღლილობა tretthet
დაღმა ned, nedover
დაღმავალი avtagende, nedgående,

nedstigende
დაღმართი bakke, nedforbakke,

nedoverbakke, utforbakke
დაღმასვლა nedgang
დაღუპვა falle, omkomme

fall, undergang
დაღუპული fallen
დაყაჩაღება ran, røveri
დაყაჩაღებული ransoffer

დაუსჯელობა დაყაჩაღებული
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დაყენება sette
installere
installasjon

დაყოვნება forsinke, hemme
დაყოლიება overbevise, overtyde, overtale
დაყოფა dele
დაყრა felle
დაყრდნობა lene

basere
დაყრუება døve
დაშავება forbryte

såre
skade, beskadige

დაშავებული forslått
დაშენა beskyte
დაშვება la, tillate

tillatelse
adgang

დაშვებული tillatt
დაშინება skremme
დაშიფრვა kryptere

kryptering
დაშლა oppløse

nedbryte
spalte, splitte
demontere
oppløsning
spalting, fisjon

დაშლადი spaltbar, nedbrytbar,
nedbrytelig

დაშნა kårde
დაშორება adsplitte

avstand
დაშორებული fjern, avsides
დაშოშმინება berolige
დაჩაგვრა undertrykke
დაჩეხილი opphakket
დაჩირქება verke, suppurere
დაჩლუნგება fordumme
დაჩოქება knele
დაჩოქილი knelt
დაჩრდილვა overskygge, overstråle,

tilsløre, skyggelegge
დაჩრდილული overskygget, skyggelagt
დაჩქარება forhaste, framskynde,

påskynde
forhastelse, framskyndelse

დაჩქარებული hastig
დაცარიელებული tom
დაცემა falle

დაცვა beskytte, forsvare
bevare
frede, fredlyse, verne
bevokte, vakte
beskyttelse
forsvar
bevaring
vern
bevoktning
vakt, vakthold

დაცვეთილი utslitt, tynnslitt
დაცვითი forsvarsmessig
დაცვისუნარიანობა vernedyktighet
დაცინვა forhåne, spotte, bespotte
დაცლა tømme, uttømme
დაცობა korke
დაცობილი korket
დაცული beskyttet, vernet
დაძაბვა anspenne, anstrenge, spenne
დაძაბული anspent, spent, spenningsfylt,

spenningsladet,
spenningsmettet

დაძაბულობა spenning
დაძალება tvinge
დაძახება anrope, kalle
დაძვრა starte
დაძინება sovne

lulle
დაძლევა bekjempe, beseire, overvinne

klare, overgå, overkomme
დაძლევადი overkommelig
დაძლეული overvunnet
დაძმობილება forbrødring
დაწებება klebe
დაწევა dempe, nedsette, redusere,

synke
დაწერა skrive
დაწერილი ferdigskrevet
დაწესება etablere, forordne
დაწესებულება institusjon
დაწეული nedsatt, redusert
დაწვა brenne
დაწვენა legge

innlegge
innleggelse

დაწვრილებითი detaljert
დაწინაურება forfremme, opphøye
დაწინწკვლა dynke, drysse, strø
დაწიოკება plyndre
დაწკაპუნება klikke

klikk
დაწმენდა rense
დაწნეხა presse

დაყენება დაწნეხა
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დაწოლა trykke
დაწუნება avvise

kassere, utrangere
დაწყება begynne, igangsette, starte
დაწყებითი igangsettende
დაწყებული igangsatt
დაწყევლა forbanne, fordømme
დაწყევლილი forbannet
დაწყვილება parre
დაწყნარება berolige, betrygge, godsnakke,

trøste
stille, lugne

დაწყნარებული rolig
დაწყობა legge
დაჭაობება forsumpe
დაჭაობებული sumpet, sumpig, vannsyk
დაჭაშნიკება vinsmaking
დაჭერა fange, gripe
დაჭიმვა strekke
დაჭიმულობა strekking, tensjon
დაჭკვიანება bli klokere
დაჭკნობა visne
დაჭმუჭნა krølle
დაჭმუჭნული sammenkrøllet
დაჭრა skjære

såre
დაჭრილი opphakket

såret
დახაზვა plotte, tegne
დახამხამება blunke

blunk, øyeblikk
დახარისხება sortere, rangere
დახარისხებული sortert
დახარჯული utbrukt
დახასიათება beskrive, betegne

karakterisere, kjennetegne,
prege, særprege

დახევა rive
დახელოვნებული kunstferdig
დახეული forreven, fillet, laset
დახვედრა møte
დახვევა kruse, krølle

tvinne, vinde
დახვეული krus, kruset
დახვეწა fullkommengjøre

fullkommengjørelse
დახვეწილი fin, forfinet, fornem
დახვრეტა skyte
დახლი disk
დახმარება hjelpe

hjelp
დახოცვა drepe, myrde

დახრა bøye, skråne
skråning, helning

დახრილად skrås
დახრილი nedbøyd, nedoverbøyd, skjev,

skrå
დახრილობა helning
დახრჩობა drukne

kvele
დახსნა utløse

utløsning
დახუთული lummer
დახურდავება veksle
დახურვა lukke, stenge
დახურული lukket, tillukket
დახუჭვა lukke
დახშობა dempe

undertrykke
დაჯავშნა reservere, bestille
დაჯარიმება bøtelegge

bøteleggelse, bøtelegging
დაჯარიმებული bøtelagt
დაჯახება kollidere

kollisjon
დაჯგუფება gruppere

gruppering
დაჯდომა benke

lande
landing

დაჯერება adlyde, lyde
დაჯილდოება begave, belønne
დგომა stå
დგუში stempel
დებატი debatt
დებილი debil, tulling
დებიტი debet
დებიუტანტი debutant
დებიუტი debut
დებულება vedtekt
დეგენერაცია degenerasjon
დეგრადაცია degradasjon
დეგრადირებული degradert
დეგრესია degresjon
დეგრესიული degressiv
დეგუსტატორი vinsmaker
დეგუსტაცია vinsmaking
დედა mor, mamma, moder
დედააზრი grunntanke, hovedpoeng,

kjernepunkt
დედაარსი essens, hovedinnhold,

hovedessens
დედაენა morsmål

დაწოლა დედაენა
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დედაკაცი kvinne, kjerring,
damemenneske,
kvinnemenneske

დედაკაცური kjerringaktig
დედალი hunn, hunndyr
დედამთილი svigermor
დედამისი mora hans, hans mor, mora

hennes, hennes mor
დედამიწა jord, jordkule
დედანი original

originaldokument
დედაფუტკარა svinerot
დედაქალაქელი hovedstadsbeboer
დედაქალაქი hovedstad
დედაშენი mora di, din mor
დედაჩემი mora mi, min mor
დედიკო mor, mamma
დედინაცვალი stemor
დედისერთა enebarn, alenebarn
დედისეული moderlig
დედმამიშვილი søsken, helsøsken
დედობა maternitet, moderskap,

morskap
დედობილი fostermor, adoptivmor
დედობრივი moderlig
დედოფალა vesel, snømus
დედოფალი dronning
დედოფლისებური dronningliknende
დედოფლისთითა legeveronika
დედუქცია deduksjon
დედუქციური deduktiv
დევალვაცია devaluering
დევალვირება devaluere
დევი jutul, troll
დევიზი motto
დევისპირა løvemunn
დევნა forfølge, jage

forfølgelse, jakt
დევნილი flyktning
დევონური devonisk
დეზერტირი desertør
დეზი spore
დეზინფექცია desinfeksjon
დეზინფიცირება desinfisere
დეზინფორმაცია desinformasjon
დეზოდორანტი deodorant, luktfjerner
დეზორიენტირება desorientere
დეიდა tante, moster, morsøster
დეიდაშვილი søskenbarn, fetter, kusine
დეიტერიუმი deuterium
დეკა rhododendron
დეკადა dekade
დეკანატი dekanat

დეკანი dekan, dekanus
დეკემბერი desember
დეკლარაცია angivelse, deklarasjon
დეკლარირება deklarere

deklarering
დეკლინაცია deklinasjon
დეკოდირება avkode, dekode
დეკომპრესია dekompresjon
დეკორატიული dekorativ
დეკორაცია dekorasjon
დეკრეტი dekret, forordning

fødselspermisjon
დეკრიმინალიზაცია avkriminalisering
დელეგატი delegat
დელეგაცია delegasjon
დელიკატესი delikatesse, lekkerbisken
დელიკატური delikat, kilden, kinkig
დელიკატურობა finfølelse
დელტაპლანი glider, glidefly, seglfly, seilfly,

svevefly
დელფინარიუმი delfinarium
დელფინი delfin, springer
დემაგოგი demagog
დემაგოგია demagogi
დემაგოგიური demagogisk
დემარკაცია avgrensning, demarkasjon
დემობილიზაცია demobilisering
დემობილიზება demobilisere

demobilisering
დემოგრაფია demografi
დემოგრაფიული demografisk
დემოკრატი demokrat
დემოკრატია demokrati
დემოკრატიზაცია demokratisering
დემოკრატიული demokratisk
დემონი demon
დემონსტრანტი demonstrant
დემონსტრაცია demonstrasjon, protesttog
დემონსტრირება demonstrere
დემონტირება demontere
დემორალიზება demoralisere
დემორალიზებული demoralisert
დემოტივაცია demotivasjon
დემპინგი dumping
დენა renne
დენადი flyttende, fluid
დენადობა fluiditet
დენდრარიუმი arboret
დენდროლოგი dendrolog
დენდროლოგია dendrologi
დენდროლოგიური dendrologisk
დენდროქრონოლოგია dendrokronologi
დენდროქრონოლოგიური dendrokronologisk

დედაკაცი დენდროქრონოლოგიური
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დენთი sprengstoff, krutt
დენი strøm
დენმიმღები strømavtaker, strømnedtaker
დეპარტამენტი departement, etat
დეპეშა depesje
დეპოზიტი innskudd, bankinnskudd

depositum
დეპორტაცია deportasjon
დეპრესია depresjon
დეპრესიული depressiv, nedstemmende,

forstemmende
დეპუტატი parlamentsmedlem,

stortingsrepresentant
დერეფანი korridor
დერმატოლოგი dermatolog, hudlege,

hudspesialist
დერმატოლოგია dermatologi
დერმატოლოგიური dermatologisk
დესერტი dessert
დესპოტი despot
დესტრუქციული destruktiv
დეტალი detalj
დეტალური detaljert, omstendelig,

utførlig, nøyaktig
დეტერმინანტი determinant
დეტერმინიზმი determinisme
დეტერმინირებული determinert
დეტერმინისტი determinist
დეტერმინისტული deterministisk
დეტექტივი detektiv, krimbok
დეტექტორი detektor
დეტონაცია detonasjon
დეტონირება detonere
დეფექტი defekt, abnormitet, mangel
დეფექტური mangelfull
დეფისი bindestrek
დეფიციტი deficit, mangel
დეფლაცია deflasjon
დეფლორაცია deflorasjon
დეფორმაცია deformasjon
დეფორმირება deformasjon
დეფორმირებული deformert
დეცენტრალიზაცია desentralisering
დეცენტრალიზება desentralisere

desentralisering
დეციბელი desibel
დეციმეტრი desimeter
დიაბეტი diabetes, sukkersyke,

sukkersjuke
დიაგნოზდასმული diagnostisert
დიაგნოზდაუსმელი udiagnostisert
დიაგნოზი diagnose
დიაგნოსტიკა diagnostikk

დიაგონალი diagonal
დიაგონალიზებადი diagonaliserbar
დიაგონალური diagonal
დიაგრამა diagram
დიადი stor
დიალექტი dialekt, målføre
დიალექტოლოგი dialektolog
დიალექტოლოგია dialektologi
დიალექტოლოგიური dialektologisk
დიალიზი dialyse
დიალოგი dialog
დიამაგნეტიზმი diamagnetisme
დიამაგნიტური diamagnetisk
დიამეტრალური diametral
დიამეტრი diameter
დიაპაზონი bånd
დიაპოზიტივი lysbilde, diapositiv
დიაპროექტორი lysbildeapparat,

lysbildeframviser
დიასახლისი husfrue, husmor
დიასახლისობა hushold
დიასკოპი diaskop, lysbildeapparat,

lysbildeframviser
დიასპორა diaspora
დიაფილმი billedbånd, lysbildeforedrag,

lysbildeserie
დიაფრაგმა blender, diafragma
დიახ ja, jo
დიდაქტიკა didaktikk
დიდბაია bekkeblom, soleihov
დიდბორბლიანი storhjulet
დიდგვაროვანი ættstor
დიდგულა hyll, hyllebær
დიდება berømthet, glorie, storhet, ære

berømme, glorifisere, lovprise,
lovsynge

დიდებულება storhet
დიდებული majestetisk, ærerik
დიდედა bestemor, farmor, mormor
დიდთავა storhodet
დიდთვალა storøyd
დიდთოვლობა kraftig snøfall
დიდი stor
დიდლაქა storflekket
დიდმკერდა storbrystet
დიდნისკარტა stornebbet
დიდსულოვანი høymodig
დიდსულოვნება høymodighet
დიდტუჩა storleppet
დიდყვავილა storblomstret
დიდყურა storøret
დიდცხვირა storneset
დიდძალი mektig

დენთი დიდძალი
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დიდწვერა storskjegget
დიდხანს i lang tid, lenge
დიელექტრიკი dielektrikum
დიეტა diett, kosthold
დიეტოლოგი dietetiker, dietist
დიეტოლოგია dietetikk
დიეტური dietisk
დივანი sofa
დივერგენცია divergens
დივერსანტი sabotør
დივერსია sabotasje
დივერსიფიკაცია diversifikasjon
დივერსიფიცირება diversifisere
დივიზია divisjon
დიზაინერი formgiver
დიზაინი design, formgiving
დიზელელექტრო dieselelektrisk
დიზელი diesel
დიზენტერია dysenteri
დილა morgen
დილაადრიან grytidlig
დილატაცია dilatasjon
დილემა dilemma
დილეტანტი dilettant
დილეტანტური dilettantisk, dilettantmessig
დილით om morgenen
დინამიკა dynamikk
დინამიკური dynamisk
დინამიტი dynamitt
დინამიური dynamisk
დინამო dynamo
დინამომეტრი dynamometer
დინარი dinar
დინასტია dynasti
დინგო dingo
დინდგელი propolis
დინება strømme

strøm, strømning
დინებით medstrøms
დინოზავრი dinosaur
დინჯად sakte, langsomt
დინჯი saktmodig
დიოდი diode
დიოპტრია dioptri
დიოქსინი dioksin
დიპლომატი diplomat
დიპლომატია diplomati
დიპლომატიური diplomatisk
დიპლომი diplom
დიპოლი dipol
დირე bjelke
დირექტივა direktiv
დირექტორი direktør

დირექცია direksjon
დირიჟაბლი luftskip
დირიჟორი dirigent
დისბალანსი ubalanse
დისერტაცია avhandling
დისიდენტი dissident
დისიდენტური dissidentisk
დისკეტი diskett
დისკვალიფიკაცია diskvalifikasjon
დისკი plate, disk, skive
დისკისებრი skiveformet
დისკოგრაფია diskografi
დისკოთეკა diskotek
დისკრედიტირება diskreditere

diskreditering
დისკრეტული diskret
დისკრიმინაცია diskriminasjon,

forskjellsbehandling
დისკრიმინირება diskriminere,

forskjellsbehandle
დისკუსია diskusjon, ordskifte

diskutere
დისლექსია dysleksi, ordblindhet
დისლექსიკი ordblind
დისონანსი dissonans, mislyd
დისოციაცია dissosiasjon
დისპერსია dispersjon
დისპროპორცია disproporsjon
დისპროპორციული disproporsjonal,

uforholdsmessig
დისტილირება destillasjon
დისტრიბუტორი distributør
დისტრიბუცია distribusjon
დისციპლინა disiplin, kustus
დისციპლინარული disiplinær
დისციპლინირებული disiplinert
დისწული søsterdatter, søstersønn,

tantebarn
დისჰარმონია disharmoni
დიფგანტოლება differensiallikning,

differensialligning
დიფგეომეტრია differensialgeometri
დიფერენციალი differensial
დიფერენციალური differensiell
დიფერენცირება differensiering, derivasjon

derivere
დიფერენცირებადი deriverbar, differensierbar
დიფერენცირებადობა deriverbarhet
დიფთონგი diftong, tvelyd
დიფრაქცია diffraksjon
დიფტერია difteri
დიფუზია diffusjon

დიდწვერა დიფუზია
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დიქტატორი diktator, enevoldshersker,
enevoldsstyrer

დიქტატორული diktatorisk
დიქტატურა diktatur
დიქტორი hallodame, hallomann
დიქტოფონი diktafon
დიქცია diksjon
დიშვილი søsterdatter, søstersønn,

tantebarn
დნობა smelte, tine, tø
დობერმანი dobermann,

dobermannpinsjer
დოგი dogge
დოგმა dogme, trossetning
დოგმატიკა dogmatikk, dogmelære
დოგმატიკოსი dogmatiker
დოვლათი skatt, verdi
დოზა dose
დოზირება dosering
დოკი dokk
დოკუმენტალური dokumentarisk
დოკუმენტაცია dokumentasjon
დოკუმენტი dokument
დოკუმენტირება dokumentere
დოკუმენტირებადი dokumenterbar
დოკუმენტირებული dokumentert
დოკუმეტური dokumentarisk
დოლარი dollar
დოლბანდი gas
დოლი tromme
დომბა visent, europeisk bisonokse
დომენი domene
დომინირებადი dominerende
დომინირებული dominant
დომინო domino
დომკრატი donkraft, jekk
დონე nivå, trinn
დონორი blodgiver, donor, giver
დოპინგი doping, dopingmiddel,

dopingpreparat
დოსიე dossier
დოქი kanne, mugge
დოქტორანტურა doktorgradsprogram
დოქტორი doktor
დოქტრინა doktrine
დოღი hesteveddeløp, veddeløp
დოყლაპია suppegjøk
დოცენტი dosent
დრაივერი driver
დრაკონი drage
დრაკონული drakonisk, monstrøs
დრამა drama
დრამატიზება dramatisere

დრამატული dramatisk
დრამატურგი dramatiker
დრამატურგია dramaturgi
დრაჟე drasje
დრაქმა drakme
დრაცენა draketre
დრეკადი fjærende, elastisk, tøyelig
დრეკადობა fjæring, elastisitet, tøyelighet
დრელი drillbor
დრენაჟი drenasje
დრო tid
დროგამოშვებით innimellom, tidvis, av og til,

periodevis
დროდადრო innimellom, tidvis, av og til,

periodevis
დროებით midlertidig
დროებითი midlertidig, temporær
დროებითობა midlertidighet
დროზერა soldogg
დროითი tidsmessig
დრომოჭმული foreldet, gammeldags,

gammelmodig
დროულად i tide
დროული betimelig, tidsnok
დროშა flagg, fane
დრუნჩი snute, tryne
დუალიზმი dualisme
დუალობა dualitet, dobbelthet
დუბლირება dublere
დუდღობო ananaskirsebær, kinesisk

stikkelsbær
დუელი duell
დუეტი duett
დუიმი tomme
დუმასოკო ringløs smørsopp
დუმილი taushet

tie
დუმფარა nøkkeblom, nøkkeblomst,

nøkkerose, vannlilje
დუნდული rumpeball
დუჟინი dusin, tylft
დურაჯი halsbåndfrankolin
დურბინდი binokkel, kikkert
დურგალი snekker
დუღება koke
დუღილი kokeprosess
დღე dag

dagtid
დღეგრძელი langvarig
დღეგრძელობა skål
დღევანდელი dagfersk

nåværende
დღევანდელობა nåtid

დიქტატორი დღევანდელობა
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დღემდე ennå
დღეობა navnedag
დღეს idag
დღესასწაული fest, helg, helgedag, helligdag,

høytidsdag
დღისით på dagtid
დღიური dagbok, minnebok

karakterbok
დღნაჩვი ekornunge
ებრაელი jøde
ებრაული jødisk
ეგ den, det

denne, dette
ეგებ kanskje
ეგვიპტელი egypter
ეგვიპტური egyptisk
ეგზალტაცია eksaltasjon
ეგზეგეზა eksegese
ეგზემა eksem
ეგზემპლარი eksemplar
ეგზისტენციალიზმი eksistensfilosofi,

eksistensialisme
ეგზისტენციალისტი eksistensfilosof, eksistensialist
ეგზისტენციალისტური eksistensialistisk,

eksistensfilosofisk
ეგზოსფერო eksosfære
ეგზოტერიკული eksoterisk
ეგზოტიკური eksotisk
ეგიდა ægide
ეგო ego
ეგოიზმი egoisme
ეგოისტი egoist
ეგოისტური egoistisk
ეგოცენტრიზმი egosentrisitet, egosentrisme
ეგოცენტრისტი egosentriker
ეგოცენტრული egosentrisk
ეგრევე straks
ეგრეთწოდებული såkalt
ედელვაისი edelweiss
ედემი eden
ევაკუაცია evakuasjon
ევაკუირება evakuere
ევკალიპტი eukalyptus
ევკლიდური euklidsk
ევოლუცია evolusjon
ევოლუციონისტური evolusjonistisk
ევოლუციური evolusjonsmessig
ევრაზიელი eurasier
ევრაზიული eurasisk
ევრო euro
ევროატლანტიკური euroatlantisk
ევროზონა eurosone, euroområde
ევროთანამშრომლობა eurosamarbeid

ევროპარლამენტი europaparlament
ევროპელი europeer
ევროპული europeisk
ევროსაბჭო europaråd
ევროსკეპტიკოსი euroskeptiker
ევროცენტრული eurosentrisk
ეზო gård
ეთანოლი etan
ეთერზეთი eterolje, eterisk olje
ეთერი eter
ეთიკა etikk, morallære
ეთიკური etisk
ეთილენი etylen
ეთიოპიელი etiopier
ეთიოპიური etiopisk
ეთნიკური etnisk
ეთნოგრაფი etnograf
ეთნოგრაფია etnografi
ეთნოგრაფიული etnografisk
ეთნოისტორიული etnohistorisk
ეთნოკონფლიქტი etnisk konflikt
ეთნოლოგი etnolog
ეთნოლოგია etnologi
ეთნოლოგიური etnologisk
ეთნოწმენდა etnisk rensning
ეიფორია eufori, begeistringsrus
ეიფორიული euforisk
ეკალი torn
ეკალმუხა ibenholt
ეკალცოცხი stjerneknoppurt
ეკვატორი ekvator
ეკვატორული ekvatorial
ეკვივალენტი ekvivalent
ეკვივალენტობა ekvivalens
ეკვივალენტური ekvivalent
ეკვილიბრისტი ekvilibrist, balansekunstner
ეკვილიბრისტიკა balansekunst
ეკიპაჟი bemanning, besetning,

ekvipasje, mannskap
ეკლებიანი pigget, tagget, tornefull, tornet
ეკლესია kirke, gudshus
ეკლესიათაშორისი mellomkirkelig, tverrkirkelig
ეკლესიური kirkelig
ეკლიანი pigget, tagget, tornefull, tornet
ეკლიპტიკა ekliptikk
ეკოკატასტროფა økokatastrofe
ეკოლოგი økolog
ეკოლოგია økologi, miljøfag,

miljøforsking
ეკოლოგიური økologisk
ეკონომია spare
ეკონომიკა økonomi, økonomikk
ეკონომიკური økonomisk

დღემდე ეკონომიკური
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ეკონომისტი økonom
ეკონომიურად sparsomt
ეკონომიური besparende, sparsom,

sparsommelig
kostnadseffektiv

ეკონომიურობა sparsomhet, sparsommelighet
ეკონომკლასი økonomiklasse
ეკოპრობლემა økologisk problem
ეკოსისტემა økosystem
ეკოტურიზმი økoturisme
ეკოწონასწორობა økobalanse
ეკრანი skjerm
ელამი skjeløyd, skjevøyd
ელასტიკური elastisk, strekkbar, tøybar,

tøyelig
ელასტიკურობა elastisitet, strekkbarhet,

tøyelighet
ელეგანტური elegant
ელეგანტურობა eleganse
ელემენტარული elementær
ელემენტი element
ელენთა milt
ელექტორატი elektorat
ელექტრიკოსი elektriker
ელექტრიფიკაცია elektrifisering
ელექტროანძა elmast
ელექტრობა elektrisitet
ელექტრობუსი elbuss
ელექტროგადაცემა kraftoverføring
ელექტროგამტარობა admittans, ledningsevne
ელექტროგაყვანილობა ledningsnett, ledningstrekking
ელექტროგენერატორი elektrisitetsgenerator
ელექტროგენერაცია elektrisitetsproduksjon,

elproduksjon
ელექტროგიტარა elektrisk gitar
ელექტროდენი elektrisk strøm
ელექტროდი elektrode
ელექტროდინამიკა elektrodynamikk
ელექტროდინამიკური elektrodynamisk
ელექტროენერგია elkraft
ელექტროენცეფალოგრამა elektroencefalogram
ელექტროენცეფალოგრაფია elektroencefalografi
ელექტროინჟინერი elektroingeniør
ელექტროკაბელი elkabel
ელექტროკარდიოგრამა elektrokardiogram
ელექტროლიზი elektrolyse
ელექტროლიტი elektrolytt
ელექტრომაგნეტიზმი elektromagnetisme
ელექტრომაგნიტი elektromagnet
ელექტრომაგნიტური elektromagnetisk
ელექტრომამოძრავებელი elektromotorisk
ელექტრომანქანა elbil
ელექტრომასრა stikkontakt, vegguttak

ელექტრომატარებელი eltog
ელექტრომობილი elbil
ელექტრომომარაგება elforsyning,

elektrisitetsforsyning,
strømforsyning, strømtilførsel

ელექტრომრიცხველი elektrisitetsmåler
ელექტრონვოლტი elektronvolt
ელექტრონი elektron
ელექტრონიკა elektronikk
ელექტრონული elektronisk
ელექტრორკალი lysbue
ელექტროსადგური elverk, kraftverk,

kraftverksanlegg,
kraftverkstasjon

ელექტროსაპარსი barbermaskin
ელექტროსტატიკა elektrostatikk
ელექტროსტატიკური elektrostatisk
ელექტროტექნიკა elektroteknikk
ელექტროტექნიკური elektroteknisk
ელექტროუსაფრთხოება elsikkerhet
ელექტროქიმია elektrokjemi
ელექტროქიმიური elektrokjemisk
ელექტროქსელი strømnett, kraftnett,

elektrisitetsnett,
elektrisitetsnettverk

ელექტროშედუღება lysbuesveise, lysbuesveising
ელექტროშოკი elektrosjokk
ელექტროჩაიდანი vannkoker
ელექტროძრავა elektromotor
ელექტროწრედი strømkrets
ელექტრული elektrisk
ელვა lyn

glidelås
ელვარე gnistrende, skimrende,

glimrende
ელვარება blinke, gnistre, skimre, glimre

blink, skimmer, glimt,
lynglimt

ელვასავით lynfort, lynraskt
ელვისებურად lynraskt
ელვისებური lynende, lynrask, lynkjapp,

lynsnar, brennsnar,
kometaktig

ელიტა elite
ელიტარული elitær
ელიფსი ellipse
ელიფსოიდალური ellipsoidisk
ელიფსოიდი ellipsoide
ელიფსური elliptisk
ელმავალი trekkvogn, ellok
ელმავალმშენებელი ellokbyggeri, lokbyggeri,

lokomotivbyggeri

ეკონომისტი ელმავალმშენებელი
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ელმავალმშენი ellokbyggeri, lokbyggeri,
lokomotivbyggeri

ელმანქანა elbil
ელმომარაგება elforsyning,

elektrisitetsforsyning,
strømforsyning, strømtilførsel

ელსმენი telefon
ელფერი fargetone

anstrøk, biklang, bismak
ელფი alv
ელფოსტა epost, skjermbrev
ელჩი ambassadør
ემალი emalje
ემანსიპაცია emansipasjon, frigjøring
ემანსიპირებული frigjort
ემბარგო embargo
ემბლემა emblem, kjennemerke,

kjennetegn
ემბრიოლოგი embryolog
ემბრიოლოგია embryologi
ემბრიოლოგიური embryologisk
ემბრიონი foster, embryo
ემბრიონული embryonal, embryonisk
ემიგრანტი emigrant, utvandrer
ემიგრაცია emigrasjon, utvandring
ემიგრირება emigrere, utvandre
ემირატი emirat
ემირი emir
ემისია emisjon
ემოცია emosjon
ემოციური emosjonell, følelsesbetont,

følelsesfull, følelsesfylt,
følelsesladd, følelsesladet

ემპირიული empirisk
ემუ emu
ემულატორი emulator
ემულსია emulsjon
ენა mål, språk

tunge
ენაბლუ stammer
ენათმეცნიერება språkvitenskap,

språkforskning,
språkgransking

ენათმეცნიერი språkforsker, språkgransker,
språkviter

ენათმეცნიერული språkvitenskapelig
ენამახვილი veltalende
ენამრგვალა skivetungefrosk
ენასოკო liten klubbesopp
ენაჩლიფინა stammer
ენდემი endemisk art
ენდემური endemisk
ენდოკრინოლოგი endokrinolog

ენდოკრინოლოგია endokrinologi
ენდოკრინოლოგიური endokrinologisk
ენდოკრინული endokrin, indresekretorisk
ენდრონიკა maure
ენერგეტიკა energetikk
ენერგეტიკული energetisk
ენერგია energi
ენერგიული sprek, vital
ენერგობაზარი kraftmarked
ენერგობალანსი energibalanse
ენერგობლოკი kraftblokk
ენერგოგანაწილება kraftdistribusjon
ენერგოგანვითარება energiutvikling
ენერგოგენერაცია kraftproduksjon
ენერგოდამზოგავი energisparende
ენერგოდანაკარგი energitap
ენერგოეფექტური energieffektiv
ენერგოეფექტურობა energieffektivitet
ენერგოექსპორტერი energieksportør
ენერგოექსპორტი krafteksport, energieksport
ენერგოკრიზისი kraftkrise, energikrise
ენერგომატარებელი energibærer
ენერგომიწოდება kraftforsyning,

energiforsyning,
energitilførsel,
energileveranse, kraftlevering

ენერგომოთხოვნა energibehov,
energietterspørsel, kraftbehov,
kraftetterspørsel

ენერგომომარაგება kraftforsyning,
energiforsyning,
energitilførsel,
energileveranse, kraftlevering

ენერგომომწოდებელი energileverandør
ენერგომომხმარებელი energibruker
ენერგომოწოდება kraftforsyning,

energiforsyning,
energitilførsel,
energileveranse, kraftlevering

ენერგომოხმარება kraftforbruk, energibruk,
energiforbruk, energikonsum

ენერგომწარმოებელი kraftprodusent
ენერგოპოლიტიკა energipolitikk
ენერგოპროექტი energiprosjekt
ენერგორესურსი kraftressurs, energiressurs
ენერგოსექტორი energisektor
ენერგოსისტემა kraftsystem, energisystem
ენერგოტევადი energikrevende,

kraftkrevende, kraftintensiv
ენთუზიაზმი entusiasme
ენთუზიასტი entusiast
ენკენისთვე september
ენობრივი språklig, språkmessig

ელმავალმშენი ენობრივი
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ენოტი vaskebjørn, halvbjørn
ენოტისებრი vaskebjørnlignende
ენტალპია entalpi
ენტეროვირუსი enterovirus
ენტომოლოგი entomolog, insektforsker
ენტომოლოგია entomologi, insektlære
ენტომოლოგიური entomologisk
ენტროპია entropi
ენცეფალიტი hjernebetennelse
ენცეფალოგრამა encefalogram
ენცეფალოგრაფია encefalografi
ენციკლოპედია encyklopedi, leksikon
ენციკლოპედიური encyklopedisk
ეოცენი eocen
ეპარქია bispedømme
ეპიგრაფი epigraf
ეპიდემია epidemi
ეპიდემიისებური epidemiliknende
ეპიდემიოლოგი epidemiolog
ეპიდემიოლოგია epidemiologi
ეპიდემიოლოგიური epidemiologisk
ეპიდემიური epidemisk
ეპიზოდი episode
ეპიზოდური episodisk, episodeaktig
ეპითეტი epitet
ეპილაცია epilasjon
ეპილეფსია epilepsi
ეპილეფსიური epileptisk
ეპისკოპოსი biskop
ეპიცენტრი episenter, episentrum
ეპოქა epoke, tidsepoke
ეპოქალური epokegjørende,

epokedannende
ერა æra
ერაყელი iraker
ერაყული irakisk
ერბო klaret smør
ერბოკვერცხი eggerøre, omelett, eggeomelett
ერგონომიკა ergonomi
ერე øre
ერეტიკოსი kjetter, fritenker, heretiker
ერექცია ereksjon
ერთად sammen
ერთადგილიანი ensetes
ერთადერთი eneste, enestående, singel,

singulær
ერთადერთხელ bare en gang
ერთანძიანი enmastet
ერთატომიანი enatomig, enatomisk
ერთაშორისი mellomfolkelig
ერთბაშად med en gang

sammen
ერთბორბლიანი etthjuls

ერთგანზომილებიანი endimensjonal
ერთგვარი en type, et slags
ერთგვაროვანი enhetlig, ensartet, jevn,

likeartet
ერთგვაროვნება homogenitet, ensartethet
ერთგულება hengivenhet, lojalitet, troskap
ერთგული hengiven, lojal, trofast,

usvikelig
ერთდიუიმიანი entoms
ერთდროულად samtidig
ერთდროული samtidig
ერთდღიანი endags
ერთენოვანი enspråklig, ettspråklig
ერთეული enhet
ერთეულოვანი enkelt
ერთვალენტიანი monovalent, enverdig
ერთვარსკვლავიანი enstjernes
ერთზოლიანი enfelts
ერთთვიანი månedlang
ერთი en, ett
ერთიანი ener, ettall

enhetlig
ერთიანობა fellesskap
ერთიდაიმავე samme
ერთკაციანი enmanns
ერთკვერცხისეული enegget
ერთკვირიანი ukelang
ერთკუზიანი enpuklet
ერთლიანდაგიანი ensporet, enkeltsporet
ერთმანეთი hverandre
ერთმანეთში seg imellom
ერთმართველობა eneherredømme
ერთმარცვლიანი enstavelses
ერთმნიშვნელოვანი entydig
ერთმნიშვნელოვნად entydig
ერთმნიშვნელოვნება entydighet
ერთმორწმუნე trosbror, trosfelle
ერთმხრივი ensidig
ერთნაირად like
ერთნაირი ensartet, lik
ერთნახევარი halvannen
ერთობა enhet
ერთობლივად sammen
ერთობლივი felles
ერთობლიობა enhet
ერთოთახიანი ettroms, enværelses
ერთპიროვნული enerådig
ერთპოლარული enpolet
ერთპოლუსიანი enpolet
ერთსაათიანი timelang
ერთსართულიანი enetasjes
ერთსაფეხურიანი ettrinns
ერთსვეტიანი enspaltet

ენოტი ერთსვეტიანი

ქართულ-ნორვეგიული ლექსიკონი 62



ერთსიმიანი enstrenget
ერთსულოვანი enstemmig
ერთსულოვნება enstemmighet, enighet,

endrektighet
ერთტომეული ettbindsutgave
ერთტომიანი ettbinds
ერთუჯრედიანი encellet
ერთფაზიანი enfaset
ერთფეროვანი ensfarget
ერთფეროვნება ensartethet
ერთციფრიანი ensifret
ერთძრავიანი enmotors
ერთწლიანი årsgammel, ettårig
ერთხელ engang
ერთხმა enstemmig
ერთხმიანი enstemmig
ერთხმოვანი enstemmig
ერთჯერადი til engangsbruk
ერი nasjon
ერიზიპელოიდი rødsyke, erysipeloid
ერითროციტი erytrocytt
ერიკა lyng, lyngbusk, lyngtre
ეროგენული erogen
ეროვნება nasjonalitet, folkeslag
ეროვნული nasjonal
ეროზია erosjon
ეროტიკა erotikk
ეროტიკული erotisk
ეს den, det

denne, dette
ესენი disse
ესთეტიკა estetikk
ესთეტიკური estetisk
ესკადრონი eskadron, skvadron
ესკალატორი rulletrapp
ესკალაცია eskalasjon, opptrapping
ესკალირება eskalere
ესკაპადა eskapade
ესკიზი skisse
ესკიმოსი eskimo
ესკორტი eskorte
ესკორტირება eskortere
ესოდენ såpass
ესპანელი spanier, spanjol
ესპანურენოვანი spanskspråklig
ესპანური spansk
ესპერანტო esperanto
ესტაფეტა stafett
ესტონელი ester, estlender, estlending
ესტონური estisk, estlandsk
ეტაპი etappe
ეტაპობრივად etappevis, gradvis, trinnvis
ეტაპობრივი etappevis, gradvis, trinnvis

ეტიკეტი etikette
ეტიმოლოგია etymologi
ეტიმოლოგიური etymologisk
ეტლი kalesjevogn, vogn
ეფემერული efemer
ეფექტი effekt
ეფექტური effektiv, effektfull,

virkningsfull
ეფექტურობა effektivitet
ექვსასი seks hundre
ექვსბორბლიანი sekshjulet
ექვსგვერდა sekssidig
ექვსდღიანი seksdagers
ექვსთვიანი seksmåneders
ექვსი seks
ექვსიანი sekser
ექვსკუთხა sekskantet
ექვსკუთხედი sekskant, heksagon
ექვსმაგი seksdobbel
ექვსნიშნა sekssifret
ექვსსაათიანი sekstimers
ექვსსართულიანი seksetasjes
ექვსსიმიანი seksstrenget
ექვსტომიანი seksbinds
ექვსღერძიანი seksakslet
ექვსცილინდრიანი sekssylindret
ექვსწახნაგა heksaeder
ექვსწლიანი seksårig
ექვსჯერ seks ganger
ექვსჯერადი seksdobbel
ექთანი helsesøster, hjelpepleier,

sykepleier, sjukepleier
ექიმბაში kvakksalver
ექიმბაშობა kvakksalveri
ექიმი lege, doktor
ექინოკაქტუსი pinnsvinkaktus
ექო ekko, gjenklang, gjenlyd
ექსკავატორი gravemaskin
ექსკლუზიური eksklusiv
ექსკრემენტი ekskrement
ექსკურსია ekskursjon, omvisning, tur
ექსკურსიამძღოლი veileder
ექსლიბრისი bokeiermerke, ekslibris
ექსპანსია ekspansjon
ექსპანსიონიზმი ekspansjonisme
ექსპატრიაცია ekspatriere
ექსპედიცია ekspedisjon, ferd
ექსპერიმენტატორი eksperimentator
ექსპერიმენტი eksperiment, forsøk, prøve
ექსპერიმენტული eksperimental, eksperimentell
ექსპერტი ekspert
ექსპერტიზა ekspertise
ექსპლუატაცია utnyttelse

ერთსიმიანი ექსპლუატაცია
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ექსპლუატირება eksploatere
eksploatering

ექსპოზიცია eksposisjon
ექსპონატი eksponat, utstillingsgjenstand
ექსპონენტი eksponentfunksjon
ექსპონენტური eksponential
ექსპონირება eksponere
ექსპონომეტრი eksponeringsmåler
ექსპორტერი eksportør
ექსპორტი eksport, utførsel
ექსპორტირება eksportere, utføre
ექსპრეზიდენტი ekspresident
ექსპრესი ekspress
ექსპრესიონიზმი ekspresjonisme
ექსპრესიონისტი ekspresjonist
ექსპროპრიაცია ekspropriasjon
ექსტერიერი eksteriør
ექსტრა ekstra
ექსტრავაგანტური ekstravagant
ექსტრაორდინარული ekstraordinær
ექსტრაპოლაცია ekstrapolasjon
ექსტრაპოლირება ekstrapolere, framskrive
ექსტრაქტი ekstrakt
ექსტრაქცია uttrekking
ექსტრემალური ekstrem
ექსტრემალურობა ekstremitet
ექსტრემიზმი ekstremisme
ექსტრემისტი ekstremist
ექსტრემისტული ekstremistisk
ექსცენტრიკი eksentriker
ექსცენტრული eksentrisk
ექსჰიბიციონიზმი ekshibisjonisme
ექსჰიბიციონისტი ekshibisjonist, blotter
ექსჰიბიციონისტური ekshibisjonistisk
ეშაფოტი skafott
ეშვი rovtann, huggtann

støttann
ეშმაკი djevel, faen, satan
ეშმაკისეული diabolsk, djevelsk
ეშმაკობა finurlighet
ეშმაკუნა djevelunge, smådjevel
ეშმაკური lur, finurlig
ეშხი sjarm
ეშხიანი sjarmant, sjarmerende
ეჭვგარეშე tvilløs, utvilsom, viss
ეჭვი mistanke, tvil
ეჭვიანი sjalu
ეჭვიანობა sjalusi
ეჭვმიტანილი mistenkt
ეხლანდელი nåværende
ვაგზალი stasjon, terminal
ვაგინალური vaginal
ვაგინიტი vaginitt, skjedekatarr

ვაგონი vogn
ვაგონმშენებელი vognbyggeri
ვაგონშემკეთებელი vognverksted
ვადა termin

tidsfrist
ვადაგადაცილებული forfallen, ugyldig
ვადაგასული forfallen, ugyldig, utdatert
ვადამდელი tidlig
ვაზა vase
ვაზელინი vaselin
ვაზი vinranke
ვაზნა patron
ვაკანსია vakanse
ვაკანტური vakant, ledig, ubesatt
ვაკე flatland, flatmark, slette,

sletteland, steppe, steppeland
ვაკუოლი vakuole
ვაკუუმი vakuum
ვალდებულება plikt, forpliktelse
ვალდებული pliktig
ვალენტინობა valentinsdag
ვალენტობა valens
ვალერიანა vendelrot
ვალეტი knekt
ვალი gjeld
ვალმოხდილი gjeldfri
ვალსი vals
ვალუტა valuta
ვამპირი blodsuger, vampyr
ვანადიუმი vanadium
ვანდალიზმი hærverk, vandalisme
ვანდალური vandalsk, vandalistisk
ვანილი vanilje
ვაჟი sønn
ვაჟიშვილი ungkar

sønn
ვაჟკაცობა mandighet
ვაჟკაცური mandig, mannlig
ვარანი varan
ვარაუდი anta, gjette

antakelse, gjetning, gjettverk
ვარგისი brukbar, egnet

gjeldende, gyldig
ვარგისიანობა gyldighet
ვარდი rose
ვარდისფერი rosa, rosafarget, rosenrød
ვარდკანაფა hjortetrøst
ვარდკაჭაჭა sikori
ვარდნა falle

fall
ვარდნარი rosarium, rosehage, rosenhage

rosebed
ვარდობისა mai

ექსპლუატირება ვარდობისა
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ვარვარება gløde
ვარიანტი variant
ვარიაცია variasjon
ვარსკვლავებიანი stjernefull, stjernefylt
ვარსკვლავთთაყვანისმცემელიstjernedyrker
ვარსკვლავთთაყვანისცემა stjernedyrkelse,

stjernedyrking, astrolatri
ვარსკვლავთმრიცხველი stjernekikker
ვარსკვლავი stjerne

diva, kjendis
ვარსკვლავისებრი stjerneformet
ვარცხნა frisere, gre, kjemme
ვარცხნილობა frisyre, hårfrisyre
ვარხვი pelikan
ვარჯი trekrone
ვარჯიში trene, trimme, øve

trening, trim, øvelse, øving
ვასაკა løvfrosk, trefrosk
ვასალი vasall

tjener, trell
ვატი watt
ვატმანი sporvognsfører
ვატმეტრი wattmeter
ვაფლი vaffel
ვაქცინა vaksine
ვაქცინაცია vaksinasjon
ვაშა hurra
ვაშლატამა nektarin
ვაშლი eple
ვაშლისებრი epleformet
ვაციწვერა fjærgress
ვაჭარი handelsmann, kjøpmann
ვაჭრობა handle

handel
ვახშამი aftensmat, kveldsmat,

aftenmåltid, kveldsmåltid
ვებდიზაინი webutvikling
ვეგეტარიანელი vegetarianer
ვეგეტარიანული vegetariansk
ვეგეტაციური vegetativ
ვედრება bønnfalle
ვედრო bøtte
ვეებერთელა svær, kjempestor
ველი felt
ველობი glenne
ველობილიკი sykkelsti, sykkelvei
ველოკროსი sykkelkross
ველომაღაზია sykkelbutikk
ველომოყვარული amatørsyklist
ველოსახელოსნო sykkelverksted
ველოსიპედი sykkel, tråsykkel
ველოსიპედისტი syklist
ველოსპორტი sykkelsport

ველოტრეკი sykkelbane
ველური vill

villmann
ველურობა villskap
ვენა vene
ვენახი vingård, vinberg
ვენერიული venerisk
ვენეროლოგი venerolog
ვენეროლოგია venerologi
ვენტილატორი ventilator, vifte,

ventilasjonsvifte
ვენტილაცია ventilasjon, friskluftanlegg
ვენტილი ventil
ვერა nei

ikke
ვერაგი grusom, brutal, mannevond
ვერაგობა grusomhet, brutalitet
ვერაგული grusom, brutal, bestialsk
ვერავითარი ingen
ვერავინ ingen
ვერანაირი ingen
ვერანდა veranda
ვერასოდეს aldri
ვერაფერი ingenting
ვერდამტკიცებადი ubeviselig
ვერდანახული usett
ვერდაფასება undervurdere

undervurdering
ვერდიქტი dom
ვერთქმული usagt, uuttalt
ვერონიკა veronika
ვერსად ingensteds
ვერსაიდან ingenstedsfra
ვერსია versjon
ვერტიკალურად loddrett
ვერტიკალური loddrett, vertikal

opprett, opprettstående,
loddrettstående

ვერშემდგარი mislykket
ვერცერთი ingen
ვერცხლი sølv
ვერცხლისმჭედელი sølvsmed, sølvarbeider
ვერცხლისფერთმიანი sølvhåret
ვერცხლისფერი sølvfarget, sølvgrå, sølvhvit
ვერცხლისწყალი kvikksølv
ვერცხლისწყლისებრი kvikksølvaktig
ვერძი vær
ვერხვი asp, osp
ვერხვნარი ospelund, ospeskog
ვესტიბიული forhall
ვეტერანი veteran
ვეტერინარი veterinær
ვეტერინარია veterinærvitenskap

ვარვარება ვეტერინარია
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ვეტო veto
ვეფხვი tiger
ვეფხვისებრი tigermønstret, tigerstripet
ვეფხვისზოლებიანი tigermønstret, tigerstripet
ვექილი advokat, sakfører
ვექტორი vektor
ვეღარაფერი ingenting
ვეშაპი hval
ვიბრატორი vibrator
ვიბრაცია vibrasjon
ვიბრაციული vibrasjonsmessig
ვიბრომასჟი vibrasjonsmassasje
ვიდეო video
ვიდეოაღჭურველობა videoutstyr
ვიდეოგადაღება videoopptak

videoovervåking
ვიდეოკამერა videokamera
ვიდეოკასეტი videokassett
ვიდეოკონფერენცია videokonferanse
ვიდეომაგნიტოფონი videokassettspiller
ვიდეომაღაზია videobutikk
ვიდეომეთვალყურეობა fjernsynsovervåking,

kameraovervåking,
videoovervåking

ვიდეომოყვარული videoamatør
ვიდეოტელეფონი videotelefon
ვიდეოტელეფონია videotelefoni
ვიდეოტექნიკა videoteknikk
ვიდეოფილმი videofilm
ვიდეოფირი videobånd
ვიდეოჩანაწერი videoopptak
ვიდრე enn
ვიეტნამელი vietnameser
ვიეტნამური vietnamesisk
ვიზა visum
ვიზიტი besøk, visitt
ვიზუალიზება visualisere
ვიზუალიზებული visualisert
ვიზუალური visuell
ვითარება forhold, omstendighet,

tilstand
ვითარცა som
ვიკინგი viking
ვიკუნია vikunja
ვილა villa
ვინ hvem
ვინაიდან siden
ვინაობა identitet
ვინილი vinyl
ვინმე noen
ვინც hvem

som
ვიოლინო fele, fiolin

ვირზაზუნა murmeldyr
ვირთაგვა rotte
ვირთევზა torsk
ვირთხა rotte
ვირთხისებრი rotteliknende
ვირი esel
ვირისტერფა hestehov, leirfivel
ვირტუალური virtuell
ვირტუოზი virtuos
ვირტუოზული virtuos
ვირუსი virus
ვირუსოლოგი virolog
ვირუსოლოგია virologi, virusforskning
ვირუსოლოგიური virologisk
ვისი hvems, hvem sin, hvilkens
ვისკი whisky
ვიტამინი vitamin
ვიტრინა butikkvindu
ვიქტორინა gjettekonkurranse, gjettelek,

spørrekonkurranse, spørrelek
ვიღაცა noen

hvemsomhelst
ვიწრო trang, smal, tynn
ვიწროდ trangt
ვიწროთეძოიანი smalhoftet
ვნება såre

lidenskap, pasjon
ვნებადამცხრალი lidenskapsløs
ვნებადი sårbar
ვნებათაღელვა sinnsbevegelse
ვნებიანი lidelsesfull, pasjonert
ვოკალი sangstemme
ვოკალისტი vokalist, refrengsanger
ვოკალური vokalmessig
ვოლანი fjærball, badmintonball
ვოლიერი voliere, flyvebur
ვოლტი volt
ვოლტმეტრი voltmeter, spenningsmåler
ვოლფრამი wolfram
ვოტუმი votum
ვრცელი ekstensiv, omfattende
ვრცლად utførlig
ვუალი slør
ვულგარული vulgær
ვულვა vulva, kuse
ვულკანი vulkan
ვულკანიზაცია vulkanisering
ვულკანიზება regummiere
ვულკანიზმი vulkanisme
ვულკანოლოგი vulkanolog
ვულკანოლოგია vulkanologi
ვულკანოლოგიური vulkanologisk
ვულკანური vulkansk

ვეტო ვულკანური
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ვუნდერკინდი vidunderbarn
ზავი våpenhvile
ზაზუნა hamster
ზალპი skudd
ზამბარა fjær
ზამბახი iris, sverdlilje
ზამთარგამძლე vinterherdig
ზამთარი vinter
ზანგი neger
ზანდუკი kiste
ზანტი doven, lat
ზარალი skade, ugagn

tap, underskudd
ზარაფხანა myntverk
ზარბაზანი kanon
ზარი bjelle

klokke
dørklokke, ringeklokke
anrop

ზარმაცა dovendyr
ზარმაცი doven, lat
ზარმაცობა dagdriveri
ზარნაშო bergugle, hubro
ზაფრანა krokus

safran, safrankrokus
ზაფრანისფერი safranfarget, safrangul
ზაფხული sommer

sommerstid
ზაფხულში om sommeren
ზეადამიანი overmenneske
ზეადამიანური overmenneskelig
ზებგერითი overlyds, supersonisk
ზებრა sebra
ზებრისებრი sebraliknende
ზებრისზოლებიანი sebrastripet
ზებუნებრივი overnaturlig, oversanselig,

vidunderlig
ზეგ overmorgen
ზეგავლენა påvirke

påvirkning
ზეგამტარი supraleder
ზეგამტარობა supraledning
ზეგანი høyslette
ზედ oppå, over
ზედა øverst, øvre
ზედამხედველი oppsynsmann
ზედამხედველობა overoppsyn
ზედაპირი flate, overflate
ზედაპირული overfladisk
ზედაპირულობა overfladiskhet
ზედატანი kofte
ზედგამოჭრილი påfallende lik
ზედენადობა suprafluiditet

ზედიზედ på rad
ზედმეტი overflødig, redundant, unødig,

unødvendig
ზედმიწევნით omstendelig, grundig, utførlig
ზედმიწევნითი omstendelig, grundig, utførlig
ზედნაშენი overbygg
ზევით opp, oppover

oppe
ზეთანამედროვე supermoderne, høymoderne,

toppmoderne
ზეთი olje
ზეთისხილი oliven
ზეთისხილისფერი olivenfarget, olivengrønn
ზეთოვანი oljeaktig
ზეიმი feire, celebrere
ზეინკალი filer, blikkenslager,

blikkenslagerarbeider
ზეკარი fjellovergang, fjellpass
ზელა kna
ზემგრძნობიარე overfølsom
ზემგრძნობიარობა overfølsomhet
ზემდგომი overordnet

høyerestående
ზემიწიერი overjordisk
ზემო øverst, øvre
ზემოაღნიშნული forannevnt, ovenfornevnt,

ovennevnt, ovenstående
ზემოდან ovenfra
ზემოთ ovenfor, oppe
ზემოთაღნიშნული forannevnt, ovenfornevnt,

ovennevnt, ovenstående
ზემოთმოყვანილი forannevnt, ovenfornevnt,

ovennevnt, ovenstående
ზემოქმედება påvirke

påvirkning
virkning

ზემოხსენებული forannevnt, ovenfornevnt,
ovennevnt, ovenstående

ზენაქარი sefyr
ზენიტი senit, middagshøyde
ზეპატრიოტი superpatriot
ზეპირად utenat
ზეპირი muntlig
ზეპირსიტყვიერება verbalspråklighet
ზეპირსიტყვიერი muntlig, verbalspråklig
ზერელე overfladisk
ზესაიდუმლო superhemmelig
ზესახელმწიფო supermakt
ზესწრაფი lynrask, lynkjapp, lynsnar,

brennsnar, kometaktig
ზეცა himmel
ზეციერი himmelsk
ზეციური himmelsk

ვუნდერკინდი ზეციური
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ზეწარი laken, sengelaken
ზეწოლა presse, trykke

press, trykk
ზვავი lavine, ras, skred, snøras,

snøskred
ზვავისებრი lavineartet, skredlignende
ზვავსაშიში rasfarlig, skredfarlig
ზვავსაშიშროება rasfare, skredfare,

snøskredfare
ზვავუსაფრთხოება rassikkerhet
ზვიგენი hai
ზვინი såte
ზიანი skade
ზიარჭურჭელი kommuniserende kar
ზიგზაგი sikksakk
ზიგზაგისებრი sikksakkformet
ზიგოკაქტუსი julekaktus
ზიგოტა zygote
ზიდვა bære
ზიზილა margeritt
ზიზღი forakt
ზლაზნია dorsk
ზმნა verb
ზმნიზედა adverb
ზმნისართი adverb
ზნედაცემული amoralsk, umoralsk
ზნეკეთილი sedelig
ზნემაღალი sedelig, moralsk
ზნეობა sedelighet, moral
ზნეობაშერყეული amoralsk, umoralsk
ზნეობრივი sedelig, moralsk
ზნეობრიობა sedelighet
ზოგადადამიანური allmennmenneskelig,

fellesmenneskelig
ზოგადთეორიული allmennteoretisk
ზოგადი allmenn, alminnelig, generell,

generisk
ზოგადსაგანმანათლებლო allmenndannende,

allmenutdanningsmessig
ზოგადსაკაცობრიო allmennmenneskelig,

fellesmenneskelig
ზოგადსამეცნიერო allmennvitenskapelig
ზოგადქრისტიანული felleskristelig
ზოგან sommesteds
ზოგი noen
ზოგიერთი noen
ზოგჯერ noen ganger, av og til,

inniblant, innimellom
ზოდი ingot
ზოდიაქო dyrekrets
ზოლებიანი stripet
ზოლი stripe

ზომა størrelse
dimensjon
mål
omfang
tiltak

ზომიერება måtehold, beherskelse,
rimelighet

ზომიერი moderat, måteholden,
behersket, rimelig

ზონა belte, sone
ზონარი bånd, lisse, snor
ზონარკუდა belteøgle
ზონდი prøveballong, sonde
ზონდირება sondere
ზოოლოგი zoolog
ზოოლოგია dyrelære, zoologi
ზოოლოგიური zoologisk
ზოომაღაზია dyrebutikk
ზოოპარკი dyrehage, dyrepark
ზოოპლანქტონი dyreplankton, zooplankton
ზრახვა hensikt, siktemål, baktanke,

ønske
ზრდა stige, øke, vokse

stigning, økning, vekst
ზრდადი stigende, økende, voksende,

tiltakende, oppadgående
ზრდასრული voksen, fullvoksen, utvokst,

ferdigvokst
ზრდილობა høflighet
ზრდილობიანად høflig
ზრდილობიანი høflig
ზრუნვა sørge

stelle, passe, pleie
omsorg
stell

ზუთხვა pugge
ზუთხი stør
ზუმფარა sandpapir
ზურგზე bakpå
ზურგი rygg

bak
lene

ზურგშექცევა vende ryggen
ზურგჩანთა ransel, ryggsekk
ზურგჩანთამოკიდებული ryggsekkbærende
ზურმუხტი smaragd
ზურმუხტისებრი smaragdaktig
ზურმუხტისფერი smaragdfarget, smaragdgrønn
ზუსტად akkurat, nøyaktig, presis
ზუსტი nøyaktig, presis, ordrett,

eksakt
ზღაპარი eventyr, fabel

ზეწარი ზღაპარი
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ზღაპრული eventyrlig, eventyraktig,
sagnaktig, sagalignende,
fabelaktig

ზღარბაბუზი snylteflue
ზღარბასოკო piggsopp
ზღარბთევზა pinnsvinfisk
ზღარბი pinnsvin, piggsvin
ზღვა hav, sjø
ზღვაოსნობა sjøfart, sjøfartvirksomhet,

skipsfart
ზღვარი grense, limit
ზღვისიქითა oversjøisk
ზღვისიქითური oversjøisk
ზღვისპირა kystlig
ზღვისპირეთი kystområde
ზღვისპირული kystlig
ზღვისფერი havblå, navyblå
ზღვისქვეშა undersjøisk, submarin
ზღვრული grensende
ზღმარტლი mispel
ზღუდე sperre, hindring, begrensning
ზღურბლი dørstokk, terskel, dørterskel
თაბაშირი gips
თაგვი mus
თაგვიკუდა muserumpe
თაგვისარა ruskus
თაგვსაფენი musematte
თაგვფრინველი musfugl
თაგუნია mus
თავად selv, sjøl
თავადაზნაურობა adel
თავადაზნაურული adelig
თავადი fyrste, adelsmann
თავადიშვილი fyrstesøn
თავადიშვილობა adelsavstamning,

adelsbakgrunn
თავაზიანად høflig
თავაზიანი høflig
თავაზიანობა høflighet
თავაშვებული tøylesløs
თავბრუდამხვევი svimlende
თავბრუდახვევა svimle

svimmel, svimmelhet
თავგადაპარსული hodebarbert
თავგადასავალი eventyr
თავგადახოტრილი hodebarbert
თავგამეტებით ivrig
თავგამეტებული flittig, ivrig
თავგამოდება iver
თავგამოდებული flittig, ivrig
თავგანწირვა offervilje, oppofrelse,

selvoppofrelse
თავგანწირული oppofrende, selvoppofrende

თავგანწირულობა offervilje, oppofrelse,
selvoppofrelse

თავგასული tøylesløs
თავგზააბნეული rådløs, rådvill
თავგზაამბნევი forvirrende
თავდადებული oppofrende
თავდადებულობა offervilje
თავდავიწყება selvforglemmelse
თავდამსხმელი angriper

overfallsmann
angrepsspiller

თავდაპირველად først
თავდაპირველი opprinnelig, opphavlig
თავდასხმა angrep, attakk, overfall,

offensiv
angripe, attakkere, overfalle

თავდასხმითი offensiv
თავდაუდებელი flittig, ivrig
თავდაუზოგავი flittig, ivrig
თავდაუჭერელი ubehersket
თავდაცვა defensiv, forsvar, selvforsvar,

vern
თავდაცვითი forsvarsmessig

forsvarsrelatert
თავდაცვისუნარიანი forsvarsdyktig
თავდაცვისუნარიანობა forsvarsevne
თავდაჭერილი behersket
თავდაჭერილობა beherskelse, selvbeherskelse
თავდაჯერება selvsikkerhet
თავდაჯერებული selvbevisst, selvsikker,

suffisant
თავდაჯერებულობა selvsikkerhet
თავდება kausjon

kausjonere
თავდებობა kausjon
თავზარდაცემა lamslå, sjokkere
თავზარდაცემული lamslått, sjokkert
თავზარი gru
თავზე over, oppå, ovenpå
თავზესაყრელი mer enn nok
თავზეხელაღებული fandenivoldsk, halsløs
თავთავი aks
თავთხელი grunn
თავი hode

kapittel
თავიანთი sine
თავიდათავი primærkilde
თავიდან forfra, fra begynnelsen
თავისებურება egenart, egenskap, egenhet,

særegenhet, preg
თავისებური egenartet, egen, sær, særegen
თავისთავად selvfølgelig, selvsagt

ზღაპრული თავისთავად

ქართულ-ნორვეგიული ლექსიკონი 69



თავისი egen
sin, sitt, sine

თავისით på egen hånd
თავისმომაბეზრებელი masende, kjedelig,

kjedsommelig
თავისტკივილი hodepine
თავისუფალი fri

ledig, ubesatt
løs
rommelig

თავისუფლად fritt
თავისუფლება frihet
თავისუფლებადაკარგული som har mistet frihet
თავკაცი formann
თავკომბალა rumpetroll
თავლა stall
თავმდაბალი beskjeden, sjenert, sky
თავმდაბლობა beskjedenhet
თავმოკვეთილი halshugd
თავმომწონე selvglad, selvtilfreds
თავმოტვლეპილი snauskalle
თავმოყვარე egenkjærlig, ærekjær
თავმოყვარეობა egenkjærlighet
თავმოყრა samle
თავმოყრილი samlet
თავმოწონება selvtilfredshet
თავმჯდომარე formann

ordstyrer
თავმჯდომარეობა formannskap
თავსართი prefiks
თავსატეხი hodebry
თავსაფარი skaut, tørkle, hodeplagg
თავსახური lokk, deksel
თავსებადი forenelig, forlikelig,

kompatibel, samkjørbar
თავსებადობა kompatibilitet, forenelighet
თავსისხლა blodtopp
თავფურცელი tittelark, tittelblad
თავქარიანი lettferdig, løsaktig, tankeløs
თავქუდმოგლეჯილი hastig
თავყვითელა svineblom
თავშავა merian
თავშეკავება beherskelse, måtehold
თავშეკავებული behersket, forbeholden,

måteholden, tilbakeholden
თავშეკავებულობა måteholdenhet
თავშესაფარი asyl

bomberom
თავშესაყარი samlingssted
თავშეუკავებელი ubehersket
თავშეუკავებლობა umåteholdenhet
თავჭედილა panterfluesopp
თავხედი frekk, respektløs, nesevis

თავხედობა frekkhet
თავხედური frekk, respektløs
თათბირი konferanse
თათი labb, pote
თათმანი vott
თაიგული bukett
თალგამი nepe
თალგამურა kålrabi, kålrot
თამადა toastmaster
თამამი dristig, vågsom
თამარინდი tamarind
თამაში leke, spille

lek, spill
თამბაქო tobakk
თან og, også

dessuten
თანაავტორი medforfatter
თანაარსებობა koeksistens, sameksistens
თანაბარი jevn
თანაბარუფლებიანი likeberettiget
თანაბარუფლებიანობა likestilling
თანაბრად jevnt
თანაბრალდებული medtiltalte
თანაბრალეულობა medskyld
თანაგამომცემელი medutgiver
თანაგრძნობა kondolanse, medfølelse,

medkjensle, medlidenhet,
solidaritet

თანაგუნდელი lagkamerat, lagvenninne
თანადამაარსებელი medstifter, medgrunnlegger
თანადამნაშავე medskyldig
თანადამფინანსებელი samkreditor
თანადაფინანსება delfinansiere, medfinansiere

delfinansiering,
medfinansiering

თანადგომა bistå
bistand

თანადობა forholde seg til, samsvare,
motsvare
forhold, samsvar,
samsvarighet, motsvarighet

თანავარსკვლავედი stjernebilde, konstellasjon,
stjernekonstellasjon

თანაზომადი sammenlignbar,
kommensurabel, komparabel,
jamførbar, jevnførbar

თანაზომადობა sammenlignbarhet,
jamførbarhet

თანათავჯდომარე medformann
თანაინვესტორი medinvestor
თანაკლასელი klassekamerat, klassevenninne
თანაკონკურენტი medkonkurrent
თანაკურსელი kurskamerat

თავისი თანაკურსელი
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თანამამრავლი faktor
თანამგზავრი satellitt

ledsager, ledsagerske,
ledsagerinne, medpassasjer,
reisefelle, reisefølge

თანამგზავრული satellittbasert
თანამგრძნობი medfølende, medlidende
თანამდგომი understøtter
თანამდებობა stilling, embete, embetsstilling
თანამდებობრივი embetsmessig
თანამებრძოლი kampfelle, medkjemper,

stridskamerat, krigskamerat
თანამეგობრობა fellesskap
თანამედროვე moderne, tidsmessig,

kontemporær, nåtidig
თანამედროვეობა samtid, nåtid
თანამემამულე medborger
თანამემკვიდრე medarving
თანამეპატრონე medeier, deleier
თანამესაკუთრე medeier, deleier
თანამზრახველი medgjerningsmann

meddelaktig
თანამოაზრე meningsfelle, åndsfelle
თანამობინადრე romkamerat, værelseskamerat
თანამოვარჯიშე treningskamerat
თანამოთამაშე medspiller
თანამონაწილე medgjerningsmann

meddelaktig
თანამონაწილეობა meddelaktighet
თანამოსაუბრე samtalepartner
თანამოსაუზმე bordkavaler
თანამოსახელე navnebror, navnesøster
თანამოქალაქე medborger
თანამფლობელი medeier, deleier, andelseier,

sameier, medinnehaver
თანამფლობელობა sameie, andelseie
თანამშრომელი ansatt, arbeidstaker

arbeidskamerat, arbeidsfelle,
medarbeider, arbeidskollega

თანამშრომლობა samarbeide, samvirke
samarbeid, kollaborasjon,
kooperasjon

თანამცხოვრები medboer
samboer

თანამწარმოებელი medprodusent
თანაორგანიზატორი medarrangør
თანაპარტიელი partifelle, partikollega,

partikamerat
თანაპასუხისმგებელი medansvarlig, delansvarlig
თანაპასუხისმგებლობა medansvar, delansvar
თანარედაქტორი medredaktør
თანასკოლელი skolekamerat, skolevenn,

skolevenninne

თანასწორი likt
თანასწორობა likestilling
თანატოლი jevnaldrende, jevngammel,

jamgammel, jevnårig
თანაფარდობა forhold, relasjon,

sammenheng
თანაშემქნელი medskaper
თანაშემწე assistent, medhjelper
თანაც dessuten
თანაცხოვრება samliv
თანაწამყვანი medprogramleder
თანახმა enig, samtykt
თანახმად ifølge, i samsvar med
თანდათან gradvis, skrittvis, trinnvis,

etterhvert
თანდათანობითი etappevis, gradvis
თანდართული vedlagt
თანდაყოლილი medfødt
თანმიმდევრობა orden, følge, rekkefølge,

sekvens
თანმიმდევრული følgeriktig, konsekvent,

konsistent, sammenhengende,
sekvensiell, suksessiv

თანმიმდევრულობა konsekvens, sammenheng
თანმხლები medfølgende
თანხა beløp, pengesum
თანხვედრა sammentreff
თანხლება følge
თანხმობა enighet, samtykke

forlik, overens,
overensstemmelse

თანხმოვანი medlyd, konsonant
თაობა generasjon, slektledd, ættledd
თარგმანი oversettelse, tolking
თარგმნა oversette, tolke
თარგმნადი oversettelig
თარეში herje, husere
თართი stør
თარიღი dato, datum
თარო hylle
თაროედი reol
თარჯიმანი oversetter, tolk, translatør
თასი beger

skål
თასმა bendelbånd
თაფლაკვერი pepperkake
თაფლი honning
თაფლისფერი honninggul, brun
თაფლუჭი mjød
თაღი bue
თაღისებრი bueformet
თაღლითი bedrager, jukser, juksemaker,

kjeltring

თანამამრავლი თაღლითი
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თაღლითობა bedra, fuske, jukse, snyte,
svindle
bedrag, bedrageri, fusk,
snyteri, svindel

თაღლითური bedragersk
თაღოვანი bueformet
თაყვანება beundre, tilbe

tilbedelse
თაყვანი bukk
თაყვანისმცემელი beundrer, beundrerinne,

dyrker, tilbeder, tilhenger
თაყვანისცემა beundre, dyrke, tilbe

tilbedelse
თაყვანსაცემი adorabel, tilbedelsesverdig
თახვი bever
თბილი varm
თბილსისხლიანი varmblodig, likevarm
თბილსისხლიანობა varmblodighet
თბობალანსი varmebalanse
თბოგამტარობა varmeledningsevne,

varmekonduktivitet
თბოგამძლე varmefast, varmeherdig
თბოგანაწილება varmefordeling
თბოდამუშავება varmbearbeide,

varmebehandle
varmbearbeidelse,
varmbearbeiding,
varmebehandling

თბოელექტროსადგური varmekraftverk
თბოენერგია varmeenergi
თბოიზოლაცია varmeisolasjon
თბომავალი diesellokomotiv, diesellok

dieselbåt, dieselfartøy,
dieselskip

თბოსადგური varmekraftverk
თბოუნარიანობა varmeverdi
თეატრალიზება teatralisere
თეატრალიზებული teatralisert
თეატრალური teatralsk

teatermessig
თეატრი teater
თებერვალი februar
თევზაობა fiske, småfiske, småskalafiske
თევზეული fiskemat, fiskeprodukt,

fiskevare
თევზი fisk
თევზიანი fiskerik
თევზსაშენი fiskefarm,

fiskeoppdrettsanlegg
თევზჭერა fiskeri, fiskefangst,

fiskefangstvirksomhet,
fiskerivirksomhet

თეზისი tese

თეთრანა polarhare
თეთრეკალა bukketorn
თეთრეული sengetøy, sengeklær
თეთრზოლებიანი hvitstripet
თეთრთავა hvithodet
თეთრთმიანი hvithåret, hvithårig
თეთრი hvit
თეთრკუდა hvithalet
თეთრლაქებიანი hvitflekket
თეთრულა kålsommerfugl
თეთრყვავილა snøklokke
თეთრწვერა hvitskjegget
თეთრწვერიანი hvitskjegget
თეიზმი teisme
თეისტი teist
თეისტური teistisk
თელა alm, almetre
თელამუში alm, almetre
თემა emne, tema

stil
თემატიკა tematikk
თემატური tematisk, emnebasert,

temabasert, temamessig
თეოკრატია teokrati
თეოლოგი teolog
თეოლოგია teologi
თეოლოგიური teologisk
თეორემა teorem
თეორეტიკოსი teoretiker
თეორია teori
თეორიულად teoretisk
თეორიული teoretisk
თეოსოფი teosof
თეოსოფია teosofi
თერაპევტი allmennlege,

allmennpraktiker, terapeut
თერაპია terapi
თერთმეტი elleve
თერთმეტნიშნა ellevesifret
თერთმეტსაათიანი ellevetimers
თერთმეტწლიანი elleveårig
თერმობირთვული termonukleær
თერმოგრაფი termograf
თერმოგრაფია termografi
თერმოგრაფიული termografisk
თერმოდინამიკა termodynamikk, varmelære
თერმოდინამიკური termodynamisk
თერმოელემენტი termoelement
თერმოელექტრობა termoelektrisitet
თერმოელექტრული termoelektrisk
თერმომეტრი gradestokk, temperaturmåler,

termometer
თერმორეგულაცია termoregulering

თაღლითობა თერმორეგულაცია
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თერმოსი termos, termosflaske
თერმოსტაბილური termostabil
თერმოსტატი termostat
თერმოსფერო termosfære
თერმოქიმია termokjemi
თერმოქიმიური termokjemisk
თერმული termisk, termal
თესვა så
თესლი frø, sæd

sædvæske, sperma
თეფში tallerken, fat
თექვსმეტი seksten
თექვსმეტობითი heksadesimal
თექვსმეტწლიანი sekstenårig
თეძო hofte
თვალგამჭრიახი skarpsynt, skarpøyd
თვალგამჭრიახობა skarpsynthet, skarpøydhet
თვალდახუჭული med lukkete øyne
თვალებდაწითლებული rødøyd
თვალებდახუჭული med lukkete øyne
თვალთახედვა synskrets
თვალთვალი våke over, speide

titte, smugtitte, tyvtitte
თვალთმაქცი hyklersk
თვალთმაქცობა hykleri
თვალი øye

hjul
თვალსაზრისი standpunkt, synspunkt,

betraktningsmåte
mening, syn

თვალსაჩინო anskuelig
თვალსაჩინოება anskuelighet
თვალუწვდენელი uoversiktlig, uoverskuelig
თვალუწვდენელობა uoverskuelighet
თვალუწვდენლობა uoverskuelighet
თვალშისაცემი iøynefallende,

oppsiktsvekkende, påfallende,
framtredende

თვალცრემლიანი surøyd, våtøyd, tårøyd
თვალწარმტაცი sjarmant, sjarmerende,

bedårende, betagende
თვალწინ påsyn
თვალჭყეტია triel
თვე måned
თვეობით månedsvis
თვით selv, sjøl
თვითაალება selvantennelse
თვითანალიზი selvanalyse
თვითაღიარება selverklæring

selverkjennelse
თვითაღიარებული selvanerkjent
თვითაღქმა selvoppfattelse
თვითბლოკადა selvblokade

თვითგადარჩენა selvoppholdelse
თვითგამდიდრება selvberikelse
თვითგამოცხადებული selverklært
თვითგამოხატვა selvuttrykk
თვითგანადგურება selvødeleggelse,

selvdestruksjon
თვითგანათლება selvutdanning
თვითგანაყოფიერება selvbefruktning
თვითგანახლება selvfornyelse
თვითგანვითარება egenutvikling, selvutvikling
თვითგანკარგვა egenforvaltning,

selvforvaltning
თვითგანცდა selvopplevelse
თვითგანწმენდა selvrensing
თვითგორია sparkesykkel
თვითდაზღვევა selvassuranse, selvforsikring
თვითდაკავებული selvopptatt, navlebeskuende
თვითდამიზნადი målsøkende
თვითდამტვერვა selvbestøving, selvpollinering
თვითდარწმუნებული selvbevisst, selvsikker
თვითდარწმუნებულობა selvsikkerhet, selvbevissthet
თვითდაფინანსება egenfinansiering,

selvfinansiering,
sjølfinansiering

თვითდაჯერებული selvbevisst, selvsikker,
suffisant

თვითდაჯერებულობა selvsikkerhet, selvbevissthet
თვითდიაგნოზი selvdiagnose
თვითდისციპლინა selvdisiplin
თვითიდენტიფიკაცია selvidentifisering
თვითიზოლაცია selvisolering
თვითინდუქცია selvindukjon
თვითირონია selvironi
თვითკმარი selvtilfreds
თვითკმაყოფილება selvtilfredshet
თვითკმაყოფილი selvtilfreds
თვითკონტროლი selvkontroll, sjølkontroll
თვითკრიტიკა selvkritikk
თვითკრიტიკული selvkritisk
თვითლიკვიდაცია selvødeleggelse
თვითმავალი selvdrevet, selvgående
თვითმაკორექტირებელი selvkorrigerende
თვითმართველობა selvstyre
თვითმარქვია selverklært
თვითმგორავი sparkesykkel

selvrullende
თვითმიზანი selvmål, sjølmål
თვითმკვლელი selvmorder
თვითმკვლელობა selvmord
თვითმკურნალობა egenbehandling
თვითმომარაგება selvforsyning, sjølforsyning
თვითმომსახურება selvbetjening
თვითმოწესრიგებადი selvorganiserende

თერმოსი თვითმოწესრიგებადი
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თვითმფრინავი fly
თვითმყოფადობა opprinnelighet
თვითმხილება selvavsløring
თვითმხილველი øyenvitne
თვითნაბადი gedigen
თვითნაკეთი selvgjort, selvlaget
თვითნასწავლი selvlært
თვითნაწერი selvskrevet
თვითნებობა egenrådighet, selvrådighet
თვითნებურად egenrådig, selvrådig
თვითნებური egenmektig, egenrådig,

selvrådig
თვითნებურობა egenrådighet, selvrådighet
თვითონ selv, sjøl
თვითორგანიზაცია selvorganisering
თვითრეალიზაცია selvrealisering
თვითრეგულაცია selvregulering
თვითრეგულირებადი selvregulerende
თვითრეკლამა egenreklame
თვითსინქრონიზებადი selvsynkroniserende
თვითუზრუნველყოფა selvforsyning, sjølforsyning
თვითღირებულება selvkost, selvkostnad,

selvkostpris
თვითშეგნება selvbevissthet
თვითშეზღუდვა selvbegrensning
თვითშემზღუდავი selvbegrensende
თვითშეუღლებული selvadjungert
თვითშეფასება egenvurdering
თვითშეყვარებული selvforelsket
თვითცენზურა selvsensur
თვინიერი tam
თვისება egenskap, kvalitet
თვისობრივი kvalitativ
თვიური månedlig

mens, menstruasjon
თვლა beregne, regne, kalkulere,

telle
beregning, kalkulasjon, telling

თვლადი beregnbar, tellbar, tellelig
თვლადობა tellbarhet, beregnbarhet
თვლემა blunde, dorme, døse, slumre,

halvsove, småsove
თვრამეტი atten
თიაქარი brokk
თიბათვე juni
თივა høy
თივაჭამია støvlus
თითბერი messing
თითბრისებრი messingaktig
თითბრისფერი messingfarget
თითი finger
თითისტარი håndtein
თითოეული hver

თითოჯერ engang
თითქმის nesten
თითქოს som
თიკანი geitunge, geitekilling, killing
თილისმა maskot, talisman
თინუსი makrellstørje, tunfisk
თირეოიდიტი skjoldbruskkjertelbetennelse
თირკმელი nyre
თირკმლისებრი nyreformet
თიხა leire
თმა hår
თმაგადახოტრილი hodebarbert
თმაჭაღარა gråhåret, hvithåret
თოვა snøfall, snøvær
თოვლი snø
თოვლიანი snørik, snøfull
თოვლისებრი snøaktig
თოვლჭყაპი sørpe, snøsørpe
თოთხმეტი fjorten
თოთხმეტწლიანი fjortenårig
თოკი tau, reip
თოლია måke
თონე bakeri
თორიუმი thorium
თორმეტი tolv
თორმეტსაათიანი tolvtimers
თორმეტწლიანი tolvårig
თოფი gevær
თოფიანი bevæpnet med gevær
თოფისწამალი krutt
თოხი hakke
თოხიტარა stjertmeis
თოხნა hakke
თოჯინა dukke
თოჯინისებური dukkeliknende
თრევა dra, trekke
თრთვილი rim, rimfrost
თრთოლა beve, bevre, dirre, gyse, riste,

sitre, skjelve
თრია sisel
თრიმვლა garve
თრიმლი parykkbusk
თრომბი trombe, blodpropp
თრომბოციტი blodplate, trombocytt
თუ dersom, hvis

eller
თუთა morbær, morbærtre
თუთია sink
თუთიყუში papegøye
თუთიყუშისებრი papegøyeaktig
თუთქი lut
თუკი hvis

თვითმფრინავი თუკი
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თუმცა allikevel, derimot, likevel,
men

თუნდაც selv om
თურქი tyrker
თურქმენი turkmener
თურქმენული turkmensk
თურქოლოგი turkolog
თურქოლოგია turkologi
თურქული tyrkisk
თუჯი støpejern
თქვენ dere
თქვენი deres
თქვენხელა så stor som dere
თქმა si, fortelle
თქმულება frasagn, saga, sagn
თქმული sagt
თხა geit
თხაწართხალა geitrams
თხევადი væskeformig
თხელი tynn
თხელკანიანი tynnhudet
თხზულება fortelling, historie
თხილამური ski
თხილი hassel, hasselnøtt
თხილნარი hasselkjerr
თხმელა or
თხოვება låne
თხოვნა be
თხრა grave

spa
თხრილი grøft, dike
თხუთმეტი femten
თხუთმეტწლიანი femtenårig
თხუნელა muldvarp
თხუნელასებრი muldvarpaktig,

muldvarpliknende
ია fiol
იაგუარი jaguar
იადონი kanarifugl
იავნანა vuggesang, bånsull
იაკი jak, jakokse, grynteokse
იალქანი seil
იანვარი januar
იაპონელი japaner
იაპონურენოვანი japanskspråklig
იაპონური japansk
იაჟუჟუნა stemorsblomst, stemorsblom,

natt og dag
იარაღი våpen
იარდი yard
იარლიყი merkelapp
იასამანი syrin
იასამნისფერი lilla, syrinfarget

იატაკი gulv
იატაკსაპრიალებელი bonemaskin
იატაკქვეშეთი undergrunn
იაფად billig
იაფი billig
იაფფასიანი billig, lavpriset
იაღლიში flause, bommert
იახტა yacht, lystbåt, lystfartøy
იბერიელი iberer
იბერიული iberisk
იბისი ibis
იგავი fabel, eventyr
იგივე samme
იგივენაირად likeledes, likeså
იგივური identisk
იგნორირება ignorere, overse
იგნორირებული ignorert
იგრიკა april
იგუანა iguan
იდაყვი albue
იდეა ide
იდეალი ideal
იდეალიზება idealisere
იდეალიზმი idealisme
იდეალისტი idealist
იდეალისტური idealistisk
იდეალური ideell
იდეალურობა idealitet
იდენტიფიკაცია identifikasjon
იდენტიფიცირება identifisere

identifisering
იდენტიფიცირებადი identifiserbar
იდენტური identisk, enslydende
იდენტურობა identitet
იდეოლოგი ideolog
იდეოლოგია ideologi
იდეოლოგიზირებული ideologisert
იდეოლოგიური ideologisk, ideologibasert
იდეური idemessig
იდი vederbuk
იდილია idyll
იდილიური idyllisk
იდიომატური idiomatisk
იდიომი idiom
იდიოტი idiot
იდიოტიზმი idioti
იდიოტური idiotisk
იდო ido
იდუმალება gåte, mysterium

hemmelighetsfullhet
იდუმალი gåtefull, mysteriøs
იელი gullasalea
იენა yen

თუმცა იენა
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იერარქია hierarki, rangordning
იერარქიული hierarkisk
იერი skikkelse, utseende
იერიში angrep, attakk
იეროგლიფი ideogram

hieroglyf
იერსახე utseende
ივანობისთვე juni
ივლისი juli
ივნისი juni
იზობარი isobar
იზობარული isobarisk
იზოთერმი isoterm
იზოთერმული isotermisk
იზოკლინი isoklin
იზოლატორი isolator
იზოლაცია isolasjon
იზოლაციონიზმი isolasjonisme
იზოლაციონისტი isolasjonist
იზოლაციონისტური isolasjonistisk
იზოლენტი isolasjonsteip, plastteip,

elektroteip
იზოლირება isolere

isolering
იზოლირებადი isolerbar
იზოლირებული isolert
იზომერია isomeri
იზომეტრია isometri
იზომეტრიული isometrisk
იზომორფიზმი isomorfi
იზომორფული bijektiv, isomorf
იზოტოპი isotop
იზოტოპური isotopisk
იზოქრონიზმი isokronisme
იზოქრონული isokronisk
იისფერი fiolett, fiolblå, fiolettfarget
ილუზია illusjon, sansebedrag
ილუზიონისტი illusjonist
ილუმინაცია illuminasjon
ილუსტრაცია illustrasjon
ილუსტრირება illustrere
ილუსტრირებული illustrert
იმავდროულად samtidig
იმავდროული samtidig
იმამი imam
იმაში deri, i det
იმგვარად sånn
იმგვარი slik, sånn
იმდენად såpass, så mye
იმდროინდელი daværende, dalevende, datidig
იმედგაცრუება skuffe

skuffelse
იმედგაცრუებული skuffet

იმედდაკარგული håpløs
იმედი håp
იმედისმომნიჭებელი håpbringende, oppmuntrende
იმედისმომტანი håpbringende
იმედისმომცემი håpbringende, oppmuntrende
იმიგრანტი immigrant, innvandrer
იმიგრაცია immigrasjon, innvandring
იმიგრირება immigrere, innvandre
იმისთანა slik, sånn
იმიტატორი imitator
იმიტაცია imitasjon, simulering
იმიტირება imitere
იმიტირებული imitert
იმიტომ fordi
იმიჯი image
იმნაირი slik
იმპერატორი imperator, keiser
იმპერატორული imperatorisk
იმპერატრიცა keiserinne
იმპერია imperium, keiserdømme,

keiserrike
იმპერიალიზმი imperialisme
იმპერიალისტი imperialist
იმპერიალისტური imperialistisk
იმპლანტაცია implantasjon
იმპორტი import, innførsel
იმპორტიორი importør
იმპორტირება importere

importering
იმპორტული importert
იმპოტენტი impotent
იმპოტენცია impotens
იმპრესარიო impresario
იმპრესიონიზმი impresjonisme
იმპრესიონისტი impresjonist
იმპრესიონისტული impresjonistisk
იმპროვიზატორი improvisator
იმპროვიზაცია improvisasjon
იმპროვიზება improvisere
იმპულსი bevegelsesmengde

impuls
იმპულსური impulsiv
იმჟამინდელი daværende, dalevende, datidig
იმუნიზაცია immunisere

immunisering
იმუნიტეტი immunitet
იმუნოთერაპია immunoterapi
იმუნოლოგი immunolog
იმუნოლოგია immunologi
იმუნოლოგიური immunologisk
იმხელა så stor
ინა henna
ინაუგურაცია inaugurasjon

იერარქია ინაუგურაცია
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ინგლისელი engelskmann
ინგლისურენოვანი engelskspråklig
ინგლისური engelsk
ინგრედიენტი ingrediens, blandingsdel
ინდაური kalkun
ინდექსი indeks
ინდიგო indigo
ინდიგოსფერი indigoblå
ინდიელი inder
ინდივიდი individ
ინდივიდუალიზმი individualisme
ინდივიდუალისტი individualist
ინდივიდუალისტური individualistisk
ინდივიდუალობა individualitet
ინდივიდუალური individual, individuell,

individbasert
ინდიკატორი indikator
ინდიუმი indium
ინდოევროპელი indoeuropeer
ინდოევროპული indoeuropeisk
ინდოელი indianer
ინდონეზიელი indonesier
ინდონეზიური indonesisk
ინდუიზმი hinduisme
ინდულგენცია avlat, indulgens
ინდური indisk
ინდუსი hindu
ინდუსტრია industri, bransje
ინდუსტრიალიზაცია industrialisering
ინდუსტრიალიზება industrialisere
ინდუსტრიალიზმი industrialisme
ინდუსტრიული industriell
ინდუქცია induksjon
ინდუქციური induktiv
ინდუცირება indusere
ინერტობა inerti
ინერტული treg
ინერტულობა treghet
ინერცია treghet, treghetskraft
ინვალიდი invalid, ufør
ინვალიდობა uførhet
ინვენტარი inventar, innredning
ინვერსია inversjon
ინვესტირება investere
ინვესტიცია investering
ინვესტორი investor
ინვოლუცია involusjon
ინვოლუციური involutiv
ინიექცია injeksjon, innsprøytning
ინიციალი initial
ინიციატივა initiativ
ინიციატორი initiativtaker
ინკები inka

ინკვიზიტორი inkvisitor
ინკვიზიცია inkvisisjon
ინკოგნიტო inkognito
ინკუბატორი rugemaskin,

utrugningsmaskin
klekkeri

ინკუბაცია inkubasjon
ინოვატორი innovatør
ინოვაცია innovasjon
ინოვაციური innovativ
ინჟინერი ingeniør
ინსექტარიუმი insektarium
ინსექტიციდი insekticid, insektmiddel
ინსექტოლოგი entomolog, insektforsker
ინსექტოლოგია entomologi, insektlære
ინსპექტირება inspisere
ინსპექტორი inspektør

førstebetjent, overbetjent
ინსპექცია inspeksjon
ინსპირირებული inspirert
ინსტანცია instans
ინსტინქტი instinkt
ინსტინქტური instinktiv, instinktmessig
ინსტიტუტი institusjon, institutt
ინსტიტუციონალიზება institusjonalisere

institusjonalisering
ინსტიტუციონალიზებული institusjonalisert
ინსტიტუციონალიზებური institusjonalisert
ინსტრუმენტალისტი instrumentalist
ინსტრუმენტალური instrumental
ინსტრუმენტი instrument
ინსტრუქტორი instruktør
ინსტრუქცია forskrift, instruks, veiledning
ინსულინი insulin
ინსულტი hjerneblødning, hjerneslag
ინტეგრალი integral
ინტეგრაცია integrasjon
ინტეგრებადი integrerbar
ინტეგრირება integrere

integrering, integrasjon
ინტეგრირებული integrert
ინტელექტი intellekt
ინტელექტუალიზმი intellektualisme
ინტელექტუალური intellektuell
ინტელიგენცია intelligens, intelligentsia,

intellektuelle
ინტენსიური intens, intensiv
ინტენსიურობა intensitet
ინტერაქტიული interaktiv
ინტერესი interesse
ინტერესმოკლებული interesseløs
ინტერვალი intervall

mellomrom, avstand

ინგლისელი ინტერვალი
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ინტერვენცია intervensjon
ინტერვიუ intervju
ინტერიერი interiør
ინტერნატი internat
ინტერნაციონალიზაცია internasjonalisere
ინტერნაციონალიზებული internasjonalisert
ინტერნაციონალიზმი internasjonalisme
ინტერნაციონალისტი internasjonalist
ინტერნაციონალური internasjonal, mellomfolkelig
ინტერნეტი internett
ინტერპელანტი interpellant
ინტერპელაცია interpellasjon
ინტერპელირება interpellere
ინტერპოლატორი interpolator
ინტერპოლაცია interpolasjon
ინტერპოლირება interpolere
ინტერპრეტატორი fortolker, interpreter
ინტერპრეტაცია tolkning, interpretasjon
ინტერპრეტირება tolke, interpretere
ინტერსკანდინავიული interskandinavisk
ინტერფეისი grensesnitt
ინტერფერენცია interferens
ინტერფერომეტრი interferometer
ინტერფერომეტრია interferometri
ინტიმური intim, fortrolig
ინტიმურობა intimitet, fortrolighet
ინტონაცია intonasjon
ინტოქსიკაცია intoksikasjon
ინტრავენური intravenøs
ინტრიგა intrige
ინტრიგანი intrigemaker
ინტროდუქცია innføring
ინტუიცია intuisjon
ინტუიციური intuitiv
ინფარქტგადატანილი som har gjennomgått infarkt
ინფარქტი infarkt
ინფექცია infeksjon
ინფექციური infeksiøs
ინფილტრაცია infiltrasjon
ინფილტრირება infiltrere
ინფინიტიზემალური infinitesimal
ინფიცირებული infisert, smittet
ინფლაცია inflasjon
ინფლაციური inflatorisk
ინფორმატიკა informasjonsvitenskap,

informatikk, informatikkfag,
datafag, datavitenskap,
informasjonsfag

ინფორმატორი informant, informator
ინფორმაცია info, informasjon, opplysning,

etterretning
ინფორმირება informere, opplyse
ინფორმირებული informert, opplyst

ინფრაბგერა infralyd
ინფრასტრუქტურა infrastruktur
ინფრაწითელი infrarød
ინფუზორია infusjonsdyr, flimmerdyr
ინციდენტი ulykke
ინჰალატორი inhalator
ინჰალაცია inhalasjon
იოგა yoga
იოგი leddbånd, ligament
იოგურტი yoghurt
იოდი jod
იოლად enkelt, lett
იოლი enkel, lett
იონი ion
იონიზაცია ionisasjon
იონიზირება ionisere
იონოსფერო ionosfære
იონოსფერული ionosfærisk
იონური ionisk
იონჯა lusern, alfalfa
იპოდრომი hippodrom, hesteløpsbane,

hesteveddeløpsbane,
veddeløpsbane, galoppbane

იპოქონდრია hypokondri
იპოქონდრული hypokondrisk
ირანელი iraner
ირანული iransk
ირაციონალური irrasjonal
ირბისი snøleopard
ირგვლივ rundt
ირემახოჭო eikehjort
ირემი hjort
ირემლაღი dådyr
ირიბად skrås
ირიბი skjev, skrå

indirekte
ირიდიუმი iridium
ირიდოციკლიტი regnbuehinnebetennelse
ირისი iris, regnbuehinne
ირლანდიელი ire, irer
ირლანდიური irsk
ირმისბაწარა korallpiggsopp
ირმისმხალა jærtistel
ირმისტუჩა blek piggsopp
ირმულა dvergmoskusdyr,

vannmoskusdyr
ირონია ironi
ირონიული ironisk
ის den, det

han, hun
ისარა landtunge
ისარი pil

viser

ინტერვენცია ისარი
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ისე slik, så, sånn
ისევ igjen
ისევე også

på samme måte
ისეთი slik
ისეთივე samme
ისინი de
ისლამი islam
ისლამისტი islamist
ისლამისტური islamistisk
ისლამური islamsk
ისლანდიელი islending
ისლანდიური islandsk
ისლი starr
ისლურა frytle
ისპანახი spinat
ისრისებური pilaktig, pilliknende, pilformet
ისტერია hysteri
ისტერიკა gråteanfall
ისტერიული hysterisk
ისტორია historie
ისტორიკოსი historiker, historieforsker,

historiegransker
ისტორიოგრაფი historiograf
ისტორიოგრაფია historiografi
ისტორიოგრაფიული historiografisk
ისტორიული historisk, historiemessig,

historievitenskapelig
იტალიელი italiener
იტალიურენოვანი italienskspråklig
იტალიური italiensk
იტერაცია iterasjon
იტერაციული iterativ
იტერირება iterere
იტრიუმი yttrium
იუბილარი jubilant
იუბილე jubileum
იუდაიზმი jødedom
იუველირი juveler
იუმორი humor
იუმორისტი humorist, komiker
იუმორისტული humoristisk
იუნიორი junior
იუნკერი junker
იურიდიული juridisk
იურისდიქცია jurisdiksjon, rettsområde,

jurisdiksjonsområde
იურისპრუდენცია jurisprudens
იურისტი jurist
იუსტიცია justis
იფანი ask, asketre
იქ der
იქაური derværende

იქედნე maurpinnsvin, maurpiggsvin
იქეთ dit
იქთიოზავრი fiskeøgle
იქთიოლოგია iktyologi
იქთიოლოგიური iktyologisk
იქიდან derav, derfra, derifra
იქნებ kanskje
იღბალი hell, lykke
იღბლიანი heldig, lykkelig
იღლია armhule
იშვიათად sjelden
იშვიათი sjelden, sjeldsynt
იშვიათობა sjeldenhet, særsyn,

sjeldsynthet
იშიასი isjias
იძულება tvinge
იძულებითი tvangsmessig
იძულებული tvungen, nødtvungen
იხვი and
იხვინჯა knekkand
იხვნისკარტა nebbdyr
იჯარა bygsel, feste
კაბა kjole
კაბარე kabaret
კაბაჭრელა hundetann
კაბელი fødeledning, kabel
კაბინა kabin, lugar
კაბინეტი kontor
კაბრიოლეტი kabriolet
კადეტი kadett
კადმიუმი kadmium
კადნიერი uforskammet, respektløs
კადრები personale, stab
კადრი kader
კავალერი kavaler
კავალერია kavaleri, hestfolk
კავეული jernvare, isenkram
კავკასიელი kaukasier
კავკასიური kaukasisk
კავშირგაბმულობა samband
კავშირი allianse, forbund, forening,

samvelde, union
forbindelse, tilknytning,
samband
kobling, kontakt
forhold, omgang
bindeord, konjunksjon,
subjunksjon

კაზაკი kosakk
კაზეინი kasein
კაზინო kasino
კათედრა lærestol
კათედრალი domkirke

ისე კათედრალი
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კათეტი katet
კათოდი katode
კათოლიკე katolikk
კათოლიკური katolsk
კათოლიციზმი katolisisme
კათხა krus
კაიმანი kaiman
კაიუტა lugar
კაკაბი steinhøne
კაკადუ kakadue
კაკალი nøtt, hasselnøtt
კაკანი kakle, klukke

klukk
კაკაო kakao
კაკაოსფერი kakaofarget
კაკაჩა fjellvåk
კაკოფონია kakofoni
კაკოფონიური kakofonisk
კაკუნი banke
კალა tinn
კალათა kurv
კალათბურთელი basketballspiller
კალათბურთი basketball, kurvball
კალათისებრი kurvaktig
კალამი penn
კალაპოტი leie
კალეიდოსკოპი kaleidoskop
კალეიდოსკოპური kaleidoskopisk
კალენდარი kalender
კალენდარული kalendarisk
კალთა fang, skjød
კალია gresshoppe
კალიბრი kaliber
კალიგრაფია kalligrafi, skjønnskrift
კალიგრაფიული kalligrafisk
კალიუმი kalium
კალკი kalkerpapir
კალკულატორი kalkulator
კალმარი blekksprut
კალმახი ørret
კალმისტარი penn
კალორია kalori
კალორიმეტრი varmemåler
კალორიმეტრია kalorimetri
კალორიული kaloririk
კალორიულობა kaloriinnhold
კალოში kalosje
კალცეოლარია tøffelblomst
კალციუმი kalsium
კამა dill
კამათელი terning
კამათი disputt, stride
კამბალა flyndre

კამელია kamelia
კამერა kamera

kammer
slange

კამერტონი stemmegaffel
კამეჩი bøffel, bøffelokse
კამიკაძე kamikaze
კამპანია kampanje
კამუფლაჟი kamuflasje, forsvinningsdrakt
კანა eland, elgantilope
კანადელი kanadier
კანადური kanadisk
კანალიზაცია kloakk, avløpsledning,

avløpssystem
კანაფი hamp
კანდიდატი kandidat
კანდიდატურა kandidatur
კანი hud
კანიბალიზმი kannibalisme, menneskeeteri
კანიონი canyon
კანისტრა kanne, jerrykanne
კანისფერი hudfarget, hudfarvet
კანკალი riste, skjelve

skjelv
კანოე kano
კანონდამრღვევი lovbryter
კანონდარღვევა lovbrudd, rettsbrudd,

rettskrenkelse
კანონდაუმორჩილებლობა lovulydighet
კანონზომიერება regel, lovmessighet
კანონზომიერი regelbundet
კანონი lov, rett
კანონიერება lovlighet, lovmessighet
კანონიერი legitim, lovlig, lovmessig,

rettmessig
კანონიკური kanonisk
კანონმდებელი lovgiver
კანონმდებლობა lovgivning
კანონმორჩილება lovlydighet
კანონმორჩილი lovlydig
კანონპროექტი lovforslag
კანონსაწინააღმდეგო ulovlig
კანონშემოქმედება lovskaping
კანონშეუსაბამო lovstridig
კანონშეუსაბამობა lovstridighet
კანტორა kontor
კანფეტი bonbon, konfekt
კანქვეშა underhuds
კანჩილი vannmoskusdyr
კანცელარია kanselli
კანცეროგენული kreftfremkallende
კანცლერი kansler
კანჯო livbåt, redningsbåt

კათეტი კანჯო
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კაპარჭინა brasme
კაპასი kranglevoren, trettekjær
კაპელა kapell
კაპიბარა flodsvin, kapivar, kapybara
კაპილარი kapillar, kapillær
კაპილარული kapillær
კაპიტალი kapital
კაპიტალიზმი kapitalisme
კაპიტალისტი kapitalist
კაპიტალისტური kapitalistisk
კაპიტალური grundig, utførlig
კაპიტანი kaptein
კაპიტულაცია kapitulasjon
კაპიტულირება kapitulere

kapitulering
კაპიუშონი hette
კაპრიზი lune, nykke
კაჟბადი kisel, silisium
კაჟბადისებური silisiumliknende
კაჟი flint, flintestein
კაჟისებური flintartet
კარაბინერი karabiner
კარაბინი karabin
კარადა skap
კარავი telt
კარაკალი ørkengaupe
კარამელი karamell
კარანტინი karantene
კარატე karate
კარატი karat
კარაქი smør, meierismør
კარბიდი karbid
კარბიურატორი forgasser
კარბონატი karbonat
კარგად bra

vel
pent

კარგადცნობილი velkjent
კარგვა tape, miste
კარგი bra, deilig, fin, god, grei, pen,

snill
კარდაკარ dør til dør
კარდანი kardang
კარდინალი kardinal
კარდინალური gjennomgripende,

inngripende
კარდიოგრამა kardiogram
კარდიოგრაფია kardiografi
კარდიოლოგი kardiolog
კარდიოლოგია kardiologi
კარდიოლოგიური kardiologisk
კარები dør

კარი dør
hoff

კარიბჭე port
კარიერა karriere
კარიერი pukkverk
კარიერისტი karrierejeger, karrieremann,

karrieremenneske
კარიესი karies, tannråte, tannkaries
კარიკატურა karikatur, vrengebilde,

karikaturtegning
კარიკატურისტი karikaturtegner
კარიკატურული karikaturaktig,

karikaturmessig
კარისკაცი hoffmann
კარმიდამო gård
კარნავალი karneval
კარნახი diktere

sufflere
diktat

კარნიზი gesims
კარსგარეთ utendørs
კარტეზიული kartesiansk
კარტელი kartell
კარტოგრაფი kartograf
კარტოგრაფია kartografi
კარტოგრაფიული kartografisk
კარტოთეკა kartotek
კარტონი kartong
კარტოფილი potet
კარუსელი karusell
კარჩაკეტილი innesluttet
კარჩაკეტილობა innesluttethet
კარჩხანა karuss
კასაცია kassasjon
კასეტი kassett
კასკადი kaskade
კასრი tønne
კასტა kaste
კასტრაცია kastrasjon
კატა katt
კატაბალახა vendelrot
კატაბარდა klematis
კატათაგვობანა katt og mus lek
კატაკლიზმი kataklysme
კატალანური katalansk
კატალიზატორი katalysator
კატალოგი katalog
კატალონიელი katalonier
კატამარანი katamaran
კატაპიტნა kattemynte, katteurt
კატაპულტა katapult
კატაპულტირება katapultere
კატარაქტა katarakt, grå stær

კაპარჭინა კატარაქტა
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კატარელი qatarer
კატარი katarr
კატარული qatarsk
კატარღა motorbåt
კატასტროფა katastrofe
კატასტროფული katastrofal
კატაფალკი likbil, likvogn
კატეგორია kategori
კატეგორიზაცია kategorisering
კატეგორიული kategorisk
კატიონი kation
კატისებრი katteaktig
კატლეტი kotelett
კატორღა tung straffearbeid
კაუჩუკი kautsjuk, lateks
კაუჭი hake, huk, krok
კაფე kafe
კაფელი flis
კაფსული kapsel
კაქტუსი kaktus
კაქტუსისებრი kaktusaktig
კაშალოტი kaskelott
კაშკაშა glitrende, skinnende, lysende,

strålende
კაშკაში glitre, skinne

glitter
კაშნე skjerf
კაშხალი demning, dam
კაცთმოძულე mannehater
კაცთმოძულეობა mannehat
კაცი mann, kar

man
person

კაცისმკვლელი menneskemorder,
menneskedreper, manndreper

კაციჭამია kannibal, menneskeeter
კაცმრავალი mannsterk
კაცობა mandighet
კაცობრიობა menneskehet
კაცური mannlig, mandig
კაწვრა ripe, rispe, klore
კაჭკაჭი skjære
კბენა bite

stikke
კბილანა tannhjul
კბილებიანი tannet
კბილთეთრა spissmus
კბილი tann
კბილნაპრალა furespissmus
კბილსაჩიჩქნი tannpirker, tannstikker
კეგლი kjegle
კედარი seder, sedertre

კედელი vegg
mur

კედი lett joggesko
კევი tyggegummi
კეთება gjøre, lage
კეთილგანწყობა gunst, favør, velvilje
კეთილგანწყობილი gunstig, favorabel, velvillig
კეთილგონიერება fornuftighet
კეთილგონიერი fornuftig
კეთილდღეობა velferd, velstand
კეთილთვისებიანი godartet
კეთილი god, godmodig, snill
კეთილმეზობლობა godt naboskap
კეთილმეზობლური naboskapelig
კეთილმოსურნე velmenende, velvillig
კეთილმოწყობილი velstelt
კეთილსინდისიერება samvittighetsfullhet
კეთილსინდისიერი samvittighetsfull, samvettsfull
კეთილშობილება edelmodighet, nobelhet,

velbårenhet
კეთილშობილი edel, edelmodig, nobel,

velbåren
კეკლუცი flane, flokse, kokette
კეკლუცობა kokettere
კენგურუ kenguru
კენკრა bær
კენტავრი kentaur
კენტი ulike, odde, upar
კენტჩლიქოსანი upartået
კენწერო topp
კენჭისყრა stemme, votere

avstemning, votering
კერა arne, ildsted
კერამიკა keramikk
კერამიკული keramisk
კერატიტი hornhinnebetennelse
კერვა sy

sying
კერპთაყვანისმცემელი hedning, idoldyrker,

avgudsdyrker
კერპთაყვანისმცემლობა hedenskap, idolatri,

idoldyrkelse, avgudsdyrkelse
კერპთაყვანისმცემლური hedensk
კერპი avgud, idol
კერძი rett
კერძო privat
კერძოდ egentlig, nemlig
კესანე forglemmegei
კეტი kølle, batong

balltre
კეფა nakke
კეწერა krekling
კეწეწურა kambunke

კატარელი კეწეწურა
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კვადრანტი kvadrant
კვადრატი kvadrat
კვადრატული kvadratisk
კვადრილიონი billiard
კვადრუპოლი quadrupol
კვაზარი kvasar
კვაზიმეცნიერება kvasivitenskap
კვაზიმეცნიერული kvasivitenskapelig
კვაზიფილოსოფია kvasifilosofi
კვაზიწრფივი kvasilineær
კვალდაკვალ baketter, bakefter
კვალი spor
კვალიფიკაცია kvalifikasjon
კვალიფიცირებული faglært, fagkunnig, kvalifisert
კვამლი røyk
კვამლსადენი skorstein, skorsteinspipe
კვანტი kvant
კვანძი knute

knutepunkt
კვარკი kvark
კვარტალი kvartal, kvarter
კვარტალურად kvartalsvis
კვარტალური kvartalsmessig
კვარტეტი kvartett
კვარცი kvarts
კვარცხლბეკი pidestall
კვდომა dø, omkomme
კვება nære

næring
კვეთა snitt
კვერნა mår, mårdyr
კვერცხი egg
კვერცხისებრი eggformet
კვერცხუჯრედი eggcelle
კვიდო liguster
კვინტეტი kvintett
კვინტილიონი trillion
კვიპაროსი sypress
კვირა uke

søndag
კვირეული uke
კვირისთავი kneskål, kneskjell
კვირტი knopp
კვიცი fole, folunge, føll, hesteføll
კვლა drepe
კვლავ igjen
კვლავდაკვლავ igjen
კვლევა forske, granske

forskning, gransking
კვლევითი forskningsmessig
კვნესა stønn
კვოტა kvote
კვრა støte

კვრინჩხი slåpetorn
კი ja, jo
კიბე stige, trapp
კიბერდამნაშავეობა datakriminalitet,

internettkriminalitet
კიბერნეტიკა kybernetikk
კიბერსივრცე kyberrom
კიბისმაგვარი trappeform
კიბო kreft, kreftsvulst, kreftsykdom

kreps, krepsdyr
კიბორჩხალა krabbe
კიდე bryn, utkant
კიდება henge
კიდევ mer
კიდობანი ark
კიდური ekstremitet
კივი kiwi, kiwifrukt
კივილი rop, skrik

gale
კითხვა lese

lesning
spørre
spørsmål

კითხვარი spørreskjema, svarskjema
კითხვითი spørrende
კითხვისუნარიანობა lesedyktighet
კილამურა sisselrot
კილვატერი kjølstripe, kjølvann
კილი kjøl
კილო aksent
კილობაიტი kilobyte
კილობიტი kilobit
კილოგრამი kilogram
კილოვატი kilowatt
კილოვატსაათი kilowattime
კილოვოლტი kilovolt
კილოკალორია kilokalori
კილომეტრი kilometer
კილომეტრიანი kilometerlang
კილომეტრობით kilometervis
კილოჯოული kilojoule
კილოჰერცი kilohertz
კიმონო kimono
კინაღამ nesten
კინემატიკა kinematikk
კინემატიკური kinematisk
კინემატოგრაფი kinematograf
კინემატოგრაფია kinematografi
კინემატოგრაფიული kinematografisk
კინეტიკა kinetikk
კინეტიკური kinetisk
კინკლაობა krangle, trette

krangel

კვადრანტი კინკლაობა
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კინო kino
კინოარქივი filmarkiv
კინოგადაღება filmopptak
კინოგმირი filmhelt
კინოვარსკვლავი filmstjerne, filmdiva
კინოთეატრი kino
კინოკამერა filmkamera
კინოკლასიკოსი filmklassiker
კინოკლიპი filmklipp
კინოკლუბი filmklubb
კინოკომედია filmkomedie
კინოკრიტიკა filmanmeldelse, filmkritikk
კინოკრიტიკოსი filmanmelder, filmkritiker
კინომოყვარული filmelsker
კინომსახიობი filmskuespiller
კინომუზეუმი filmmuseum
კინომუსიკა filmmusikk
კინოპრემიერა filmpremiere, kinopremiere
კინორეჟისორი filmregissør
კინოსტუდია filmstudio
კინოსცენარი filmmanuskript
კინოსცენარისტი filmmanuskriptforfatter
კინოფესტივალი filmfestival
კინოფილმი film
კინოცენზურა filmsensur
კინოხელოვნება filmkunst
კიოსკი kiosk
კირი kalk
კირკიტა tårnfalk
კირქვა kalkstein
კირჩხიბი kreps
კისერი hals
კისკისი fnise, le
კისრისმტეხი halsbrekkende
კიტრი agurk
კლავიატურა tastatur, klaviatur
კლავიში tast
კლაკნილი bølgeformig

bølgelinje
კლანი klan
კლანჭი klo
კლარნეტი klarinett
კლასი klasse
კლასიკოსი klassiker
კლასიკური klassisk
კლასიფიკაცია klassifikasjon
კლასიფიცირება klassifisere

klassifisering
კლასიციზმი klassisisme
კლასობრივი klassemessig
კლაუსტროფობია klaustrofobi
კლაუსტროფობური klaustrofobisk
კლდე fjell, berg

კლდისვაშლა takløk
კლება minske, senke, avta

minskning, senking
კლებადი avtagende, avtakende
კლეპტომანი kleptoman
კლეპტომანია kleptomani
კლიენტი kunde
კლიენტურა kundekrets, kunder
კლიმატი klima
კლიმატოლოგი klimatolog, klimaforsker,

klimaekspert
კლიმატოლოგია klimatologi, klimaforsking
კლიმატოლოგიური klimatologisk
კლიმატური klimatisk, klimamessig
კლიმაქსი klimakterium
კლინიკა klinikk, legesenter
კლინიკური klinisk
კლიტე dørlås
კლიტორი kildrer, klitoris
კლიშე klisje
კლოაკა kloakk
კლონირება klone
კლოუნი klovn
კლუბი klubb
კლუმბი blomsterbed
კმარა nok, basta
კმარება være nok, strekke til
კმაყოფილება tilfredshet
კმაყოფილი fornøyd, tilfreds
კნავილი mjaue

mjauing
კნინობითი diminutiv
კნუტი kattunge
კოალა koala, pungbjørn
კოალიცია koalisjon
კოაქსიალური koaksial
კობალტი kobolt
კობრა kobra, kobraslange,

brilleslange
კობრი karpe, karpefisk
კობრისკბილა tannkarp
კოგანზომილება kodimensjon
კოდალა hakkespett, spett
კოდექსი kodeks, lovbok
კოდი kode
კოეფიციენტი koeffisient
კოვალენტური kovalent
კოვზი skje, spiseskje
კოვზისებრი skjeliknende
კოზირი trumf
კოიოტი prærieulv, coyote
კოკაინი kokain
კოკონა kvinand

კინო კოკონა

ქართულ-ნორვეგიული ლექსიკონი 84



კოკორი blomsterknopp
კოლაფსი kollapse
კოლბა kolbe
კოლგოტი strømpebukse
კოლეგა arbeidskamerat, fagfelle,

kollega, arbeidskollega
კოლეგიალობა kollegialitet
კოლეგიალური kollegial
კოლექტივი kollektiv
კოლექტიური kollektiv
კოლექცია samling, kolleksjon
კოლექციონერი samler
კოლეჯი college
კოლიბრი kolibri
კოლონა kolonne
კოლონია koloni
კოლონიალიზმი kolonialisme
კოლონიალისტი kolonialist
კოლონიალისტური kolonialistisk
კოლონიალური kolonial
კოლონიზატორი kolonisator
კოლონიზაცია kolonisasjon
კოლონიური kolonial
კოლორიტი koloritt
კოლოფი dåse, eske
კოლრაბი knutekål
კომა koma
კომბალი kølle, batong
კომბინატი kombinat
კომბინატორიკა kombinatorikk
კომბინატორული kombinatorisk
კომბინაცია kombinasjon
კომბინირება kombinere
კომბინირებული kombinert
კომბოსტო kål, kålhode
კომედია komedie
კომენდანტი kommandant
კომენტარი anmerkning, kommentar
კომენტატორი kommentator
კომენტირება kommentere
კომერცია handel

handelsfag
კომერციალიზაცია kommersialisering
კომერციალიზებული kommersialisert
კომერციული kommersiell
კომეტა komet
კომიკოსი komiker
კომიკური komisk
კომიკურობა komikk
კომისარი kommissær
კომისია kommisjon
კომიტეტი komite
კომიქსი tegneserie

კომოდი kommode
კომპანია bedrift, selskap, firma
კომპანიონი kompanjong
კომპასი kompas, kompass
კომპაქტი kompakt
კომპაქტიფიკაცია kompaktifisering
კომპაქტური kompakt
კომპაქტურობა kompakthet
კომპენსაცია erstatning, kompensasjon,

gjengjeld
კომპენსირება erstatte, kompensere,

gjengjelde
კომპენსირებადი erstattelig
კომპეტენტური kompetent
კომპეტენტურობა kompetanse
კომპეტენცია kompetanse
კომპილატორი kompilator
კომპილაცია kompilasjon
კომპილირება kompilere
კომპიუტერი datamaskin
კომპიუტერული datamaskinbasert
კომპლექსი kompleks
კომპლექსურობა kompleksitet
კომპლექტი sett
კომპლიმენტი kompliment
კომპოზიტორი komponist
კომპოზიცია komposisjon
კომპონენტი blandingsdel, komponent
კომპოსტი kompost
კომპოტი kompott
კომპრესია kompresjon
კომპრესორი kompressor
კომპრომეტირება kompromittere
კომპრომეტირებული kompromittert
კომპრომისი kompromiss
კომუნა kommune
კომუნალური kommunal
კომუნიზმი kommunisme
კომუნიკაბელური meddelsom, konversabel
კომუნიკაბელურობა meddelsomhet,

kommunikasjonsevne
კომუნიკაცია kommunikasjon
კომუნისტი kommunist
კომუნისტური kommunistisk
კომუტატორი kommutator
კომუტაციური kommutativ
კომფორტაბელური komfortabel
კომფორტი komfort, luksus
კომფორტული komfortabel
კომში kvede
კონა bunt
კონგლომერატი konglomerat
კონგრესი kongress

კოკორი კონგრესი
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კონგრესმენი kongressmann
კონდახი geværkolbe
კონდენსატი kondens, kondensat
კონდენსატორი kondensator
კონდენსაცია kondensasjon
კონდენსირება kondensere, fortette

kondensering
კონდიტერი konditor
კონდიციონერი klimaanlegg,

luftkondisjoneringsanlegg
კონდიცირება kondisjonere
კონდორი kondor
კონდუქტორი billettør, konduktør
კონვეიერი samlebånd
კონვენცია konvensjon
კონვერტი konvolutt
კონვერტირებადი konvertibel
კონვექცია konveksjon
კონიაკი konjakk
კონიუნქტივი bindehinne
კონიუნქტივიტი bindehinnekatarr
კონიუნქტურა konjunktur
კონიუნქტურული konjunkturmessig,

konjunkturell
კონკია askepott
კონკრეტული konkret
კონკრეტულობა konkrethet
კონკურენტი konkurrent
კონკურენტუნარიანი konkurransedyktig,

konkurransekraftig
კონკურენტუნარიანობა konkurranseevne,

konkurransekraft,
konkurransedyktighet

კონკურენცია konkurranse
კონკურირება konkurrere
კონკურსი konkurranse
კონსენსუსი konsens, konsensus,

samstemmighet
კონსერვანტი konserveringsmiddel
კონსერვატიზმი konservatisme
კონსერვატიული konservativ
კონსერვატორია konservatorium
კონსერვი boksemat, hermetikk
კონსერვირება hermetisere, konservere
კონსილიუმი legeråd
კონსოლი konsoll
კონსოლიდაცია konsolidasjon
კონსოლიდირება konsolidere
კონსოლიდირებული konsolidert
კონსორციუმი konsortium
კონსპექტი referat
კონსპირატორი konspirator

კონსპირაცია konspirasjon,
sammensvergelse

კონსპირაციული konspirativ
კონსტანტა konstant
კონსტიტუცია grunnlov, konstitusjon
კონსტიტუციური grunnlovsmessig,

konstitusjonell,
forfatningsmessig

კონსტიტუციურობა grunnlovsmessighet
კონსტრუქტივიზმი konstruktivisme
კონსტრუქტორი konstruktør
კონსტრუქცია anlegg, konstruksjon
კონსტრუქციული konstruktiv, saklig
კონსული konsul
კონსულტანტი konsulent, rådgiver
კონსულტაცია konsultasjon, rådgiving
კონტაქტი kontakt
კონტაქტური meddelsom, selskapelig
კონტეინერი beholder
კონტექსტი kontekst
კონტინგენტი kontingent
კონტინენტალური kontinental
კონტინენტი fastland, kontinent
კონტრაბანდა kontrabande, smugling
კონტრაბანდისტი smugler
კონტრაბასი kontrabass
კონტრასტი kontrast
კონტრასტული kontrastfylt, kontrastrik
კონტრაქტი kontrakt
კონტრაცეპცია prevensjon
კონტრბრალდება motanklage
კონტრგადატრიალება motkupp
კონტრდაზვერვა kontraspionasje,

kontraetterretning
kontraspionasjetjeneste,
kontraetterretningstjeneste

კონტრიერიში motangrep
კონტრკულტურა motkultur
კონტრმტკიცებულება motbevis
კონტროლი kontroll, styring
კონტროლიორი kontrollør
კონტროლირებადი kontrollerbar
კონტროლირებული kontrollert
კონტროლქვეშ under kontroll
კონტრრევოლუცია kontrarevolusjon
კონტრრევოლუციონერი kontrarevolusjonær
კონტრრევოლუციული kontrarevolusjonær
კონტრშეტევა motangrep
კონტრწინადადება motforslag
კონტური kontur, omriss
კონუსი kjegle, kon, konus
კონუსისებრი kjegleformet
კონფედერაცია konføderasjon

კონგრესმენი კონფედერაცია
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კონფერენცია konferanse
კონფესია konfesjon
კონფიგურაცია konfigurasjon
კონფიდენციალობა fortrolighet, konfidensialitet
კონფიდენციალური fortrolig, konfidensiell
კონფიდენციალურობა fortrolighet, konfidensialitet
კონფისკაცია beslagleggelse, konfiskasjon
კონფლიქტი konflikt
კონფლიქტოლოგი konfliktforsker
კონფლიქტოლოგია konfliktforskning
კონფლიქტური konfliktfull, konfliktfylt
კონფლიქტურობა konfliktfylthet
კონფორმიზმი konformisme
კონფორმისტი konformist
კონფორმისტული konformistisk
კონფორმული konform
კონფრონტაცია konfrontasjon
კონცენტრატი konsentrat
კონცენტრაცია konsentrasjon
კონცენტრირება konsentrere
კონცენტრირებული konsentrert
კონცეპტუალური konseptuell
კონცეპცია konsept
კონცერნი konsern
კონცერტი konsert
კონცხი kapp, nes, odde
კოოპერაცია kooperasjon
კოორდინატი koordinat
კოორდინატორი koordinator
კოორდინაცია koordinasjon
კოორდინირება koordinere

koordinering
კოორდინირებული koordinert
კოპი bule, kul
კოპირება kopiere

kopiering
კოჟრი gnagsår, træl
კოჟრიანი trælet
კორდისკბილა øyentrøst
კორეელი koreaner
კორელაცია korrelasjon
კორესპონდენტი korrespondent
კორესპონდენცია korrespondanse
კორეულენოვანი koreanskspråklig
კორეული koreansk
კორექტირება korrigere

korrigering
feilretting, korrekturlesning

კორექტირებული korrigert
კორექტორი korrekturleser
კორექტული korrekt
კორექტურა korrektur
კორექცია korreksjon

კორიანტელი virvel
კორიდა tyrefektning
კოროზია korrosjon
კორპორაცია korporasjon, selskap
კორპორაციული korporativ
კორპსაძრობი korketrekker, vinkorkåpner
კორპუსი korps
კორპუსკული partikkel
კორპუსკულური partikulær
კორსეტი korsett
კორტეჟი kortesje
კორტი tennisbane
კორუმპირებული korrupt
კორუნდი korund
კორუფცია korrupsjon
კორძი utvekst
კოსინუსი cosinus
კოსმეტიკა kosmetikk
კოსმეტიკური kosmetisk
კოსმეტოლოგი kosmetolog
კოსმეტოლოგიური kosmetologisk
კოსმოგონია kosmogoni
კოსმოგრაფი kosmograf
კოსმოგრაფია kosmografi
კოსმოგრაფიული kosmografisk
კოსმოდრომი romhavn, kosmodrom
კოსმოლოგი kosmolog
კოსმოლოგია kosmologi
კოსმოლოგიური kosmologisk
კოსმონავტი romfarer, kosmonaut
კოსმონავტიკა romfart
კოსმოპოლიტი kosmopolitt, verdensborger
კოსმოპოლიტიზმი kosmopolitisme
კოსმოპოლიტური kosmopolitisk
კოსმოსი himmelrom, kosmos,

verdensrom
კოსმოსური kosmisk
კოსტიუმი drakt
კოტანგენსი cotangens
კოტეჯი hytte
კოფეინი koffein
კოფთა kofte
კოქსი koks
კოღო mygg, moskito
კოღოსმაგვარი myggliknende
კოშკი borg, kastell, tårn
კოშმარი mareritt, maredrøm
კოშმარული marerittaktig, marerittfylt
კოცნა kysse

kyss
კოცონი bål
კოწახური berberis

კონფერენცია კოწახური
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კოჭა spole, snelle, trådsnelle
ingefær, ingefærplante

კოჭი ankel
spole, snelle

კოჭლი halt
კოჭლობა halte
კოჭობა rosenfink
კოხტა elegant, fin, pen
კოხტად pent
კოჰერენტული koherent
კოჰერენტულობა koherens
კრავი lam
კრაზანა veps

perikum, johannesurt
კრამიტდაგებული taksteinbelagt
კრამიტი takstein
კრატერი krater
კრატერისებრი kraterformet
კრახი nederlag
კრება møte
კრებადი konvergent
კრებადობა konvergens
კრებსითი samlet
კრებული sett
კრედიტი kredit, kreditt
კრედიტორი kreditor, kredittgiver
კრედო credo
კრევეტი reke
კრეისერი krysser
კრემატორიუმი krematorium
კრემაცია likbrenning, kremasjon
კრემი krem
კრემისფერი kremfarget
კრეჭა klippe
კრიალა blank, glinsende
კრიალოსანი rosenkrans
კრივი boksing
კრიზისი krise
კრიზისული krisepreget
კრიკინა urdrue
კრიმინალი kriminell
კრიმინალიზაცია kriminalisering
კრიმინალისტი kriminalist
კრიმინალისტიკა kriminalistikk
კრიმინალიტეტი kriminalitet
კრიმინალური kriminal, kriminell,

forbrytersk
კრიმინოლოგი kriminolog
კრიმინოლოგია kriminologi
კრიმინოლოგიური kriminologisk
კრიპტოგრაფია kryptografi
კრიპტოგრაფიული kryptografisk
კრიპტონი krypton

კრისტალი krystall
კრისტალიზაცია krystallisering, krystallisasjon
კრისტალიზება krystallisere
კრისტალოგრაფი krystallograf
კრისტალოგრაფია krystallografi
კრისტალოგრაფიური krystallografisk
კრისტალური krystallisk
კრიტერიუმი kriterium
კრიტიკა kritikk
კრიტიკოსი kritiker, bokanmelder
კრიტიკული kritisk
კრონი krone
კრონპრინცესა kronprinsesse
კრონპრინცი kronprins
კროსვორდი kryssord
კრუიზი cruise
კრუნჩხვა krampe, spasme
კრუტუნი male
კრუხი hønemor, rugehøne,

verpehøne
კუ skilpadde
კუბელი cubaner, kubaner
კუბი kube, kubus
კუბო båre, kiste, likbåre, likkiste
კუბური kubisk
კუდბაწარა trådstjert
კუდი hale, stjert
კუდიანი heks, trollheks, trollkjerring,

trollkvinne
კუდქნარა lyrehale
კუება fjerte, prompe
კუზი pukkel
კუზიანი krumrygget, pukkelrygget
კუთვნილება tilhøre

tilhørighet
კუთი boks
კუთხე hjørne

krok
vinkel

კუილი fjerting, promping
კულინარია matlaging
კულინარული kulinarisk
კულისები kulisser
კულმინაცია klimaks, kulminasjon
კულმუხო alantrot
კულონი coulomb
კულტი kult, kultus
კულტივირება avle, dyrke

kultivere, rendyrke
avl, avling
kultivering

კულტივირებადი dyrkbar
კულტივირებული kultivert, dyrket

კოჭა კულტივირებული
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კულტურა kultur
კულტურათაშორისი interkulturell
კულტურიზმი kroppsbygging
კულტურისტი kroppsbygger
კულტუროლოგი kulturforsker
კულტუროლოგია kulturforsking,

kulturforskning
კულტურული kulturell
კულული krøll, lokk
კულუმბური kjernebiter
კუმულაციური kumulativ
კუმშვა komprimere, sammentrenge,

trykke sammen, presse
sammen

კუმშვადი kompressibel,
sammentrykkbar

კუმშვადობა kompressibilitet,
sammentrykkbarhet

კუნელი hagtorn
კუნთებიანი muskuløs
კუნთი muskel
კუნთიანი muskuløs
კუნთმაგარი muskelsterk
კუნძული øy, holme
კუნჭული krok
კუპატი pølse
კუპე kupe
კუპიურა pengeseddel
კუპონი kupong
კუპრი tjære
კურატორი kurator
კურდღელი hare
კურდღლისფრჩხილა tiriltunge
კურთხევა velsigne

velsignelse
კურთხეული velsignet
კურიერი bud, kurer
კურიოზი kuriositet, kuriosum
კურიოზული kuriøs
კურკა kjerne
კურო tyren
კურორტი kursted
კურსანტი kadett
კურსელი kurskamerat
კურსი kurs
კურსორი peker, markør
კურტიზანი kurtisane
კუჭი mage, mave, magesekk,

mavesekk
ლაბადა regnkappe, regnfrakk
ლაბიალიზება labialisere

labialisering
ლაბიალური labial

ლაბირინთი labyrint
ლაბირინთიანი labyrintisk
ლაბორანტი laborant, fysiokjemiker
ლაბორატორია laboratorium
ლაბორატორიული laboratorisk
ლაბრადორი labrador, labradorsten
ლაგამი tøyle
ლაგუნა lagune
ლავა lava
ლავანდა lavendel
ლავანდისფერი lavendelblå
ლავგარდანი gesims
ლავირება baute
ლავიწი kragebein, kravebein
ლავრაკი havabbor
ლაზარეთი lasarett
ლაზერი laser
ლაზერული laserbasert
ლაზიერი dronning
ლათინური latin, latinsk
ლაიკა husky, polarhund,

polarspisshund
ლაკლაკი stork
ლაკმუსი lakmus
ლაკონიზმი lakonisme
ლაკონიური lakonisk
ლალი rubin
ლალისფერი rubinrød, rubinfarget
ლამა lama
ლამაზად pent
ლამაზთვალება øyevakker
ლამაზთმიანი hårfager
ლამაზი pen, skjønn, vakker, fager
ლამაზმანი skjønnhet, vakker kvinne
ლამაზმკერდა barmfager, brystfager
ლამბადა lambada
ლამბაქი skål, fat
ლამინარული laminær
ლამინირება laminere

laminering
ლამის nesten
ლამპა lampe
ლამპოპტერა dragehale
ლანგარი fat, serveringsfat,

serveringsbrett
ლანდშაფტი landskap
ლანთანი lantan
ლანთანიდი lantanoid
ლანცეტი lansett
ლანცეტისებრი lansettformet
ლანძღვა skjelle
ლაოსელი laot
ლაოსური laotisk
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ლაპარაკი snakke
ლაპაროსკოპია laparoskopi
ლაპლანდიელი lapplender
ლაპლანდიური lapplandsk
ლაპოტი skovl
ლაპრი fasankylling
ლაჟვარდი asur
ლაჟვარდისფერი asurblå
ლარი lari
ლარინგიტი halsbetennelse
ლარინგოლოგი laryngolog
ლარინგოლოგია laryngologi
ლარინგოლოგიური laryngologisk
ლარინგოსკოპი laryngoskop
ლარინგოსკოპია laryngoskopi
ლარინგოსკოპიური laryngoskopisk
ლარნაკი vase
ლატანი stang
ლატარია lotteri
ლატექსი lateks
ლატვიელი latvier
ლატვიური latvisk
ლაურეატი prisvinner, prismottaker,

pristaker
ლაფანი bast
ლაფი mudder, gjørme
ლაქა flekk, spette, plett
ლაქებიანი flekket, spettet, plettet
ლაქი lakk, ferniss
ლაქიანი flekket, spettet, plettet
ლაქლაქი babbel
ლაქტაცია laktasjon
ლაქტოზა laktose
ლაყბობა sladre
ლაყუჩები gjelle
ლაყუჩებიანი gjellepustende
ლაშქარა valurt
ლაშქარი hær
ლაშქრობა fottur

tog, tokt
ლაჩარი feig, feiging
ლაჩრობა feighet
ლახტაკი storkobbe, blåsel, bartesel
ლეგალიზაცია legalisere
ლეგალიზება legalisere
ლეგალიზებული legalisert
ლეგალური legal
ლეგენდა legende, sagn
ლეგენდადქცეული legendarisk, legendeaktig
ლეგენდარული legendarisk, legendeaktig,

sagnaktig
ლეგიონელოზი legionærsyke
ლეგიონერი legionær

ლეგიონი legion
ლეგიტიმაცია legitimere
ლეგიტიმური legitim
ლეგიტიმურობა legitimitet
ლეიბი madrass
ლეიკემია blodkreft, leukemi
ლეიკოციტი leukocytt
ლეიტენანტი betjent, løytnant
ლეკვი valp, hundevalp
ლეკვობა valpetid
ლელქაში sivaks
ლემა lemma
ლემინგი lemen, lomhund
ლემური lemur
ლენტი bånd
ლენცოფა bulmeurt
ლეოპარდი leopard, panter
ლეპტონი lepton
ლერწამი takrør
ლესბიელი lesbisk
ლექსი dikt, vers
ლექსიკოგრაფი leksikograf
ლექსიკოგრაფია leksikografi
ლექსიკოგრაფიური leksikografisk
ლექსიკოლოგი leksikolog
ლექსიკოლოგია leksikologi
ლექსიკოლოგიური leksikologisk
ლექსიკონი ordbok, ordliste

vokabular, leksikon, ordforråd
ლექსიკონისმაგვარი ordbokslignende
ლექსიკური leksikalsk
ლექტორი foreleser, lektor
ლექცია foredrag, forelesning, leksjon,

undervisningstime
ლეღვი fiken, fikentre
ლეღვისებური fikenformet
ლეშურა gallbær, gallebær
ლიანა lian
ლიანდაგი spor
ლიანდი sporvei, sporveg
ლიბერალი liberaler
ლიბერალიზმი liberalisme
ლიბერალისტი liberalist
ლიბერალისტური liberalistisk
ლიბერალური liberal
ლიბიდო libido
ლიგა liga
ლიდერი leder, fører
ლივლივი sveve

sveveflukt, glideflukt
ლითიუმი litium
ლითოგრაფი litograf
ლითოგრაფია litografi
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ლითოგრაფიული litografisk
ლითონი metall
ლითონისებრი metallaktig
ლითონისფერი metallfarget
ლითოსფერო litosfære
ლითოსფერული litosfærisk
ლიკვიდაცია likvidasjon, opphevelse
ლიკვიდირება likvidere, oppheve
ლიკვიდირებული likvidert, tilintetgjort
ლილიპუტი lilleputt
ლიმიტი limit
ლიმნოლოგი limnolog
ლიმნოლოგია limnologi
ლიმნოლოგიური limnologisk
ლიმონათი brus, limonade
ლიმონი sitron
ლიმონისფერი sitronfarget, sitrongul
ლიმონმჟავა sitronsyre
ლიმუზინი limousin
ლიმფა lymfe
ლიმფოციტი lymfocytt
ლინგვისტი lingvist, språkforsker,

språkviter
ლინგვისტიკა lingvistikk, språkvitenskap
ლინგვისტიკური lingvistisk, språkvitenskapelig
ლინზა linse
ლინოლეუმი linoleum
ლირა lire
ლირიკა lyrikk
ლირიული lyrisk
ლიტერატურა litteratur
ლიტერატურული litteraturmessig
ლიტველი litauer
ლიტვური litauisk
ლიტრი liter
ლიტრიანი enliters
ლიტურგია liturgi
ლიტურგიკა liturgikk
ლიფი behå, bh, brystholder,

bysteholder
ლიფსიტა yngel
ლიფტი heis, elevator
ლიქენი lav
ლიქიორი likør
ლიჩი kjærlighetsfrukt
ლიცენზია lisens, løyve

bevilling, konsesjon, tillatelse
ლიცენზირება lisensiere

lisensiering
ლიცენზირებული lisensiert
ლმობიერი barmhjertig
ლობიო bønne
ლოგარითმი logaritme

ლოგარითმული logaritmisk
ლოგიკა logikk
ლოგიკური logisk
ლოგიკურობა logiskhet
ლოგინი seng
ლოგოპედი logoped
ლოდინი vente

venting
ლოზუნგი løsen, slagord
ლოთი dranker, fyllebøtte,

alkoholiker, alkoholmisbruker
ლოთობა fylleri
ლოიალობა lojalitet
ლოიალური lojal
ლოკალიზებადი lokaliserbar
ლოკალიზებული lokalisert
ლოკალური lokal, stedlig
ლოკვა slikke
ლოკოკინა snegl

alfakrøll, krøllalfa
ლოკოკინასებრი sneglliknende
ლოკომოტივი lokomotiv
ლოლუა istapp
ლომვეშაპი hvalross
ლომი løve
ლომისებური løveaktig
ლორდი lord
ლორნეტი lorgnett
ლორწო slim
ლორწოვანი slimet
ლოსი elg
ლოტო lotto
ლოტოსი lotus
ლოქო malle
ლოყა kinn
ლოყებჩავარდნილი hulkinnet
ლოცვა be

bønn
ლოცმანი los
ლპობა råte

råtne
ლტოლვა begjære, lengte, strebe

attrå, begjær, dragning,
lengsel, lyst, streben

ლტოლვილი flyktning
ლუბრიკატი glidemiddel
ლუდი øl
ლუდსახარში bryggeri, ølbryggeri,

bryggerianlegg
ლუდსახდელი bryggeri, ølbryggeri,

bryggerianlegg
ლუდხანა ølstue
ლუთერანი lutheraner

ლითოგრაფიული ლუთერანი
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ლუთერანიზმი lutheranisme, lutherdom
ლუთერანული luthersk
ლუკმა bit, stykke
ლულა løp
ლუმინესცენცია luminescens
ლუპა lupe
ლურსმანი spiker
ლურჯზოლებიანი blåstripet
ლურჯი blå
ლურჯლაქებიანი blåflekket
ლუწი like
ლხინი fest, jubalon, jubalong
მაბეზღარა angiver
მაბზაკუნა erle, linerle
მაგალითად eksempelvis
მაგალითი eksempel
მაგარი hard
მაგვარი liknende
მაგი mager, magiker
მაგია magi
მაგიდა bord
მაგივრად istedenfor, isteden
მაგისთანა slik
მაგისტრალი hovedvei, riksvei, ferdselsåre,

trafikkåre, transportåre
მაგისტრატურა mastergradsstudium,

masterprogram
მაგისტრი magister
მაგიური magisk
მაგმა magma
მაგნატი magnat
მაგნეზია magnesia, magnesiumoksid
მაგნეტიზმი magnetisme
მაგნიტი magnet
მაგნიტოსფერო magnetosfære
მაგნიტოფონი lydbåndopptaker,

båndopptaker, båndspiller
მაგნიტური magnetisk
მაგნიუმი magnesium
მაგნოლია magnolia
მაგრამ men
მადა appetitt, matlyst
მადადაკარგული matlei, appetittløs
მადანი erts, malm
მადისაღმძვრელი appetittlig, appetittvekkende
მადისმომგვრელი appetittlig, appetittvekkende
მადლი velgjerning
მადლიერება takknemlighet
მადლიერი takknemlig
მადლობა takk
მადლობელი takknemlig
მადუღარა koker
მავალი gangbar

მავზოლეუმი mausoleum
მავთული tråd
მავნე ondartet, ondskapsfull,

skadelig
მავნებელი skadedyr, ugagnsdyr, utøy,

parasitt
მაზლი svoger, svigerbror
მათ dem
მათარა lommelerke
მათეთრებელი blekemiddel, hvittemiddel
მათემატიკა matematikk, matte
მათემატიკოსი matematiker
მათემატიკური matematisk
მათი deres
მათრახი pisk
მათხოვარი tigger
მათხოვრობა tiggeri, tigging
მაიმუნი ape, apekatt
მაიმუნისმაგვარი apeaktig, apekattlignende,

apelignende
მაიმუნობა ape, fjase, tulle, tøyse,

ablegøye
მაიმუნური apeaktig, apekattlignende,

apelignende
მაიმუნჭამია apeørn
მაინც minst

uansett
მაიონეზი majones
მაიორი major
მაისი mai
მაისური skjorte, trøye
მაკავშირებელი knyttende
მაკაკა makak
მაკარონი pasta, makaroni, spagetti
მაკე drektig
მაკედონელი makedonier
მაკედონური makedonisk
მაკეობა drektighet
მაკიაჟი sminke
მაკლერი megler, eiendomsmegler
მაკოორდინირებელი koordinerende
მაკორექტირებელი korrigerende
მაკრამე makrame
მაკრატელი saks
მაკრელი makrell
მაკროეკონომიკური makroøkonomisk
მაკროკლიმატი makroklima
მაკრომოლეკულა makromolekyl
მაკროპოდი paradisfisk
მაკროსკოპული makroskopisk
მაკროსტრუქტურა makrostruktur
მაკულატურა makulatur, papiravfall
მალაიზიელი malaysier
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მალაიზიური malaysisk
მალამო salve
მალარია malaria, koldfeber
მალაქიტი malakit
მალაქიტისფერი malakitgrønn
მალე snart
მალევე snart
მალულად underhånden, hemmelig
მალული snik, underhånden, hemmelig
მალფუჭებადი lettbedervelig
მამა far, pappa, fader, pater
მამაკაცი mann
მამაკაცური mannlig
მამალი hane

hann, hanndyr
მამალო slikkepinne
მამამთილი svigerfar
მამამისი faren hans, hans far, faren

hennes, hennes far
მამაპაპური tradisjonell
მამაშენი faren din, din far
მამაჩემი faren min, min far
მამაცი dristig, tapper, fryktløs, uredd
მამაცობა dristighet, ureddhet,

vågsomhet
მამაცური dristig, tapper
მამიდა tante, faster, farsøster
მამიდაშვილი fetter, kusine, søskenbarn
მამიკო pappa
მამინაცვალი stefar
მამისეული faderlig
მამისმკვლელი fadermorder
მამობა farskap, paternitet
მამობილი fosterfar, adoptivfar
მამობრივი faderlig
მამოგრაფია mammografi
მამონტი mammut
მამოძრავებელი drivende
მამრავლი multiplikator

faktor
მამრი hann, hanndyr
მამრობითი maskulin
მამულა burot
მამული gård, bondegård

fedreland
მამულიშვილი patriot, fedrelandsvenn
მამულიშვილობა patriotisme
მამულიშვილური patriotisk
მამური faderlig
მამხილებელი avslørende
მანა eike
მანათობელი lysende
მანაკინი manakin

მანამ før
მანამდე før
მანანა lyng, lyngbusk, lyngtre
მანგანუმი mangan
მანგო mango
მანგრები mangrover, mangrovetrær
მანგუსტა mungo
მანდ der, dit
მანდარინი mandarin
მანდატი mandat
მანდილოსანი dame
მანდოლინა mandolin
მანევრი manøver
მანევრირება manøvrere

manøvrering
მანევრირებადი manøvrerbar, manøverdyktig,

manøvreringsdyktig
მანევრირებადობა manøvrerbarhet
მანეთი rubel
მანეკენი mannekeng, modellfigur,

utstillingsfigur
მანეჟი manesje
მანერა måte, maner
მანია mani
მანიაკი maniker
მანიაკური manisk
მანიკიური manikyr
მანიპულაცია manipulasjon
მანიპულირება manipulere
მანიპულირებადი manipulerbar
მანიფესტაცია manifestasjon
მანიფესტი manifest
მანკი mangel, svakhet, last, lyte,

legemsfeil
მანკიერება lastefullhet
მანკიერი lastefull
მანომეტრი manometer, trykkmåler
მანჟეტი mansjett
მანსარდა loftsetasje
მანტია mantel
მანტისა mantisse
მანტრა mantra
მანუგეშებელი trøstende
მანქანა bil

kjøretøy, vogn, doning
maskin

მანქანური maskinell
მანძილი distanse, avstand
მანჭვა jåle
მაჟარა kystfrøstjerne
მარაბუ marabu
მარაგი forråd, lagerbeholdning,

reserve

მალაიზიური მარაგი
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მარად alltid, for evig
მარადგანახლებადი fornybar
მარადისობა evighet, evinnelighet,

tidløshet
მარადიული evig, evinnelig, tidløs
მარადიულობა evighet, evinnelighet,

tidløshet
მარადმწვანე eviggrønn
მარაზმი meningsløshet
მარათონელი maratonløper
მარათონი maraton
მარაკუია pasjonsfrukt
მარანი vinkjeller
მარაო vifte
მარგალიტა marinøkkel
მარგალიტი perle
მარგალიტისებრი perleliknende
მარგარინი margarin
მარგებელი nyttig
მარგინალური marginal
მარეგულირებელი regulator
მართალი sann
მართებული rett, riktig
მართვა regjere, styre

kjøre, føre
styring
kjøring, føring

მართვადი styrbar
მართვადობა styrbarhet
მართველობა styring
მართი rett
მართკუთხა rektangulær, vinkelrett
მართკუთხედი rektangel
მართლა riktignok
მართლაც virkelig
მართლაცდა virkelig
მართლზომიერი rettmessig
მართლისმთქმელი sannferdig, ærlig
მართლმადიდებელი ortodoks
მართლმადიდებლობა ortodoksi
მართლმადიდებლური ortodoks
მართლმსაჯულება rettsvesen, justis, justitia
მართლმსაჯული dommer
მართლწერა rettskrivning
მართლწესრიგი rettsorden
მართობი perpendikulær
მართობული perpendikulær
მართული styrbar
მარიამობისთვე august
მარიამსხალა skvallerkål
მარილი salt
მარილიანი salt, saltholdig
მარილმოუყრელი usaltet

მარილმოყრილი saltet
მარილმჟავა saltsyre
მარიონეტი marionett, nikkedukke, brikke
მარიონეტული marionettaktig
მარიხუანა marihuana
მარკა frimerke

mark
მარკეტინგი markedsføring
მარკეტინგული markedsføringsmessig
მარკეტოლოგი markedsfører

markedsføringsspesialist
მარმარილო marmor
მარმელადი marmelade
მარმუჭი marikåpe
მაროდიორი marodør
მარტი mars
მარტივად enkelt
მარტივი enkel, simpel, ukomplisert,

usammensatt
მარტო alene

enslig, ensom, singel
bare

მარტოკბილა narhval
მარტოობა ensomhet
მარტორქა neshorn
მარტოხელა enslig, ensom, singel
მარყუჟი løkke
მარშალი marsjall
მარში marsj
მარჩენალი forsørger
მარცვალი stavelse

frø
მარცვლეული korn
მარციპანი marsipan
მარცხენა venstre
მარცხი nederlag, tap, uhell, vanhell
მარცხიანი uheldig, vanhellig
მარცხნიდან fra venstre
მარცხნივ til venstre
მარწუხი klo

knipetang
მარწყვი jordbær, hagejordbær
მარწყვისებრი jordbæraktig
მარწყვისფერი jordbærfarget
მარხვა faste
მარხილი slede
მარჯანი korall, koralldyr
მარჯვე dyktig, hendig
მარჯვენა høyre, høgre
მარჯვნივ til høyre
მარჯნისეული korallaktig
მარჯნისფერი korallrød
მას ham, henne

მარად მას
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მასა masse
მასალა material, materiale, stoff
მასაჟი massasje
მასაჟისტი massør, massøse
მასივი massiv
მასიურად massevis
მასიური massiv
მასკარადი maskerade
მასკულტურა massekultur
მასმედია massemedium
მასონი frimurer
მასონობა frimureri
მასონური frimurerisk
მასპინძელი vert, vertinne, husvert,

husvertinne
მასპინძლობა vertskap
მასრა patron
მასტიმულირებელი stimulerende
მასტიფი mastiff
მასტოდონტი mastodont
მასტურბაცია masturbasjon
მასშტაბი målestokk
მასწავლებელი lærer, lærerinne, underviser
მასხარა narr, hoffnarr
მატარებელი tog

bærende
მატება øke, stige

økning, stigning
მატერია materie
მატერიალიზება materialisere

materialisering
მატერიალიზებული materialisert
მატერიალიზმი materialisme
მატერიალისტი materialist
მატერიალისტური materialistisk
მატერიალური materiell
მატიანე krønike
მატიტელა tungras
მატლი larve
მატრასი madrass
მატრიარქალური matriarkalsk
მატრიარქატი matriarkat, morsherredømme
მატრიცა matrise
მატყლი ull
მატყუარა løgner, løgnerske
მატჩი kamp, spill
მაუწყებელი budbringer, budbærer

kringkaster
მაუწყებლობა kringkaste

kringkasting,
kringkastingsvirksomhet

მაფია mafia
მაფიისმაგვარი mafialignende

მაქაონი svalestjert
მაქინაცია svindel, fusk
მაქმანი blonde
მაქსიმალიზება maksimalisere
მაქსიმალისტი maksimalist
მაქსიმალისტური maksimalistisk
მაქსიმალურად maksimalt
მაქსიმალური maksimal
მაქსიმუმი maksimum
მაქცია varulv

vendehals
მაღაზია butikk
მაღალანაზღაურებადი høylønnet, høytlønnet
მაღალგანვითარებული velutviklet
მაღალგანზომილებიანი høyeredimensjonal
მაღალეფექტური høyeffektiv
მაღალი høy, høg
მაღალკვალიფიცირებული velkvalifisert, toppkvalifisert
მაღალმთიანი høyfjells
მაღალნაყოფიერი grødefull, grøderik
მაღალორგანიზებული høyorganisert
მაღალპატრიოტული høypatriotisk
მაღალპოეტური høypoetisk
მაღალპროდუქტიული høyproduktiv
მაღალრადიოაქტიური høyradioaktiv
მაღალსაყელოიანი høykraget
მაღალსიხშირული høyfrekvent
მაღალტექნოლოგიური høyteknologisk
მაღალქუსლიანი høyhælt, høghælt
მაღალყელიანი høyhalset
მაღალჩინოსანი embetsmann
მაღალცივილიზებული høysivilisert
მაღალხარისხიანი høyverdig, høykvalitets
მაღარო gruve
მაღაროელი gruvearbeider
მაღვიძარა vekker, vekkerklokke,

vekkerur, alarmklokke
მაღლა opp, oppi

oppe
მაღლივი fleretasjes
მაღლობი høyland, høylandsområde
მაყალი grill
მაყვალი bjørnebær
მაყურებელი seer, tilskuer, titter
მაყუჩი lyddemper

lydpotte, eksospotte
მაშასადამე altså, følgelig
მაშველი hjelpearbeider,

redningsarbeider,
redningsmann, livredder

მაშია sandal, sandalsko
მაშიები sandalsko

მასა მაშიები
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მაშინ da, dengang
ifall, så

მაშინდელი daværende, dalevende, datidig
მაშინვე straks
მაჩვენებელი indikator, viser
მაჩვზღარბი hulepinnsvin
მაჩვი grevling
მაჩიტა klokke, blåklokke
მაცდუნებელი forfører
მაცდური forførerisk, fristende,

tillokkende
მაცივარი kjøleskap

kjøleanlegg, fryseanlegg
მაცნე budbringer, budbærer
მაცოცხლებელი livgivende
მაცხოვრებელი beboer
მაძიებელი søker

aspirant
doktorand

მაძღარი mett, stappmett
მაწანწალა vagabond, landstryker
მაწონი kefir, surmelk
მაწუხელა klegg
მაჭანკალი ekteskapsformidler
მახათა stingsild
მახასიათებელი karakteristikk
მახე snare, felle
მახვილი skarp

aksent
მახვილისებრი sverdformet
მახვილკუთხა spissvinklet
მახინჯი stygg

styggelse
მახლობლობაში nær, i nærheten, like ved
მახრა jordkreps
მახრჩობელა bunke
მაჯა håndledd
მაჯაღვერი tysbast
მაჯისცემა puls
მაჰმადიანი islamsk, muhammedaner
მაჰმადიანობა islam, muhammedanisme
მბეჭდავი maskinskriver,

skrivemaskinist,
maskinskriverske,
skrivemaskindame

მბჟუტავი glitrende
მბრუნავი svingbar, vendbar, vribar
მბრძანებელი herre, hersker, herskerinne
მბრძანებლობა herske, kommandere, regjere
მბრძანებლური herskende
მგალობელი syngende
მგელი ulv
მგზავრი passasjer, reisende

მგზავრობა reise, tur
მგზნებარე hissig
მგლინავა trekryper
მგლისებური ulvaktig, ulveaktig
მგლოვიარე sorgfull, sorgfylt, sorgmodig,

sorgtynget
მგლური ulvaktig, ulveaktig
მგრძნობიარე følelig, følelsesfull, følelsesfylt,

følsom, fintfølende,
mottakelig, sensibel, sensitiv,
tynnhudet, ømfintlig, lettrørt

მგრძნობიარობა følsomhet, sensibilitet,
sensitivitet

მდგმური hybelboer, leieboer
მდგნალი selje
მდგომარეობა forhold, kondisjon, stand,

tilstand, situasjon
მდგრადი bestandig, resistent
მდგრადობა bestandighet, resistens
მდებარე liggende
მდებარეობა beliggenhet, posisjon
მდედრი hunn, hunndyr
მდევარი forfølger
მდელო eng, mark
მდიდარი rik, pengesterk

rikmann
მდიდრული luksuriøs
მდივანი sekretær
მდინარე elv
მდოგვი sennep
მდოვრე langsom
მდუღარე kokende
მე jeg

meg
მეაბრეშუმე silkeavler
მეაბრეშუმეობა silkeavl
მეათასე tusende
მეათასედი promille, tusendel
მეათე tiende, tier
მეათედი tidel, tiendedel
მეამბოხე rebell, opprører
მეანაბრე sparer
მეანი jordmor
მეარბალეტე armbrøstskytter
მეარფე harpespiller, harpist
მეასე hundrede
მეასედი hundredel
მეაფთიაქე apoteker
მეაქლემეობა kamelavl
მებაჟე tollbetjent, tollfunksjonær
მებაღე fruktdyrker, gartner,

hagebruker, hagedyrker,
gartnerarbeider

მაშინ მებაღე
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მებაღეობა fruktdyrking, gartneri,
hagebruk

მებოსტნე grønnsakbonde
მებრძოლი forkjemper, kjemper,

kombattant, stridende
მებუკე hornblåser, hornist,

trompetblåser, trompetist
მებულულე pipehare
მებუხრე feier, skorsteinsfeier
მეგაბაიტი megabyte
მეგაბიტი megabit
მეგავარსკვლავი megastjerne
მეგავატი megawatt
მეგავოლტი megavolt
მეგაზსადენე gassledningsarbeider
მეგაპარსეკი megaparsec
მეგარდერობე garderobevakt
მეგატონა megatonn
მეგაფონი megafon, ropert
მეგაჯოული megajoule
მეგაჰერცი megahertz
მეგზური kjentmann, fører, veiviser
მეგობარი venn
მეგობრობა vennskap
მეგობრულად vennlig
მეგობრული vennlig, vennskapelig
მედალი medalje
მედალოსანი medaljevinner
მედგარა kubjelle
მედგარი herdig, motstandsdyktig
მედდა helsesøster, hjelpepleier,

sykepleier
მედია medium
მედიამაგნატი mediemagnat
მედიანა median
მედიაცენტრი mediasenter
მედიკამენტი medikament
მედიკოსი medisiner
მედიტაცია meditasjon
მედიტირება meditere
მედიცინა medisin, legevitenskap,

helsefag
მედოლე tambur, trommeslager,

trommespiller
მედროშე fanebærer, flaggbærer,

bannerbærer
მედუდუკე sidensvans
მედუზა manet, meduse
მეეზოვე gatefeier
მეეტლე kusk, kjører
მეექვსე sjette
მეექვსედი seksdel, sjettedel
მევალე skyldner, lånetaker

მევენახე vindyrker, vinbonde
მევენახეობა vinavl, vindyrking,

druedyrking
მევიოლინე fiolinist, fiolinistinne,

felespiller
მეზობელი nabo
მეზობლობა naboskap
მეზობლური naboskapelig
მეზოლითი mesolitikum
მეზონი meson
მეზოსფერო mesosfære
მეზღაპრე reglesmed, skrønemaker,

fabeldikter
მეზღვაური sjømann, sjøfarer
მეზღვია jo
მეთამბაქე tobakksdyrker
მეთამბაქეობა tobakksdyrking
მეთანი metan, metangass
მეთანოლი metanol
მეთაური befal, befalingsmann,

overhode
მეთაურობა befale, kommandere, lede
მეთაფლია vokseter
მეთევზე fisker
მეთევზეობა fiskeavl
მეთერთმეტე ellevte
მეთექვსმეტე sekstende
მეთექვსმეტედი sekstendel
მეთვალყურე observatør, iakttager
მეთვალყურეობა observere

observasjon
მეთვრამეტე attende
მეთვრამეტედი attendel
მეთოდი metode
მეთოდიკა metodikk, metodelære
მეთოდოლოგია metodologi
მეთოდური metodisk
მეთოთხმეტე fjortende
მეთორმეტე tolvte
მეთორმეტედი tolvdel
მეთხილია nøttekråke
მეთხუთმეტე femtende
მეირმე reingjeter
მეირმეობა reindrift
მეკანაფია tornirisk
მეკარე dørvakt, dørvokter, målvakt,

målvokter
მეკასრე bøkker, tønnebinder,

tønnemaker
მეკაცთანე guttegal, mannfolkgal
მეკობრე pirat, sjørøver
მეკობრეობა pirateri, piratvirksomhet,

sjørøveri, sjørøverivirksomhet

მებაღეობა მეკობრეობა
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მელა rev
მელაკუდა reverumpe
მელანი blekk
მელანქოლია melankoli
მელანქოლიური melankolsk
მელია rev
მელიორაცია jordforbedring
მელისყურა kantarell
მელიფტე heismontør
მელნისფერი blekkfarget
მელოდია melodi
მელოდიური melodisk, melodiøs
მელოტი skallet
მემანდოლინე mandolinist
მემანქანე togfører, lokfører, vognfører
მემარცხენე venstreorientert
მემარწყვე jordbærdyrker
მემარჯვენე høyremann
მემატიანე krønikeskriver
მემატლია fluesnapper
მემბრანა membran
მემილიარდედი milliarddel
მემილიონედი milliondel
მემკვიდრე arving, arvtaker, arvefølger

suksessor
მემკვიდრეობა arv, arvegods, etterlatenskap,

hereditet
მემკვიდრეობითი arvelig, arvemessig
მემკვიდრეობითობა arvelighet
მემორანდუმი memorandum
მემორიალი æreslund
მემუარი memoar
მენაგვე søppelkjører, renovatør,

renovasjonsarbeider
მენავე reder
მენარდე entreprenør
მენაძვია konglebit
მენექტრია solfugl
მენეჯერი manager
მენინგიტი hjernehinnebetennelse,

meningitt
მენიუ meny, spisekart
მენიჩბე padler, roer
მენოპაუზა menopause
მენსტრუალური menstruell
მენსტრუაცია mens, menstruasjon
მენტალიტეტი mentalitet, tenkesett,

folkekarakter
მენტალური mental
მენჯი bekken
მეოთხე fjerde
მეოთხედი firedel, fjerdedel, kvart
მეოთხედფინალი kvartfinale

მეოთხედფინალისტი kvartfinalist
მეოთხმოცე åttiende
მეოთხმოცედი åttiendedel
მეომარი kriger, krigsmann
მეორადი sekundær
მეორე andre, annen, annet
მეორედ for andre gang
მეორეხარისხოვანი annengrads
მეორეჯერ for andre gang
მეორმოცე førtiende
მეოცე tjuende
მეოცედი tjuedel, tjuendedel
მეოცნებე dagdrømmer, drømmer,

fantast
მეოჯახე familiemenneske,

familiemann
მეპატრონე eier, eierinne, eiermann
მერანი hest
მერე etter, efter, etterpå, efterpå
მერვე åttende
მერვედი åttedel, åttendedel
მერვედფინალი åttedelsfinale
მერი borgermester
მერიდიანი lengdesirkel, meridian
მერიტოკრატი meritokrat
მერიტოკრატია meritokrati
მერიტოკრატიული meritokratisk
მერქანი ved
მერქნიჭამია tredreper
მერყევი vaklende, ustadig, ustø
მერყეობა vakle
მერცხალი svale
მერცხალკუდა svalestjert
მერწყული vannmannen
მერხი benk, skolebenk, pult
მესაათე urmaker
მესაათეობა urmakerfag
მესაზღვრე grensevakt, grensesoldat
მესაკუთრე eier, eierinne, eiermann
მესამე tredje
მესამედი tredel, tredjedel
მესამოცე sekstiende
მესამოცედი sekstidel
მესაფლავე graver, kirkegårdsarbeider
მესაქონლეობა feavl, fedrift
მესაჭე båtfører, fartøyfører
მესერი gitter
მესტვირე sekkepipeblåser
მეტაანალიზი metaanalyse
მეტაბოლიზმი metabolisme
მეტაგალაქტიკა metagalakse
მეტაგენეზი metagenes
მეტაინფორმაცია metainformasjon

მელა მეტაინფორმაცია
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მეტალი metall
მეტალურგი metallurg
მეტალურგია metallurgi
მეტალურგიული metallurgisk
მეტალური metallisk
მეტამორფიზმი metamorfisme
მეტამორფოზი metamorfose
მეტასტაზი metastase
მეტაფიზიკა metafysikk
მეტაფიზიკური metafysisk
მეტაფორა metafor
მეტაფორული metaforisk
მეტეოთანამგზავრი værsatellitt
მეტეოთვითმფრინავი værobservasjonsfly
მეტეორი meteor
მეტეორიზმი flatulens
მეტეორიტი meteoritt
მეტეოროლოგი meteorolog
მეტეოროლოგია meteorologi
მეტეოროლოგიური meteorologisk
მეტეოსადგური værobservasjonsstasjon
მეტეხი lettknuselig
მეტი flere, mer
მეტისი mestis
მეტისმეტი eksessiv
მეტოქე konkurrent, rival, rivalinne
მეტოქეობა konkurrere, rivalisere
მეტრი meter
მეტრიანი meterlang
მეტრიკა metrikk
მეტრო tunnelbane, undergrunnsbane,

metro
მეტრობით metervis
მეტროპოლიტენი tunnelbane
მეტსახელი kallenavn, klengenavn,

økenavn
მეტყევე skogbruker, forstmann
მეტყევეობა skogbruk

skogbruksfag
მეტყველება tale
მეტწილად hovedsakelig
მეტჯერ flere ganger
მეურვე foresatt, formynder, verge
მეურვეობა formynderi, formynderskap,

vergemål
მეურნეობა husholding
მეუღლე ektefelle, ektemake
მეფარნე lyktetenner
მეფე konge
მეფეტვია kornspurv
მეფოკუსე tryllekunstner
მეფრინველეობა fjærfeavl, fjærfebransje,

hønsehold

მეფური kongelig
მეფუტკრე birøkter
მეფუტკრეობა biavl, birøkt
მექათმეობა høneavl, hønseavl
მექალთანე kvinnejeger, skjørtejeger,

damevenn, jentegal
მექანიზაცია mekanisering
მექანიზებული mekanisert
მექანიზმი mekanisme
მექანიკა mekanikk, maskinlære
მექანიკოსი maskinist
მექანიკური mekanisk
მექვიშია ørkenrotte
მექოთნე pottebrenner, pottemaker
მექრთამე bestikkelig person
მექრთამეობა bestikkelighet
მექსიკელი mexicaner, meksikaner
მექსიკური mexicansk, meksikansk
მეღამურა storflaggermus
მეღვინე vindyrker, vinbonde
მეღვინეობა vinavl, vinlegging
მეღორე griseoppdretter, grisebonde

svinegjeter, svinehyrde
მეღორეობა svineavl, svinehold, griseavl,

grisehold, griseoppdrett
მეღუმელე ovnfugl
მეყვავილე blomsterdyrker
მეყვავილეობა blomsterdyrking
მეშვეობით gjennom, via, ved hjelp av
მეშვიდე sjuende, syvende
მეშვიდედი sjudel, sjuendedel, syvendedel
მეშუქურე fyrvokter
მეშუშე glassmester, glassmaker
მეჩეთი moske
მეჩვიდმეტე syttende
მეჩვიდმეტედი syttendedel
მეჩიტბადე fuglefanger
მეცადინეობა studere
მეცამეტე trettende
მეცენატი mesen, mesenat
მეციტრუსეობა sitrusdyrking
მეცნიერება vitenskap
მეცნიერთანამშრომელი forsker, vitenskapelig ansatt
მეცნიერი vitenskapsmann
მეცნიერულად vitenskapelig
მეცნიერული vitenskapelig

vitenskapsbasert
მეცხენეობა hesteavl
მეცხვარე gjeterhund, fårehund,

sauehund, sauebikkje
gjeter, hyrde, sauebonde,
sauegjeter, sauehyrde

მეცხვარეობა saueavl, sauedrift, sauehold

მეტალი მეცხვარეობა
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მეცხოველეობა feavl, fedrift, dyreavl,
dyrehold, dyreoppdrett,
husdyravl

მეცხრამეტე nittende
მეცხრე niende
მეცხრედი nidel, niendedel
მეძავი hore, ludder, prostituert, tøs,

tøyte, gatejente, gatepike,
gatetøs, gledespike, horkone

მეძაობა horeri, prostitusjon
მეძებარი fuglehund, sporhund
მეწამული dyprød, mørkerød, blodrød
მეწარმე fabrikant, næringsdrivende,

forretningsmann
მეწარმეობა næringsliv
მეწილე andelshaver, parthaver,

deleier
მეწისქვილე møller
მეწყალსადენე rørlegger,

vannledningsarbeider
მეწყერი ras, skred, jordskred, leirskred,

stenras, stenskred
მეწყერპრევენციული skredforebyggende
მეწყერსაშიში rasfarlig, skredfarlig
მეწყერსაშიშროება rasfare, skredfare
მეწყერუსაფრთხოება skredsikkerhet
მეწყვილე parkamerat
მეჭაშნიკე vinsmaker
მეჭეჭი vorte
მეჭეჭიანა steinfisk
მეჭინჭრია neslesommerfugl
მეხანძრე brannmann
მეხი lyn
მეხსარიდი lynavleder
მეხსიერება minne, hukommelse

lagerenhet
მეხუთე femte
მეხუთედი femtedel
მეჯვარე forlover, brudepike
მეჯინიბე stallkar
მეჯლისი ball
მზა ferdig, ferdiglaget, klar, rede
მზადება forberede

lage
მზადმყოფი villig
მზადყოფნა beredskap, villighet
მზამზარეული ferdig, klar
მზარდი stigende, økende
მზარეული kokk, kokke, kokkepike
მზე sol
მზეთუნახავი bråvakker, smellvakker
მზერა skue

მზესუმზირა solsikke
solsikkefrø

მზესუმზირისებრი solsikkeliknende
მზეყანჩა solrikse
მზეყვავილა solrose
მზვერავი speider, agent, spion,

etterretningsmann
მზიანი solrik, solfylt
მზითევი medgift
მზისებრი sollik
მზისთაყვანისმცემელი soldyrker, soltilbeder
მზისთაყვანისცემა soldyrking
მზომელა måler
მზრუნველი omsorgsfull
მზრუნველობა omsorg

omsorgsevne
მთა fjell, berg
მთაგრეხილი fjellkjede, bergkjede
მთავარანგელოზი erkeengel
მთავარეპისკოპოსი erkebiskop
მთავარი hoved
მთავარსარდალი øverstkommanderende
მთავრობა regjering
მთამსვლელი alpinist, fjellklatrer, klatrer,

fjellbestiger
მთამსვლელობა fjellklatring, alpinisme,

klatresport
მთელი hel, hele
მთელრიცხოვანი heltallig, heltallsbasert
მთესველი såmann
მთვარე måne
მთვარემავალი månefartøy
მთვართაყვანისმცემელი månedyrker, månetilbeder
მთვართაყვანისმცემლობა månedyrkelse
მთვარისებრი måneliknende
მთვარისთაყვანისმცემელი månedyrker, månetilbeder
მთვლემარე døsig, søvnig
მთვრალი drukken
მთიელი fjellbu
მთიულა bjørkefink
მთიხვი desman, moskusmus
მთლად helt
მთლიანად fullt, helt
მთლიანი hel
მთლიანობა helhet, integritet
მთრიმლავი garver
მთქნარება gjespe
მიასწარა olavsskjegg
მიახლოება nærme, tilnærme

tilnærmelse, tilnærming,
approksimasjon

მეცხოველეობა მიახლოება
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მიახლოებით anslagsvis, cirka, omkring,
omtrent, rundt,
tilnærmelsesvis

მიახლოებითი cirka, approksimativ,
omtrentlig, skjønnsmessig

მიახლოებული nær
omtrentlig

მიბაძვა herme, ettergjøre, etterlikne,
etterape

მიბმა binde, fortøye
binding, fortøyning

მიბმული bunden, festet
მიგდებული herreløs, eierløs, vandrevet
მიგნება etterspore, oppspore
მიგრაცია migrasjon, flytning, vandring
მიგრირება migrere, flytte, vandre
მიდამო område
მიდამოებში deromkring
მიდგომა tilnærmingsmåte,

tilnærmelsesmåte
მიდევნა fastholde
მიდია blåskjell
მიდრეკილება tilbøyelighet
მიდრეკილი tilbøyelig
მიერ av
მიერთება koble, forbinde

affiliere, inkorporere,
innlemme

მიერთებული tilkoblet
მივიწყება glemme

glemsel
მივიწყებული glemt, bortgjemt
მივლინება tjenestereise, arbeidsreise
მიზანდასახული målrettet, målbevisst, bevisst
მიზანდასახულობა målbevissthet

formålstjenlighet
მიზანთროპი misantrop
მიზანთროპია misantropi
მიზანი formål, mål, sikte
მიზანმიმართული målrettet, målbevisst
მიზანსმოკლებული målløs
მიზანსწრაფული målrettet, målbevisst
მიზანსწრაფულობა målbevissthet
მიზანშეწონილი hensiktsmessig
მიზანშეწონილობა hensiktsmessighet
მიზეზი grunn, årsak
მიზეზობრივი årsaksmessig
მიზეზობრიობა årsaksforhold,

årsakssammenheng
მიზიდვა tiltrekke, attrahere, gravitere
მიზიდულობა tiltrekning, attraksjon
მიზნით øyemed

მიზნობრივი hensiktsmessig,
hensiktssvarende

მიზნობრიობა hensiktsmessighet
მითვისება forgripe, legge hånd på
მითი myte
მითითება angi, oppgi

peke, påpeke, utpeke, indikere
მითითებული oppgitt

påpekt
მითიური mytisk, sagnaktig
მითოლოგი mytolog
მითოლოგია gudelære, mytologi
მითოლოგიური mytologisk
მიკერძოებული partisk, subjektiv, tendensiøs
მიკერძოებულობა partiskhet
მიკვალვა oppspore

oppsporing
მიკვლევა spore, etterspore
მიკვრა klistre
მიკროავტობუსი minibuss, mikrobuss
მიკროანალიზი mikroanalyse
მიკრობი mikrobe
მიკრობიოლოგი mikrobiolog
მიკრობიოლოგია mikrobiologi
მიკრობიოლოგიური mikrobiologisk
მიკროგრამი mikrogram
მიკროეკონომიკური mikroøkonomisk
მიკროელემენტი mikroelement
მიკროელექტრონიკა mikroelektronikk
მიკროკლიმატი inneklima, mikroklima
მიკროკომპიუტერი mikrodatamaskin
მიკროკრედიტი mikrokreditt
მიკროლუდსახარში mikrobryggeri
მიკროლუდსახდელი mikrobryggeri
მიკრომეტრი mikrometer, mikron
მიკრონი mikrometer, mikron
მიკროორგანიზმი mikroorganisme
მიკროპროცესორი mikroprosessor
მიკროსამყარო mikroverden
მიკროსესხი smålån
მიკროსკოპი mikroskop
მიკროსკოპია mikroskopi
მიკროსკოპული mikroskopisk
მიკროსტრუქტურა mikrostruktur
მიკროტალღა mikrobølge
მიკროტალღიანი mikrobølget
მიკროტალღური mikrobølget
მიკროფარადი mikrofarad
მიკროფაუნა mikrofauna
მიკროფილტრი mikrofilter
მიკროფლორა mikroflora
მიკროფონი mikrofon
მიკროფოტოგადაღება mikrofotografering

მიახლოებით მიკროფოტოგადაღება
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მიკროქირურგია mikrokirurgi
მიკროჩიპი mikrobrikke
მიკროწამი mikrosekund
მიკუთვნება tilskrive, attribuere
მილაგება rydde

opprydding
მილაკი pipe, rør
მილი pipe, rør
მილიამპერი milliampere
მილიარდერი milliardær
მილიარდი milliard
მილიგრამი milligram
მილივატი milliwatt
მილივოლტი millivolt
მილილიტრი milliliter
მილიმეტრი millimeter
მილიონერი millionær
მილიონი million
მილიონობით millionvis
მილიტარიზაცია opprustning
მილიტარიზმი militarisme
მილიტარისტი militarist
მილიტარისტული militaristisk
მილიცია politi
მილიციელი politimann
მილიწამი millisekund
მილოცვა gratulere

gratulasjon
მილსადენი rørledning
მილხვევია bladruller
მიმალული bortgjemt
მიმანიშნებელი påpekende
მიმართ overfor

mot
მიმართება forhold, sammenheng
მიმართებით mot
მიმართვა henvende

henvendelse
henvise
henvisning

მიმართულება retning
მიმართულებით mot, til, i retning av
მიმართული rettet

direktiv
მიმატება legge til, legge sammen
მიმბაძველი etteraper
მიმდებარე hosliggende, nærliggende
მიმდევარი etterfølger, tilhenger
მიმდევრობა rekkefølge, rekke, følge
მიმდინარე pågående, igangværende,

løpende
მიმდინარეობა pågå, foregå, forløpe
მიმზიდველი tiltrekkende, attraktiv

მიმზიდველობა tiltrekningskraft, attraksjon
მიმიკა mimikk
მიმინო spurvehauk
მიმნდობი tillitsfull, trohjertig, troskyldig
მიმნდობლობა godtroenhet, troskyldighet
მიმოზა mimose
მიმოსვლა ferdsel

omgang, rundgang
მიმოფანტული spredt, diffus
მიმოქცევა kretsløp, omløp, sirkulasjon,

rundgang, kretsgang
მიმოწერა korrespondanse
მიმოხილვა oversikt, revy
მიმტანი kelner, servitør, servitrise
მიმღები adressat, mottaker

mottakerapparat
მიმღეობა partisipp
მიმწოდებელი leverandør
მიმწოლი påståelig
მიმხრობა tiltre, slutte seg til
მინა glass

glassrute
მინაბამბა glassvatt
მინაბოჭკო glassfiber
მინამბერი glassblåser
მინანქარი emalje
მინარევი tilsats, tilsetning,

tilsetningsstoff
მინარეთი minaret
მინასაწმენდი vindusvisker, visker
მინაშენი påbygg, tilbygg, utbygg
მინდობა tiltro
მინდობილობა fullmakt
მინდორი eng
მინერალი mineral
მინერალიზაცია mineralisering
მინერალოგია mineralogi
მინერალოგიური mineralogisk
მინერალური mineralsk
მინიალბომი minialbum
მინიკომპიუტერი minidatamaskin
მინიმალიზაცია minimalisering
მინიმალიზება minimalisere

minimalisering
მინიმალიზმი minimalisme
მინიმალისტი minimalist
მინიმალისტური minimalistisk
მინიმალური minimal
მინიმიზება minimalisere
მინიმუმი minimum, lavmål
მინისამზარეულო minikjøkken
მინისებრი glassaktig
მინისტრი minister

მიკროქირურგია მინისტრი
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მინიშნება påpeke, utpeke, antyde,
hentyde

მინიშნებით antydningsvis
მინიშნებული påpekt
მინუსი minus
მინქაფა pimpstein
მიოპია myopi, nærsynthet
მიოცენი miocen
მიპარვა luske, snike seg
მიპყრობა tiltrekke
მირაჟი luftspeiling, luftbilde,

synsbedrag, hildring
მირკანი mars
მირტყმა klappe, slå
მისაბაძი etterfølgelsesverdig
მისაბმელი tilhenger, tilhengervogn
მისადგომი adgang, adkomst, adkomstvei,

framkomstvei
მისაკრავი klistremerke
მისაკუთრება tilegne
მისალმება velkomsthilsen
მისამართი adresse
მისამღერი refreng, omkved
მისასალმებელი velkommen
მისასვლელი adgang, adkomst, adkomstvei,

framkomstvei
მისაღები akseptabel, antagelig,

godtakbar, passabel, rimelig,
tålelig

მისაწვდომი tilgjengelig, disponibel
მისაწვდომობა tilgjengelighet
მისვლა nærme
მისი dens, dets

hans, hennes
მისია misjon
მისტიკა mystikk
მისტიკური mystisk
მისწრაფება aspirasjon, streben

strebe
მისწრება nå, rekke
მისჯა idømme
მისჯილი idømt
მიტანა levere

levering, leveranse
მიტაცება gripe
მიტინგი folkeforsamling, folkemøte,

massemøte,
demonstrasjonsmøte

მიტოვება forlate
მიტოვებული forlatt
მიუდგომელი utilnærmelig
მიუვალი utilgjengelig, utilnærmelig
მიუკარებელი utilnærmelig

მიუკარებლობა utilnærmelighet
მიუკერძოებელი upartisk, objektiv
მიუკერძოებლობა upartiskhet
მიუტევებელი utilgivelig
მიუღებელი uakseptabel, uantakelig
მიუღწევადი utilgjengelig, utilnærmelig
მიუღწევადობა uoppnåelighet
მიუღწეველი uoppnåelig, utilgjengelig
მიუჩვეველი uvant
მიუწვდომელი uoppnåelig, utilgjengelig,

utilnærmelig
ufattelig, uforståelig

მიუწვდომლობა utilgjengelighet
მიუხედავად uansett
მიქარვა ta feil
მიქლიო kantarell
მიქსერი mikser
მიქცევა lavvanne
მიღება motta

få
godta
akseptere

მიღებული vanlig
godkjent

მიღმა utenfor
მიღწევა oppnå

oppnåelse
მიღწევადი oppnåelig
მიყენება anrette
მიყვანა føre
მიყოლებით bortover, langs
მიყრდნობა lene
მიყრუება overhøre
მიშენება påbygg, tilbygg, utbygg
მიჩვევა venne, tilvenne

tilvenning
მიჩვეული vant, tilvant
მიჩნევა anse, betrakte

mene, synes
მიჩუმათება fortie, hemmeligholde, skjule

fortielse
მიჩუმათებული fortiet, hemmeligholdt, skjult
მიჩქმალვა fortie, hemmeligholde, skjule

fortielse
მიცელიუმი mycel, mycelium
მიცემა gi
მიცემითი dativ
მიცემული gitt
მიცვალებული avdød
მიძინება lulle, dysse
მიძღვნა tilegne, dedisere

მინიშნება მიძღვნა
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მიწა grunn
jord
land
mark

მიწავაშლა jordskokk
მიწათმოქმედება jordbruk, landbruk,

jorddyrking
მიწათმოქმედი jordbruker, landarbeider,

jordarbeider, jorddyrker,
åkerbruker, jordbruksarbeider,
landbruksarbeider

მიწათმფლობელობა jordeierskap
მიწათსარგებლობა jordbruk, landbruk, åkerbruk
მიწებება klebe, lime, klistre
მიწერა tilskrive, attribuere
მიწვდომა rekke

tilgang
მიწიერი dennesidig, verdslig, jordisk
მიწისზედა overjordisk
მიწისფერი jordfarget
მიწისქვეშა underjordisk
მიწისქვეშეთი undergrunn

underverden
მიწისძვრა jordskjelv
მიწოდება levere
მიწოლა presse, trykke
მიჭახუნება klinke
მიჭედვა nagle, spikre, feste, stifte
მიხაკი nellik
მიხაკისფერი hennafarget
მიხედვა besørge, passe på, ivareta
მიხედვით ifølge, etter, i henhold til
მიხვედრა gjette, skjønne, forstå
მიხვედრილი flink, snartenkt, rådsnar,

oppfinnsom
მიხმობა tilkalle
მიჯახუნება smelle
მიჯნა grense
მკათათვე juli
მკაფიო tydelig
მკაფიოდ tydeligvis
მკაცრი streng

stram
barsk, bister, brysk

მკერავი skredder, syer, syerske
მკერდი bryst, barm
მკერდმშვენიერი barmfager, brystfager
მკერდშიშველი barbrystet, toppløs
მკვახე umoden
მკვდართავა ekornape
მკვდარი død
მკვდრადშობილი dødfødt

მკვდრისფერი fargeløs, bleikfarget,
blekfarget

მკვებავი næringsrik
მკვეთი sekant
მკვეთრი brå
მკვიდრი innfødt, indigen
მკვლევარი forsker, gransker,

forskingsarbeider
მკვლელი drapsmann, morder
მკვლელობა drap, mord, drapshandling
მკვრივი tett
მკითხავი spåkone, spåkvinne
მკითხაობა spå
მკითხველი leser
მკლავი arm, hånd
მკლავჭიდი håndbak
მკრეხელობა blasfemi
მკრთალი blakk, bleik, blek, glansløs,

fargeløs, bleikfarget,
blekfarget

მკრთალკანიანი blekhudet
მკურნალი helbredende, kurativ
მკურნალობა behandle, helbrede, lege,

kurere
sykdomsbehandling,
legebehandling, kur

მლაშე saltholdig
მლესავი gipsmaker
მლიქვნელი smigrer, slesk
მლიქვნელობა smigre, sleske

smiger
მლოკავი slikker
მმართველი styrer, hersker

herskende, regjerende
მმართველობა styre, regjering
მნახველი besøker
მნე vaktmester
მნიშვნელი nevner
მნიშვნელობა betydning, relevans,

signifikans, verdi, viktighet
მნიშვნელოვანი betydelig, betydningsfull,

signifikant, verdig, viktig
მნიშვნელოვნად betydelig
მოადგილე stedfortreder, nestleder,

nestformann
მოადგილეობა stedfortrederskap
მოაზროვნე tenker

tenkende
მოახლე stuepike, værelsepike,

kammerpike, kammerjomfru
მოახლოება nærme, tilnærme

tilnærmelse, tilnærming

მიწა მოახლოება
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მოახლოებული nær
forestående, overhengende

მოაჯირი rekkverk, gelender
მობანავე badende
მობეზრება kjede
მობილიზაცია mobilisering
მობილიზება mobilisere

mobilisering
მობილიზებული mobilisert
მობილური mobil
მობილურობა mobilitet
მობინადრე beboer, innbygger
მობინდული skumt, halvmørkt
მობოდიშება beklage, be om unnskyldning
მობრუნება dreie, vende, vri, snu
მობრუნებადი vendbar
მობრუნებული speilvendt

hjemvendt
მოგება vinne

vinning, gevinst, profitt,
utbytte, avkastning

მოგებული vunnet
მოგერიება avverge, avvende, parere
მოგერიებული avverget
მოგვარება fikse, ordne
მოგვარებული ordnet
მოგვიანებით senere
მოგზაური reisende

ferdesmann, vandringsmann
მოგზაურობა reise
მოგონება livsminne, hukommelse
მოგროვება samle
მოგრძო langaktig
მოდა mote
მოდგმა slekt, slektledd, ætt
მოდელი modell

mønster
მოდელირებული modellert
მოდემი modem
მოდენა tilstrømming
მოდერნიზაცია modernisering
მოდერნიზება modernisere
მოდერნიზებული modernisert
მოდერნიზმი modernisme
მოდერნისტი modernist
მოდერნისტული modernistisk
მოდინება tilløp
მოდიფიკაცია modifikasjon
მოდიფიცირებული modifisert
მოდულაცია modulasjon
მოდული modul
მოდუნება avslapning
მოდუნებული avslappet

მოედანი plass, torg
bane

მოვალეობა plikt
მოვარდისფრო rosaaktig
მოვარჯიშე mosjonist, trimmer
მოვაჭრე handler, handelsmann

ekspeditør, ekspeditrise
მოვერცხვლა forsølve

forsølving
მოვერცხლო sølvaktig
მოვლა besørge, passe, pleie, stelle

vedlikeholde
მოვლენა hendelse

begivenhet, tildragelse
fenomen

მოვლილი velstelt
მოზაიკა mosaikk
მოზარდი tenåring
მოზარმაცო arbeidssky
მოზელა gni

kna
მოზიდვა tiltrekke, attrahere
მოზომვა avmåle
მოზომილი avmålt
მოზრდილი fullvoksen, velvoksen,

storvokst
stor, svær

მოზღვავება tilstrømming
მოთავება ferdiggjøre, unnagjøre
მოთავსება plassere, sette, legge
მოთათუნება klappe
მოთამაშე spiller
მოთაფლვა forsøte
მოთბო halvvarm, lunken
მოთეთრო hvitaktig
მოთვინიერება temme
მოთვინიერებული temmet, tøylet
მოთმენა tåle
მოთმინება tålmodighet
მოთმინებადაკარგული utålmodig
მოთხილამურე skiløper, skiutøver,

skisportutøver
მოთხოვნა kreve

krav
მოთხოვნილება behov

etterspørsel
მოთხრობა fortelling
მოთხრობითი fortellende
მოიისფრო fiolettaktig
მოიჯარე leier, forpakter
მოკავშირე forbundsfelle, alliert,

alliansepartner
მოკეცვა brette, bøye

მოახლოებული მოკეცვა
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მოკვდავი dødelig
მოკვდომა dø
მოკვეთა amputasjon
მოკვლა drepe, avlive
მოკითხვა hilse

hilsen
მოკლე kort
მოკლებეწვიანი korthåret, kortpelset
მოკლედ kort
მოკლევადიანი kortsiktig
მოკლემკლავებიანი kortermet
მოკლეტალღიანი kortbølget
მოკლეტალღოვანი kortbølget
მოკლეტალღური kortbølget
მოკლეფეხება kortbeint
მოკლეფეხებიანი kortbeint
მოკლული drept, drapsoffer, mordoffer
მოკოჭლება halte, jabbe
მოკრეფა plukke, samle
მოკრივე bokser
მოკრძალება ydmykhet, ærefrykt,

ærbødighet, aktelse
მოკრძალებული beskjeden, ydmyk, ærbødig
მოლაპარაკე talende
მოლაპარაკება forhandling
მოლარე kasserer, kassadame,

kassedame
მოლაღური pirol
მოლდოველი moldover
მოლდოვური moldovsk
მოლეკულა molekyl
მოლეკულური molekylær
მოლი mol
მოლიბდენი molybden
მოლიპული glatt
მოლიპულობა glattis, hålke
მოლოდინი forvente

forventning, ekspektanse
მოლოცვა gratulere

gratulasjon
მოლური molar
მოლურჯო blåaktig
მოლუსკი bløtdyr, mollusk
მომაბეზრებელი brysom
მომავალი framtid, fremtid

framtidig, fremtidig
მომაკვდავი døende
მომაკვდინებელი dødelig, dødbringende,

drepende
მომარაგება forsyne

forsyning
hamstre
hamstringskjøp

მომართული rettet
მომასწავებელი varslende
მომატება øke, heve
მომატებული øket
მომაჯადოებელი bedårende, fortryllende,

sjarmerende
მომგებიანი lønnsom, profitabel,

utbytterik, inntektsgivende
fordelaktig

მომგებიანობა lønnsomhet, profitabilitet
მომდევნო neste, følgende
მომენტი stund, øyeblikk

moment
მომვლელი pleier, pleierske
მომზადება forberede, arrangere

klargjøre, utferdige
lage
opplære

მომზადებული beredt, ferdig, klar, forberedt
მომთაბარე nomade, vandrer

nomadisk
მომთვინიერებელი temmer
მომთმენი tålmodig, tålsom, tolerant
მომთხოვნი kravstor, krevende
მომიჯნავე tilgrensende
მომკრთალო blekaktig
მომლაშო saltaktig
მომლოცველი pilegrim
მომჟავო syrling
მომრგვალება runde, avrunde
მომრგვალებული rundet
მომრგვალო rundaktig
მომრიგებელი forhandler, brobygger
მომრიგებლობა brobygging
მომსახურება betjene

betjening
tjeneste

მომტვრეული utslått
მომუშავე arbeidende

operasjonell, funksjonsdyktig
მომქანცველი slitsom
მომღერალი sanger, sangerinne
მომჩივანი klager

saksøker
მომცემი giver
მომცრო småaktig
მომწამლავი giftig
მომწარო bitteraktig
მომწესრიგებელი regulator
მომწვანო grønnaktig
მომწიფება modne
მომწიფებული moden
მომწოდებელი leverandør

მოკვდავი მომწოდებელი
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მომჭერი klemme
მომჭირნე besparende
მომჭირნეობა besparelse

sparsomhet, sparsommelighet
მომხიბვლელი bedårende, besnærende,

sjarmerende
მომხიბვლელობა sjarm, tiltrekning,

tiltrekningskraft
მომხიბლავი bedårende, besnærende,

fortryllende, sjarmerende
მომხმარებელი bruker, forbruker, kunde
მომხრე forkjemper, tilhenger
მომხსენებელი foredragsholder
მონა slave, slavinne, trell,

trellkvinne
მონაგონი oppdikt
მონადირე jeger
მონაზონი nonne
მონათესავე beslektet
მონათვლა døpe

oppkalle
მონათმფლობელი slaveherre
მონათმფლობელობა slavehold
მონაკვეთი strekning
მონამორჩილი hengiven
მონანიება angre
მონაპოვარი funn
მონარინჯისფრო orangeaktig
მონარქი monark
მონარქია kongedømme, monarki
მონარქისტი monarkist
მონარქისტული monarkistisk
მონასტერი kloster
მონატრება lengsel, savn
მონაყოლი fortelling
მონაჩმახი tullprat
მონაცემები data
მონაცვლეობა variasjon, veksling, skifte
მონაცვლეობით avvekslende, vekselvis,

skiftevis
მონაცვლეობითი avvekslende, alternerende
მონაცრისფრო gråaktig
მონაწილე deltaker

deltagende
მონაწილეობა delta

deltakelse
მონახაზი fortegning, skisse
მონახულება besøke
მონახულებული besøkt
მონდომება ivre

iver, ivrighet
მონდომებით ivrig
მონდომებული ivrig

მონელება fordøye
fordøyelse

მონელებადი fordøyelig
მონეტა mynt
მონიტორი monitor
მონიტორინგი oppsyn, tilsyn, monitoring
მონიშვნა merke, markere
მონიშნული markert
მონობა slaveri, trelldom
მონოგამია engifte, monogami
მონოგრამა monogram
მონოგრაფია monografi
მონოდია monodi
მონოეთნიკური monoetnisk
მონოზიგოტა monozygote
მონოთეიზმი monoteisme
მონოთეისტი monoteist
მონოთეისტური monoteistisk
მონოკლი monokkel
მონოლითი monolitt
მონოლითური monolittisk
მონოლოგი enetale, monolog
მონომანია monomani
მონონუკლეოზი kjertelfeber, kyssesjuke,

kyssesyke
მონოპლანი monoplan
მონოპოლარული enpolet
მონოპოლია monopol
მონოპოლიზაცია monopolisering
მონოპოლიზება monopolisere

monopolisering
მონოპოლიზებული monopolisert
მონოპოლისტი monopolist
მონოპოლისტური monopolistisk
მონოპოლური monopolisk
მონოსილაბიზმი monosyllabisme
მონოტონური enstonig, monoton
მონოფთონგი monoftong
მონოფიზიტი monofysitt
მონოქორდი monokord
მონოქრომატული monokromatisk
მონოქრომია monokromi
მონსტრი monster
მონტაჟი montasje, montering
მონტირება montere
მონუმენტი monument
მონუმენტური monumental
მონური trellsom
მონღოლი mongol
მონღოლური mongolsk
მოოქროება forgylle
მოოქროვილი forgylt
მოპარვა stjele

მომჭერი მოპარვა
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მოპარული stjålen
მოპასუხე svarer
მოპატიჟება be, innby, invitere
მოპედი moped
მოპირდაპირე motsatt
მოპოვება utvinne

utvinning
მოპსი mops
მოპსმა tisse, urinere
მოპყრობა behandle, håndtere

behandling, håndtering,
omgang

მორალი moral
მორალიზმი moralisme
მორალისტი moralist
მორალისტური moralistisk
მორალური moralsk
მორატორიუმი moratorium
მორბენალი jogger, løper

løpende
მორბილო mykaktig
მორგება tilpasse, tilrettelegge, adaptere

tilpasning, adapsjon,
adaptasjon

მორგებისუნარიანობა tilpasningsdyktighet,
tilpasningsevne

მორგებული tilpasset
მორგვი nøste
მორგი likhus
მორევა bekjempe, overvinne

røre, blande
მორევი virvel, strømvirvel
მორენა ra
მორთვა pryde, pynte, utsmykke,

dekorere, forskjønne
მორთული pyntet
მორთულობა pryd, utsmykking
მორი stokk, tømmerstokk
მორიგე vakthavende, jourhavende
მორიგეობა vakthold
მორიდება sjenanse, sjenerthet, blygsel
მორიდებული beskjeden, sjenert, sky
მორიელი skorpion
მორჟი hvalross
მორფემა morfem
მორფინისტი morfinist
მორფიუმი morfin
მორფოლოგია morfologi
მორფოლოგიური morfologisk
მორჩა nok, basta
მორჩენა avslutte

bli frisk igjen
მორჩილება adlyde

მორჩილი lydig, hørig, ydmyk
მორცხვად sjenerlig
მორცხვი beskjeden, sjenert, sky
მორწმუნე troende
მორწყვა vanne, irrigere

vanning, irrigasjon
მოსაბეზრებელი kjedelig, kjedsommelig
მოსავალი grøde, foll, høst
მოსავლიანი follerik, grøderik
მოსავლიანობა avkastning
მოსაზრება mening
მოსაზღვრე tilgrensende
მოსაკრებელი avgift, gebyr
მოსალმება hilse
მოსალოდნელი ventelig, forventet, sannsynlig
მოსამართლე dommer
მოსამზადებელი forberedende
მოსამსახურე tjener, tjenerinne
მოსანათლი dåpsbarn
მოსართავი pynt, pryd
მოსარჩლე saksøker
მოსაღამოება kvelde
მოსაცდელი ventehall, venterom
მოსაწევი røyk
მოსაწყენი kjedelig, kjedsommelig, trasig
მოსახერხებელი bekvem, bekvemmelig,

hendig, håndterlig
მოსახერხებლად bekvem, hendig, håndterlig
მოსახვევი sving
მოსახლე beboer, innvåner, innbygger
მოსახლეობა befolkning
მოსეირნე spaserer

spaserende
მოსვლა komme, ankomme
მოსინჯვა prøve, forsøke
მოსისხლე argeste
მოსმენა høre, lytte

høring
adlyde

მოსპობა utrydde, utslette
utryddelse

მოსულელო dum, tosket
მოსული frammøtt, ankommen
მოსუსტება svakne

svekke
მოსუსტებული svekket
მოსქელო tykkaktig
მოსყიდვა bestikke

bestikking
მოსწავება bebude

bebudelse
მოსწავლე elev, skolebarn
მოსწრება rekke

მოპარული მოსწრება
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მოსწრებული flink, rådsnar, snartenkt
მოტანა bringe
მოტაცება bortføre, kidnappe
მოტაცებული bortført
მოტეხა brekke
მოტეხილობა brudd, benbrudd
მოტვლეპილი snau
მოტივაცია motivasjon
მოტივი motiv, hensikt
მოტივირებული motivert
მოტკბო søtaktig, søtlig
მოტორიანი motordrevet
მოტოსპორტი motorsykkelsport,

motorsykkelidrett
მოტოციკლი motorsykkel
მოტოციკლისტი motorsykkelfører,

motorsykkelkjører,
motorsyklist

მოტრიალება vri
მოტყუება lure

bedra
bedrag

მოტყუებითი bedragersk
მოტყუებული lurt
მოუგვარებელი uordnet
მოუვლელი upleid
მოუზომავი umåtelig
მოუთვინიერებელი utemmet, utøylet
მოუთმენელი utålmodig
მოუთმენლობა utålmodighet
მოუთოკავი ustyrlig, utemmet, utøylet
მოუკრძალებელი ubeskjeden
მოუკრძალებლობა ubeskjedenhet
მოულოდნელად plutselig, uventet
მოულოდნელი plutselig, uventet
მოულოდნელობა overraskelse
მოუმზადებელი uforberedt
მოუმზადებლობა uberedskap
მოუმწიფებელი umoden
მოუმწიფებლობა umodenhet, umodenskap
მოუნათლავი udøpt
მოუნახულებელი ubesøkt
მოუნელებელი ufordøyelig, ufordøyet
მოუნიშნავი umerket
მოუპარავი ustjålen
მოურიდებელი ubeskjeden, usjenert
მოურიდებლობა ubeskjedenhet, usjenerthet
მოურჯულებელი utemmet, utøylet
მოუსვენარი urolig, hvileløs, rastløs
მოუსვენრობა uro, hvileløshet, rastløshet
მოუფიქრებელი ubetenkt, korttenkt
მოუქნელი keitet, klosset, kluntet

ufleksibel

მოუქრთამავი ubestikkelig
მოუშინაურებელი utemmet
მოუშორებელი uavvergelig
მოუცლელობა tidsnød
მოუძველებელი uforeldet
მოუწესრიგებელი uordnet, ustellet
მოუწესრიგებლობა uorden
მოუწყობელი uordnet
მოუხარშავი ukokt
მოუხელთებელი uhåndgripelig, uhåndterlig
მოუხელთებლობა uhåndterlighet
მოუხერხებელი ubekvem
მოუხერხებლად ubekvem
მოუხერხებლობა ubekvemmelighet
მოფარიკავე fekter
მოფენა belegge, dekke
მოფერება kjæle, kjærtegne
მოფიქრება tenke ut
მოფიქრებული uttenkt
მოფხანა klø
მოქალაქე statsborger, borger
მოქალაქეობა statsborgerskap, borgerskap
მოქანდაკე billedhogger, billedhugger,

skulptør
მოქანცვა svekke, utslite, utpine
მოქანცული utslitt
მოქეიფე begersvinger, selskapsmann,

svirebror
მოქლიბვა file
მოქლონვა nagle
მოქლონი nagle
მოქმედება virke, operere

handle
virkning
handling
aksjon
akt, scene

მოქმედი gjeldende, gyldig
virksom, operasjonell,
fungerende

მოქნილი behendig, bøybar, bøyelig,
fleksibel, tøyelig

მოქნილობა fleksibilitet, elastisitet,
tøyelighet

მოქრთამვა bestikke
bestikking

მოქსოვილი strikket
ferdigstrikket

მოქცევა opptre
omfatte
omvende
høyvann

მოღალატე forråder, sviker, troløs, utro

მოსწრებული მოღალატე

ქართულ-ნორვეგიული ლექსიკონი 109



მოღვაწეობა virksomhet
მოღრუბლული overskyet, skydekt, tilskyende
მოღრუბლულობა skydekke
მოღუნვა bende
მოღუშული dyster
მოყავისფრო brunaktig
მოყვანა dyrke, kultivere

føre
მოყვარული amatør, ynder, elsker
მოყვითალო gulaktig
მოყინვა forfryse, ise
მოყინული nediset, tilfrosset
მოყინულობა glattis, hålke
მოყოლა fortelle
მოყრა bestrø, strø, drysse
მოშარდვა urinere, tisse
მოშაშე damspiller
მოშენება avl, oppdrett
მოშვება løsne, slappe
მოშვებული slapp
მოშიმშილე sultende
მოშინაურება temme
მოშინაურებული temmet
მოშლა ødelegge
მოშორება fjerne, eliminere, bortvise, ta

bort, ta vekk
მოშორებით borte, bortenfor
მოშორებული fjern, fjerntliggende
მოშუშება hele, gro
მოშხამვა forgifte
მოჩვენება foregi, forstille segs

synsbedrag, hildring
spøkelse, gjenganger, dødning

მოჩვენებითი affektert, tilgjort
მოჩვენებითობა tilgjorthet
მოცდა vente
მოცეკვავე danser

dansende
მოცემა gi
მოცემული gitt
მოცვი blåbær
მოციგავე sledefører
მოციგურავე skøyteløper
მოცილება fjerne, eliminere, bortvise, ta

bort, ta vekk
მოციმციმე blinkende, skimrende
მოციქული apostel
მოცულობა volum, rominnhold, omfang
მოცულობითი volummessig
მოცურალა vannkalv
მოცხარი rips, ripsbusk, ripsbær
მოძალადე voldsutøver, voldsmann
მოძებნა finne

მოძველება aldring, eldning
მოძველებული foreldet, gammeldags,

gammelmodig
მოძმე broder
მოძრავი bevegelig, mobil, oppegående
მოძრაობა bevege

bevegelse
trafikk

მოძრაობაშეზღუდული bevegelseshemmet,
forflytningshemmet

მოძრაობაშენელებული saktegående
მოწადინებული ivrig
მოწამვლა forgifte, forpeste, kontaminere

forgiftning, kontaminasjon
მოწამლული forgiftet
მოწაფე elev

lærling
მოწევა røyke

røyking
მოწესრიგება ordne
მოწესრიგებული ordnet, ordentlig
მოწვევა be, innby, invitere

innbydelse, invitasjon
მოწვეული invitert
მოწითალო rødaktig
მოწინააღმდეგე motstander
მოწინავე forrest, fremst, ledende,

framstående, avansert
მოწიწება ydmykhet, ærefrykt,

ærbødighet, aktelse
მოწიწებული beskjeden, ydmyk, ærbødig
მოწმე vitne
მოწმენდა klarne

rydde
მოწმენდილი klar

ren
მოწმობა bevis, attest, vitnemål
მოწოდება oppfordre

oppfordring
მოწონება like

godkjenne, godta
მოწონებული godkjent
მოწყალე nådig, barmhjertig
მოწყალება nådegave
მოწყენა kjede seg
მოწყენილი trist
მოწყენილობა tristhet
მოწყვლადი sårbar
მოწყვლადობა sårbarhet
მოწყობა arrangere, organisere, ordne,

skape
მოწყობილი arrangert, ordnet
მოწყობილობა apparat, anlegg

მოღვაწეობა მოწყობილობა
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მოწყურებული tørst
მოჭადრაკე sjakkspiller
მოჭერა klemme

stramme
skru

მოჭერილი stram
მოჭიდავე bryter
მოჭრა klippe

skjære
avskjære

მოხაზვა skissere
მოხაზულობა dekor, mønster
მოხალისე frivillig
მოხარული glad
მოხარშული kokt

ferdigkokt
მოხატულობა mønster
მოხდენილი fin, elegant
მოხდომა skje, hende, inntreffe
მოხელე funksjonær, tjenestemann
მოხერხება klare
მოხერხებულად bekvem
მოხერხებული bekvem, bekvemmelig
მოხერხებულობა anvendelighet,

bekvemmelighet
მოხეტიალე vagabond, vandrer, nomade
მოხვედრა havne

treffe
მოხვედრილი havnet
მოხვევა vende
მოხვეტა feie, koste, sope
მოხვეჭა opptjene
მოხვნა pløye
მოხიბვლა sjarmere, bedåre, besnære
მოხიბლული sjarmert, bedåret
მოხმარება forbruke, konsumere

forbruk, konsumpsjon
მოხმობა tilkalle
მოხრა bøye

bøyning
მოხრილი nedbøyd
მოხსენება foredrag
მოხსენიება nevnelse
მოხსენიებული nevnt
მოხსნა ta ned, fjerne

oppsi
მოხუცებული eldre, gammel
მოხუცი eldre, gammel
მოჯადოება sjarmere, bedåre, besnære,

beta, fortrylle, trollbinde,
tryllebinde

მოჯადოებული sjarmert, bedåret, fortryllet,
trollbunden

მოჯამაგირე husmann
მპოვნელი finner
მჟავა syre
მჟავაგამძლე syrebestandig, syresikker
მჟავე sur, syrling
მჟაველა gjøkesyre, gaukesyre
მჟაუნა syre
მჟონავი lekk
მჟღერი klingende
მრავალატომიანი fleratomig
მრავალგან mangesteds
მრავალგანზომილებიანი flerdimensjonal
მრავალგვარი mangeartet, mangfoldig
მრავალდღიანი flerdagers
მრავალეთნიკური multietnisk, fleretnisk
მრავალენოვანი flerspråklig
მრავალეროვანი flernasjonal, multinasjonal
მრავალვალენტიანი flerverdig
მრავალვარსკვლავიანი flerestjerners, mangestjerners
მრავალზოლიანი flerfelts
მრავალთავა flerhodet, mangehodet
მრავალთავიანი flerhodet, mangehodet
მრავალი mange, flere
მრავალკუთხა mangekantet, flerkantet
მრავალკუთხედი mangekant, polygon
მრავალკულტურული flerkulturell, multikulturell
მრავალმარცვლიანი flerstavelses
მრავალმნიშვნელობიანი flerverdig
მრავალმნიშვნელობიანობა flertydighet
მრავალმნიშვნელოვანი flertydig, mangetydig
მრავალმნიშვნელოვნება mangetydighet
მრავალმხრივი flersidig, mangesidig,

mangfoldig, multilateral
მრავალნაირი mangeartet, mangfoldig
მრავალნაირობა mangfold
მრავალნიშნა flersifret
მრავალოთახიანი flerroms, flerværelses
მრავალპოლარული flerpolet, multipolar
მრავალრიცხოვანი tallrik
მრავალრიცხოვნება tallrikhet
მრავალსართულიანი fleretasjes
მრავალსაფეხურიანი flertrinns
მრავალსახა flertydig, mangeartet
მრავალსახეობა mangfold
მრავალტანჯვაგამოვლილი som har gjennomgått mye
მრავალტომეული flerebindsverk
მრავალუჯრედიანი flercellet
მრავალფაზიანი flerfaset
მრავალფეროვანი flerfarget, flerfarvet,

mangefarget, versatil
მრავალფეროვნება mangfoldighet, fargerikdom
მრავალფეხა tusenbein
მრავალფუნქციური multifunksjonell

მოწყურებული მრავალფუნქციური
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მრავალღერძიანი flerakslet
მრავალღმერთიანობა flerguderi, polyteisme
მრავალშვილიანი flerbarns
მრავალცოლიანობა flerkoneri, flergifte,

mangegifte, polygami
მრავალძარღვა groblad
მრავალძრავიანი flermotors
მრავალწახნაგა polyeder
მრავალწახნაგოვანი polyedrisk
მრავალწევრი polynom
მრავალწერტილი ellipse
მრავალწლიანი mangeårig, flereårig

perenn
მრავალჭიდელი mangekjemper,

mangekampsutøver
მრავალჭიდი mangekamp
მრავალჭირნახული som har gjennomgått mye
მრავალხმიანი flerstemt, flerstemmig
მრავალჯერ mange ganger
მრავალჯერადი mangedobbelt
მრავლად massevis
მრავლისმეტყველი megetsigende
მრავლისმთქმელი megetsigende
მრავლისმნახველი befaren
მრავლისმომცემი givende
მრავლისმომცველი omfattende
მრავლობითი flertall
მრგვალთავა paddehodeagam
მრგვალი rund
მრევლი menighet
მრეცხავი vasker, vaskedame, vaskekone
მრეწველი fabrikant, næringsdrivende
მრეწველობა industri, næringsliv
მრისხანე morsk, sint
მრიცხველი teller

måler
მრუდი kurve
მრუშობა ekteskapsbrudd, utroskap,

troskapsbrudd
მრჩეველი rådgiver
მსახიობი skuespiller, aktør
მსახურება tjene, tjenestegjøre
მსახური tjenestemann, betjent
მსაჯი dommer

kampdommer, kampleder
მსგავსად likesom, liksom
მსგავსება ligne, likne

likhet, slektskap
მსგავსი lik, lignende, liknende,

likedannet, beslektet
მსვლელობა tog, følge
მსმელი dranker
მსმენელი lytter, tilhører

მსოფლგანცდა verdensoppfatning,
verdensoppfattelse

მსოფლიო verden
მსოფლმხედველობა verdenssyn,

verdensoppfatning,
verdensoppfattelse,
livsanskuelse, livssyn

მსოფლმხედველობრივი livssynsmessig
მსოფლმხედველური livssynsmessig
მსოფლშეგრძნება verdensoppfatning,

verdensoppfattelse
მსროლელი skytter
მსუბუქად lett
მსუბუქი lett, mild
მსურველი ønskende
მსუქანა bergknapp
მსუქანი fet
მსუყე fet
მსყიდველუნარიანი kjøpedyktig, kjøpekraftig,

kjøpesterk
მსყიდველუნარიანობა kjøpeevne, kjøpekraft
მსხალი pære, pæretre
მსხალიჭა vintergrønn
მსხვერპლი offer
მსხვერპლშეწირვა ofre

ofring
მსხვილთავა smyger, bredpanne
მსხვილი tykk

grov
მსხვილკალიბრიანი grovkalibret
მსხვილმარცვლიანი grovkornet
მსხვრევა knuse
მსხვრევადი lettknuselig
მსხლისებრი pæreliknende
მსჯავრდებული straffedømt
მსჯელობა gruble, tenke
მტანჯველი plageånd, torturist

pinefull, plagsom
მტარვალი umenneske
მტაცებელი rovdyr

karnivor, predator
მტევანი klase, kvast

hånd
მტერი fiende, uvenn
მტვერგაუმტარი støvtett, støvsikker
მტვერი støv
მტვერსასრუტი støvsuger
მტვირთავი lastearbeider, lossearbeider
მტვრევა knuse
მტვრევადი lettknuselig
მტვრიანა støvbærer

მრავალღერძიანი მტვრიანა
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მტვრიანი nedstøvet, tilstøvet
støvfull, støvfylt
støvholdig

მტირალა sippet
მტკივნეული smertefull, smertefylt
მტკიცე fast, beinhard, bestandig
მტკიცება bevise, prøve

påstå
მტკიცებულება bevis, prøve
მტკიცებულებები bevismateriale
მტკნარი fersk
მტრედი due
მტრობა fiendskap, uvennskap
მტრული fiendtlig
მუდამ alltid, bestandig
მუდარა bønnfallelse
მუდმივა konstant
მუდმივად jevnlig, stadig
მუდმივი fast, bestandig, permanent
მუდმივმოქმედი bestandig, permanent
მუდმივობა fasthet, stadighet
მუზა muse
მუზეუმი museum
მულატი mulatt
მული svigerinne, svigersøster
მულტიკულტურული flerkulturell, multikulturell
მულტიმედია multimedia
მულტიმილიარდერი mangemilliardær
მულტიმილიონერი mangemillionær
მულტიპლიკაციური multiplikativ
მულტიპოლარული flerpolet, multipolar
მუმია mumie
მუმლი fly
მუნიციპალიტეტი munisipalitet

kommune
მუნიციპალური munisipal
მუნჯი stum, målløs
მურა sotfarget
მურაბა syltetøy
მური sot
მურტი myrte
მურყანი or
მუსიკა musikk
მუსიკალური musikalsk
მუსიკისმცოდნეობა musikkfag, musikkvitenskap
მუსიკოსი musiker, musikant, spillemann
მუსონი monsun, monsunvind
მუსულმანი muslim
მუსულმანური muslimsk
მუტანტი mutant
მუტაცია mutasjon
მუქარა trussel
მუქარანარევი truende

მუქზოლებიანი mørkstripet
მუქთად gratis
მუქთამჭამელი snylter, snyltegjest,

gratispassasjer
მუქი dyp, djup, mørk, mørkfarget
მუქლაქებიანი mørkflekket
მუყაო kartong
მუშა arbeider, arbeidsmann
მუშაკი arbeidstaker
მუშაობა arbeide, jobbe

virke, fungere
მუშახელი arbeidsstyrke
მუშკი moskushjort
მუშტი neve, knyttneve
მუშტისხელა knyttnevestor, nevestor
მუშტმაგარი nevesterk
მუცელი mage, mave
მუცელმოგვი buktaler
მუწუკი akne, finne, kveise, kvise
მუჭა håndfull
მუხა eik
მუხლი kne
მუხლმოდრეკილი knestående

knebøyd
მუხლუხა beltedrevet, beltegående
მუხლუხი belte, bånd, larveføtter

larve
მუხლუხიანი beltedrevet, beltegående
მუხლუხმავალი beltedrevet, beltegående
მუხნარი eikeskog
მუხრუჭი bremse
მუხტი ladning
მფარავი heldekkende
მფარველი beskytter
მფარველობა beskyttelse, patronasje
მფლანგველი sløser, ødeland
მფლანგველობა sløseri, sløsing
მფლობელი eier, eierinne
მფლობელობა besittelse
მფრთხალი feig
მფრინავი flyger, flyver, flyfører, pilot

flygende, flyvende
მფუთავი pakker
მქადაგებელი misjonær
მქროლავი flyktig
მქსოველი vever, veverske
მღებავი maler
მღელვარე turbulent, urolig
მღელვარება turbulens, uro, urolighet,

opprør
მღერა synge
მღვდელი prest
მღვიმე grotte

მტვრიანი მღვიმე
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მღვრიე ugjennomsiktig, uklar
მღრღნელი gnager
მყარი fast, hard, holdbar, rigid,

bergfast
მყესი sene, senebånd
მყვინთავი dykker, froskemann
მყვირალა skrikhals
მყვრელი stålorm
მყიდველი kjøper
მყინვარი bre, isbre, snøbre, jøkel,

isjøkel
მყისიერი øyeblikkelig
მყრალა stinkdyr
მყრალი stinkende
მყუდრო koselig, trivelig
მყუდროდ koselig, trivelig
მყუდროება kos, hygge
მშენებელი bygger, bygningsarbeider
მშენებლობა bygg, oppbygging, utbygging
მშვენიერი fin, hyggelig
მშვენივრად fint
მშვიდი rolig, tålmodig, besindig
მშვიდობა fred
მშვიდობიანი fredelig, fredfull, fredfylt
მშვიდობით farvel
მშვიდობისმყოფელი fredsbevarer

fredsbevarende
მშვილდი bue
მშვილდოსანი bueskytter
მშთანთქავი absorberende
მშიერი sulten
მშიშარა feig, feiging, reddhare
მშობელი forelder
მშობიარე barselkvinne, barselkone

fødende
მშობიარობა fødsel, barsel
მშობლები foreldre
მშობლიური hjemlig
მშრალთვალება tørrøyd
მშრალი tørr
მშრომელი arbeider, arbeidsmann

arbeidsom, arbeidsvillig
მშფოთვარე engstelig, urolig
მჩაგვრელი undertrykker
მჩატე lett
მჩეხავი vedhogger, vedhugger
მჩუქებელი giver
მჩქეფარე het, heftig
მცდარი feil, feilaktig
მცდარობა feilaktighet
მცდელობა forsøk
მცენარე plante
მცენარეული vegetabilsk

მცენარეულობა vegetasjon
მცველი vakt, vekter, vokter
მცივანა kuldskjær
მცირე liten, lille, små
მცირედი litt, anelse
მცირეკალიბრიანი småkalibret
მცირეოდენი litt, anelse
მცირერიცხოვანი fåtallig
მცირეწლოვანი mindreårig, underårig
მცოდნე kunnskapsrik, kunnskapsfull,

kyndig, sakkyndig, sakkunnig,
vitende

მცოცავი krypende
მცურავი svømmer
მცხობელი baker
მცხოვრები beboer, innbygger
მძარცველი raner, ransmann, røver,

plyndrer
მძაფრი hvass, kvass
მძახალი forelder til svigerbarn
მძევალი gissel
მძევლადაყვანილი gisseltatt
მძვინვარე voldsom, rasende
მძვინვარება herje, rase
მძიმე tung

tøff
komma

მძიმედ tungt
მძინარე sovende
მძლავრი kraftig, kraftfull, mektig
მძლეველი overmann
მძლეოსანი friidrettsmann,

friidrettsutøver
მძლეოსნობა friidrett
მძორი åtsel
მძუნაობა løpetid, brunst, brunstperiode
მძღოლი fører, kjører, sjåfør, bilfører,

bilkjører, bilist
მწამებელი plageånd, torturist
მწარე bitter
მწარედ bittert
მწარმოებელი fabrikant, produsent
მწებვარე seig, klebrig, klissen
მწევარი mynde, harehund
მწეველი røyker
მწერალი forfatter, skribent
მწერი insekt
მწერიჭამია insekteter

insektetende
მწერლობა forfatterskap
მწვავე akutt

sviende
მწვანე grønn

მღვრიე მწვანე
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მწვანეთვალება grønnøyd
მწვანილი kjøkkenurt
მწვანულა grønnfink
მწველელი melkepike
მწვერვალი fjelltopp
მწვრთნელი trener
მწიფე moden, fullmoden
მწკრივი rad, rekke
მწოლიარე sengeliggende
მწუხარე sorgfull, sorgfylt, sorgtynget,

sorgmodig, sørgelig, nedstemt
მწუხარება sorg
მწყემსვა gjete
მწყემსი gjeter, hyrde
მწყერი vaktel
მწყერჩიტა piplerke
მწყობრი velformet
მწყურვალე tørst
მჭადი maisbrød
მჭედელი smed
მჭერმეტყველება talekunst
მჭერმეტყველი taler, folketaler, orator
მჭერმეტყველური oratorisk
მჭიდრო tett
მჭიდროდ tett
მჭრეულა verftsbille
მხაზავი tegner
მხარდამჭერი understøtter
მხარდამხარ jevnsides
მხარდაჭერა støtte, assistanse
მხარე side

terreng, landsdel
მხარი skulder
მხატვარი maler, tegner, kunstner,

billedkunstner, kunstmaler
მხატვრობა kunstmaling
მხები tangent
მხედარი rytter
მხედველობა syn, synsevne
მხედველობადასუსტებულიsvaksynt, synssvak, øyensvak
მხედრული rytterlig
მხეცი dyr, beist
მხეცობა bestialitet, dyriskhet
მხეცური bestialsk, dyrisk
მხვრინავი snorkende

snorker
მხიარულება gøy, moro
მხიარული blid, glad, lystig, munter,

frydefull, glederik
მხილება avdekke

avdekning
მხნე sprek
მხოლობითი entall, singularis

მხოლოდ bare, kun
მხსნელი redningsmann, frelser
მხტომელი hopper
მხურვალე opphetet, hissig
მჯდომარე sittende
ნაადრევად tidlig
ნაადრევი tidlig
ნაანდერძევი testamentert
ნაბახუსები bakrus
ნაბეჭდი trykt
ნაბიჯი skritt, trinn
ნაბოძები gitt
ნაბუნიაობა solverv
ნაბუშვარი bastard

horunge
ნაგავი avfall, søppel
ნაგავსატარი søppelsjakt, avfallssjakt
ნაგავსაყარი avfallsplass, søppelfylling,

søppelfyllplass, dynge,
avfallsdynge

ნაგაზი gjeterhund, fårehund,
sauehund, sauebikkje

ნაგებობა bygg, anlegg
ნაგლეჯი stykke
ნაგულისხმევი underforstått
ნადავლი trofe
ნადები belegg
ნადირი dyr

nadir
ნადირობა jage, jakte

jakt
ნავარდი galopp
ნავარჯიშები trent, trenet
ნავაჭრი utbytte
ნავთი parafin
ნავთობბირჟა oljebørs
ნავთობდამოკიდებულება oljeavhengighet
ნავთობდეპარტამენტი oljedepartement
ნავთობექსპერტი oljeekspert
ნავთობი olje
ნავთობკარტელი oljekartell
ნავთობკომპანია oljeselskap
ნავთობკომპონენტი oljekomponent
ნავთობკონფლიქტი oljekonflikt
ნავთობკრიზისი oljekrise
ნავთობმომარაგება oljeforsyning, oljetilførsel
ნავთობმრეწველობა oljeindustri
ნავთობნარევი oljeblandet
ნავთობპლატფორმა oljeplattform
ნავთობპროდუქტი oljeprodukt,

petroleumsprodukt
ნავთობრესურსი oljeressurs
ნავთობსადენი oljeledning, oljerørledning

მწვანეთვალება ნავთობსადენი
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ნავთობსაცავი oljereservoar
ნავთობტერმინალი oljeterminal
ნავთობტრანსპორტი oljetransport
ნავთობქიმიური petrokjemisk
ნავთობშემოსავალი oljeinntekt
ნავთქურა parafinovn
ნავი båt, skip, fartøy
ნავიგატორი navigatør
ნავიგაცია navigasjon
ნავმისადგომი brygge, kai
ნავსადგური havn
ნავსაშენი båtbyggeri, verft, båtverft
ნაზარდი utvekst, kul
ნაზი fin
ნაზმნარი verbal
ნათება lyse, skinne

lys, skinn, glimt
ნათელი lys

tydelig
ნათელმხილველი klarsynt, framsynt, synsk
ნათელმხილველობა klarsyn, framsyn, synskhet,

framsynthet
ნათელყოფა klargjøre, klarlegge,

tydeliggjøre, anskueliggjøre,
forklare
forklaring

ნათელხილვა klarsyn
ნათესავი slektning
ნათესაობა slektskap
ნათესაური beslektet
ნათესი utsæd
ნათლად klart, tydeligvis, øyensynlig,

uttrykkelig
ნათლია fadder, gudfar, gudmor,

dåpsvitne
ნათლიდედა gudmor
ნათლიმამა fadder, gudfar
ნათლისღება trettendedagen
ნათლობა dåp
ნათლული fadderbarn, gudbarn,

guddatter
ნათურა lyspære
ნათქვამი sagt
ნათხემი lillehjerne
ნაიარევი arr
ნაირგვარი versatil, mangesidig
ნაირსახეობა variasjon, varietet
ნაკადი flod, fluks, strøm
ნაკადული bekk, småbekk
ნაკაწრი rift, ripe, skramme,

kloremerke
ნაკბენი bitt, stikk
ნაკეთობა ting, vare

ნაკვალევი fotspor
ნაკვეთი jordstykke, parsell
ნაკვერჩხალი glo
ნაკვთი trekk, drag
ნაკითხი belest, boklærd
ნაკლებად mindre
ნაკლები færre, mindre
ნაკლებობა mangel
ნაკლი feil, mangel, defekt, lyte
ნაკლოვანება mangelfullhet
ნაკლოვანი mangelfull
ნაკრები samlet

landslag
ნაკრძალი fredningsområde,

fredningssone, naturreservat,
naturvernområde, reservat,
miljøvernområde,
miljøvernreservat,
naturvernreservat,
reservatområde

ნაკუთალი tykklegg
ნაკუწებად istykker
ნაკუწი bit, stykke
ნალექი nedbør

avleiring, bunnfall
kjelestein

ნალექიანი nedbørrik
ნალექიანობა nedbørmengde
ნალი hestesko, beslag
ნალისებრი hesteskoformet
ნალოდინევი lenge avventet
ნამარხი fossil
ნამატი økning, tilvekst
ნამგალა seiler, tårnseiler, tårnsvale
ნამგალი sigd
ნამგალფრთიანა sigdvinge
ნამგზავრი bereist
ნამგლისებრი sigdformet
ნამდვილად sikkert

virkelig
ნამდვილი autentisk, ekte

sann, tro
uaffektert, virkelig

ნამეტანი altfor
ნამი dugg
ნამიანი dugget, duggvåt
ნამიკრეფია kvein
ნამისჭია tusenbein
ნამოქმედარი gjerning
ნამრავლი produkt
ნამსახურობა tjenestealder,

tjenesteansiennitet
ნამსხვრევებად istykker

ნავთობსაცავი ნამსხვრევებად
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ნამსხვრევი splint
ნამუსახდილი krenkt
ნამუსგარეცხილი skamløs, uforskammet,

samvittighetsløs
ნამუსი samvittighet
ნამუშევარი verk
ნამქერი snøhaug
ნამცეცი bit, grann, smule
ნამცხვარი kake

kjeks
ნანადირევი vilt, jaktbytte
ნანატრი lenge ønsket
ნანახი sett
ნანგრევი ruin, vrak
ნანომეტრი nanometer
ნანოტექნოლოგია nanoteknologi
ნანოწამი nanosekund
ნაოსნობა skipsfart, sjøfart
ნაოჭებიანი furet, rynket, skrukket
ნაოჭი fure, rynke, skrukk
ნაპერწკალი gnist
ნაპირი kant, ytterkant

kyst, strand
ნაპოვნი funnet
ნაპრალი kløft, spalte
ნარგავი beplantning, grøntareal,

grøntområde
ნარგიზი narsiss, pinselilje
ნარგილე vannpipe
ნარდი backgammon
ნარევი blanding, miks, samrøre
ნარვალი narhval
ნართი garn
ნარინჯი appelsin
ნარინჯისფერი oransje, oransjefarget,

orangegul
ნარისჯაგა stjernetistel
ნარკვევი skisse
ნარკობანდა narkobande, narkotikabande
ნარკობარონი narkobaron, narkotikabaron
ნარკობრძოლა narkobekjempelse,

narkotikabekjempelse
ნარკობუდე narkorede, narkoreir,

narkotikarede, narkotikareir
ნარკოგარემო narkomiljø, narkotikamiljø
ნარკოდამნაშავე narkoforbryter,

narkotikaforbryter
ნარკოდამნაშავეობა narkokriminalitet,

narkotikakriminalitet
ნარკოდამოკიდებულება narkoavhengighet,

narkotikaavhengighet
ნარკოდანაშაული narkoforbrytelse,

narkotikaforbrytelse

ნარკოდებატი narkodebatt, narkotikadebatt
ნარკოექსპერტი narkoekspert,

narkotikaekspert
ნარკოვაჭარი narkoselger, narkotikaselger,

narkohandler
ნარკოვაჭრობა narkohandel,

narkotikahandel, narkosalg,
narkotikasalg

ნარკოზი bedøvelse, narkose
ნარკოკარტელი narkokartell, narkotikakartell
ნარკოკლინიკა narkoklinikk,

narkotikaklinikk
ნარკოკონვენცია narkokonvensjon,

narkotikakonvensjon
ნარკოკონტრაბანდა narkosmugling,

narkotikasmugling
ნარკოკონტრაბანდისტი narkosmugler,

narkotikasmugler
ნარკოკონტროლი narkokontroll,

narkotikakontroll
ნარკოლეპსია narkolepsi
ნარკომანი narkoman, rusmisbruker,

stoffmisbruker,
narkomisbruker,
narkotikamisbruker

ნარკომანია narkomani
ნარკომაფია narkomafia, narkotikamafia
ნარკომოვაჭრე narkoselger, narkotikaselger,

narkohai, narkotikahai,
narkohandler

ნარკოომი narkokrig, narkotikakrig
ნარკოორგანიზაცია narkoorganisasjon,

narkotikaorganisasjon
ნარკოპოლიტიკა narkopolitikk,

narkotikapolitikk
ნარკოპოლიცია narkopoliti, narkotikapoliti
ნარკოპრობლემა narkoproblem,

narkotikaproblem
ნარკოპრობლემატიკა narkoproblematikk,

narkotikaproblematikk
ნარკოსაქმიანობა narkovirksomhet,

narkotikavirksomhet
ნარკოტიკი rusmiddel, berusningsmiddel,

narkotikum
ნარკოტიკული narkotisk
ნარკოტრანსპორტი narkotransport,

narkotikatransport
ნარკოძებნილი narkosiktet, narkotikasiktet
ნარკოწარმოება narkoproduksjon,

narkotikaproduksjon
ნარკოჯოჯოხეთი narkohelvete,

narkotikahelvete
ნარშავი tistel

ნამსხვრევი ნარშავი
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ნარჩენები avfall, rester
ნარჩენი rest

residual, resterende,
gjenværende

ნარჩიტა fuglekonge
ნარცეცხლა kornblomst
ნარწყევი oppkast
ნასვამი drukken, alkoholpåvirket
ნასწავლი lærd, utlært
ნატეხი bit, bruddstykke, skår
ნატვრა ønske
ნატიფი fin, forfinet
ნატრიუმი natrium
ნატურალიზაცია naturalisasjon
ნატურალიზმი naturalisme
ნატურალისტი naturalist
ნატურალისტური naturalistisk
ნატურალური naturell
ნატურმორტი stilleben
ნატურფილოსოფია naturfilosofi, vitenskapsfilosofi
ნაუკა farkost
ნაფთალინი naftalen, naftalin
ნაფიცი edsvoren, edbunden
ნაფლეთი fille
ნაქი drøvel
ნაქსოვი strikket
ნაქურდალი tyvegods, tjuvegods
ნაღარი plogfure
ნაღდი ekte
ნაღები fløte
ნაღველი galle

tristhet
ნაღვლიანი trist
ნაღვლისმომგვრელი bedrøvelig
ნაღმი mine
ნაღმოსანი torpedobåt
ნაღმსატყორცნი bombekaster, granatkaster
ნაღრძობი leddsdislokasjon
ნაყარი sverm
ნაყიდი kjøpt
ნაყინი is, iskrem
ნაყოფი frukt
ნაყოფიერება fruktbarhet
ნაყოფიერი fertil, frodig, fruktbar,

grødefull, grøderik
ნაშვილები adoptivbarn, adopsjonsbarn
ნაშთი rest, residuum
ნაშიერი dyreunge
ნაშრომი avhandling, verk
ნაჩვენები utpekt, påpekt
ნაჩქარევი hastig
ნაჩხვლეტი stikk
ნაცარა dueblå

ნაცარი aske
ნაცარქათამა tangmelde
ნაცარქექია askeladden
ნაცვალსახელი pronomen
ნაცვლად isteden, istedenfor
ნაციზმი nazisme
ნაციონალდემოკრატი nasjonaldemokrat
ნაციონალიზაცია nasjonalisere

nasjonalisering
ნაციონალიზება nasjonalisere
ნაციონალიზმი nasjonalisme
ნაციონალისტი nasjonalist
ნაციონალისტური nasjonalistisk
ნაციონალური nasjonal
ნაცისტი nazist
ნაცისტური nazistisk
ნაცნობი bekjent, kjenning

kjent
ნაცნობობა bekjentskap, kjennskap
ნაცრისებრი askeaktig
ნაცრისფერზოლებიანი gråstripet
ნაცრისფერთვალება gråøyd
ნაცრისფერი grå
ნაცრისფერლაქება gråflekket
ნაძალადევი tvungen
ნაძარცვი røvergods, ransutbytte
ნაძვი gran
ნაძვნარი granskog, barskog, nåleskog
ნაძირალა kjeltring, skurk
ნაწარმი fabrikat, produkt, vare
ნაწარმოები verk
ნაწები klistremerke
ნაწერი skrift
ნაწილაკი partikkel
ნაწილი del, part

avdeling
ნაწილობრივ delvis, dels
ნაწილობრივი partial, partiell, delvis
ნაწლავი tarm
ნაწნავი flette, pisk, hårpisk
ნაწყენი fornærmet, furten
ნაწყვეტი utdrag, utsnitt
ნაჭამი mett
ნაჭერი tøystykke, klede

skive, stykke, bit
ნაჭუჭი skall
ნახაზი tegning
ნახარში avkok, utkok
ნახატი tegning
ნახევარბუჩქი halvbusk
ნახევარგამტარი halvleder
ნახევარდა halvsøster
ნახევარდიუიმიანი halvtoms

ნარჩენები ნახევარდიუიმიანი
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ნახევარი halv, halvdel
ნახევარკუნძული halvøy
ნახევარლიტრიანი halvliters
ნახევარმთვარე halvmåne
ნახევარმთვარისებრი halvmåneaktig
ნახევარსაათიანი halvtimelang
ნახევარსფერო hemisfære, halvkule
ნახევარსფერული hemisfærisk
ნახევარფაბრიკატი halvfabrikat
ნახევარფასად til halv pris
ნახევარფინალი semifinale
ნახევარფინალისტი semifinalist
ნახევარღერძი halvakse
ნახევარღმერთი halvgud
ნახევარჩრდილი halvskygge
ნახევარძილი halvsøvn
ნახევარძმა halvbror
ნახევარწლიანი halvårig
ნახევარწრე halvsirkel
ნახევარწრიული halvsirkelformet, semisirkulær
ნახევი fille
ნახევრად halv
ნახევრადგასაიდუმლოებულიhalvhemmelig
ნახევრადგასამხედროებულიhalvmilitær, militærlignende
ნახევრადდაღებული halvåpen
ნახევრადდემოკრატიული halvdemokratisk
ნახევრადკრიმინალური halvkriminell
ნახევრადმელოტი halvskallet
ნახევრადოფიციალური halvoffisiell
ნახევრადტკბილი halvsøt
ნახევრადჩაკეტილი halvstengt
ნახევრადძვირფასი halvedel
ნახელავი gjerning
ნახერხი spon, flis, sagflis
ნახვა se
ნახვამდის på gjensyn, ha det, adjø, farvel
ნახვრეტი hull
ნახმარი brukt, velbrukt
ნახსენები nevnt
ნახტომი sprang, utsprang
ნახტომისებრი sprangvis
ნახშირბადი karbon
ნახშირბოჭკო karbonfiber
ნახშირი kull, kol
ნახშირმჟავა karbonsyre, kullsyre, kolsyre
ნახშირორჟანგი karbondioksid, karbonsyre,

kulldioksid, kullsyre, kolsyre
kullsyregass

ნახშირწყალბადი hydrokarbon
ნახშირწყალი karbohydrat, kullhydrat,

kolhydrat
ნაჯახი øks
ნაჯახისებრი økseformet, økselignende

ნაჯერი mettet
ნაჯვარი blanding, krysning
ნაჯღაბნი kludder, rabbel
ნგრევა ødelegge, knuse

ødeleggelse, ødelegging
forfalle
forfall

ნდობა tillit
ნდობადაკარგული tillitsløs
ნეანდერტალელი neandertaler
ნება vilje
ნებადართული tillat
ნებართვა tillatelse
ნებაყოფლობით frivillig
ნებაყოფლობითი frivillig
ნებისმიერი vilkårlig, arbitrær, ubegrenset
ნებისყოფა viljekraft, viljestyrke
ნეგატიური negativ
ნეგო evighetsblomst
ნედლეული råstoff, råvare, råprodukt
ნედლი rå
ნევროზი nevrose
ნევროლოგი nevrolog
ნევროლოგია nevrologi
ნევროლოგიური nevrologisk
ნეილონი nylon
ნეირობიოლოგია neurobiologi
ნეირობიოლოგიური neurobiologisk
ნეირონი neuron
ნეიროფიზიოლოგია neurofysiologi
ნეიროფიზიოლოგიური neurofysiologisk
ნეიროქირურგი neurokirurg
ნეიროქირურგია neurokirurgi
ნეიროქირურგიული neurokirurgisk
ნეიტრალიზაცია nøytralisering
ნეიტრალიზება nøytralisere

nøytralisering
ნეიტრალობა nøytralitet
ნეიტრალური nøytral
ნეიტრალურობა nøytralitet
ნეიტრინო nøytrino
ნეიტრონი nøytron
ნეკერჩხალი lønn, lønnetre
ნეკი lillefinger
ნეკნი ribben, ribbein
ნეკროზი nekrose
ნეკროლოგი nekrolog
ნელა langsomt
ნელთბილი lunken, halvvarm
ნელი langsom, treg, saktegående
ნემსთევზა nålefisk
ნემსი nål

sprøytespiss

ნახევარი ნემსი
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ნემსისებრი nåleaktig, nålelignende
ნემსისმაგვარი nåleaktig, nålelignende
ნემსიყლაპია øyestikker
ნემსიწვერა geranium, pelargonium,

pelargonia, storkenebb
ნემსკავი fiskekrok
ნეოგენი neogen
ნეოდიმი neodym
ნეოიმპერიალიზმი nyimperialisme
ნეოიმპერიალისტი nyimperialist
ნეოიმპერიალისტური nyimperialistisk
ნეოიმპრესიონიზმი neoimpresjonisme
ნეოიმპრესიონისტი nyimpresjonist
ნეოკლასიკური neoklassisk
ნეოკლასიციზმი nyklassisisme, neoklassisisme
ნეოკოლონიალიზმი nykolonialisme
ნეოკოლონიალისტური nykolonialistisk
ნეოკონსერვატიზმი nykonservatisme
ნეოკონსერვატიული nykonservativ
ნეოლიბერალური nyliberal
ნეოლითი neolitikum
ნეოლოგიზმი neologisme
ნეონაციზმი nynazisme
ნეონაცისტი nynazist
ნეონაცისტური nynazistisk
ნეონი neon
ნეონისფერი neonfarget
ნეოპლატონიზმი neoplatonisme
ნეორეალისტი nyrealist
ნეოტენია neoteni
ნეოფაშიზმი nyfascisme
ნეოფაშისტი nyfascist
ნეოფაშისტური nyfascistisk
ნეოფემინიზმი nyfeminisme
ნეოფემინისტი nyfeminist
ნეოფემინისტური nyfeministisk
ნეოფიტი neofyt
ნეპტუნიუმი neptunium
ნერგი setteplante
ნერვებისმომშლელი enerverende, irriterende
ნერვი nerve
ნერვიული nervøs
ნერვიულობა nervøsitet
ნერვოპათოლოგი nervelege
ნერვული nervøs
ნერწყვი spytt, saliva
ნესვი melon
ნესტარი brodd
ნესტგამძლე fuktbestandig
ნესტი væte, fuktighet
ნესტიანი fuktig, humid, våt
ნესტო nesebor
ნეტარე salig

ნეტარება salighet
ნეტო netto
ნეფრიტი jade, nefritt
ნექტარი nektar
ნეჭა vaskefille, badesvamp
ნეხვი gjødsel, møkk
ნიადაგი grunn, jord, jordbunn
ნიადაგმცოდნე jordbunnsforsker
ნიადაგმცოდნეობა jordbunnslære, jordfag
ნიავი luftdrag, luftning, trekk
ნიანგი krokodille
ნიაღვარი flod, strøm
ნიახური selleri
ნიბლია fink, finkefugl
ნიგოზი valnøtt
ნიდაო manke
ნივთი ting
ნივთიერება grunnstoff, stoff, substans
ნივთმტკიცება bevisgjenstand
ნიკაპი hake
ნიკელი nikkel
ნიკოტინი nikotin
ნიკოტინმჟავა nikotinsyre, niacin
ნიმუში eksempel

mønster
ნიმფა nymfe
ნიობიუმი niob, niobium
ნიორი hvitløk
ნიპელი nippel
ნიჟარა konkylie, sneglehus

skjell
vask

ნირვანა nirvana
ნისკარტი nebb, fuglenebb
ნისკარტმარწუხა korsnebb
ნისკარტნამგალა ibisnebb
ნისკარტნიჩაბა skjesnipe
ნისკარტსადგისა avosett
ნისლეული stjernetåke, nebulose
ნისლი tåke
ნისლიანი tåket, tåkefylt
ნისლოვანება stjernetåke, nebulose
ნიტრატი nitrat
ნიტრიტი nitritt
ნიტრობენზოლი nitrobenzen
ნიტროგლიცერინი nitroglyserin
ნიუანსი nyanse
ნიფხავი truse, underbukse
ნიღაბაფარებული maskert
ნიღაბი maske
ნიღბიანი maskert
ნიყვი keiserfluesopp
ნიშა nisje

ნემსისებრი ნიშა
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ნიშადური salmiakk
ნიშანდობლივი karakteristisk, symptomatisk,

særegen, særpreget
ნიშანი tegn, merke

skilt
karakter

ნიშანსვეტი milepæl, milestolpe, milestein
ნიშნობა forlovelse
ნიჩაბი åre, paddel, padleåre
ნიჩბისებრი spadeformet
ნიჩბოსანი roer, padler
ნიჩბოსნობა roing, rosport
ნიძლავი veddemål
ნიჭი begavelse, givnad, talent
ნიჭიერება begavelse, givnad
ნიჭიერი begavet, talentfull
ნიჰილიზმი nihilisme
ნიჰილისტი nihilist
ნიჰილისტური nihilistisk
ნობელიუმი nobelium
ნოემბერი november
ნოვატორი banebryter
ნოვატორული banebrytende
ნოველა novelle
ნომენკლატურა nomenklatur
ნომერი nummer

nummerskilt
hotellværelse

ნომინალური nominell
ნომინაცია nominasjon
ნომინირებული nominert
ნორვეგიელი nordmann
ნორვეგიულენოვანი norskspråklig
ნორვეგიული norsk
ნორმა norm
ნორმალიზაცია normalisering
ნორმალიზება normalisere
ნორმალურად normalt
ნორმალური normal
ნორმატიული normativ, normgivende
ნორმირებული normert
ნოროვირუსი omgangssyke, omgangssjuke
ნორჩი ung
ნოსტალგია hjemlengsel, nostalgi
ნოსტალგიაშეპარული nostalgisk
ნოსტალგიური nostalgisk
ნოტა note
ნოტარიალური notarial
ნოტარიუსი notarius
ნოტი note
ნოტიო fuktig, humid, våt
ნოყიერება fruktbarhet
ნოყიერი fertil, frodig, fruktbar

ნოხი rye, teppe
ნუ ikke
ნუგეში trøst
ნუდიზმი naturisme, nudisme,

nakenkultur
ნუდისტი naturist, nudist
ნუდისტური nudistisk
ნუთუ jaså
ნუკლეოსინთეზი kjernefusjon
ნუკლონი nukleon
ნუკრი hjortekalv
ნული null
ნუმიზმატიკა numismatikk
ნუმიზმატური numismatisk
ნუნა alveol
ნურაფერი ingenting
ნუსხა liste
ნუტრია beverrotte, nutria
ნუში mandel
ნუშისებრი mandelformet
ოაზისი oase
ობელისკი obelisk
ობი mugg, muggsopp
ობიანი muggen
ობიექტი objekt
ობიექტივი objektiv
ობიექტური upartisk, objektiv
ობიექტურობა objektivitet, upartiskhet
ობლიგაცია obligasjon
ობობა edderkopp, kingel
ობობისებრი edderkopplignende
ობოლი foreldreløs
ობსერვატორია observatorium
ობსტრუქცია obstruksjon
ოდა ode
ოდენობა antall, kvantitet
ოდესმე noengang, noensinne
ოდესღაც noengang, noensinne
ოდინდელი eldgammel, urgammel,

utgammel
ოდიოზური odiøs
ოდნავ litt, knapt
ოდნავი litt, anelse
ოვალი oval
ოვალური oval, ovalformet
ოვაცია ovasjon
ოვულაცია eggløsning, ovulasjon
ოზონი ozon, ozongass
ოზონოსფერო ozonosfære
ოთახი rom, værelse, hybel, kammer
ოთხადგილიანი firemanns
ოთხანძიანი firemastet
ოთხასი fire hundre

ნიშადური ოთხასი
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ოთხბორბლიანი firehjuls
ოთხგანზომილებიანი firedimensjonal
ოთხდიუიმიანი firetoms
ოთხდღიანი firedagers
ოთხვაგონიანი firevogners
ოთხვალენტიანი tetravalent, fireverdig
ოთხვარსკვლავიანი firestjerners
ოთხზოლიანი firefelts
ოთხთვიანი firemåneders
ოთხი fire
ოთხიანი firetall
ოთხკარიანი firedørs
ოთხკუთხა firkantet, firkantig
ოთხკუთხედი firkant
ოთხლიტრიანი fireliters
ოთხმაგი firedobbel
ოთხმოცდაათი nitti
ოთხმოცდაათწლიანი nittiårig
ოთხმოცდამეათე nittiende
ოთხმოცი åtti
ოთხმოცწლიანი åttiårig
ოთხმხრივი firesidet, firesidig
ოთხნიშნა firesifret
ოთხოთახიანი fireroms, fireværelses
ოთხსაათიანი firetimers
ოთხსართულიანი fireetasjes
ოთხსვეტიანი firespaltet
ოთხტაქტიანი firetakts
ოთხტომეული firebindsverk
ოთხტომიანი firebinds
ოთხფეხა firbeint, firbent, firføtt
ოთხშაბათი onsdag
ოთხცილინდრიანი firesylindret
ოთხძრავიანი firemotors
ოთხწლიანი fireårig
ოთხჭიდი firekamp
ოთხჯერ fire ganger
ოთხჯერადი firedobbel
ოკეანე hav, osean
ოკეანოგრაფი havforsker, oseanograf
ოკეანოგრაფია havforsking, havforskning,

oseanografi
ოკეანოგრაფიული oseanografisk
ოკულისტი øyelege, øyespesialist
ოკუპანტი okkupant
ოკუპაცია besettelse, okkupasjon
ოკუპირება okkupering
ოკუპირებული okkupert
ოლეანდრი oleander
ოლიგარქი oligark
ოლიგარქია oligarki
ოლიგარქიული oligarkisk
ოლიგოპოლია oligopol

ოლიგოფრენია oligofreni
ოლიგოცენი oligocen
ოლიმპიადა olympiade
ოლიმპიური olympisk
ოლოლი hornugle
ოლქი fylke
ომამდელი førkrigs
ომბალო poleimynte
ომი krig

ohm
ომისმაგვარი krigslignende
ომმეტრი ohmmeter
ომნიბუსი omnibus
ომონიმი homonym, forvekslingsord
ონანიზმი onanisme
ონანისტი onanist
ონდატრა bisam, bisamrotte, muskbever,

muskrotte
ონკანი kran, spring
ონკოლოგი onkolog
ონკოლოგია kreftforskning, onkologi
ონკოლოგიური onkologisk
ონომატოლოგია onomatologi
ონტკოფა ananaskirsebær, kinesisk

stikkelsbær
ონტოლოგია ontologi
ოპერა opera
ოპერატორი operator

operatør
ოპერაცია operasjon
ოპერაციული operativ
ოპერეტა operette
ოპერირება operere
ოპიუმი opium
ოპოზიცია opposisjon
ოპოზიციონერი opposisjonspolitiker
ოპოზიციური opposisjonell
ოპონენტი opponent
ოპონირება opponere
ოპორტუნიზმი opportunisme
ოპორტუნისტი opportunist
ოპორტუნისტული opportunistisk
ოპოსუმი opossum, pungrotte
ოპტიკა optikk
ოპტიკური optisk
ოპტიმალური optimal
ოპტიმიზირება optimere, optimalisere

optimalisering
ოპტიმიზმი optimisme
ოპტიმისტი optimist
ოპტიმისტური optimistisk
ოპუნცია opuntia
ოპცია valg

ოთხბორბლიანი ოპცია
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ორაგული laks
ორაგულისფერი laksefarget, lakserød
ორადგილიანი toseter
ორადობა dobbelthet
ორადწრფივი bilineær
ორაზროვანი dobbelttydig, tvetydig
ორაზროვნად tvetydig
ორაზროვნება tvetydighet
ორალური oral
ორანგუტანგი orangutang
ორანჟერეა veksthus
ორანძიანი tomastet
ორასი to hundre
ორატომიანი toatomig
ორატორი folketaler, orator
ორაქტიანი toakts
ორბი gåsegribb
ორბიტა bane, omløpsbane
ორბორბლიანი tohjulet, tohjuls
ორგაზმი orgasme
ორგანზომილებიანი todimensjonal
ორგანი orgel
ორგანიზატორი arrangør, organisator
ორგანიზატორული organisatorisk
ორგანიზაცია organisasjon
ორგანიზება arrangement

arrangere, organisere
ორგანიზებული organisert
ორგანიზმი organisme
ორგანო organ
ორგანული organisk
ორგვარი tveformet
ორგია orgie
ორგული troløs, utro
ორდენი orden
ორდინატი ordinat
ორდიუიმიანი totoms
ორდღიანი todagers
ორენოვანი bilingval, tospråklig
ორენოვნება tospråklighet
ორეული dobbeltgjenger
ორვაგონიანი tovogners
ორვალენტიანი bivalent, toverdig
ორვარსკვლავიანი tostjerners
ორზოლიანი tofelts
ორთაბრძოლა tvekamp
ორთავა tohodet
ორთავიანი tohodet
ორთვალა toøyet
ორთვიანი tomåneders
ორთოგონალური ortogonal
ორთოგრაფია ortografi
ორთოგრაფიული ortografisk

ორთოეპია ortoepi
ორთონორმალური ortonormal
ორთოპედი ortoped
ორთოპედია ortopedi
ორთქლი damp
ორთქლმავალი dampdrevet,

dampmaskindrevet
damplokomotiv, damplok

ორი to
ორიანი toer
ორიგამი origami
ორიგინალი kildeskrift
ორიგინალური original
ორიგინალურობა originalitet
ორიენტალისტიკა orientalistikk
ორიენტაცია orientering
ორიენტირება orientere

orientering
ორიენტირებული orientert
ორივე begge, både
ორკარიანი todørs
ორკბილა brønsle
ორკესტრი orkester
ორკვირიანი toukers
ორკუდა tohalet
ორკუზა topuklet, tvepuklet
ორკუზიანი topuklet, tvepuklet
ორლიანდაგიანი dobbeltsporet, tosporet
ორლიტრიანი toliters
ორმაგად dobbelt
ორმაგი dobbel
ორმაგძირიანი dobbeltbunnet
ორმარცვლიანი tostavelses, bisyllabisk
ორმო hull
ორმოცდაათი femti
ორმოცდაათპროცენტიანი femtiprosentlig
ორმოცდაათწლიანი femtiårig
ორმოცდამეათე femtiende
ორმოცი førti
ორმხრივად tosidigt
ორმხრივამოზნექილი bikonveks
ორმხრივი bilateral, dobbeltsidig,

gjensidig, toveis
ორმხრივჩაზნექილი bikonkav
ორნაირი tveformet
ორნამენტი dekor, ornament
ორნითოზი papegøyesyke
ორნითოლოგი ornitolog, fugleekspert,

fugleforsker, fuglekjenner
ორნითოლოგია ornitologi, fugleforsking
ორნითოლოგიური ornitologisk
ორნიშნა tosifret
ორობითი binær

ორაგული ორობითი
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ოროვანდი borre
ოროთახიანი toroms, toværelses
ორომტრიალი virvel, strømvirvel
ორპირი tvetunget
ორპოლარული topolet
ორპოლუსიანი topolet
ორპუნქტიანი topunkts
ორჟანგი dioksid
ორსაათიანი totimers
ორსართულიანი toetasjes
ორსაფეხურიანი totrinns
ორსახა tvetydig, dobbelttydig
ორსვეტიანი tospaltet
ორსიმიანი tostrenget
ორსული gravid, svanger
ორსულობა graviditet, svangerskap
ორტაქტიანი totakts
ორტომეული tobindsverk
ორტომიანი tobinds
ორფაზიანი tofaset
ორფერა tofarget
ორფეხა tobeint
ორფოთოლა nattfiol
ორქიდეა orkide
ორღერძიანი toakslet
ორშაბათი mandag
ორცილინდრიანი tosylindret
ორცოლიანობა tvekoneri, tvegifte, bigami,

dobbeltekteskap
ორცხობილა kavring
ორძრავიანი tomotors
ორწევრი binom
ორწერტილი kolon
ორწლიანი toårig
ორჭიდი tvekamp
ორხელიანი toarmet
ორჯერ dobbelt, to ganger
ოსი osseter
ოსლოელი oslobeboer, osloboer,

osloinnbygger, osloenser
ოსმიუმი osmium
ოსპი linse
ოსტატი mester
ოსტატობა mesterskap
ოსტატური mesterlig
ოსური ossetisk
ოსცილატორი oscillator
ოსცილაცია oscillasjon
ოსცილირება oscillere

oscillering
ოსცილოგრამა oscillogram
ოსცილოგრაფი oscillograf
ოფთალმია snøblindhet, oftalmi

ოფთალმოლოგი oftalmolog
ოფთალმოლოგია oftalmologi, synsvitenskap
ოფთალმოლოგიური oftalmologisk
ოფთალმოსკოპი oftalmoskop
ოფთალმოსკოპია oftalmoskopi
ოფისი kontor
ოფიცერი offiser
ოფიციალურად offisielt
ოფიციალური formell, offisiell
ოფიციანტი kelner, servitør, servitrise
ოფლი svette
ოფლიანი utsvettet
ოფლიანობა svette, transpirasjon
ოფოფა venuskam
ოფოფი hærfugl
ოქმი akt
ოქრო gull
ოქროთვალა gulløye
ოქრომჭედელი gullsmed
ოქრომჭედლობა gullsmedkunst, gullsmedfag
ოქროსზოლებიანი gulstripet
ოქროსმაძიებელი gulljeger
ოქროსფერი gullfarget
ოქროშვრია gullhavre
ოქროწკეპლა gullris
ოქსიდი oksid
ოქტაედრი oktaeder
ოქტავა oktav
ოქტომბერი oktober
ოღონდ bare
ოყნა klyster
ოჩოფეხა stylte
ოჩოფეხები stylter
ოცდაათი tretti, tredve
ოცდაათწლიანი trettiårig, tredveårig
ოცდამეათე trettiende
ოცელოტი ozelot
ოცი tjue, tyve
ოცმაგი tjuedobbel
ოცნება drømme, dagdrømme

drøm, dagdrøm, ønskedrøm
ოცპროცენტიანი tjueprosentlig
ოცწლიანი tjueårig, tyveårig
ოხრახუში persille
ოხუნჯი spøkefugl
ოჯახი familie
ოჯახური hjemlig, huslig

familiemessig
პაემანი møte, stevne, stevnemøte,

rendezvous, kjærlighetsmøte
პავიანი bavian
პავილიონი paviljong

ოროვანდი პავილიონი
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პათოგენური patogen,
sykdomsfremkallende

პათოლოგია patologi
პათოლოგიური abnorm, patologisk
პაიკი brikke
პაკეტი pose
პაკისტანელი pakistaner
პაკისტანური pakistansk
პალადიუმი palladium
პალატა sykeværelse
პალეოანთროპოლოგია paleoantropologi
პალეობიოლოგია paleobiologi
პალეობოტანიკა paleobotanikk
პალეობოტანიკური paleobotanisk
პალეოგენი paleogen
პალეოგეოგრაფია paleogeografi
პალეოგრაფი paleograf
პალეოგრაფია kirografi, paleografi
პალეოგრაფიული paleografisk
პალეოზოოლოგია paleozoologi
პალეოკლიმატოლოგია paleoklimatologi
პალეოლითი paleolitikum
პალეონტოლოგი paleontolog
პალეონტოლოგია paleontologi
პალეონტოლოგიური paleontologisk
პალეოცენი paleocen
პალესტინელი palestiner
პალესტინური palestinsk
პალიტრა palett
პალმა palme, palmetre
პალტო ytterfrakk, vinterfrakk
პანაშვიდი dødsmesse, sjelemesse
პანგენეზისი pangenesis
პანგოლინი skjelldyr
პანდა panda, pandabjørn
პანდემია pandemi
პანელი panel
პანთეონი kirkegård, panteon,

æresgravlund, æreskirkegård
პანიკა panikk
პანიკიორი panikkmaker
პანიკური panisk, panikkpreget
პანკრეასი bukspyttkjertel
პანკრეატიტი bukspyttkjertelbetennelse
პანორამა panorama
პანსიონატი pensjonat
პანტერა panter
პანტოგრაფი pantograf
პანტომიმა pantomime
პანღური spark
პაპა bestefar, farfar, morfar

პაპამისი bestefaren hans, hans bestefar,
bestefaren hennes, hennes
bestefar

პაპარაცი snikfotograf
პაპი pave
პაპირუსი papyrus
პარაბოლა parabel
პარაბოლოიდი paraboloide
პარაბოლური parabolsk, parabolisk,

parabelformet, parabolformet
პარაგრაფი avsnitt, paragraf
პარადიგმა paradigme
პარადოქსი paradoks
პარადოქსული paradoksal
პარაზიტი parasitt, skadedyr, ugagnsdyr,

snyltedyr, utøy
პარაზიტიზმი snylteri, parasittisme
პარალაქსი parallakse
პარალელეპიპედი parallellepiped
პარალელი parallell, breddesirkel,

breddeparallell
პარალელიზმი parallellisme
პარალელოგრამი parallellogram
პარალელურად parallelt
პარალელური parallell, likeløpende
პარალიზება lamme, lamslå, paralysere
პარალიზებული lamslått
პარამაგნეტიზმი paramagnetisme
პარამაგნიტური paramagnetisk
პარამეტრი parameter
პარამეტრიზება parametrisere
პარამეტრიზებადი parametriserbar
პარამეტრული parametrisk
პარანოია paranoia
პარანოიდული paranoid
პარანოიკი paranoiker
პარასკევი fredag
პარაფინი parafin
პარაფრაზი parafrase
პარაფრენია parafreni
პარაფსიქოლოგი parapsykolog
პარაფსიქოლოგია parapsykologi
პარაფსიქოლოგიური parapsykologisk
პარაქრონიზმი parakronisme
პარაშუტი fallskjerm
პარაშუტისტი fallskjermhopper
პართენოგენეზი partenogenese, jomfrufødsel
პარიკი parykk
პარკეტდაგებული parkettbelagt
პარკეტი parkett
პარკი park, grøntanlegg

pose, sekk
belg, skolm

პათოგენური პარკი
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პარკინსონიზმი parkinsonisme
პარკოსანი belgfrukt
პარკუჭი hjertekammer, ventrikkel,

hjerteventrikkel
პარლამენტარი parlamentariker,

stortingsmann,
stortingskvinne

პარლამენტარიზმი parlamentarisme
პარლამენტი parlament, nasjonalforsamling,

storting
პაროდია parodi
პაროლი passord
პარპაში herje, husere

herjing
პარსეკი parsec
პარსვა barbere
პარტია parti
პარტიზანი gerilja, geriljakjemper,

geriljasoldat, geriljakriger,
partisan

პარტიული partisk, partimessig
პარტიულობა partitilhørighet
პარტნიორი partner

samboer
პარტნიორობა partnerskap
პარფიუმერია parfymeri
პასატი passat, passatvind
პასიანსი kabal
პასიური passiv
პასიურობა passivitet
პასიფლორა pasjonsblomst
პასპორტი pass
პასტა pasta
პასტელი pastell
პასტერიზაცია pasteurisering
პასტორი pastor
პასუხგაუცემელი ubesvart
პასუხი svar

fasit
პასუხისგება ansvarliggjøring
პასუხისმგებელი ansvarlig
პასუხისმგებლობა ansvar
პატაკი rapport
პატარა liten, lille, små
პატარაობა barndom
პატარძალა oksetunge
პატარძალი brud
პატენტი patent
პატიება tilgi, forlate

forlatelse, tilgivelse
პატიებადი tilgivelig
პატივი ære, heder, honnør

პატივისცემა akte, respektere
aktelse, respekt, ære

პატივმოყვარე ærekjær, æresyk, ærgjerrig
პატივმოყვარეობა ærgjerrighet
პატივსაცემი aktverdig, respektabel,

respektfull, respektfylt,
ærefull, ærverdig

პატივცემული aktet, aktverdig, respektabel,
respektfull, respektfylt,
venerabel, ærefull, ærverdig

პატიმარი arrestant, fengselsfugl, innsatt,
soningsfange, fengselsinnsatt

პატიმრობა fengselsstraff, fengsling,
soning

პატიოსანი ærlig, hederlig
პატიოსნება ærlighet, hederlighet
პატრიარქალური patriarkalsk
პატრიარქატი patriarkat
პატრიარქი patriark
პატრიოტი patriot, fedrelandsvenn
პატრიოტიზმი patriotisme
პატრიოტული patriotisk
პატრონი eier, eierinne
პატრონობა patronasje, beskyttelse
პატრული patrulje
პატრულირება patruljere
პატრუქი veke

lunte
პაუზა pause
პაქტი pakt
პაშტეტი postei
პაციენტი innlagt, pasient
პაციფიზმი pasifisme
პაციფისტი pasifist, fredsaktivist
პაციფისტური pasifistisk
პაწაწინა bitteliten, ørliten, vesle
პაწია bitteliten, ørliten, vesle
პედაგოგი pedagog, underviser
პედაგოგიკა pedagogikk, pedagogikkfag
პედაგოგიური pedagogisk
პედალი pedal
პედანტი pedant
პედანტიზმი pedantisme
პედანტური pedantisk
პედიატრი barnelege, pediater
პედიატრია pediatri
პედიატრიული pediatrisk
პედიკიური pedikyr
პეიზაჟი landskapsbilde,

landskapsmaleri
პეკინესი pekingeser
პემზა pimpstein
პენიცილინი penicillin

პარკინსონიზმი პენიცილინი
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პენსია pensjon
პენსიონერი pensjonær, pensjonist
პენტაგრამა pentagram
პენტაედრი pentaeder
პენტამეტრი pentameter
პენტატონიკა pentatonikk
პეონი bonderose, peon, pion
პეპელა sommerfugl
პეპლისებური sommerfuglaktig
პეპლურა sommerfuglmygg
პერანგი skjorte, underkjole, nattkjole
პერგამენტი pergament
პერიგეა perigeum
პერიკარდი hjertepose
პერიკარდიტი perikarditt,

hjerteposebetennelse
პერიმეტრი omkrets, perimeter
პერიოდი periode
პერიოდიკა presse
პერიოდონტი rothinne
პერიოდონტიტი rotbetennelse,

tannrotbetennelse
პერიოდულად periodevis
პერიოდული periodisk
პერიოდულობა periodiskhet
პერისკოპი periskop
პერიტონიტი bukhinnebetennelse
პერიფერია utkant
პერიფერული periferisk
პერიჰელიუმი perihelium
პერმანენტული permanent
პეროქსიდი peroksid
პერპენდიკულარული perpendikulær
პერსონალი personale
პერსონაჟი personasje
პერსპექტივა perspektiv, utsikt
პერსპექტიული perspektivisk
პესიმიზმი pessimisme
პესიმისტი pessimist, neimenneske
პესიმისტური pessimistisk
პესტიციდი pesticid
პეტიცია petisjon
პეტროგლიფი bergskurd, helleristning
პეტუნია petunia
პიანინო piano
პიანისტი pianist, pianistinne
პიგმენტი pigment
პიეზოელექტრობა piezoelektrisitet
პიეზოელექტრული piezoelektrisk
პიესა teaterstykke
პითონი pyton, pytonslange
პიკანტური pikant
პიკანტურობა pikanteri

პიკი høydepunkt, høgdepunkt,
toppunkt

პილიგრიმი pilegrim
პილოტი flyger, flyver, flyfører, pilot
პილპილი pepper
პინგვინი pingvin
პინჩერი pinsjer
პინცეტი pinsett
პიონერი banebryter, pioner
პირადად personlig
პირადი personlig
პირადობა identitet
პირადული personlig
პირამიდა pyramide
პირამიდისებრი pyramideformet, pyramidal
პირანია piraya, piraja, pirahna,

piratfisk
პირაღმა bakpå
პირბადე slør
პირგაპარსული barbert
პირდაპირ overfor

straks
likefrem

პირდაპირი direkte, likefrem, endefrem
პირდაპირობა likefremhet
პირდაპირპროპორციული proporsjonal
პირდაღებული åpenmunnet, forbauset,

overrasket
პირვანდელი opprinnelig, opphavlig
პირველად for første gang
პირველადი primær
პირველი første
პირველმაისობა første mai, gaukedag,

gaukemesse
პირველობა mesterskap, tittelkamp

det å være først
პირველყოფილი ur, forhistorisk
პირველწყარო primærkilde
პირთეთრა arve
პირი munn

person
blad

პირისპირ mot, overfor, versus
foran

პირიქით tvert imot
პირმოთნე hyklersk
პირმოთნეობა hykleri
პირმშვენიერი penmunnet, ansiktsvakker
პირმშო første barn
პირნათლად ærlig
პირობა vilkår, betingelse, kondisjon
პირობები vilkår, forhold
პირობითად betinget

პენსია პირობითად
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პირობითი betinget, forholdsmessig,
kondisjonal

პიროვნება person, personlighet
პიროვნულად personlig
პიროვნული personlig
პირომანი pyroman
პირომანია pyromani
პირომეტრი pyrometer
პირომეტრია pyrometri
პიროტექნიკა pyroteknikk
პიროტექნიკოსი pyrotekniker
პირსაბანი vaskeservant
პირსახოცი håndkle
პირუტყვი dyr, beist
პირქუში dyster
პირღია åpenmunnet, forbauset,

overrasket
პირშუშხა pepperrot
პისტოლეტი pistol
პისტოლეტიანი pistolbevæpnet
პიტბული pitbull
პიტბულტერიერი pitbullterrier
პიტნა mynte
პიურე mos, stappe
პიქტოგრამა piktogram
პიცა pizza
პიცერია pizzeria
პლაგიატი plagiat
პლაზმა plasma
პლაკატი plakat
პლანერი glidefly, seilfly, seglfly,

svevefly, hengefly,
hengeglider

პლანეტა planet
პლანეტარიუმი planetarium
პლანეტარული planetarisk, planetær
პლანეტთაშორისი interplanetarisk,

mellomplanetlig
პლანეტოიდი planetoide
პლანიმეტრია planimetri, plangeometri
პლანიმეტრიული planimetrisk
პლანტაცია plantasje
პლანქტონი plankton
პლაჟი strand, badestrand, badeplass
პლასტიკი plast
პლასტიკური plastisk
პლასტიკურობა plastisitet, formbarhet,

formendringsevne
პლასტილინი plastilin
პლასტმასა plast
პლატინა platina
პლატო platå, høyslette
პლატონური platonisk

პლატფორმა plattform
პლაცენტა morkake, placenta
პლებისციტი plebisitt
პლედი pledd
პლევრა brysthinne
პლევრიტი brysthinnebetennelse, pleuritt
პლენარული plenar
პლენუმი plenum
პლინთუსი gulvlist
პლიოცენი pliocen
პლომბი plombe
პლურალიზმი pluralisme
პლურალისტი pluralist
პლურალისტული pluralistisk
პლუსი pluss, addisjonstegn
პლუტოკრატი plutokrat
პლუტოკრატია plutokrati
პლუტოკრატიული plutokratisk
პლუტონიუმი plutonium
პნევმატური pneumatisk
პოდიუმი podium
პოეზია diktning, diktekunst, poesi
პოემა poem
პოეტესა dikterinne
პოეტი dikter
პოეტური poetisk
პოვნა finne
პოზა stilling
პოზირება posering
პოზიტიურად positivt
პოზიტიური positiv
პოზიტრონი positron
პოზიცია stilling, posisjon
პოკერი poker
პოლარიზატორი polarisator, polariseringsfilter
პოლარიზაცია polarisasjon
პოლარიზება polarisere

polarisering
პოლარიზებული polarisert
პოლარობა polaritet
პოლარული polar, polær
პოლარულობა polaritet
პოლემიკა polemikk
პოლიანდრია polyandri
პოლიგამია flergifte, mangegifte, polygami
პოლიგლოტი polyglott
პოლიგონი skytefelt, skytebane
პოლიგრაფია polygrafi
პოლიეთილენი polyetylen
პოლითეიზმი polyteisme, flerguderi
პოლითეისტი polyteist
პოლიკლინიკა poliklinikk
პოლიმერი polymer

პირობითი პოლიმერი
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პოლიმორფიზმი polymorfi, polymorfisme
პოლინომი polynom
პოლიომიელიტი polio, poliomyelitt
პოლიპი polypp

polyppdyr, nesledyr
პოლისი polise
პოლისპერმია polyspermi
პოლიტექნიკური polyteknisk
პოლიტიზაცია politisering
პოლიტიზება politisere
პოლიტიზებული politisert
პოლიტიზირება politisere
პოლიტიკა politikk
პოლიტიკოსი politiker
პოლიტიკური politisk
პოლიტოლოგი statsviter, statsvitenskapsmann
პოლიტოლოგია statsvitenskap
პოლიტოლოგიური statsvitenskapelig
პოლიტპატიმარი politisk fange
პოლიფონია polyfoni
პოლიფონიური polyfonisk
პოლიქრომია polykromi
პოლიცია politi
პოლიციელი politimann, politikvinne
პოლკი regiment
პოლკოვნიკი oberst
პოლონელი polakk
პოლონიუმი polonium
პოლონურენოვანი polskspråklig
პოლონური polsk
პოლუსი pol
პომადა leppestift
პომიდორი tomat, tomatplante
პომპეზური pompøs
პომპეზურობა pompøshet
პომპონი dusk
პონი ponni
პოპვარსკვლავი popstjerne
პოპკულტურა populærkultur, popkultur
პოპმომღერალი popsanger, popsangerinne
პოპმუსიკა popmusikk
პოპულარიზაცია popularisering
პოპულარიზება popularisere
პოპულარობა popularitet
პოპულარული populær
პოპულაცია bestand, populasjon
პოპულიზმი populisme
პოპულისტი populist
პოპულისტური populistisk
პორნოგრაფია pornografi
პორნოგრაფიული pornografisk
პორნოვარსკვლავი pornostjerne
პორნოინდუსტრია pornobransje, pornoindustri

პორნოჟურნალი pornoblad
პორნოსურათი pornobilde
პორნოფილმი pornofilm
პორტატიული bærbar, portabel
პორტი havn
პორტრეტი portrett
პორტუგალიელი portugiser
პორტუგალიური portugisisk
პორტფელი portefølje
პოსტიმპრესიონიზმი postimpresjonisme
პოსტინდუსტრიული postindustriell
პოსტკოლონიალიზმი postkolonialisme
პოსტკომუნისტური postkommunistisk
პოსტმოდერნიზმი postmodernisme
პოსტმოდერნისტი postmodernist
პოსტმოდერნისტული postmodernistisk
პოსტულატი postulat
პოსტულირება postulere
პოტენცია potens
პოტენციალი potensiale
პოტენციური potensiell
პრაგმატიზმი pragmatisme
პრაგმატიკა pragmatikk
პრაგმატიკოსი pragmatiker
პრაგმატული pragmatisk
პრანწია vipe
პრანჭვა kokettere
პრანჭია kokette
პრასი purre, purreløk
პრაქტიკა praksis
პრაქტიკულად praktisk
პრაქტიკული praktisk
პრედიკატი predikat
პრევენცია forebygging
პრევენციული forebyggende,

antikonsepsjonell
პრეზენტაცია presentasjon
პრეზერვატივი kondom
პრეზიდენტი president
პრეზიდენტობა presidentskap
პრეზიდიუმი presidium
პრეზუმფცია presumpsjon
პრემია premie, pris
პრემიერა premiere, førsteoppførelse,

åpningsforestilling,
premiereforestilling

პრემირებული premiert, prisbelønt
პრეპარატი preparat
პრერია prærie
პრეროგატივა prerogativ
პრესა presse
პრესატაშე presseattache
პრესკონფერენცია pressekonferanse

პოლიმორფიზმი პრესკონფერენცია
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პრესმდივანი pressesekretær
პრესსამსახური pressetjeneste
პრესტიჟი prestisje
პრესტიჟული prestisjefylt, prestisjefull
პრესტო presto
პრესცენტრი pressesenter
პრეტენდენტი pretendent, utfordrer
პრეტენზია fordring
პრეტენზიული pretensiøs, fordringsfull
პრეფიქსი forstavelse, prefiks
პრეცენდენტი presedens
პრიალა glinsende
პრიალი glans, glimmer, skinn
პრივატიზაცია privatisering
პრივატიზება privatisere
პრივატიზებული privatisert
პრივილეგია forrett, privilegium, særfordel
პრივილეგირებული privilegert
პრიზი premie, pris
პრიზიორი prisvinner, prismottaker,

pristaker
პრიზმა prisme
პრიზმისებრი prismeformede
პრიმატი primat, herredyr
პრიმიტიული primitiv
პრინტერი printer, skriver, trykker
პრინცესა prinsesse
პრინცი prins
პრინციპი prinsipp
პრინციპული prinsipiell, prinsippfast
პრინციპულობა prinsippfasthet
პრიორიტეტი prioritet
პროამერიკული amerikanskvennlig,

proamerikansk
პრობლემა problem
პრობლემატიკა problematikk
პრობლემატური problematisk, problemfylt
პრობრიტანული britiskvennlig
პროგერმანული tyskvennlig
პროგნოზი prognose
პროგნოზირება fremskrive, prognosere, forutsi
პროგნოზირებადი forutsigbar, forutsigelig,

prediktabel
პროგნოზირებადობა forutsigbarhet
პროგრამა program
პროგრამირება programmere

programmering,
programutvikling,
programvareutvikling,
dataprogramutvikling,
programmeringsarbeid

პროგრამირებადი programmerbar

პროგრამისტი programmerer,
programutvikler,
programvareutvikler

პროგრამული programmessig
პროგრესი fremgang
პროგრესია progresjon
პროგრესირებადი progressiv, voksende,

omseggripende
პროგრესიული framskrittsvennlig,

fremskrittsvennlig, progressiv
პროგრესული framskrittsvennlig,

fremskrittsvennlig, progressiv
პროდანიური danskvennlig
პროდასავლური vestorientert
პროდემოკრატიული prodemokratisk
პროდუქტი produkt
პროდუქტიული produktiv
პროდუქტიულობა produktivitet
პროევროპული proeuropeisk, europavennlig
პროექტი prosjekt
პროექტირება prosjektere

prosjektering
პროექტორი diaskop, framviser,

framviserapparat,
projeksjonsapparat

პროექცია projeksjon
პროვიზია proviant
პროვინცია provins
პროვინციალიზმი provinsialisme
პროვინციელი provinsboer
პროვინციული provinsiell
პროვოკატორი provokatør
პროვოკატორული provokatorisk
პროვოკაცია provokasjon
პროვოცირება provosere
პროვოცირებული fremprovosert
პროზა prosa
პროთეზი protese
პროკლამაცია proklamasjon
პროკურატურა aktorat
პროკურორი aktor, anklager
პროლეტარი proletar
პროლეტარიატი proletariat
პროლოგი prolog
პრომილე promille
პრონაცისტური nazivennlig
პროპაგანდა propaganda
პროპაგანდისტული propagandamessig,

propagandistisk
პროპანი propan, propangass
პროპელერი propell
პროპელერიანი propelldrevet
პროპოლისი propolis

პრესმდივანი პროპოლისი
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პროპორცია proporsjon
პროპორციული proporsjonal
პროპორციულობა proporsjonalitet
პროჟექტორი søkelys, prosjektør, lykt
პრორექტორი prorektor
პრორუსული russiskvennlig
პროსაბჭოთა sovjetvennlig
პროსპექტი aveny, hovedgate
პროსტატა blærehalskjertel
პროსტიტუცია prostitusjon,

prostitusjonsvirksomhet
პროტეინი protein
პროტესტანტი protestant
პროტესტანტიზმი protestantisme
პროტესტანტული protestantisk
პროტესტი protest, motmæle
პროტექტორატი protektorat
პროტექცია proteksjon
პროტექციონიზმი proteksjonisme
პროტექციონისტი proteksjonist
პროტექციონისტული proteksjonistisk
პროტოენა urspråk
პროტოკოლი protokoll
პროტონი proton
პროტოპლაზმა protoplasma
პროტოტიპი prototype
პროფემინისტური kvinnesaksvennlig
პროფესია yrke, profesjon, levevei
პროფესიონალი fagutdannet

profesjonist
პროფესიონალიზმი profesjonisme, profesjonalitet
პროფესიონალობა profesjonalitet
პროფესიონალური profesjonell
პროფესიული faglig, fagmessig
პროფესორი professor
პროფესურა professorat
პროფილაქტიკა profylakse
პროფილაქტიკური profylaktisk
პროფილი profil
პროფკავშირი fagforening, fagorganisasjon,

fagforbund
პროფრანგული franskvennlig
პროშვედური svenskvennlig
პროჩინური kinesiskvennlig, prokinesisk
პროცედურა prosedyre
პროცედურული prosedural, prosedyremessig
პროცენტი prosent
პროცენტულად prosentvis
პროცენტული prosentuel, prosentmessig
პროცესი prosess
პროცესია prosesjon, tog
პროცესორი prosessor
პროცესუალური prosessuell

პსმა tisse, urinere
პტეროდაქტილი flygeøgle
პუბერტატი pubertet
პუბლიკა publikum
პუბლიკაცია publikasjon
პუბლიცისტი publisist
პუდელი puddel
პუდრი pudder
პულოვერი genser
პუმა kuguar, puma
პუნქტი plass, sted
პუნქტუალობა punktlighet
პუნქტუალური punktlig, nøyaktig
პუნქტუალურობა punktlighet
პური brød
პურმარილი fest, festmiddag, festmåltid
პუტჩი kupp
ჟაკეტი jakke
ჟაკუზი boblebad, massasjebad
ჟამი epoke, tid, æra
ჟანგბადი oksygen, surstoff
ჟანგვა oksidasjon

rusting, rustdannelse,
rustdanning

ჟანგი oksid
rust

ჟანგიანი rusten
ჟანგისფერი rustfarget
ჟანგმოდებული rusten
ჟანდარმი gendarm
ჟანრი sjanger
ჟარგონი slang
ჟასმინი sjasmin
ჟელატინი gelatin
ჟელე gele
ჟელესებრი geleaktig
ჟესტი gest, gestus
ჟესტიკულაცია gestikulasjon
ჟესტიკულირება gestikulere

gestikulering
ჟეტონი sjetong
ჟილეტი vest
ჟინი kaprise, nykke
ჟინიანი kaprisiøs
ჟინჟღლი yr, yreregn, småregn
ჟინჟღლიანი småregnig
ჟირაფი giraff, sjiraff
ჟირო giro
ჟიური jury
ჟლეტა myrde
ჟოლო bringebær
ჟოლოსებრი bringebæraktig
ჟოლოსფერი bringebærfarget

პროპორცია ჟოლოსფერი
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ჟონგლიორი sjonglør
ჟონგლიორობა sjongleringskunst
ჟონგლირება sjonglere
ჟონვა lekke, sive
ჟრიამული brus, sus
ჟრჟოლა bevre, ryste, skjelve
ჟრუნი jerpe
ჟუნჟრუკი stjerneblom
ჟურნალი blad, journal, magasin
ჟურნალისტი bladmann, journalist, spaltist
ჟურნალისტიკა journalistikk
ჟურნალისტური journalistisk
ჟღერა lyde, klinge
ჟღერადი klangfull
ჟღერადობა klang
რა hva
რაბინი rabbiner
რაგბი rugby
რაგბისტი rugbyspiller
რადარი radar
რადგან siden, ettersom, fordi
რადგანაც siden, ettersom, fordi
რადიალური radial, radiell, radiæl
რადიანი radian
რადიატორი panelovn, radiator
რადიაცია radiasjon
რადიკალი radikaler, radikalist

radikal, rottegn
რადიკალიზმი radikalisme
რადიკალურად radikalt
რადიკალური radikal, dyptgripende,

inngripende, radikalistisk
რადიო radio
რადიოანტენა radioantenne
რადიოანძა radiomast
რადიოასტრონომია radioastronomi
რადიოასტრონომიული radioastronomisk
რადიოაქტივობა radioaktivitet
რადიოაქტიური radioaktiv
რადიობიოლოგია radiobiologi
რადიოგადამცემი radiosender
რადიოგადაცემა radioprogram
რადიოგრამა radiogram
რადიოგრაფია radiografi
რადიოდებატი radiodebatt
რადიოდისკუსია radiodiskusjon
რადიოექო radioekko
რადიოზონდი radiosonde
რადიოთეატრი radioteater
რადიოთერაპია strålebehandling, radioterapi
რადიოინჟინერი radioingeniør
რადიოინტერვიუ radiointervju

რადიოკავშირი radioforbindelse,
radiosamband

რადიოკლუბი radioklubb
რადიოკომენტატორი radiokommentator
რადიოკომპანია radioselskap
რადიოკომპასი radiokompass
რადიოკომუნიკაცია radiokommunikasjon
რადიოკონცერტი radiokonsert
რადიოკრიტიკოსი radiokritiker
რადიოკურსი radiokurs
რადიოლამპა radiolampe
რადიოლოგი radiolog
რადიოლოგია radiologi
რადიოლოგიური radiologisk
რადიომართვადი radiostyrt
რადიომაუწყებლობა radiokringkasting
რადიომაღაზია radiobutikk
რადიომეტრი radiometer
რადიომიმღები radiomottaker, radiomottager
რადიომოყვარული radioamatør
რადიომსმენელი radiolytter
რადიომწარმოებელი radioprodusent
რადიონავიგაცია radionavigasjon
რადიოპელენგაცია radiopeiling
რადიოპიესა hørespill, radioteaterstykke,

radiohørespill
რადიოჟურნალისტი radiojournalist, radioreporter
რადიოჟურნალისტიკა radiojournalistikk
რადიორეკლამა radioreklame
რადიოსადგური radiostasjon
რადიოსახელოსნო radioverksted
რადიოსიახლე radionyhet
რადიოსიგნალი radiosignal
რადიოსიხშირე radiofrekvens
რადიოსპექტაკლი radioskuespill
რადიოსტუდია radiostudio
რადიოტალღა radiobølge
რადიოტელეგრაფი radiotelegraf
რადიოტელესკოპი radioteleskop
რადიოტელეფონი radiotelefon
რადიოტელეფონია radiotelefoni
რადიოტექნიკა radioteknikk
რადიოტრანსლაცია radiokringkasting
რადიოფიზიკა radiofysikk
რადიოფიზიკური radiofysisk
რადიოფონია radiofoni
რადიოქარხანა radiofabrikk
რადიოქიმია radiokjemi
რადიოქიმიური radiokjemisk
რადიოქსელი radionett
რადიოშუქურა radiofyr
რადიოწამყავნი radiovert, radiovertinne
რადიოხარვეზები radioforstyrrelser, radiostøy
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ქართულ-ნორვეგიული ლექსიკონი 132



რადიოხელოსანი radioreparatør, radiomontør
რადიუმი radium
რადიუსი radius
რადონი radon, radongass
რაზე hvorpå
რაზეც hvorpå
რაზმი tropp
რათა for
რაიმე noe
რაინდი ridder
რაინდობა ridderlighet
რაინდული ridderlig
რაიონი bydel, distrikt
რაკეტა missil, rakett
რაკი siden, fordi
რაკრაკი sildre

silder
რალი rally, billøp
რამადანი ramadan
რამდენად hvorvidt
რამდენადაც såpass
რამდენი hvor mange
რამდენიმე flere, noen
რამდენიმესაფეხურიანი flertrinns
რამდენიმეფაზიანი flerfaset
რამდენიმეჯერ flere ganger
რამდენჯერმე flere ganger
რამე noe
რამხელა hvor stor
რანაირად hvordan, hvorledes
რანგი rang, grad
რანდევუ rendezvous, stevnemøte
რაობა essens
რაოდენ hvordan
რაოდენობა antall, kvantitet
რაოდენობრივი kvantitativ
რაპირა florett
რასა rase, menneskerase
რასაკვირველია naturligvis
რასიზმი rasisme
რასისტი rasehater, rasist
რასისტული rasistisk
რასობრივი rasemessig
რატიფიკაცია ratifikasjon
რატიფიცირება ratifisere

ratifisering
რატიფიცირებული ratifisert
რატომ hvorfor
რაუნდი runde
რაფა vindusbrett, vinduskarm
რაფინირება raffinere
რაფინირებული raffinert
რაფსი raps

რაღაცა noe
რაღაცგვარი en type, et slags
რაღაცით på en måte
რაღაცნაირი en type, et slags
რაში hvori

hest
რაშიც hvori
რაც som
რაციონალიზმი rasjonalisme
რაციონალური rasjonal, rasjonell,

fornuftsstyrt
რაციონი rasjon
რახან siden, fordi
რახარუხი skrammel
რბენა løpe

løp
რბილი bløt, mild, myk, mjuk
რბილწიწვიანა lerk, lerketre
რბოლა billøp, rally, kappkjøring
რგოლი ring
რგოლისებრი ringformet
რეაბილიტაცია rehabilitasjon
რეაბილიტირება rehabilitere
რეაგირება reagere
რეალიები realia
რეალიზაცია realisasjon, virkeliggjørelse
რეალიზება realisere, virkeliggjøre
რეალიზებადი realisabel, gjennomførlig
რეალიზებული realisert
რეალიზმი realisme
რეალისტი realist
რეალისტური realistisk
რეალობა realitet
რეალურად virkelig, egentlig
რეალური real, reell
რეანიმაცია intensivavdeling
რეაქტივი reagens
რეაქტიული jetdrevet, reaksjonsdrevet
რეაქტორი reaktor
რეაქცია reaksjon
რებუსი rebus
რეგატა regatta
რეგენერაცია regenerasjon
რეგვენი dum, tulling
რეგიონალური regional
რეგიონი distrikt, landsdel, region
რეგისტრატურა resepsjon
რეგისტრაცია registrering

påmelding
innsjekking
journalføring

რეგისტრი register
რეგისტრირება registrere, bokføre

რადიოხელოსანი რეგისტრირება
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რეგისტრირებული registrert
რეგლამენტი dagsorden
რეგრესია regresjon
რეგრესიული regressiv
რეგულარულად jevnlig
რეგულარული regelmessig, regulær
რეგულირება regulere, justere

regulering
რეგულირებადი justerbar, regulerbar
რეგულირებადობა justerbarhet
რეგულირებული regulert
რედაქტირება redigere
რედაქტირებული redigert
რედაქტორი redaktør
რედაქცია redaksjon
რედაქციული redaksjonell
რედუქცია reduksjon
რეესტრი register
რევანდი rabarbra
რევანში revansj
რევანშისტი revansjist
რევიზია revisjon
რევიზორი revisor
რევიუ revy, oversikt
რევმატიზმი revmatisme
რევმატოლოგი reumatolog, revmatolog
რევმატოლოგია reumatologi, revmatologi
რევმატოლოგიური reumatologisk, revmatologisk
რევმატული revmatisk
რევოლვერი revolver
რევოლუცია revolusjon
რევოლუციონერი revolusjonær
რევოლუციური banebrytende, revolusjonær
რეზედა reseda
რეზერვი reserve
რეზერვირებული reservert
რეზერვისტი reservesoldat
რეზერვუარი beholder, reservoar
რეზიდენტი beboer
რეზიდენცია representasjonsbolig
რეზინი gummi
რეზინისებრი gummiaktig
რეზისტენტული resistent
რეზისტორი motstand, resistor
რეზიუმე sammendrag, resyme
რეზოლუცია resolusjon
რეზონანსი gjenklang, resonans
რეზონატორი resonator
რეზუსდადებითი rhesuspositiv
რეზუსუარყოფითი rhesusnegativ
რეზუსფაქტორი rhesusfaktor
რეიდი raid
რეინტეგრაცია reintegrering

რეისი flyvning
რეიტინგი ranking
რეიტუზი stillongs
რეკვა ringe
რეკვიემი rekviem
რეკლამა annonse, reklame
რეკლამირება reklamere
რეკლამირებული reklamert
რეკომენდაცია anbefaling

referanse
რეკომენდირებული rådelig, tilrådelig
რეკონსტრუქცია rekonstruksjon
რეკორდი rekord
რეკორდსმენი rekordholder
რეკორდული rekordartet, rekordmessig
რეკურსია rekursjon
რეკურსიული rekursiv
რელატივიზმი relativisme
რელატივისტური relativistisk
რელაქსაცია relaksasjon
რელე rele
რელიგია religion
რელიგიათმცოდნეობა religionsfag,

religionsvitenskap
რელიგიათშორისი tverreligiøs
რელიგიური religiøs
რელიგიურობა religiøsitet
რელიეფი relieff
რელიკვია relikvie
რელიქტი relikt
რელსი skinne
რემონტი reparasjon

renovasjon
რენესანსი renessanse
რენიუმი rhenium
რენტა rente
რენტაბელობა lønnsomhet
რენტაბელური drivverdig, lønnsom, rentabel
რენტგენი røntgen
რენტგენოგრამა røntgenogram
რენტგენოგრაფია røntgenografi
რენტგენოდიაგნოსტიკა røntgendiagnostikk
რენტგენოთერაპია røntgenterapi
რენტგენოლოგი røntgenlege, røntgenolog
რენტგენოლოგია røntgenologi
რენტგენოლოგიური røntgenologisk
რენტგენოსკოპია røntgenoskopi
რეორგანიზაცია reorganisasjon,

omorganisering, omstilling
რეორგანიზება reorganisere, omorganisere

reorganisering
რეორგანიზებული omorganisert
რეპარამეტრიზება reparametrisere

რეგისტრირებული რეპარამეტრიზება
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რეპატრიაცია repatriere
რეპერტუარი repertoar
რეპეტიცია prøve
რეპლიკა replikk
რეპორტაჟი reportasje
რეპორტიორი reporter
რეპრესია represjon
რეპრესიული repressiv
რეპროდუქტორი høyttaler
რეპროდუქცია reproduksjon
რეპტილია reptil
რეპუტაცია reputasjon, rykte
რეჟიმი regime
რეჟისორი regissør
რეჟისურა regi
რესპირატორული respiratorisk
რესპონდენტი respondent
რესპუბლიკა republikk
რესპუბლიკელი republikaner
რესპუბლიკური republikansk
რესტავრაცია restaurasjon
რესტავრირება restaurere
რესტავრირებული restaurert
რესტიტუცია restitusjon
რესტორანი restaurant
რესტრუქტურიზაცია omstrukturering
რესტრუქტურიზება omstrukturere

omstrukturering
რესურსი ressurs
რესურსტევადი resurskrevende,

ressursintensiv
რეტრივერი retriever
რეტროგრადი retrograd
რეტროსპექტივა retrospektiv
რეტროსპექცია retrospeksjon
რეფერატი referat
რეფერენდუმი referendum, folkeavstemning
რეფლექსი refleks
რეფლექტორი reflektor
რეფორმა reform
რეფორმატორი reformator
რეფორმატორული reformatorisk
რეფორმირება reformere

reformasjon
რეფორმირებული reformert
რეფორმისტი reformist
რეფორმისტული reformistisk
რეფრაქტორი refraktor, refraktorteleskop
რეფრაქცია refraksjon
რეფრიჟერატორი kjølebil, frysebil
რექტორი rektor
რეცენზენტი recensent
რეცენზია recensjon

რეცეპტი oppskrift
resept

რეცეპტორი reseptor
რეცესია resesjon
რეციდივი tilbakefall, gjentakstilfelle,

residiv
რეციდივისტი residivist,

tilbakefallsforbryter,
fengselsfugl

რეცხვა vaske
vask

რეჰანი basilikum
რვა åtte
რვაასი åtte hundre
რვაგვერდა åttekantet
რვადღიანი åttedagers
რვაკუთხა åttekantet
რვაკუთხედი oktogon, åttekant
რვამაგი åttedobbel
რვანიშნა åttesifret
რვაობითი oktal
რვასაათიანი åttetimers
რვასართულიანი åtteetasjes
რვატომიანი åttebinds
რვაფეხა blekksprut
რვაცილინდრიანი åttesylindret
რვაწახნაგა oktaeder
რვაწლიანი åtteårig
რვაჯერ åtte ganger
რვეული skrivebok
რვიანი åttetall
რთულად vanskelig
რთული tøff

vanskelig, komplisert
sammensatt

რიბონუკლეინმჟავა ribonukleinsyre
რიბოსომა ribosom
რიბოფლავინი riboflavin
რიგი kø

rad, rekke
benkerad
kjørefelt, kjørefil
størrelsesorden

რიგიანად skikkelig, ordentlig
რიგიანი skikkelig, ordentlig
რიგითი gjennomsnitt, gjennomsnittlig
რიდი sky
რიზენშნაუცერი riesenschnauzer
რით hvordan
რითმა rim
რითმი rytme
რითმული rytmisk
რიკოშეტი rikosjett

რეპატრიაცია რიკოშეტი
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რინოლოგია rinologi
რინოლოგიური rinologisk
რინოპლასტიკა rinoplastikk
რინოსკოპი rinoskop
რისთვის hvorfor
რისკი risiko, fare
რისკიანი risikofylt, risikobetont
რისხვა sinne
რიტმი rytme
რიტორიკა retorikk
რიტორიკული retorisk
რიტუალი rite, ritus
რიტუალური rituell
რიფი rev
რიცხვი tall
რიცხვითი numerisk, tallmessig
რიცხობრივი numerisk, tallmessig
რკალი bue, sirkelbue
რკალისებრი bueformet
რკალოვანი bueformet
რკინა jern
რკინაბეტონი stålbetong
რკინიგზა jernbane
რკინიგზელი jernbaneansatt,

jernbanearbeider
რკო eikenøtt
რობოტი robot
როგორ hvordan, hvorledes
როგორი hva slags
როგორმე på noen måte
როგორც som
როდესაც da, når
როდესღაც noengang, noensinne
როდის når
როდიუმი rhodium
როდოდენდრონი rhododendron, alperose,

asalea
როზგი ris
როზეტი rosett, stikkontakt
როიალი flygel
როკი rock

gren, kvist
rokade

როლი rolle
რომ at
რომაელი romer
რომანი roman, kjærlighetshistorie,

affære
რომანტიზმი romantisme
რომანტიკა romantikk
რომანტიკოსი romantiker
რომანტიკული romantisk
რომაული romersk

რომბი rombe
რომბისებრი rombeformet
რომბოედრი romboeder
რომბოიდი romboid
რომელი hvilken, hvilket, hvilke
რომელიმე noen
რომელიღაც noen
რომელიღაცა noen
რომელიც hvilken, hvem, som
რომი rom
რომც selv om
როსკიპი hore, ludder, prostituert, tøs,

tøyte, gatejente, gatepike,
gatetøs, gledespike, horkone

როტატორი rotator
როტორი rotor
როცა da, når
როჭო orre, orrfugl, årfugl
რტო grein, gren, kvist
რუ bekk
რუბრიკა rubrikk
რუთენიუმი ruthenium
რუკა kart
რულონი rull
რუმინელი rumener
რუმინული rumensk
რუპორი ropert
რუსი russer
რუსოფობი russofob
რუსოფობია russofobi
რუსულენოვანი russiskspråklig
რუსული russisk
რუტინული rutinemessig, rutinepreget
რუხი grå, gråfarget
რქა horn
რქანისკარტა brednebb
რქაფოთოლა hornblad
რქებდადგმული hanrei
რქები gevir
რქიანი hornet
რქმევა hete
რღვეული bresje
რყევა ryste, skjelve
რჩევა anbefale, tilråde

anbefaling, råd, tilråding
რჩენა forsørge

forsørgelse
რჩეული utvalgt

utplukket
რცხილა agnbøk
რძალი svigerdatter

svigerinne, svigersøster
რძე melk, mjølk

რინოლოგია რძე
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რძემჟავა melkesyre, mjølkesyre
რძიანა vortemelk
რძიანი melkefylt
რძისებრი melkeaktig
რძისფერი melkefarget, melkehvit,

mjølkehvit
რწმენა tro
რწმენადაკარგული som har mistet troen
რწმუნება betro, overgi, overlate

fullmakt, mandat, myndighet
რწყევა kaste opp
რწყილი loppe
რწყილიანი loppet
რხევა oscillasjon, svinging
რჯული religion, trosbekjennelse
სააბაზანო baderom, badeværelse
სააბატო abbedi
სააგენტო byrå, agentur
საავადმყოფო sykehus
საავიაციო luftfartsmessig
საათი klokke, ur

time
საათობით timevis
საამო deilig
საამქრო laug, gilde
საანგარიშო regnskapsmessig
საარჩევნო elektoral
საასპარეზო arena
საახალწლო nyttårs
საახალწლოდ til nyttår
საბაბი grunn, årsak
საბაგირო taubane
საბადო forekomst
საბავშვო barnevennlig
საბაზისო basal, basisk
საბაზო basisk
საბაზრო markedsmessig

markedsbasert
საბალახო løkke
საბანი dyne
საბანკო bankmessig
საბაჟო toll, tollstasjon

tollvesen
საბარგული bagasjebrett, bagasjegrind,

bagasjerom
საბედისწერო fatal, skjebnesvanger
საბედნიეროდ heldigvis
საბითუმო engros
საბინაო bomessig
საბიუჯეტო budsjettmessig
საბოლოო endegyldig, endelig, final
საბოლოოდ endelig
საბოტაჟი sabotasje

საბრალო stakkars
საბრძოლო kampmessig
საბუთი dokument
საბუნებისმეტყველო naturvitenskapelig
საბურავი dekk, bildekk
საბურთაო løkke
საბჭო råd
საბჭოთა sovjetisk
საგა saga
საგადასახადო ligningskontor, likningskontor
საგამომცემლო forlagsmessig
საგამომძიებლო etterforskningsmessig
საგამოძიებო etterforskningsmessig
საგანგაშო urovekkende, alarmerende
საგანგებო overordentlig
საგანი gjenstand, ting

fag
საგანმანათლებლო utdannende
საგანძური skattekiste, skatteeske
საგარეო utenlands, utenriks

utadrettet
საგარეოპოლიტიკური utenrikspolitisk
საგვარეულო ætt

slektstavle, stambok
საგველა klase
საგიჟეთი galehus, mentalsykehus
საგმირო heltemodig
საგოზავი kitt
საგორავი kjevle
საგრძნობი følbar, følelig, sansbar,

merkbar, håndgripelig
საგუბარი dam
საგულდაგულო grundig, nøyaktig,

omstendelig, utførlig
საგულისხმო merkverdig,

bemerkelsesverdig,
oppsiktsvekkende

საგუშაგო vaktpost
სად hvor
სადავე bissel
სადაზვერვო etterretningsmessig
სადაზღვევო forsikringsmessig
სადალაქო frisørsalong
სადამკვირვებლო observasjonsmessig
სადაო diskutabel, diskuterbar,

kontroversiell, kontroversfylt,
omstridt

სადარბაზო oppgang
სადარდებელი bekymringsverdig
სადარდელი bekymringsverdig
სადაქალო venninnekrets, venninnegjeng
სადაც hvor
სადგისი pren, syl

რძემჟავა სადგისი
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სადგისნისკარტა avosett
სადგომი parkeringsplass
სადგური stasjon
სადენი ledning
სადიზმი sadisme
სადილი lunsj, middag, middagsmat,

middagsmåltid
სადისტი sadist
სადისტური sadistisk
სადმე noensteds
სადრუნჩე munnkurv
სადღაც noensteds
სადღეგრძელო bordtale, skåltale, toast
სადღესასწაულო festlig, høytidelig
სადღესასწაულოდ høytidelig
სადღეღამისო døgnåpen, heldøgns
საეკლესიო kirkelig
საელჩო ambassade
საეპისკოპო bispedømme
საერთაშორისო internasjonal, mellomfolkelig
საერთო felles
საერთოდ aldeles, helt
საერო sekulær, verdslig
საექსპორტო eksportmessig
საეჭვო mistenkelig, tvilsom
საეჭვოდ mistenkelig
სავათი trappe, stortrappe
სავალდებულო obligatorisk, pliktig, bindende
სავანა savanne
სავარაუდო sannsynlig
სავარაუდოდ sannsynligvis
სავარდე rosarium, rosehage, rosenhage
სავარცხელა tranehals
სავარცხელი hårbørste, kam
სავარცხლური ribbemanet
სავარძელი lenestol
სავარჯიშო oppgave

øvelse
სავაჭრო handelsmessig
საველე feltmessig
სავსე full, hel
სავსებით helt, alldeles
საზამთრო vannmelon
საზარდული lyske
საზარელი forferdelig, grufull, grusom,

horribel, hårreisende,
redselsfull, skrekkelig

საზეიმო festlig, høytidelig
საზეიმოდ høytidelig
საზიანო skadelig
საზიზღარი ekkel, foraktelig, foraktfull,

vemmelig
საზიზღრობა ekkelhet

საზოგადო allmenn, alminnelig
საზოგადოება samfunn

fellesskap, allmennhet
selskap

საზოგადოებათმცოდნეობა samfunnslære
samfunnskunnskap

საზოგადოებრივი offentlig
samfunnsmessig

საზომი båndmål, metermål, målebånd
საზრიანი flink, forstandig, oppfinnsom,

rådsnar, snartenkt
საზრუნავი bryderi, hodebry
საზღვაო marin, nautisk

sjøbasert
საზღვარგარეთ utenlands
საზღვარგარეთელი utlending
საზღვარგარეთი utland
საზღვარგარეთული utenlands, utenlandsk
საზღვარი grense, grenselinje
საზღვრისპირა tilgrensende, grensenær
სათაგური musefelle, rottefelle
სათავგადასავლო eventyrlig
სათავე kilde
სათავისოდ for seg selv
სათავსი beholder, reservoar
სათამაშო leketøy
სათანადო skikkelig, ordentlig,

tilsvarende
სათანადოდ skikkelig, ordentlig
სათაური tittel, overskrift
სათაყვანებელი beundringsverdig
სათაყვანო beundringsverdig
სათბური drivhus, veksthus
სათესელა såmaskin
სათეფშე tallerkenhylle, fathylle
სათვალე brille
სათვალიანი bebrillet
სათვისტომო fellesskap, samfunn
სათითე fingerbøl
სათითურა hundegras
სათნოება sømmelighet
სათოვლია tidløs
სათუო usikker, uviss

tvilsom, mistenkelig
omstridt

სათუოდ usikkert
სათქვეფელა visp
სათხეველი garn
საიგა saiga, steppeantilope
საიდა sei
საიდან hvorav, hvorfra
საიდანაც hvorav, hvorfra

სადგისნისკარტა საიდანაც
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საიდუმლო hemmelig
hemmelighet

საიდუმლოდ hemmelig
საით hvor, hvorhen
საითკენ hvortil
საილუსტრაციო illustrasjonsmessig
საიმედო sikker, pålitelig
საიმედობა sikkerhet, pålitelighet
საიმედოდ sikkert
საიმირი ekornape
საიმისოდ for det
საინდუქციო induktiv
საინი tallerken
საინტერესო interessant
საიქიო dødsrike
საკადრისი adekvat, tilsvarende
საკალმე pennal
საკამათო diskutabel, omstridt
საკანი fengselscelle
საკანონმდებლო lovgivende

lovgivingsmessig
საკაცე båre, sykebåre
საკეცი sammenleggbar
საკვანძო vesentlig, essensiell,

avgjørende
საკვები mat
საკვებური forkasse

fuglemater, fuglekasse
საკვერცხე eggstokk, ovarium
საკვირველება under, underverk, vidunder,

overraskelse
საკვირველი forbausende, overraskende
საკი kjeks, håv, sommerfuglhåv
საკიდარი oppheng, hjuloppheng
საკითხი spørsmål, sak
საკისარი lager, kulelager
საკმაოდ ganske, nokså
საკმარისად nok
საკმარისი nok, tilstrekkelig
საკომუნიკაციო kommunikasjonsmessig
საკონდიტრო bakerbutikk, bakeri, konditori
საკონსტიტუციო grunnlovsmessig,

konstitusjonell,
forfatningsmessig

საკონსულო konsulær
konsulat, utenriksstasjon

საკონსულტაციო rådgivende
საკრავი multimedieavspiller
საკრალური sakral
საკრებულო byråd, bystyre
საკუთარი egen
საკუთრება eie, eiendel, eiendom
საკუთრივ egentlig

საკუთხარი vinkelmåler
საკურთხეველი alter
საკუჭნაო bod, matbod, lagerrom
სალათა salat
სალაკა strømming
სალამანდრა salamander, halepadde
სალამანდრისებრი salamanderliknende,

salamanderaktig
სალამი hilse, hilsning
სალამურა niøye
სალაპარაკო muntlig
სალარო kassa, lønningskontor
სალბი salvie
სალბუნი plaster
სალდო saldo
სალიცილმჟავა salicylsyre
სალმონელა salmonella
სალონი kabin, salong
სალსა salsa
სალტო rundkast, salto
სალუტი salutt
სამაგალითო eksemplarisk
სამაგიერო gjengjeld
სამაგიეროდ isteden, istedenfor
სამაგრი klesklype
სამაიმუნე apebur
სამალავი gjemmested, skjulested
სამანძიანი tremastet
სამარე grav
სამართალდამრღვევი forbryter
სამართალდარღვევა lovbrudd, rettsbrudd,

rettskrenkelse
სამართალი rett
სამართალმცოდნე jurist
სამართალმცოდნეობა rettsvitenskap
სამართებელი barberkniv
სამართლებრივი rettslig
სამართლიანად rettferdig
სამართლიანი rettferdig
სამართლიანობა rettferdighet, rettferd
სამარილე saltbøsse, saltkar
სამარცხვინო skammelig
სამარხი gravkammer
სამასი tre hundre
სამატომიანი treatomig
სამახსოვრო påminnelig
სამაჯური armbånd
სამბა samba
სამბორბლიანი trehjuls
სამგანზომილებიანი tredimensjonal
სამგლოვიარო sørgelig
სამდივნო sekretariat
სამდიუიმიანი tretoms

საიდუმლო სამდიუიმიანი
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სამდღიანი tredagers
სამეგობრო vennekrets, vennskapskrets,

bekjentskapskrets, vennegjeng
სამედიცინო medisinsk, helsefaglig
სამეზობლო nabokrets, nabofolk

omegn
სამეთვალყურეო observasjonsmessig
სამელნე blekkhus
სამენოვანი trespråklig
სამეული treer
სამეურვეო formyndersk
სამეურნეო husholdningsmessig
სამეფო rike, kongerike, kongedømme

kongelig
სამეცნიერო vitenskapelig
სამეწარმეო industriell
სამვაგონიანი trevogners
სამვალენტიანი trivalent, treverdig
სამვარსკვლავიანი trestjerners
სამზადისი forberedelse
სამზარეულო kjøkken
სამზოლიანი trefelts
სამთავა trehodet
სამთავრობო statlig
სამთვიანი tremåneders
სამი tre
სამიზნე mål, skyteskive
სამინისტრო departement, ministerium
სამკაული smykke, prydelse
სამკერვალო systue, skredderi
სამკუთხა trekantet, triangulær,

triangelformet
სამკუთხედი trekant, triangel
სამკუთხედისებრი trekantaktig
სამკურნალო helbredende, kurativ
სამლიტრიანი treliters
სამლოცველო bedehus
სამმაგი trefoldig, tredobbel
სამმართველო direktorat
სამმხრივი tresidig
სამნიშნა tresifret
სამოთახიანი treroms, treværelses
სამოთხე paradis, himmelrike
სამოთხისეული paradisaktig, paradisisk
სამომავლო framtidig

framtidsorientert
სამორინე kasino
სამოსი klær, kledning, klesdrakt
სამოქალაქო borgerlig, sivil
სამოყვარულო amatørmessig
სამოცდაათი sytti
სამოცდაათწლიანი syttiårig
სამოცდამეათე syttiende

სამოცდამეათედი syttiendedel
სამოცი seksti
სამოცწლიანი sekstiårig
სამპუნქტიანი trepunkts
სამრეკლო kirketårn
სამრეცხაო vaskeri
სამრეწველო industriell
სამსაათიანი tretimers
სამსართულიანი treetasjes
სამსაფეხურიანი tretrinns
სამსახურდაკარგული arbeidsledig, arbeidsløs
სამსახურეობრივი arbeidsmessig, arbeidsrelatert,

jobbmessig, jobbrelatert
სამსახური arbeid, jobb, tjeneste
სამტომეული trebindsverk
სამტომიანი trebinds
სამტრედე duehus, dueslag
სამუდამო livsvarig

evig, evigvarende
eviggyldig

სამუდამოდ for evig
სამურავი jerv
სამურაი samurai
სამუშაო arbeid, jobb
სამფაზიანი trefaset
სამფერა trefarget
სამფეხა trefotet, trebeint
სამფლობელო rike, eie
სამღერძიანი treakslet
სამღვდელოება presteskap
სამყარო verden, verdensrom, univers
სამყურა kløver
სამშაბათი tirsdag
სამშენებლო oppbygningsmessig
სამშვიდობო fredsbevarende
სამშობლო hjemland, fedreland,

fosterland
სამცილინდრიანი tresylindret
სამძიმარი kondolanse
სამძრავიანი tremotors
სამწლიანი treårig
სამწუხარო trist, uheldig
სამწუხაროდ dessverre
სამჭედლო smie
სამჭიდელი styrkeløfter
სამჭიდი trekamp
სამხედრო militær
სამხეცე dyrehage
სამხილი bevis, prov
სამხრეთაზიური sørasiatisk
სამხრეთამერიკელი søramerikaner
სამხრეთამერიკული søramerikansk
სამხრეთაფრიკელი sørafrikaner, sydafrikaner
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სამხრეთაფრიკული sørafrikansk, sydafrikansk
სამხრეთევროპელი søreuropeer, sydeuropeer
სამხრეთევროპული søreuropeisk, sydeuropeisk
სამხრეთელი sydlending, søring
სამხრეთი syd, sør
სამხრეთიდან sørfra
სამხრეთით sørover, sørpå
სამხრეთისკენ søretter, sørover
სამხრეთიტალიური søritaliensk, syditaliensk
სამხრეთკორეელი sørkoreaner, sydkoreaner
სამხრეთკორეული sørkoreansk, sydkoreansk
სამხრეთუკრაინული sørukrainsk
სამხრეთული sørlig, sydlandsk
სამჯერ tre ganger
სამჯერადი tredobbel, trefoldig
სანაგვე søppelhaug, avfallsplass,

søppelfylling, dynge
სანათესაო slektninger, skyldfolk
სანამ imens

inntil, til
სანაოსნო rederi
სანაპირო kyst
სანატორიუმი sanatorium
სანატრელი ønskelig, ønskverdig
სანაცნობო bekjentskapskrets,

bekjentskapsnettverk
სანაძლეო veddemål
სანახაობა syn, scene
სანგარი skyttergrav
სანდალი sandal, sandalsko
სანდო pålitelig, sikker, troverdig,

usvikelig
სანდომიანი troverdig
სანდოობა sikkerhet, troverdighet
სანელებელი krydder, kjøkkenkrydder
სანემსე nålepute, nålehus
სანთებელა fyrtøy, sigarettenner
სანთელი lys
სანთურა brenner
სანიმუშო eksemplarisk
სანიტარული sanitær
სანიშნი bokmerke
სანტექნიკოსი rørlegger
სანტიმეტრი centimeter

båndmål
სანუგეშო trøstende
სანქცია sanksjon
სანქცირება sanksjonere
სანქცირებული sanksjonert, autorisert
საომარი krigsmessig
საოპერო operamessig
საორგანიზაციო organisasjonsmessig,

organisatorisk

საოცარი forunderlig, underbar,
underfull, underlig,
vidunderlig, overraskende

საოცრად forunderlig, underlig,
vidunderlig

საოცრება under, underverk, vidunder,
overraskelse

საოჯახო hjemlig, huslig
საპარიკმახერო frisørsalong
საპარლამენტო parlamentarisk
საპარსი barberhøvel, barbermaskin
საპატარძლო festemø, festemøy,

ekteskapskandidat
საპატიმრო fengsel
საპატიო ærefull
საპენსიო pensjonsmessig
საპილპილე pepperbøsse
საპირისპირო motsatt
საპირისპიროდ tvert imot
საპირფარეშო do, toalett, vannklosett
საპირწონე motvekt
საპლანეტთაშორისო interplanetarisk,

mellomplanetlig
საპნისებური såpeaktig
საპოვნელა nonsblom
საპონა såpeurt
საპონი såpe
საპონნარევი såpeblandet
საპროფიტი saprofytt
საპურე brødboks, brødkurv
საპყრობილე fengsel
სარბიელი arena
სარგებელი nytte, nytteverdi, profitt,

gevinst, gode
სარგებლობა benytte, nytte, bruke

bruk
utnytte
utnyttelse

სარდალი befal, befalingsmann
სარდაფი kjeller, kjellerbod
სარდინი sardin
სარედაქციო redaksjonell
სარეველა ugress, ugressplante
სარეცხი vasketøy, skittentøy
სართული etasje
სარისკო risikabel
სარკაზმი sarkasme
სარკასტული sarkastisk
სარკე speil
სარკინიგზო jernbanemessig
სარკისებრი speilaktig
სარკმელი vindu, luke
სარკოფაგი sarkofag

სამხრეთაფრიკული სარკოფაგი
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საროსკიპო bordell, horehus, gledeshus
სარტყელი belte
სარფიანი lønnsom
სარჩელი rettssak
სარწმუნო troverdig
სარწმუნოება religion, trosbekjennelse
სარწმუნოებრივი trosmessig,

trosbekjennelsesmessig
სარწყავი vannkanne, vanningskanne
სარჭი hårnål, hårspenne
სასა gane
სასადილო kantine
სასაზღვრო tilgrensende
სასალათე salatbolle
სასამართლო domstol, tingrett
სასანთლე lysestake
სასაპნე såpekopp
სასარგებლო nyttig
სასაუბრო parlør
სასაფლაო gravlund, kirkegård
სასაცილო morsom

latterlig, lattervekkende
სასაცილოდ morsomt

latterlig
სასახლე slott, palass
სასახლისებრი palassliknende
სასიამოვნო behagelig, deilig, hyggelig,

trivelig
სასიკვდილო dødelig, dødbringende,

drepende
სასიკვდილოდ ihjel, til døde
სასიყვარულო elskovsfull, amorøs
სასიცოცხლო livsviktig, vital, vesentlig
სასიხარულო gledelig
სასიხარულოდ gledeligvis
სასკოლო skolemessig
სასმელი drikk

drikkbar
სასოწარკვეთა desperasjon, håpløshet
სასოწარკვეთილება desperasjon, håpløshet
სასოწარკვეთილი desperat, håpløs
სასრულგანზომილებიანი endeligdimensjonal
სასტვენი fløyte, pipe
სასტიკი brutal
სასტუმრო hotell
სასულიერო åndelig

kirkelig
სასუნთქი respiratorisk
სასურველი ønskelig

velkommen
სასუქი gjødsel
სასწავლებელი skole

სასწავლო læremessig,
undervisningsmessig,
utdannelsesmessig,
utdanningsmessig

სასწაულებრივი underbar, underfull, underlig,
undergjørende, vidunderlig,
mirakuløs

სასწაული under, undergjerning,
underverk, vidunder, mirakel

სასწაულმოქმედი undergjørende
სასწორი vekt
სასწრაფო hurtig

akutt
ambulanse

სასხლეტი avtrekker, avfyringsavtrekker
სასჯელი straff, straffedom
სასჯელმისჯილი dømt, domfelt
სატანა satan, faen, fanden
სატანიზმი satanisme
სატანისტი satanist
სატანისტური satanistisk
სატაცური asparges
სატაცუროვანი aspargesliknende
სატელევიზიო fjernsynsmessig
სატელეფონო telefonisk
სატირა satire
სატირიკოსი satiriker
სატრანსპორტო samferdselsmessig,

transportmessig
სატუსაღო fengsel
სატყუარა agn, beite, åte, lokkemat

lokkemiddel
საუბარი prate, snakke

prat, snakk, konversasjon
საუბედუროდ uheldigvis
საუზმე frokost, formiddagsmat,

morgenmat
საუზმობა spise frokost
საუკეთესო best, aller best
საუკუნე århundre, hundreår
საუკუნოვანი århundregammel, sekular
საუნა sauna, badstue

dampbad
საუცხოო utmerket
საფანტი hagl
საფარი bakhold

dekke, overtrekk, teppe
საფასური pris, verdi
საფეთქელი tinning
საფენი bleie

sanitetsbind
damebind, menstruasjonsbind

საფერფლე askebeger

საროსკიპო საფერფლე
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საფეხური trinn, stigetrinn, trappetrinn,
trappesteg
stadium

საფეხუროვანი trappeform
საფინანსო finansiell
საფირონი safir
საფირონისფერი safirblå
საფლავი grav
საფოსტო postal
საფრთხე fare
საფრთხობელა skremsel
საფუარი gjær
საფუთავი emballasje
საფულე pung, pengepung, pengebok,

seddelbok
საფუნთუშე bakeri, bakerbutikk
საფუძველი grunnlag, base, basis,

fundament, bakgrunn
საფუძველმოკლებული grunnløs
საფუძვლიანად grundig, nøyaktig,

omstendelig, utførlig
საფუძვლიანი begrunnet

fundamental
grundig, nøyaktig, utførlig

საფუძვლიანობა grundighet
საფქველი kvern
საქათმე hønsehus
საქალაქთაშორისო bymellom
საქალაქო urban
საქანელა gynge, huske
საქაღალდე mappe
საქები rosverdig
საქველმოქმედო veldedig, godgjørende,

velgjørende
საქვეყნო landsomfattende
საქვეყნოდ offentlig
საქმე sak

søksmål
affære

საქმიანი saklig
travel

საქმიანობა virksomhet, aktivitet
საქმრო brudgom, ekteskapskandidat
საქონელი vare
საქორწინო ekteskapelig
საქსოფონი saksofon
საქსოფონისტი saksofonist
საქციელი gjerning, handling, dåd
საღამო kveld, aften
საღებავი farge, farve, maling
საღი sunn
საღორე grisehus, svinesti, grisefjøs

საყელო halsbånd
krage

საყვარელი kjæreste, elsker, elskerinne
frille
yndling
elskelig

საყვედური bebreide
bebreidelse

საყვითლო sårmynte
საყვირი horn

bilhorn
საყინულე fryser, fryseboks, isboks,

dypfryseboks, fryseanlegg,
fryserom

საყოველთაო allmenn, alminnelig
საყოველთაოდ for alle
საყოფაცხოვრებო husholdningsmessig
საყრდენი støtte
საყურადღებო merkverdig,

bemerkelsesverdig,
oppsiktsvekkende

საყურე øredobb, øredobbe, ørering,
øresmykke

საყურისი hodetelefon, øretelefon
საშაქრე sukkerkopp
საშემოსავლო inntektsmessig
საშენი oppdretteri, oppdrettsanlegg
საშვი adgangskort, adgangsbevis
საშვილოსნო livmor
საშინაო innendørs

innenlands
საშინელება forferdelse, forskrekkelse,

redsel, skrekk og gru
საშინელი forferdelig, fryktelig,

redselsfull, skrekkelig, elendig
საშინლად forferdelig, fryktelig,

skrekkelig, elendig
საშიში farlig, farefull, farefylt,

faretruende, usikker, utrygg
საშიშროება fare, usikkerhet
საშლელი viskelær, radergummi
საშო fitte, skjede, vagina
საშობაო jule
საშობაოდ til jul
საშოშიე stærkasse, fuglekasse
საშრობი tørrer
საშუალება råd

medium, middel
საშუალო gjennomsnitt, mellomst,

middels
საშუალოტალღიანი mellombølget
საშუალოტალღოვანი mellombølget
საშუალოტალღური mellombølget

საფეხური საშუალოტალღური
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საშური misunnelsesverdig
საჩვენებელი proforma, tilsynelatende
საჩივარი klage, klagemål
საჩოთირო ømtålelig, ømtålig, ømfintlig,

delikat
საჩუქარი gave, presang
საცავი beholder
საცდელი eksperimentell
საცეკვაო dansbar
საცერი sil
საცეცი fangarm, tentakel, følehorn,

føler
საცვალი undertøy
საცივი kalkun med valnøttesaus
საცობი kork, propp
საცოდავი stakkars, miserabel, elendig
საცოდაობა misere, elendighet
საცოლე festemø, festemøy,

ekteskapskandidat
საცხობი bakeri
საცხოვრებელი bolig, bosted
საძაგელი ekkel, forhatt, stygg
საძაგლობა styggedom, stygghet
საძიებელი søketjeneste, søkemotor

indeks
საძინებელი soverom
საძირკველი fundament
საძოვარი beite, beiteland, beitemark,

beiteområde, beiteplass
საძროხე fjøs
საძულველი forhatt
საწამლავი gift, eiter
საწარმო bedrift
საწებელი saus
საწვავი brennstoff, brensel, drivstoff
საწვალებელი brysom, slitsom
საწვეთური pipette
საწინააღმდეგო motsatt
საწინააღმდეგოდ mot
საწოვარა narresmokk
საწოლი seng
საწონი vektlodd
საწყალი stakkars
საწყენი trist
საწყისი opprinnelig, opphavlig
საწყობი lager
საჭე ratt

ror
styre

საჭევარი ratt
საჭვრეტელი dørkikker
საჭირბოროტო høyaktuell
საჭირო nødvendig

საჭიროება nødvendighet
საჭიროებისამებრ som nødvendig
საჭმელი mat
საჭურისი gjelding, eunukk, evnukk
სახაზავი linjal, målestokk
სახალხო folkelig
სახალხოდ offentlig
სახამებელი stivelse
სახე ansikt
სახედაფარული ansiktsdekt
სახედაღარული furet
სახელგანთქმული berømt, verdensberømt,

velkjent
სახელდახელო særskilt
სახელდობრ nemlig
სახელზმნა verbal substantiv
სახელი fornavn, navn
სახელმოხვეჭილი berømt
სახელმძღვანელო fagbok, lesebok, lærebok,

tekstbok, undervisningsbok
სახელმწიფო stat

statlig
სახელმწიფოთაშორისი mellomstatlig
სახელო erme
სახელობითი nominativ
სახელოვანი berømt
სახელოსნო verksted
სახელური håndtak

erme
სახელფასო lønnsmessig
სახელშეკრულებო kontraktmessig,

kontraktsmessig
სახელწოდება navn
სახეობა art

slag
სახეცვლა variasjon
სახეხელა rivjern
სახვევი bindsel
სახვითი bildende
სახვრეტელა drillbor
სახიფათო farlig, farefull, faretruende
სახლი hjem, hus, bolig
სახლიდან hjemmefra
სახლისაკენ hjem, hjemover
სახლკარი gård
სახლში hjemme
სახოხობე fasaneri
სახრახნისი skrutrekker
სახრჩობელა galge
სახსარი ledd
სახსოვარი minne
სახუმარო spøkefull
სახურავი tak

საშური სახურავი
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სახშობი demper
საჯარო offentlig
საჯაროდ offentlig
საჯაროობა offentlighet
საჯდომი rumpe, ræv
საჯინიბო stall
სეგმენტაცია segmentasjon
სეგმენტი segment
სეგრეგაცია segregasjon
სედანი sedan
სედიმენტოლოგია sedimentlære, sedimentologi
სედიმენტოლოგიური sedimentologisk
სევდა tristhet, vemod
სევდამორეული vemodsfull, vemodsfylt
სევდანარევი vemodsblandet
სევდიანი trist, vemodig, vemodsfull,

vemodsfylt
სევდისმომგვრელი bedrøvelig
სეზონი sesong
სეზონური sesongmessig, sesongavhengig,

sesongbasert, sesongbetinget
სეირნობა spasere
სეისმოგრამა seismogram
სეისმოგრაფი seismograf
სეისმოგრაფიული seismografisk
სეისმოლოგი seismolog
სეისმოლოგია seismikk, seismologi
სეისმოლოგიური seismologisk
სეისმომედეგი jordskjelvbestandig
სეისმომედეგობა jordskjelvbestandighet
სეისმომეტრი seismometer
სეისმომეტრული seismometrisk
სეისმური seismisk
სეიფი sikkerhetsskap, pengeskap,

safe
სეკანსი secans
სეკრეცია sekresjon
სეკულარიზაცია sekularisering
სეკულარიზება sekularisere
სეკულარიზებული sekularisert
სეკულარიზმი sekularisme
სეკულარისტი sekularist
სეკულარული sekulær
სელაპი sel
სელენი selen
სელექცია seleksjon
სელი lin
სემანტიკა betydningslære, semantikk
სემანტიკური semantisk
სემესტრი semester, termin
სემინარი seminar
სენატი senat
სენატორი senator

სენბერნარი bernhardiner
სენი sykdom, sjukdom
სენსაცია sensasjon
სენსაციური oppsiktsvekkende, sensasjonell
სენტიმენტალიზმი sentimentalisme
სენტიმენტალისტი sentimentalist
სენტიმენტალობა føleri, sentimentalitet
სენტიმენტალური følelsesfull, følelsesfylt,

sentimental
სეპარატიზმი separatisme
სეპარატისტი separatist
სეპარატისტული separatistisk
სერბი serber
სერბული serbisk
სერვერი server, tjener
სერვიზი servise
სერვისი tjeneste
სერია serie
სერიალი såpeopera
სერიოზულად alvorligt
სერიოზული alvorlig, alvorsfull, alvorsfylt
სერიოზულობა alvor
სერიული seriell
სერტიფიკატი sertifikat
სერტიფიკაცია sertifisering, sertifikasjon
სერტიფიცირება sertifisere

sertifisering
სერტიფიცირებული sertifisert
სესია sesjon
სესხება låne, utlåne
სესხი lån
სეტყვა hagl
სექვოია sequoia
სექვოიადენდრონი mammuttre, kjempesequoiatre
სექსი sex
სექსიზმი sexisme
სექსისტი sexist
სექსისტური sexistisk
სექსობიექტი seksualobjekt
სექსოლოგი sexolog
სექსოლოგია sexologi, seksualvitenskap,

seksuallære
სექსოლოგიური sexologisk
სექსტანტი sekstant
სექსტილიონი trilliard
სექსუალობა seksualitet
სექსუალური seksuell
სექტა sekt
სექტემბერი september
სექტორი sektor
სექცია seksjon
სეხნია navnebror, navnesøster
სვავი gribb

სახშობი სვავი

ქართულ-ნორვეგიული ლექსიკონი 145



სვასტიკა hakekors
სველი våt
სვეტი påle, søyle, pilar, kolonne

spalte
სვია humle
სვინტრი konvall, kantkonvall
სვიტრი genser
სვლა gå

gang
სვლაგეზი rute
სია liste
სიადვილე letthet, enkelhet
სიავე ondskapsfullhet
სიამაყე stolthet
სიამოვნება glede, fornøyelse, behag
სიამოვნებით gjerne, gladelig
სიარული gå

gang
სიასამური sobel
სიასამურისფერი sobelfarget
სიახლე nyhet
სიახლოვე nærhet
სიახლოვეში nær, i nærheten
სიბერე alderdom
სიბინძურე skitt
სიბლანტე viskositet, seighet
სიბნელე mørke
სიბოროტე ondskap
სიბრაზე sinne, raseri
სიბრიყვე dumhet, toskeskap
სიბრმავე blindhet
სიბრტყე plan
სიბრძნე visdom
სიგანე bredde, vidde
სიგარა sigar
სიგარეტი sigarett
სიგელი diplom, vitnemål
სიგიჟე galskap, vanvidd
სიგლუვე glatthet
სიგნალი signal
სიგნალიზაცია alarmsystem
სიგრილე kjølighet
სიგრძე lengde
სიდედრი svigermor
სიდიადე storhet
სიდიდე størrelse
სიდინჯე saktmodighet
სიესტა siesta
სივიწროვე trengsel
სივრცე rom, verdensrom
სივრცითი romlig, spatial
სივრცობრივი romlig, spatial

სიზარმაცე latskap
arbeidsskyhet

სიზმარი drøm, drømmesyn,
drømmebilde

სიზმრისეული drømmeaktig
სიზუსტე nøyaktighet, presisjon
სითამამე mot, tapperhet
სითბო varme
სითბოგამტარი varmeleder
სითბოგამტარობა varmeledningsevne,

varmekonduktivitet
სითბოგამძლე varmebestandig, varmefast,

varmeherdig
სითბოიზოლაცია varmeisolasjon
სითბოიზოლირებული varmeisolert
სითბომგრძნობიარე varmefølsom
სითბოტევადობა varmekapasitet
სითბოცვლა varmeveksling,

varmeutveksling,
varmegjennomgang,
varmeoverføring,
varmetransport

სითეთრე hvithet
სითხე væske
სითხისმაგვარი væskeaktig
სიკაშკაშე lysstyrke, lysintensitet

lystetthet, luminans
სიკეთე gode, beste

velgjerning
სიკვდილი død, dødsfall
სიკვდილიანობა dødelighet, mortalitet,

dødshyppighet
სიკვდილმისჯილი dødsdømt
სიკოხტავე finhet, eleganse
სილა sand

kilevink, ørefik, lusing
სილამაზე skjønnhet
სილიკონი silikon
სილიციუმი kisel, silisium
სილოგიზმი syllogisme
სილუეტი silhuett
სიმაგრე hardhet
სიმამაცე tapperhet
სიმამრი svigerfar
სიმართლე sannhet
სიმარტივე enkelhet
სიმარჯვე dyktighet, ferdighet
სიმაღლე høyde, høgde

høydemål
სიმახინჯე stygghet
სიმბარათი simkort
სიმბიოზი symbiose
სიმბიოზური symbiotisk

სვასტიკა სიმბიოზური
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სიმბოლიზმი symbolisme
სიმბოლიკა symbolikk
სიმბოლო tegn, symbol
სიმბოლური symbolsk
სიმდიდრე rikdom, skatt
სიმეტრია symmetri
სიმეტრიული symmetrisk
სიმთვრალე rus, beruselse, drukkenskap
სიმი streng
სიმინდი mais, maisplante
სიმკაცრე strenghet, stringens
სიმკვეთრე oppløsning
სიმკვრივე tetthet, massetetthet, densitet
სიმკრთალე glansløshet
სიმორცხვე sjenanse, sjenerthet, blygsel
სიმპატია sympati
სიმპატიური kjekk, sympatisk, tiltalende
სიმპოზიუმი symposium
სიმპტომატური symptomatisk
სიმპტომი symptom
სიმჟავე surhet
სიმრავლე mengde
სიმრუდე krumning
სიმსივნე svulst
სიმსუბუქე letthet
სიმსუქნე fedme, frodighet
სიმტკიცე fasthet, hardhet
სიმულატორი simulator
სიმულაცია simulering
სიმულირება simulere
სიმულირებული simulert
სიმუნჯე stumhet
სიმფონია symfoni
სიმფონიური symfonisk
სიმღერა synge

sang, vise, låt
სიმყარე hardhet, fasthet
სიმყრალე dårlig lukt
სიმყუდროვე kos, hygge
სიმშვიდე ro, stillhet, fred
სიმშვიდედაკარგული rastløs
სიმშრალე tørrhet
სიმცირე knapphet
სიმძიმე last, byrde, tyngde
სიმძლავრე effekt

yteevne, ytelse
mektighet

სიმწარე bitterhet
სიმწვანე grønnhet
სიმწიფე modenhet
სიმჭიდროვე tetthet
სიმხნევე sprekhet, vaktsomhet
სინაგოგა synagoge

სინაზე finhet, ømhet
სინათლე lys
სინამდვილე virkelighet
სინამდვილეში virkelig, egentlig
სინანული angre

anger
სინგლი singel, singelplate
სინგულარობა singularitet
სინგულარული singulær
სინდიოფალა vesel, snømus
სინდისი samvittighet
სინდრომი syndrom
სინესთეზია fargehørsel, synestesi
სინესტე fukt, fuktighet
სინთეზი syntese
სინთეთიკური syntetisk
სინოლოგი sinolog
სინოლოგია sinologi
სინოლოგიური sinologisk
სინონიმი synonym
სინტაქსისი syntaks
სინუსი sinus

bihule
სინუსიტი bihulebetennelse
სინუსოიდა sinuskurve
სინუსოიდალური sinusformet
სინქრონიზაცია synkronisering
სინქრონიზება synkronisere
სინქრონიზებული synkronisert
სინქრონიზმი synkronisme
სინქრონული synkronisk
სინქროტრონი synkrotron
სინქროციკლოტრონი synkrosyklotron
სინჯარა prøverør, reagensglass,

reagensrør
სინჯი prøve
სიო luftdrag, luftning, trekk
სიონიზმი sionisme
სიონისტი sionist
სიონისტური sionistisk
სირაქლემა struts
სირაქლემასებრი strutsaktig
სირაჯი vinhandler
სირბილე mykhet, mjukhet

mildhet
სირბილი løpe, jogge

løp
სირენა sjøku, sirene
სირთულე kompleksitet, vanskelighet
სირიელი syrer
სირინოზი havfrue, undine
სირიული syrisk
სიროფი sirup

სიმბოლიზმი სიროფი
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სიროფისმაგვარი sirupsaktig
სირჩა glass
სირცხვილი skam, blussel
სირცხვილნაჭამი skamfull
სისასტიკე brutalitet
სისაძაგლე styggedom, stygghet
სისველე væte
სისრულე fullstendighet, kompletthet
სისტემა system
სისტემატიზებული systematisert
სისტემატიკა systematikk
სისტემატურად systematisk
სისტემატური systematisk
სისტემური systemisk
სისულელე tull, tullprat, absurditet
სისუსტე svakhet
სისუფთავე renhet
სისქე tykkelse
სისწორე riktighet
სისწრაფე hastighet, fart, hurtighet
სისხლდენა blø

blødning
სისხლი blod
სისხლიანი blodig, blodfull, blodfylt
სისხლისმსმელი blodsuger
სისხლისმწოველი blodsuger
სისხლისფერი blodrød, blodfarget
სისხლისღვრა blodbad
სისხლმოწყურებული blodtørstig
სისხლნაკლები blodfattig, blodløs
სისხლნაკლებობა blodmangel, blodløshet
სისხლძარღვი blodkar, blodåre
სიტიტვლე nakenhet
სიტკბო søthet
სიტუაცია situasjon
სიტყვა ord

glose
tale

სიტყვათწყობა ordstilling
სიტყვარი ordliste, ordbok, glosebok
სიტყვასიტყვით bokstavelig, ord for ord
სიტყვასიტყვითი bokstavelig, ordrett
სიტყვაძუნწი ordknapp, fåordig, fåmælt
სიტყვაძუნწობა ordknapphet
სიტყვიერი verbal, muntlig
სიუჟეტი sujett
სიურეალიზმი surrealisme
სიურეალისტი surrealist
სიურეალისტური surrealistisk
სიურპრიზი forundringspakke

overraskelse, forbauselse,
forundring

სიუხვე fylde, fyldighet, overflod,
overflødighet

სიფათი fjes, fysiognomi
სიფაქიზე finhet
სიფონი hevert
სიფრთხილე forsiktighet, varsomhet,

aktsomhet
სიფხიზლე edruskap

vaktsomhet
სიქალწულე jomfrudom, møydom
სიქორფე friskhet
სიღარიბე fattigdom
სიღატაკე fattigdom
სიღრმე dybde, dyp
სიღრმეში innover
სიღრმისეულად dyptgripende,

gjennomgripende, grundig,
nøyaktig

სიღრმისეული dyp, dypereliggende
dyperegående, dyptgripende,
gjennomgripende, grundig,
nøyaktig

სიღრმისეულობა grundighet, nøyaktighet
სიყალბე falskhet

uekthet
სიყვარული elske

kjærlighet, elskov
სიყვითლე gulhet
სიშიშვლე nakenhet
სიშმაგე raseri
სიშორე fjernhet
სიჩუმე taushet
სიჩქარე hastighet, fart
სიცარიელე tomhet, tomrom
სიცივე kulde
სიცილი le

latter
სიცილიელი sicilianer, sisilianer
სიცილიური siciliansk, sisiliansk
სიცოფე galskap
სიცოცხლე liv
სიცოცხლისუნარიანი levedyktig, livsdyktig,

levekraftig
სიცოცხლისუნარიანობა levedyktighet
სიცოცხლისუუნარო livsudugelig
სიცოცხლისუუნარობა livsudugelighet
სიცრუე løgn
სიცხადე klarhet, tydelighet
სიცხე feber

hete
სიძე svigerbarn, svigersønn
სიძველე gammelhet
სიძლიერე makt, styrke

სიროფისმაგვარი სიძლიერე
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სიძნელე vanskelighet
სიძულვილი hate

hat
სიძუნწე gjerrighet
სიწითლე rødhet
სიწმინდე klarhet

renhet
hellighet

სიწყნარე ro, stillhet
სიჭაბუკე ungdom, ungdomsalder
სიჭარბე overskudd, overflod,

overflødighet
სიხარბე grådighet, havesyke
სიხარული glede
სიხარულით gladelig, gjerne
სიხისტე hardhet
სიხშირე frekvens

hyppighet
სიჯანსაღე sunnhet
სიჯიუტე stahet, stridighet
სკა bikube
სკალა skala, målestokk
სკალარი skalar
სკალარული skalar
სკალპელი skalpell
სკალპი skalp
სკამი stol

benk
სკანდალი skandale
სკანდალური skandaløs, skandalepreget
სკანდინავიელი skandinav
სკანდინავიზმი skandinavisme
სკანდინავისტი skandinavist
სკანდინავისტიკა skandinavistikk
სკანდინავიურენოვანი skandinaviskspråklig
სკანდინავიური skandinavisk
სკანდიუმი scandium
სკანერი skanner
სკანირება skanne
სკაროსი skate, rokke
სკაუტი speider
სკეიტბორდი rullebrett
სკეპტიკოსი skeptiker
სკეპტიკური skeptisk
სკეპტიციზმი skeptisisme
სკვერი bypark
სკვინჩა bokfink
სკინტლი fugleskitt
სკლერა sclera
სკლეროზი sklerose
სკოლა skole
სკოლელი skolekamerat, skolevenn
სკოლიოზი skoliose

სკუმბრია makrell, makrellfisk
სკუნსი stinkdyr
სლავი slaver
სლავური slavisk
სლალომი slalåm
სლოვაკი slovak
სლოვაკური slovakisk
სლოვენი slovener
სლოვენური slovensk
სლოკინი hikke
სმა drikke
სმენა høreevne, hørsel

høresans, musikkøre
სმენადაქვეითებული hørselshemmet,

hørselssvekket, hørsleskadd
სმენადობა hørevidde
სნაიპერი skarpskytter, snikskytter
სნეულება sykdom, sjukdom
სნოუბორდი snøbrett
სოდა soda
სოია soyabønne
სოკო sopp
სოკოწითელა keiserfluesopp
სოლარიზაცია solarisasjon
სოლარიმეტრი solarimeter
სოლარიუმი solarium
სოლი kile
სოლიდარობა solidaritet
სოლიდარული solidarisk
სოლიდური solid
სოლისებრი kileformet
სოლისტი solist
სოლოალბომი soloalbum
სოლოგიტარისტი sologitarist
სოლოკონცერტი solokonsert
სოლომომღერალი solosanger
სოლომოცეკვავე solodanser
სომატოლოგია somatologi
სომეხი armener
სომხური armensk
სონატა sonate
სოპრანო sopran, sopranstemme
სორგო durra
სორო hule
სოსისი pølse
სოუსი saus
სოფელი landsby
სოღო storfugl
სოციალდემოკრატი sosialdemokrat
სოციალდემოკრატია sosialdemokrati
სოციალიზმი sosialisme
სოციალისტი sosialist
სოციალისტური sosialistisk

სიძნელე სოციალისტური
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სოციალური sosial
სოციოისტორია samfunnshistorie
სოციოისტორიკოსი samfunnshistoriker
სოციოისტორიული samfunnshistorisk
სოციოლინგვისტი språksosiolog
სოციოლინგვისტიკა sosiolingvistikk, språksosiologi
სოციოლინგვისტიკური sosiolingvistisk,

språksosiologisk
სოციოლოგი sosiolog, samfunnsforsker
სოციოლოგია sosiologi, samfunnslære,

samfunnsvitenskap,
samfunnsforsking,
sosialforsking

სოციოლოგიური sosiologisk, samfunnsfaglig,
samfunnsvitenskapelig

სოციომეტრია sosiometri
სოციოფსიქოლოგი samfunnspsykolog
სოციოფსიქოლოგია samfunnspsykologi
სოციოფსიქოლოგიური samfunnspsykologisk
სოჭი edelgran
სპაზმი krampe, spasme
სპანიელი spaniel
სპარსელი perser
სპარსულენოვანი persiskspråklig
სპარსული persisk, farsi
სპეკულანტი spekulant, jobber
სპეკულაცია spekulasjon
სპეკულაციური spekulativ
სპეკულირება spekulere

spekulering
სპელეოლოგი speleolog
სპელეოლოგია speleologi
სპელეოლოგიური speleologisk
სპერმა sperma, sæd
სპერმატოზოიდი spermie, sædcelle
სპექტაკლი forestilling, skuespill
სპექტრი spekter, spektrum
სპექტროგრამა spektrogram
სპექტროგრაფი spektrograf
სპექტროგრაფია spektrografi
სპექტროგრაფიული spektrografisk
სპექტრომეტრი spektrometer
სპექტროსკოპი spektroskop
სპექტროსკოპია spektroskopi
სპექტროსკოპული spektroskopisk
სპექტროჰელიოგრაფი spektroheliograf
სპექტრული spektral
სპეცაგენტი spesialagent
სპეცაპარატურა spesialapparatur
სპეცგამოფენა spesialutstilling
სპეცგამოშვება spesialutgave
სპეცგამოცემა spesielutgave
სპეცგანყოფილება spesialavdeling

სპეცგასაღები spesialnøkkel
სპეცდადგენილება spesialbestemmelse
სპეცდავალება spesialoppdrag, spesialoppgave
სპეცეფექტი spesialeffekt
სპეციალიზებული spesialisert
სპეციალისტი ekspert, fagmann, spesialist
სპეციალობა profesjon, yrke, fag, spesialitet
სპეციალური spesial, spesiell
სპეციფიკაცია spesifikasjon
სპეციფიკური spesifikk
სპეცკამერა spesialkamera
სპეცკურსი spesialkurs
სპეცმანქანა spesialkjøretøy, spesialbil
სპეცმაღაზია spesialbutikk
სპეცმეთოდიკა spesialmetodikk
სპეცპირობები spesialvilkår
სპეცრუკა spesialkart
სპეცსაგანი spesialfag
სპეცტანსაცმელი spesialklær
სპეცშეკვეთა spesialbestilling
სპეცშენაერთი spesialforband
სპეცხელთათმანი spesialhanske
სპიდომეტრი fartsmåler, hastighetsmåler
სპიკერი talsmann, talskvinne,

talsperson
სპილენძა slettsnok
სპილენძი kobber, kopper
სპილენძისებრი kopperaktig
სპილენძისფერი kobberfarget, kobberbrun,

kobberrød
სპილო elefant
სპინი spinn
სპირალი spiral
სპირალური spiral, spiralformet
სპირიტუალიზმი spiritualisme
სპირიტუალისტი spiritualist
სპირტი sprit, spiritus
სპირტიანი alkoholisk, spritholdig
სპლენიტი miltbetennelse
სპლენომეგალია miltforstørrelse, splenomegali
სპლენოპათია miltsykdom
სპონსორი sponsor
სპონსორობა sponsorvirksomhet
სპონტანური spontan
სპორა spore
სპორადული sporadisk
სპორტი sport, idrett
სპორტკლუბი idrettssklubb
სპორტსმენი sportsmann, idrettsmann,

sportsutøver, idrettsutøver
სპორტული sportslig
სრიალა glatt, sleip
სრიალი gli, skli

სოციალური სრიალი
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სროლა skyte
skyting

სრულად helt, fullt, fullstendig
სრულებით helt, fullt, fullstendig
სრული hel, full, fullstendig, komplett,

total
სრულიად helt, fullt, fullstendig, alldeles
სრულუფლებიანი fullberettiget
სრულფასოვანი fullverdig
სრულფასოვნად fullverdig
სრულფასოვნობა fullverdighet
სრულყოფა fullkommengjøre
სრულყოფილება fullkommenhet, perfeksjon
სრულყოფილი fullendt, fullkommen, perfekt
სრულწლოვანი myndig, voksen
სრუტე sund, strede
სტაბილიზაცია stabilisering, stabilisasjon
სტაბილური stabil
სტაბილურობა stabilitet
სტაგნაცია stagnasjon
სტადია stadium
სტადიონი stadion
სტავრიდა taggmakrell, hestemakrell
სტალაგმიტი dryppstein, stalagmitt
სტალაქტიტი dryppstein, stalaktitt
სტამბა boktrykkeri, trykkeri,

typografi
სტანდარტი standard
სტანდარტიზებული standardisert
სტანდარტული standard, standardbasert
სტაჟი ansiennitet, tjenestealder,

tjenestetid, tjenesteansiennitet
სტაჟიორი praktikant
სტარტერი starter
სტარტი start
სტატია artikkel
სტატიკა likevektslære, statikk
სტატიკური statisk
სტატისტიკა statistikk
სტატისტიკური statistisk
სტატუსი status
სტაფილო gulrot
სტაფილოსფერი gulrotfarget
სტაციონარული stasjonær
სტენდი stativ
სტენოგრამა stenogram
სტენოგრაფი stenograf
სტენოგრაფია stenografi
სტენოგრაფიული stenografisk
სტენოკარდია angina, hjertekrampe
სტეპლერი stiftemaskin
სტერეოგრაფია stereografi
სტერეოგრაფიული stereografisk

სტერეოეფექტი stereoeffekt
სტერეომაგნიტოფონი stereobåndspiller
სტერეომეტრია stereometri, romgeometri
სტერეომეტრული stereometrisk
სტერეომოდელი stereomodell
სტერეოპროექცია stereoprojeksjon
სტერეორადიო stereoradio
სტერეოსკოპი stereoskop
სტერეოსკოპული stereoskopisk
სტერეოსურათი stereobilde
სტერეოტიპი stereotyp
სტერეოფონია stereofoni
სტერეოფონური stereofonisk
სტერეოფოტოგადაღება stereofotografering
სტერეოფოტოგრაფია stereofotografi
სტერილიზაცია sterilisasjon
სტერილიზება sterilisere
სტერილიზებული sterilisert
სტერილური steril
სტეროიდი steroid
სტვენა plystre

fløyte
სტვენია dompap
სტიგმა stigme
სტილი stil
სტილისტიკა stilistikk
სტილისტური stilistisk
სტიმული stimulus
სტიმულირება stimulere
სტიპენდია stipend, stipendium
სტიპენდიანტი stipendmottaker
სტიუარდესა flyvertinne
სტიქიური kaotisk
სტოიკოსი stoiker
სტოიციზმი stoisisme
სტომატოლოგი tannlege

odontolog
სტომატოლოგია odontologi
სტომატოლოგიური odontologisk
სტოქასტიკა stokastikk
სტოქასტიკური stokastisk
სტრატეგია strategi
სტრატეგიული strategisk
სტრატიფიკაცია lagdeling, lagdannelse,

stratifikasjon
სტრატოვულკანი stratovulkan
სტრატოსფერო stratosfære
სტრატოსფერული stratosfærisk
სტრეპტოკოკი streptokokk
სტრეპტომიცინი streptomycin
სტრესი stress
სტრიპტიზი nakendans, nakenscene
სტრიპტიზიორი nakendanserinne, stripperske

სროლა სტრიპტიზიორი
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სტრიქონი linje
სტრობოსკოპი stroboskop
სტრონციუმი strontium
სტროფი strofe, vers
სტრუქტურა struktur
სტრუქტურალიზმი strukturalisme
სტრუქტურირება strukturering
სტრუქტურირებული strukturert
სტრუქტურული strukturell, strukturmessig
სტუდბილეთი studentkort, studiebevis
სტუდენტი student
სტუდენტური studentmessig
სტუდია studio
სტუდკავშირი studentunion, studentforbund,

studentforening
სტუდქალაქი studentby
სტუმართმოყვარე gjestfri, gjestmild,

gjestevennlig
სტუმართმოყვარეობა gjestfrihet, gjestevennskap
სტუმარი gjest, besøker
სტუმარმასპინძლობა vertskap, gjestevertskap
სტუმრობა besøke, gjeste
სუბაკვალური subakvatisk
სუბანტარქტიკული subantarktisk
სუბარქტიკული subarktisk
სუბიექტი subjekt
სუბიექტივიზმი subjektivisme
სუბიექტივისტი subjektivist
სუბიექტური subjektiv
სუბიექტურობა subjektivitet
სუბკულტურა subkultur
სუბლიმატი sublimat
სუბლიმაცია sublimasjon
სუბორდინაცია subordinasjon
სუბსიდია subsidie, tilskudd, stønad
სუბსიდირება subsidiering
სუბსიდირებული subsidiert
სუბსტანცია substans, stoff
სუბტროპიკული subtropisk
სუვენირი suvenir
სუვერენიტეტი suverenitet
სუვერენული suverene
სუკულენტი sukkulent
სულ helt, fullt, fullstendig

totalt
სულგრძელი generøs, sjenerøs, høymodig,

edelmodig, godhjertet
სულგრძელობა høymodighet
სულელი dum, tulling
სულელური dum, tåpelig, absurd
სულთანი sultan
სული sjel, ånd
სულიერება åndelighet

სულიერი åndelig
სულისყვეთება ånd
სულმდაბალი nederdrektig, nedrig
სულმდაბლობა nederdrektighet
სულფატი sulfat
სულფიდი sulfid
სუმბული hyasint, svibel
სუმბულისფერი hyasintfarget
სუმო sumo, sumobryting
სუნამო parfyme
სუნელი krydder, kjøkkenkrydder
სუნთქვა puste

pust, ånde, åndedrett,
respirasjon

სუნი duft, dunst, lukt, odør
სუნიანი luktende
სუნიტი sunnimuslim
სუნიტური sunnimuslimsk, sunnitisk
სუპერვარსკვლავი superstjerne, superdiva
სუპერკომპიუტერი superdatamaskin
სუპერმარკეტი supermarked
სუპერსიმეტრია supersymmetri
სუპერსიმეტრიული supersymmetrisk
სუპერსწრაფი superrask, lynrask, lynkjapp,

lynsnar
სუპი suppe
სურათი bilde

maleri, malerkunst
სურდო snue, neseforkjølelse
სურვილი ønske, lyst
სურვილისამებრ som ønsket
სურნელი aroma, duft, vellukt
სურნელოვანი aromatisk, duftende,

velluktende, velduftende
სურო bergflette, eføy, vedbend
სურსათი dagligvare, matvare
სურწყუნისი februar
სუსპენზია suspensjon
სუსტად svakt
სუსტი svak
სუსხური ær, ærfugl, ederfugl
სუტინიორი hallik, sutenør
სუფთა ren, renslig
სუფიქსი etterstavelse, suffiks
სუფლიორი sufflør, suffløse
სუფლიორობა sufflere
სუფრა bordduk, matbord

duk
სუყველა alle
სუყველაფერი alt, allting
სფერო sfære

område
სფეროიდი sfæroid

სტრიქონი სფეროიდი
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სფერული sfærisk
სფერულობა sfæriskhet
სფინქსი sfinks
სქელი tykk
სქელკანიანი tykkhudet
სქელკედლიანი tykkvegget
სქელნისკარტა tykknebbet
სქელტუჩა tykkleppet
სქელფეხა tykkbeint
სქელქერქიანი tykkbarket
სქელძირიანი tykkbunnet, tykkbotnet
სქელხელება tykkarmet
სქემა skjema
სქემატური skjematisk
სქესი kjønn
სქესობრივი kjønnsmessig, seksuell
სცენა scene, skueplass
სცენარი scenario
სცენარისტი manuskriptforfatter
სცენოგრაფია scenografi
სცენოგრაფიული scenografisk
სწავლა lære, studere

studium
სწავლება opplære, undervise

opplæring, undervisning
სწავლისუნარიანობა lærerdyktighet
სწავლული lærd, utlært
სწორად rett
სწორი flat, slett

opprett, opprettstående
jevn
rett, riktig, korrekt

სწორკუთხა rettvinklet
სწორხაზოვანი likeløpende, rettlinjet
სწრაფად fort, raskt
სწრაფადმოძრავი hurtiggående, rasktgående
სწრაფვა strebe

bestrebelse
სწრაფი fort, hurtig, kjapp, rask, snar
სწრაფმავალი hurtiggående, rasktgående
სწრაფმოქმედი hurtigvirkende
სხდომა forsamling, konferanse
სხეული kropp
სხვა andre, annen, annet, øvrig
სხვაგან annensteds
სხვაგვარად annerledes
სხვაგვარი forskjellig, ulik
სხვადასხვა diverse, forskjelligartet
სხვადასხვაგან flere steder
სხვანაირად annerledes
სხვანაირი forskjellig, annerledes
სხვაობა differens, differanse
სხვენი loft

სხივი stråle
სხივისებრი stråleformet, radiel
სხლტე hekk
სხმა helle, pøse
ტაბუ tabu
ტაბუდადებული tabubelagt
ტაბუირება tabuere, tabuisere
ტაბუირებული tabubelagt
ტაბურეტი krakk, taburett
ტავტოლოგია tautologi
ტავტოლოგიური tautologisk
ტაიგა taiga
ტაივანელი taiwaner
ტაივანური taiwansk, taiwanesisk
ტაილანდელი thailending
ტაილანდური thailandsk
ტაიმი runde, omgang
ტაიფუნი taifun, tyfon
ტალავერი lysthus
ტალახი mudder, skitt, søle, gjørme
ტალახიანი skitten
ტალი flint, flintestein
ტალკი talkum
ტალონი kupong, talong
ტალღა bølge
ტალღისებრი bølgeformig, bølgeformet
ტალღოვანი bølgeformig, bølgeformet
ტალღური bølgeformig, bølgeformet
ტამპონი tampong
ტანადი slank
ტანგენსი tangens
ტანგენციალური tangensiell
ტანგო tango
ტანდემი radarpar
ტანვარჯიში gymnastikk, kroppsøving
ტანი kropp

stamme
ტანინი tannin
ტანინიანი tanninrik
ტანისამოსი klær, kledning, klesdrakt
ტანკერი oljetankskip, oljefartøy,

oljetanker, tankfartøy,
tankbåt, tanker, tankskip

ტანკი panservogn, stridsvogn, tanks
ტანმოვარჯიშე gymnast
ტანრეკი børstepiggsvin, børstepinnsvin
ტანსაცმელი klær, tøy, kledning, klesdrakt,

klesplagg
ტანწერწეტა slank
ტანჯვა lidelse, pine, pinsel
ტანჯული trosvitne, martyr
ტაპირი tapir
ტარა emballasje

სფერული ტარა
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ტარაკანი kakerlakk
ტარანი rambukk
ტარანტული tarantell, fugleedderkopp
ტარება bære

føre, kjøre
ტარი håndtak
ტარიფი tariff, takst
ტარო kolbe
ტარხუნა estragon
ტატუირება tatovering
ტაფა panne, stekepanne
ტაქსა dachshund, grevlinghund
ტაქსი drosje, drosjebil
ტაქსომეტრი taksameter
ტაქსონომია taxonomi
ტაქტი takt
ტაქტიკა taktikk
ტაქტიკური taktisk
ტაში klappe

klapp, håndklapp, applaus
ტაშტი vaskebalje
ტაცება gripe
ტაძარი dom, gudshus, tempel
ტახი villsvin
ტახტი divan

trone, kongetrone
ტაჯიკი tadsjiker
ტაჯიკური tadsjikisk
ტბა innsjø, tjern, innlandssjø
ტბისებრი innsjøliknende
ტბორი dam, vanndam
ტეგანი vinrute
ტევადი rommelig
ტევადობა kapasitet
ტევრი tykning
ტელეანტენა fjernsynsantenne
ტელეანძა teletårn, fjernsynsmast
ტელეარქივი fjernsynsarkiv
ტელეარხი fjernsynskanal, telekanal
ტელებანკი telefonbank
ტელეგადამცემი fjernsynssender
ტელეგადაცემა fjernsynsoverføring,

fjernsynssending
ტელეგრამა telegram
ტელეგრაფი telegraf
ტელეგრაფია telegrafi
ტელეგრაფირება telegrafere

telegrafering
ტელეგრაფისტი telegrafist
ტელედებატი fjernsynsdebatt
ტელეეკრანი fjernsynsskjerm
ტელევარსკვლავი fjernsynsstjerne
ტელევიზია televisjon

ტელევიზორი fjernsyn
ტელეინჟინერი teleingeniør
ტელეკამერა fjernsynskamera
ტელეკომენტატორი fjernsynskommentator
ტელეკომპანია teleselskap
ტელეკომუნიკაცია telekommunikasjon
ტელეკონფერენცია telekonferanse
ტელეკონცერტი fjernsynskonsert
ტელემაუწყებლობა fjernsynskringkasting
ტელემაყურებელი fjernsynsseer, fjernsynstitter
ტელემიმღები fjernsynsmottaker
ტელეობიექტივი telelinse
ტელეოლოგია teleologi
ტელეპათია telepati, fjernfølelse,

tankeoverføring
ტელეჟურნალისტი fjernsynsjournalist,

fjernsynsreporter
ტელეჟურნალისტიკა fjernsynsjournalistikk
ტელერადიომაუწყებლობა kringkasting,

kringkastingsvirksomhet
ტელერეკლამა fjernsynsreklame
ტელერეპორტაჟი fjernsynsreportasje
ტელესკოპი stjernekikkert,

himmelkikkert, teleskop
ტელესკოპური teleskopisk
ტელესტუდია fjernsynsstudio
ტელეტრანსლაცია fjernsynskringkasting
ტელეფაქსი telefaks
ტელეფონი telefon
ტელეფონია telefoni
ტელეფონისტი telefonist
ტელეფონური telefonisk
ტელექსი fjernskriver
ტელეწამყვანი fjernsynsvert,

fjernsynsvertinne
ტელური tellur
ტემბრი timbre, klang, klangfarge
ტემპერამენტი temperament
ტემპერამენტიანი temperamentsfull
ტემპერატურა temperatur
ტემპერატურაგამძლე temperaturbestandig
ტემპერატურული temperaturmessig
ტემპი fart, tempo
ტენდენცია tendens, trend
ტენდენციური tendensiøs
ტენდერი anbud
ტენზორი tensor
ტენიანობა fukt, fuktighetsgrad
ტენორი tenor, tenorstemme
ტენტი telt
ტერაბაიტი terabyte
ტერაბიტი terabit
ტერავატი terawatt

ტარაკანი ტერავატი
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ტერაკოტა terrakotta
ტერაკოტისფერი terrakottafarget
ტერარიუმი terrarium
ტერასა terrasse
ტერასოვანი terrasseformet
ტერაქტი terroristaksjon,

terroristangrep, terrorangrep,
terrorhandling

ტერაჯოული terajoule
ტერაჰერცი terahertz
ტერიერი terrier
ტერიტორია territorium
ტერიტორიული territorial
ტერმინალი terminal
ტერმინი term, fagord, faguttrykk
ტერმინოლოგია terminologi, fagspråk
ტერმინოლოგიური terminologisk
ტერმიტი termitt
ტერორი terror, redselsherredømme,

skrekkvelde
ტერორიზება terrorisere

terrorisering
ტერორიზმი terrorisme
ტერორისტი terrorist
ტერორისტული terroristisk
ტერფი fot
ტესტი test
ტესტირება teste, testing
ტესტოსტერონი testosteron
ტეტრაგონი tetragon
ტეტრაედრი tetraeder
ტეტრაედრისებრი tetraederformet
ტექდათვალიერება bilkontroll
ტექნიკა teknikk
ტექნიკოსი tekniker
ტექნიკუმი yrkesfaglig skole
ტექნიკური teknisk
ტექნოკრატი teknokrat
ტექნოკრატია teknokrati, ekspertokrati
ტექნოკრატიული teknokratisk
ტექნოლოგი teknolog
ტექნოლოგია teknologi
ტექნოლოგიური teknologisk, teknologibasert
ტექსტი tekst
ტექსტილი tekstil
ტექტონიკა tektonikk
ტექტონიკური tektonisk
ტვინგამორეცხილი hjernevasket
ტვინი hjerne
ტვირთბრუნვა godstrafikk
ტვირთვა laste
ტვირთი vekt, byrde, last
ტვირთნაკადი godstrafikk

ტივი flåte
ტივტივა dobbe, flottør, bøye
ტივტივი flyte
ტილდა tilde
ტილი hodelus, lus
ტილიანი luset
ტილო fille, klut

lerret, kanvas
ტიპი art, slag, sort, type
ტიპიური typisk
ტიპოგრაფი boktrykker
ტიპოგრაფია boktrykkeri, trykkeri,

typografi
ტიპოგრაფიული typografisk
ტიპოლოგია typologi
ტირანი tyrann, voldshersker
ტირანია tyranni, voldsherredømme
ტირანოზავრი tyrannosaurus
ტირაჟი opplag
ტირე tankestrek
ტირილი gråte
ტირიფი pil, piletre
ტირიფნარი pilekratt, pilealle, vidjekjerr
ტიტა tulipan
ტიტანი titan
ტიტანური titanisk
ტიტველი bar, naken, avkledd
ტიტისებური tulipanformet
ტიტლიკანა bar, naken
ტიტული tittel
ტიული tyll
ტიფი tyfus
ტიფისმაგვარი tyfusliknende
ტიხარი skillevegg
ტკაცუნი knake, knekke
ტკბილეული godteri, slikkeri, søtsaker
ტკბილი søt
ტკბობა kose
ტკეპნა stampe
ტკივილგამაყუჩებელი smertestillende
ტკივილი pine, smerte, verk
ტკიპა flått, midd
ტოლგვერდა likesidet, likesidig
ტოლერანტობა toleranse
ტოლერანტული tolerant
ტოლი lik, ekvivalent
ტოლკუთხა likevinklet
ტოლმა kålrull, kålrulett
ტოლობა likhet
ტოლფასი ekvivalent, ensbetydende,

jevngod, likeverdig, jamgod,
jamverdig, likebetydende

ტოლქმედი resultant

ტერაკოტა ტოლქმედი
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ტომარა sekk
ტომატი tomat
ტომი bind

stamme
ტომოგრაფია tomografi
ტომოგრაფიული tomografisk
ტონა tonn
ტონალობა tonalitet
ტონალური tonal
ტონზილიტი tonsillitt
ტონი tone
ტონობით tonnevis
ტოპმოდელი toppmodell
ტოპოგრაფი topograf
ტოპოგრაფია topografi
ტოპოგრაფიული topografisk
ტოპოლოგია topologi
ტოპოლოგიური topologisk
ტოპონიმი stedsnavn, toponym
ტორეადორი tyrefekter, toreador
ტორნადო tornado
ტოროლა lerke
ტორპედო torpedo
ტორტი kake, bløtkake
ტორფი torv
ტოტალიტარიზმი totalitarisme
ტოტალიტარული totalitær
ტოტალური total
ტოტი grein, gren, kvist
ტოქსიკოლოგი toksikolog
ტოქსიკოლოგია toksikologi
ტოქსიკოლოგიური toksikologisk
ტოქსიკომანი toksikoman
ტოქსიკომანია toksikomani
ტოქსიკური toksisk, miljøgiftholdig
ტოქსიკურობა toksisitet, giftighet
ტოქსოპლაზმოზი toksoplasmose
ტრაბახა skrythals, storskryter,

skrytepave
ტრაბახი skryte
ტრაგედია tragedie
ტრაგიკომედია tragikomedie
ტრაგიკომიკური tragikomisk
ტრაგიკული tragisk
ტრადესკანცია jødeblom, vandrejøde
ტრადიცია tradisjon
ტრადიციადქცეული tradisjonell
ტრადიციისამებრ tradisjonelt
ტრადიციონალიზმი tradisjonalisme
ტრადიციონალისტი tradisjonalist
ტრადიციონალისტური tradisjonalistisk
ტრადიციულად tradisjonelt

ტრადიციული tradisjonell, tradisjonsbasert,
tradisjonsmessig

ტრაექტორია bane
ტრავმა traume, skade
ტრავმატული traumatisk
ტრამვაი sporvogn, trikk
ტრამპლინი springbrett, stupebrett,

trampoline
hoppbakke

ტრანზისტორი transistor
ტრანზიტი transitt
ტრანზიტული transitiv
ტრანზიტულობა transitivitet
ტრანსატლანტიკური transatlantisk
ტრანსევროპული transeuropeisk
ტრანსვერსალური transversal
ტრანსკავკასიური transkaukasisk
ტრანსკასპიური transkaspisk
ტრანსლაცია translasjon
ტრანსლიტერაცია translitterasjon
ტრანსმისია transmisjon
ტრანსპირაცია transpirasjon
ტრანსპლანტაცია transplantasjon
ტრანსპოზიცია transposisjon
ტრანსპონირება transponere
ტრანსპორტი samferdsel, transport
ტრანსპორტიორი transportør
ტრანსპორტირება transportere, frakte
ტრანსპორტირი transportør
ტრანსფორმატორი transformator
ტრანსფორმაცია transformasjon
ტრანსფორმირებული transformert
ტრანსცენდენტაზმი transcendentalisme
ტრანსცენდენტალისტი transcendentalist
ტრანსცენდენტალური transcendental
ტრანსცენდენტური transcendent
ტრანშეა skyttergrav
ტრაპეცია trapes
ტრაპეციისებრი trapesformet
ტრაპი trapp
ტრასა ferdselsåre, trafikkåre,

transportåre
ტრასნკრიფცია transkripsjon
ტრაქტატი traktat
ტრაქტორი traktor
ტრაქტორისტი traktorfører
ტრენაჟორი treningsapparat
ტრიალი dreie, spinne, snurre
ტრიანგულაცია triangulasjon
ტრიბუნა tribune
ტრიბუნალი domstol, tribunal
ტრიგონომეტრია trigonometri
ტრიგონომეტრიული trigonometrisk

ტომარა ტრიგონომეტრიული
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ტრივიალური triviell
ტრილიონი billion
ტრილოგია trilogi
ტრიო trio
ტრიტიუმი tritium
ტრიტონი vannsalamander
ტრიუმფალური triumfal, triumfartet
ტრიუმფატორი triumfator
ტრიუმფი triumf
ტრიცეფსი triceps
ტროლეიბუსი trolleybuss, strømbuss,

trådbuss
ტროლი troll
ტრომბონი basun
ტროპიკი tropik
ტროპიკული tropisk
ტროპოპაუზა tropopause
ტროპოსფერო troposfære
ტროპოსფერული troposfærisk
ტროტუარი fortau
ტროფეი trofe
ტრუსი truse, underbukse
ტრფიალი beundre, tilbe

beundring, tilbedelse,
adorasjon

ტუალეტი do, toalett
ტუბერკულოზი tuberkulose
ტუბი tube
ტუზი ess
ტუია tuja
ტუმბა nattbord
ტუმბვა pumpe
ტუმბო pumpe
ტუნდრა tundra
ტუნდრისებური tundraliknende
ტურა sjakal
ტურბინა turbin
ტურბულენტობა turbulens
ტურბულენტური turbulent
ტური reise
ტურიზმი reiseliv, turisme, turistnæring,

turistindustri, turistbransje,
reisebransje, reiselivsbransje,
reiselivsnæring

ტურისტი turist
ტურისტული turistisk, turistmessig
ტურნირი kamp, turnering
ტუროპერატორი reiselivsoperatør, turoperatør,

reisebyrå
ტუსაღი arrestant, fengselsfugl, innsatt,

soningsfange
ტუტე alkali, lut
ტუტუცი dum, tosket

ტუფი tuff, tuffstein
ტუში tusj
ტუჩი leppe
ტუჩისებრი leppeformet
ტყავი skinn, lær
ტყაპუნი klappe
ტყე skog
ტყემალი kirsebærplomme
ტყვე fange
ტყვედაყვანილი fangen, ifangetatt
ტყვედჩავარდნილი fangen, ifangetatt
ტყვეობა fangenskap
ტყვია bly

kule
ტყვიაგაუმტარი skuddsikker
ტყვიამფრქვევი maskingevær
ტყვიისფერი blyfarget
ტყიანი skogbevokst, skogkledd,

skogrik
ტყიური villmann
ტყუილი løgn
ტყუპები tvillingpar, tvillinger
ტყუპი tvilling
ტყუპისცალი tvilling, tvillingsøsken
უადგილო upassende
უავტორო forfatterløs
უაზრო absurd, meningsløs,

meningtom
უაზრობა absurditet, meningsløshet
უაზროდ meningsløst
უალკოჰოლო alkoholfri
უამბიციო uambisiøs
უამინდობა uvær, illvær, styggevær
უამისოდ uten det
უამრავი massevis
უამრავჯერ mange ganger
უანგარო uselvisk, uegennyttig
უანგარობა uselviskhet, uegennyttighet
უარესად verre
უარესი verre, verst
უარი avslag, avvisning, nekting
უარყოფა avvise, nekte

motbevise
უარყოფითი negativ
უარყოფილი avvist
უაქცენტო aksentfri
უაქციზო aksisfri
უაღრესად veldig, svært
უაღრესი umåtelig, veldig
უახლესი aller nyest
უახლოესი nærmest
უბადლო uforlignelig, uforliknelig,

makeløs

ტრივიალური უბადლო
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უბადრუკი stakkars, miserabel, elendig
უბადრუკობა misere, elendighet
უბანი bydel, distrikt, strøk
უბე bukt

skjød
უბედურება uhell, ulykke, katastrofe
უბედურებაგამოვლილი som har gjennomgått

nødssituasjon
უბედური miserabel, ulykkelig
უბერებელი evigung
უბილეთო billettløs
უბილეთოდ uten billett, billettløst
უბნელესი bekmørk
უბოდიშო uhøflig, usjenert,

uforskammet, ignorant,
respektløs

უბრალო enkel, vanlig, alminnelig
უბრალოდ bare

enkelt
უგამოცდო eksamensfri
უგანზომილებო benevningsløs

dimensjonsløs
უგარანტიო garantiløs
უგემოვნო smakløs
უგემოვნობა usmak
უგემური usmakelig
უგვიანესი aller senest
უგოგირდო svovelfri
უგონო bevisstløs
უგულებელმყოფელი nedsettende
უგულებელყოფა forsmå, forsømme, neglisjere,

overse
უგულისყურო hensynsløs
უგულო hjerteløs, ufølsom
უგულობა hjerteløshet
უგუნურად dumt
უგუნური dum, uklok, ufornuftig
უგუნურობა dumhet, vettløshet
უდაბლესი nederst
უდაბნო ørken, ørkenområde,

ørkenterreng
უდაბნოსმაგვარი ørkenaktig, ørkenlignende
უდავო ubestridelig, udiskutabel,

ugjendrivelig, uimotsigelig,
unektelig, utvilsom

უდავოდ ubestridelig, ugjendrivelig,
uimotsigelig, unektelig

უდანაკარგო tapsfri
უდანაკარგოდ uten tap
უდანაკლისოდ uten tap
უდანაშაულო uskyldig, skyldfri
უდანაშაულობა uskyldighet

უდარდელი bekymringsløs, bekymringsfri,
ubekymret, sorgfri, sorgløs

უდარდელობა bekymringsløshet, sorgløshet
უდედმამო foreldreløs
უდედო morløs
უდენო strømløs
უდენობა strømløshet
უდენოდ uten strøm
უდიდებულესობა majestet, høyhet, storhet
უდიდესი størst
უდისციპლინო udisiplinert, disiplinløs
უდისციპლინობა disiplinmangel, disiplinløshet
უდოპინგო dopingfri
უდრეკი bergfast, ubøyelig
უდროო utidig, utidsmessig
უდროოდ utide
უეკრანო skjermløs
უემოციო følelsesløs, følelsesfattig,

følelseskald
უენო språkløs
უეცარი plutselig, uventet
უეცრად plutselig, uventet
უეჭველად visst, uten tvil
უეჭველი tvilløs, utvilsom, viss
უვადო tidsubegrenset
უვარგისი dårlig, elendig

udyktig, uegnet, uanvendelig
უვარგისობა uanvendelighet, ubrukbarhet,

ubrukelighet, uegnethet
უვარსკვლავო stjerneløs
უვარჯიშებელი utrent, utrenet
უვიბრაციო vibrasjonsfri
უვიზო visumfri
უვიზოდ uten visum
უვიცი uhøflig, uforskammet,

uoppdragen, ignorant,
respektløs

უვიცობა uhøflighet
უვნებელი uskadelig, usårlig

usårbar
უვნებელყოფა ufarliggjøre, uskadeliggjøre
უვნებელყოფილი uskadeliggjort
უვნები uskadelig, usårlig

usårbar
უვნებლობა usårbarhet
უზარმაზარი enorm, kjempestor, svær
უზბეკი usbek, usbeker, usbekistaner
უზბეკური usbekisk, usbekistansk
უზენაესი høyeste
უზნეო amoralsk, umoralsk
უზნეობა amoralitet, amoralskhet
უზომო umåtelig, urimelig, bunnløs

უბადრუკი უზომო
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უზრდელი udannet, uhøflig, uoppdragen,
ignorant, respektløs

უზრდელობა uhøflighet
უზრუნველი bekymringsløs, ubekymret,

sorgfri
უზრუნველყოფა forsyne

forsørge, sikre, trygge
forsyning
sikring

უზრუნველყოფილი bemidlet, velstående
უზურპატორი usurpator
უზურპაცია usurpasjon
უზურპირება usurpere
უზუსტო upresis, unøyaktig
უზუსტობა upresisjon, unøyaktighet
უთავაზო uhøflig
უთავბოლო usammenhengende
უთავო hodeløs
უთავობა hodeløshet
უთანასწორო ulike
უთანასწორობა ulikhet
უთანხმოება uenighet, uoverensstemmelse,

uoverenskomst
უთვალავი talløs, utallet, utellelig
უთმო hårløs
უთო strykejern
უთოვლო snøfri, snøløs
უთუო tvilløs, utvilsom, viss
უთუოდ visst, helt sikkert
უთქვენოდ uten dere
უთქმელი usagt
უიარაღო ubevæpnet, uvæpnet, våpenløs
უიაფესი aller billigst
უიდეო ideløs
უილუზიო illusjonsløs
უიმედო håpløs, mistrøstig, trøstesløs
უიმედობა håpløshet, desperasjon
უიმედოდ håpløs
უიმისოდ uten det
უინიციატივო initiativløs
უინტერესო interesseløs, uinteressant
უინტუიციო intuisjonsløs
უიღბლო uheldig, mislykket
უიღბლობა uflaks, uhell
უიშვიათესი veldig sjelden, sjeldsynt
უკაბელო kabelløs, kabelfri
უკადრისა springfrø
უკამერო slangeløs
უკან bak, bakover, bakpå

baketter
tilbake

უკანა bakerst, baklengs
უკანალი rumpe, ræv

უკანასკნელი sist
უკანდახევა bakke, trekke tilbake

tilbaketrekking
უკანონო ulovlig, urettmessig, lovløs,

rettsløs
უკანონობა ulovlighet, lovløshet
უკაპიკო pengeløs
უკაცრავად unnskyld
უკაცრიელი folketom, mennesketom, vill,

ødslig, øde
უკბილო tannløs
უკბილობა tannløshet
უკეთ bedre
უკეთესი bedre
უკეთესობა forbedring
უკვალო sporløs
უკვდავა evighetsblomst
უკვდავება udødelighet, immortalitet
უკვდავი udødelig, immortell
უკვდავყოფა forevige, udødeliggjøre
უკვდავყოფილი udødeliggjort
უკვე allerede
უკიდურესად ytterlig, svært, ekstremt
უკიდურესი ytterliggående, ytterst,

ekstrem
უკიდურესობა ytterlighet, ekstrem
უკლებლივ absolutt
უკმარისობა mangel
უკმაყოფილება misnøye, utilfredshet
უკმაყოფილო misfornøyd, misnøyd, utilfreds
უკნიდან bakenfra, bakfra
უკომპრომისო kompromissløs, umedgjørlig
უკომპრომისობა kompromissløshet,

umedgjørlighet
უკონტაქტო kontaktfri, kontaktløs
უკონტრაქტო kontraktløs
უკონტროლო ukontrollert
უკოფეინო koffeinfri
უკრაინელი ukrainer
უკრაინულენოვანი ukrainskspråklig
უკრაინული ukrainsk
უკუგდება avvise, avslå, tilbakevise
უკუდო haleløs
უკუკავშირი tilbakekopling
უკულტურო kulturløs
უკულტურობა ukultur, kulturløshet
უკუმშველი inkompressibel,

usammentrykkbar
უკუპირობა motbetingelse
უკუპროპორციული omvendt proporsjonal
უკურეაქცია motreaksjon
უკურნებელი uhelbredelig, ulegelig
უკუსვლა tilbakegang, tilbakeskritt

უზრდელი უკუსვლა
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უკუფაზა motfase
უკუქმედება motvirke

motkraft
tilbakevirkning

უკუქცევა lavvanne
უკუღმა baklengs, vrang, bakvendt
უკუღმართი baklengs, vrang, bakvendt
უკუჩვენება kontraindikasjon
ულაზათო utiltrekkende
ულამაზესი penest
ულამაზო stygg
ულაპარაკო ubetinget
ულაქო plettfri, flekkfri, prikkfri
ულევი uuttømmelig
ულვაშებდამშვენებული bartet
ულვაშებიანი bartet
ულვაში bart, mustasje
ულვაშიანი bartet
ულიანდაგო skinneløs
ულიდერო lederløs
ულიფო behåløs
ულიცენზიო løyveløs, ulisensiert
ულტიმატუმი ultimatum
ულტრაბგერა ultralyd
ულტრათანამედროვე ultramoderne
ულტრაიისფერი ultrafiolett
ულტრაკონსერვატიული ultrakonservativ
ულტრამოკლე ultrakort
ულტრანაციონალისტი ultranasjonalist
ულტრანაციონალისტური ultranasjonalistisk
ულტრარადიკალი ultraradikal
ულტრასონოგრაფია ultralyddiagnostikk,

ultralydundersøkelse,
ultrasonografi

ულტრასწრაფი ultrarask, lynrask, lynkjapp,
lynsnar, brennsnar

ულუმბო bukkehornkløver, ostekløver
ულუფა porsjon
უმაგალითო makeløs
უმადო uappetittelig, appetittløs,

matlei
უმადობა uappetittlighet, appetittløshet,

appetittmangel
უმადური utakknemlig
უმადურობა utakknemlighet
უმავთულო trådløs
უმამო faderløs, farløs
უმანკო uskyld, uskyldig

jomfruelig
უმანკოება uskyldighet

jomfrudom, jomfruelighet
უმართავი ustyrlig, ustyrbar
უმარილო usaltet

უმაღლესდამთავრებული akademiker,
universitetsutdannet,
høyskoleutdannet

უმაღლესი øverst
høyest

უმდიდრესი kjemperik, rikest
უმეთვალყუროდ uten tilsyn
უმეტესი flest
უმეტესობა flestepart
უმეცარი uvitende, ukunnig
უმთავრესი aller viktigst
უმი rå
უმიზეზო grunnløs
უმიზეზოდ uten grunn
უმიზნო målløs
უმიზნოდ uten mål
უმისამართო uadressert
უმიწო jordløs
უმკაცრესი kjempestreng, strengest
უმნიშვნელო ubetydelig, uviktig
უმნიშვნელოვანესი kjempeviktig, viktigst
უმოტივაციო motivasjonsløs
უმოქმედო uvirksom
უმოქმედობა uvirksomhet
უმოწყალო nådeløs
უმრავლესობა flertall, flestepart
უმსგავსობა uanstendighet
უმტვრევი uknuselig
უმტკივნეულო smertefri
უმუშევარი arbeidsledig, arbeidsløs
უმუშევრობა arbeidsledighet, arbeidsløshet
უმშვენიერესი kjempefin
უმცირესი minst
უმცირესობა mindretall, minoritet
უმცროსი yngre
უმძლავრესი kjempesterk
უმწეო hjelpeløs
უმწეობა hjelpeløshet
უმწვრთნელო trenerløs
უმწიკვლო prikkfri, flekkfri
უმწიფარი umoden
უმწიფრობა umodenhet, umodenskap
უნაბი jujuber, brystbær
უნაგირი sadel, sal
უნაგირისებრი sadelformet
უნაკლო lytefri, lyteløs, prikkfri, feilfri,

upåklagelig
უნალექო nedbørfattig
უნამუსო samvittighetsløs
უნამუსობა samvittighetsløshet
უნამუსოდ samvittighetsløst
უნაოჭებო rynkfri
უნარი evne, ferdighet, givnad
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უნარიანი dugelig, dyktig, evnerik
უნარიანობა evne, ferdighet, dyktighet
უნარკოზოდ uten bedøvelse
უნარკოტიკო narkotikafri
უნაყოფო ufruktbar
უნაყოფობა ufruktbarhet
უნახშირო kullfri
უნგრელი madjar, ungarer
უნგრული madjarsk, ungarsk
უნდობლობა mistillit, mistro
უნებართვოდ uten tillatelse
უნებისყოფო viljeløs, viljesvak
უნებისყოფობა viljeløshet, viljesvakhet
უნებლიე utilsiktet
უნებლიეთ utilsiktet
უნებური ufrivillig
უნებურობა ufrivillighet
უნიათო evneløs, udugelig, udyktig,

tiltaksløs
უნიათობა evneløshet, udugelighet,

udyktighet, tiltaksløshet
უნივერსალური universal, universell,

allmenngyldig
უნივერსიტეტი universitet
უნიკალური unik
უნიკელო nikkelfri
უნიკოტინო nikotinfri
უნისლო tåkefri
უნიტაზი klosettskål
უნიფორმა uniform
უნიციკლი etthjulssykkel
უნიჭო talentløs, ubegavet
უნიჭობა ubegavethet
უნომრო nummerløs
უნუგეშო trøstesløs, utrøstelig
უნუგეშობა trøstesløshet, utrøstelighet
უნცია unse
უპარტიო partiløs
უპასპორტო passløs
უპასუხისმგებლო ansvarsløs, uansvarlig
უპასუხისმგებლობა ansvarsløshet, uansvarlighet
უპასუხო svarsløs
უპატიებელი utilgivelig
უპატივცემლობა respektløshet
უპატიოსნო uærlig, æreløs
უპატრონო herreløs, eierløs, vandrevet
უპატრონობა herreløshet
უპერსპექტივო perspektivløs, utsiktsløs
უპერსპექტივობა utsiktsløshet
უპილოტო førerløs, ubemannet
უპირატესად hovedsakelig, fortrinnsvis,

først og fremst
უპირატესი fortrinnlig

უპირატესობა fordel, forrett, fortrinn
preferanse

უპირველესი aller først
უპირობო ubetinget, betingelsesløs,

vilkårsløs
უპირობოდ ubetinget, absolutt
უპოპულარულესი kjempepopulær
უპრეტენზიო upretensiøs, kravløs
უპრივილეგიო privilegieløs
უპრინციპო prinsippløs
უპრინციპობა prinsippløshet
უპრობლემო problemfri, uproblematisk
უპრობლემოდ problemfritt
უპროცენტო rentefri
უპურო brødløs
უჟანგავი rustfri, korrosjonsbestandig
უჟანგბადო oksygenfri
ურანი uran
ურბანიზაცია urbanisasjon
ურდო horde
ურდუ urdu
ურეთრა urinrør
ურეკლამო reklamefri
ურემი kjerre
ურესურსო ressursløs
ურეცეპტო reseptfri
ურთიერთ gjensidig
ურთიერთგაგება gjensidig forståelse
ურთიერთგადამფარავი gjensidig overlappende
ურთიერთგამაძლიერებელიgjensidig forsterkende
ურთიერთგამომრიცხავი gjensidig utelukkende
ურთიერთდაკავშირებული sammenkoblet
ურთიერთდახმარება gjensidig hjelp
ურთიერთთანამშრომლობა samarbeid, kollaborasjon,

kooperasjon
ურთიერთკავშირი forhold
ურთიერთმიმართება sammenheng
ურთიერთნდობა gjensidig tillit
ურთიერთობა forhold, omgang
ურთიერთობები forhold
ურთიერთპატივისცემა gjensidig respekt
ურთიერთსაპირისპირო motstridende
ურთიერთსასარგებლო gjensidig nyttig
ურთიერთსიძულვილი gjensidig hat
ურთიერთსროლა skuddveksling
ურთიერთქმედება interaksjon, vekselvirkning
ურთიერთშეთანხმებული samordnet, samtykket
ურთიერთშეხება tilknytning
ურთიერთცალსახა bijektiv
ურთულესი kjempevanskelig, kjempetøff
ურთხელი barlind, taks
ურიკა tralle
ურისკო risikofri
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ურიცხვი talløs, utallet, utellelig
ურნა urne
ურო slegge, storslegge
უროლოგი urolog
უროლოგია urologi
უროლოგიური urologisk
ურყევი bergfast, urokkelig
ურჩი ulydig
ურჩხული ubeist, udyr, uhyre
ურცხვად skamløst, uforskammet
ურცხვი skamløs, uforskammet
ურცხვობა skamløshet
ურწმუნო kirkefremmed
ურჯულო kirkefremmed
უსაზიზღრესი ekkel, foraktelig, vemmelig
უსაზღვრო grenseløs, ubegrenset
უსაზღვროდ uten grenser
უსათაურო tittelløs, overskriftsløs
უსამართლო urettferdig
უსამართლობა urettferdighet
უსამსახუროდ uten jobb
უსარგებლო nytteløs, unyttig
უსარგებლობა gagnløshet
უსასრულო endeløs, uendelig, infinitt
უსასრულობა uendelig

uendelighet, endeløshet
უსასრულოგანზომილებიანიuendeligdimensjonal
უსასტიკესი veldig brutal
უსასყიდლო gratis
უსასყიდლოდ gratis
უსაფრთხო sikker, trygg, ufarlig, farefri
უსაფრთხოდ sikkert, trygt
უსაფრთხოება sikkerhet, trygghet
უსაფუძვლო grunnløs
უსაფუძვლობა grunnløshet
უსაფუძვლოდ uten grunn
უსაქმური dagdriver, lediggjenger
უსაქმურობა dagdriveri
უსაყვარლესი aller kjæreste
უსაშველო redningsløs
უსაჩუქროდ uten presang
უსახელო navnløs
უსახელურო håndtaksløs

ermeløs
უსახლკარო hjemløs, husløs, bostedsløs
უსახლკარობა hjemløshet
უსახური stygg
უსენსაციო sensasjonsfri
უსიამოვნება ubehagelighet

trøbbel
უსიამოვნო ubehagelig, uhyggelig,

utrivelig
უსიმპტომო symptomfri

უსინათლო synshemmet, blind
უსინდისო samvittighetsløs, samvettsløs
უსინდისობა skamløshet,

samvittighetsløshet
უსინდისოდ samvittighetsløst
უსირცხვილო skamløs, uforskammet
უსირცხვილობა skamløshet
უსირცხვილოდ skamløst
უსისტემო systemløs
უსისხლო ublodig
უსიტყვო ordløs
უსიყვარულო kjærlighetsløs
უსიყვარულობა kjærlighetsløshet
უსიყვარულოდ uten kjærlighet
უსიცოცხლო livløs
უსიცოცხლოდ livløst
უსიხარულო gledeløs
უსპილენძო kopperfri
უსპირტო spritløs
უსულგულობა hjerteløshet
უსულო sjelløs
უსუნო luktløs
უსუნობა luktløshet
უსუსტესი veldig svak
უსუსური kraftløs, maktløs, udugelig,

udyktig, uegnet, evneløs
უსუფთაო urenslig
უსუფთაობა urenslighet
უსქესო kjønnsløs
უსწავლელი ulærd, uskolert
უსწორმასწორო ujevn
უსწრაფესი lynrask, lynkjapp, lynsnar
უტარო håndtaksløs
უტაქტო taktløs
უტემპერამენტო temperamentsløs
უტემპერამენტობა temperamentsløshet
უტვინო vettløs
უტვინობა vettløshet
უტილიტარიზმი utilitarisme
უტოლობა ulikhet
უტოპია utopi
უტოპიური utopisk
უტყუარი sikker, ufeilbar, ufeilbarlig
უტყუარობა ufeilbarhet, ufeilbarlighet
უულვაშო bartløs
უუნაგირო sadelløs
უუნარო evneløs, udugelig, udyktig,

evnefattig
უუნარობა evneløshet, udugelighet,

udyktighet
უუფლებო rettløs
უუფლებობა rettløshet
უფალი gud, herre
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უფანტაზიო fantasiløs
უფასო gratis, kostnadsfri
უფასოდ gratis
უფერული fargeløs
უფერულობა fargeløshet
უფესვო rotløs
უფლება rettighet
უფლებამოსილება fullmakt, myndighet,

beslutningsevne
უფლებამოსილი fullmektig, beslutningsdyktig
უფლისწული prins
უფოლოგი ufolog
უფოლოგია ufologi
უფოლოგიური ufologisk
უფორმო formløs
უფრთო ubevinget
უფრო enda

mer
უფროსი sjef

voksen
უფსკრული avgrunn, avgrunnsdyp
უფულო pengeløs
უქალო kvinneløs
უქალობა kvinneløshet
უქარო vindfri
უქაღალდო papirløs
უქმად forgjeves
უქმი virkningsløs
უქონლობა mangel
უქრობი uslokkelig
უღარიბესი lutfattig
უღატაკესი lutfattig
უღელი åk
უღელტეხილი fjellovergang, fjellpass
უღიმღამო dyster
უღირსი æreløs
უღირსობა æreløshet
უღლება bøye

bøyning
უღმერთო gudløs
უღრუბლო skyfri
უყურადღებო uoppmerksom, uaktsom,

uforsiktig, upåpasselig
უყურადღებობა uoppmerksomhet,

uaktsomhet, uforsiktighet,
upåpasselighet

უშანსო sjanseløs
უშარვლო bukseløs
უშაქრო sukkerfri
უშედეგო resultatløs, fruktesløs,

virkningsløs
უშედეგობა resultatløshet
უშედეგოდ uten resultat

უშენოდ uten deg
უშეცდომო feilfri
უშველებელი enorm, kjempestor, svær
უშვილო barnløs
უშვილობა barnløshet
უშინაარსო betydningsløs

innholdsfattig
უშიშარი fryktløs, uredd
უშიშროება sikkerhet
უშნო stygg
უშნოდ ille
უშრეტი uuttømmelig, uslitelig
უშუალო direkte

umiddelbar
უშუალობა umiddelbarhet
უშუალოდ direkte

umiddelbart
უშფოთველი bekymringsløs, bekymringsfri,

ubekymret, sorgfri, sorgløs
უშფოთველობა sorgløshet
უშხამო giftløs
უჩემოდ uten meg
უჩვენოდ uten oss
უჩვეულო ualminnelig, uvanlig
უჩვეულობა ualminnelighet
უჩინარი usynlig
უჩრდილო skyggeløs
უცებ plutselig
უცვეთელი uslitelig, slitesterk
უცვლელად uforandret
უცვლელი uendret, uforandret
უცნაურად underlig
უცნაური merkelig, underlig
უცნაურობა underlighet
უცნობი ukjent
უცოდველი usyndig, syndfri
უცოდინარი uvitende, kunnskapsløs
უცოდინარობა uvett, uvitenhet,

kunnskapsmangel
უცოლო ugift
უცუნა tidløs
უცხენო hesteløs
უცხიმო fettfri
უცხო fremmed

utenlandsk
უცხოეთი utland
უცხოელი utlending
უცხოენოვანი fremmedspråklig
უცხოპლანეტელი alien, romvesen
უცხოური fremmed

utenlandsk
უძველესი urgammel, utgammel
უძილო søvnløs

უფანტაზიო უძილო
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უძილობა søvnløshet
უძინარი søvnløs
უძლეველი uslåelig, uovervinnelig
უძლიერესი sterkest
უძლურება maktløshet, kraftløshet
უძლური kraftløs, maktløs
უძნელესი kjempevanskelig
უძოვარა ballblom, eggeblomme
უძრავი ubevegelig, urørlig,

bevegelsesløs
უძრაობა ubevegelighet
უწესრიგო uordentlig, kaotisk
უწესრიგობა uorden, kaos
უწვერო skjeggløs
უწვერულვაშო skjegg og bartløs
უწიგნური analfabet
უწიგნურობა analfabetisme
უწინ før, forut, tidligere
უწინდელი tidligere, forrige
უწმაწური uforskammet
უწმინდესი allerhelligst
უწმინდესობა hellighet
უწონადი vektløs
უწონადობა vektløshet
უწყება etat, myndighet, vesen
უწყვეტად uavbrutt, kontinuerligt
უწყვეტი sammenhengende, uavbrutt,

kontinuerlig, avbruddsfri
უწყვეტობა kontinuitet
უწყვილო upar
უწყინარი harmløs, uskadelig, ufarlig
უწყინარობა harmløshet
უწყლო vannfri
უჭკუო vettløs
უჭკუობა vettløshet
უხალისო nedstemt, motvillig, viljeløs,

gledeløs
უხალისობა ulyst, uvilje, motvilje
უხალისოდ motvillig, ugjerne
უხამსი uforskammet
უხამსობა uforskammethet
უხარვეზო lytefri, lyteløs
უხარისხო kvalitetsløs, lavkvalitets
უხასიათო humørløs
უხასიათობა humørløshet
უხეირო udugelig
უხელფასო ulønnet
უხელფასოდ uten lønn
უხელშეკრულებო kontraktløs
უხერხემლო virvelløs
უხეში rå, grov, ufin

grusom
უხეშობა grovhet

უხვი fyldig, overflødig
უხილავი usynlig
უხიფათო trygg, ufarlig, farefri
უხმარი ubrukt
უხმაურო lydløs, støyfri
უხმო lydløs, stemmeløs
უხორცო kjøttfri
უხსენებელი unevnt

krypdyr
უხსნარი uløselig
უხსნარობა uoppløselighet
უხსოვარი uminnelig
უხუცესი eldstemann, nestor
უჯერი umettet
უჯიშო utartet, vanslektet
უჯრა skuff
უჯრედებიანი rutet, rutemønstret
უჯრედი celle

rute
უჰაერო luftfri, lufttom
უჰალსტუხო slipsløs
უჰალსტუხოდ uten slips
ფაგოციტი fagocytt
ფავორიტი favoritt
ფაზა fase
ფათათური vott
ფაილი fil
ფაიფური porselen
ფაიფურისებრი porselenaktig
ფაკულტატიური fakultativ, valgfri
ფაკულტეტი fakultet
ფალოსი fallos
ფალსიფიკატორი forfalsker, falskner
ფალსიფიკაცია forfalskning, falsifikasjon
ფალსიფიცირებული forfalsket
ფანატიზმი fanatisme
ფანატიკოსი fanatiker
ფანატიკური fanatisk
ფანერი finer, kryssfiner, finerplate
ფანტაზია fantasi, drømmeri

forestillingsevne,
innbilningskraft

ფანტაზიორი fantast, dagdrømmer,
drømmer

ფანტაზიორობა fantasere, fable, fabulere
ფანტასტიკა fantastikk
ფანტასტიკური fantastisk
ფანქარი blyant
ფანჯარა vindu
ფარა billys, kjørelys

flokk, hjord
ფარანი lykt, lantern
ფარაონი farao

უძილობა ფარაონი
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ფარგა gjørs
ფარგალი passer
ფარგლებში innen, innenfor, inni
ფარდა forheng, gardin
ფარდობითი forholdsmessig, relativ
ფარდობითობა relativisme, relativitet
ფარენჰეიტი fahrenheit
ფარერელი færøying
ფარერული færøysk
ფარეხი garasje, garasjebygning,

parkeringshus
ფარვატერი farvann
ფართი flate
ფართო omfangsrik, omfattende,

romslig, vid
ფართობი areal, flateinnhold,

kvadratinnhold, arealstørrelse
ფართოზოლებიანი bredstripet
ფართხალი kave
ფარი skjold
ფარიკაობა fekte
ფარისებრი skjoldformet
ფარისევლური forrædersk
ფარმაკოლოგი farmakolog
ფარმაკოლოგია farmakologi
ფარმაკოლოგიური farmakologisk
ფარმაცევტი farmasøyt
ფარმაცევტული farmasøytisk
ფარმაცია farmasi
ფარსი farse
ფარსმანდუკი ryllik
ფარულად skjult, hemmelig
ფარული skjult, hemmelig, snik
ფარფლი finne, svømmefinne
ფარფლფეხი svømmefot
ფარშევანგი påfugl
ფარშევანგისებრი påfuglliknende
ფარშევანგისფერი påfuglfarget
ფარში kjøttdeig, farse
ფასადი fasade, framside
ფასდაკარგული verdiløs
ფასდაკლება salg, tilbud, rabatt
ფასდაუდებელი ubetalelig, uvurderlig
ფასდება prisfastsettelse
ფასეული verdifull
ფასეულობა verdi
ფასი pris
ფასიანი betalt
ფასკუნჯი åtselgribb
ფატა brudeslør
ფატალიზმი fatalisme
ფატალისტი fatalist
ფატალისტური fatalistisk

ფატალო bergflette, eføy, vedbend
ფატალურობა fatalitet
ფაუნა dyreliv, dyrerike, fauna
ფაფა grøt
ფაფარი manke
ფაქიზი ømfintlig, ømtålelig, ømtålig
ფაქსი faks
ფაქტი faktum
ფაქტიურად faktisk
ფაქტიური faktisk, faktabasert
ფაქტობრივი faktisk, faktabasert
ფაქტორი faktor
ფაქტორიალი fakultet
ფაქტორიზაცია faktorisering
ფაქტორიზება faktorisere
ფაქტურა faktura
ფაღარათი diare, diaresykdom, magesyke,

løs mage
ფაშიზმი fascisme
ფაშისტი fascist
ფაშისტური fascistisk
ფაციფუცი kjase

kjas
ფედერალიზმი føderalisme
ფედერალისტი føderalist
ფედერალისტური føderalistisk
ფედერალური føderal
ფედერაცია føderasjon
ფედერაციული føderativ
ფეთქებადი eksplosiv
ფეთქებადობა eksplosivitet
ფეთქებადსაშიში eksplosjonsfarlig
ფეთქებადსაშიშროება eksplosjonsfare,

eksplosjonsrisiko
ფეიერვერკი fyrverkeri
ფეიქარი vever, veverske
ფემინიზმი feminisme, kvinnesak
ფემინისტი feminist, kvinnesakskvinne,

kvinnesaksaktivist,
rødstrømpe

ფემინისტური feministisk
ფენა lag, stratum, sjikt
ფენი hårtørker, hårtørrer
ფენოვანი lagdelt
ფენოლოგია fenologi
ფენოლოგიური fenologisk
ფენომენალური fenomenal
ფენომენი fenomen
ფენომენოლოგია fenomenologi
ფენომენოლოგიური fenomenologisk
ფენოსკანდინავია fennoskandia
ფენოსკანდინავიური fennoskandisk
ფეოდალიზმი føydalisme

ფარგა ფეოდალიზმი
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ფეოდალური føydal
ფერადი farget
ფერდაკარგული fargeløs
ფერდობი skråning
ფერება kjæle, kjærtegne
ფერი farge, farve
ფერია fe, alv
ფერიტი ferritt
ფერმა farm
ფერმენტაცია fermentasjon
ფერმენტი ferment
ფერმერი bonde, farmer, gårdbruker
ფერმიონი fermion
ფერმიუმი fermium
ფერმკრთალი blek, glansløs, fargeløs,

fargefattig
ფერომაგნეტიზმი ferromagnetisme
ფერომაგნიტური ferromagnetisk
ფეროშენადნობი ferrolegering
ფერფლი aske
ფერფლიანი askeholdig
ფერშალი feltskjær
ფერწერა kunstmaling, malerkunst
ფერხული ringdans
ფესვგადგმული rotfast, rotfestet
ფესვგამდგარი rotfast, rotfestet
ფესვდაკარგული rotløs
ფესვებგადგმული rotfast, rotfestet
ფესვებგამდგარი rotfast, rotfestet
ფესვი rot
ფესვმაგარი rotfast
ფესვმოკიდებული rotfast, rotfestet
ფესტივალი festival
ფესურა rotstokk, jordstokk
ფეტვი hirse
ფეშენებელური fasjonabel, luksuspreget
ფეხბურთელი fotballspiller
ფეხბურთი fotball
ფეხი fot, bein, ben, legg
ფეხით til fots
ფეხმოკვეთილი benløs, beinløs
ფეხმოტეხილი beinbrukket
ფეხმძიმე gravid, svanger
ფეხმძიმობა graviditet, svangerskap
ფეხსაცმელი sko, skotøy, fottøy
ფეხსაწმენდი dørmatte
ფეხსახსრიანი leddyr
ფეხშიშველა barbeint, barføtt
ფეხშიშველი barbeint, barføtt
ფთორი fluor
ფიალა bolle
ფიასკო fiasko

ფიგურა figur
skikkelse
brikke

ფიგურირება figurere
ფიდერი fødeledning
ფიზიკა fysikk
ფიზიკოსი fysiker
ფიზიკური fysisk, fysikalsk
ფიზიოთერაპევტი fysioterapeut
ფიზიოთერაპია fysioterapi
ფიზიოლოგი fysiolog
ფიზიოლოგია fysiologi
ფიზიოლოგიური fysiologisk
ფიზიონომია fjes, fysiognomi
ფიზკულტურა gym, kroppsøving, skoleidrett
ფითრი misteltein
ფიკუსი fikentre
ფილანთროპი filantrop
ფილანთროპია filantropi
ფილარმონია filharmoni
ფილარმონიული filharmonisk
ფილატელია filateli
ფილატელისტი filatelist, frimerkesamler
ფილატელისტური filatelistisk
ფილე filet
ფილიალი filial
ფილიპინელი filippiner
ფილიპინური filippinsk
ფილმი film
ფილმოგრაფია filmografi
ფილოლოგი filolog
ფილოლოგია filologi
ფილოლოგიური filologisk
ფილოსოფია filosofi
ფილოსოფიური filosofisk
ფილოსოფოსი filosof
ფილტვი lunge
ფილტრაცია filtrering
ფილტრი filter
ფინალი finale
ფინალისტი finalist
ფინალური final
ფინანსები finans
ფინანსური finansiell
ფინეთმცოდნე fennolog
ფინეთმცოდნეობა fennologi
ფინელი finne, finlending, finlender
ფინვალი finnhval
ფინიკი daddel
ფინიში finish
ფინურენოვანი finskspråklig
ფინური finsk, finlandsk
ფინჯანი kopp

ფეოდალური ფინჯანი
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ფიორდი fjord
ფიორდისებური fjordliknende
ფიორდისპირეთი fjordområde
ფირი bånd

film
ფირმა firma
ფირუზი turkis
ფირუზისფერი turkis, turkisblå, turkisfarget
ფირფიტა plate
ფირფიცარი finer, kryssfiner, finerplate
ფისი bek, harpiks, tjære
ფისიანი bekholdig
ფისკალური fiskal
ფისო kattunge
ფისტონი fenghette
ფისუნია kattepus, pusekatt
ფიტოგრაფია fytografi
ფიტონომია planteanatomi
ფიტოპათოლოგია fytopatologi, plantepatologi
ფიტოპალეონტოლოგია fytopaleontologi,

paleobotanikk
ფიტული utstoppet dyr
ფიფქი snøfnugg, snøfille
ფიფქია snøhvit
ფიქრი tenke

tanke
ფიქსირება feste, fastsette, fastlegge,

fiksere
ფიქსირებული fast, fiks
ფიქტიური fiktiv, proforma
ფიქცია fiksjon
ფიცარი brett
ფიცება sverge
ფიცი ed
ფიცხი sprek
ფიჭა bikake, vokskake
ფიჭვი furu, furutre
ფიჭვნარი furuskog
ფლაგმანი flaggskip
ფლაგშტოკი flaggstang, stang
ფლაკონი flakong
ფლამანდიელი flamlender
ფლამანდიური flamsk
ფლამინგო flamingo
ფლანგვა sløse

sløseri
ფლანგი flanke
ფლანელი flanell
ფლეიტა fløyte
ფლიგელი fløy
ფლირტი flørt
ფლობა eie

ფლომასტერი filtpenn, fiberpenn, tusj,
tusjpenn

ფლორა flora, planteliv, planterike,
planteverden

ფლოსტები slippers
ფლოტი flåte
ფლოტილია flotilje
ფლოქსი floks
ფლუგერი fløy, vindfløy, værhane,

vindhane
ფლუიდი fluid
ფლუორესცენცია fluorescens
ფლუქტუაცია fluktuasjon
ფობია fobi
ფოთლებდაყრილი bladløs
ფოთლისმაგვარი bladformet
ფოთოლი blad, løv, løvblad
ფოთოლცვენა bladfelling
ფოიე foaje
ფოკალური fokal
ფოკუსი brennpunkt, fokus

tryllekunst
ფოკუსირება fokusere
ფოკუსირებული fokusert
ფოკუსობა trylle
ფოლადი stål
ფოლადისებრი stålaktig
ფოლადისფერი stålgrå
ფოლგა folie
ფოლკლორი folkediktning, folklore
ფონდი fond
ფონემა fonem
ფონეტიკა fonetikk, lydlære
ფონეტიკური fonetisk
ფონი bakgrunn, bunnfarge, fond

radiostøy
vad, vadested, vadeplass

ფონოგრამა fonogram
ფონოგრაფი fonograf
ფონოგრაფიული fonografisk
ფონოლოგია fonologi
ფონოლოგიური fonologisk
ფორთოხალი appelsin
ფორთოხლისმაგვარი appelsinliknende
ფორი pore, hudpore
ფორმა form

uniform
skjema

ფორმადაკარგული formløs
ფორმალიზაცია formalisering
ფორმალიზება formalisere
ფორმალიზებული formalisert
ფორმალიზმი formalisme, formelspråk

ფიორდი ფორმალიზმი
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ფორმალისტი formalist
ფორმალისტური formalistisk
ფორმალობა formalitet
ფორმალური formal, formell, proforma
ფორმალურობა formalitet
ფორმატი format
ფორმატირება formatere

formatering
ფორმიანი uniformskledd
ფორმირება danne, forme, formere

dannelse, formering
ფორმულა formel
ფორმულირება forme, formulere
ფორმულირებული formulert
ფორსირება forsere
ფორტეპიანო piano
ფორუმი forum
ფოსტა post

postkontor
ფოსტალიონი postbud, postmann
ფოსფატი fosfat
ფოსფორესცენცია fosforescens
ფოსფორი fosfor
ფოსფორმჟავა fosforsyre
ფოტო foto
ფოტოალბომი fotoalbum
ფოტოაპარატი fotoapparat, kamera,

fotokamera
ფოტოარქივი fotoarkiv
ფოტოასლი fotokopi
ფოტოატელიე fotoatelier
ფოტოგადაღება fotoopptak
ფოტოგალერეა fotogalleri
ფოტოგამოფენა fotoutstilling
ფოტოგანყოფილება fotoavdeling
ფოტოგენური fotogen
ფოტოგრაფი fotograf
ფოტოგრაფია fotografi
ფოტოგრაფიული fotografisk
ფოტოელემენტი fotocelle
ფოტოელექტრობა fotoelektrisitet
ფოტოელექტრული fotoelektrisk
ფოტოეფექტი fotoelektrisk effekt
ფოტოთერაპია fototerapi
ფოტოკამერა fotokamera
ფოტოკლუბი fotoklubb
ფოტოკონკურსი fotokonkurranse
ფოტოკოპირება fotokopiere
ფოტოლაბორატორია fotolaboratorium
ფოტოლითოგრაფია fotolitografi
ფოტოლითოგრაფიული fotolitografisk
ფოტომასალა bildemateriale, fotomateriale
ფოტომაღაზია fotobutikk

ფოტომეტრი fotometer
ფოტომეტრია fotometri
ფოტომეტრიული fotometrisk
ფოტომოდელი fotomodell
ფოტომონტაჟი fotomontasje
ფოტომოყვარული fotoamatør, amatørfotograf,

fotointeressert
ფოტომუზეუმი fotomuseum
ფოტონი foton, lyskvant
ფოტონისმაგვარი fotonlignende
ფოტოოფთალმია snøblindhet
ფოტოჟურნალისტი fotoreporter, fotojournalist
ფოტოჟურნალისტიკა fotojournalistikk
ფოტორეპორტაჟი fotoreportasje
ფოტოსესია fotosesjon
ფოტოსინთეზი fotosyntese
ფოტოსურათი bilde
ფოტოსფერო fotosfære
ფოტოფირი fotofilm
ფოტოფირფიტა fotoplate
ფოტოფობია lysskyhet
ფოტოქაღალდი fotopapir
ფოტოქიმია fotokjemi
ფოტოქიმიური fotokjemisk
ფოტოხელოვანი fotokunstner
ფოტოხელოვნება fotokunst
ფოქსტერიერი foxterrier
ფოქსტროტი foxtrot
ფოჩი dusk, frynse, kvast
ფოცხვა rake
ფოცხვერი gaupe
ფოცხი rake, rive
ფრაგმენტაცია fragmentasjon, fragmentering
ფრაგმენტი fragment
ფრაგმენტირებული fragmentert
ფრაზა frase
ფრაზეოლოგია fraseologi
ფრაზეოლოგიური fraseologisk
ფრანგი franskmann
ფრანგულენოვანი franskspråklig
ფრანგული fransk
ფრანი drage
ფრაქტალი fraktal
ფრაქცია fraksjon
ფრე poengdeling, uavgjortkamp,

uavgjortresultat
ფრეგატი fregatt
ფრეილინა hoffdame, hoffrøken, terne
ფრენა fly, flyge, flyve

flukt, flyvning
ფრენბურთელი volleyballspiller
ფრენბურთი volleyball
ფრენოლოგი frenolog

ფორმალისტი ფრენოლოგი
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ფრენოლოგია frenologi
ფრენოლოგიური frenologisk
ფრეონი freon, freongass
ფრესკა fresko, freskomaleri,

veggmaleri
ფრთა fløy, vinge
ფრთაშესხმული bevinget
ფრთებშესხმული bevinget
ფრთებშეუსხმელი ubevinget
ფრთეულა flygehund
ფრთიანი bevinget
ფრთოსანი bevinget
ფრთხილად forsiktig
ფრთხილი aktsom, forsiktig, omtenksom,

varsom
ფრიადი laudabilis
ფრიალი flagre, vaie
ფრიგიდული frigid
ფრინველი fugl
ფრინველმდივანი sekretærfugl
ფრინტა hvitsymre, hvitveis
ფრონტალური frontal
ფრონტი front
ფრუქტოზა fruktose, fruktsukker
ფრქვევანა dyse
ფრჩხილი negl

parentes, parentestegn
ფსალმუნი salme
ფსევდოდემოკრატიული pseudodemokratisk
ფსევდოთანამედროვე pseudomoderne
ფსევდომეცნიერება pseudovitenskap
ფსევდომეცნიერული pseudovitenskapelig
ფსევდონიმი pseudonym
ფსიქიატრი psykiater
ფსიქიატრია psykiatri
ფსიქიატრიული psykiatrisk
ფსიქიკა psyke
ფსიქიკური psykisk
ფსიქოანალიზი psykoanalyse
ფსიქოანალიტიკოსი psykoanalytiker
ფსიქოანალიტიკური psykoanalytisk
ფსიქოზი psykose
ფსიქოთერაპევტი psykoterapeut
ფსიქოთერაპია psykoterapi
ფსიქოლოგი psykolog
ფსიქოლოგია psykologi
ფსიქოლოგიური psykologisk
ფსიქოპათი psykopat
ფსიქოპათია psykopati
ფსიქოპათიური psykopatisk
ფსიქოპათოლოგი psykopatolog
ფსიქოპათოლოგია psykopatologi
ფსიქოპათოლოგიური psykopatologisk

ფსკერი bunn, grunn
ფსოვი havørn
ფსონი innsats
ფსორიაზი psoriasis
ფსტა pistasie
ფტორიდი fluorid
ფუთა balle, varepakke
ფულადი monetær, pengemessig
ფული penger
ფუნგიციდი soppdreper
ფუნდამენტალიზმი fundamentalisme
ფუნდამენტალისტი fundamentalist
ფუნდამენტალისტური fundamentalistisk
ფუნდამენტალური fundamental
ფუნდამენტი fundament
ფუნთუშა bolle, rundstykke
ფუნიკულიორი kabelbane
ფუნტი pund
ფუნქცია funksjon
ფუნქციადაქვეითებული funksjonshemmet
ფუნქციონალი funksjonal
ფუნქციონალური funksjonell
ფუნქციონერი funksjonær
ფუნქციონირება fungere, funksjonere
ფუნქციონირებადი fungerende
ფუნჩულა frodig
ფუნჯი pensel
ფურგონი varebil
ფურთხება spytte
ფურთხი spyttklyse
ფური hunndyr
ფურია furie
ფურირემი hind, hjortehunn, hjortekolle,

reinku
ფურისულა nøkleblom, nøkleblomst,

primula, kusymre
ფურცელი ark, blad
ფუსფუსი kjase, mas
ფუტი fot
ფუტკარა revebjelle
ფუტკარი bie
ფუტლარი futteral
ფუტურიზმი futurisme
ფუტურისტული futuristisk
ფუტუროლოგი futurolog, framtidsforsker,

fremtidsforsker
ფუტუროლოგია futurologi, framtidsforsking,

fremtidsforsking
ფუტუროლოგიური futurologisk
ფუფუნება luksus
ფუქსია edeltåre, fuksia
ფუძე base, grunnflate, grunnlinje
ფუძემდებელი underliggende

ფრენოლოგია ფუძემდებელი
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ფუჭად forgjeves
ფუჭი bortkastet, unyttig
ფქვილი mel, mjøl
ფქვილისებრი melaktig
ფხაჭნა rispe
ფხეკა skrape
ფხვნილი pulver
ფხიზელი edru, edruelig, sober

vaktsom, vigil, våken
ფხიზლად sobert
ფხიჯა sildre, bergsildre
ქაბაბი kebab
ქადაგება preke

preken
ქავილი klø
ქათამი høne
ქათამურა myrrikse
ქათინაური kompliment
ქათმისნაირნი høns, hønsefugler
ქალა hodeskalle
ქალაქგანვითარება byutvikling
ქალაქგარეთ utenfor byen
ქალაქგარეთა utenbys
ქალაქგეგმარება byplanlegging
ქალაქელი byboer, bymann
ქალაქი by, stad
ქალაქისებრი bymessig
ქალაქური urban, bymessig
ქალბატონი fru, frøken
ქალთა kvinnelig
ქალთევზა havfrue
ქალთმოძულე kvinnehater
ქალთმოძულეობა kvinneforakt, kvinnehat
ქალი dame, kvinne
ქალიშვილი datter

frøken, mø, møy
jomfru

ქალიშვილობა jomfrudom, møydom
ქალიშვილობადაკარგული møydomløs
ქალიშვილური jomfrunalsk
ქალმრავალი kvinnesterk
ქალობა kvinnelighet
ქალსელაპა selkvinne
ქალური kvinnelig, feminin

kvinneaktig
ქალურობა kvinnelighet
ქალღმერთი gudinne
ქალწულებრივი jomfruelig
ქალწული jomfru
ქალწულობა jomfrudom
ქამანდი lasso
ქამარი belte
ქამასოკო sjampinjong

ქამელეონი kameleon
ქამელეონისებრი kameleonaktig
ქანაობა svinge
ქანდაკება skulptur, statue
ქანდარა vagle
ქანსელი asbest
ქანქარა pendel
ქანჩი mutter, skruemutter
ქაოსი kaos, uorden, skjærereir,

skjærerede
ქაოტური kaotisk, uordnet
ქარავანი karavane
ქარბუქი fokk, fokksnø
ქარგვა brodere
ქარვა rav
ქარვისფერი ravfarget
ქართველი georgier
ქართველური kartvelsk
ქართული georgisk
ქარი vind
ქარიანი vindfull
ქარიზმა karisma
ქარიზმამოკლებული ukarismatisk
ქარიზმატული karismatisk
ქარიყლაპია gjedde
ქარიშხალა stormfugl
ქარიშხალი storm, orkan, orkanvind
ქარიშხალისებრი orkanartet, orkanliknende
ქარსალა brisling
ქარტია charter
ქარქაში skjede, sverdhylster,

sverdskjede, sverdslire
ქარცეცხლი flamme, ildflamme
ქარწაღებული tatt av vind
ქარხანა fabrikk
ქარხნული fabrikkmessig
ქატო kli
ქაფი skum
ქაფიანი skummet
ქაფპლასტი skumplast
ქაფურა mjødurt
ქაფური kamfer
ქაღალდი papir
ქაშანური fajanse
ქაშანურისებრი fajanseliknende
ქაშაყი sild
ქაშაყისებრი sildliknende
ქაცვი tindved
ქება lovprise
ქედი fjellkjede, bergkjede
ქედმაღალი hoven, overlegen, storaktig,

arrogant
ქედმაღლობა hovmod, overmot, arroganse

ფუჭად ქედმაღლობა
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ქედმაღლური hoven, overlegen, storaktig,
arrogant

ქეიფი feste
ქენდირი gravmyrtblomst
ქერა blond
ქერათმიანი blond, lyshåret
ქერი bygg
ქერტლი flass
ქერქეჭელა dobbe, flottør
ქერქი bark
ქერცლი skjell
ქექვა pirke
ქეჩა filt
ქეჩო nakkeskinn
ქვა stein, sten
ქვაბი gryte, kasserolle
ქვაკუთხედი hjørnestein
ქვანახშირი steinkull, stenkol
ქვატეხია sildre
ქვაფენილი steinsatt

brosteinsgate
ქვეაბზაცი underavsnitt
ქვეალგებრა underalgebra
ქვეგანყოფილება underavdeling
ქვედა nederst, nedre
ქვედაბოლო skjørt
ქვედაკაბა skjørt
ქვედანაყოფი tropp
ქვედატანი skjørt
ქვედაწელი skjørt
ქვედინება understrøm
ქვედომენი subdomene
ქვევიდან nedenfra
ქვევით ned, nedenfor, nedover
ქვეთავი delkapittel, underkapittel
ქვეითი fotsoldat, infanterist,

infanterisoldat
ქვეკატეგორია underkategori
ქველმოქმედება veldedighet, velgjørenhet
ქველმოქმედი velgjører, velgjørerinne
ქვემდგომი laverestående, inferiør
ქვემდებარე underlegen

subjekt
ქვემეხი kanon
ქვემო nedre
ქვემოდან nedenfra
ქვემოთხსენებული nedennevnt
ქვეოჯახი underfamilie
ქვერეგიონი underregion, subregion
ქვესადგამი underlag
ქვესადგური understasjon, substasjon
ქვესათაური undertittel
ქვესახეობა underart

ქვესიმრავლე delmengde
ქვესისტემა delsystem
ქვეტექსტი undertekst
ქვეტიპი undertype
ქვეტყე underskog, skogkratt
ქვეყანა land
ქვეყნისშიდა innenlands, innenlandsk,

innenriks
ქვეშ ned, under
ქვეშევრდომი underordnet
ქვეშქვეშა underfundig
ქვეცნობიერი underbevisst
ქვეწარმავალი krypdyr, reptil
ქვიანი steinig, steinet
ქვითარი kvittering
ქვითინი gråte
ქვირითი rogn, fiskerogn, fiskeegg
ქვისლი konas svoger, mann til konas

søster
ქვიშა sand
ქვიშანარევი sandblandet
ქვიშაქვა sandstein, sandsten
ქვიშიანი sandet, sandfylt, sandholdig
ქვიშისებური sandliknende
ქვიშისფერი sandfarget
ქვორუმი quorum
ქვრივი enke, enkefru, enkemann
ქილა boks
ქიმერა kimære
ქიმი bord
ქიმია kjemi
ქიმიკოსი kjemiker
ქიმიოთერაპია kjemoterapi
ქიმიური kjemisk
ქიმწმენდა renseri
ქინქლა fly
ქინძი koriander
ქინძისთავი knappenål
ქირა utleiepris
ქიროპრაქტიკა kiropraktikk
ქიროპრაქტიკოსი kiropraktiker, kiropraktor
ქირურგი kirurg
ქირურგია kirurgi
ქირურგიული kirurgisk
ქიშმიში rosin, korint
ქიცინი vispe

visp
ქლიავი plomme
ქლიავისებრი plommeliknende
ქლიავისფერი plommefarget
ქლიბი fil
ქლორი klor, klorgass
ქლორიდი klorid

ქედმაღლური ქლორიდი
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ქლორირება klore, klorere
ქლოროპლასტი kloroplast
ქლოროფილი bladgrønn, klorofyll
ქმარი mann
ქმედება aksjon, gjerning, handling
ქმედითი virkningsfull, virksom
ქმედითუნარიანი dyktig, handlekraftig,

handlingsdyktig, virkekraftig,
virkningskraftig

ქმედითუნარიანობა dyktighet, handlekraft,
handlekraftighet,
handlingsevne

ქმედითუუნარო udyktig
ქმნილება skapning
ქნევა svinge, veive
ქობინი sprenghode, stridshode
ქოთანი potte
ქოლგა paraply

parasoll
ქოლგისებრი paraplylignende
ქოლერა kolera
ქოლეცისტიტი galleblærebetennelse
ქომაგი tilhenger
ქონა ha
ქონება eiendom, formue
ქონებრივი formuemessig
ქონი fett
ქონიანი fet
ქორდა korde
ქორეოგრაფი koreograf
ქორეოგრაფია koreografi
ქორეოგრაფიული koreografisk
ქორი hauk
ქორო kor
ქორფა fersk, frisk
ქორწილი bryllup
ქორწინება ekteskap, giftermål

vielse, vigsel
ქორწინებაგარეშე utenekteskapelig,

utenforekteskapelig, uektefødt
ქორწინებამდელი førekteskapelig
ქორჭილა abbor, piggfinnefisk
ქოქოსი kokos, kokosnøtt
ქოხი bu, kåk
ქრთამი bestikkelse,

bestikkelsespenger
ქრიზანთემა krysantemum
ქრისტესბეჭედა sanikel
ქრისტესთვალა sommerasters
ქრისტესისხლა svaleurt
ქრისტეშობისთვე desember
ქრისტიანი kristen
ქრისტიანობა kristendom

ქრისტიანული kristelig
ქრობა sluke
ქროლა blåse
ქრომი krom
ქრომოსომა kromosom
ქრონიკა kronikk
ქრონიკული kronisk
ქრონოგრაფი kronograf
ქრონოლოგია kronologi
ქრონოლოგიური kronologisk
ქრონომეტრი kronometer
ქრონოსკოპი kronoskop
ქრცვინი ilder
ქსელი nett, nettverk

vev
ქსელმავალი nettleser
ქსელმსახური tjener
ქსელური nettverksbasert
ქსენონი xenon
ქსენოფობი fremmedhater
ქსენოფობია fremmedhat, fremmedfrykt,

xenofobi
ქსენოფობიური xenofobisk
ქსეროგრაფია xerografi
ქსეროგრაფიული xerografisk
ქსეროფიტი xerofytt
ქსეროქსი kopieringsmaskin, kopimaskin
ქსილოგრაფი xylograf
ქსილოგრაფია treskjærerkunst, xylografi
ქსილოგრაფიული xylografisk
ქსილოფონი xylofon
ქსოვა strikke, veve

veving
ქსოვილი tøy
ქუდი hatt, lue, hue
ქუთუთო øyelokk
ქუთქუთა pengeurt
ქულა poeng
ქუნთრუშა skarlagensfeber
ქურა komfyr

kamin
ქურდი tyv, tjuv
ქურდობა tyveri, tjuveri
ქურდული tyvaktig, tjuvaktig
ქურთი kurder
ქურთუკი jakke
ქურთული kurdisk
ქურქი pelskåpe
ქუსლი hæl

skohæl
ქუჩა gate
ქუხილი torden
ქცევა oppførsel

ქლორირება ქცევა
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ქცევითი atferdsmessig,
oppførselsrelatert

ღალატი bedrag, svik, forræderi
utroskap, ekteskapsbrudd,
troskapsbrudd

ღამე natt
ღამენათევი søvnløs
ღამით om natten
ღამისთევა overnatting
ღამურა flaggermus
ღამურასებრი flaggermusaktig,

flaggermusliknende
ღამურასყურა flaggermusrev, ørehund
ღანძილი ramsløk
ღაჟო tornskate
ღარი renne
ღარიბი fattig

fattigmann
ღატაკი fattig, lutfattig

fattigmann
ღებვა male

maling
ღებინება kaste opp
ღელვა uroe seg, bekymre seg

uro, bekymring
bølgegang, sjøgang

ღერი stift
ღერო stamme, stengel
ღერძი akse, aksel
ღეჭვა tygge
ღვარძლიანი skadefro
ღვარძლიანობა skadefryd
ღვაწლი fortjeneste
ღვაწლმოსილი fortjent, fortjenestefull
ღვედი bånd, rem
ღვთაება guddom
ღვთაებრივი guddommelig
ღვთისმეტყველება teologi
ღვთისმეტყველი teolog
ღვთისმლოცველა kneler
ღვთისმოშიში gudfryktig
ღვთისმოშიშობა gudfryktighet
ღვთისმსახურება gudstjeneste
ღვთისმსახური kirketjener, gudstjener
ღვთისმშობელი gudsmoder
ღვია einer, einerbær
ღვინო vin
ღვინობისთვე oktober
ღვიძლი lever
ღვრა øse, pøse, skylle
ღია åpen

lys, lysfarget
ღიად åpenbart

ღილაკი knapp
ღილი knapp
ღიმილი smile

smil
ღინღლი fnokk
ღიპი hengemage, hengemave
ღირებულება koste

verdi, pris
ღირებული verdifull
ღირსება verdighet, ære
ღირსებაშელახული ærekrenket
ღირსეულად anstendigvis
ღირსეულება verdighet
ღირსეული hederlig, verdig, ærefull,

verdigfull
ღირსი verdig, verdt
ღირსშესანიშნავი merkverdig,

bemerkelsesverdig, severdig
ღირსშესანიშნაობა merkverdighet, severdighet
ღიტინი kile
ღიღილო kornblomst
ღმერთი gud
ღმუილი brøle, hyle, ule
ღობე gjerde, inngjerding
ღობემძვრალა gjerdesmett
ღონე styrke, kraft
ღონიერი sterk, kraftig
ღონისძიება tiltak, virkemiddel

aktivitet, arrangement
ღორი gris, svin
ღორიხვა lom
ღორმუცელა slukhals, storeter, storspiser
ღორობა svineri, svinaktighet
ღორული svinsk, svinaktig,

griselignende
ღორღი pukk, pukkstein
ღრენა knurre, snerre
ღრიალი brøle, vræle
ღრიანკალი skorpion
ღრმა dyp, dyptliggende, djup,

djuptliggende
ღრმად dypt, djupt
ღრმადმონდომებული ivrig
ღრმადპატივცემული høyt aktet, aktverdig,

respektabel, respektfull,
respektfylt, venerabel, ærefull,
ærverdig

ღრმული dyp, fordyping, hule
ღრუბელი sky

svamp
ღრუბლიანი skyet
ღრუბლიანობა skydekke
ღრუბლისებრი skyaktig, skyliknende

ქცევითი ღრუბლისებრი
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ღრუბლისებური skyaktig, skyliknende
ღრუტუნი grynte
ღრღნა gnage
ღრძილი tannkjøtt, gomme
ღრძობა forvri, vrikke
ღუზა anker
ღუმელი ovn
ღუნვა bende, bøye
ღუტუნი kile
ყაბაყი squash, zucchini
ყავა kaffe
ყავადანი trakter, kaffekjele, kaffetrakter
ყავარჯენი krykke
ყავახანა kaffehus, kaffestue
ყავისფერზოლებიანი brunstripet
ყავისფერი brun, kaffebrun
ყაზარმა kaserne
ყაიდა maner, måte, vis
ყაითანი bendelbånd
ყაიმი remis, remisparti
ყაისნაღი heklenål
ყალბი falsk, forfalsket, uekte
ყალთაბანდი kjeltring, skurk
ყალიბი kaliber
ყანა mark, åker
ყანჩა hegre
ყანწი drikkehorn
ყარსაღი fjellrev, polarrev
ყარყატი svartstork
ყარყუმი røyskatt, hermelin
ყასაბი slakter
ყაყაჩო valmue
ყაყაჩოსფერი valmuerød, valmuefarget
ყაჩაღი banditt, raner, ransmann,

røver
ყაჩაღობა røveri
ყბა kjeve
ყბადაღებული beryktet
ყბაყურა kusma
ყბედი pratesyk, løsmunnet
ყბედობა sladre

sladder
ყდა bind
ყელი hals

eid
ყელსაბამი halsbånd
ყელსახვევი halstørkle, skjerf
ყეფა bjeffe, gjø

bjeff, gjøing
ყეფია husky, polarhund,

polarspisshund
ყვავი kråke
ყვავილებიანი blomsterrik

ყვავილედი blomsterstand
ყვავილი blomst
ყვავილნარი blomsterbed
ყვავილობა blomstring, flor
ყვავილოვანი blomsterrik

blomsteraktig
ყვავილწნული blomstergirlander
ყვავისებური kråkeliknende
ყველა alle
ყველანაირად aldeles
ყველანაირი allslags
ყველასავით som alle andre
ყველაფერი alt, allting
ყველაფრისგამჭოლი altgjennomtrengende,

altgjennomstrømmende
ყველგან allesteds
ყველგანმყოფი allestedsnærværende
ყველი ost
ყველსაჭრელი ostehøvel
ყვითელი gul
ყვითელლაქებიანი gulflekket
ყვინთვა dykke
ყვინთია dykkand
ყვირილი rope

skrike
ყიდვა kjøpe, handle
ყინვა frost, kulde
ყინვაგამძლე kuldefast
ყინული is
ყინულმჭრელი isbryter
ყინულოვანი isbelagt, isdekket
ყირგიზი kirgiser
ყირგიზული kirgisisk
ყიყინი kvekke

kvakk, kvekk
ყლაპვა sluke, svelge
ყლორტი grein, utløper
ყლუპი svelg
ყმა slave
ყმაწვილი gutt
ყმობა slaveri, trelldom
ყმუილი hyle, ule, yle
ყნოსვა lukte

luktesans
teft, sporsans

ყოველგვარი allslags
ყოველდღიურად daglig
ყოველდღიური daglig, hverdagslig
ყოველდღიურობა hverdagslighet
ყოველთვის alltid, bestandig
ყოველთვიური månedlig
ყოველი hver, enhver
ყოველკვირეულად ukentlig

ღრუბლისებური ყოველკვირეულად
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ყოველკვირეული ukentlig
ყოველმხრივ aldeles
ყოველმხრივი allsidig
ყოველნაირი allslags
ყოველწლიურად årlig
ყოველწლიური årlig, annuell
ყოვლადუსარგებლო nytteløs, unyttig
ყოვლადძლიერი allmektig
ყოვლადწმინდა aller helligste
ყოვლისგამჭოლი altgjennomtrengende,

altgjennomstrømmende
ყოვლისმომცველი altomfattende,

altomspennende
ყოვლისმცოდნე bedrevitende

bedreviter
ყოვლისშემძლე allmektig
ყოვლისშთანმთქმელი altabsorberende
ყოლა eie, ha
ყორანი ravn
ყოფა hushold
ყოფაქცევა adferd, oppførsel

atferdsmåte
ყოფიერება tilværelse
ყოფილი tidligere, gammel
ყოფნა være
ყოყმანი nøle
ყოჩაღი modig
ყოჩივარდა alpefiol
ყრილობა forsamling, landsmøte
ყროლა stinke
ყრუ døv, døvhørt
ყრუანჩელა storfugl
ყუთი eske, kasse
ყულაბა sparebøsse, sparegris
ყულაბოსანი bøssebærer
ყუმბარა prosjektil
ყურადსაღები merkverdig

hørverdig
ყურადღება oppmerksomhet, hensyn
ყურადღებაგაფანტული ufokusert, ukonsentrert
ყურადღებიანი oppmerksom, hensynsfull,

lydhør, påpasselig, observant
omsorgsfull, hjelpsom

ყურანი koranen
ყურე bukt, havbukt, golf
ყურება se, skue, kikke
ყურებდაწითლებული rødøret
ყური øre
ყურმილი rør
ყურშისაცემი iørefallende
ყურძენი drue
შაბათი lørdag
შაბათობა dugnad

შაბლონი skabelon
შაბლონური skabelonaktig
შადრევანი fontene, vannfontene
შავბალახა løvehale, hjerteurt
შავბნელი skummel

helsvart
შავგრემანი svarthåret, mørkhåret
შავზოლებიანი svartstripet
შავთეთრი svarthvitt
შავთვალა svartøyd
შავთმიანი svarthåret, mørkhåret
შავი sort, svart
შავკანიანი mørkhudet
შავლაქებიანი svartflekket
შავოსანი svartkledd
შავულა lappand, toppand, trolland
შავფეხა svartfotet
შაირი skjemtedikt
შაკი fiskeørn
შაკიკი migrene
შალაშინი høvel
შალგი vinterkarse
შალი sjal
შალითა dynetrekk
შალისებური ullaktig
შამათი matt, sjakkmatt
შამპანური champagne
შამპუნი sjampo
შამფური spidd, grillspyd
შანდალი lysestake
შანსი sjanse
შანსონი chanson
შანტაჟი utpresning
შარდვა tisse, urinere
შარდი urin
შარდმდენი urindrivende, vanndrivende
შარდსადინარი urinrør, urinvei
შარვალი bukse, benklær
შარიანი kranglevoren, trettekjær
შარისთავი uroelement, urokråke,

urostifter, uromaker
შარლატანი sjarlatan, kvakksalver, svindler
შარფი skjerf
შარშან i fjor
შარშანდელი fjorgammel
შარშანწინ i forfjor
შასი chassis
შაქარი sukker
შაქრიანი sukkerrik
შაშვი trost
შაში dam, damspill
შაშხანა gevær
შაშხი skinke

ყოველკვირეული შაშხი
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შაჰი sjah
შებერვა blåse
შებმა forspenne

forspann
შებმული forspent
შებოლვა røyke
შებოლილი røykt
შებრუნება vende om, invertere, reversere
შებრუნებადი invertibel, reversibel,

reverserbar
შებრუნებული omvendt, invers
შებღალვა vanære
შეგნება bevissthet
შეგნებულად bevisst
შეგნებული bevisst, medviten
შეგროვება samle

samling
შეგროვებული samlet
შეგრძნება føle

følelse, sans
შეგუება bli vant til
შეგუებული vant til
შედავება bestride
შედარება sammenligne, sammenlikne,

jamføre, jevnføre
sammenligning,
sammenlikning, jamførelse,
jamføring, jevnførelse,
jevnføring

შედარებადი sammenlignbar, komparabel,
jamførbar, jevnførbar

შედარებადობა sammenlignbarhet
შედარებით sammenligningsvis,

forholdsvis, relativ
შედარებითი sammenlignende, komparativ
შედგენა sammensette

utgjøre
შედგენილი sammensatt
შედება sette inn, legge inn
შედეგად i følge av
შედეგი følge, konsekvens

resultat, utfall, produkt
ettervirkning

შედეგიანი resultatrik
შედეგობრივი resultatsmessig
შედევრი mesterverk
შედუღება sveise

sveisearbeid
შედუღებადი sveisbar
შედუღებული sammensveiset

შეერთება koble, kople
forbinde, knytte sammen,
koble sammen
forene

შეერთებული tilkoblet
forenet

შევარდენი falk
შევიწროება trenge, trykke, presse
შევსება fylle, helle
შევსებული fylt, ferdigutfylt
შეზღუდვა begrense

begrensning
შეზღუდული begrenset

trangsynt
შეზღუდულობა trangsynthet
შეთავაზება foreslå, tilby

forslag, tilbud
შეთავაზებული foreslått
შეთავსება kombinere
შეთავსებადი forenelig, forlikelig,

kompatibel, samkjørbar
შეთანხმება avtale

samordne
შეთანხმებისამებრ som avtalt
შეთანხმებული avtalt
შეთანხმებულობა samordning
შეთბობა lunke, varme opp
შეთითხნილი forfalsket, arrangert
შეთქმულება konspirasjon,

sammensvergelse
შეთხელება uttynning
შეთხზვა dikte, oppdikte, forfatte
შეიარაღება armere, væpne, bevæpne,

ruste, oppruste
bevæpning, rusting,
opprustning

შეიარაღებული armert, væpnet, bevæpnet
შეიძლება muligens
შეკავება stanse

hindre, hemme
avholde

შეკაზმული forspent
შეკედლება huse
შეკეთება fikse, reparere

reparasjon
შეკეთებადი reparerbar
შეკერვა sammensy
შეკვეთა bestille

bestilling
შეკვეთილი bestilt
შეკვეცა nedskjære, minske, redusere

nedskjæring

შაჰი შეკვეცა
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შეკვრა pakke
knappe, knippe
snøre

შეკიდული svevende
შეკითხვა spørre

spørsmål
შეკრება legge sammen, summere

sammenlegging, summering,
addisjon
samle
samling

შეკრებილი samlet
შეკრეჭა klippe
შეკრული trang
შეკუმშვა sammentrykking, kompresjon

sammentrekning, kontraksjon
შეკუმშული sammentrykt

sammentrukket
შელახვა krenke
შელოცვა besverge

besvergelse
შემადგენლობა innhold

mannskap, ekvipasje,
besetning

შემავსებელი utfyllende
შემაკავშირებელი knyttende
შემარბილებელი bløtgjørende
შემართება innstilling
შემასმენელი predikat
შემაშინებელი skremmende,

fryktinngytende,
avskrekkende

შემაშფოთებელი urovekkende, foruroligende,
bekymringsverdig

შემაძრწუნებელი urovekkende, opprørende,
lamslående

შემაწუხებელი brysom, plagsom
urovekkende, foruroligende

შემაჯამებელი oppsummerende
შემბრალებელი barmhjertig
შემგუებელი tilpassende, adaptiv
შემდგარი vellykket
შემდგომ etterpå

videre
შემდგომი følgende, videre, ytterligere
შემდეგ etter, efter

etterpå
så
siden

შემდეგი neste
შემდუღებელი sveisearbeider
შემეცნება erkjenne, begripe, erfare

erkjennelse

შემეცნებადი erkjennelig, erkjennbar,
begripelig, erfarebar

შემეცნებითი erkjennelsesmessig, kognitiv
შემეცნებითობა erkjennelsesevne
შემზარავი forferdelig, fryktelig
შემზღუდავი begrensende, restriktiv
შემთანხმებელი samordner, koordinator
შემთხვევა tilfelle
შემთხვევით tilfeldigvis
შემთხვევითი tilfeldig
შემთხვევითობა tilfeldighet
შემკეთებელი reparatør, montør
შემკვეთი bestiller
შემკვრივება tetning
შემკობა innramme

innramming
შემკრები samlende
შემმოწმებელი kontrollør
შემოდგომა høst
შემოდგომაზე om høsten
შემოდინება innløpe
შემოერთება affiliere, inkorporere,

innlemme
შემოვლა omgå, kringgå, omkjøre

omgåelse, omkjøring
შემოვლება omfatte, omfavne, omspenne
შემოვლითი kringgående
შემოთავაზება foreslå, proponere
შემოთავაზებული foreslått
შემოკლება abbreviere, forkorte,

sammendra
abbreviasjon, forkortelse,
forkorting

შემოლაწუნება kilevink, ørefik, lusing
შემომავალი innkommende
შემოსავალი inntekt
შემოსავლიანი lønnsom, utbytterik,

inntektsgivende
შემოსაზღვრა begrense
შემოსაზღვრული begrenset
შემოსასვლელი inngang
შემოსევა invasjon
შემოსვლა komme inn
შემოტანა innføre

innførsel
შემოტანილი innført
შემოტრიალება vende, snu
შემოუსაზღვრავი ubegrenset, grenseløs
შემოუსაზღვრელი ubegrenset, grenseløs
შემოუსაზღვრელობა grenseløshet
შემოუხაზავი uomskrevet
შემოფარგვლა begrense

begrensning

შეკვრა შემოფარგვლა
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შემოფრენა rundflyvning
შემოქმედება kreativitet
შემოქმედებითი kreativ, skapende
შემოქმედი kreativ, skapende
შემოღება innføre, introdusere

innføring, introduksjon
შემოღებული innført
შემოღობვა inngjerde
შემოყვანა innføre, introdusere

innføring, introduksjon
შემოშვება slippe inn
შემოწმება sjekke, undersøke, kontrollere,

inspisere, teste
sjekk, undersøkelse, kontroll,
inspeksjon, test, testing

შემოწმებული etterprøvd
შემოხაზვა omskrive, sirkle, kretse
შემოხაზული omskrevet
შემოხვევა omfatte, omfavne, omspenne
შემრევი blander
შემრიგებელი forliker, forsoner
შემრიგებლური forlikelig, forsonlig
შემსრულებელი utøver, eksekutør
შემსუბუქება lette, lindre

lettelse, lindring
შემსუბუქებული lettet
შემსყიდველი innkjøper
შემუშავება utarbeide
შემუშავებული utarbeidet
შემფასებელი skjønnsmann,

vurderingsmann
შემფუთავი pakker
შემქმნელი skaper
შემშინებელი skremmer
შემჩნევა merke, bemerke, legge merke

til
შემცდენი forfører
შემცველობა innhold
შემცვლელი erstatter, substitutt,

stedfortreder, varamann,
varakvinne

შემცირება minske, nedsette, nedskjære,
nedtrappe, redusere
minskning, nedsettelse,
nedskjæring, nedtrapping,
reduksjon

შემძლე dyktig, dugelig, kapabel
შემწვარი stekt
შემწყობი tilpassende, adaptiv
შემჭიდროება tetning
შემხვედრი motgående
შენ du

deg

შენადნობი legering, legeringsmetall
შენაერთი forbindelse
შენაკადი tilløp, bielv
შენანგრევი bresje
შენარჩუნება beholde, bevare
შენატანი bidrag, innsats

innskudd, innbetaling
შენაცვლება skifte, bytte, erstatte
შენაცვლებადი utskiftbar, erstattelig
შენაძენი anskaffelse, kjøp
შენახვა beholde, bevare, oppbevare

holde, lagre
gjemme
forsørge, underholde
bevaring, oppbevaring
forsørgelse, underhold

შენგრევა innbrudd
შენება bygge
შენებური din, ditt, dine
შენელება saktne
შენელებული saktegående
შენი din, ditt, dine
შენიღბვა maskere, kamuflere

maskering, kamuflasje
შენიღბული maskert
შენიშვნა bemerkning, merknad, notat
შენობა bygning
შენხელა så stor som deg
შეპასუხება bestride
შეპირებისამებრ som lovet
შეპყრობა erobre, fange
შერბილება mildne, mykne
შერგება bekomme, behage
შერევა blande, mikse
შერეკილი gal
შერეული blandet, urein

oppblandet, sammenblandet
შერთვა gifte
შერიგება forlike, forsone

forlik, forsoning
შერიფი lensmann, sheriff
შერკინება kamp, batalje
შერყევა skjelve, riste

skjelv, skjelving, rystelse
შერჩევა utvelge, selektere

utvalg, seleksjon
შერჩეული valgt, utvalgt
შერცხვენა skjemme, beskjemme
შერცხვენილი beskjemmet, skamfull,

slukøret, flau
შერწყმა sammenslutning,

sammenslåing, fusjon
შერწყმული sammenslått

შემოფრენა შერწყმული
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შერჭობა stikke
შესაბამისად følgelig, henholdsvis, i

henhold til, tilsvarende
შესაბამისი tilsvarende, respektiv,

samsvarende
შესაბამისობა samsvar, henhold,

overensstemmelse
შესადარი sammenlignbar, komparabel,

jamførbar, jevnførbar
შესავალი innføring, innledning,

introduksjon
innledende

შესავლად innledningsvis
შესაკრავი hekte
შესაკრები addend, ledd
შესამჩნევი merkbar, synbar, synlig,

betraktelig
შესანიშნავი deilig, herlig, kjempefin,

nydelig, briljant
შესართავი munn, munning, os, utløp
შესარჭობი plugg
შესასვლელი inngang, innkjøring
შესატყვისი tilsvarende, adekvat,

samsvarende
შესაფარი skjulested, ly
შესაფერისი passelig, passende, tilsvarende
შესაძლებელი mulig
შესაძლებლობა mulighet

anledning
შესაძლო mulig, eventuell, tenkbar
შესაძლოა kanskje, muligens
შესაძლოდ muligens
შესახებ om
შესახვევი sving

innkjøring
შესახლება innlosjere, innkvartere,

bosette
შესახლებული innlosjert
შესვენება hvile

friminutt, hvilepause, pause
შესვლა inngå
შესრულება fullføre, utføre, gjennomføre,

oppfylle
fremføre
utførelse, gjennomførelse,
gjennomføring, oppfyllelse
fremførelse

შესრულებადი gjørlig
შესრულებული fullbyrdet, gjennomført,

fullført, utført
შესუნთქვა innånde
შესუსტება svakne

svekke

შესუსტებული svekket
შესქელება tykne
შესყიდვა oppkjøp
შესყიდული kjøpt
შესწავლა lære, studere
შესწავლილი utforsket
შესწორება korrigere, rette, trimme

korreksjon
შესწორებული korrigert, redigert
შეტაკება sammenstøt
შეტანა innføre
შეტევა angripe, attakkere, bestorme

anfall, angrep, attakk, offensiv
შეტენა putte in
შეტყობინება melde, notifisere

melding, beskjed, notifikasjon
შეტყუება lokke
შეუბრალებელი hensynsløs
შეუბღალავი flekkfri
შეუგროვებელი usamlet
შეუდარებელი uforlignelig, uforliknelig,

makeløs
შეუზღუდავი ubegrenset
შეუთავსებელი uforenelig, uforlikelig
შეუთავსებლობა uforenelighet, uforlikelighet
შეუთანხმებელი uavtalt
შეუიარაღებელი ubevæpnet, uvæpnet, uarmert
შეუკავებელი ustoppelig
შეუკეთებადი ureparerbar
შეუკუმშავი ukomprimert, usammentrykt
შეუმოკლებელი uavkortet, uforkortet
შეუმოწმებელი uprøvd
შეუმუშავებელი uutarbeidet
შეუმჩნეველი ubemerket
შეუნელებელი usvekket
შეუნიღბავი umaskert
შეუპოვარი dristig, tapper, fryktløs
შეუპოვრობა mot, dristighet
შეურაცხაობა inhabilitet, utilregnelighet
შეურაცხი inhabil, utilregnelig
შეურაცხმყოფელი fornærmelig, ærekrenkende
შეურაცხყოფა fornærme, ærekrenke

fornærmelse, ærekrenkelse
შეურაცხყოფილი fornærmet
შეურიგებელი uforlikelig, uforsonlig
შეურიგებლობა uforlikelighet, uforsonlighet
შეუსაბამო motstridende,

uoverensstemmende
შეუსაბამობა misforhold, motsigelse,

uoverensstemmelse
შეუსრულებადი urealiserbar, ugjennomførlig
შეუსრულებელი ugjennomførlig, uoppfyllelig
შეუსწავლელი uutforsket

შერჭობა შეუსწავლელი
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შეუსწორებელი ukorrigert, uredigert
შეუფარავი udekket, utilslørt, utilhyllet
შეუფერებელი upassende
შეუფერებლობა uanstendighet
შეუფერხებელი problemfri, uproblematisk

uforhindret
შეუფუთავი uemballert, uinnpakket,

upakket
შეუქცევადი irreversibel
შეუქცევადობა irreversibilitet
შეუღებავი umalt
შეუღლება konjugere
შეუღლებული konjugert
შეუღწევადი ugjennomtrengelig,

impenetrabel
შეუღწევადობა ugjennomtrengelighet
შეუშინებელი uskremt
შეუჩერებელი ustoppelig, uavbrutt
შეუჩერებლად uavbrutt
შეუცვლელი uerstattelig
შეუცვლელობა uerstattelighet
შეუძლებელი umulig, ugjennomførlig,

ugjørlig
შეუძლებლობა umulighet
შეუძლო uvel, utilpass
შეუწყნარებელი uforlikelig, uforsonlig
შეუწყნარებლობა uforlikelighet, uforsonlighet
შეუჭმელი uspist
შეუჭრელი uklippet
შეუხამებელი usamstemt
შეუხედავი stygg, uskjønn
შეფარდება forhold
შეფარდებითი forholdsmessig, relativ
შეფარება skjule, beskytte
შეფარული skjult, snik
შეფასება estimere, evaluere, vurdere

anslag, estimat, vurdering,
verdsettelse

შეფასებით anslagsvis, skjønnsmessig
შეფასებითი skjønnsmessig
შეფერება passe
შეფერილობა fargetone
შეფერხება hindre, forsinke

hindring, forsinkelse
შეფერხებული hindret, forsinket
შეფი sjef
შეფიქრიანება tenke, gruble
შეფუთვა pakke, innpakke, emballere

innpakning, emballering
შეფუთული innpakket
შექმნა danne, forme, skape
შექმნილი skapt
შექცევადი invertibel, reversibel

შექცევადობა reversibilitet
შეღავათი bidrag, tilskudd, støtte

fradrag
შეღავათიანი fordelaktig
შეღებვა male, farge
შეღებილი malt
შეღწევა gjennomtrenge, penetrere
შეღწევადი gjennomtrengelig, permeabel
შეღწევადობა gjennomtrengelighet,

permeabilitet
შეყვანა innføre
შეყვარება forelske
შეყვარებული forelsket
შეყვარებულობა forelskelse
შეყოვნება pause
შეყოვნებული forsinket
შეშა ved
შეშვება slippe inn

gi adgang, admittere
adgang

შეშინება skremme
შეშინებული skremt
შეშლილი forrykt, gal
შეშლილობა galskap
შეშუპება hevelse
შეშფოთება bekymring, opprør
შეშფოთებული bekymret, opprørt
შეშხეფება dynke, skvette
შეჩერება hemme, hindre, holde, stanse,

stoppe
hemming, hindring, hold,
stans, stopp

შეჩერებული hindret, forsinket, stanset
შეჩვევა bli vant til
შეჩვეული vant
შეცდენა forføre

forførelse
შეცდომა feil, tabbe, bommert
შეცვა inneholde, innebære
შეცვლა endre, forandre
შეცვლილი endret, forandret
შეძახილი tilrop, utrop
შეძენა skaffe, kjøpe
შეძენილი anskaffet
შეძლება kunne, orke
შეძლებული bedrestilt, formuende,

velhavende, velholden,
velstående

შეძლებულობა velstand
შეძრომა krype inn
შეწებება sammenklebe, sammenlime
შეწვა steke

grille

შეუსწორებელი შეწვა
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შეწინააღმდეგება imøtegå, motsi, motsette seg,
gjøre motstand

შეწირვა ofre
შეწირულობა nådegave, donasjon
შეწოვა absorbere, suge opp

absorpsjon
შეწუხება plage, bry, forstyrre

bryderi, forstyrrelse
შეწუხებული bekymret
შეწყალება amnesti, forlatelse, benådning
შეწყვეტა slutte, avbryte
შეწყვილება parre

parring
kopulasjon

შეწყობა tilpasse
შეჭმა spise

oppspise
შეჭმული spist
შეჭრა klippe, trimme, beskjære
შეხამება samstemme, samordne,

særordne
შეხამებადი forenelig, forlikelig,

samkjørbar
შეხამებული velklingende, veltilpasset,

samstemt, samstemmig,
samordnet

შეხამებულობა samstemning, samordning
შეხება beføle, føle, berøre, røre

føling, berøring
შეხედვა se, skue, kikke
შეხედულება syn, mening, standpunkt,

synspunkt, betraktningsmåte
შეხვედრა møte, treffe
შეხვევა forbinde

pakke
შეხვეული innpakket
შეხმატკბილება samstemme
შეხმატკბილებული veltilpasset, samstemt,

samstemmig
შეხსენება påminnelse
შეჯამება summere, oppsummere

sammenfatte
შეჯამებადი additiv
შეჯამებადობა additivitet
შეჯახება kollidere, krasje

kollisjon, krasj, sammenstøt
შეჯდომა sette seg
შეჯერება summere, oppsummere
შეჯერებული summarisk
შეჯვარება krysse
შეჯიბრი kamp, konkurranse
შვაბრა mopp
შვება lettelse, lindring

შვებულება ferie
შვედი svenske
შვედურენოვანი svenskspråklig
შვედური svensk
შვეიცარი dørvakt, dørvokter, portvakt
შვეიცარიელი sveitser
შვეიცარიული sveitsisk
შველა redde

redning
შველი rå, rådyr
შვერილი pigg, spiss
შვეულმფრენი helikopter
შვიდასი sju hundre
შვიდდღიანი sjudagers, syvdagers
შვიდი sju, syv
შვიდკუთხა sjukantet
შვიდკუთხედი sjukant
შვიდმაგი sjudobbel, syvdobbel
შვიდნიშნა sjusifret, syvsifret
შვიდსაათიანი sjutimers, syvtimers
შვიდსართულიანი sjuetasjes, syvetasjes
შვიდტომიანი sjubinds, syvbinds
შვიდფერა sjufarget
შვიდწლიანი sjuårig, syvårig
შვიდჯერ sju ganger, syv ganger
შვიდჯერადი sjudobbel, syvdobbel
შვილება adoptere

adopsjon
შვილთაშვილი oldebarn
შვილი barn, datter, sønn
შვილიშვილი barnebarn, datterdatter,

dattersønn, sønnedatter,
sønnesønn

შვინდი kornell
შვიტა snelle
შვრია havre
შთაბეჭდილება inntrykk
შთაგონება beånde, inspirere
შთაგონებული åndfull, beåndet, begeistret,

høystemt
შთამაგონებელი inspirerende, oppmuntrende
შთამბეჭდავი impressiv, spektakulær
შთამგონებელი inspirator
შთამომავალი etterkommer, ætling,

descendent
შთამომავლობა avkom, etterkommere,

etterslekt
შთანთქმა absorbere

absorpsjon
შიგ inne
შიგადაშიგ av og til, inniblant,

innimellom, glimtvis, tidvis
შიგთავსი innhold

შეწინააღმდეგება შიგთავსი
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შიგნეული innmat
შიგნიდან innefra, innenfra
შიგნით inn, inne, inni
შიდა indre, inner

innenriks
შიდადაპირისპირება intern konfrontasjon
შიდაპოლიტიკური innenrikspolitisk
შიდსი aids
შიზოფრენია schizofreni
შიიტი sjiamuslim, sjiitt
შიიტური sjiamuslimsk
შიმპანზე sjimpanse
შიმშერი sverdfisk
შიმშილი sulte, hungre

sult, hunger
შიმშილობა sulte, sultestreike
შინ hjemme

hjem
შინა innendørs

hjemlig
შინაარსი betydning,

betydningsinnhold,
begrepsinnhold

შინაარსიანი betydningsfull,
betydningsbærende,
betydningsrik, innholdsfylt,
innholdsmettet

შინაარსობრივი innholdsmessig
შინაბერა peppermø, peppermøy
შინაგანი indre
შინამოსამსახურე stuepike, værelsepike,

kammerpike, kammerjomfru
შინაპატიმრობა husarrest
შინაური tam

hjemlig
შინდაბრუნებული hjemvendt
შინდისფერი vinrød, blårød
შინისაკენ hjem
შირბახტი sesam
შიფერი eternit
შიფრი siffer, sifferskrift
შიშველი bar, naken, avkledd
შიში frykt, redsel, skrekk
შიშინი frese, visle
შიშისმომგვრელი fryktinngytende
შიშნარევი fryktblandet, skrekkblandet
შლაგბაუმი bom, bomstasjon, veibom
შლანგი slange
შნო dyktighet
შნოიანი dyktig

elegant, fin, pen
შობა føde
შობადობა fødselshyppighet, natalitet

შოვინიზმი sjåvinisme
შოვინისტი sjåvinist
შოვინისტური sjåvinistisk
შოვნა skaffe, finne
შოთი steinovnsbakt hvetebrødtype
შოთხვი hegg, heggebær
შოკი sjokk
შოკირება sjokkere
შოკირებული sjokkert
შოკისმომგვრელი sjokkerende, lamslående
შოკოლადი sjokolade
შოკოლადისფერი sjokoladebrun
შორეული fjern, fjerntliggende,

avsidesliggende
შორი fjern
შორიდან bortefra, fjerntfra, langveisfra
შორის mellom, blant, inniblant
შორისდებული interjeksjon, utropsord
შორისი skrev, skritt
შორს bort, borte, unna, vekk

langt
შორსმიმავალი langtgående
შორსმჭვრეტელობა langsynthet
შორსმხედველი langsynt
შორსმხედველობა langsynthet, hypermetropi
შორტი kortbukse
შოტლანდიელი skotte
შოტლანდიური skotsk
შოუ show
შოშია stær
შპალერი tapet
შპარგალკა fuskelapp
შპრიცი sprøyte
შპროტი brisling
შრატი serum
შრე lag
შრიალი suse

sus
შრიფტი skrift
შრომა arbeide

arbeid
შრომატევადი arbeidskrevende
შრომითი arbeidsmessig
შრომისმოყვარე arbeidsom
შრომისმოყვარეობა arbeidsiver, arbeidslyst,

arbeidsomhet
შრომისუნარიანი arbeidsdyktig
შრომისუნარიანობა arbeidsevne, arbeidsdyktighet
შრომისუუნარო arbeidsudyktig
შრომისუუნარობა arbeidsudyktighet
შროშანა lilje

stær
შროშანი liljekonvall

შიგნეული შროშანი
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შტაბბინა standkvarter
შტაბი stab
შტამპი stempel, seglstempel
შტანგა stang
შტატი delstat
შტატივი stativ
შტემპელი stempel
შტერი fehode
შტო grein, gren, kvist
შტორმი stormvind
შტოში tranebær
შტრიხკოდი strekkode
შტურმანი kartleser, styrmann
შტურმი stormangrep
შუა midterst, midtre, mellomst

midt
mellom

შუააღმოსავლური mellomøstlig
შუაგული midt

kjerne
marg

შუადღე middag
შუაკაცი mellommann, formidler
შუაკაცობა formidling
შუაკვირა midtuke
შუალედი intervall
შუალედური mellomliggende
შუამავალი formidler, megler, mekler,

mellommann
შუამავლობა formidle, megle, mekle

formidling, megling, mekling,
brobygging

შუამდგომლობა forbønn
შუანი støttann
შუასაუკუნეობრივი middelaldersk, middelalderlig,

mellomaldersk,
mellomalderlig

შუაღამე midnatt
შუაში midt
შუაწერტილი middelpunkt
შუახნის middelaldrende
შუბი spyd
შუბისებრი spydliknende
შუბლი panne
შურდული sprettert
შური misunnelse
შურიანი misunnelig
შურისმაძიებელი hevntørst, hevnlysten,

hevnsøkende
შურისძიება hevn, hevnakt, hevnaksjon,

gjengjeldingsaksjon
შუქდიოდი lysdiode
შუქი lys

შუქნიშანი lyskryss, trafikkfyr, trafikklys
შუქტეხა refraksjon
შუქურა fyr, lykt, fyrlykt
შუქფარი lampekuppel, lampeskjerm
შუღლი feide, fiendskap, uvennskap
შუშა glass

glassrute
შუშხუნა musserende
შუშხუნი mussere
შფოთვა angst, uro

engstelighet
შხამგარეული giftblandet
შხამი gift, eiter
შხამიანი giftig, giftholdig
შხამიანობა giftighet
შხამსაწინააღმდეგო motgift
შხაპი dusj
შხაპრი piggknopp
შხეფი sprut, skvett
შხუნა skonnert
ჩაბარება levere, innlevere

overgi
innlevering

ჩაბმა bli med, slutte seg til
ჩაბნელება formørke

formørkelse
ჩაბნელებული mørk
ჩაგდება få tak i

kaste inn
ჩაგვრა undertrykke

undertrykkelse
ჩადგმა sette inn
ჩადება sette inn, legge inn

investere
ჩადენა begå
ჩადენილი begått
ჩადუნა ormetelg
ჩავარდნა falle

forfalle
fall
forfall, tilbakegang, tilbakeslag

ჩავლება gripe
grep

ჩავლილი forgangen, forløpen
ჩაზნექილი innbuet, konkav
ჩათვლა anse, mene, regne

medta, medregne
ჩათვლით inklusiv, medregnet, medtatt
ჩათრევა inndra, innvikle
ჩაი te
ჩაიდანი kjele, kanne, tekjele, tekanne,

tevannskjele
ჩაკერვა innsy

შტაბბინა ჩაკერვა
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ჩაკეტვა stenge, lukke
låse

ჩაკეტილი lukket, låst
innesluttet
menneskesky, uselskapelig,
usosial

ჩაკეტილობა innesluttethet
ჩალა halm, strå
ჩალაგამოვლებული skuffet
ჩალაყვავილა brudelys
ჩალისფერი beige, strågul
ჩამარხვა begrave
ჩამატება legge til
ჩამიჩი rosin, korint
ჩამოგდება styrte
ჩამოვარდნა falle

fall
ჩამოთვლა liste
ჩამოკიდება henge
ჩამონათვალი liste, fortegnelse
ჩამონგრევა kollapse
ჩამორთმევა beslaglegge

beslagleggelse, konfiskasjon
ჩამორჩენა sakke

etterslep
ჩამორჩენილი tilbakeliggende,

tilbakestående
ჩამოსაკიდი kleshenger, klesstativ
ჩამოსაწერი kassabel
ჩამოსვლა ankomme, hjemkomme

ankomst, hjemkomst
ჩამოსული ankommet
ჩამოსხმა helle, skjenke
ჩამოტანა bringe
ჩამოტვირთვა laste ned
ჩამოფასება prisnedsettelse
ჩამოქცევა rase
ჩამოყალიბება forme

formulere
ჩამოყალიბებული ferdigutviklet
ჩამოყვანა bringe, hjemføre
ჩამოცმა hengsle
ჩამოწერა kassere, nedskrive
ჩამოხრჩობა hengning
ჩამრთველი bryter, lysbryter, strømbryter
ჩამტარებელი arrangør, organisator
ჩამტვრეული innslått
ჩამქრალი utslukket
ჩამქრობი slukker
ჩამჩა øse
ჩამწკრივება rade, sette i rad
ჩამწყვდევა fengsle
ჩამხრშობი lyddemper, lydpotte

ჩანართი innlegg
ჩანასახი foster, embryo
ჩანაფიქრი tanke
ჩანაცვლება erstatte, substituere

erstatning, substitusjon
ჩანაცვლებადი utskiftbar, erstattelig
ჩანაწერი notat
ჩანგალი gaffel
ჩანგლისებრი gaffelformet
ჩანერგვა innarbeide, innbygge,

innplante
ჩანთა veske
ჩანიშვნა notere, opptegne
ჩანჩქერი foss, fossefall, vannfall,

katarakt
ჩარევა blande inn, gripe inn

innblanding, inngrep,
intervensjon

ჩართვა inkludere, inkorporere
inklusjon

ჩართული inkludert
ჩარიცხვა immatrikulere

immatrikulering
ჩარჩო ramme
ჩარჭობა stikke
ჩასადები futteral, hylster, skjede
ჩასადენი renne
ჩასასვლელი avstigning
ჩასასრიალებელი akebakke
ჩასაფრება legge seg i bakhold
ჩასაღილავი knapphull
ჩასაწვეთებელი pipette, dråpeteller
ჩასახვა unnfange, konsipere

unnfangelse, konsepsjon
ჩასახლებული innlosjert
ჩასვლა ankomme
ჩასმა sette inn
ჩასრიალება gli
ჩასუნთქვა inhalere, innånde

åndedrag
ჩასუქებული frodig
ჩასხდომა ombordstigning
ჩასხმა helle
ჩატარება holde, arrangere
ჩატვირთვა innlaste

innlasting
ჩატვირთული innlastet
ჩაუცმელი ukledd
ჩაუძირავი usenkelig, synkefri
ჩაუხედავი uopplyst
ჩაფიქრება tenke
ჩაფიქრებული betenksom, tankefull,

tenksom

ჩაკეტვა ჩაფიქრებული
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ჩაფლობა begrave
ჩაფხუტი hjelm
ჩაფხუტიანი hjelmkledd
ჩაქრობა slukke
ჩაქუჩი hammer
ჩაქუჩისებრი hammerliknende
ჩაღრმავება fordypning
ჩაყრა drysse
ჩაშვება senke
ჩაშლა forpurre
ჩაცივება trakassere
ჩაცმა kle
ჩაცმული kledd
ჩაცმულობა antrekk, kledning, klesdrakt,

klær
ჩაძინება forsove, søvne
ჩაძირვა senke

synke
ჩაწებება lime inn
ჩაწერა notere, nedtegne, skrive ned
ჩაწვდომა begripe, fatte
ჩაწვეთება dryppe
ჩაჭედვა forsenke

forsenkning
ჩაჭერა fange, gripe
ჩახედული opplyst, sakkyndig, sakkunnig
ჩახლართვა floke, vase
ჩახლართული innviklet, innfløkt, vaset
ჩახმახი avtrekker, avfyringsavtrekker
ჩახრახნა skru
ჩახუტება omfavne

omfavning
ჩახშობა dempe

undertrykke
ჩაჯდომა knebøying
ჩეკი sjekk
ჩელო cello, fiolonsell
ჩემი min, mi, mitt, mine
ჩემოდანი koffert
ჩემპიონატი mesterskap, tittelkamp
ჩემპიონი mester
ჩემხელა så stor som meg
ჩერნოგორიელი montenegriner
ჩერნოგორიული montenegrinsk
ჩექმა støvel
ჩეჩენი tsjetsjener
ჩეჩნური tsjetsjensk
ჩეხა hogge

hogst
ჩეხი tsjekker
ჩეხურენოვანი tsjekkiskspråklig
ჩეხური tsjekkisk
ჩვარი fille, klut

ჩვევა vane
ჩვენ vi

oss
ჩვენება vise

framvise
visning
angi, oppgi
angivelse

ჩვენებითი påpekende
ჩვენებური vår
ჩვენი vår, vårt, våre
ჩვენხელა så stor som oss
ჩვეულება skikk, vane

konvensjon
ჩვეულებისამებრ vanligvis
ჩვეულებისდაგვარად vanligvis
ჩვეულებრივ vanligvis
ჩვეულებრივად vanligvis
ჩვეულებრივი vanlig, alminnelig, ordinær
ჩვეული vanlig
ჩვიდმეტი sytten
ჩვიდმეტწლიანი syttenårig
ჩვილი spedbarn, pattebarn, baby,

diebarn, vuggebarn
ჩიბუხა bekkasin
ჩივილი klage
ჩითი sjirting, kaliko
ჩინებული flott
ჩინეთმცოდნე sinolog
ჩინეთმცოდნეობა sinologi
ჩინელი kineser
ჩინური kinesisk
ჩიპი databrikke
ჩირაღდანი fakkel
ჩირაღდნოსანი fakkelbærer
ჩირი tørket frukt
ჩირქგროვა byll
ჩირქი verk
ჩიტბატონა stillits
ჩიტი fugl, småfugl
ჩიქვი hork
ჩიჩახვი kro
ჩიჩქნა pirke
ჩიხი blindgate, blindspor, blindvei

baklås
ჩლიქი hov
ჩლუნგი dum
ჩოგანბადე håv
ჩოგანი racket
ჩოგბურთელი tennisspiller
ჩოგბურთი tennis
ჩონჩხი beinrangel, skjelett
ჩონჩხისებრი skelettliknende

ჩაფლობა ჩონჩხისებრი
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ჩორთი trav
ჩრდილი skygge
ჩრდილიანი skyggefull
ჩრდილისებრი skyggeaktig
ჩრდილო nordisk, nordlig, nordre
ჩრდილოამერიკელი nordamerikaner
ჩრდილოამერიკული nordamerikansk
ჩრდილოატლანტიკური nordatlantisk
ჩრდილოაფრიკელი nordafrikaner
ჩრდილოაფრიკული nordafrikansk
ჩრდილოევროპელი nordeuropeer
ჩრდილოეთევროპული nordeuropeisk
ჩრდილოეთელი nordbo, nordboer
ჩრდილოეთი nord
ჩრდილოეთიდან nordafra, nordfra
ჩრდილოეთით nordafor, nordenfor, nordover
ჩრდილოეთისკენ nordafor, nordenfor, nordover
ჩრდილოეთუკრაინული nordukrainsk
ჩრდილოეთში nordpå
ჩრდილოელი nordbo, nordboer
ჩრდილოვანი lyssky, skyggefull
ჩრდილოკორეელი nordkoreaner
ჩრდილოკორეული nordkoreansk
ჩრდილოსკანდინავიური nordskandinavisk
ჩრჩილი møll
ჩუმი taus, lavmælt, uhørlig
ჩურჩული hviske
ჩუსტი tøffel
ჩუტყვავილა vannkopper
ჩუქება gi

donere
ჩქარა fort, raskt
ჩქარი fort, rask
ჩქაროსნული hurtiggående
ჩქმეტა klype
ჩხარუნი skrangle
ჩხვლეტა stikke
ჩხიკვი nøtteskrike
ჩხირი spisepinne
ჩხრეკა ransake

ransakelse
kroppsvisitere
kroppsvisitasjon

ჩხუბი krangel, slagsmål, slåsskamp
ჩხუბისთავი slåsskjemper, slagsbror
ცა himmel
ცათამბჯენი skyskraper
ცალბორბლიანი etthjuls
ცალთვალა enøyd
ცალი stykke
ცალკე adskilt, separat
ცალკეული adskilt, enkelt
ცალკუზა enpuklet

ცალლიანდაგიანი enskinnet
ცალმხრივი ensidig, enveis
ცალობით stykkevis
ცალსასწორი fjærvekt
ცალსახა entydig
ცალსახად entydig, bestemt
ცალსახობა entydighet
ცალფეხა enbeint, enbent
ცალყურა enøret
ცალხელა enarmet
ცამეტი tretten
ცამეტწლიანი trettenårig
ცარიელი blank

tom
ცარცი kritt
ცარცისებრი krittaktig
ცაცია keivhendt, venstrehendt
ცაცხვი lind, lindetre
ცახცახი beve, bevre, dirre, gyse, riste
ცბიერება finurlighet
ცბიერი finurlig, listig, lur, slu, snedig
ცდა vente

forsøke, prøve
ცდომილება feilmargin
ცდუნება friste, lokke

fristelse, tillokkelse
ცეზიუმი cesium
ცეკვა danse

dans
ცელი ljå
ცელიბატი sølibat
ცელოფანი plast
ცელსიუსი celsius
ცელულოზა cellulose
ცელულოზისებრი celluloseliknende
ცელქი leken, kåt
ცელქობა ablegøye
ცემა slå, banke, jule

juling
ცემენტი sement
ცემინება nyse
ცენზორი sensor
ცენზურა sensur
ცენტი cent
ცენტნერი centner
ცენტნერიანი centnertung
ცენტრალიზაცია sentralisasjon, sentralisering
ცენტრალიზება sentralisere
ცენტრალიზებული sentralisert
ცენტრალურევროპული sentraleuropeisk
ცენტრალური midtre, sentral
ცენტრი midtpunkt, senter, sentrum
ცენტრიდანული sentrifugal

ჩორთი ცენტრიდანული
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ცენტრიზმი sentrisme
ცენტრირება sentrere
ცენტრისკენული sentripetal
ცენტრიფუგა sentrifuge
ცერებრალური cerebral
ცერებროსპინალური cerebrospinal
ცერემონია seremoni
ცერი tommel, tommelfinger,

tommeltott
ცერიუმი cerium
ცერცველა vikke
ცეცი følehorn, føler
ცეცხლგამძლე brannfast, brannsikker,

flammefast, flammesikker,
ildfast, ildsikker

ცეცხლგამძლეობა flammebestandighet
ცეცხლთაყვანისმცემელი eldtilbeder
ცეცხლთაყვანისმცემლობა eldtilbedelse
ცეცხლი brann, ild
ცეცხლისმფრქვეველი ildsprutende
ცეცხლისფერი brannrød, flammende rød
ცეცხლმოდებული brennende
ცეცხლმოკიდებული brennende
ცეცხლმფრქვევი flammekaster
ცეცხლოვანი brennende

fyrig, ildfull
ცეცხლსაქრობი brannslukker,

brannslukningsapparat,
eldsluker, flammesluker,
ildsluker

ცეცხლსაშიში brannfarlig, ildsfarlig
ცეცხლსაშიშროება brannfare, ildsfare
ცეცხლფარეში fyrbøter
ცეცხლწაკიდებული antent
ცეცხლწაუკიდებელი uantent
ცვალებადი varierende
ცვალებადობა foranderlighet
ცვარი dugg
ცვეთა slitasje
ცვენა falle

fall
ცვილი voks
ცვლა endre, forandre, bytte, skifte

endring, forandring, skift
ცვლადი foranderlig, variabel,

varierbar, vekslende,
alternerende

ცვლილება endring, forandring,
modifikasjon

ცვრიანა soldogg
ცვრიანი dugget, duggvåt
ციანეა brennmanet
ციანი cyan

ციანიდი cyanid
ციანმჟავა blåsyre
ციანწყალბადი blåsyre
ციგა kjelke, slede
ციგურა skøyte
ციგურები skøytepar
ციებცხელება koldfeber
ცივად kaldt
ცივი kald, kjølig

følelseskald, stemoderlig
ცივილიზაცია sivilisasjon
ცივილიზებული sivilisert
ცივსისხლიანი kaldblodig
ცივსისხლიანობა kaldblodighet
ციკლამენი alpefiol
ციკლი syklus
ციკლონი syklon
ციკლოპი kyklop
ციკლური syklisk
ცილა protein, eggehvitestoff
ცილინდრი sylinder
ცილინდრული sylindrisk, sylinderformet
ცილისმწამებელი baktaler, bakvasker,

ærekrenker
ცილისწამება baktale, bakvaske, ærekrenke
ციმბირელი sibirer
ციმბირული sibirsk
ციმორი grunnling
ციმციმა blinklys
ციმციმი blinke, flimre, glitre, skimre

blink, flimmer, glitter,
skimmer

ცინიზმი kynisme
ცინიკოსი kyniker
ცინიკური kynisk
ცირკი sirkus
ცირკისებური sirkusaktig, sirkuslignende
ცირკულარული sirkulær
ცირკულაცია sirkulasjon
ცირკულირება sirkulere
ცირცელი asal, asalbær, rogn, rognebær
ცისანა forglemmegei
ცისარტყელა regnbue
ცისარტყელოვანი regnbuefarget
ცისტერნა cisterne, sisterne
ცისტიტი blærekatarr
ცისტოსკოპი cystoskop
ცისტოსკოპია cystoskopi
ცისფერთვალება blåøyd
ცისფერი himmelblå, lysblå, skyblå
ციტადელი citadell
ციტატა sitat
ციტირება sitere, anføre

ცენტრიზმი ციტირება
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ციტირებული sitert
ციტოგენეტიკა cytogenetikk
ციტოლოგია cytologi
ციტოლოგიური cytologisk
ციტოპლაზმა cytoplasma
ციტრუსი sitrus, sitrusfrukt
ციური himmelsk, celest
ციფერბლატი urskive
ციფრი siffer, talltegn
ციფრული digital
ციყვი ekorn, trebjørn
ციცაბო bratt, hengebratt
ციცარი perlehøne
ციცინათელა lysbille, ildflue
ციხე fengsel
ცნება begrep
ცნობა kjenne, gjenkjenne

gjenkjennelse, gjenkjenning
anerkjenne
anerkjennelse

ცნობარი håndbok, oppslagsbok
ცნობიერება bevissthet
ცნობიერი bevisst, medviten
ცნობილი kjent

berømt
ცნობისმოყვარე nysgjerrig, skuelysten,

spørrelysten, vitebegjærlig,
nyfiken

ცნობისმოყვარეობა nysgjerrighet, spørrelyst,
vitebegjær, vitelyst

ცოდვა synd
ცოდვილი syndig, syndefull

synder, synderinne
ცოდნა kjenne, kunne, vite

kunnskap, viten, ekspertise,
innsikt, kjennskap

ცოდნასმოწყურებული lærelysten
ცოლი kone, hustru, frue
ცოლიანი gift
ცომი deig
ცოტა få, litt

knapt
ცოტაოდენი litt, anelse
ცოფი hundegalskap, vannskrekk,

hydrofobi
ცოცვა krabbe, kravle, krype
ცოცია spettmeis
ცოცხალი levende, livaktig, livlig
ცოცხანა jernurt
ცოცხი kost, feiekost, lime, sopelime
ცოცხმაგარა kattehale
ცოცხობა jernurt
ცრა yre

ცრემლდენა tåreflod, tåreflom
ცრემლებიანი tårefull
ცრემლი tåre
ცრემლიანი tårefull
ცრემლმომდგარი gråteferdig
ცრემლმორეული gråteferdig
ცრემლნარევი tåreblandet
ცრუ gal, usann, løgnaktig
ცრუინფორმაცია feilinformasjon
ცრუმორწმუნე fordomsfull, overtroisk
ცრუმორწმუნეობა fordomsfullhet
ცრუმოწმე meneder
ცრურწმენა folketro, fordom, overtro
ცრუჩვენება mened
ცუგა bikkje
ცუდად dårlig, ille, uvel
ცუდი dårlig, ill

slem, stygg
ცულნისკარტა topplunde
ცუნამი tsunami, flodbølge
ცურვა bade

svømme
flyte
seile

ცურვისუნარიანი svømmedyktig
ცურვისუნარიანობა svømmedyktighet
ცური jur
ცქერა skue
ცქვიტი sprek
ცხადად klart, tydelig
ცხადი klar, tydelig, åpenbar, åpenlys
ცხადყოფა forklare, klargjøre, klarlegge,

klarne
forklaring

ცხავი såld
ცხარე krydret

opphetet
ცხედარი lik
ცხელი het, varm
ცხენბურთელი polospiller
ცხენბურთი polo
ცხენი hest
ცხენირემი elg
ცხენისკუდა bakkestjerne
ცხენისწაბლა hestekastanje
ცხენოსნობა hestesport
ცხვარი sau, får, vær
ცხვირაწეული stolt, ærekjær
ცხვირი nese
ცხვირისატეხელა adonis
ცხვირისმიერი nasal
ცხვირსახოცი lommetørkle, neseduk,

lommeduk

ციტირებული ცხვირსახოცი
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ცხვირჩამოშვებული skuffet, håpløs, mistrøstig,
trøstesløs

ცხიმი fett, fettstoff, olje
ცხიმიანი fet, fettfylt, fettrik
ცხობა bake
ცხოველი beist, dyr
ცხოველისმაგვარი dyrisk
ცხოველური bestialsk, dyrisk, dyrelignende
ცხოვრება bo

leve
liv, livstid

ცხოვრებისეული livsmessig
ცხრა ni
ცხრაასი ni hundre
ცხრაგვერდა nikantet
ცხრადღიანი nidagers
ცხრაკუთხა nikantet
ცხრაკუთხედი nikant
ცხრამაგი nidobbel
ცხრამეტი nitten
ცხრამეტწლიანი nittenårig
ცხრანიშნა nisifret
ცხრასაათიანი nitimers
ცხრასართულიანი nietasjes
ცხრატომიანი nibinds
ცხრატყავა kaprifol
ცხრაწლიანი niårig
ცხრაჯერ ni ganger
ცხრიანი nier
ცხრილი tabell

timeplan, timetabell
ცხრილური tabellmessig
ძაბვა spenning
ძაბრი trakt, kjøkkentrakt
ძაგძაგი beve, bevre, gyse, riste
ძალა kraft, styrke, makt
ძალადაკარგული ugyldig
ძალადობა vold

voldsutøvelse
ძალადობრივი voldelig, tvangsmessig
ძალადური voldelig, voldsom
ძალაუნებური utilsiktet
ძალაუფლება makt
ძალაყინი brekkjern
ძალგამოცლილი svekket, kraftløs, maktløs
ძალდატანება tvang
ძალდატანილი tvangspreget
ძალდაუტანელი utvungen, tvangløs

uanstrengt
ძალდაუტანლობა utvungenhet
ძალებდაშრეტილი svekket, kraftløs, maktløs
ძალზე meget, ganske, svært

ძალიან altfor, meget, ganske, svært,
veldig

ძალისმიერი tvungen, voldelig,
styrkemessig, tvangsmessig

ძალისხმევა bestrebe
bestrebelse

ძალოსანი løfter, vektløfter
ძალოსნობა vektløfting
ძალწირი feltlinje
ძარა karosseri
ძარღვი åre
ძარცვა rane, røve, plyndre

ran, røveri, plyndring
ძაფი tråd, sytråd
ძაფისებრი trådaktig
ძაღლი hund, bikkje
ძაღლისენა hundetunge
ძაღლისკბილა hundetann
ძაღლმაყვალა blåbringebær
ძაღლსაშენი hundegård, hundeoppdretteri,

kennel, hundekennel
ძაღლყურძენა kengurueple

søtvier
ძახველი krossved, viburn
ძახილი kalle, rope
ძე sønn
ძებნა søke, lete, etterlyse

søk, leting, etterlysning,
søkeaktivitet

ძებნილი siktet
ძეგლი minnesmerke, monument
ძელი bjelke
ძერა glente
ძერაბოტი slangeørn
ძეწკვი halskjede
ძეხვი salami, salamipølse
ძვალი bein, ben, knokkel
ძველად før, tidligere, i gamle dager
ძველბალტიკური urbaltisk
ძველბერძნული urgresk
ძველბრიტანული urbritisk
ძველგერმანული gammeltysk

urgermansk
ძველდანიური gammeldansk
ძველებური gammel, eldgammel,

gammelaktig
ძველეგვიპტური uregyptisk
ძველევროპული gammeleuropeisk
ძველთაძველი urgammel, utgammel
ძველი gammel, eldgammel
ძველინდოევროპული urindoeuropeisk
ძველისლანდიური gammelislandsk
ძველისძველი urgammel, utgammel

ცხვირჩამოშვებული ძველისძველი
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ძველნორვეგიული gammelnorsk
ძველპორტუგალიური urportugisisk
ძველრომაული gammelromersk
ძველრუსული gammelrussisk
ძველსკანდინავიური norrøn, gammelnordisk
ძველსლავური gammelslavisk, urslavisk
ძველსპარსული gammelpersisk
ძველფრანგული gammelfransk
ძველქრისტიანული gammelkristelig
ძველშვედური gammelsvensk
ძვირად dyrt
ძვირადღირებული dyr, kostbar
ძვირი dyr, kostbar
ძვირფასეულობა kostbarhet
ძვირფასი dyr, kostbar, verdifull

kjær
ძვრა forskyve

forskyvning
ძიება søke, lete, etterlyse

søk, leting, etterlysning,
søkeaktivitet

ძილგუდა syvsover
ძილი sove

søvn
ძილიანობა søvnighet
ძილისგუდა syvsover
ძირბუკა steinsopp
ძირგამოთხრილი undergravet
ძირგამომთხრელი undergravende
ძირი bunn

såle
ძირითადად hovedsakelig
ძირითადი hoved, basisk
ძირკვი stubbe, stuv
ძირს ned
ძირფესვიანად sønder
ძირძველი urgammel, utgammel
ძიუდო judo
ძიძა amme
ძლევამოსილება allmakt, allmektighet
ძლევამოსილი allmektig, kjempesterk,

jettesterk
ძლიერ meget, ganske, svært
ძლიერი kraftig, mektig, sterk
ძლიერმოქმედი kraftigvirkende
ძლივს knapt
ძმა bror
ძმათამკვლელი brodermorder
ძმარვა halsbrann
ძმარი eddik
ძმარმჟავა eddiksyre
ძმასავით broderligt

ძმისწული brordatter, brorsønn,
tantebarn

ძმიშვილი brordatter, brorsønn,
tantebarn

ძმობა brorskap
ძმობილი fostbror, blodsbror
ძმური broderlig
ძნელად vanskelig
ძნელადდასაჯერებელი lite troverdig
ძნელადსამართავი vanskelig å styre
ძნელადსაპოვნელი vanskelig å finne
ძნელი hard, vanskelig
ძოვა gresse
ძონწი fille, lase, klut
ძოწი granatmineral
ძრავა motor
ძრავიანი motordrevet
ძროხა ku
ძუ hunn, hunndyr
ძუა tagl, hestetagl
ძუკნა tispe, hundetispe
ძუნწი gjerrig
ძუძუ pupp
ძუძუმწოვარი pattedyr
ძუძუსთავი brystvorte
წაბილწვა vanhelligelse, krenkelse
წაბლი kastanje
წაბლისფერთვალება brunøyd
წაბლისფერთმიანი kastanjehåret
წაბლისფერი kastanjebrun, kastanjefarget
წაბორძიკება snuble

stotre
წაგება tape
წაგებული tapt

taper
წაგრძელება forlenge

forlengelse
წადილი lyst
წავი oter
წაკითხვა lese
წაკითხვადი lesbar, leselig
წაკითხული lest
წალიკა hønsegress, vasspeppe
წამალი medisin, legemiddel
წამახალისებელი oppmuntrende
წამგებიანი ulønnsom, ufordelaktig,

uøkonomisk
წამება plage, pine, torturere
წამებული trosvitne, martyr
წამზომი stoppeklokke
წამი sekund

stund, øyeblikk
წამიერი øyeblikkelig

ძველნორვეგიული წამიერი
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წამკიდებელი anstifter
წამომწყები opphavsmann, grunnlegger,

stifter
წამოღება medbringe, medta
წამოწოლილი liggende
წამოწყება begynne, starte, igangsette,

iverksette
წამოწყებული igangsatt, iverksatt
წამყვანი ledende

programleder
წამწამი øyehår, øyenvipp
წანაცვლება forskyve

forskyvning
translasjon

წანწალი vandre
წარბი bryn, øyebryn
წარგზავნა utsende
წარგზავნილი utsending
წარდგენა introdusere, presentere

introduksjon, presentasjon
nominere
nominasjon

წართმევა frata
წართმეული berøvet, frarøvet, fratatt
წარმავალი forgjengelig, timelig
წარმავლობა forgjengelighet
წარმართვა rettlede
წარმატება hell, lykke, framgang, suksess
წარმატებამიღწეული framgangsrik, suksessrik,

vellykket
წარმატებული framgangsrik, lykkelig,

suksessfull, suksessfylt,
suksessrik, vellykket

წარმდგენი foreviser, ihendehaver
წარმოდგენა forestille

forestilling
oppfatte
oppfatning
presentere
presentasjon

წარმოდგენილი foreslått
წარმოება produsere, fabrikkere

produksjon, fabrikasjon
წარმოებადი deriverbar, differensierbar
წარმოებადობა deriverbarhet
წარმოებული derivat, derivert
წარმოთქმა si, framsi
წარმოთქმული sagt
წარმომადგენელი representant, talsperson,

talsmann, tillitsmann
წარმომადგენლობა representasjon
წარმომადგენლობითი representativ

წარმომავლობა opprinnelse, avstamning,
herkomst, ætt

წარმომდგენი foreviser, ihendehaver
წარმონაქმნი dannelse
წარმოსადგენი tenkbar, tenkelig
წარმოსახვა forestille, innbilde
წარმოსახვითი imaginær, uvirkelig
წარმოსახული innbilt
წარმოუდგენელი utenkelig
წარმოქმნა oppstå

danne
dannelse

წარმოშობა stamme, ætte
avstamning, herkomst, ætt

წარმოჩენა fremvise
წარმტაცი sjarmant, sjarmerende,

betagende
წარსული fortid, preteritum

forgangen
წარუვალი uforgjengelig
წარუვალობა uforgjengelighet
წარუმატებელი mislykket, uheldig,

suksessfattig
წარუმატებლობა uhell, nederlag
წარუშლელი uutslettelig
წარღვნა flod, flom, oversvømmelse
წარჩინებული fremstående, utmerket
წარწერა innskrift, påskrift
წასვლა dra, gå

avgang
წასმა kline
წასული henfaren
წაუგებელი ubeseiret, uovervinnelig,

uslåelig
წაუკითხავი ulest
წაუკითხვადი uleselig, ulesbar
წაულა flodilder
წაქეზება oppfordre, anspore, egge,

tilskynde
oppfordring, tilskyndelse

წაქცევა falle, velte
წაღება ta med
წაყენება stille

utnevne, nominere
utnevnelse, utnevning

წაყვანა føre, lede, ta med
წაშლა slette, viske
წაშლილი slettet, utvisket
წაჩხუბება krangle
წაწვეტება spisse
წახალისება oppfordre

oppfordring
წებო lim, klebestoff, klebemiddel

წამკიდებელი წებო
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წებოვანი klebrig, klisset
წევა dra, trekke
წევრი medlem

ledd
წევრობა medlemskap
წელთაღრიცხვა tidsalder
წელი år

midje, talje, liv, korsrygg
წელიწადი år
წელს i år
წერა skrive
წერაქვი hakke
წერილი brev
წერილობითი skriftlig
წერო trane
წეროტურფა jomfrutrane
წერტილი punkt, punktum
წერწა kaprifol, vivendel
წესდება reglement
წესი regel

skikk
წესიერად ordentlig, skikkelig
წესიერება ærbarhet, ærlighet
წესიერი ordentlig, skikkelig, snill,

ærbar, anstendig
წესრიგი orden
წვა brenne

svi
წვალება mobbe, plage, pine
წვევამდელი rekrutt
წვეთა dryppe
წვეთი dråpe
წველა melke

melking
წვენი jus, saft
წვერგაპარსული barbert
წვერგაუპარსავი ubarbert, skjegget
წვერებიანი skjegget
წვერი skjegg

spiss
წვერიანი skjegget
წვერმოშვებული skjegget
წვერო topp
წვეტი egg, spiss, torn
წვეტიანი spiss, sylskarp
წვეულება fest
წვივი skinneben, skinnebein
წვიმა regn
წვიმიანი regnfull
წვლილი bidrag, kontribusjon, innsats
წვნა flette

fletning
წვნიანი saftfull, saftig, saftrik

წვრთნა dressere
dressur
oppdra
oppdragelse
trene
trening

წვრილზოლება smalstripet
წვრილზოლებიანი smalstripet
წვრილი smal, tynn

fin
წვრილლაქებიანი småflekket
წვრილმადიდი mikroskop
წვრილმანი bagatell, småting
წვრილმარცვლიანი finkornet, finkornig
წვრილნისკარტა smalnebbet
წვრილფეხა smalbeint
წვრილყელიანი smalhalset
წვრილხელება smalarmet
წიაღი skjød
წიაღისეული fossil
წიბო kant
წიგნაკი hefte, brosjyre
წიგნთსაცავი boklager
წიგნი bok
წიგნიერება boklærdom
წიგნიერი boklærd
წივილი skrike
წივწივა meis, meisefugl
წითელა meslinger
წითელზოლებიანი rødstripet
წითელთავა rødhodet
წითელთმიანი rødhåret
წითელი rød
წითელკაბიანი rødkjolet
წითელკანიანი rødhudet
წითელკუდა rødhalet
წითელლაქებიანი rødflekket
წითელლოყებიანი rødkinnet
წითელმკერდა rødbrystet
წითელქუდა rødhette
წითელცხვირა rødneset
წითელწვერა rødskjegget
წითურთმიანი rødhåret
წითური rødhåret
წითურწვერა rødskjegget
წილადი brøk

brøkdel
წილი andel
წინ foran

frem
წინა forrest, fremst

forrige
წინააღმდეგ mot

წებოვანი წინააღმდეგ
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წინააღმდეგი motstander
წინააღმდეგობა motstand, motgang, motsigelse

motsetning, motstrid,
kontrovers

წინააღმდეგობრივი motsetningsfylt,
motsetningsfull,
motsetningsrik, motstridende,
kontroversiell, kontroversfylt,
motsigelsesfylt

წინაგული forkammer
წინადადება setning

forslag, proposisjon, tilbud
წინათ før
წინათგანწყობა forhåndsinnstilling
წინათგრძნობა forutfølelse
წინაინდუსტრიული førindustriell
წინაისტორია førhistorie
წინაისტორიული førhistorisk
წინამდებარე forhåndenværende
წინამენსტრუალური premenstruell
წინამორბედი forgjenger, forløper, formann
წინამძღვარი fører, leder

profet
წინამხარი underarm
წინანდელი tidligere
წინაპარი ane, forfader
წინაპირობა betingelse, forhåndsbetingelse,

forutsetning
წინასამშობიარო prenatal
წინასიტყვაობა forord, fortale
წინასწარ på forhånd
წინასწარგანზრახული tilsiktet, bevisst
წინასწარი preliminær
წინასწარმეტყველება forutsi, predikere, spå

forutsigelse, prediksjon,
spådom

წინასწარმეტყველებადი forutsigbar, forutsigelig,
prediktabel

წინასწარმეტყველი spåmann, profet, sannsiger
წინასწარმეტყველური profetisk
წინასწარშეთანხმებული forhåndsavtalt
წინასწარჭვრეტა forutsigelse
წინასწარხედვა forutsigelse
წინასწარხილვა forutsigelse
წინაქრისტიანული førkristelig
წინაღობა motstand, resistans

hindring
წინაშე foran
წინდა sokk, halvsokk, halvstrømpe
წინდაუხედავი uforsiktig, ubetenksom
წინდაუხედაობა uforsiktighet, ubetenksomhet
წინდაცვეთა omskjære

omskjæring

წინდახედული forsiktig, forutseende,
framsynt, langsiktig,
omtenksom

წინდახედულობა forsiktighet, forutseenhet,
framsyn, framsynthet

წინდებული preposisjon
წინიდან forfra
წინკარი forstue
წინმსწრები forutgående
წინსართი prefiks
წინსაფარი forkle
წინსვლა framgang, framskritt,

framsteg, framdrift, progresjon
წინწკლებიანი flekket
წირთხლი dørstokk, terskel, dørterskel
წირი linje
წისქვილი mølle, kvern, kvernhus
წიფელი bøk
წიწაკა paprika, pepper
წიწვი bar, barnål
წიწიბურა bokhvete
წიწილა kylling, hønekylling,

hønekjukling
წიწკანა meis, meisefugl
წიხლი hæl
წკრიალა rungende
წკრიალი runge
წლისთავი årsdag
წლიური årlig, annuell
წლობით årevis
წლოვანება alder
წმენდა pusse, rense
წმინდა hellig

ren
წმინდათაწმინდა aller helligste
წმინდანი helgen
წმინდასისხლიანი fullblods
წნევა trykk

blodtrykk
წნევაგამძლე trykkbestandig
წნეხა presse, trykke
წნეხი press
წნული flettverk
წოდება tittel, tjenestegrad, rang
წოვა suge

patte
წოლა ligge
წოლჭიმი benkpress
წონა vekt
წონასწორობა likevekt, balanse, ekvilibrium,

jamvekt
წონიანი vektig
წონითი vektmessig

წინააღმდეგი წონითი
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წრე sirkel
ring
krets

წრედი krets
წრეწირი sirkel
წრიპინა skrikende
წრიპინი gnisse

skrike
წრიულად sirkelvis
წრიული sirkelformet
წრუწუნა mus, museunge
წრფე linje
წრფივი lineær
წუთი minutt

stund
წუთიერი øyeblikkelig
წუთისოფელი jordeliv
წუნდაუდებელი upåklagelig
წუნდაუდებლობა upåklagelighet
წუნი feilvare
წუნიანი mangelfull
წურბელა igle
წუწუნი sutre, syte

sutring
წუხილი bekymre

bekymring, sorg
წყალბადი hydrogen, vannstoff
წყალბურთელი vannpolospiller
წყალბურთი vannpolo
წყალგამყოფი vannskille
წყალგამძლე vanntett
წყალგაუმტარი vanntett
წყალგაყვანილობა vannforsyningsnett,

vannledningsnett
წყალდიდობა flod, flom, oversvømmelse
წყალი vann
წყალმომარაგება vanntilførsel, vannforsyning
წყალმცენარე alge, vannplante, sjøplante
წყალნაწყენი mjølke
წყალობა begunstige
წყალსადენი vannledning, vannanlegg
წყალსატარი akvedukt
წყალსაღებავი vannfarge, akvarell,

akvarellfarge, akvarellmaling
წყალსაცავი vannbasseng, vannmagasin
წყალქვეშ under vann
წყალქვეშა undervanns, undersjøisk,

submarin
წყალწაღებული håpløs

tatt av vann
წყალწყალა vannaktig

linerle
წყალხმელეთა landlevende

წყარო kilde
წყევლა forbannelse
წყენა fornærmelse
წყენინება fornærme
წყეული forbannet, jævlig
წყვდიადი mørke, bekmørke, belgmørke,

kullmørke
წყვეტა brudd, diskontinuitet
წყვეტილი usammenhengende,

diskontinuerlig
წყვილი par
წყვილჩლიქოსანი partået
წყლისქვეშა undervanns, undersjøisk,

submarin
წყლული kronisk sår
წყნარად rolig
წყნარი rolig, stille

fredelig, fredfull, fredfylt
წყობა orden
წყობილება orden
წყრომთეთრა snøugle
წყურვილი tørst

begjær
ჭა brønn
ჭაბუკი yngling
ჭაბურღილი borehull, brønn
ჭადარი platan
ჭადრაკი sjakk, sjakkspill
ჭავლი stråle, strømlinje
ჭაკი hoppe, merr
ჭალა lund
ჭამა spise

mål, måltid
ჭანჭიკი bolt, skrue
ჭანჭიკისებრი skrueformet, skrueformig
ჭანჭყატი beinved
ჭაობი myr, sump
ჭარბი overflødig, redundant
ჭარბწარმოება overproduksjon,

overskuddsproduksjon
ჭარლი isfugl
ჭარხალი bete, rødbete
ჭაღარა gråhåret, hvithåret
ჭაღარაშერეული gråaktig
ჭაღი lysekrone
ჭაშნიკი smaksprøve
ჭაჭა druebrennevin
ჭდე merke
ჭედვა smi
ჭენება galoppere

galopp
ჭერა fangst
ჭერამი aprikos, aprikostre

წრე ჭერამი
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ჭერეხი asp, osp
ჭერი tak
ჭეშმარიტება sannhet
ჭეშმარიტი ekte, sann
ჭვავი rug
ჭვარტლი sot
ჭვინტა gråsisik

tornirisk
ჭვინტაკა jernspurv
ჭვრეტა titte
ჭია mark, orm
ჭიამაია marihøne, marifly
ჭიანჭველა maur
ჭიანჭველაჭამია maursluker
ჭიანჭველმჟავა maursyre
ჭიდაობა bryte

bryting
ჭიდილი streve
ჭივჭავი grønnsisik
ჭიკარტი knappenål
ჭიკჭიკი kvitre

kvitter
ჭილი siv
ჭილყვავი kornkråke
ჭინჭარი nesle, brennesle, brennenesle
ჭინჭრაქა gjerdesmett
ჭიპი navle
ჭიპისებრი navleformet
ჭიპლარი navlestreng
ჭირვეული kaprisiøs, lunefull, ugrei
ჭირვეულობა lune, nykke
ჭირი pest
ჭირისუფალი pårørende
ჭიქა glass

pokal
ჭიშკარი port
ჭიხვინი klukkle
ჭკა kaie
ჭკვიანი klok, vis, vettig
ჭკნობა visne
ჭკუა vett, forstand, fornuft,

klokskap
ჭკუადაკარგული vettløs
ჭკუამახვილი skarpsindig
ჭკუასუსტი dum
ჭლექი tuberkulose
ჭმევა mate

mating
ჭმუჭნა krølle
ჭნავი asal, asalbær, rogn, rognebær
ჭოგრი kikkert, langkikker
ჭოკი stav

ჭორაობა sladre
sladder

ჭორი sladder, folkesnakk
ჭორიკანა løsmunnet, pratesyk,

sladrehank, åpenmunnet
ჭორფლი fregne
ჭოტი kirkeugle
ჭრა hakke, hogge

klippe, kutte
ჭრელა maurbille
ჭრელი brokete, flekket
ჭრელტყავა tigerilder, marmorilder
ჭრილი kutt, skjær

snitt
ჭრილობა kutt, sår, skade
ჭრიჭინა siriss
ჭუპრი puppe
ჭურვი prosjektil
ჭურჭელი kar
ჭუჭრუტანა kikkhull, tittehull
ჭუჭყი skitt, søle
ჭუჭყიანი skitten, tilsølt
ჭყანტა bekkeblom, soleihov
ჭყაპი bløyte
ჭყვიანურად fornuftig, klokelig
ჭყინპო kvartbekkasin
ხავერდა fløyelsblomst
ხავერდი fløyel
ხავერდოვანი fløyelsaktig, fløyelsmyk
ხავერდოვნება fløyelsmykhet
ხავსი mose
ხავსიანი mosegrodd
ხავსმოკიდებული mosegrodd
ხავსმოჭიდებული desperat
ხაზგასმა understreke

understreking
ხაზგასმული understreket
ხაზვა tegne, streke

tegning
ხაზი linje, strek

rute
ხაზინა statskasse
ხაზინადარი kemner
ხალათი kittel

morgenkåpe, badekåpe
ხალი føflekk
ხალისი livsglede, lyst
ხალისიანი blid, livlig, livsglad, munter,

lystig
ხალიჩა teppe
ხალტურა fuske, jukse

fusk, juks
ხალხი folk

ჭერეხი ხალხი
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ხალხმრავალი folksom
ხალხმრავლობა folkevrimmel, folksomhet
ხალხური folkelig
ხამანწკა østers
ხამხამი blunke
ხანა epoke, periode, tidsalder, æra,

tidsepoke
ხანგრძლივვადიანი langvarig, langsiktig
ხანგრძლივი langvarig
ხანგრძლივობა varighet
ხანდაზმული eldre
ხანდაზმულობა alderdom
ხანდახან av og til, inniblant,

innimellom
ხანი khan
ხანმოკლე kortvarig
ხანშიშესული eldre
ხანძარგამძლე brannherdig
ხანძარი brann
ხანძარსაშიში brannfarlig, ildsfarlig
ხანძარსაშიშროება brannfare, ildsfare
ხანჯალი dolk
ხანჯლისებრი dolkelignende
ხარაზი skomaker
ხარბი gjerrig, begjærlig, grådig,

havesyk
ხარვეზი feil, defekt, lyte, mangel
ხარვერძი moskusdyr
ხარზა gulhalset mår
ხარი okse, tyr
ხარირემი reinsbukk
ხარისვარდა muskatsalvie
ხარისფაშვა morkel
ხარისჩლიქა hasselurt
ხარისხი kvalitet

grad, potens
ხარისხიანი høyverdig, høykvalitets
ხარისხობრივი kvalitetsmessig
ხარკი tributt
ხარნუყა hårsveve
ხარშვა koke
ხარხარი gapskratte, skoggerle

skoggerlatter
ხარჯვა forbruke
ხარჯვითი kostnadsmessig,

kostnadsrelatert
ხარჯთაღრიცხვა regnskap
ხარჯი forbruk

kostnad, utgift
ხარჯიანი kostnadskrevende,

omkostningskrevende
ხასა frille, elskerinne
ხასიათგაფუჭებული sur, nedstemt, humørløs

ხასიათი karakter
humør

ხატვა tegne, male
tegning, maling

ხატი helgenbilde, ikon
ხაფანგი felle, grav, dyregrav, fallgruve,

dyrefelle
ხაჭო ostemasse
ხახა gap, kjeft
ხახამა teiebær
ხახვთესლა fredløs
ხახვი løk

purre, purreløk
ხახუნი friksjon
ხბო kalv
ხბოშუბლა svineblom
ხდომილება hendelse
ხე tre
ხედვა syn, visjon

betraktningsmåte
ხედი utsikt
ხევი dal, dalføre

kløft, bergkløft, fjellkløft
ხეზი spagat
ხეიბარი lemlestet
ხეივანი alle
ხეკაკუნა svartspett
ხელახლა igjen, på nytt, fra begynnelsen
ხელბარგი håndbagasje
ხელბორკილდადებული påsatt håndjern
ხელბორკილები håndjern
ხელბურთელი håndballspiller
ხელბურთი håndball
ხელგაშლილი gavmild, generøs, sjenerøs
ხელთათმანი hanske
ხელთათმანიანი hanskekledd
ხელი hånd, arm

håndskrift
runde, omgang

ხელისგული håndflate
ხელისუფალი styrer, hersker
ხელისუფლება regjering
ხელისშემშლელი forstyrrende
ხელკეტი kølle, batong
ხელმარცხნივ til venstre
ხელმარჯვე fingerferdig, behendig
ხელმარჯვნივ til høyre
ხელმეორედ for andre gang
ხელმისაწვდომი tilgjengelig
ხელმისაწვდომობა tilgjengelighet
ხელმოკლე ubemidlet, uformuende
ხელმომწერი underskriver, undertegner,

signatar

ხალხმრავალი ხელმომწერი
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ხელმომჭირნე sparsom, sparsommelig
ხელმოსაჭიდი håndgripelig
ხელმოუწერელი usignert
ხელმოწერა undertegne, signere

underskrift, signatur
ხელმოწერილი underskrevet, signert
ხელმძღვანელი leder
ხელმძღვანელობა ledelse
ხელმწიფე herre, hersker
ხელნაკეთი håndlagd, håndlaget
ხელნაქსოვი håndstrikket
ხელნაწერი håndskrift, manuskript

håndskrevet
ხელობა håndverk
ხელოვანი kunstner
ხელოვნება kunst
ხელოვნებათმცოდნე kunstkjenner
ხელოვნებათმცოდნეობა kunstvitenskap
ხელოვნურად kunstig
ხელოვნური kunstig
ხელოსანი mekaniker, montør, reparatør

håndverker
ხელსაყრელი beleilig, bekvem

gunstig
ხელსაწყო apparat, anlegg
ხელსახოცი serviett
ხელუხლებელი uberørt, urørt, intakt
ხელფასი lønn
ხელფეხა fingerdyr
ხელქვეითი underordnet
ხელყოფა krenke
ხელყუმბარა håndgranat
ხელშეკრულება avtale, kontrakt
ხელშემწყობი gunstig
ხელშეუხებელი uberørt, urørt, intakt
ხელშეწყობა begunstige
ხელჩანთა håndveske
ხელჩაქნეული oppgitt
ხელცარიელი tomhendt
ხელწერა håndskrift
ხემარწყვა jordbærtre
ხემი bue
ხენდრო jordbær
ხეობა dal, dalføre

kløft, bergkløft, fjellkløft
ხერხემალი ryggrad, ryggvirvel
ხერხვა sage

saging
ხერხთევზა sagfisk
ხერხი sag
ხერხისებრი sagformet
ხერხკბილა sagtannet

ხეტიალი vandre
vandring

ხეტყე ved
ხეშავი geitved
ხეჭრელი trollhegg
ხეხვა rive
ხეხილი frukttre
ხვადი hann, hanndyr
ხვალ i morgen
ხვართქლა vindel
ხვედრი skjebne
ხველება hoste
ხვეულა krøllet
ხვეული rull
ხვლიკი firfisle, øgle
ხვლიკისებრი øgleaktig
ხვრელი hull, hol
ხვრინვა snorke
ხიბლი sjarm
ხიდი bro
ხიზილალა kaviar
ხილვა se, skue
ხილვადობა sikt, siktbarhet
ხილი frukt
ხილული synlig, synbar, siktbar
ხიმინჯი pæl, påle
ხისებრი treaktig
ხისტი hard, stiv
ხიფათი fare
ხიშტი bajonett
ხიშტისმაგვარი bajonettlignende
ხიჭვი flis
ხლართი floke, krøll, vase
ხმა lyd

stemme
ხმალი sabel
ხმალისებრი sabelformet
ხმალკბილა sabeltannet
ხმალკუდა dolkhale, hesteskokrabbe
ხმამაღლა høyt
ხმარება bruke, benytte

bruk
ხმაური bråke, støye

bråk, støy
ხმაურიანი bråket, støyfull
ხმაწართმეული målløs
ხმელეთი land, landjord
ხმელი tørr
ხმისჩამწერი lydopptaker
ხმლიანი bevæpnet med sabel
ხმოვანი selvlyd, vokal

lydlig
lydmessig

ხელმომჭირნე ხმოვანი
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ხნიერი eldre
ხო ja, jo
ხოლმე vanligvis
ხოლო mens
ხომალდი fartøy, skip
ხორა flokk, skokk, horde
ხორბალი hvete
ხორბლისფერი kornfarget
ხორგი isflate
ხორვატი kroat
ხორვატული kroatisk
ხორთუმი snabel
ხორთუმისებრი snabelaktig, snabelformet
ხორცეული kjøttrett

kjøttprodukt, kjøttvare
ხორცი kjøtt
ხორციანი kjøttfull
ხორციელი kjødelig
ხორცისმჭამელი kjøttetende, karnivor
ხორცისფერი kjøttfarget
ხორცსაკეპი kjøttkvern
ხორცშესხმა virkeliggjøre, realisere,

iverksette, legemliggjøre
ხოტბა ode
ხოცვა myrde
ხოჭო bille
ხოხვა krype, krabbe, kravle
ხოხობი fasan
ხრამი kløft, bergkløft, fjellkløft
ხრამუნი knaske
ხრახნი skrue
ხრეში grus
ხრიკი knep
ხროვა horde, skokk
ხრტილი brusk
ხრჩობა kvele
ხსენება nevne
ხსენებული nevnt
ხსნა frelse, redning
ხსნადი oppløselig
ხსნადობა løsningsevne, oppløsningevne,

oppløselighet
ხსნარი løsning, oppløsning
ხსოვნა huske
ხტომა hoppe, springe, jumpe
ხტუნვა hoppe, springe, jumpe
ხუთანძიანი femmastet
ხუთასი fem hundre
ხუთდიუიმიანი femtoms
ხუთდღიანი femdagers
ხუთვა kvelning
ხუთვაგონიანი femvogners
ხუთვარსკვლავიანი femstjerners

ხუთთვიანი femmåneders
ხუთი fem
ხუთკუთხა femkantet
ხუთკუთხედი femkant
ხუთლიტრიანი femliters
ხუთმაგი femdobbel
ხუთნიშნა femsifret
ხუთოთახიანი femroms, femværelses
ხუთსაათიანი femtimers
ხუთსართულიანი femetasjes
ხუთსიმიანი femstrenget
ხუთსიჩქარიანი femgirs
ხუთტომეული fembindsverk
ხუთტომიანი fembinds
ხუთშაბათი torsdag
ხუთცილინდრიანი femsylindret
ხუთწახნაგა pentaeder
ხუთწლედი femårsperiode
ხუთწლიანი femårig
ხუთჭიდელი femkjemper
ხუთჭიდი femkamp
ხუთჯერ fem ganger
ხუთჯერადი femdobbelt
ხულიგანი pøbel
ხულიგნური pøbelaktig
ხუმარა spøkefull

spøkefugl
ხუმრობა spøke

spøk, vits, skjemt
ხუნტა junta, kupp
ხურაობა løpetid, brunst, brunstperiode
ხურდა rest
ხურმა daddelplomme, kakiplomme,

kaki, persimmon
ხურო tømmermann, tømrer
ხუროთმოძღვარი arkitekt
ხუროთმოძღვრება arkitektur
ხურტკმელი stikkelsbær
ხუფი lokk, deksel
ხუჭუჭა kruset, krøllet
ხუჭუჭთმიანი krushåret
ხშირად ofte
ხშირი frekvent, hyppig
ჯაგარი bust, dyrehår
ჯაგლაგი øk, øyk
ჯაგრისი børste
ჯადვარი orkide
ჯადო trolldom
ჯადოსნობა trollskap, trolldom,

trolldomskunst, hekseri,
heksekunst

ხნიერი ჯადოსნობა
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ჯადოსნური trolsk
underfull, underlig,
vidunderlig

ჯადოქარი trollkjerring, trollmann,
trollkvinne, trollheks, heks,
mager, magiker, seidkone,
seidmann

ჯადოქრობა hekse, trylle
hekseri, heksekunst, trolldom,
trolldomskunst, trollskap

ჯავზი muskat, muskatnøtt
ჯავშანგამტანი panserbrytende
ჯავშანი panser
ჯავშანმანქანა panserbil, panserkjøretøy,

panservogn
ჯავშანჟილეტი skuddsikker vest
ჯავშანტექნიკა panservogner
ჯავშანტრანსპორტიორი pansret personellkjøretøy
ჯავშნოსანი beltedyr
ჯაზი jazz
ჯაზკლუბი jazzklubb
ჯაზკონცერტი jazzkonsert
ჯაზმომღერალი jazzsanger
ჯაზფესტივალი jazzfestival
ჯალათი bøddel, skarpretter
ჯამაგირი lønn, lønning
ჯამბაზი klovn
ჯამი sum

fat, skål
ჯამური summarisk, total, kumulativ,

samlet
ჯანდაცვა helsevern
ჯანი kraft, styrke
ჯანმრთელი frisk, sykdomsfri

sunn
ჯანმრთელობა helse
ჯანსაღად sunt
ჯანსაღი frisk, sykdomsfri

sunn
ჯანყი opprør, revolt
ჯანჯაფილი ingefær, ingefærplante
ჯართი skrot
ჯარი arme, hær
ჯარიმა bot, forelegg

straff
ჯარისკაცი soldat
ჯაფარა nøtteskrike
ჯაშუში spion, etterretningsagent
ჯაშუშობა spionere

spionering, spionvirksomhet
spionasje

ჯაშუშური spionaktig
ჯაჭვი kjede, kjetting

ჯაჭვისებრი kjedeformet
ჯაჭვური kjedeliknende
ჯაჭვწილადი kjedebrøk
ჯგუფდებადი assosiativ
ჯგუფი gruppe
ჯგუფურად gruppevis
ჯდომა sitte
ჯებირი barriere, sperre, hindring
ჯემი syltetøy
ჯენტლმენი gentleman
ჯენტლმენური gentlemansk
ჯერ ennå, enda, fremdeles
ჯერადი multiplum
ჯერარგაგონილი ennå uhørt
ჯერაცდაუმთავრებელი uferdig, ufullendt, uavsluttet,

ufullført
ჯერი gang, tur
ჯეროვანი tilsvarende, skikkelig,

ordentlig
ჯერჯერობით ennå, enda, fremdeles
ჯვარი kors, kryss
ჯვაროსანი korsfarer
ჯვარცმა korsfeste, krusifiks
ჯვარცმული korsfestet
ჯვრისწერა kirkebryllup, vielse
ჯიბგირი lommetyv
ჯიბე lomme
ჯიბეგაფხეკილი tomlommet, pengeløs
ჯიბეცარიელი tomlommet, pengeløs
ჯილდო belønning
ჯილეხი miltbrann
ჯინი gin
ჯინსი olabukse
ჯიპი jeep
ჯირკვალი kjertel
ჯიუტი sta, stabukk, egenrådig, stri,

trossig, umedgjørlig
ჯიუტობა trasse, trosse
ჯიუჯიცუ jiujitsu, jujutsu
ჯიქა kaprifol, vivendel
ჯიქი leopard
ჯიში slekt
ჯიხვი steinbukk
ჯიხური kiosk
ჯობნა overgå, overvinne, utklasse
ჯოგი flokk, hjord
ჯოკერი joker
ჯორი muldyr
ჯორცხენა mulesel
ჯოული joule
ჯოხი stokk, stav, pinne
ჯოჯოხეთი helvete, inferno, underverden
ჯოჯოხეთური infernalsk

ჯადოსნური ჯოჯოხეთური
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ჯუნგლი jungel
ჯუჯა dverg
ჯღაბნა kludre
ჰაგიოგრაფი hagiograf
ჰაგიოგრაფია hagiografi
ჰაგიოგრაფიული hagiografisk
ჰაერი luft
ჰაერნაოსანი aeronaut, luftskipper,

ballongfarer
ჰაერნაოსნობა luftfart, aeronautikk,

ballongsport
ჰაეროვანი luftig
ჰაერსანაოსნო aeronautisk
ჰავა klima
ჰაკერი datasnoker
ჰალო halo
ჰალოფიტი saltplant, halofytt
ჰალსტუხი slips
ჰალსტუხიანი slipskledd
ჰალუცინაცია hallusinasjon
ჰამაკი hengekøye, hengekøy
ჰარაკირი harakiri
ჰარამხანა harem
ჰარმონია harmoni, samklang
ჰარმონიული harmonisk
ჰარპუნი harpun
ჰაფნიუმი hafnium
ჰაშიში hasj, hasjisj
ჰეგემონია hegemoni
ჰელიოგრაფი heliograf
ჰელიომეტრი heliometer
ჰელიოსკოპი helioskop
ჰელიოსტატი heliostat
ჰელიოსფერო heliosfære
ჰელიოტროპი heliotrop
ჰელიოტროპიზმი heliotropisme
ჰელიოცენტრული heliosentrisk
ჰელიუმი helium
ჰელოფიტი helofytt, myrplante,

sumpplante
ჰემატიტი hematitt
ჰემატოლოგია hematologi
ჰემატომა hematom
ჰემერალოპია nattblindhet
ჰემოგლობინი hemoglobin
ჰემოფილი hemofil, bløder
ჰემოფილია blødersykdom, blødersyke
ჰეპატიტი hepatitt
ჰერალდიკა heraldikk
ჰერბარიუმი herbarium
ჰერბიციდი plantegift, ugressmiddel,

ugressdreper
ჰერბოლოგია urtologi

ჰერმაფროდიტი hermafroditt
ჰერმეტული hermetisk
ჰეროინი heroin
ჰერცი hertz
ჰერცოგი hertug
ჰეტეროზიგოტა heterozygote
ჰექსაედრი heksaeder
ჰექტარი hektar
ჰიბრიდი hybrid
ჰიბრიდული hybridisk
ჰიგიენა hygiene
ჰიგიენური hygienisk
ჰიგროგრაფი hygrograf
ჰიგრომეტრი fuktighetsmåler, fuktmåler,

hygrometer
ჰიგროსკოპიული hygroskopisk
ჰიგროფიტი hygrofyt
ჰიდრა hydra
ჰიდრავლიკა hydraulikk
ჰიდრავლიკური hydraulisk
ჰიდროაეროდრომი sjøflyhavn
ჰიდროაეროპლანი hydroaeroplan
ჰიდრობიოლოგია hydrobiologi
ჰიდრობიოლოგიური hydrobiologisk
ჰიდროგეოლოგია hydrogeologi
ჰიდროგრაფი hydrograf
ჰიდროგრაფია hydrografi
ჰიდროგრაფიული hydrografisk
ჰიდროდინამიკა hydrodynamikk
ჰიდროდინამიკური hydrodynamisk
ჰიდროელექტროენერგია vannkraftenergi
ჰიდროელექტრორესურსი vannkraftressurs
ჰიდროელექტროსადგური vannkraftverk,

vannkraftanlegg
ჰიდროელექტრული hydroelektrisk
ჰიდროენერგია fossekraft, vannkraft
ჰიდროთვითმფრინავი sjøfly, hydroplan
ჰიდროლიზი hydrolyse
ჰიდროლოგი hydrolog
ჰიდროლოგია hydrologi
ჰიდროლოგიური hydrologisk
ჰიდრომეტეოროლოგიური hydrometeorologisk
ჰიდრომეტრია hydrometri
ჰიდროპლანი hydroplan
ჰიდროპონიკა hydroponi, vannkultur
ჰიდროჟანგი hydroksid
ჰიდრორესურსი vannressurs
ჰიდროსადგური vannkraftverk,

vannkraftanlegg
ჰიდროსტატიკა hydrostatikk
ჰიდროსტატიკური hydrostatisk
ჰიდროსფერო hydrosfære
ჰიდროტექნიკა hydroteknikk
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ჰიდროტექნიკური hydroteknisk
ჰიდროტროპიზმი hydrotropisme
ჰიდროფიტი vannplante, hydrofytt
ჰიდროფიტოგრაფია hydrofytografi
ჰიდროფობია vannskrekk, hydrofobi
ჰიდროქსიდი hydroksid
ჰილზი hylse
ჰიმნი nasjonalsang, fedrelandssang
ჰიპერბოლა hyperbel, hyperbol
ჰიპერბოლოიდი hyperboloide
ჰიპერბოლური hyperbolsk
ჰიპერემია hyperemi
ჰიპერესთეზია hyperestesi
ჰიპერინფლაცია hyperinflasjon
ჰიპერმეტროპია hypermetropi
ჰიპერპლაზია hyperplasi
ჰიპერსთენი hyperstein
ჰიპერტროფია hypertrofi
ჰიპნოზი hypnose
ჰიპნოტიზიორი hypnotisør
ჰიპოთეზა hypotese
ჰიპოთეზური hypotetisk
ჰიპოტენუზა hypotenus
ჰიპოფიზი hypofyse
ჰისტოგრამა histogram
ჰისტოლოგია histologi
ჰისტოლოგიური histologisk
ჰოაცინი hoatsin, sigøynerfugl
ჰობი hobby
ჰოკეი hockey
ჰოკეისტი hockeyspiller

ჰოლანდიელი hollender, nederlender,
nederlending

ჰოლანდიურენოვანი nederlandskspråklig,
hollandskspråklig

ჰოლანდიური hollandsk, nederlandsk
ჰოლმიუმი holmium
ჰოლოგრამა hologram
ჰოლოგრაფია holografi
ჰოლოგრაფიული holografisk
ჰომეოპათი homeopat
ჰომეოპათია homeopati
ჰომეოპათიური homeopatisk
ჰომოტოპია homotopi
ჰონორარი honorar
ჰორიზონტალური vannrett, horisontal
ჰორიზონტი horisont, himmelrand,

havrand, havbryn, synsrand
ჰორმონი hormon
ჰორმონული hormonal, hormonell
ჰორნისტი hornblåser, hornist
ჰოროსკოპი horoskop
ჰორტეზია hortensia
ჰოსპიტალი sykehus, hospital
ჰოსპიტალიზაცია sykehusinnleggelse
ჰუმანიზმი humanisme
ჰუმანისტი humanist
ჰუმანიტარული humanitær
ჰუმანური human, menneskelig,

medmenneskelig
ჰუმანურობა medmenneskelighet
ჰუმუსი humus
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