
абажур შუქფარი
абат მამათა მონასტრის წინამძღვარი,

აბატი
абатиса აბატისა
абатство სააბატო
аберація აბერაცია
абетка ანბანი
абзац აბზაცი
аби ოღონდ
абиде სადმე
абиколи როდესღაც
абихто ვინმე
абищиця წვრილმანი
абищо რაღაცა, რამე, რაიმე
абияк როგორმე
абиякий რამენაირი
абіссінець აბისინიელი
абіссінський აბისინიური
абітурієнт აბიტურიენტი
або ან

ანდა
ანუ
თუ

абонемент აბონემენტი, გამოწერა
абонент აბონენტი, გამომწერი
абориген აბორიგენი, მკვიდრი მოსახლე
аборигенний აბორიგენული
аборт აბორტი, მუცლის მოშლა
абракадабра აბრაკადაბრა
абревіатура შემოკლება, აბრევიატურა
абрикос გარგარი, ჭერამი
абсолютизм აბსოლუტიზმი
абсолютний აბსოლუტური
абсолютно აბსოლუტურად
абсорбувати აბსორბირება
абсорбція აბსორბცია
абстрагування აბსტრაგირება, განყენება
абстрагувати აბსტრაგირება, განყენება
абстрактний აბსტრაქტული, განყენებული
абстракція განყენებულობა, აბსტრაქცია
абсурд აბსურდი, სისულელე, უაზრობა
абсурдний აბსურდული, სულელური,

უაზრო
абсурдність აბსურდულობა
абсцес ჩირქგროვა
абсциса აბსცისა
абхазець აფხაზი
абхазький აფხაზური
авангард ავანგარდი
авангардист ავანგარდისტი
авангардистка ავანგარდისტი, მოწინავე ქალი
аванс ავანსი
авантюра ავანტიურა

авантюрист ავანტიურისტი
аварія ავარია
авжеж ნამდვილად
авіабагаж ავიაბარგი
авіабаза ავიაბაზა
авіабезпека ავიაუსაფრთხოება
авіабудування ავიამშენებლობა
авіавиставка ავიაგამოფენა
авіадвигун ავიაძრავა
авіадиспетчер ავიადისპეტჩერი
авіазв'язок ავიაკავშირი
авіакатастрофа ავიაკატასტროფა
авіаквиток ავიაბილეთი
авіакомпанія ავიაკომპანია
авіаконструктор ავიაკონსტრუქტორი
авіалінія ავიახაზი
авіамузей ავიამუზეუმი
авіаносець ავიამზიდი
авіапаливо ავიასაწვავი
авіапальне ავიასაწვავი
авіапарк ავიაპარკი
авіапасажир ავიამგზავრი
авіаперевезення ავიაგადაზიდვა
авіаперевізник ავიაგადამზიდი
авіапошта ავიაფოსტა
авіарейс ავიარეისი
авіатермінал ავიატერმინალი
авіатехніка ავიატექნიკა
авіатехнологія ავიატექნოლოგია
авіатранспорт ავიატრანსპორტი
авіаційний საავიაციო
авіація ავიაცია
авіашвидка ავიასასწრაფო
авітаміноз ავიტამინოზი
авокадо ავოკადო
аврора განთიადი, ალიონი, აისი,

გარიჟრაჟი
австралієць ავსტრალიელი
австралійський ავსტრალიური
австрієць ავსტრიელი
австрійський ავსტრიული
автентичний ნამდვილი, დედანის

შესატყვისი
автоаварія ავტოავარია
автобіографічний ავტობიოგრაფიული
автобіографія ავტობიოგრაფია
автобус ავტობუსი
автовиставка ავტოგამოფენა
автовідповідач ავტომოპასუხე
автовласник ავტომფლობელი
автовокзал ავტოსადგური
автогонка ავტორბოლა
автограф ავტოგრაფი

Українсько-грузинський словник 20 березня 2012

© 2009–2012 Георгій Чавчанідзе 1



автодром ავტოდრომი
автоекспрес ავტოექსპრესი
автоемаль ავტოემალი
автозавод ავტოქარხანა
автоінспектор ავტოინსპექტორი
автоінспекція ავტოინსპექცია
автокатастрофа ავტოკატასტროფა
автокефалія ავტოკეფალია
автоклуб ავტოკლუბი
автократ ავტოკრატი
автократичний ავტოკრატიული
автократія ავტოკრატია
автомагістраль ავტომაგისტრალი
автомайстерня ავტოსახელოსნო
автомарка ავტომარკა
автомат ავტომატი
автоматизація ავტომატიზება
автоматичний ავტომატური
автомашина ავტომანქანა
автомобіліст ავტომფლობელი
автомобіль მანქანა
автоморфізм ავტომორფიზმი
автонавантажувач ავტომტვირთავი
автономія ავტონომია
автономний ავტონომიური
автопілот ავტოპილოტი
автопором ავტობორანი
автопортрет ავტოპორტრეტი
автопричіп ავტომისაბმელი
автопромисловість ავტომრეწველობა
автор ავტორი
авторизація ავტორიზაცია
авторизований ავტორიზებული
авторитарний ავტორიტარული
авторитет ავტორიტეტი
авторка ავტორი
авторство ავტორობა
авторський საავტორო
автоспорт ავტოსპორტი
автострада გზატკეცილი, ავტოსტრადა
автострахування ავტოდაზღვევა
агава აგავა
агат აქატი
агент აგენტი
агентство სააგენტო
агіограф ჰაგიოგრაფი
агіографічний ჰაგიოგრაფიული
агіографія ჰაგიოგრაფია
агітатор აგიტატორი
агітаційний აგიტაციური
агітація აგიტაცია
агітування აგიტირება, აგიტაციის გაწევა
агітувати აგიტირება, აგიტაციის გაწევა

агломерат აგლომერატი
агломерація აგლომერაცია
аглютинація აგლუტინაცია
агностик აგნოსტიკოსი
агностицизм აგნოსტიციზმი
агностичний აგნოსტიკური
агонія აგონია
агорафобія აგორაფობია
аграрний აგრარული
агрегат აგრეგატი
агресивний აგრესიული
агресивність აგრესიულობა
агресія აგრესია
агресор აგრესორი
агрикультура აგრიკულტურა
агроном აგრონომი
агрономічний აგრონომიული
агрономія აგრონომია
аґрус ხურტკმელი
адаптація ადაპტაცია, მორგება
адаптер ადაპტერი
адаптований ადაპტირებული
адаптувати ადაპტირება
адвент ადვენტი
адвокат ვექილი, ადვოკატი
адгезія ადჰეზია
адекватний შესატყვისი, ადექვატური
аденовірус ადენოვირუსი
аджарець აჭარელი
аджарський აჭარული
адже თუმცა

ხომ
адитивний ადიტიური, შეჯამებადი
адитивність შეჯამებადობა
адіабата ადიაბატა
адіабатичний ადიაბატური
адміністративний ადმინისტრაციული
адміністратор ადმინისტრატორი
адміністрація ადმინისტრაცია
адміністрування ადმინისტრირება
адмініструвати ადმინისტრირება
адмірал ადმირალი
адміралтейство ადმირალიტეტი
адокса ადოქსა
адоніс ცხვირისატეხელა
адреналін ადრენალინი
адреса მისამართი
адресант ადრესანტი, გამგზავნი
адресат ადრესატი, მიმღები
аеробіка აერობიკა
аеродинаміка აეროდინამიკა
аеродинамічний აეროდინამიკური
аеродром აეროდრომი

автодром аеродром
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аерозоль აეროზოლი
аерологічний აეროლოგიური
аерологія აეროლოგია
аеронавігація აერონავიგაცია
аеронавт აერონავტი, ჰაერნაოსანი
аеронавтика აერონავტიკა
аероплан აეროპლანი
аеропорт აეროპორტი
аеростат აეროსტატი
аеростатика აეროსტატიკა
аеростатичний აეროსტატიკური
аерофлот აეროფლოტი
аерофотозйомка აეროფოტოგადაღება
аерофотознімок აეროფოტოსურათი
ажіотаж აჟიოტაჟი
азалія იელი
азарт აზარტი
азбест აზბესტი, ქანსელი
азбука ანბანი
азербайджанець აზერბაიჯანელი
азербайджанський აზერბაიჯანული
азимут აზიმუტი
азіат აზიელი
азіатський აზიური
азот აზოტი
айва კომში, ბია
айкідо აიკიდო
айсберг აისბერგი
айстра ასტრა
академік აკადემიკოსი
академічний აკადემიური
академія აკადემია
акація აკაცია
аквавіт აკვავიტე
акваланг აკვალანგი
аквалангіст აკვალანგისტი
аквамарин აკვამარინი
акварель აკვარელი, წყალსაღებავი
акваріум აკვარიუმი
акваторія აკვატორია, სანაპირო წყლები
акведук წყალსატარი
акліматизація აკლიმატიზაცია
акомодація მორგება
акомпанувати აკომპანირება
акорд აკორდი
акордеон აკორდეონი
акр აკრი
акредитація აკრედიტაცია
акредитований აკრედიტებული
акредитування აკრედიტება
акредитувати აკრედიტება
акробат აკრობატი
акробатика აკრობატიკა

акробатичний აკრობატული
акронім აკრონიმი
аксесуар აქსესუარი
аксіальний აქსიალური
аксіома აქსიომა
аксіоматичний აქსიომატური
акт აქტი, ოქმი
актив აქტივი
активізація გააქტიურება
активізування გააქტიურება
активізувати გააქტიურება
активіст აქტივისტი
активний აქტიური
активність აქტიურობა
активно აქტიურად
актиній აქტინიუმი
актиноїд აქტინიდი
актовий სააქტო
актор მსახიობი
акторка მსახიობი ქალი
актриса მსახიობი ქალი
актуалізація აქტუალიზაცია
актуалізування აქტუალიზება
актуалізувати აქტუალიზება
актуальний აქტუალური
актуальність აქტუალურობა
акула ზვიგენი
акумульований აკუმულირებული
акумулювати დაგროვება, აკუმულირება
акумулятор აკუმულატორი
акумуляція აკუმულაცია
акупунктура აკუპუნქტურა
акуратний აკურატული
акуратно აკურატულად
акустика აკუსტიკა
акустичний აკუსტიკური
акушерка მეანი
акцент აქცენტი, მახვილი

კილო
акцентований აქცენტირებული
акцептор აქცეპტორი
акциз აქციზი
акціонер აქციონერი
акціонерний სააქციო
акція აქცია
албанець ალბანელი
албанський ალბანური
алгебра ალგებრა
алгебраїчний ალგებრული
алгоритм ალგორითმი
алгоритмічний ალგორითმული

аерозоль алгоритмічний
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але თუმცა
ხომ
მაგრამ

алегорія ალეგორია
алергійний ალერგიული
алергія ალერგია
алерголог ალერგოლოგი
алергологія ალერგოლოგია
алея ხეივანი
алжирець ალჟირელი
алжирський ალჟირული
алича ტყემალი, ალუჩა
алібі ალიბი
алігатор ალიგატორი
аліменти ალიმენტი
алкалоїд ალკალოიდი
алкана ალკანა
алкоголізм ალკოჰოლიზმი
алкоголь ალკოჰოლი
алкогольний ალკოჰოლური, სპირტიანი
алло ალო
алмаз ალმასი
алое ალოე
алфавіт ანბანი
алфавітний ანბანური
алхімік ალქიმიკოსი
алхімія ალქიმია
альбатрос ალბატროსი
альбінос ალბინოსი
альбом ალბომი
альви ელფები
альголог ალგოლოგი
альгологія ალგოლოგია
альманах ალმანახი
альпака ალპაკა
альпійський ალპური
альпінізм ალპინიზმი, მთამსვლელობა
альпініст ალპინისტი, მთამსვლელი
альт ალტი
альтана ტალავერი
альтанка ტალავერი
альтернатива ალტერნატივა
альтернативний ალტერნატიული
альтиметр ალტიმეტრი
альтруїзм ალტრუიზმი
альтруїст ალტრუისტი
альтруїстичний ალტრუისტული
альянс ალიანსი
алювіальний ალუვიური
алювій ალუვიონი
алюміній ალუმინი
амальгама ამალგამა
амальгамація ამალგამაცია

амариліс ამარილისი
аматор მოყვარული
аматорський სამოყვარულო
амбар ბეღელი
амбасада საელჩო
амбасадор ელჩი
амбівалентний ამბივალენტური
амбіційний ამბიციური
амбіційність ამბიციურობა
амбіція ამბიცია
амброзія ამბროზია
амбулаторний ამბულატორიული
амеба ამება
американець ამერიკელი
американський ამერიკული
аміак ამიაკი
амінокислота ამინმჟავა
амністія ამნისტია, შეწყალება
амоніак ამიაკი
амоній ამონიუმი
амоняк ამიაკი
аморальний უზნეო, ამორალური
аморальність უზნეობა, ამორალურობა
амортизатор ამორტიზატორი
амортизація ამორტიზაცია
аморфний ამორფული
аморфність ამორფულობა
ампер ამპერი
амперметр ამპერმეტრი
амплітуда ამპლიტუდა
амплуа ამპლუა
ампула ამპულა
ампутація ამპუტაცია, მოკვეთა
ампутування ამპუტირება
ампутувати ამპუტირება
амулет ამულეტი
амуніція ამუნიცია
амфетамін ამფეტამინი
амфібія ამფიბია, წყალხმელეთა

ცხოველი
амфітеатр ამფითეატრი
амфіума ამფიუმა
амфора ამფორა
анаболізм ანაბოლიზმი
анаболічний ანაბოლური
анаероб ანაერობი
анаконда ანაკონდა
аналіз ანალიზი
аналізувати გაანალიზება
аналітик ანალიტიკოსი
аналітичний ანალიზური

ანალიტიკური
аналог ანალოგი

але аналог
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аналогічний ანალოგიური
аналогічно ანალოგიურად
аналогія ანალოგია
аналоговий ანალოგური
анальний ანალური
ананас ანანასი
анархізм ანარქიზმი
анархіст ანარქისტი
анархістський ანარქისტული
анархія ანარქია
анатом ანატომი
анатомічний ანატომიური
анатомія ანატომია
анафема ანათემა
анахронізм ანაქრონიზმი
ангар ანგარი
ангел ანგელოზი
ангельський ანგელოზური
ангіна ანგინა
англієць ინგლისელი
англійка ინგლისელი
англійський ინგლისური
англомовний ინგლისურენოვანი
андроген ანდროგენი
анекдот ანეკდოტი
анекдотичний ანეკდოტური
анексія ანექსია
анемія ანემია
анемометр ანემომეტრი
анероїд ანეროიდი
анестезіолог ანესთეზიოლოგი
анестезіологія ანესთეზიოლოგია
анестезія ანესთეზია
анестезувати გაყუჩება
анестетик ანესთეტიკი
ані არა

არც
анігіляція ანიჰილაცია
аніж ვიდრე
анімація ანიმაცია
аніон ანიონი
анітрохи არანაირად
аніхто არავინ, ვერავინ
аніяк არანაირად
анкета ანკეტა
анклав ანკლავი
анод ანოდი
аномалія ანომალია
аномальний ანომალური
анонім ანონიმი
анонімний ანონიმური
анонімність ანონიმურობა
анонс განცხადება, ანონსი

анорексія ანორექსია
ансамбль ანსამბლი
антагонізм ანტაგონიზმი
антагоніст ანტაგონისტი
антагоністичний ანტაგონისტური
антарктичний ანტარქტიკული
антена ანტენა
антиамериканський ანტიამერიკული
антибактеріальний ანტიბაქტერიული
антибалістичний ანტიბალისტიკური
антибіотик ანტიბიოტიკი
антибюрократичний ანტიბიუროკრატული
антивірус ანტივირუსი
антигерой ანტიგმირი
антидемократ ანტიდემოკრატი
антидемократичний ანტიდემოკრატიული
антидепресивний ანტიდეპრესიული
антидержавний ანტისახელმწიფოებრივი
антиімперіалізм ანტიიმპერიალიზმი
антиімперіаліст ანტიიმპერიალისტი
антиімперіалістичний ანტიიმპერიალისტური
антикваріат ანტიკვარიატი
антикварк ანტიკვარკი
антикварний ანტიკვარული
антиколоніальний ანტიკოლონიალისტური
антикомунізм ანტიკომუნიზმი
антикомуніст ანტიკომუნისტი
антикомуністичний ანტიკომუნისტური
антилогарифм ანტილოგარითმი
антилопа ანტილოპა
антилюдський ანტიადამიანური
антиматерія ანტიმატერია
антимілітаризм ანტიმილიტარიზმი
антимілітарист ანტიმილიტარისტი
антимілітаристський ანტიმილიტარისტული
антинацист ანტინაცისტი
антинацистський ანტინაცისტური
антинейтрино ანტინეიტრინო
антиномія ანტინომია
антиоксидант ანტიოქსიდანტი
антипатія ანტიპათია, ზიზღი
антипод ანტიპოდი
антипрогресивний ანტიპროგრესული
антипрогресивність ანტიპროგრესულობა
антипротон ანტიპროტონი
антирадянський ანტისაბჭოთა
антирасизм ანტირასიზმი
антирасист ანტირასისტი
антирасистський ანტირასისტული
антиречовина ანტინივთიერება
антиросійський ანტირუსული
антисанітарний ანტისანიტარიული
антисеміт ანტისემიტი

аналогічний антисеміт
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антисемітизм ანტისემიტიზმი
антисемітський ანტისემიტური
антисіонізм ანტისიონიზმი
антисоціальний ანტისოციალური
антистатичний ანტისტატიკური
антитіло ანტისხეული
антитурецький ანტითურქული
антифашизм ანტიფაშიზმი
антифашист ანტიფაშისტი
антифашистський ანტიფაშისტური
антифедераліст ანტიფედერალისტი
антифемінізм ანტიფემინიზმი
антифемініст ანტიფემინისტი
антифранцузький ანტიფრანგული
антифриз ანტიფრიზი
антициклон ანტიციკლონი
античастинка ანტინაწილაკი
античний ანტიკური
антологія ანთოლოგია
антонім ანტონიმი
антрацит ანტრაციტი
антрополог ანთროპოლოგი
антропологічний ანთროპოლოგიური
антропологія ანთროპოლოგია
анульований ანულირებული
анулювання ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
анулювати ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
анфас ანფასი
аорта აორტა
апарат აპარატი, ხელსაწყო, დანადგარი,

მოწყობილობა
апаратура აპარატურა
апартеїд აპართეიდი
апатичний აპათიური
апатія აპათია
апельсин ფორთოხალი, ნარინჯი
апелювати აპელირება
апеляція აპელაცია
апендицит აპენდიციტი
апетит მადა
апетитний მადისაღმძვრელი,

მადისმომგვრელი
аплодисменти ტაში
апокаліпсис აპოკალიფსი
апокаліптичний აპოკალიფსური
апостол მოციქული
апостроф აპოსტროფი
апріорний აპრიორული
апробація აპრობაცია
апроксимація აპროქსიმაცია, მიახლოება
аптека აფთიაქი

аптекар მეაფთიაქე
аптечка აფთიაქი
араб არაბი
арабський არაბული
арабськомовний არაბულენოვანი
арахіс მიწის თხილი, არაქისი
арбалет არბალეტი
арбалетник მეარბალეტე
арбітр არბიტრი, მსაჯი
арбітражний საარბიტრაჟო
аргентинець არგენტინელი
аргентинський არგენტინული
аргон არგონი
аргонавт არგონავტი
аргумент არგუმენტი
аргументація არგუმენტაცია
аргументований არგუმენტირებული
ареал არეალი
арена არენა, ასპარეზი
ареометр არეომეტრი
арешт პატიმრობა
арештований დაპატიმრებული
арештовувати დაპატიმრება
аристократ არისტოკრატი
аристократичний არისტოკრატული
аристократія არისტოკრატია
аритмія არითმია
арифметика არითმეტიკა
арія არია
арка თაღი
аркан ქამანდი
арковий თაღოვანი
аркоподібний თაღისებრი
арктичний არქტიკული
аркуш ფურცელი
армія ჯარი
армрестлінг მკლავჭიდი
аромат სურნელი, არომატი
ароматний სურნელოვანი
аромотерапія არომათერაპია
арсен დარიშხანი
арсенал არსენალი
артеріальний არტერიული
артеріосклероз არტერიოსკლეროზი
артерія არტერია
артикль არტიკლი
артикуляція არტიკულაცია
артилерія არტილერია
артист მსახიობი, არტისტი
артрит ართრიტი
арфа არფა
арфіст მეარფე
архаїзм არქაიზმი

антисемітизм архаїзм
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архаїчний არქაული
архангел მთავარანგელოზი
археолог არქეოლოგი
археологічний არქეოლოგიური
археологія არქეოლოგია
археоптерикс არქეოპტერიქსი
архів არქივი
архівіруваний დაარქივებული
архівний საარქივო
архієпископ არქიეპისკოპოსი,

მთავარეპისკოპოსი
архіпелаг არქიპელაგი
архітектор არქიტექტორი,

ხუროთმოძღვარი
архітектура არქიტექტურა,

ხუროთმოძღვრება
архітектурний არქიტექტურული
асамблея ასამბლეა
асиметричний ასიმეტრიული
асиметрія ასიმეტრია
асимілюватися ასიმილირება
асиміляція ასიმილაცია
асимптота ასიმპტოტა
асимптотичний ასიმპტოტური
асинхронний ასინქრონული
асистент დამხმარე, ასისტენტი,

თანაშემწე
аскарида ასკარიდა
аскетизм ასკეტიზმი
аскетичний ასკეტური
асортимент ასორტიმენტი
асоціальний ასოციალური
асоціативний ასოციაციური, ჯგუფდებადი
асоціація ასოციაცია
аспарагус სატაცური
аспект ასპექტი, მხარე
аспірант ასპირანტი
аспірантура ასპირანტურა
аспірин ასპირინი
ассірійський ასურული
ассіріянин ასირიელი

ასურელი
астероїд ასტეროიდი
астигматизм ასტიგმატიზმი
астигматичний ასტიგმატური
астма ასთმა
астролог ასტროლოგი
астрологічний ასტროლოგიური
астрологія ასტროლოგია
астролябія ასტროლაბი
астрометрія ასტრომეტრია
астронавт ასტრონავტი
астронавтика ასტრონავტიკა

астроном ასტრონომი
астрономічний ასტრონომიული
астрономія ასტრონომია
астроспектрографія ასტროსპექტროგრაფია
астроспектроскопія ასტროსპექტროსკოპია
астрофизичний ასტროფიზიკური
астрофізик ასტროფიზიკოსი
астрофізика ასტროფიზიკა
астрофотографія ასტროფოტოგრაფია
астрофотометрія ასტროფოტომეტრია
асфальт ასფალტი
асфальтований ასფალტდაგებული,

ასფალტირებული
атака შეტევა, იერიში
атакувати შეტევა, იერიში
аташе ატაშე
атеїзм ათეიზმი
атеїст ათეისტი
атеїстичний ათეისტური
ательє ატელიე
атестат ატესტატი
атипічний ატიპიური
атлас ატლასი
атлет ათლეტი
атлетичний ათლეტური
атмосфера ატმოსფერო
атмосферний ატმოსფერული
атож ნამდვილად
атол ატოლი
атом ატომი
атомний ატომური
атракціон ატრაქციონი
атрибут ატრიბუტი
атропін ატროპინი
атрофія ატროფია
аудиторія აუდიტორია
аудієнція აუდიენცია
аудіовізуальний აუდიოვიზუალური
аудіокасета აუდიოკასეტი
аудіокнига აუდიოწიგნი
аудіоплівка აუდიოფირი
аукціон აუქციონი
аура აურა
аутентичний ნამდვილი, დედანის

შესატყვისი
аутизм აუტიზმი
аутист აუტისტი
аутистичний აუტისტური
афганець ავღანელი
афганський ავღანური
афера აფერა
афікс აფიქსი
афінний აფინური

архаїчний афінний
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афіша აფიშა
афоризм აფორიზმი
африкаанс აფრიკაანსი
африканець აფრიკელი
африканський აფრიკული
ахання ვიშვიში
ахроматизм აქრომატიზმი
ахроматичний აქრომატული
ацетилен აცეტილენი
ацетон აცეტონი
аякже აბა რა
аятола აიათოლა
баба ქალი, დედაკაცი
бабак ვირზაზუნა
бабій მექალთანე
бабка ქალი, დედაკაცი

ბებია, დიდედა
ნემსიყლაპია

бабочниця პეპლურა
бабуїн ბაბუინი
бабуся ბებია, დიდედა
баварський ბავარიული
бавити გამხიარულება, გართობა,

გახალისება
бавитися მხიარულება, გართობა
бавовна ბამბა
бавовник ბამბა
багаж ბარგი
багажник საბარგული
багатий მდიდარი
багато ბევრი

მრავალი
багатоатомний მრავალატომიანი
багатобарвний ფერად-ფერადი
багатобічний მრავალმხრივი
багатоборець მრავალჭიდელი
багатоборство მრავალჭიდი
багатовалентний მრავალვალენტიანი
багатовимірний მრავალგანზომილებიანი
багатоголовий მრავალთავა, მრავალთავიანი
багатоголосий მრავალხმიანი
багатогранний მრავალწახნაგოვანი
багатогранник მრავალწახნაგა
багатоденний მრავალდღიანი
багатодітний მრავალშვილიანი
багатоетнічний მრავალეთნიკური
багатоженство მრავალცოლიანობა
багатозірковий მრავალვარსკვლავიანი
багатозначний მრავალმნიშვნელოვანი
багатозначність მრავალმნიშვნელობიანობა

მრავალმნიშვნელოვნება
багатокімнатний მრავალოთახიანი
багатоклітинний მრავალუჯრედიანი

багатокультурний მრავალკულტურული,
მულტიკულტურული

багатокутний მრავალკუთხა
багатокутник მრავალკუთხედი
багатоликий მრავალსახა
багатолітній მრავალწლიანი
багатолюдний ხალხმრავალი
багатолюдність ხალხმრავლობა
багатомовний მრავალენოვანი
багатомоторний მრავალძრავიანი
багатонаціональний მრავალეროვანი
багатоніжка მრავალფეხა, ნამისჭია
багатоповерховий მრავალსართულიანი
багатополюсний მრავალპოლარული,

მულტიპოლარული
багаторазовий მრავალჯერადი
багаторічний მრავალწლიანი
багатоскладовий მრავალმარცვლიანი
багатосторонній მრავალმხრივი
багатостраждальний მრავალტანჯვაგამოვლილი,

მრავალჭირნახული,
ათასჭირგამოვლილი

багатоступінчастий მრავალსაფეხურიანი,
რამდენიმესაფეხურიანი

багатотомник მრავალტომეული
багатофазний მრავალფაზიანი,

რამდენიმეფაზიანი
багатофункціональний მრავალფუნქციური
багаточлен მრავალწევრი, პოლინომი
багатство სიმდიდრე
багаття კოცონი
багач მდიდარი
багнет ხიშტი
багнистий დაჭაობებული
багно ჭაობი
багровий მეწამული
багряний მეწამული
бадилля ფოჩი
бадмінтон ბადმინტონი
бадьорий მხნე
бадьорити გამხნევება
бадьорість სიმხნევე
бадьоро მხნედ
бажаний სასურველი
бажання სურვილი

ნატვრა
бажати სურვილი, წადილი
бажаючий მსურველი
база ბაზა
базальт ბაზალტი
базар ბაზარი
базилік რეჰანი
базиліка ბაზილიკა

афіша базиліка
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базис ბაზისი, საფუძველი
базисний საბაზისო
базіка ყბედი, ჭორიკანა
базікання ყბედობა, ლაყბობა
базікати ყბედობა, ლაყბობა
базовий საბაზო
базука ბაზუკა
байда მოქეიფე
байдарка ბაიდარა
байдикування უსაქმურობა
байдикувати უსაქმურობა, ზარმაცობა
байдуже გულგრილად
байдужий გულგრილი
байдужість გულგრილობა
байка ზღაპარი, არაკი

იგავი
байкар მეზღაპრე
байстрюк ნაბუშვარი
байт ბაიტი
бак ავზი
бакалавр ბაკალავრი
бакалаврат ბაკალავრიატი
бакенбарди ბაკენბარდები
баклага მათარა
баклажан ბადრიჯანი
бактерицид ბაქტერიციდი
бактеріальний ბაქტერიული
бактеріолог ბაქტერიოლოგი
бактеріологічний ბაქტერიოლოგიური
бактеріологія ბაქტერიოლოგია
бактеріофаг ბაქტერიოფაგი
бактерія ბაქტერია
бал ბალი

მეჯლისი
балада ბალადა
балакати ლაპარაკი
балакун ყბედი, ჭორიკანა
балакуха ყბედი, ჭორიკანა
балакучий ჭორიკანა
баламутство სიცელქე
баланс ბალანსი

წონასწორობა
балансування ბალანსირება
балансувати გაწონასწორება, დაბალანსება
баласт ბალასტი
балачка ბაასი, საუბარი, ლაპარაკი
балда ტუტუცი
балерина ბალერინა
балет ბალეტი
балістика ბალისტიკა
балістичний ბალისტიკური
балія როფი

балка ღელე
კოჭი

балкон აივანი
баловство ცელქობა
балон ბალონი
балощі ცელქობა
балтійський ბალტიკური
балувати განებივრება
бальза ბალსა
бальзам ბალზამი
бальзамін უკადრისა, ბალზამინი

ბაღის ინა
бальзамування ბალზამირება
бальзамувати ბალზამირება
бальнеолог ბალნეოლოგი
бальнеологічний ბალნეოლოგიური
бальнеологія ბალნეოლოგია
бамбук ბამბუკი
бампер ბამპერი
банальний ბანალური
банан ბანანი
банда ბანდა
бандаж ბანდაჟი
бандероль ბანდეროლი
банджо ბანჯო
бандит ბანდიტი
бандитський ბანდიტური
банк ბანკი
банка ქილა
банківський საბანკო
банкір ბანკირი
банкнота ბანკნოტი
банкомат ბანკომატი
банкрут ბანკროტი
банкрутство გაკოტრება
бант ბანტი
баня აბანო
баобаб ბაობაბი
баптист ბაპტისტი
бар ბარი
барабан დოლი
барабанщик მედოლე
баракуда ბარაკუდა
баран ცხვარი
баранець გოჭა
баранина ცხვრის ხორცი
барахло ხარახურა
барбарис კოწახური
барва საღებავი
барвінок გველის სურო
бардак არეულობა, ალიაქოთი,

მოუწესრიგებლობა,
უწესრიგობა, გაურკვევლობა

базис бардак
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барель ბარელი
бар'єр ბარიერი, ჯებირი
барикада ბარიკადა
барило კასრი
баритися დაყოვნება
баритон ბარიტონი
барій ბარიუმი
баріон ბარიონი
барліг ბუნაგი
барометр ბარომეტრი
барометричний ბარომეტრული
барон ბარონი
баронеса ბარონესა
барс ჯიქი
бартер ბარტერი
бархат ხავერდი
бархатистий ხავერდოვანი
бархатистість ხავერდოვნება
бас ბანი
басейн აუზი
баск ბასკი
баскетбол კალათბურთი
баскетболіст კალათბურთელი
баский მხნე
баскський ბასკური
бастіон ბასტიონი
баталія ბატალია
батальйон ბატალიონი
батарея ბატარეა
батат ბატატი
батіг მათრახი
батрак მოჯამაგირე
батут ბატუტი
батьки მშობლები
батьківство მამობა
батьківський მამისეული, მამობრივი, მამური
батьківщина მამული, სამშობლო
батько მშობელი

მამა
батьковбивця მამისმკვლელი
бацила ბაცილა
бачений ნანახი
бачити ხილვა, დანახვა, ყურება, ნახვა
башта კოშკი
баштан ბაღჩა
бгати ჭმუჭნა
бджільництво მეფუტკრეობა
бджола ფუტკარი
бджоляр მეფუტკრე
бегемот ბეჰემოთი
бегонія ბეგონია
бедринець გვერდელა
бедуїн ბედუინი

беж ბეჟი
бежевий ჩალისფერი
без გარეშე
безадресний უმისამართო
безакцентний უაქცენტო
безакцизний უაქციზო
безалкогольний უალკოჰოლო
безапетитний უმადო, მადადაკარგული
безапетитність უმადობა
безбарвний უფერული
безбарвність უფერულობა
безбожний უღმერთო
безболісний უმტკივნეულო
безбородий უწვერო
безборонний შეუფერხებელი
безвадний უნაკლო, უხარვეზო,

წუნდაუდებელი
безвадність წუნდაუდებლობა
безвинний უდანაშაულო, უმანკო
безвинність უდანაშაულობა, უმანკოება
безвихідний გამოუვალი
безвихідь გამოუვალი მდგომარეობა
безвібраційний უვიბრაციო
безвідмовний ულაპარაკო, უპირობო
безвідмовно უპირობოდ
безвідповідальний უპასუხისმგებლო
безвідповідальність უპასუხისმგებლობა
безвідповідний პასუხგაუცემელი
безвідсотковий უპროცენტო
безвізовий უვიზო
безвізово უვიზოდ
безвілля უნებისყოფობა
безвільний უნებისყოფო
безвітряний უქარო
безводний უწყლო
безволосий უთმო
безвусий უულვაშო
безгарантійний უგარანტიო
безглуздий უგუნური, უჭკუო, უტვინო,

უნიჭო
безглуздість უგუნურობა, უტვინობა,

უჭკუობა
безглуздо უაზროდ, უგუნურად, უნიჭოდ
безголовий უთავო
безголосий უხმო, ხმაწართმეული
безгосподарний უპატრონო
безгосподарність უპატრონობა
безгрішний უცოდველი
безгрошовий უფულო, უკაპიკო,

ჯიბეგაფხეკილი, ჯიბეცარიელი
безґрунтовний უსაფუძვლო
безґрунтовність უსაფუძვლობა
безділля უსაქმურობა

барель безділля
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бездітний უშვილო
бездітність უშვილობა
бездіяльність უმოქმედობა
бездна უფსკრული
бездоганний უნაკლო, უხარვეზო,

წუნდაუდებელი
бездоганність წუნდაუდებლობა
бездоглядний უპატრონო

მიტოვებული
бездоглядність უპატრონობა
бездомний უსახლკარო
бездонний უშრეტი
бездротовий უმავთულო
бездушний უსულო
бездушність უსულგულობა, უგულობა
беземоційний უემოციო
безжалісний შეუბრალებელი
безжирний უცხიმო
безжиттєвий უსიცოცხლო
безжурний უზრუნველი, უდარდელი,

უშფოთველი
безжурність უშფოთველობა
беззавітний თავდადებული, თავგანწირული
беззаконний უკანონო
беззастережний ულაპარაკო
беззахисний დაუცველი
беззахисність დაუცველობა
беззбройний უიარაღო, შეუიარაღებელი
беззвучний უხმო
безземельний უმიწო
беззмістовий უშინაარსო
беззмістовний უშინაარსო
беззоряний უვარსკვლავო
беззубий უკბილო
безідейний უიდეო
безіменний უსახელო
безініціативний უინიციატივო
безкабельний უკაბელო
безкамерний უკამერო
безкарний დაუსჯელი
безкарність დაუსჯელობა
безквитковий უბილეთო
безквитково უბილეთოდ
безкисневий უჟანგბადო
безклопітний უზრუნველი, უდარდელი,

უშფოთველი
безколірний უფერული
безкомпромісний უკომპრომისო
безкомпромісність უკომპრომისობა
безконечний უსასრულო
безконечність უსასრულობა
безконтактний უკონტაქტო

безконтрактний უკონტრაქტო,
უხელშეკრულებო

безконтрольний უკონტროლო
безкорисливий უანგარო
безкорисливість უანგარობა
безкорисний უსარგებლო
безкоштовний უფასო, უსასყიდლო
безкоштовно უფასოდ, უსასყიდლოდ
безкровний უსისხლო
безкультурний უკულტურო
безкультурність უკულტურობა
безкультур'я უკულტურობა
безлад არეულობა, ალიაქოთი,

მოუწესრიგებლობა,
უწესრიგობა, გაურკვევლობა

безладдя არეულობა, ალიაქოთი,
მოუწესრიგებლობა,
უწესრიგობა, გაურკვევლობა

безладний არეული, აბნეული, აბდაუბდა,
მოუწესრიგებელი, უწესრიგო

безладно უწესრიგოდ
безліч მრავალი

უამრავი, აურაცხელი,
აუარებელი, ურიცხვი

безмежний უსაზღვრო
безмежно უსაზღვროდ
безмін ცალსასწორი, ბეზმენი
безмірний უზომო
безмірно უზომოდ
безмовний ჩუმი
безнадійний უიმედო
безнадійність უიმედობა
безнадійно უიმედოდ
безневинний უდანაშაულო, უმანკო
безневинність უდანაშაულობა, უმანკოება
безнікотиновий უნიკოტინო
безногий უფეხო, ფეხმოკვეთილი
безобразний უსახური
безодня უფსკრული
безоплатний უფასო, უსასყიდლო
безоплатно უფასოდ, უსასყიდლოდ
безпам'ятний გონებადაკარგული

გულმავიწყი
безпардонний უბოდიშო
безпартійний უპარტიო, არაპარტიული
безпека უსაფრთხოება

უშიშროება
безперервний უწყვეტი, შეუჩერებელი
безперервність უწყვეტობა
безперервно უწყვეტად, შეუჩერებლად
безперечний უდავო
безперечно უდავოდ

უპირობოდ

бездітний безперечно
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безперешкодний დაუბრკოლებელი, უპრობლემო
безперешкодно დაუბრკოლებლად,

უპრობლემოდ
безперспективний უპერსპექტივო
безперспективність უპერსპექტივობა
безпечний უსაფრთხო, უხიფათო
безпечність უსაფრთხოება
безпечно უსაფრთხოდ
безпідставний უსაფუძვლო,

საფუძველმოკლებული
безпідставність უსაფუძვლობა
безпідставно უსაფუძვლოდ
безпілотний უპილოტო
безплатний უფასო, უსასყიდლო
безплатно უფასოდ, უსასყიდლოდ
безплідний უნაყოფო
безплідність უნაყოფობა
безповітряний უჰაერო
безповоротний დაუბრუნებელი
безпокійний სიმშვიდედაკარგული
безпомилковий უშეცდომო
безпомічний უმწეო
безпомічність უმწეობა
безпорадний უმწეო, უსაშველო
безпосередній უშუალო
безпосередність უშუალობა
безпощадний უმოწყალო
безправний უუფლებო
безправність უუფლებობა
безпретензійний უპრეტენზიო
безприкладний შეუდარებელი, უბადლო,

უმაგალითო
безпринципний უპრინციპო
безпринципність უპრინციპობა
безпритульний უსახლკარო
безпритульність უსახლკარობა
безпричинний უმიზეზო
безпутний თავაშვებული
безрадісний უსიხარულო, გაუხარებელი
безрезультатний უშედეგო
безрезультатність უშედეგობა
безрезультатно უშედეგოდ
безрейковий ულიანდაგო
безрекламний ურეკლამო
безресурсний ურესურსო
безризиковий ურისკო
безробітний უმუშევარი
безробіття უმუშევრობა
безсердечний უგულო
безсердечність უგულობა, უსულგულობა
безсилий უძლური
безсимптомний უსიმპტომო
безсистемний უსისტემო

безслідний უკვალო
безсловесний უსიტყვო
безсмак უგემოვნობა
безсмертний უკვდავი
безсмертник უკვდავა, ნეგო
безсмертя უკვდავება
безсніжний უთოვლო
безсовісний ურცხვი, უსირცხვილო,

უსინდისო, უნამუსო,
ნამუსგარეცხილი

безсонний უძილო, უძინარი
безсоння უძილობა
безсоромний ურცხვი, უსირცხვილო,

უსინდისო, უნამუსო,
ნამუსგარეცხილი

безсоромність ურცხვობა, უსირცხვილობა,
უსინდისობა, უნამუსობა

безсоромно ურცხვად, უსირცხვილოდ,
უსინდისოდ, უნამუსოდ

безспірний უდავო
безспірно უდავოდ
безстатевий უსქესო
безсторонній მიუკერძოებელი
безсторонність მიუკერძოებლობა
безстрашний უშიშარი, დაუშინებელი
безстрашність მამაცობა, სიმამაცე, გულადობა,

შეუპოვრობა
безстроковий უვადო
безсумнівний უდავო

უთუო, უეჭველი, ეჭვგარეშე
безсумнівно უდავოდ

უეჭველად, უთუოდ
безтактний უტაქტო
безталанний უბედური
безталання უნიჭობა
безтемпераментний უტემპერამენტო
безтемпераментність უტემპერამენტობა
безтурботний უზრუნველი, უდარდელი,

უშფოთველი
безтурботність უდარდელობა
безтурботно უდარდელად
безтямний უაზრო, გიჟური
безугавний გაუჩუმებელი, შეუჩერებელი
безумець უგუნური, უჭკუო, უტვინო,

უნიჭო
შეშლილი, გიჟი

безумний უგუნური, უჭკუო, უტვინო,
უნიჭო
უაზრო, გიჟური

безумність უგუნურობა
безумовний უპირობო
безумовно უპირობოდ
безумство სიგიჟე, შეშლილობა

безперешкодний безумство
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безупинний უწყვეტი, შეუჩერებელი
безупинно უწყვეტად, შეუჩერებლად
безуспішний წარუმატებელი
безутішний უნუგეშო
безформний უფორმო
безхарактерний უნებისყოფო

უხასიათო
безхарактерність უხასიათობა
безхатній უსახლკარო
безхвостий უკუდო
безхмарний უღრუბლო
безхребетний უხერხემლო
безцільний უმიზნო, მიზანს მოკლებული
безцінний ფასდაუდებელი
безчесний უპატიოსნო, უღირსი
безчестя სირცხვილი
безшумний უხმო

უხმაურო
бейсбол ბეისბოლი
бекас ჩიბუხა
бекерель ბეკერელი
бекон ბეკონი
беладона ბელადონა
бельгієць ბელგიელი
бельгійський ბელგიური
белькотіння ბუტბუტი
бенгалець ბენგალელი
бенгальський ბენგალური
бензин ბენზინი
бензоколонка ბენზოგასამართი სადგური
бензол ბენზოლი
бензопила ბენზოხერხი
бензопостачання ბენზომომარაგება
бенкет ბანკეტი

ლხინი
бентежити აღელვება, შეწუხება

შერცხვენა
берег ნაპირი
берегти გაფრთხილება, დაცვა

შენახვა, შენარჩუნება
береза არყის ხე
березень მარტი
березовик არყისძირა
берет ბერეტი
берилій ბერილიუმი
берлінець ბერლინელი
берлінський ბერლინური
беручкий ბეჯითი, დაუზარებელი,

მონდომებული, გულმოდგინე,
მოწადინებული

бесіда ბაასი, საუბარი, ლაპარაკი
бесідувати ბაასი, ლაპარაკი
бескид ფრიალო კლდე

бестселер ბესტსელერი
бетон ბეტონი
бетонний ბეტონის
бетоновоз ბეტონმზიდი
бешиха ერიზიპელოიდი
бешкет აყალმაყალი
бивні შუანი
бик ხარი
бильце სახელური

მოაჯირი
бинт ბინტი
бирючина კვიდო
бистрий სწრაფი, ჩქარი
бистрота სისწრაფე, სიჩქარე
битва ბრძოლა
бити ცემა, გალახვა
битий ნაცემი
битися ჩხუბი
бич მათრახი
біатлон ბიათლონი
біб პარკოსანი
біблійний ბიბლიური
бібліограф ბიბლიოგრაფი
бібліографічний ბიბლიოგრაფიული
бібліографія ბიბლიოგრაფია
бібліотека ბიბლიოთეკა
бібліотекар ბიბლიოთეკარი
біблія ბიბლია
біг რბენა, სირბილი
бігамія ბიგამია
біганина სირბილი
бігати სირბილი
бігль ბიგლი
бігти სირბილი
бігун მორბენალი
бігунка მორბენალი
біда უბედურება
бідкання დარდი
бідний ღარიბი, გაჭირვებული

საცოდავი, საბრალო, საწყალი
бідність სიღარიბე, სიღატაკე
бідовий გამბედავი
бідон ბიდონი
бієктивний ბიექციური
бієкція ბიექცია
біженець ლტოლვილი, დევნილი
бізнес ბიზნესი
бізнесмен ბიზნესმენი
бізон ბიზონი
бій ბრძოლა
бійка ჩხუბი
бік მხარე

გვერდი

безупинний бік

Українсько-грузинський словник 13



бікіні ბიკინი
білет ბილეთი
білизна თეთრეული

სითეთრე
საცვალი
ჭერეხი

білий თეთრი
білити გათეთრება
білінійний ორადწრფივი
білка ციყვი
білобородий თეთრწვერა, თეთრწვერიანი
білоголовий თეთრთავა
білодушка თეთრყელა კვერნა
білозубка კბილთეთრა
білок ცილა
білокрівець ლეიკოციტი
білорус ბელორუსი
білоруський ბელორუსული
білосніжка ფიფქია
білотка ედელვაისი
білохвостий თეთრკუდა
білуватий მოთეთრო
білченя დღნაჩვი
біль ტკივილი
більше მეტი, უფრო
більший უფრო დიდი
більшість უმრავლესობა, უმეტესობა
більярд ბილიარდი
біля მახლობლობაში
білявий ქერა
бінарний ორობითი, ბინარული
бінокль დურბინდი, ბინოკლი
біном ბინომი
біноміальний ბინომიალური
біогаз ბიოგაზი
біограф ბიოგრაფი
біографічний ბიოგრაფიული
біографія ბიოგრაფია
біодизель ბიოდიზელი
біоенергетика ბიოენერგეტიკა
біоетанол ბიოეთანოლი
біокаталізатор ბიოკატალიზატორი
біолог ბიოლოგი
біологічний ბიოლოგიური
біологія ბიოლოგია
біомаса ბიომასა
біометричний ბიომეტრიული
біометрія ბიომეტრია
біопаливо ბიოსაწვავი
біоритм ბიორითმი
біорізноманітність ბიომრავალსახეობა,

ბიომრავალფეროვნება
біосинтез ბიოსინთეზი

біосфера ბიოსფერო
біотехнолог ბიოტექნოლოგი
біотехнологічний ბიოტექნოლოგიური
біотехнологія ბიოტექნოლოგია
біотоп ბიოტოპი
біофізик ბიოფიზიკოსი
біофізика ბიოფიზიკა
біофізичний ბიოფიზიკური
біохімік ბიოქიმიკოსი
біохімічний ბიოქიმიური
біохімія ბიოქიმია
біоцид ბიოციდი
біплан ბიპლანი
бір წიწვიანი ტყე
біржа ბირჟა
бірюза ფირუზი
бірюзовий ფირუზისფერი
біс ეშმაკი, ქაჯი
бісексуальність ბისექსუალობა
бісектриса ბისექტრისა
бісеня ეშმაკუნა
бісквіт ბისკვიტი
бісмут ბისმუთი
біт ბიტი
біфуркація ბიფურკაცია
біцепс ბიცეფსი
бічний გვერდული, გვერდითი
благання ვედრება, მუდარა
благати ვედრება
благодійний საქველმოქმედო
благодійність ქველმოქმედება
благополучний მშვიდობიანი
благородний კეთილშობილი
благословенний დალოცვილი, კურთხეული
благословення დალოცვა, კურთხევა
благословляти დალოცვა, კურთხევა
благоустроєний კეთილმოწყობილი
блаженний ნეტარე
блаженство ნეტარება
блазень მასხარა
блакитний ცისფერი
блакитноокий ცისფერთვალება
бланк ბლანკი
блекота ლენცოფა
блеф ბლეფი
ближній ახლობელი

ახლო
ближче უფრო ახლოს
близнюк ტყუპი, ტყუპისცალი
близнюки ტყუპები
близький ახლო
близькість სიახლოვე
близько ახლოს

бікіні близько
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близькоспоріднений ახლონათესაური
блимавка ციმციმა
блимати ციმციმი
блиск ბრწყინვა

პრიალი
блискавиця ელვარება
блискавичний ელვისებრი
блискавично ელვისებურად
блискавка ელვა, მეხი
блискання ელვარება
блискати გაელვება
блискучий ბრწყინვალე, ელვარე
блискучість ბრწყინვალება
блідий მკრთალი, ფერმკრთალი
блідість სიმკრთალე
блідошкірий მკრთალკანიანი
бліцкриг ბლიცკრიგი
блог ბლოგი
блок ბლოკი
блокада ბლოკადა
блокнот ბლოკნოტი
блокування ბლოკირება
блокувати ბლოკირება
блондин ქერა, ქერათმიანი
блондинка ქერა, ქერათმიანი
блоха რწყილი
блощиця ბაღლინჯო
блуза ბლუზი
блузка ბლუზი
блукання ბოდიალი, ხეტიალი
блукати ბოდიალი, ხეტიალი
блукаючий მოხეტიალე
блювання რწყევა
блювати რწყევა
блювота ღებინება, გულისრევა
блюдечко ლამბაქი
блюдо ლანგარი
блюдце ლამბაქი
блюз ბლუზი
блюзнірство მკრეხელობა
блякнути გამკრთალება, გაფერმკრთალება
бо რადგან
боа მახრჩობელა გველი
бобер თახვი
бобслей ბობსლეი
бовваніти გამოჩენა
бовдур შტერი
бовкати წამოროშვა
бовтати ნჯღრევა

მორევა
ქნევა

бог ღმერთი, უფალი
богатир გოლიათი

богема ბოჰემა
богемний ბოჰემისეული

ბოჰემური
богиня ქალღმერთი, ღვთაება
богомол ღვთისმლოცველა
богородиця ღვთისმშობელი
богослів'я ღვთისმეტყველება
богослов ღვთისმეტყველი
богослужіння ღვთისმსახურება
богоявлення ნათლისღება
бодай დაე, ნეტავ
боєголовка ქობინი
боєздатний ბრძოლისუნარიანი
боєздатність ბრძოლისუნარიანობა
боєприпаси საბრძოლო მასალა
боєць მებრძოლი
божевілля სიგიჟე
божевільний შერეკილი
божевільня საგიჟეთი
божественний ღვთაებრივი
божество ღვთაება
бойкот ბოიკოტი
бойкотування ბოიკოტირება
бойкотувати ბოიკოტირება
бойовий საბრძოლო
бокал ბოკალი
бокс კრივი
боксер მოკრივე
боксит ბოქსიტი
болван შტერი
болгарин ბულგარელი
болгарський ბულგარული
болезаспокійливий ტკივილგამაყუჩებელი
болеутоляющий გამაყუჩებელი
болід ბოლიდი
болільник გულშემატკივარი
болісний მტკივნეული
боліти ტკივილი
болотистий დაჭაობებული
болото ჭაობი
болт ჭანჭიკი
болючий მტკივნეული
бомба ბომბი
бомбардувальник ბომბდამშენი
бомбардування დაბომბვა
бомбардувати დაბომბვა
бомж ბომჟი
бонго დაფდაფი
бондар მეკასრე
бонус ბონუსი
бор ბორი
борг ვალი
бордель საროსკიპო

близькоспоріднений бордель
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бордовий შინდისფერი, ბორდოსფერი
бордюр ბორდიური
борець მოჭიდავე

მებრძოლი
боржник მევალე
боржомі ბორჯომი
боривітер კირკიტა
боровик დათვისსოკო, ძირბუკა
борода წვერი
бородавка მეჭეჭი
бородавчатка მეჭეჭიანა
бородатий წვერიანი, წვერებიანი,

წვერმოშვებული
борозна ნაღარი
боротися ბრძოლა

ჭიდაობა
боротьба ბრძოლა

ჭიდაობა
борошно ფქვილი
борсання ფართხალი
борсатися ფართხალი
борсук მაჩვი
борт ბორტი, ქიმი
борщ ბორში
бос ბოსი
босий ფეხშიშველი
боснійський ბოსნიური
босняк ბოსნიელი
босоніж ფეხშიშველა
босоніжки მაშიები
босоногий ფეხშიშველი
ботанік ბოტანიკოსი
ботаніка ბოტანიკა
ботанічний ბოტანიკური
ботулізм ბოტულიზმი
бочка კასრი
боягуз მშიშარა, ლაჩარი
боягузтво ლაჩრობა
боязнь შიში
боярин აზნაური
боятися შიში

რიდი
бравий ყოჩაღი
бразилець ბრაზილიელი
бразильський ბრაზილიური
брак დეფექტი, წუნი, ნაკლი,

ხარვეზი
браконьєр ბრაკონიერი
браконьєрство ბრაკონიერობა
брама კარი, ჭიშკარი
бранець ტყვე
браслет სამაჯური
брат ძმა

брати აღება
აყვანა

братовбивця ძმათამკვლელი
братство ძმობა
братський ძმური
браузер ბრაუზერი, ქსელმავალი
брезент ბრეზენტი
брехати მოტყუება
брехливий მატყუარა
брехня ტყუილი, სიცრუე
брехун მატყუარა
брехуха მატყუარა
бригада ბრიგადა
бридж ბრიჯი
бридкий საზიზღარი, საძაგელი,

ამაზრზენი
бриз ბრიზი
бризкання შეშხეფება
бризкати შეშხეფება
брила ლოდი
бриль ქუდი
бриніти ბზუილი
британець ბრიტანელი
британський ბრიტანული
бритва საპარსი

სამართებელი
бритоголовий თავგადაპარსული,

თავგადახოტრილი,
თმაგადახოტრილი

брифінг ბრიფინგი
брід ფონი
брова წარბი
броварня ლუდსახარში, ლუდსახდელი
бродяга მაწანწალა
броколі ბროკოლი, სატაცუროვანი

კომბოსტო
бром ბრომი
бронебійний ჯავშანგამტანი
бронежилет ჯავშანჟილეტი
бронемашина ჯავშანმანქანა
броненосець ჯავშნოსანი
бронетехніка ჯავშანტექნიკა
бронетранспортер ჯავშანტრანსპორტიორი
бронза ბრინჯაო
бронзовий ბრინჯაოს
бронтозавр ბრონტოზავრი
бронх ბრონქი
бронхіальний ბრონქული
бронхіт ბრონქიტი
бронхоскоп ბრონქოსკოპი
бронхоскопія ბრონქოსკოპია
бронювати დაჯავშნა
броня ჯავშანი

бордовий броня

Українсько-грузинський словник 16



брошка ბროში
брошура ბროშურა
бруд ტალახი, ლაფი, ჭუჭყი

სიბინძურე
брудний ტალახიანი, ჭუჭყიანი, ბინძური
брук ქვაფენილი
бруква თალგამურა
бруківка ქვაფენილი
брунатний ყავისფერი
брунька კვირტი
бруслина ჭანჭყატი
брусниця წითელი მოცვი
брутальний სასტიკი
брутальність სისასტიკე
брутто ბრუტო
брухт ჯართი
брюнет შავგრემანი
брюнетка შავგრემანი
брязкало ჩხარუნა
брязкальце ჩხარუნა
брязкіт ჩხარუნი
бублик ბლითი
бува შემთხვევით
бувати ყოფნა
бугай ხარი
бугор ბორცვი
бугорок ბორცვი
будда ბუდა
буддизм ბუდიზმი
буддист ბუდისტი
буддистський ბუდისტური
будильник მაღვიძარა
будинок სახლი
будити გაღვიძება, გამოღვიძება
будівельний სამშენებლო
будівельник მშენებელი
будівля შენობა, ნაგებობა
будівництво მშენებლობა

განაშენიანება
будка ჯიხური

ბუდრუგანა
будоражити აფორიაქება
будувати შენება, აშენება
будяк ნარშავი
бузина ანწლი, დიდგულა
бузок იასამანი
буйвіл კამეჩი
буйний მძვინვარე
бук წიფელი
буква ასო
буквар ანაბანა
буквоїд ასოკირკიტა
буквоїдство ასოკირკიტობა

букет თაიგული
букініст ბუკინისტი
буксир ბუქსირი
булавка ქინძისთავი
булижник რიყის ქვა
булка ფუნთუშა
булочка ფუნთუშა
булочна საფუნთუშე
бульба ბოლქვი
бульвар ბულვარი
бульдог ბულდოგი
бульдозер ბულდოზერი
бульйон ბულიონი
булька ბუშტი
бум ბუმი
бумеранг ბუმერანგი
бундючитися ყოყლოჩინობა
бункер ბუნკერი
бунт ამბოხი, ამბოხება, ბუნტი
бунтар მეამბოხე
бунтівник მეამბოხე
бунтувати ამბოხი, ამბოხება
буревій ქარიშხალი
буревісник ქარიშხალა
буржуазія ბურჟუაზია
бурити ბურღვა
буріння ბურღვა
буркотина ულუმბო
буркун ბუზღუნა
бурлака მაწანწალა
бурмотання ბუტბუტი
бурмотати ბუტბუტი
бурулька ლოლუა
бурундук ბურუნდუკი
бурхливий ბობოქარი, მჩქეფარე
бурчання ბუზღუნი
бурчати ბუზღუნი
бурштин ქარვა
буря ქარიშხალი
буряк ჭარხალი
бур'ян სარეველა
бутан ბუტანი
бутель ბოცა
бутерброд ბუტერბროდი
бути ყოფნა
буття ყოფიერება

ყოფა
буфер ბუფერი
буфет ბუფეტი
бухгалтер ბუღალტერი
бухгалтерія ბუღალტერია
бухта უბე
буцати რქენა

брошка буцати
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буцім თითქოს
бучний საუცხოო
бушмен ბუშმენი
бушувати მძვინვარება
бюджет ბიუჯეტი
бюджетний საბიუჯეტო
бюлетень ბიულეტენი
бюро ბიურო
бюрократ ბიუროკრატი
бюрократизація ბიუროკრატიზაცია
бюрократичний ბიუროკრატული
бюрократія ბიუროკრატია
бюст ბიუსტი
бюстгальтер ლიფი, ბიუსტჰალტერი
в -ში
вабити მიზიდვა, მოხმობა
вага წონა
вагання ყოყმანი, მერყეობა
вагатися ყოყმანი, მერყეობა
вагінальний ვაგინალური
вагініт ვაგინიტი
вагітний ორსული, ფეხმძიმე
вагітність ორსულობა, ფეხმძიმობა
вагітніти დაფეხმძიმება
вагомий წონიანი
вагомість წონადობა
вагон ვაგონი
вагонобудівний ვაგონმშენებელი
вагоноремонтний ვაგონშემკეთებელი
вада ნაკლი, ხარვეზი
вадити ვნება, ზიანი
важіль ბერკეტი
важкий მძიმე, რთული, ძნელი
важкість სიმძიმე, სირთულე, სიძნელე
важко მძიმედ, რთულად, ძნელად
важливий მნიშვნელოვანი
важний მნიშვნელოვანი
важність მნიშვნელობა
ваза ვაზა, ლარნაკი
вазелін ვაზელინი
вакансія ვაკანსია
вакантний ვაკანტური, თავისუფალი
вакації არდადეგები
вакуоля ვაკუოლი
вакуум ვაკუუმი, სიცარიელე
вакцина ვაქცინა
вакцинація ვაქცინაცია
валандатися ხეტიალი
валентність ვალენტობა
валеріана კატაბალახა, ვალერიანა
валет ვალეტი
валити წაქცევა
валіза ჩემოდანი

вальс ვალსი
валюта ვალუტა
валютний სავალუტო
валянок ნაბდის ჩექმა
вампір ვამპირი
ванадій ვანადიუმი
вандалізм ვანდალიზმი
вандальський ვანდალური
ваніль ვანილი
ванільний ვანილის
ванна აბაზანა
вантаж ტვირთი
вантажити ტვირთვა, ატვირთვა,

დატვირთვა
вантажівка სატვირთო მანქანა
вантажний სატვირთო
вантажник მტვირთავი
вантажообіг ტვირთბრუნვა
вантажопотік ტვირთნაკადი
вапно კირი
вапняк კირქვა
варан ვარანი
варвар ბარბაროსი
варварство ბარბაროსობა
варварський ბარბაროსული
варений მოხარშული
вареник გირცი
варення მურაბა

ხარშვა
варити ხარშვა
варіант ვარიანტი
варіація ვარიაცია
варта დაცვა
вартий ღირსი

ღირებული
ღირსშესანიშნავი

вартість ღირებულება
варто საჭიროა

ღირს
вартовий გუშაგი
вартування მორიგეობა
вартувати მორიგეობა
васал ვასალი
васильок ღიღილო, ნარცეცხლა
ват ვატი
вата ბამბა
ватажок მეთაური, თავკაცი
ватерполіст წყალბურთელი
ватман ვატმანი
ватметр ვატმეტრი
ватра კოცონი
ваучер ვაუჩერი
вафля ვაფლი

буцім вафля
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ваш თქვენი
вберігати გაფრთხილება, დაცვა

შენახვა, შენარჩუნება
вбивати მოკვლა, დახოცვა

ჩაჭედვა
вбивство მკვლელობა
вбиральня საპირფარეშო
вбік გვერდზე

განზე
вбрання ტანსაცმელი, ტანისამოსი,

სამოსი
ჩაცმულობა

вважати ჩათვლა, მიჩნევა
введення შეყვანა, შემოყვანა
ввезення შეტანა, შემოტანა
вверх მაღლა, ზევით, აღმა
вверху ზემოთ, მაღლა
ввечері საღამოს
ввігнутий ჩაზნექილი
ввічливий ზრდილობიანი, თავაზიანი
ввічливість ზრდილობა

თავაზიანობა
ввічливо თავაზიანად

ზრდილობიანად
вводити შეყვანა, შემოყვანა
ввозити შეტანა, შემოტანა
вгамовувати დაშოშმინება
вголос ხმამაღლა
вдалий წარმატებული
вдалині შორს
вдало წარმატებით
вдача ხასიათი
вдвоє ორჯერ
вдень დღე, დღისით
вдирання შემოსევა

ჩარევა
вдих შესუნთქვა, ჩასუნთქვა
вдихання შესუნთქვა, ჩასუნთქვა
вдихати შესუნთქვა, ჩასუნთქვა
вдівець ქვრივი
вдова ქვრივი
вдовольняти დაკმაყოფილება
вдома შინ, სახლში
вдосталь საკმარისად
вдруге მეორედ, ხელმეორედ
вдягати ჩაცმა
вдягнений ჩაცმული
вдячний მადლიერი, მადლობელი
вдячність მადლიერება
вебдизайн ვებდიზაინი
вегетаріанець ვეგეტარიანელი
вегетаріанський ვეგეტარიანული
вегетативний ვეგეტაციური

ведмедик დათუნია
ведмедиця ძუ დათვი

დათუნელა
ведмежа ბელი
ведмежий დათვური
ведмідь დათვი
ведучий წამყვანი
вежа კოშკი
везіння იღბალი
везти წაღება, ზიდვა, ტარება
вектор ვექტორი
велетень გოლიათი
великдень აღდგომა
великий დიდი

დიადი
великобородий დიდწვერა
великовухий დიდყურა
великоголовий დიდთავა
великодзьобий დიდნისკარტა
великодушний სულგრძელი, დიდსულოვანი
великодушність სულგრძელობა,

დიდსულოვნება
великоквітковий დიდყვავილა
великоколісний დიდბორბლიანი
великоносий დიდცხვირა
великоокий დიდთვალა
великоплямистий დიდლაქა
велич სიდიადე
величавий დიადი, დიდებული
величезний უზარმაზარი, ვეებერთელა,

უშველებელი
величина სიდიდე
величний დიადი, დიდებული
величність სიდიადე
величчя სიდიადე
веління ბრძანება

განკარგულება
веліти ბრძანება
велоаматор ველომოყვარული
велодоріжка ველობილიკი
велокрос ველოკროსი
веломагазин ველომაღაზია
веломайстерня ველოსახელოსნო
велосипед ველოსიპედი
велосипедист ველოსიპედისტი
велоспорт ველოსპორტი
велотрек ველოტრეკი
вельми საკმაოდ

ძალიან, ძლიერ
вельмишановний ღრმად პატივცემული
вельможа დიდებული
вена ვენა
венеричний ვენერიული

ваш венеричний
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венеролог ვენეროლოგი
венерологія ვენეროლოგია
вентиль ვენტილი
вентилятор ვენტილატორი
вентиляція ვენტილაცია
вепр ტახი
веранда ვერანდა
верба ბზა

ტირიფი
вербена ცოცხანა, ცოცხობა
верблюд აქლემი
вербозілля ხახვთესლა
верболіз ტირიფნარი
вербувати გაწვევა

გადაბირება
вергати დაგდება
вердикт ვერდიქტი
вередливий ახირებული, ჭირვეული
вередливість ჭირვეულობა
верес მანანა, ერიკა
вересень სექტემბერი
вереск წივილი
веретено თითისტარი
веретільниця ბოხმეჭა, მყვრელი
вероніка ვერონიკა
версія ვერსია
верстат დანადგარი
верства ფენა, შრე
вертання მობრუნება, დაბრუნება
вертатися მობრუნება, დაბრუნება
вертикальний ვერტიკალური
вертикально ვერტიკალურად
вертоліт შვეულმფრენი
верф გემსაშენი, ნავსაშენი
верх ზედა მხარე
верхівка კენწერო
верхів'я სათავე
верхній ზედა, ზემო
верховенство მეთაურობა
верховний უზენაესი
верхом ცხენით
вершина მწვერვალი, წვერი, წვერო

კენწერო
вершки ნაღები
вершковий ნაღების
вершник მხედარი
веселий მხიარული, გახარებული
веселити გამხიარულება, გართობა,

გახალისება
веселитися მხიარულება, გართობა
веселість მხიარულება
веселка ცისარტყელა
весілля ქორწილი

весло ნიჩაბი
веслування ნიჩბოსნობა
веслувати ნიჩბის მოსმა
весляр მენიჩბე, ნიჩბოსანი
весна გაზაფხული
весняний გაზაფხულის
вести წაყვანა
вестибуль ვესტიბიული
весь მთელი
ветеран ვეტერანი
ветеринар ვეტერინარი
ветеринарія ვეტერინარია
вето ვეტო
ветхий ძველი
вечеря ვახშამი
вечір საღამო
вечірка წვეულება, საღამო
вечірниця მეღამურა
вечірній საღამოს
вечоріти მოსაღამოება
вештатися ზოზინი

დაყოვნება
ქექვა

в'єтнамець ვიეტნამელი
в'єтнамський ვიეტნამური
вже უკვე
вживання გამოყენება, მოხმარება
вживати გამოყენება, მოხმარება
вжитий გამოყენებული, ნახმარი
вжиття გამოყენება, მოხმარება
взагалі საერთოდ, ზოგადად
взаємини ურთიერთობები
взаємний ორმხრივი

ურთიერთ
взаємовиключний ურთიერთგამომრიცხავი
взаємовідносини ურთიერთობები
взаємовідношення ურთიერთმიმართება
взаємодія ურთიერთქმედება
взаємодовіра ურთიერთნდობა
взаємодопомога ურთიერთდახმარება
взаємозв'язаний ურთიერთდაკავშირებული
взаємозв'язок ურთიერთკავშირი
взаємооднозначний ურთიერთცალსახა
взаємоповага ურთიერთპატივისცემა
взаємопов'язаний ურთიერთდაკავშირებული
взаємопогоджуваний ურთიერთშეთანხმებული
взаєморозуміння ურთიერთგაგება
взамін ნაცვლად, მაგივრად,

სამაგიეროდ
вздовж გასწვრივ
взірець ნიმუში
взуття ფეხსაცმელი
взяти აღება

венеролог взяти
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ви თქვენ
вибагливий მომთხოვნი
вибачати პატიება
вибачатися მობოდიშება
вибачення პატიება

მობოდიშება
вибачите ბოდიში, მაპატიეთ
вибирати არჩევა, ამორჩევა
вибитий ამოგდებული

ჩამტვრეული
вибір არჩევანი
вибор არჩევანი
виборець ამომრჩეველი
вибори არჩევნები
виборчий საარჩევნო
вибраковування დაწუნება
вибраковувати დაწუნება
вибраний არჩეული, ამორჩეული, რჩეული
вибувати გასვლა, გამოსვლა
вибуття გასვლა, გამოსვლა
вибух აფეთქება
вибухати აფეთქება
вибухівка ასაფეთქებელი
вибухонебезпечний ფეთქებადსაშიში
вибухонебезпечність ფეთქებადსაშიშროება,

ფეთქებადობა
виважувати აწონა
вивалювати გამოყრა
виведення გაყვანა

გამოყვანა
ამოყვანა

вивезення გატანა, გამოტანა, გაზიდვა
виверження ამოფრქვევა
виверт ხრიკი
вивих ნაღრძობი
вивихнути ღრძობა
вивід დასკვნა

გაყვანა
вивільга მოლაღური
вивільнювати განთავისუფლება,

გამოთავისუფლება
вивіска აბრა, ფირნიში
вивішувати გამოფენა

გამოკვრა
виводити გაყვანა

გამოყვანა
ამოყვანა

вивозити გატანა, გამოტანა, გაზიდვა
вивчати სწავლა, შესწავლა
вивчений გამოკვლეული, შესწავლილი
вигад გამონაგონი
вигадка გამონაგონი
вигадувати გამოგონება

виганяння გაგდება, გამოგდება, განდევნა,
გამოდევნა, გაძევება

виганяти გაგდება, გამოგდება, განდევნა,
გამოდევნა, გაძევება

вигин ნაკეცი
вигинати ამოკეცვა, ამოღუნვა
вигідний ხელსაყრელი, სარფიანი
вигляд იერი, იერსახე

ხედი
გადასახედი

вигнаний გაგდებული, განდევნილი,
გაძევებული

вигнутий ამოზნექილი
вигода სარგებელი
виготовлення დამზადება

წარმოება
виготовлювач მწარმოებელი
виготовляти დამზადება

წარმოება
виготування დამზადება

წარმოება
вигравати მოგება
виграний მოგებული
виграш მოგება
вигрібати გამოხვეტა
вигук შეძახილი

შორისდებული
вигул გასეირნება
вид სახეობა

სახე, იერი, იერსახე
ხედი

видавати გაცემა
видавець გამომცემელი
видавлювати გამოწურვა
видавництво გამომცემლობა
видавничий საგამომცემლო
видалення მოშორება, მოცილება
видаляти მოშორება, მოცილება
виданий გამოცემული, გამოქვეყნებული
видання გამოცემა
видатний გამოჩენილი
видаток ხარჯი, გასავალი
видача გაცემა
видворяти გაგდება, გამოგდება, განდევნა,

გამოდევნა, გაძევება
виделка ჩანგალი
виделковий ჩანგლისებრი
видержувати გაძლება, ატანა
видимий ხილული
видимість ხილვადობა
видирати ამოძრობა, ამოგლეჯა
видих ამოსუნთქვა
видихання ამოსუნთქვა

ви видихання
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видихати ამოსუნთქვა
виділений მონიშნული
виділення გამოყოფა
виділяти გამოყოფა

მონიშვნა
видний გამოჩენილი
виднітися გამოჩენა
видноколо ჰორიზონტი
видобування მოპოვება
видобувати მოპოვება
видобуток მონაპოვარი
видовище სანახაობა
видозміна სახეცვლა
видозмінення სახეცვლა
видолинок ღარტაფი
видра წავი
видряпувати ამოკაწვრა
видужувати მორჩენა, გამოჯამრთელება,

გამოჯანსაღება
видумувати გამოგონება
виживання გადარჩენა
виживати გადარჩენა
вижидати მოცდა, ლოდინი, დალოდება
визволення განთავისუფლება,

გამოთავისუფლება
визволитель მხსნელი,

განმათავისუფლებელი
визвольний განმათავისუფლებელი
визволяти განთავისუფლება,

გამოთავისუფლება
визивати გამოძახება
визирати გამოხედვა
визнавати აღიარება
визнаватися აღიარება
визнаний აღიარებული
визнання აღიარება
визначальний განმსაზღვრელი
визначати დადგენა, დაწესება

განსაზღვრა
განსაზღვრება

визначений განსაზღვრული, გარკვეული
визначеність განსაზღვრულობა,

გარკვეულობა
визначення განსაზღვრება
визначник დეტერმინანტი
визрівання მომწიფება
визрівати მომწიფება
визубрений დაზეპირებული, დაზუთხული
виїжджати გასვლა, გამოსვლა
виїзд გასვლა, გამოსვლა
виїмка ჭრილი
виймання ამოღება
виймати ამოღება

виказувати თქმა, გამოთქმა
викачувати ამოტუმბვა
викидати გადაგდება

გადაყრა
викидень მუცლის მოშლა
викинутий გადაგდებული
виклад გადმოცემა
викладання სწავლება
викладач მასწავლებელი
виклик გამოწვევა, გამოხმობა
викликати გამოწვევა, გამოხმობა
виключати გამორთვა

გარიცხვა
გამორიცხვა

виключення გამორთვა
გარიცხვა
გამორიცხვა

виключний განსაკუთრებული,
გამორჩეული
გამომრიცხავი

виключність განსაკუთრებულობა
виключно განსაკუთრებით
виконавець აღმსრულებელი

შემსრულებელი
виконавчий აღმასრულებელი
виконаний შესრულებული
виконання შესრულება
виконувати შესრულება
викопаний ამოთხრილი
викопувати ამოთხრა
використаний გამოყენებული, ნახმარი
використання გამოყენება, მოხმარება
використовувати გამოყენება, მოხმარება
викорінювання აღმოფხვრა, ამოძირკვა
викорінювати აღმოფხვრა, ამოძირკვა
викрадання გატაცება, მიტაცება
викрадати გატაცება, მიტაცება

მოტაცება
викрадач ქურდი

გამტაცებელი
викрадений მოტაცებული
викреслювати ამოხაზვა
викривати მხილება
викривлений გამრუდებული

დამახინჯებული
викривлення გამრუდება

დამახინჯება
викривляти გამრუდება

დამახინჯება
викрутка სახრახნისი
викуп გამოსასყიდი
викуплений გამოსყიდული
викуповування გამოსყიდვა

видихати викуповування
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викуповувати გამოსყიდვა
вилазити გაძრომა
вилазка გამოხტომა
виламувати გამტვრევა
вилаяний გამოლანძღული
вилаяти გალანძღვა, გამოლანძღვა
вилизувати ალოკვა, ამოლოკვა
вилитий ზედგამოჭრილი
вилиця ღაწვი
виліковний განკურნებადი
виліковувати განკურნება
вилітати გამოფრენა
вилка ჩანგალი
вилога მანჟეტი
вилуплювати გამოჩეკა
вилуплюватися გამოჩეკა
вилучати ამოღება
виляти ქიცინი

ქნევა
вимагання გამოძალვა
вимагати გამოძალვა
вимагач გამომძალველი
вимазаний გასვრილი, ამოსვრილი
вимазувати ამოსვრა
виманювати გამოტყუება
вимерлий გადაშენებული
вимикання გამორთვა

გათიშვა, გამოთიშვა
вимикати გამორთვა

გათიშვა, გამოთიშვა
вимикач ამომრთველი
вимирання გადაშენება
вимисел გამონაგონი
вимір აზომვა, გაზომვა, გადაზომვა

განზომილება
вимірний გაზომადი
вимірювальний საზომი
вимірювання აზომვა, გაზომვა, გადაზომვა
вимірювати აზომვა, გაზომვა, გადაზომვა
вимова გამოთქმა
вимовляти გამოთქმა
вимога მოთხოვნა
вимогливий მომთხოვნი
вимоїна ორმო

ღრმული
виморений მოქანცული, გადაღლილი
вимпел ალამი
вимушений იძულებული
вимушено იძულებით
вим'я ცური
вина ბრალი
винайдення გამოგონება

აღმოჩენა

винахід გამოგონება
აღმოჩენა

винахідливий საზრიანი
винахідливість გამომგონებლობა
винахідник გამომგონებელი, აღმომჩენი
винесення გატანა, გამოტანა, გაზიდვა
виникати წარმოქმნა
винити დაბრალება, დადანაშაულება
винищувальний გამანადგურებელი
винищування განადგურება, მოსპობა,

ამოწყვეტა, ამოხოცვა, გაჟლეტა
винищувати განადგურება, მოსპობა,

ამოწყვეტა, ამოხოცვა, გაჟლეტა
винищувач გამანადგურებელი
винний დამნაშავე, ბრალეული
винність ბრალეულობა
вино ღვინო
виноград ყურძენი
виноградар მევენახე
виноградарство მევენახეობა
виноградник ვენახი
винороб მეღვინე
виноробство მეღვინეობა
виносити გატანა, გამოტანა, გაზიდვა
виноторговець სირაჯი
винуватий დამნაშავე, ბრალეული
винуватити დაბრალება, დადანაშაულება
винятковий განსაკუთრებული,

გამორჩეული
винятково განსაკუთრებით

მარტო, მხოლოდ
виняток გამონაკლისი
випадання ამოვარდნა
випадковий შემთხვევითი
випадковість შემთხვევითობა
випадково შემთხვევით
випадок შემთხვევა
випар ორთქლი
випаровуванний აორთქლებული
випаровування აორთქლება, ააირება
випаровувати აორთქლება, ააირება
випереджати გასწრება
випивати სმა, დალევა
випивка სასმელი
виписка ამოწერა

ამონაწერი
виписування ამოწერა

გამოწერა
виписувати ამოწერა

გამოწერა
випікати გამოცხობა, ცხობა
виплачувати გადახდა
випливати გამოცურვა

викуповувати випливати
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виповнення შესრულება
виповнювати შესრულება
виправданий გამართლებული
виправдовувати გამართლება
виправдування გამართლება
виправляти გამოსწორება, გასწორება
виправний გამოსასწორებელი

გამოსწორებადი
випраний გარეცხილი
випрасовувати გაუთოება, დაუთოება
випробовувати გამოცდა
випробування გამოცდა
випромінювання გამოსხივება
випромінювати გამოსხივება
випрямлення გამოსწორება, გასწორება
випрямляти გამოსწორება, გასწორება
випуклість ამოზნექილობა
випуск გაშვება

გამოშვება
випускати გაშვება

გამოშვება
вир მორევი
виражати გამოხატვა, გამოსახვა
вираження გამოხატვა, გამოსახვა
вираз გამომეტყველება
виразка წყლული
виразний მკაფიო, გასაგები

გამომხატველი
виразно ნათლად, მკაფიოდ, გასაგებად
вираховувати გათვლა
вирахування გათვლა
вирва ღრმული
виринати ამოყვინთვა
виріб ნაკეთობა
вирівнювання გამოსწორება, გასწორება
вирівнювати გამოსწორება, გასწორება

გაბრტყელება
გათანაბრება

виріз ამონაჭერი
вирізувати ამოჭრა, გამოჭრა
вирішальний გადამწყვეტი
вирішений გადაწყვეტილი
вирішення გადაწყვეტა, გადაჭრა
вирішити გადაწყვეტა, გადაჭრა
вирішувати გადაწყვეტა, გადაჭრა
виробник მწარმოებელი
виробництво წარმოება
виродження გადაგვარება, გადაჯიშება
вироджуватися გადაგვარება, გადაჯიშება
виродливий მახინჯი
виродливість სიმახინჯე
вирок განაჩენი
виростати ზრდა

вирощування მოყვანა, გაზრდა
вирощувати მოყვანა, გაზრდა
вирубаний გაჩეხილი
вирубувати გაჩეხა
виручка ნავაჭრი
вирушати გამგზავრება, გაშურება
висаджувати ჩამოსმა
висаджуватися ჩამოსვლა
висвітлення განათება
висвітлювати განათება
виселений გასახლებული
виселення გასახლება
виселяти გასახლება
висиджувати ჯდომა

გამოჩეკა
висилати გაგზავნა
висипка გამონაყარი
висихати გაშრობა
висівки ქატო
висіти კიდება
виск წივილი
вискакувати ამოხტომა
вискотіння ჭრიჭინი
висланий გაგზავნილი
вислизати გამოსხლტომა
вислів გამოთქმა, გამონათქვამი
висліджування მიკვლევა, მიკვალვა
висліджувати მიკვლევა, მიკვალვა
висловлений გამოთქმული
висловлювання გამოთქმა
висловлювати თქმა, გამოთქმა
висмикувати ამოძრობა, ამოგლეჯა
висміювання დაცინვა

გამასხარავება
висміювати დაცინვა

გამასხარავება
висмоктувати ამოწოვა
виснажений გამოფიტული
виснажування გამოფიტვა
виснажувати გამოფიტვა
висновок დასკვნა
висовувати გამოწევა

წაყენება
висок საფეთქელი
високий მაღალი
високо მაღლა
високогірний მაღალმთიანი
високоефективний მაღალეფექტური
висококваліфікований მაღალკვალიფიცირებული
високооплачуваний მაღალანაზღაურებადი
високоорганізований მაღალორგანიზებული
високопатріотичний მაღალპატრიოტული
високоповажаний ღრმად პატივცემული

виповнення високоповажаний

Українсько-грузинський словник 24



високопоетичний მაღალპოეტური
високопосадовець მაღალჩინოსანი
високопродуктивний მაღალნაყოფიერი,

მაღალპროდუქტიული
високорадіоактивний მაღალრადიოაქტიური
високорозвинений მაღალგანვითარებული
високосний ნაკიანი
високотехнологічний მაღალტექნოლოგიური
високоцивілізований მაღალცივილიზებული
високочастотний მაღალსიხშირული
високошановний ღრმად პატივცემული
високоякісний მაღალხარისხიანი
висота სიმაღლე
висотний მაღლივი
висохлий ამომშრალი, გამომშრალი,

გამშრალი, გამხმარი
височінь სიმაღლე
вистава წარმოდგენა, სპექტაკლი
виставка გამოფენა
виставляти გამოფენა
вистачати ყოფნა, კმარება
вистежування მიკვლევა, მიკვალვა
вистежувати მიკვლევა, მიკვალვა
вистраждати გადატანა, გამოვლა
вистріл გასროლა
виступ გასვლა, გამოსვლა, ასპარეზობა
виступати გასვლა, გამოსვლა
висування წაყენება
висувати გამოწევა

წაყენება
висувний გამოსაწევი
висушити გამოშრობა
висушування გამოშრობა
висушувати გამოშრობა
висхідний აღმავალი
висячий შეკიდული

დაკიდებული
витвір ქმნილება, ნაწარმოები
вити ღმუილი, ყმუილი
витирати გაწმენდა, გასუფთავება
витівка ოინი
витікати გადინება
витісняти გაგდება, გამოგდება, განდევნა,

გამოდევნა, გაძევება
витлумачувати განმარტება, განსაზღვრება
витончений ფაქიზი, ნატიფი, კოხტა
витонченість სიფაქიზე
витрата დანახარჯი
витрачання ხარჯვა
витрачати ხარჯვა
витрачений დახარჯული
витребувати მოთხოვნა
витривалий გამძლე, ამტანი

витривалість გამძლეობა
витримувати გაძლება, ატანა
витрушувати გამობერტყვა
витурювати გაგდება, გამოგდება, განდევნა,

გამოდევნა, გაძევება
вихваляння ქება
вихід გამოსავალი

გასასვლელი
вихідний ამოსავალი

გასასვლელი
გამოსასვლელი

вихлоп გამონაბოლქვი
вихований აღზრდილი
виховання აღზრდა
вихователь აღმზრდელი, გამზრდელი
виховати აღზრდა
виховний აღმზრდელობითი
виховувати აღზრდა
виходити გასვლა, გამოსვლა
вихор გრიგალი
вичавлювати გამოწურვა
вичерпний ამომწურავი

სიღრმისეული, ზედმიწევნითი
вичерпно ამომწურავად

სიღრმისეულად, ზედმიწევნით
вичерпувати ამოწურვა
вишивання ქარგვა
вишивати ქარგვა
вишня ალუბალი
виштовхувати გაგდება, გამოგდება, განდევნა,

გამოდევნა, გაძევება
вишуканий დახვეწილი, გემოვნებიანი
вищевідзначений ზემოთაღნიშნული
вищезгаданий ზემოხსენებული
вищестоящий ზემდგომი
вищий უმაღლესი
виявлений გამოაშკარავებული,

გამომზეურებული
виявляння გამოაშკარავება, გამომჟღავნება,

გამოვლინება
виявляти გამოაშკარავება, გამომჟღავნება,

გამოვლინება
виявлятися გამოაშკარავება, გამომჟღავნება

გამოჩენა
виясняти გარკვევა, ცხადყოფა,

ნათელყოფა
віадук ხიდი
вібратор ვიბრატორი
вібраційний ვიბრაციული
вібрація ვიბრაცია
вібромасаж ვიბრომასჟი
вівтар საკურთხეველი
вівторок სამშაბათი

високопоетичний вівторок
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вівцебик ხარვერძი
вівця ცხვარი
вівчар მეცხვარე
вівчарка ნაგაზი, მეცხვარე
вівчарство მეცხვარეობა
від -გან

-დან
відбиванка ფრენბურთი
відбивання მოგერიება

არეკვლა
відбивати მოგერიება

არეკვლა
відбивач ამრეკლი
відбирати წართმევა
відбиток ანაბეჭდი

ანარეკლი
відбиття არეკვლა
відбілювання გათეთრება
відбілювати გათეთრება
відбілювач მათეთრებელი
відбір შერჩევა
відбірний რჩეული, ჩინებული, საუცხოო,

საუკეთესო
відбуватися მიმდინარეობა, მოხდომა
відбудова აღდგენა
відбудований აღდგენილი
відбудовування აღდგენა
відбудовувати აღდგენა
відвага მამაცობა, სიმამაცე, გულადობა,

შეუპოვრობა
відважний მამაცი, გაბედული, თამამი,

შეუპოვარი, გულადი
відвар ნახარში
відвертий გულწრფელი, გულახდილი,

ალალი, გულღია
відвертість პირდაპირობა, გულწრფელობა,

გულახდილობა,
გულგახსნილობა

відверто გულწრფელად, გულახდილად
відвід გაყვანა
відвіданий მონახულებული
відвідання მონახულება
відвідування მონახულება
відвідувати მონახულება
відвідувач სტუმარი, მნახველი
відворотний საზიზღარი, საძაგელი,

ამაზრზენი
відв'язувати გახსნა
відгалуження განშტოება
відгалужувати განშტოება
відгомін გამოძახილი
відгук გამოძახილი

გამოხმაურება

віддавати მიცემა
віддалений დაშორებული

შორი, შორეული, მოშორებული
віддалено შორს
віддалік შორიდან
віддаль მანძილი, დაშორება
відданий ერთგული
відданість ერთგულება
віддано ერთგულად
віддзеркалений არეკლილი
віддзеркалення არეკვლა
віддзеркалювати არეკვლა
віддієслівний ნაზმნარი
відділ განყოფილება
відділений გამოყოფილი
відділення გამოყოფა

განყოფილება
відділок განყოფილება
відділяти გამოყოფა
відділятися გამოყოფა
віддяка მადლობა
відео ვიდეო
відеоаматор ვიდეომოყვარული
відеозапис ვიდეოჩანაწერი
відеозйомка ვიდეოგადაღება
відеокамера ვიდეოკამერა
відеокасета ვიდეოკასეტი
відеоконференція ვიდეოკონფერენცია
відеомагазин ვიდეომაღაზია
відеомагнітофон ვიდეომაგნიტოფონი
відеообладнання ვიდეოაღჭურველობა
відеоплівка ვიდეოფირი
відеоспостереження ვიდეომეთვალყურეობა
відеотелефон ვიდეოტელეფონი
відеотелефонія ვიდეოტელეფონია
відеотехніка ვიდეოტექნიკა
відеофільм ვიდეოფილმი
від'єднання გამორთვა
від'єднувати გამორთვა
від'ємний უარყოფითი
відзвичаювати გადაჩვევა
відзвук გამოძახილი
відзив გამოხმაურება
відзивати გამოძახება
відзнака განსხვავება, სხვაობა
відзначати აღნიშვნა
відзначений მონიშნული

აღნიშნული
відзначення აღნიშვნა
відібраний წართმეული
відімкнений გახსნილი, ღია, გაღებული
відімкнутий გახსნილი, ღია, გაღებული
від'їжджати წასვლა, გამგზავრება

вівцебик від'їжджати
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від'їхати წასვლა, გამგზავრება
відказ უარი
відкараскатися მოშორება, მოცილება
відкасник ნარისჯაგა
відкидати უარყოფა
відкіля საიდან
відкладання გადადება
відкладати გადადება
відкладений გადადებული

გადავადებული
відкликання გამოძახება
відкликати გამოძახება
відколи როდიდან
відкоректований შესწორებული,

კორექტირებული
відкорковувати გახსნა
відкривати გაღება, გახსნა

აღმოჩენა
відкривач გამხსნელი
відкритий გახსნილი, ღია, გაღებული
відкритість გახსნილობა
відкрито ღიად, პირდაპირ
відкриття აღმოჩენა
відкупорювати გახსნა
відлига დათბობა
відлік ათვლა
відлога კაპიუშონი
відлуння გამოძახილი
відмикати გაღება, გახსნა
відміна განსხვავება, გამანსხვავებელი

ნიშანი
ნაირსახეობა

відмінний რჩეული, ჩინებული, საუცხოო,
საუკეთესო
ფრიადი

відмінно ფრიადი
відмінок ბრუნვა
відмінювання ბრუნება
відмірений აზომილი
відмірювання აზომვა
відмітний გამანსხვავებელი
відмова უარი
відмовляння უარის თქმა
відмовляти უარის თქმა
відмовлятися უარის თქმა
віднині ამიერიდან
віднімання წართმევა

გამოკლება
віднімати წართმევა

გამოკლება
відновити განახლება
відновлений განახლებული
відновлення განახლება

відновлювальний განახლებადი
відновлювати განახლება
відновляти განახლება
відносини ურთიერთობები
відносний ფარდობითი
відносність ფარდობითობა
відношення შეფარდება

დამოკიდებულება, მიმართება
відняти წართმევა

გამოკლება
відображати ასახვა
відображення ასახვა

ანასახი
відозва მოწოდება
відокремлення განცალება
відомий ცნობილი
відомство უწყება
відомщення შურისძიება
відплата გადახდა
відплачувати გადახდა
відплив მიქცევა, უკუქცევა
відповідальний პასუხისმგებელი
відповідальність პასუხისმგებლობა
відповідати პასუხი, პასუხის გაცემა
відповідач მოპასუხე
відповідний შესატყვისი, შესაბამისი,

სათანადო, ჯეროვანი,
შესაფერისი, საკადრისი
საპასუხო

відповідність შესაბამისობა, თანადობა
відповідно შესაბამისად, სათანადოდ

თანახმად, მიხედვით
відповідь პასუხი
відпочивати დასვენება
відпочиваючий დამსვენებელი
відпочилий დასვენებული
відпочинок დასვენება
відправляти გაგზავნა
відправлятися გამგზავრება, გაშურება
відправник გამგზავნი
відпуск შვებულება
відпускати გაშვება
відпустка შვებულება
відраджувати გადარწმუნება
відраза ანტიპათია, ზიზღი
відразу უცებ, მაშინვე
відремонтований გარემონტებული
відремонтувати გარემონტება
відрізняти გარჩევა, გამორჩევა, განსხვავება
відрізок მონაკვეთი
відрізувати მოჭრა
відрікатися უარის თქმა
відро ვედრო

від'їхати відро
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відробляти გამომუშავება
відроджений აღზევებული, აღორძინებული
відродження აღორძინება
відроджуватися აღზევება, აღორძინება
відросток მორჩი

გამონაზარდი
відрядження მივლინება
відсвяткувати ზეიმი, აღნიშვნა
відсилати გაგზავნა
відсіч წინააღმდეგობა
відсмоктування გამოწოვა
відсмоктувати გამოწოვა
відсотковий პროცენტული
відсотково პროცენტულად
відсоток პროცენტი
відставання ჩამორჩენა
відставати ჩამორჩენა
відставка გადადგომა
відсталий ჩამორჩენილი
відстань მანძილი
відстебнутий გახსნილი, ღია, გაღებული
відстороняти განთავისუფლება, გადაყენება,

დათხოვნა
відстоювати დაცვა
відстрочення გადავადება
відстрочувати გადავადება
відступ უკანდახევა
відступати უკან დახევა
відсувати გაწევა
відсутній არდამსწრე, არმყოფი

არარსებული
відсутність არყოფნა, არდასწრება,

დაუსწრებლობა
ნაკლებობა
არქონა, უქონლობა

відтак მერე, შემდეგ
відтворювати გამეორება, განმეორება
відтепер ამიერიდან
відтинок მონაკვეთი
відтіля იქიდან
відтінок ელფერი
відтоді იმ დროიდან
відучувати გადაჩვევა
відформатований დაფორმატებული
відхилення გადახრა, გადახვევა
відхилятися გადახრა, გადახვევა
відходи ნარჩენები
відцентровий ცენტრიდანული
відчай სასოწარკვეთა
відчайдушний სასოწარკვეთილი
відчайдушність თავზე ხელაღებულობა

სასოწარკვეთილება
відчинений გახსნილი, ღია, გაღებული

відчиняти გაღება, გახსნა
відчувати აღქმა, შეგრძნება
відчужений გაუცხოებული
відчуження გაუცხოება
відчужувати გაუცხოება
відчутний საგრძნობი

აღქმითი
відчуття აღქმა, შეგრძნება
відшкодовувати კომპენსირება, ანაზღაურება
відшкодування კომპენსირება, ანაზღაურება
відштовхувати განზიდვა
відшукувати პოვნა, მოძებნა, მიგნება
відьма კუდიანი, ალქაჯი
віз ოთხთვალა, ურემი
віза ვიზა
візантієць ბიზანტიელი
візантійський ბიზანტიური
візерунок მოხატულობა
візит ვიზიტი
візитка სავიზიტო ბარათი
візник მზიდავი
візовий სავიზო
візок ოთხთვალა, ურემი

ურიკა
візуальний ვიზუალური
війна ომი
військо ლაშქარი
військовий სამხედრო
військовополонений ტყვედაყვანილი
вік ასაკი, წლოვანება

ასწლეული, საუკუნე
вікінг ვიკინგი
вікно ფანჯარა, სარკმელი
віковий ასაკობრივი

საუკუნოვანი
віковічний ძველისძველი, ძველთაძველი,

ძველებური, ძირძველი
віконце ფანჯარა, სარკმელი
вікторина ვიქტორინა
вікунья ვიკუნია
віл ხარი
вілла ვილა
вільний თავისუფალი
вільно თავისუფლად
вільнодумець ერეტიკოსი
вільха მურყანი, თხმელა
вільшанка გულწითელა
він ის
вінегрет ვინეგრეტი
вінець გვირგვინი
віник ცოცხი
вініл ვინილი
вінок გვირგვინი

відробляти вінок
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вінчання ქორწინება
вінчестер მყარი დისკი
віолончель ჩელო
віра რწმენა
вірити რწმენა

დაჯერება
вірмен სომეხი
вірменський სომხური
вірний ერთგული
вірність ერთგულება
вірно ნამდვილად

ერთგულად
вірогідний სარწმუნო
віроломний ვერაგი, ვერაგული
віроломність ვერაგობა
віросповідання სარწმუნოება, რჯული
віртуальний ვირტუალური
віртуоз ვირტუოზი
віртуозний ვირტუოზული
вірування რწმენა
вірус ვირუსი
вірусний ვირუსული
вірусолог ვირუსოლოგი
вірусологічний ვირუსოლოგიური
вірусологія ვირუსოლოგია
віруючий მორწმუნე
вірш ლექსი
вірьовка თოკი, ბაწარი
вісім რვა
вісімдесят ოთხმოცი
вісімдесятий მეოთხმოცე
вісімка რვიანი
вісімковий რვაობითი
вісімнадцятий მეთვრამეტე
вісімнадцять თვრამეტი
вісімсот რვაასი
віск ცვილი
віскі ვისკი
віслюк ვირი
вісник მაცნე
вістка ამბავი, ცნობა
вістря წვეტი
вістун მაცნე
вість ამბავი, ცნობა
вісь ღერძი
вітальня სასტუმრო ოთახი
вітамін ვიტამინი
вітання მოკითხვა

მისალმება
вітати მისალმება
вітаю გამარჯობა
вітер ქარი
вітерець ნიავი, სიო

вітка ტოტი, შტო, რტო
განშტოება

вітрило აფრა, იალქანი
вітрильник აფროსანი, აფრიანი გემი
вітрина ვიტრინა
вітряк ქარის წისქვილი
вітряний ქარიანი
вітрянка ჩუტყვავილა
вітчизна მამული, სამშობლო
вітчизняний სამამულო
вітчим მამინაცვალი
віха ნიშანსვეტი
віхола ქარბუქი
вічко საჭვრეტელი
вічний მარადიული
вічність მარადისობა, მარადიულობა
вічнозелений მარადმწვანე
вішалка ჩამოსაკიდი
вішати ჩამოკიდება, დაკიდება
віщун მაუწყებელი

წინასწარმეტყველი
вія წამწამი
віяло მარაო
віяти ბერვა, დაბერვა

ქროლა
вказаний ნაჩვენები, მითითებული
вказівний საჩვენებელი
вказування ჩვენება, მითითება
вказувати ჩვენება, მითითება
вклад შენატანი, წვლილი

ანაბარი
вкладати ჩადება

დაბანდება
შეტანა

вкладка ჩანართი
вкладник მეანაბრე
вклеювати ჩაწებება
включати ჩართვა
включений ჩართული
включно ჩათვლით
вкорочувати შემოკლება
вкрай უკიდურესად
вкрутити ჩახრახნა
вкручувати ჩახრახნა
вкупі ერთად, ერთბაშად
влада ხელისუფლება, ძალაუფლება
власне კერძოდ
власний საკუთარი
власник მეპატრონე, მფლობელი,

მესაკუთრე
власниця მეპატრონე, მფლობელი,

მესაკუთრე
власність საკუთრება

вінчання власність
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власноручний საკუთარი ხელით გაკეთებული
властивість თვისება

მახასიათებელი
влаштований მოწყობილი
влаштування მოწყობა
влаштувати მოწყობა
вливати ჩასხმა
влітку ზაფხულში
вложити ჩადება

დაბანდება
შეტანა

влучати გარტყმა, მოხვედრა
влучний ზუსტი

დაუცდენელი
вмиватися პირის დაბანა
вмикати ჩართვა
вмикач ჩამრთველი
вмирати კვდომა, მოკვდომა
вмирущий მოკვდავი
вмить წამში

ახლავე
вмілий მარჯვე, ხელმარჯვე, უნარიანი,

გაწაფული
вміння უნარი
вміст შიგთავსი

შემცველობა
вмістище სათავსი
вміщати დატევა
внаслідок შედეგად
внесення შეტანა, შემოტანა
внесок შენატანი, წვლილი

ანაბარი
вниз ქვევით, დაბლა, დაღმა
внизу ქვევით, დაბლა, ძირს
вносити შეტანა, შემოტანა
вночі ღამე, ღამით
внук შვილიშვილი
внутрівенний ინტრავენური
внутрідержавний ქვეყნისშიდა
внутрішній შიდა, შინაგანი
внутрішньополітичний შიდაპოლიტიკური
внучка შვილიშვილი
вовк მგელი
вовна მატყლი

ბეწვი
შალი

вовчий მგლური
вовчок მახრა
вогкість სინესტე
вогнеборець მეხანძრე
вогнегасник ცეცხლსაქრობი
вогнедишний ცეცხლისმფრქვეველი
вогнемет ცეცხლმფრქვევი

вогненебезпечний ცეცხლსაშიში, ხანძარსაშიში
вогненебезпечність ცეცხლსაშიშროება,

ხანძარსაშიშროება
вогненний ცეცხლოვანი
вогнепальний ცეცხლსასროლი
вогнепоклонник ცეცხლთაყვანისმცემელი
вогнепоклонство ცეცხლთაყვანისმცემლობა
вогнестійкий ცეცხლგამძლე, ხანძარგამძლე
вогнетривкий ცეცხლგამძლე, ხანძარგამძლე
вогнетривкість ცეცხლგამძლეობა
вогнище კოცონი

კერა
вогонь ცეცხლი
вода წყალი
водень წყალბადი
водити ტარება
водій მძღოლი
водіння ტარება
водночас ამავე დროს
водогін წყალსადენი
водогінник მეწყალსადენე
водограй შადრევანი
вододіл წყალგამყოფი
водолаз მყვინთავი
водолій მერწყული
водомороз ალკუნი, ჭარლი
водонепроникний წყალგაუმტარი
водопостачання წყალმომარაგება
водорість წყალმცენარე
водосвинка კაპიბარა
водоспад ჩანჩქერი
водостійкий წყალგამძლე
водосховище წყალსაცავი
водяний წყლის
водянистий წყალწყალა
водянка კეწერა
воєнізований გასამხედროებული
воєнний სამხედრო, საომარი
вождь ბელადი, წინამძღვარი
возити წაღება, ზიდვა, ტარება

გასეირნება
возитися ფუსფუსი, ფაციფუცი
воїн მეომარი
вокал ვოკალი
вокаліст ვოკალისტი
вокальний ვოკალური
вокзал ვაგზალი, სადგური
волан ვოლანი
волейбол ფრენბურთი
волейболіст ფრენბურთელი
волинка გუდასტვირი
воління სურვილი

власноручний воління
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воло ჩიჩახვი
ჩიყვი

волога ნესტი
вологий ნესტიანი, ნოტიო
вологід პატარძალა
вологість ტენიანობა
вологостійкий ნესტგამძლე
володар მბრძანებელი

მფლობელი
володарка მბრძანებელი

მფლობელი
володілець მეპატრონე, მფლობელი,

მესაკუთრე
володіння სამფლობელო, მფლობელობა
володіти ფლობა
воложити დასველება
волокнина ბოჭკო
волокно ბოჭკო
волокти თრევა
волос თმა
волосінь ანკესის მკედი
волоть საგველა
волохатий ბანჯგვლიანი
волоцюга უსახლკარო
волочити თრევა
волошка ღიღილო, ნარცეცხლა
вольєра ვოლიერი
вольт ვოლტი
вольтаж ძაბვა
вольтметр ვოლტმეტრი
вольфрам ვოლფრამი
воля სურვილი

ნება
ნებისყოფა
თავისუფლება

вона ის
вони ისინი
воно ის
ворог მტერი
ворогувати მტრობა
ворожий მტრული
ворожити მკითხაობა
ворожка მკითხავი
ворожнеча მტრობა

შუღლი
ворон ყორანი
ворона ყვავი
воронка ღრმული
ворота კარი, ჭიშკარი
воротар მეკარე
ворушити განძრევა
восени შემოდგომაზე
восковий ცვილის

воскрешати გაცოცხლება, გამოცოცხლება
восьмигодинний რვასაათიანი
восьмигранник რვაწახნაგა
восьмиденний რვადღიანი
восьмидесятирічний ოთხმოცწლიანი
восьмизначний რვანიშნა
восьмий მერვე
восьмикутний რვაკუთხა
восьмикутник რვაკუთხედი
восьминіг რვაფეხა
восьмиповерховий რვასართულიანი
восьмиразовий რვამაგი
восьмирічний რვაწლიანი
восьмитомний რვატომიანი
восьмициліндровий რვაცილინდრიანი
вотум ვოტუმი
вочевидь აშკარად
воша ტილი
вошивий ტილიანი
воювання ომი
впадина ღრმული
впевнений დარწმუნებული,

გულდაჯერებული
впевненість დარწმუნებულობა,

გულდაჯერებულობა
впевнено დარწმუნებით,

დანამდვილებით
вперед წინ
впертий ჯიუტი
впертість სიჯიუტე
вперто ჯიუტად
вперше პირველად
вписувати ჩაწერა
впізнавати ამოცნობა
впізнання ამოცნობა
вплив გავლენა, ზეგავლენა,

ზემოქმედება
впливати გავლენა, ზეგავლენა,

ზემოქმედება
впливовий გავლენიანი
вплутувати გარევა
вповні სრულად, სავსებით, მთლიანად
впоперек განივად
впоратися გამკლავება
вправа ვარჯიში

სავარჯიშო
вправлятися ვარჯიში
вправний მარჯვე, ხელმარჯვე, უნარიანი,

გაწაფული
впродовж გასწვრივ

განმავლობაში
впускати შეშვება, შემოშვება
вражаючий შთამბეჭდავი

воло вражаючий
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враження შთაბეჭდილება
вранці დილით
врешті ბოლოს
врівноважений გაწონასწორებული,

დაბალანსებული
თავშეკავებული, თავდაჭერილი

врівноваженість გაწონასწორებულობა
врівноважувати გაწონასწორება, დაბალანსება
врода სილამაზე
вродливий ლამაზი
врожай მოსავალი
вручати გადაცემა
врятований გადარჩენილი
всебічний ყოველმხრივი
всезагальний საყოველთაო, საზოგადო
всезнайка ყოვლისმცოდნე
всезнаючий ყოვლისმცოდნე
всеїдний ყველაფრის მჭამელი
всемогутній ყოვლისშემძლე, ძლევამოსილი
всемогутність ძლევამოსილება
всеосяжний ყოვლისმომცველი
всеохоплюючий ყოვლისმომცველი
всепоглинаючий ყოვლისშთანმთქმელი
всередині შიგნით, შიგ
всесвіт სამყარო
всесильний ყოვლისშემძლე, ძლევამოსილი,

ყოვლადძლიერი
всілякий ყველანაირი, ყოველგვარი,

ყოველი, ათასნაირი
всіляко ყოველმხრივ, ყველანაირად
всмоктувати შეწოვა
вставати ადგომა
вставка ჩანართი
вставляти ჩართვა, ჩადგმა, ჩასმა
встановлення დამკვიდრება
встановлювати დადგენა, დაწესება

განსაზღვრა
დაყენება
დადგმა
დამყარება

встигати მოსწრება, მისწრება
вступ შესავალი
вступати შესვლა
вступний შესავალი
всувати შედება

შეტენა
всупереч მიუხედავად
всього სულ
всюди ყველგან
всюдисущий ყველგანმყოფი
всюдихід ყველგან მავალი მანქანა
всюдихідний ყველგან მავალი

всякий ყველანაირი, ყოველგვარი,
ყოველი, ათასნაირი

втеча გადინება
втикати შერჭობა, ჩარჭობა
втікати გაქცევა
втікач გაქცეული
втілений განსახიერებული
втілення განსახიერება

განხორციელება, ხორცშესხმა
втілювати განსახიერება

განხორციელება, ხორცშესხმა
втім თუმცა
втіха გართობა
втішливий სანუგეშო

მანუგეშებელი
втома დაღლილობა
втомити დაღლა
втомитися დაღლა
втомлений დაღლილი
втопленик დამხრჩვალი
вторгатися შემოსევა

ჩარევა
вторгнення შემოსევა

ჩარევა
вторинний მეორადი
втрата დანაკარგი
втрачати დაკარგვა
втримувати შეჩერება, შეკავება
втроє სამჯერ
втручання ჩარევა
втручатися ჩარევა
втягувати ჩათრევა
вуаль პირბადე, ვუალი
вугілля ნახშირი
вуглевод ნახშირწყალი
вуглеводень ნახშირწყალბადი
вуглеводи ნახშირწყლები
вуглеволокно ნახშირბოჭკო
вуглекоп მაღაროელი
вуглець ნახშირბადი
вуглина ნახშირი
вугор გველთევზა
вудка ანკესი
вудлище ანკესის ჯოხი
вуж ანკარა
вуздечка აღვირი

ლაგამი
вузол კვანძი
вузький ვიწრო

მჭიდრო
вузько ვიწროდ
вулик სკა
вулиця ქუჩა

враження вулиця
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вуличний ქუჩის
вулкан ვულკანი
вулканізація ვულკანიზაცია
вулканізм ვულკანიზმი
вулканізувати ვულკანიზება
вулканічний ვულკანური
вулканолог ვულკანოლოგი
вулканологічний ვულკანოლოგიური
вулканологія ვულკანოლოგია
вульва ვულვა
вульгарний ვულგარული
вундеркінд ვუნდერკინდი
вус ულვაში
вусатий ულვაშიანი, ულვაშებიანი,

ულვაშებდამშვენებული
вуста პირი
вухо ყური
вхід შესასვლელი, შემოსასვლელი
вхідний შემომავალი
входити შესვლა, შემოსვლა
вхопити ჩავლება
вчасний დროული
вчасно დროულად
вчення სწავლა, შესწავლა
вчинок საქციელი, ნამოქმედარი
вчитель მასწავლებელი
вчителька მასწავლებელი
вчора გუშინ
вчорашній გუშინდელი
вшанований პატივცემული, პატივსაცემი
вшивати ჩაკერვა
вщент ძირფესვიანად
вщухати დაწყნარება, დამშვიდება

კლება
в'юнок ხვართქლა
в'юрок მთიულა, ნიბლია
в'яз თელა
в'язаний მოქსოვილი, ნაქსოვი
в'язання ქსოვა
в'язати ქსოვა
в'язень პატიმარი, ტუსაღი
в'язкий ბლანტი
в'язкість სიბლანტე
в'язниця ციხე, საპატიმრო, საპყრობილე,

სატუსაღო
в'ялий უხალისო

დამჭკნარი
в'янути ჭკნობა, დაჭკნობა
гавань ნავსადგური
гавкання ყეფა
гавкати ყეფა
гавкіт ყეფა
гага სუსხური

гагара ღორიხვა
гагарка ალკა
гад ქვეწარმავალი
гаданий სავარაუდო
гадання მკითხაობა

ფიქრი
ვარაუდი

гадати მკითხაობა
ფიქრი
ვარაუდი

гадина საძაგელი
гадка ფიქრი

ვარაუდი
აზრი, მოსაზრება

гадюка გველგესლა
гадючник ქაფურა
газ გაზი, აირი
газель გაზელი
газета გაზეთი
газетний საგაზეთო
газовий გაზის
газогін გაზსადენი
газогінник მეგაზსადენე
газон გაზონი
газонепроникний გაზგაუმტარი
газоподібний გაზისებრი, აირისებრი
газопостачання გაზმომარაგება
газопровід გაზსადენი
газосховище გაზსაცავი
гай ჭალა
гайворон ჭილყვავი
гайка ქანჩი
гак კაუჭი
галактика გალაქტიკა
галантний გალანტური
галас ხმაური
галера გალერა
галерея გალერეა
галій გალიუმი
галка ჭკა
гало ჰალო
галон გალონი
галоп ნავარდი
галофіт ჰალოფიტი
галстук ჰალსტუხი
галузевий დარგობრივი
галузка ტოტი, შტო, რტო
галузь ტოტი, შტო, რტო

დარგი, განხრა
гальванічний გალვანური
гальванометр გალვანომეტრი
гальванопластика გალვანოპლასტიკა
гальваноскоп გალვანოსკოპი

вуличний гальваноскоп
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гальванотехніка გალვანოტექნიკა
галька კენჭი
гальмо მუხრუჭი
гальмування დამუხრუჭება
гальмувати დამუხრუჭება
галюцинація ჰალუცინაცია
галявина ველობი
галявинка ველობი
гам ყაყანი
гамак ჰამაკი
гаманець საფულე
гамбіт გამბიტი
гамір ხმაური
гамувати შეჩერება, შეკავება

დაწყნარება, დამშვიდება
гангрена განგრენა
гангстер განგსტერი
гандбол ხელბურთი
гандболіст ხელბურთელი
ганебний სამარცხვინო
ганебно სამარცხვინოდ
ганити განკიცხვა
ганчірка ჩვარი
ганчір'я ძონძები
ганьба სირცხვილი
ганьбити შერცხვენა
ганяти დევნა
гаплик კაუჭი
гаптування ქარგვა
гаптувати ქარგვა
гараж ფარეხი
гаразд კარგი, კეთილი
гарант გარანტი
гарантійний საგარანტიო
гарантія გარანტია
гарантований გარანტირებული
гарантувати გარანტირება
гарбуз გოგრა
гардероб გარდერობი
гардеробник მეგარდერობე
гарем ჰარამხანა
гармата ზარბაზანი, ქვემეხი
гармонічний ჰარმონიული
гармонія ჰარმონია
гарний ლამაზი

კარგი
гарнізон გარნიზონი
гарнір გარნირი
гарно კარგად
гарпун ჰარპუნი
гартувати გაკაჟება
гарчання ბუზღუნი
гарчати ბუზღუნი

гарячий ცხელი
гарячка ციებცხელება
гас ნავთი
гасати აქეთ-იქით სირბილი
гасити ქრობა
гасіння ქრობა
гасло ლოზუნგი
гасниця ნავთქურა
гаснути ქრობა
гастрит გასტრიტი
гастроном გასტრონომი
гастроскопія გასტროსკოპია
гафній ჰაფნიუმი
гачок კაუჭი

ნემსკავი
гашиш ჰაშიში
гаяти ხარჯვა
гвардієць გვარდიელი
гвардія გვარდია
гвинт ხრახნი
гвинтівка შაშხანა
гвинтокрил შვეულმფრენი
гвіздок ლურსმანი
гвоздика მიხაკი
гвоздиковий მიხაკისფერი
гегемонія ჰეგემონია
гейзер გეიზერი
гейша გეიშა
гекон გეკონი
гексаедр ჰექსაედრი
гектар ჰექტარი
гелій ჰელიუმი
гелікоптер შვეულმფრენი
геліограф ჰელიოგრაფი
геліометр ჰელიომეტრი
геліоскоп ჰელიოსკოპი
геліостат ჰელიოსტატი
геліосфера ჰელიოსფერო
геліотроп ჰელიოტროპი
геліотропізм ჰელიოტროპიზმი
геліоцентричний ჰელიოცენტრული
гелофіт ჰელოფიტი
гематит ჰემატიტი
гематологія ჰემატოლოგია
гематома ჰემატომა
гемоглобін ჰემოგლობინი
гемофіл ჰემოფილი
гемофілія ჰემოფილია
ген გენი
гендерний გენდერული
гендеролог გენდეროლოგი
гендерологічний გენდეროლოგიური
гендерологія გენდეროლოგია

гальванотехніка гендерологія
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генеалог გენეალოგი
генеалогічний გენეალოგიური
генеалогія გენეალოგია
генезис გენეზისი
генерал გენერალი
генеральний გენერალური
генератор გენერატორი
генерація გენერაცია
генерований გენერირებული
генерувати გენერირება
генетик გენეტიკოსი
генетика გენეტიკა
генетичний გენეტიკური
геніальний გენიალური
геніальність გენიალობა
геній გენიოსი
генмодифікований გენმოდიფიცირებული
генний გენური
геном გენომი
генотип გენოტიპი
геноцид გენოციდი
географ გეოგრაფი
географічний გეოგრაფიული
географія გეოგრაფია
геодезичний გეოდეზიური
геодезія გეოდეზია
геолог გეოლოგი
геологічний გეოლოგიური
геологія გეოლოგია
геомагнетизм გეომაგნეტიზმი
геомагнітний გეომაგნიტური
геометр გეომეტრი
геометричний გეომეტრიული
геометрія გეომეტრია
геоморфологічний გეომორფოლოგიური
геоморфологія გეომორფოლოგია
геополітик გეოპოლიტიკოსი
геополітика გეოპოლიტიკა
геополітичний გეოპოლიტიკური
геостаціонарний გეოსტაციონარული
геотектоніка გეოტექტონიკა
геотектонічний გეოტექტონიკური
геотермальний გეოთერმული
геотропізм გეოტროპიზმი
геофізик გეოფიზიკოსი
геофізика გეოფიზიკა
геофізичний გეოფიზიკური
геохронологічний გეოქრონოლოგიური
геохронологія გეოქრონოლოგია
геоцентризм გეოცენტრიზმი
геоцентричний გეოცენტრული
гепард გეპარდი, ავაზა
гепатит ჰეპატიტი

геральдика ჰერალდიკა
герань ნემსიწვერა
герб გერბი
гербарій ჰერბარიუმი
гербіцид ჰერბიციდი
гербологія ჰერბოლოგია
германій გერმანიუმი
германіст გერმანისტი
германістика გერმანისტიკა
германофіл გერმანოფილი
германофоб გერმანოფობი
гермафродит ჰერმაფროდიტი
герметичний ჰერმეტული
героїзм გმირობა
героїн ჰეროინი
героїня გმირი
героїчний გმირული, საგმირო
герой გმირი
геронтолог გერონტოლოგი
геронтологічний გერონტოლოგიური
геронтологія გერონტოლოგია
герц ჰერცი
герцог ჰერცოგი
гетерозигота ჰეტეროზიგოტა
гетто გეტო
геттоподібний გეტოსმაგვარი
геть შორს
гетьман ჰეტმანი
гибель სიკვდილი

დაღუპვა
гигантоманія გიგანტომანია
гидота საზიზღრობა
гидувати თაკილი
гикавка სლოკინი
гинути დაღუპვა
гирло მდინარის შესართავი
гиря საწონი
гіацинт სუმბული
гібон გიბონი
гібрид ჰიბრიდი, ნაჯვარი
гібридний ჰიბრიდული
гігабайт გიგაბაიტი
гігабіт გიგაბიტი
гігават გიგავატი
гігагерц გიგაჰერცი
гігаджоуль გიგაჯოული
гігант გიგანტი, ბუმბერაზი
гігантський გიგანტური
гігієна ჰიგიენა
гігієнічний ჰიგიენური
гігрограф ჰიგროგრაფი
гігрометр ჰიგრომეტრი
гігроскопічний ჰიგროსკოპიული

генеалог гігроскопічний
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гігрофіт ჰიგროფიტი
гід მეგზური
гідний შესატყვისი, შესაბამისი,

სათანადო, ჯეროვანი,
შესაფერისი, საკადრისი
ღირსეული

гідність ღირსება
ღირსეულება

гідно ღირსეულად
სათანადოდ, რიგიანად,
გვარიანად

гідра ჰიდრა
гідравліка ჰიდრავლიკა
гідравлічний ჰიდრავლიკური
гідроаероплан ჰიდროაეროპლანი
гідроаеропорт ჰიდროაეროდრომი
гідробіологічний ჰიდრობიოლოგიური
гідробіологія ჰიდრობიოლოგია
гідрогеологія ჰიდროგეოლოგია
гідрограф ჰიდროგრაფი
гідрографічний ჰიდროგრაფიული
гідрографія ჰიდროგრაფია
гідродинаміка ჰიდროდინამიკა
гідродинамічний ჰიდროდინამიკური
гідроелектричний ჰიდროელექტრული
гідроелектроенергія ჰიდროელექტროენერგია
гідроелектростанція ჰიდროელექტროსადგური
гідроенергія ჰიდროენერგია
гідроксид ჰიდროჟანგი, ჰიდროქსიდი
гідроліз ჰიდროლიზი
гідролітак ჰიდროთვითმფრინავი
гідролог ჰიდროლოგი
гідрологічний ჰიდროლოგიური
гідрологія ჰიდროლოგია
гідрометеорологічний ჰიდრომეტეოროლოგიური
гідрометрія ჰიდრომეტრია
гідроплан ჰიდროპლანი
гідропоніка ჰიდროპონიკა
гідроресурс ჰიდრორესურსი
гідростатика ჰიდროსტატიკა
гідростатичний ჰიდროსტატიკური
гідросфера ჰიდროსფერო
гідротехніка ჰიდროტექნიკა
гідротехнічний ჰიდროტექნიკური
гідротропізм ჰიდროტროპიზმი
гідрофіт ჰიდროფიტი
гідрофобія ჰიდროფობია
гієна აფთარი
гілка ტოტი, შტო, რტო
гілля ტოტი, შტო, რტო
гілочка ტოტი, შტო, რტო
гільза ჰილზი
гільйотина გილიოტინა

гімн ჰიმნი
гімназія გიმნაზია
гімнаст ტანმოვარჯიშე
гімнастика ტანვარჯიში
гінеколог გინეკოლოგი
гінекологічний გინეკოლოგიური
гінекологія გინეკოლოგია
гінкго გინკგო
гіпербола ჰიპერბოლა
гіперболічний ჰიპერბოლური
гіперболоїд ჰიპერბოლოიდი
гіперемія ჰიპერემია
гіперінфляція ჰიპერინფლაცია
гіперметропія ჰიპერმეტროპია
гіперплазія ჰიპერპლაზია
гіперпосилання ბმული
гіпертрофія ჰიპერტროფია
гіпноз ჰიპნოზი
гіпнотизер ჰიპნოტიზიორი
гіпопотам ბეჰემოთი
гіпотеза ჰიპოთეზა

დაშვება
гіпотенуза ჰიპოტენუზა
гіпотетичний ჰიპოთეზური
гіпофіз ჰიპოფიზი
гіпс თაბაშირი
гіпсовий თაბაშირის
гірка გორაკი
гіркий მწარე
гірко მწარედ
гіркокаштан ცხენისწაბლა
гіркота სიმწარე

ჯავრი
гіркуватий მომწარო
гірлянда გირლანდა
гірник მაღაროელი
гірокомпас გიროკომპასი
гіроскоп გიროსკოპი
гірський სამთო
гірчак მატიტელა
гірчиця მდოგვი
гірше უარესად
гірший უარესი
гістограма ჰისტოგრამა
гістологічний ჰისტოლოგიური
гістологія ჰისტოლოგია
гість სტუმარი
гітара გიტარა
гітарист გიტარისტი
глава მეთაური, თავკაცი

თავი
гладіатор გლადიატორი
гладіолус გლადიოლუსი

гігрофіт гладіолус
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гладкий გლუვი
гладкість სიგლუვე
гладко გლუვად
гладун ბოხმეჭა, მყვრელი
гласний საჯარო
гласність საჯაროობა
глаукома გლაუკომა
глек დოქი
глечик დოქი
глибина სიღრმე
глибинний სიღრმისეული
глибінь სიღრმე
глибокий ღრმა
глибоко ღრმად
глибочінь სიღრმე
глина თიხა
глист მუცლის ჭია
глиця წიწვი
глід კუნელი
гліцерин გლიცერინი
глобалізація გლობალიზაცია
глобальний გლობალური
глобус გლობუსი
глоксинія გლოქსინია
глотка ხახა
глузд აზრი

გონი
глузування დაცინვა
глупий სულელი, ტუტუცი
глухар სოღო, ყრუანჩელა
глухий ყრუ
глухомань მიყრუებული ადგილი
глушець სოღო, ყრუანჩელა
глушина მიყრუებული ადგილი
глушитель მაყუჩი, ჩამხრშობი
глушити ჩახშობა
глюкоза გლუკოზა
глюон გლუონი
глядач მაყურებელი
гляціолог გლაციოლოგი
гляціологічний გლაციოლოგიური
гляціологія გლაციოლოგია
гнати დევნა
гнида წილი
гнилий დამპალი
гнити ლპობა
гниття ლპობა
гнів რისხვა, სიბრაზე, გულისწყრომა
гнівливий ბრაზიანი
гнівний გაბრაზებული, გაჯავრებული
гніздитися ბუდობა
гніздо ბუდე
гніздування ბუდობა

гній ჩირქი
ნეხვი

гніт წნეხი
ჩაგვრა, შევიწროება

гнітити ჩაგვრა, დაჩაგვრა, შევიწროება,
დახშობა

гнобитель მჩაგვრელი
гнобити ჩაგვრა, დაჩაგვრა, შევიწროება,

დახშობა
гноблення ჩაგვრა, შევიწროება
гноїти ლპობა
гноїтися დაჩირქება
гном გნომი
гнути ღუნვა
гнучкий მოქნილი
гнучкість მოქნილობა
гнучко მოქნილად
гоацин ჰოაცინი
говорити ლაპარაკი
гоголь კოკონა
година საათი
годинами საათობით
годинник საათი
годинникар მესაათე
годинникарство მესაათეობა
годитися გამოდგომა
годі კმარა
годівля ჭმევა

დაპურება
კვება

годівниця საკვებური
годний ვარგისი, გამოსადეგი
годувальник მარჩენალი
годування ჭმევა

დაპურება
годувати ჭმევა

დაპურება, გამოკვება
гоїти მორჩენა, განკურნება
гоїтися მორჩენა, შეხორცება
гойдалка საქანელა
гол გოლი
голений გაპარსული
голизна სიტიტვლე
голий შიშველი, ტიტველი
голити პარსვა, გაპარსვა
голівка თავი
гоління პარსვა, გაპარსვა
голка ნემსი
голкоподібний ნემსისებრი, ნემსისმაგვარი
голландець ჰოლანდიელი
голландський ჰოლანდიური
голландськомовний ჰოლანდიურენოვანი

гладкий голландськомовний
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голова მეთაური, თავკაცი
თავი
თავმჯდომარე

головка თავი
головний მთავარი
головнокомандуючий მთავარსარდალი
головоломка თავსატეხი
головоріз თავზე ხელაღებული
головування თავმჯდომარეობა
головувати თავმჯდომარეობა, მეთაურობა
голограма ჰოლოგრამა
голографічний ჰოლოგრაფიული
голографія ჰოლოგრაფია
голод შიმშილი
голодний მშიერი
голодомор ორგანიზებული

ფართომასშტაბიანი შიმშილი
голодування შიმშილი, შიმშილობა
голодувати შიმშილი, შიმშილობა
голодуючий მოშიმშილე
голос ხმა
голосний ხმამაღალი

ხმოვანი
голосування ხმის მიცემა

კენჭისყრა
голосувати ხმის მიცემა

კენჭისყრა
голуб მტრედი
голубий ცისფერი
голубник სამტრედე
голубці ტოლმა
гольмій ჰოლმიუმი
гольф გოლფი
гомеопат ჰომეოპათი
гомеопатичний ჰომეოპათიური
гомеопатія ჰომეოპათია
гомілка წვივი
гомогенний ერთგვაროვანი
гомогенність ერთგვაროვნება
гомотопія ჰომოტოპია
гондола გონდოლა
гондольєр გონდოლიერი
гонець მაცნე
гонитва დევნა
гонка დევნა

რბოლა
гонор პატივი
гонорар გასამრჯელო
гонорея გონორეა
гончак მეძებარი
гончар მექოთნე
гора მთა
горб კუზი

горбатий კუზიანი
гордий ამაყი
гордитися ამაყობა
гордість სიამაყე
гордовитий თავმომწონე
гордовитість თავმოწონება
горе უბედურება

დარდი
горець მთიელი
горизонт ჰორიზონტი
горизонтальний ჰორიზონტალური
горила გორილა
гористий მთიანი
горихвістка ბოლოცეცხლა
горицвіт ცხვირისატეხელა
горище სხვენი
горілиць პირაღმა, ზურგზე
горілка სანთურა

არაყი
горілочка არაყი
горіння წვა
горіти წვა
горіх კაკალი
горіхівка მეთხილია
горішник თხილნარი
горлиця გვრიტი
горло ყელი
гормон ჰორმონი
гормональний ჰორმონული
горн ბუკი
горностай ყარყუმი
горобець ბეღურა
горобина ჭნავი, ცირცელი
город ბოსტანი
городина ბოსტნეული
городянин ქალაქელი
горожа ზღუდე, ღობე
гороскоп ჰოროსკოპი
горох ბარდა
горошок ბარდა

ცერცველა
гортензія ჰორტეზია
горщик ქოთანი
горювання დარდი
горювати დარდი
горянин მთიელი
госпіталізація ჰოსპიტალიზაცია
госпіталь ჰოსპიტალი
господар მასპინძელი

მეურნე
პატრონი

господарка მასპინძელი
დიასახლისი

голова господарка
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господарство მეურნეობა
господарський სამეურნეო
гостинний სტუმართმოყვარე
гостинність სტუმართმოყვარეობა
гострий მახვილი

ბასრი
მწარე, ცხარე
მწვავე

гострозорий თვალგამჭრიახი
гострозорість თვალგამჭრიახობა
гострозубий ბასრკბილება
гострозубці მკვნეტარა
гострокутний მახვილკუთხა
государ ხელმწიფე
готель სასტუმრო
готика გოტიკა
готичний გოტიკური
готівка ნაღდი ფული
готовий მზა, გამზადებული,

მზადმყოფი, მზამზარეული
готовити დამზადება
готовність მზადყოფნა
готування მზადება

მომზადება
სამზადისი

готувати მომზადება
готуватися მზადება
гра თამაში

დაკვრა
граб რცხილა
грабельки სავარცხელა
грабіж ძარცვა, დაყაჩაღება, ყაჩაღობა
грабіжник მძარცველი
граблі ფოცხი
грабування ძარცვა
грабувати ძარცვა
гравець მოთამაშე
гравірувати გრავირება
гравітаційний გრავიტაციული
гравітація გრავიტაცია, მიზიდულობა
гравітропізм გეოტროპიზმი
гравюра გრავიურა
град სეტყვა
градація გრადაცია
градієнт გრადიენტი
градус გრადუსი
градуювання გრადუირება
градуювати გრადუირება
грак ჭილყვავი
грам გრამი
граматика გრამატიკა
граматичний გრამატიკული
грамота სიგელი

грамотний წიგნიერი
грамотність წიგნიერება
грамофон გრამოფონი
гранат ბროწეული

ძოწი
граната ხელყუმბარა
грандіозний გრანდიოზული
границя საზღვარი, მიჯნა

ზღვარი
граничний სასაზღვრო

ზღვრული
граніт გრანიტი
гранітний გრანიტის
гранулювати გრანულირება
грануляція გრანულაცია
грань ზღვარი

მიჯნა
წახნაგი
კიდე

грати თამაში
დაკვრა

граф გრაფი
графа გრაფი
графема გრაფემა
графин გრაფინი
графік გრაფიკი
графіка გრაფიკა
графіт გრაფიტი
графітний გრაფიტის
графічний გრაფიკული
графолог გრაფოლოგი
графологія გრაფოლოგია
грація გრაცია
граючий მოთამაშე
гребінець ბიბილო

სავარცხელი
гребля კაშხალი
гребти ნიჩბის მოსმა
грейпфрут გრეიპფრუტი
грек ბერძენი
гренландець გრენლანდიელი
гренландський გრენლანდიული
грецький ბერძნული
гречка წიწიბურა
гриб სოკო
грибниця მიცელიუმი
грива ფაფარი
гривня გრივნა
григоріанський გრეგორიანული
грижа თიაქარი
гризти ღრღნა
гризун მღრღნელი
грим გრიმი

господарство грим
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гримований გრიმირებული
гринда გრინდა
грип გრიპი
грипозний გრიპისმაგვარი
гриф გრიფი

სვავი
грифель გრიფელი
грізлі გრიზლი
грізний მრისხანე
грім ჭექა-ქუხილი
гріти გათბობა
гріх ცოდვა
грішний ცოდვილი
грішник ცოდვილი
грішниця ცოდვილი
гробар მესაფლავე
гробниця სამარხი
гроза ჭექა-ქუხილი
грозити დამუქრება
громада სათვისტომო, თემი
громадський საზოგადოებრივი
громадянин მოქალაქე
громадянство მოქალაქეობა
громадянський სამოქალაქო
громовиця ელვა, მეხი
громовідвід მეხსარიდი
гроно მტევანი
гронянка მარგალიტა
грот გამოქვაბული, მღვიმე
грошевий ფულადი
гроші ფული
грошовий ფულადი
грубий უხეში
грубість უხეშობა
грубіян უზრდელი, უვიცი, უთავაზო
грубка ღუმელი, ქურა
грубо უხეშად
груда გროვა
грудень დეკემბერი
груди მკერდი
груздь არყა სოკო
грузин ქართველი
грузинський ქართული
грузький ბლანტი
грузькість სიბლანტე
група ჯგუფი
груповий ჯგუფური
групувати დაჯგუფება
груша მსხალი
грушанка მსხალიჭა
грушоподібний მსხლისებრი
грядка კვალი

грязь ტალახი, ლაფი, ჭუჭყი
სიბინძურე

грястиця სათითურა
гуахаро გუახარო
губа ტუჩი, ბაგე
губернатор გუბერნატორი
губити დაღუპვა

კარგვა, დაკარგვა
губка ღრუბელი
губоподібний ტუჩისებრი
гувернантка გუვერნანტი
гудити განკიცხვა
гудок საყვირი
гудрон გუდრონი
гукати ყვირილი, კივილი
гул გუგუნი
гульба ქეიფი
гуляти სეირნობა
гума რეზინი
гуманізм ჰუმანიზმი
гуманіст ჰუმანისტი
гуманітарний ჰუმანიტარული
гуманний ჰუმანური
гуманність ჰუმანურობა
гумка საშლელი

კევი, საღეჭი რეზინი
гумовий რეზინის
гумоподібний რეზინისებრი
гумор იუმორი
гуморист იუმორისტი
гумористичний იუმორისტული
гумус ჰუმუსი
гуньба ულუმბო
гуркіт გრიალი, გრგვინვა, გრუხუნი
гуркотати გრიალი, გრგვინვა, გრუხუნი
гурман გურმანი
гурт ჯგუფი

წრე
гуртожиток საერთო საცხოვრებელი
гурток წრე
гуру გურუ
гусак ბატი
гусениця მუხლუხი
гусеничний მუხლუხა, მუხლუხიანი,

მუხლუხმავალი
густий ხშირი
густина სიმკვრივე
гусячий ბატის
гучний ხმაურიანი
гучномовець რეპროდუქტორი
ґаблі ფოცხი
ґава ყვავი
ґазда მასპინძელი

гримований ґазда
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ґандж ნაკლი, ხარვეზი
ґанок პარმაღი
ґаночок პარმაღი
ґатунок ხარისხი
ґвалт აურზაური
ґвалтувати გაუპატიურება
ґедзь ბორა

ბუზანკალი, მაწუხელა
ґільйотина გილიოტინა
ґніт პატრუქი
ґрати გისოსი
ґратка მესერი
ґречний ზნეკეთილი, ზნემაღალი
ґрунт ნიადაგი
ґрунтовний ფუნდამენტალური,

საფუძვლიანი
ґрунтознавець ნიადაგმცოდნე
ґрунтознавство ნიადაგმცოდნეობა
ґудзик ღილი
ґуля კოპი
давальний მიცემითი
давати მიცემა
давка ჭყლეტა
давній ძველი
давність სიძველე
давно ძველად, დიდი ხნის წინ
давньобалтійський ძველბალტიკური
давньобританський ძველბრიტანული
давньогрецький ძველბერძნული
давньодатський ძველდანიური
давньоєвропейський ძველევროპული
давньоєгипетський ძველეგვიპტური
давньонорвезький ძველნორვეგიული
давньоперський ძველსპარსული
давньопортугальський ძველპორტუგალიური
давньоримський ძველრომაული
давньоскандинавський ძველსკანდინავიური
давньослов'янський ძველსლავური
давньофранцузький ძველფრანგული
давньохристиянський ძველქრისტიანული
давньошведський ძველშვედური
далекий შორი, შორეული, მოშორებული
далеко შორს
далекоглядність შორსმჭვრეტელობა
далекозорий შორსმხედველი
далекозорість შორსმხედველობა
далекосяжний შორს მიმავალი
далеч სიშორე
далина სიშორე
далі შემდეგ
даль სიშორე
дальній შორი, შორეული, მოშორებული
дальтонік დალტონიკი

дальший შემდგომი
дама ქალბატონი

მანდილოსანი
дамба დამბა
дамський ქალის, ქალთა

ქალური
даний მოცემული
данина ხარკი
дані მონაცემები
данський დანიური
данськомовний დანიურენოვანი
дантист კბილის ექიმი, სტომატოლოგი
дар საჩუქარი

ნიჭი, უნარი
дарвінізм დარვინიზმი
даремний ამაო, ფუჭი, უქმი
даремність ამაოება
даремно უფასოდ, მუქთად

ამაოდ, ფუჭად, უქმად
უმიზეზოდ

дармоїд მუქთამჭამელი
даром უფასოდ, მუქთად

ამაოდ, ფუჭად, უქმად
дарувати ჩუქება
дарунок საჩუქარი
дата თარიღი
датований დათარიღებული
датський დანიური
датування დათარიღება
датувати დათარიღება
датчанин დანიელი
дах სახურავი
дача აგარაკი
дбайливий მზრუნველი
дбання მზრუნველობა

ზრუნვა
дбати ზრუნვა
два ორი
двадцятий მეოცე
двадцятирічний ოცწლიანი
двадцять ოცი
дванадцятигодинний თორმეტსაათიანი
дванадцятий მეთორმეტე
дванадцятирічний თორმეტწლიანი
дванадцять თორმეტი
двері კარი, კარები
двигати ამოძრავება
двигун ძრავა
двійка ორიანი
двійковий ორობითი, ბინარული
двійник ორეული
двір ეზო

ґандж двір
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двірник მეეზოვე
მინასაწმენდი

двірничка მეეზოვე
двірський კარისკაცი
двісті ორასი
двічі ორჯერ
двобій ორთაბრძოლა
двовалентний ორვალენტიანი
двоввігнутий ორმხრივჩაზნექილი
двовимірний ორგანზომილებიანი
двовладдя ორხელისუფლებიანობა
двогодинний ორსაათიანი
двоголовий ორთავა, ორთავიანი
двогорбий ორკუზა, ორკუზიანი
дводенний ორდღიანი
дводюймовий ორდიუიმიანი
двоєборство ორჭიდი
двоєдушний ორგული
двоєженство ორცოლიანობა
двозірковий ორვარსკვლავიანი
двозначний ორნიშნა

ორაზროვანი
двозначність ორაზროვნება
двозначно ორაზროვნად
двоїстість ორადობა
двокімнатний ოროთახიანი
двоколійний ორლიანდაგიანი
двоколірний ორფერა
двоколісний ორბორბლიანი
двокрапка ორწერტილი
дволичний ორპირი
дволітній ორწლიანი
дволітровий ორლიტრიანი
двомісний ორადგილიანი
двомісячний ორთვიანი
двомовний ორენოვანი
двомовність ორენოვნება
двомоторний ორძრავიანი
двоногий ორფეხა
двоокий ორთვალა
двоокис ორჟანგი
двоопуклий ორმხრივამოზნექილი
двоповерховий ორსართულიანი
двополюсний ორპოლუსიანი, ორპოლარული
дворище ეზო
дворічний ორწლიანი
дворняга ქუჩის ძაღლი
дворняжка ქუჩის ძაღლი
дворукий ორხელიანი
дворянин აზნაური
дворянство თავადაზნაურობა
дворянський თავადაზნაურული
двоскладовий ორმარცვლიანი

двостволка ორლულიანი თოფი
двоствольний ორლულიანი
двосторонній ორმხრივი
двострунний ორსიმიანი
двоступінчастий ორსაფეხურიანი
двотактний ორტაქტიანი
двотижневий ორკვირიანი
двотомний ორტომიანი
двотомник ორტომეული
двофазний ორფაზიანი
двохактний ორაქტიანი
двохатомний ორატომიანი
двохвостий ორკუდა
двоциліндровий ორცილინდრიანი
двочлен ორწევრი
двошлюбність ბიგამია, ორცოლიანობა
двощогловий ორანძიანი
двоякий ორნაირი, ორგვარი
де სად

სადაც
дебат დებატი
дебет დებიტი
дебіл დებილი
дебют დებიუტი
дебютант დებიუტანტი
девальвація დევალვაცია
девальвувати დევალვირება
девіз დევიზი
девонський დევონური
дев'яностий ოთხმოცდამეათე
дев'яносто ოთხმოცდაათი
дев'яносторічний ოთხმოცდაათწლიანი
дев'ятигодинний ცხრასაათიანი
дев'ятиденний ცხრადღიანი
дев'ятизначний ცხრანიშნა
дев'ятий მეცხრე
дев'ятикутний ცხრაკუთხა
дев'ятикутник ცხრაკუთხედი
дев'ятиповерховий ცხრასართულიანი
дев'ятиразовий ცხრამაგი
дев'ятирічний ცხრაწლიანი
дев'ятисил კულმუხო
дев'ятитомний ცხრატომიანი
дев'ятка ცხრიანი
дев'ятнадцятий მეცხრამეტე
дев'ятнадцятирічний ცხრამეტწლიანი
дев'ятнадцять ცხრამეტი
дев'ятсот ცხრაასი
дев'ять ცხრა
дегенерат დეგენერატი
дегенерація გადაგვარება, გადაჯიშება
деградація დეგრადაცია
деградований დეგრადირებული

двірник деградований
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дегресивний დეგრესიული
дегресія დეგრესია
дегустатор დეგუსტატორი, მეჭაშნიკე
дегустація დეგუსტაცია, დაჭაშნიკება
дедалі შემდგომ
дедуктивний დედუქციური
дедукція დედუქცია
дезертир დეზერტირი
дезінфекція დეზინფექცია
дезінфікувати დეზინფიცირება
дезінформація დეზინფორმაცია
дезодорант დეზოდორანტი
дезорієнтувати დეზორიენტირება
деінде სადმე
дейтерій დეიტერიუმი, მძიმე წყალბადი
декада დეკადა
декан დეკანი
деканат დეკანატი
декілька რამდენიმე
декларація დეკლარაცია
декларування დეკლარირება
декларувати დეკლარირება
деклінація დეკლინაცია
декодування დეკოდირება
декомпресія დეკომპრესია
декоративний დეკორატიული
декорація დეკორაცია
декотрий ზოგი, ზოგიერთი
декрет დეკრეტი
декретний სადეკრეტო
декриміналізація დეკრიმინალიზაცია
делегат დელეგატი
делегація დელეგაცია
делікатес დელიკატესი
делікатний დელიკატური
делікатність დელიკატურობა
дельтаплан დელტაპლანი
дельфін დელფინი
дельфінарій დელფინარიუმი
демагог დემაგოგი
демагогічний დემაგოგიური
демагогія დემაგოგია
демаркаційний სადემარკაციო, გამყოფი
демаркація დემარკაცია, გამიჯვნა
демобілізація დემობილიზაცია
демобілізування დემობილიზება
демобілізувати დემობილიზება
демографічний დემოგრაფიული
демографія დემოგრაფია
демократ დემოკრატი
демократизація დემოკრატიზაცია
демократичний დემოკრატიული
демократія დემოკრატია

демон დემონი
демонстрант დემონსტრანტი
демонстрація დემონსტრაცია
демонструвати დემონსტრირება
демонтування დემონტირება
демонтувати დემონტირება
деморалізація დემორალიზება
деморалізований დემორალიზებული
деморалізування დემორალიზება
деморалізувати დემორალიზება
демотивація დემოტივაცია
демпінг დემპინგი
дендрарій დენდრარიუმი
дендролог დენდროლოგი
дендрологічний დენდროლოგიური
дендрологія დენდროლოგია
дендрохронологічний დენდროქრონოლოგიური
дендрохронологія დენდროქრონოლოგია
денний დღის
день დღე
департамент დეპარტამენტი
депеша დეპეშა
депо დეპო
депозит დეპოზიტი
депортація დეპორტაცია
депресивний დეპრესიული
депресія დეპრესია
депутат დეპუტატი
деревина მერქანი

ხე
деревій ფარსმანდუკი
деревний ხის
дерево ხე
деревоподібний ხისებრი
дерев'яний ხის
дереза თეთრეკალა
держава სახელმწიფო
державний სახელმწიფო
державність სახელმწიფოებრიობა
держати დაჭერა
дерматолог დერმატოლოგი
дерматологічний დერმატოლოგიური
дерматологія დერმატოლოგია
дертися ჩხუბი
десерт დესერტი
десертний სადესერტო
деспот დესპოტი
деструктивний დესტრუქციული
десь სადმე, სადღაც
десятиборець ათჭიდელი
десятиборство ათჭიდი
десятигодинний ათსაათიანი
десятиденний ათდღიანი

дегресивний десятиденний
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десятизначний ათნიშნა
десятий მეათე
десятикратний ათჯერადი, გაათმაგებული
десятикутний ათკუთხა
десятикутник ათკუთხედი
десятилітній ათწლიანი
десятилітровий ათლიტრიანი
десятиліття ათწლეული
десятиповерховий ათსართულიანი
десятиразовий ათმაგი
десятирічний ათწლიანი
десятиріччя ათწლეული
десятитомний ათტომიანი
десятка ათეული
десятковий ათობითი
десяток ათეული
десять ათი
деталь დეტალი
детальний დეტალური
детектив დეტექტივი
детектор დეტექტორი
детермінант დეტერმინანტი
детермінізм დეტერმინიზმი
детермініст დეტერმინისტი
детерміністський დეტერმინისტული
детонація დეტონაცია
детонувати დეტონირება
дефект დეფექტი, წუნი, ნაკლი,

ხარვეზი
дефектний დეფექტური, წუნიანი
дефіс დეფისი
дефіцит დეფიციტი, ნაკლებობა,

უკმარისობა
дефлорація დეფლორაცია
дефляція დეფლაცია
деформація დეფორმაცია
деформований დეფორმირებული
деформувати დეფორმირება
дехто ვინმე
децентралізація დეცენტრალიზაცია
децентралізувати დეცენტრალიზება
децибел დეციბელი
дециметр დეციმეტრი
дешевий იაფი, იაფფასიანი
дешево იაფად
дешевшати გაიაფება
дещо რაღაცა, რამე, რაიმე
деякий რომელიღაც
джаз ჯაზი
джем ჯემი
джемпер ჯემპრი
джентльмен ჯენტლმენი
джентльменський ჯენტლმენური

джерело წყარო
джин ჯინი
джинси ჯინსი
джинсовий ჯინსის
джип ჯიპი
джміль ბაზი
джокер ჯოკერი
джоуль ჯოული
джунглі ჯუნგლი
дзвін რეკვა
дзвіниця სამრეკლო
дзвінкий წკრიალა, მჟღერი
дзвінок ზარი
дзвоник ზარი

მაჩიტა
дзвонити რეკვა, დარეკვა
дзеркало სარკე
дзиґа ბზრიალა
дзижчання ბზუილი
дзижчати ბზუილი
дзьоб ნისკარტი
дзюдзюцу ჯიუჯიცუ
дзюдо ძიუდო
дзюрчати რაკრაკი
диби ოჩოფეხები
диван დივანი
дивергенція დივერგენცია, განშლადობა
диверсант დივერსანტი
диверсифікація გამრავალფეროვნება,

დივერსიფიკაცია
диверсифікувати გამრავალფეროვნება,

დივერსიფიცირება
диверсія დივერსია
дивитися ყურება
дивізія დივიზია
дивний საოცარი, უცნაური, საკვირველი

არნახული
дивність უცნაურობა
дивно საოცრად
диво საოცრება, სასწაული,

საკვირველება
дивовижний საოცარი, უცნაური, საკვირველი

არნახული
дивовижно საოცრად
дивосил კულმუხო
дивування გაოცება, გაკვირვება,

განცვიფრება
дивувати გაოცება, გაკვირვება,

განცვიფრება
дидактика დიდაქტიკა
дизайн დიზაინი
дизайнер დიზაინერი
дизель დიზელი

десятизначний дизель
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дизентерія დიზენტერია
дикий ველური

გარეული
дикість ველურობა
дикобраз მაჩვზღარბი
диктант კარნახი
диктатор დიქტატორი
диктаторський დიქტატორული
диктатура დიქტატურა
диктор დიქტორი
диктофон დიქტოფონი
диктувати კარნახი
дикція დიქცია
дилатація დილატაცია
дилема დილემა
дилер დილერი
дилетант დილეტანტი
дилетантський დილეტანტური
дим ბოლი, კვამლი
димар კვამლსადენი
димити ბოლება
динаміка დინამიკა
динаміт დინამიტი
динамічний დინამიკური

დინამიური
динамо დინამო
динамометр დინამომეტრი
динар დინარი
династія დინასტია
динозавр დინოზავრი
диня ნესვი
диплом დიპლომი
дипломат დიპლომატი
дипломатичний დიპლომატიური
дипломатія დიპლომატია
диполь დიპოლი
директива დირექტივა, განკარგულება
директор დირექტორი
дирекція დირექცია
диригент დირიჟორი
дирижабль დირიჟაბლი
дисбаланс დისბალანსი
дисгармонія დისჰარმონია
дисертація დისერტაცია
дисидент დისიდენტი
дисидентський დისიდენტური
диск დისკი
дискваліфікація დისკვალიფიკაცია
дискета დისკეტი
дискографія დისკოგრაფია
дископодібний დისკისებრი
дискотека დისკოთეკა
дискредитування დისკრედიტირება

дискредитувати დისკრედიტირება
дискретний დისკრეტული
дискримінація დისკრიმინაცია
дискримінувати დისკრიმინირება
дискусійний სადისკუსიო
дискусія დისკუსია
дислексія დისლექსია
дислектик დისლექსიკი
дисонанс დისონანსი
дисоціація დისოციაცია
дисперсія დისპერსია
диспропорційний დისპროპორციული
диспропорція დისპროპორცია
дистанція მანძილი
дистиляція დისტილირება
дистрибуція დისტრიბუცია
дистриб'ютор დისტრიბუტორი
дисципліна დისციპლინა
дисциплінарний დისციპლინარული
дисциплінований დისციპლინირებული
дитина ბავშვი
дитинство ბავშვობა
дитинча ნაშიერი
дитя ბავშვი
дитячий ბავშვური, საბავშვო
диференціал დიფერენციალი
диференціальний დიფერენციალური
диференційований დიფერენცირებადი
диференційованість დიფერენცირებადობა
диференціювання დიფერენცირება
диференціювати დიფერენცირება
дифракція დიფრაქცია
дифтерія დიფტერია
дифтонг დიფთონგი
дифузія დიფუზია
дихальний სასუნთქი
дихання სუნთქვა
дихати სუნთქვა
дичина ნანადირევი
диявол ეშმაკი
диявольський ეშმაკისეული
діабет დიაბეტი
діагноз დიაგნოზი
діагностика დიაგნოსტიკა
діагональ დიაგონალი
діагональний დიაგონალური, დახრილი
діаграма დიაგრამა
діалект დიალექტი
діалектолог დიალექტოლოგი
діалектологічний დიალექტოლოგიური
діалектологія დიალექტოლოგია
діаліз დიალიზი
діалог დიალოგი

дизентерія діалог
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діамагнетизм დიამაგნეტიზმი
діамагнітний დიამაგნიტური
діамант ალმასი

ბრილიანტი
діаметр დიამეტრი
діаметральний დიამეტრალური
діапазон დიაპაზონი
діапозитив დიაპოზიტივი
діапроектор დიაპროექტორი
діаскоп დიასკოპი
діаспора დიასპორა
діафільм დიაფილმი
діафрагма დიაფრაგმა
діброва მუხნარი
діва ქალწული
дівер მაზლი
дівич ვაჟიშვილი
дівоцтво ქალწულობა
дівочий ქალიშვილური, ქალწულებრივი
дівча ქალიშვილი
дівчатко გოგო, გოგონა
дівчина გოგო, გოგონა
дівчинка გოგო, გოგონა
дід ბაბუა, პაპა
дідок ბაბუა, პაპა

მოხუცი
дідько ეშმაკი
діелектрик დიელექტრიკი
дієвідміна უღლება
дієздатний ქმედითუნარიანი
дієздатність ქმედითუნარიანობა
дієприкметник მიმღეობა
дієприслівник აბსოლუტივი
дієслово ზმნა
дієта დიეტა
дієтичний დიეტური
дієтолог დიეტოლოგი
дієтологія დიეტოლოგია
діжа კასრი
діжка კასრი
дізнаватися ჩაძიება
діймати შეწუხება, თავის მობეზრება
дійовий მოქმედი

ქმედითი
дійсний ნამდვილი, ნაღდი
дійсно სინამდვილეში
дікуша გნოლქათამა
ділене გასაყოფი
ділення გაყოფა, გახლეჩა
ділити გაყოფა, გახლეჩა
ділитися გაყოფა, გახლეჩა
діло საქმე
діловий საქმიანი

дільник გამყოფი
дільниця ნაკვეთი

უბანი
ділянка ნაკვეთი

მონაკვეთი
дім სახლი
дінго დინგო
діод დიოდი
діоксин დიოქსინი
діоптрія დიოპტრია
діра ხვრელი
дірка ხვრელი

ნახვრეტი
дірявий გახვრეტილი
дірявити გახვრეტა
діставати შოვნა

ამოღება
діти ბავშვები
діючий ქმედითი
дія მოქმედება

ქმედება
діяльний საქმიანი

მოქმედი
ენერგიული

діяльність მოღვაწეობა
საქმიანობა

діяння ქმედება
діяти მოქმედება

ქმედება
діяч მოღვაწე
для -თვის
днина დღე
днище ფსკერი
дно ფსკერი
до -მდე
доба დღე-ღამე

ეპოქა
წელთაღრიცხვა
ხანა, ჟამი, ერა

добавка დანამატი
добавлення დამატება
добавляти დამატება
доберман დობერმანი
добір გადარჩევა
добірний რჩეული, ჩინებული, საუცხოო,

საუკეთესო
доблесний მამაცი, გაბედული, თამამი,

შეუპოვარი, გულადი
доблесть მამაცობა, სიმამაცე, გულადობა,

შეუპოვრობა
добре კარგი, კეთილი
добриво სასუქი
добрий კეთილი

діамагнетизм добрий
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добрість სიკეთე
добро სიკეთე
добробут კეთილდღეობა
добровільний ნებაყოფლობითი
добровільно ნებაყოფლობით
доброволець მოხალისე
добродій ბატონი
добродійка ქალბატონი
добродійник ქველმოქმედი
добродійниця ქველმოქმედი
добродійність ქველმოქმედება
добродушний გულთბილი, გულკეთილი
доброзичливий კეთილმოსურნე
добросовісний კეთილსინდისიერი
добросусідство კეთილმეზობლობა
добросусідський კეთილმეზობლური
доброта სიკეთე
доброчинство სიკეთე

მადლი
доброякісний ხარისხიანი, კარგი ხარისხის

კეთილთვისებიანი
добувати მოპოვება
добудова მინაშენი
добуток შედეგი

ნამრავლი
довгий გრძელი

ხანგრძლივი
довго დიდხანს
довгобородий გრძელწვერა
довговічний ხანგრძლივი, დღეგრძელი
довговолосий გრძელთმიანი
довговухий გრძელყურა
довгодзьобий გრძელნისკარტა
довгожданий ნალოდინევი, ნანატრი
довгокрил გრძელფრთიანა
довгоногий გრძელფეხა
довгоносий გრძელცხვირა
довгоочікуваний ნალოდინევი, ნანატრი
довгорукий გრძელხელება
довгостроковий გრძელვადიანი,

ხანგრძლივვადიანი
довгота გრძედი

სიგრძე
довготривалий ხანგრძლივი, დღეგრძელი
довгохвильовий გრძელტალღიანი,

გრძელტალღური
довгохвостий გრძელკუდა
довгошерстий გრძელბეწვიანი
довгуватий მოგრძო
довжина სიგრძე
довідка ცნობა
довідник ცნობარი

довідуватися გაგება
ჩაძიება

довільний თავისუფალი, ნებისმიერი
довіра ნდობა
довіреність მინდობილობა
довірливий მიმნდობი
довірливість მიმნდობლობა
довір'я ნდობა
довіряти ნდობა, მინდობა
довічний სამუდამო
довічно სამუდამოდ
довкола გარშემო, ირგვლივ
доводити მიყვანა

დამტკიცება
довоєнний ომამდელი
довшання გაგრძელება
дог დოგი
догадуватися მიხვედრა
догана საყვედური
доганяти დაწევა
догляд მოვლა
доглядальниця მომვლელი
доглядати მოვლა
доглянутий მოვლილი
догма დოგმა
догматик დოგმატიკოსი
догматика დოგმატიკა
договір ხელშეკრულება, კონტრაქტი
договірний სახელშეკრულებო
догоджати გულის მოგება
догори მაღლა, ზევით, აღმა
додавання დამატება

დართვა
додавати დამატება

დართვა
მიმატება

доданок შესაკრები
додатковий დამატებითი
додатково დამატებით
додаток დანართი

დამატება
додержуватися მიდევნა
додолу ქვევით, დაბლა, დაღმა
додому სახლში, სახლისაკენ, შინისაკენ
дожидати მოცდა, ლოდინი, დალოდება
доза დოზა
дозвіл ნებართვა
дозвілля თავისუფალი დრო
дозволений ნებადართული, დაშვებული
дозволяти ნების დართვა
дозорець მზვერავი
дозування დოზირება
доісторичний წინაისტორიული

добрість доісторичний
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доїння წველა
доїти წველა
доказ მტკიცებულება, სამხილი
доказовий დამტკიცებადი
доказуваний დამამტკიცებელი
доки სანამ, მანამ
докір საყვედური
докладний დაწვრილებითი, ვრცელი

სიღრმისეული, ზედმიწევნითი
докладно დაწვრილებით, ვრცლად

სიღრმისეულად, ზედმიწევნით
доконаний სრული
доконче უკიდურესად
докоряти საყვედური
доктор ექიმი

დოქტორი
докторантура დოქტორანტურა
докторський ექიმის

სადოქტორო
доктрина დოქტრინა
документ საბუთი, დოკუმენტი
документальний დოკუმენტალური
документація დოკუმენტაცია
документований დასაბუთებული
документування დასაბუთება
документувати დასაბუთება
докучати შეწუხება, თავის მობეზრება
докучливий მომაბეზრებელი,

მოსაბეზრებელი, აბეზარი
долар დოლარი
долати დაძლევა

გადალახვა
долина ხეობა, ხევი
долівка იატაკი
долоня ხელისგული
долучати შემოერთება
доля წილი, ხვედრი, ბედი

ბედისწერა, განგება
дома შინ, სახლში
домашній საშინაო

შინაური, შინა
домен დომენი
домисел მონაგონი
доміно დომინო
домінуючий დომინირებული
домішка მინარევი
домкрат დომკრატი
домовина კუბო
домовлятися შეთანხმება
домогосподарка დიასახლისი
домогосподарство მეურნეობა
домогосподарський საყოფაცხოვრებო
домробітниця შინამოსამსახურე

донизу ქვევით, დაბლა, დაღმა
донор დონორი
донос დაბეზღება
доносити მიტანა

დაბეზღება
донощик მაბეზღარა
донька შვილი, ქალიშვილი, ასული
доня შვილი, ქალიშვილი, ასული
допит დაკითხვა
допитливий ცნობისმოყვარე
допитливість ცნობისმოყვარეობა
допитувати დაკითხვა
допінг დოპინგი
допіру წეღან
допливати მიცურვა
доповідати მოხსენება
доповідач მომხსენებელი
доповідь მოხსენება
доповнення დამატება
доповнювати დამატება
допоки სანამ, მანამ
допомагати დახმარება
допоміжний დამხმარე
допомога დახმარება
допуск დაშვება
допускати დაშვება
допустимий დასაშვები
доречний შესატყვისი, შესაბამისი,

სათანადო, ჯეროვანი,
შესაფერისი, საკადრისი

доріжка ბილიკი
дорікати საყვედური
дорога გზა
дорогий ძვირი
дорого ძვირად
дороговказ გზამკვლევი

გზის მაჩვენებელი
дороговказний გზამკვლევი
дорогоцінний ძვირადღირებული

ძვირფასი
дорожити დაფასება
дорожнеча სიძვირე
дорожній საგზაო
дорослий ზრდასრული

უფროსი
дорослість ზრდასრულობა
доручати დავალება

დაბარება
досада წყენა
досвід გამოცდილება
досвідчений გამოცდილი
досвідченість გამოცდილება

доїння досвідченість
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досвіт განთიადი, ალიონი, აისი,
გარიჟრაჟი

досить საკმარისად
საკმაოდ
კმარა

досі აქამდე, დღემდე
досконалий სრულყოფილი
досконалість სრულყოფილება
доскональний სიღრმისეული, ზედმიწევნითი
досконально სიღრმისეულად, ზედმიწევნით
дослівний სიტყვასიტყვითი
дослівно სიტყვასიტყვით
дослід ცდა, ექსპერიმენტი
дослідження გამოკვლევა

კვლევა
досліджувати გამოკვლევა

კვლევა
дослідний კვლევითი
дослідник მკვლევარი
дослідницький კვლევითი
доставати შოვნა

ამოღება
доставка მიტანა

მიწოდება
доставляти მიტანა

მიწოდება
достатній საკმარისი
достаток სიუხვე

შეძლება
ბარაქა

достигати მომწიფება
достиглий მწიფე

მომწიფებული
достовірний ჭეშმარიტი, უტყუარი
достовірність უტყუარობა
достоїнство ღირსება
достойний ღირსეული
достойність ღირსეულება
достоту ნამდვილად, სინამდვილეში
достроковий ვადამდელი
доступ დაშვება

მისადგომი
доступний მისაწვდომი

ხელმისაწვდომი
доступність მისაწვდომობა,

ხელმისაწვდომობა
досхочу გემოზე
досьє დოსიე
досягати მიწვდომა, მიღწევა
досягнення მიღწევა
досяжний მისაწვდომი

მიღწევადი

досяжність მისაწვდომობა,
ხელმისაწვდომობა

дотепер აქამდე, დღემდე
дотепний მოსწრებული, გონებამახვილი
дотик შეხება
дотичний მხები
доторкнутися შეხება
дотримуватися მიდევნა
дохід შემოსავალი
дохідний შემოსავლიანი, მომგებიანი
дохнути კვდომა
доцент დოცენტი
доцентровий ცენტრისკენული
доцільний მიზანმიმართული,

მიზანდასახული,
მიზანსწრაფული, გამიზნული
მიზანშეწონილი

доцільність მიზანშეწონილობა
მიზანდასახულობა,
მიზანსწრაფულობა,
გამიზნულობა

доцільно მიზანდასახულად,
გამიზნულად

дочекатися მოცდა
дочка შვილი, ქალიშვილი, ასული
дошка დაფა

ფიცარი
дошкільний სკოლამდელი
дошкільник სკოლამდელი ასაკის ბავშვი
дошкуляти გულის გაწყალება
дошлюбний ქორწინებამდელი
дощ წვიმა
дощовий წვიმიანი
доярка მწველელი
драговина ჭაობი
драже დრაჟე
дражнити გაბრაზება

გაღიზიანება
драйвер დრაივერი
дракон დრაკონი
драконівський დრაკონული
драма დრამა
драматизація დრამატიზება
драматизувати დრამატიზება
драматичний დრამატული
драматург დრამატურგი
драматургія დრამატურგია
дратівливий გამაღიზიანებელი
дратівний გამაღიზიანებელი
дратувати გაბრაზება

გაღიზიანება
драхма დრაქმა
древній ძველი

досвіт древній
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древоточець მერქნიჭამია
дренаж დრენაჟი
дресирувальник მომთვინიერებელი
дресирування წვრთნა, გაწვრთნა
дресирувати წვრთნა, გაწვრთნა
дрижати კანკალი, თრთოლა, ჟრჟოლა,

ცახცახი, ძაგძაგი
дриль დრელი
дріб წილადი

საფანტი
дрібний წვრილი
дрібниця წვრილმანი
дрібно წვრილად
дрібнозернистий წვრილმარცვლიანი
дріжджі საფუარი
дрізд შაშვი
дрімати თვლემა
дрімаючий მთვლემარე
дрімучий უღრანი
дріт მავთული
дрова შეშა
дрож კანკალი, თრთოლა, ჟრჟოლა,

ცახცახი, ძაგძაგი
дрохва სავათი
друг მეგობარი
другий მეორე, სხვა
другорядний მეორეხარისხოვანი
дружба მეგობრობა
дружелюбний მეგობრული
дружина მეუღლე, ცოლი
дружити მეგობრობა
дружка მეჯვარე
дружко მეჯვარე
дружний მეგობრული
дружно მეგობრულად
друк ბეჭდვა, დაბეჭდვა
друкар ტიპოგრაფი
друкарка მბეჭდავი
друкарня ტიპოგრაფია
друкарський ტიპოგრაფიული
друкований ნაბეჭდი, ბეჭდვითი
друкування ბეჭდვა, დაბეჭდვა
друкувати ბეჭდვა, დაბეჭდვა
дрюк კეტი, ხელკეტი

კომბალი
дрючок ჯოხი
дряпати გაკაწვრა, კაწვრა, ფხაჭნა
дряпоштан იელი
дуалізм დუალიზმი, დუალობა
дуб მუხა
дубасити ცემა, გალახვა
дубина კომბალი
дубити თრიმვლა

дублер დუბლიორი, მონაცვლე
дублювати დუბლირება
дубоніс კულუმბური
дуга რკალი
дугастий რკალოვანი
дугоподібний რკალისებრი
дудка დუდუკი
дуель დუელი
дует დუეტი
дуже ძალიან, ძლიერ
дужий ძლიერი

მოზრდილი
ჯანსაღი

дужка ფრჩხილი
думати ფიქრი, განსჯა, მსჯელობა
думка ფიქრი

აზრი, მოსაზრება
дупель გოჭა
дупло ფუღურო

ხვრელი
дурень სულელი, ბრიყვი,

გონებაჩლუნგი, რეგვენი
дурисвіт სულელი, ბრიყვი,

გონებაჩლუნგი, რეგვენი
дурити მოტყუება, გაბრიყვება
дурість სიბრიყვე
дуріти დაბრიყვება

დაჩლუნგება
дурман ლემა
дурний სულელი, ბრიყვი, უჭკუო,

გონებაჩლუნგი
дурниця სისულელე
дурнуватий მოსულელო
дути ბერვა, დაბერვა

ქროლა
дух სული
духмяний სურნელოვანი
духовенство სამღვდელოება
духовний სულიერი

სასულიერო
духовність სულიერება
духота დახუთულობა
душ შხაპი
душа სული
душити გუდვა, ხრჩობა
душний დახუთული
дьоготь კუპრი
дюжина თორმეტი ცალი, დუჟინი
дюйм დუიმი
дядько ბიძა
дякувати მადლობის თქმა
дякую მადლობა, გმადლობთ
дятел კოდალა

древоточець дятел
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евакуація ევაკუაცია
евакуювати ევაკუირება
евкаліпт ევკალიპტი
евклідовий ევკლიდური
еволюційний ევოლუციონისტური
еволюціоністський ევოლუციური
еволюція ევოლუცია
егіда ეგიდა
егоїзм ეგოიზმი
егоїст ეგოისტი
егоїстичний ეგოისტური
егоцентризм ეგოცენტრიზმი
егоцентрист ეგოცენტრისტი
егоцентричний ეგოცენტრული
едельвейс ედელვაისი
едем ედემი
ейфорія ეიფორია
екватор ეკვატორი
екваторіальний ეკვატორული
еквівалент ეკვივალენტი
еквівалентний ეკვივალენტური, ტოლფასი
еквівалентність ეკვივალენტობა
еквілібрист ეკვილიბრისტი
еквілібристика ეკვილიბრისტიკა
екзальтація ეგზალტაცია
екзамен გამოცდა
екзаменатор გამომცდელი
екзегетика ეგზეგეტიკა
екзема ეგზემა
екземпляр ეგზემპლარი

მაგალითი
ნიმუში

екзистенціалізм ეგზისტენციალიზმი
екзистенціаліст ეგზისტენციალისტი
екзистенціальний ეგზისტენციალისტური
екзосфера ეგზოსფერო
екзотеричний ეგზოტერიკული
екзотичний ეგზოტიკური
екіпаж ეკიპაჟი
екліптика ეკლიპტიკა
екобаланс ეკოწონასწორობა
екокатастрофа ეკოკატასტროფა
еколог ეკოლოგი
екологічний ეკოლოგიური
екологія ეკოლოგია
економити ეკონომია, დაზოგვა
економіка ეკონომიკა
економіст ეკონომისტი
економічний ეკონომიური

ეკონომიკური
економічність ეკონომიურობა
економія ეკონომია, დაზოგვა,

მომჭირნეობა

економка მოახლე
економний ეკონომიური, მომჭირნე,

ხელმომჭირნე, დამზოგველი
екосистема ეკოსისტემა
екотуризм ეკოტურიზმი
екран ეკრანი
ексгібіціонізм ექსჰიბიციონიზმი
ексгібіціоніст ექსჰიბიციონისტი
ексгібіціоністський ექსჰიბიციონისტური
екскаватор ექსკავატორი
ексклюзивний ექსკლუზიური
екскремент ექსკრემენტი
екскурсія ექსკურსია
екскурсовод ექსკურსიამძღოლი
екслібрис ექსლიბრისი
експансіонізм ექსპანსიონიზმი
експансія ექსპანსია
експатріація ექსპატრიაცია
експедиція ექსპედიცია
експеримент ცდა, ექსპერიმენტი
експериментальний ექსპერიმენტული
експериментатор ექსპერიმენტატორი
експерт ექსპერტი
експертиза ექსპერტიზა
експлуатація ექსპლუატაცია
експлуатування ექსპლუატირება
експлуатувати ექსპლუატირება
експозиція ექსპოზიცია
експонат ექსპონატი, ნიმუში
експонента ექსპონენტი
експонентний ექსპონენტური
експонометр ექსპონომეტრი
експонування ექსპოზიცია
експонувати ექსპონირება, გაშუქება
експорт ექსპორტი
експортер ექსპორტერი
експортний საექსპორტო
експортувати ექსპორტირება
експрезидент ექსპრეზიდენტი
експрес ექსპრესი
експресіонізм ექსპრესიონიზმი
експресіоніст ექსპრესიონისტი
експропріація ექსპროპრიაცია
екстер'єр ექსტერიერი
екстра ექსტრა
екстравагантний ექსტრავაგანტური
екстракт ექსტრაქტი
екстракція ექსტრაქცია
екстраординарний ექსტრაორდინარული,

განსაკუთრებული
екстраполювати ექსტრაპოლირება
екстраполяція ექსტრაპოლაცია
екстремальний ექსტრემალური

евакуація екстремальний

Українсько-грузинський словник 51



екстремальність ექსტრემალურობა
екстремізм ექსტრემიზმი
екстреміст ექსტრემისტი
екстремістський ექსტრემისტული
ексцентрик ექსცენტრიკი
ексцентричний ექსცენტრული
еластичний ელასტიკური
еластичність ელასტიკურობა
елегантний ელეგანტური, კოხტა,

დახვეწილი
елегантність ელეგანტურობა, სიკოხტავე
елегантно ელეგანტურად, კოხტად
електорат ელექტორატი
електрик ელექტრიკოსი
електрика ელექტრობა
електрифікація ელექტრიფიკაცია
електричний ელექტრული
електробезпека ელექტროუსაფრთხოება
електробритва ელექტროსაპარსი
електробус ელექტრობუსი
електровежа ელექტროანძა
електровоз ელმავალი
електровозобудівельний ელმავალმშენებელი
електрогенератор ელექტროგენერატორი
електрогенерація ელექტროგენერაცია
електрогітара ელექტროგიტარა
електрод ელექტროდი
електродвигун ელექტროძრავა
електродинаміка ელექტროდინამიკა
електродинамічний ელექტროდინამიკური
електродуга ელექტრორკალი
електроенергія ელექტროენერგია
електроенцефалограма ელექტროენცეფალოგრამა
електроенцефалографія ელექტროენცეფალოგრაფია
електрозварювання ელექტროშედუღება
електроінженер ელექტროინჟინერი
електрокабель ელექტროკაბელი
електрокардіограма ელექტროკარდიოგრამა
електроліз ელექტროლიზი
електроліт ელექტროლიტი
електролічильник ელექტრომრიცხველი
електромагнетизм ელექტრომაგნეტიზმი
електромагніт ელექტრომაგნიტი
електромагнітний ელექტრომაგნიტური
електромережа ელექტროქსელი
електромобіль ელექტრომობილი,

ელექტრომანქანა
електрон ელექტრონი
електронвольт ელექტრონვოლტი
електроніка ელექტრონიკა
електронний ელექტრონული
електропередача ელექტროგადაცემა
електропоїзд ელექტრომატარებელი

електропостачання ელმომარაგება,
ელექტრომომარაგება

електропотяг ელექტრომატარებელი
електропровідність ელექტროგამტარობა
електропроводка ელექტროგაყვანილობა
електрорушійний ელექტრომამოძრავებელი
електростанція ელექტროსადგური
електростатика ელექტროსტატიკა
електростатичний ელექტროსტატიკური
електрострум ელექტროდენი
електротехніка ელექტროტექნიკა
електротехнічний ელექტროტექნიკური
електрохімічний ელექტროქიმიური
електрохімія ელექტროქიმია
електрочайник ელექტროჩაიდანი
електрошок ელექტროშოკი
елемент ელემენტი
елементарний ელემენტარული
еліпс ელიფსი
еліпсоїд ელიფსოიდი
еліпсоїдальний ელიფსოიდალური
еліптичний ელიფსური
еліта ელიტა
елітарний ელიტარული
ельф ელფი
емаль ემალი, მინანქარი
емансипація ემანსიპაცია
емансипований ემანსიპირებული
ембарго ემბარგო
емблема ემბლემა
ембріолог ემბრიოლოგი
ембріологічний ემბრიოლოგიური
ембріологія ემბრიოლოგია
ембріон ემბრიონი
ембріональний ემბრიონული
емігрант ემიგრანტი
еміграція ემიგრაცია
емігрувати ემიგრირება
емір ემირი
емірат ემირატი
емісія ემისია, გამოტყორცნა
емоційний ემოციური
емоція ემოცია
емпіричний ემპირიული
ему ემუ
емульсія ემულსია
емулятор ემულატორი
ендемік ენდემი
ендемічний ენდემური
ендокринний ენდოკრინული
ендокринолог ენდოკრინოლოგი
ендокринологічний ენდოკრინოლოგიური
ендокринологія ენდოკრინოლოგია

екстремальність ендокринологія
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енергетика ენერგეტიკა
енергетичний ენერგეტიკული
енергійний ენერგიული
енергія ენერგია
енергобаланс ენერგობალანსი
енергоблок ენერგობლოკი
енерговиробник ენერგომწარმოებელი
енерговитрати ენერგოდანაკარგი
енергогенерація ენერგოგენერაცია
енергоекспорт ენერგოექსპორტი
енергоекспортер ენერგოექსპორტერი
енергоефективний ენერგოეფექტური
енергоефективність ენერგოეფექტურობა
енергоємний ენერგოტევადი
енергозберігаючий ენერგოდამზოგავი
енергокриза ენერგოკრიზისი
енергоносій ენერგომატარებელი
енергополітика ენერგოპოლიტიკა
енергопопит ენერგომოთხოვნა
енергопостачальник ენერგომომწოდებელი
енергопостачання ენერგომომარაგება,

ენერგომოწოდება,
ენერგომიწოდება

енергопроект ენერგოპროექტი
енергоресурс ენერგორესურსი
енергоринок ენერგობაზარი
енергорозвиток ენერგოგანვითარება
енергосектор ენერგოსექტორი
енергосистема ენერგოსისტემა
енергоспоживання ენერგომოხმარება
енергоспоживач ენერგომომხმარებელი
ентальпія ენტალპია
ентеровірус ენტეროვირუსი
ентомолог ენტომოლოგი, ინსექტოლოგი
ентомологічний ენტომოლოგიური
ентомологія ენტომოლოგია, ინსექტოლოგია
ентропія ენტროპია
ентузіазм ენთუზიაზმი
ентузіаст ენთუზიასტი
енцефаліт ენცეფალიტი
енцефалограма ენცეფალოგრამა
енцефалографія ენცეფალოგრაფია
енциклопедичний ენციკლოპედიური
енциклопедія ენციკლოპედია
еоцен ეოცენი
епіграф ეპიგრაფი
епідеміолог ეპიდემიოლოგი
епідеміологічний ეპიდემიოლოგიური
епідеміологія ეპიდემიოლოგია
епідемічний ეპიდემიური
епідемія ეპიდემია
епізод ეპიზოდი
епізодичний ეპიზოდური

епілепсія ეპილეფსია
епілептичний ეპილეფსიური
епіляція ეპილაცია
епітет ეპითეტი
епіцентр ეპიცენტრი
епоха ეპოქა

ხანა, ჟამი, ერა
епохальний ეპოქალური
ера წელთაღრიცხვა

ხანა, ჟამი, ერა
ергономіка ერგონომიკა
ерекція ერექცია
еріка მანანა, ერიკა
ерогенний ეროგენული
ерозія ეროზია
еротика ეროტიკა
еротичний ეროტიკული
ескадрон ესკადრონი
ескалатор ესკალატორი
ескалація ესკალაცია
ескапада ესკაპადა
ескіз ესკიზი
ескімос ესკიმოსი
ескорт ესკორტი
ескортувати ესკორტირება
есперанто ესპერანტო
естафета ესტაფეტა
естетика ესთეტიკა
естетичний ესთეტიკური
естонець ესტონელი
естонський ესტონური
естрагон ტარხუნა
естрада ესტრადა
етажерка თაროედი
етанол ეთანოლი
етап ეტაპი
етика ეთიკა
етикет ეტიკეტი
етикетка ეტიკეტი
етилен ეთილენი
етимологічний ეტიმოლოგიური
етимологія ეტიმოლოგია
етичний ეთიკური
етнічний ეთნიკური
етнограф ეთნოგრაფი
етнографічний ეთნოგრაფიული
етнографія ეთნოგრაფია
етноісторичний ეთნოისტორიული
етноконфлікт ეთნოკონფლიქტი
етнолог ეთნოლოგი
етнологічний ეთნოლოგიური
етнологія ეთნოლოგია
етночистка ეთნოწმენდა

енергетика етночистка
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ефект ეფექტი
ефективний ეფექტური
ефективність ეფექტურობა
ефемерний ეფემერული
ефіоп ეთიოპიელი
ефіопський ეთიოპიური
ефір ეთერი
ефірний საეთერო
ехінокактус ექინოკაქტუსი
ехо ექო
ешафот ეშაფოტი
євнух საჭურისი
євразієць ევრაზიელი
євразійський ევრაზიული
єврей ებრაელი
єврейський ებრაული
євро ევრო
євроатлантичний ევროატლანტიკური
єврозона ევროზონა
європарламент ევროპარლამენტი
європеєць ევროპელი
європеїзований გაევროპელებული
європейський ევროპული
євроскептик ევროსკეპტიკოსი
євроспівробітництво ევროთანამშრომლობა
євроцентричний ევროცენტრული
єгипетський ეგვიპტური
єгиптянин ეგვიპტელი
єдиний ერთიანი

ერთადერთი
єдиновірець ერთმორწმუნე
єдиновірний ერთმორწმუნე
єдиноріг ნარვალი, მარტოკბილა
єднальний დამაკავშირებელი
єднати გაერთიანება
єдність ერთიანობა, ერთობა
ємкість ტევადობა
ємний ტევადი
ємність ტევადობა
єна იენა
єнот ენოტი
єнотоподібний ენოტისებრი
єпархія ეპარქია
єпископ ეპისკოპოსი
єретик ერეტიკოსი
єхидна იქედნე
жаба გომბეშო

ბაყაყი
жабка ბაყაყი
жабоподібний ბაყაყისმაგვარი
жага წყურვილი

жагучий ცხელი
მწყურვალე, მოწყურებული
ვნებიანი

жад ნეფრიტი
жаданий სასურველი, სანატრელი
жадання სურვილი

წყურვილი
жадати სურვილი, წადილი
жадібний ხარბი
жадний გაუმაძღარი
жадність სიძუნწე

გაუმაძღრობა
жадоба სიძუნწე

გაუმაძღრობა
жайворонок ტოროლა
жакет ჟაკეტი
жалити კბენა
жалісний საცოდავი, საბრალო, საწყალი
жалість სიბრალული
жаліти შებრალება, შეცოდება
жалітися ჩივილი
жалкий საცოდავი, საბრალო, საწყალი
жалкувати შებრალება, შეცოდება
жало ნესტარი
жалоба საჩივარი

გლოვა
жалобний მგლოვიარე
жалувати წყალობა
жаль სამწუხაროა
жалюгідний საცოდავი, საბრალო, საწყალი
жандарм ჟანდარმი
жанр ჟანრი
жар სიცხე
жара სიცხე
жаргон ჟარგონი
жарити შეწვა
жаркий ცხელი
жарко ცხელა

მხურვალედ
жарознижувальний სიცხის დამწევი
жарт ხუმრობა
жартівливий სახუმარო
жартівний სახუმარო
жартівник ხუმარა, ოხუნჯი
жартівниця ხუმარა, ოხუნჯი
жартувати ხუმრობა
жасмин ჟასმინი
жати მკა

მოჭერა
жах საშინელება
жахливий საშინელი
жахливо საშინლად

ефект жахливо
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жбурляти გადაგდება
სროლა

жвавий მხნე
жвавість სიმხნევე
ждати მოცდა, ლოდინი, დალოდება
же ხოლო
жебрак ღარიბი, ღატაკი, მათხოვარი
жевріти ბჟუტვა
жезл კვერთხი
желатин ჟელატინი
желе ჟელე
желеподібний ჟელესებრი
женити დაქორწინება
женитися დაქორწინება
жених საქმრო
жереб კენჭი

წილი
жерех ჭერეხი
жертва მსხვერპლი
жертвопринесення მსხვერპლშეწირვა
жертвувати შეწირვა
жерти ჭამა
жест ჟესტი
жестикулювання ჟესტიკულირება
жестикулювати ჟესტიკულირება
жестикуляція ჟესტიკულაცია
жетон ჟეტონი
живий ცოცხალი
живильний მკვებავი
живіт მუცელი
живлення კვება
живодайний მაცოცხლებელი
живокіст ლაშქარა
живопис მხატვრობა, ფერწერა
живописець მხატვარი
живописний მხატვრული
живопліт სხლტე
жила ძარღვი
жилет ჟილეტი
жилець მობინადრე, ბინადარი
жилий საცხოვრებელი
жим აჭიმვა

წოლჭიმი
жимолость ჯიქა

წერწა
ცხრატყავა

жир ცხიმი, ქონი
жираф ჟირაფი
жиріти გასუქება
жирний ცხიმიანი, ქონიანი
жиро ჟირო
житель მობინადრე, ბინადარი
жити ცხოვრება

житло საცხოვრებელი
житловий საბინაო
житній ჭვავის
жито ჭვავი
життєвий ცხოვრებისეული
життєдіяльність მოღვაწეობა
життєздатний სიცოცხლისუნარიანი
життєздатність სიცოცხლისუნარიანობა
життєпис ბიოგრაფია
життєрадісний ხალისიანი
життєрадісність ხალისი
життя ცხოვრება

სიცოცხლე
жінка ქალი, დედაკაცი

მეუღლე, ცოლი
жінконенависник ქალთმოძულე
жінконенависництво ქალთმოძულეობა
жіночий ქალის, ქალთა

ქალური
жіночність ქალობა, ქალურობა
жменя მუჭა
жмут ნაფლეთი
жнива მკა
жовтень ოქტომბერი
жовтець ბაია
жовтизна სიყვითლე
жовтий ყვითელი
жовтіти გაყვითლება
жовтогарячий ნარინჯისფერი
жовтозілля თავყვითელა, ხბოშუბლა
жовток კვერცხის გული
жовтопузик გველხოკერა
жовтуватий მოყვითალო
жовч ნაღველი
жодний არანაირი, არავითარი,

ვერანაირი, ვერავითარი,
არცერთი, ვერცერთი

жолоб ღარი
жолудь რკო
жонатий დაქორწინებული,

დაოჯახებული, ცოლიანი
жонглер ჟონგლიორი
жонглерство ჟონგლიორობა
жонглювання ჟონგლირება
жонглювати ჟონგლირება
жоржина გეორგინა, დალია
жорсткий ხისტი
жорсткість სიხისტე
жорстокий სასტიკი
жорстокість სისასტიკე
жостір ხეშავი
жрець ქურუმი
жувальний საღეჭი

жбурляти жувальний
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жувати ღეჭვა
жуйка კევი, საღეჭი რეზინი
жук ხოჭო
журавель წერო
журавлина შტოში
журба სევდა, ნაღველი
журі ჟიური
журнал ჟურნალი
журналіст ჟურნალისტი
журналістика ჟურნალისტიკა
журналістський ჟურნალისტური
журний ნაღვლიანი, სევდიანი,

მოწყენილი, დაღვრემილი
з -გან

-დან
за მეშვეობით

-ით
უკან

заарештовувати დაპატიმრება
забава გართობა
забавляти გამხიარულება, გართობა,

გახალისება
забавний სასაცილო

გასართობი
забавно სასაცილოდ
забаганка კაპრიზი, ახირება, ჟინი
забарвлення შეფერილობა
забарюватися დაყოვნება
забезпечений უზრუნველყოფილი
забезпечення უზრუნველყოფა
забезпечувати უზრუნველყოფა
забирати აღება
забіяка ჩხუბისთავი
заблискати გაელვება
заблокований ბლოკირებული
заблокувати ბლოკირება
заблудитися დაკარგვა, გზის არევა
забобон ცრურწმენა
заболочування დაჭაობება
заболочувати დაჭაობება
заборгованість დავალიანება
заборона აკრძალვა
заборонений აკრძალული
заборонити აკრძალვა
заборонний ამკრძალავი
забороняти აკრძალვა
забраковувати დაწუნება
забруднений დაბინძურებული

გასვრილი, ამოსვრილი
забруднення დაბინძურება, გასვრა
забруднювати დაბინძურება, გასვრა,

გაჭუჭყიანება
забруднювач დამბინძურებელი

забруднюючий დამაბინძურებელი
забувати დავიწყება, მივიწყება,

გამორჩენა
забутий დავიწყებული, მივიწყებული
забутливий გულმავიწყი
забутливість გულმავიწყობა
забуття თავდავიწყება
завада დაბრკოლება
заважати ხელის შეშლა
завантажений დატვირთული

ჩატვირთული
завантаження ჩატვირთვა, ჩამოტვირთვა,

დატვირთვა
завантажувати ჩატვირთვა, ჩამოტვირთვა,

დატვირთვა
завбачливий წინდახედული
завбільшки სიდიდით
заввишки სიმაღლით
завглибшки სიღრმით
завдавати გამოწვევა

მიყენება
завдання დავალება
завдаток ბე
завдяки წყალობით
завезений შემოტანილი
завершений დასრულებული,

დამთავრებული
завершення დასრულება, დამთავრება,

გათავება, მოთავება
завершувати დასრულება, დამთავრება,

გათავება, მოთავება
завжди მუდამ, მარად, ყოველთვის
завзятий ბეჯითი, დაუზარებელი,

მონდომებული,
მოწადინებული, გულმოდგინე
უდრეკი

завидна დღე, დღისით
завидний საშური
завищений მომატებული
завищувати აწევა

მომატება
завідувати გამგეობა
завідувач გამგე
завірюха ქარბუქი

კორიანტელი
завіса ფარდა
завіт აღთქმა
завітати სტუმრობა
завод ქარხანა
заводити შეყვანა, შემოყვანა

დაქოქვა
завозити შეტანა, შემოტანა
завойовник დამპყრობელი

жувати завойовник

Українсько-грузинський словник 56



завойовувати დაპყრობა
заволодівати დაპატრონება, ხელში ჩაგდება
заворушення მღელვარება
завоювання დაპყრობა
завтовшки სისქით
завтра ხვალ
завчасний წინასწარი
завчасно წინასწარ
завширшки სიგანით
зав'язка შესაკრავი
зав'язувати შეკვრა
загадка გამოცანა
загадковий იდუმალი
загадковість იდუმალება
загал მასა
загалом საერთოდ, ზოგადად
загальмовувати დამუხრუჭება
загальмування დამუხრუჭება
загальний ზოგადი

საერთო
საზოგადო

загальновизнаний საყოვლთაოდ მიღებული,
აღიარებული

загальновідомий საყოვლთაოდ ცნობილი
загальнолюдський ზოგადსაკაცობრიო,

ზოგადადამიანური
загальнонауковий ზოგადსამეცნიერო
загальноосвітній ზოგადსაგანმანათლებლო
загальнотеоретичний ზოგადთეორიული
загальхристиянський ზოგადქრისტიანული
загар ნამზეური
загарбаний დაპყრობილი
загарбник დამპყრობელი
загарбницький დაპყრობითი
загартований გაკაჟებული
загартовувати გაკაჟება
загасати ჩაქრობა
загата საგუბარი
загибати დაღუპვა
загибель დაღუპვა
загиблий დაღუპული
загинути დაღუპვა
загін რაზმი
заглушати ჩახშობა
заглядати ჩახედვა, შეხედვა
загнивати ლპობა
заголовок სათაური
загорнений შეხვეული
загорнутий შეხვეული
загородження ზღუდე, ღობე
загортання შეხვევა
загортати შეხვევა

загострення წაწვეტება
გამწვავება

загострювати წაწვეტება
გამწვავება

заграва ელვარება
заграниця საზღვარგარეთი, უცხოეთი
загрожувати დამუქრება
загроза მუქარა
загрозливий მუქარანარევი
загрузка ჩატვირთვა, ჩამოტვირთვა,

დატვირთვა
зад უკანა მხარე

უკანალი
заданий მოცემული
задарма უფასოდ, მუქთად
задаток ბე
задача ამოცანა
задержувати დაკავება
задихатися გუდვა, ხრჩობა
задіювати ამოქმედება
задкувати უკან დახევა
задля გამო, გულისთვის
задній უკანა
задовільний დამაკმაყოფილებელი
задоволений კმაყოფილი,

დაკმაყოფილებული
задоволення კმაყოფილება, დაკმაყოფილება
задовольняти დაკმაყოფილება
задум ჩანაფიქრი
задуманий ჩაფიქრებული
задумливий ჩაფიქრებული
задумуватися დაფიქრება
задуха დახუთული ჰაერი
задушувати დახრჩობა
заєць კურდღელი, ბაჭია
зажерливий ღორმუცელა

გაუმაძღარი
зажура სევდა, ნაღველი
зазвичай ჩვეულებრივად,

ჩვეულებისდაგვარად
заздалегідь წინასწარ
заздрий შურიანი
заздрити შური
заздрісний შურიანი
заздрість შური
заземлений დამიწებული
заземлення დამიწება
заземлювання დამიწება
заземлювати დამიწება
зазіхання ხელყოფა, შელახვა
зазіхати ხელყოფა, შელახვა
зазначати აღნიშვნა
заінтересований დაინტერესებული

завойовувати заінтересований
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заїка ენაბლუ, ენაჩლიფინა
зайвий ზედმეტი
зайдиголова გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
займання ანთება, აალება
займати დაკავება
займатися ანთება, აალება

მეცადინეობა
займенник ნაცვალსახელი
займистий აალებადი
займистість აალებადობა
зайнятий დაკავებული
зайчик კურდღელი, ბაჭია
закам'янілий გაქვავებული
закам'янілість გაქვავებულობა
закапувати ჩაწვეთება
закид საყვედური
закінчений დასრულებული,

დამთავრებული
закінчення დასრულება, დამთავრება,

გათავება, მოთავება
დაბოლოება

закінчувати დასრულება, დამთავრება,
გათავება, მოთავება

закінчуватися დასრულება, დამთავრება
заклад დაწესებულება
закладання დაგირავება

ჩადება
დაფუძნება

закладати დაგირავება
ჩადება
დაფუძნება

закладка სანიშნი
заклик მოწოდება
закликати მოწოდება
заклинання შელოცვა
заклинати შელოცვა
заключний დასკვნითი
закляклий გაყინული

გაშეშებული
закляття შელოცვა
заколот ამბოხი, ამბოხება
заколотник მეამბოხე
закон კანონი
законний კანონიერი
законність კანონიერება
законодавець კანონმდებელი
законодавство კანონმდებლობა

კანონშემოქმედება
законодавчий საკანონმდებლო
закономірний კანონზომიერი
закономірність კანონზომიერება
законопроект კანონპროექტი

законослухняний კანონმორჩილი
законослухняність კანონმორჩილება
законсервований დაკონსერვებული
законсервувати დაკონსერვება
закордон საზღვარგარეთი, უცხოეთი
закордонний საზღვარგარეთული
закордоном საზღვარგარეთ
закоханий შეყვარებული
закоханість შეყვარებულობა
закохатися შეყვარება
закреслювати გადახაზვა
закривавлений დასისხლიანებული
закривати დაკეტვა

დახურვა
закритий დახურული
закриття დახურვა
закріплювати გამყარება
закупівля შესყიდვა
закупляти შესყიდვა
закупорений დაცობილი
закупорювати დაცობა
закуска დასაყოლებელი
закуток კუთხე, კუნჭული
зал დარბაზი
залагодження მოგვარება
залагоджувати მოგვარება
залаштунковий კულუარული
залежати დამოკიდებულებაში ყოფნა
залежний დამოკიდებული
залежність დამოკიდებულება
залицяльник თაყვანისმცემელი, არშიყი
залицятися არშიყობა
залишати დატოვება
залишатися დარჩენა
залишений დარჩენილი
залишитися დარჩენა
залишок ნაშთი
залізний რკინის
залізниця რკინიგზა
залізничний სარკინიგზო
залізничник რკინიგზელი
залізо რკინა
залізобетон რკინაბეტონი
залік ჩათვლა
заложник მძევალი
залоза ჯირკვალი
заломлення გარდატეხა
залп ზალპი
залучати მოწვევა, მოზიდვა
залюбки სიამოვნებით
залякувати დაშინება
заманювати შეტყუება
замаскований შენიღბული

заїка замаскований
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замерзання გაყინვა
замерзати გაყინვა
замерзлий გაყინული
заметіль ქარბუქი
замикання ჩაკეტვა

მოკლე ჩართვა
замикати ჩაკეტვა
замилування აღტაცება, აღფრთოვანება
замислений ჩაფიქრებული
замислюватися ჩაფიქრება, შეფიქრიანება
замишляти ჩაფიქრება
заміжня დაქორწინებული,

დაოჯახებული, გათხოვილი
заміна შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
замінимий შენაცვლებადი
замінник შემცვლელი
замінований დანაღმული
заміновувати დანაღმვა
замінювати შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
заміняти შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
замість ნაცვლად, მაგივრად,

სამაგიეროდ
заміський ქალაქგარეთა
замітка შენიშვნა
замічати შენიშვნა
замішання დაბნეულობა
заміщати შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
заміщення შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
замкненість კარჩაკეტილობა
замкнутий ჩაკეტილი, კარჩაკეტილი
замкнутися ჩაკეტვა
замкнутість ჩაკეტილობა, კარჩაკეტილობა
замова დავალება

შეკვეთა, დაკვეთა
замовкший გაჩუმებული
замовлений შეკვეთილი
замовлення შეკვეთა, დაკვეთა
замовляти შეკვეთა
замовник შემკვეთი, დამკვეთი
замовчувати გაჩუმება
заможний შეძლებული
заможність შეძლებულობა
замок კოშკი

კლიტე
ბოქლომი

заморожений გაყინული
заморожування გაყინვა
заморожувати გაყინვა

заморський ზღვისიქითა, ზღვისიქითური
замучений გაწამებული, გაწვალებული,

დატანჯული
замучувати გაწამება
занавіска ფარდა
занадто ნამეტანი

ძალიან, ძალზე, უაღრესად
занапащений დაღუპული
занедбаний მიგდებული
занедужати ავად გახტომა
занепад გაჭირვება

უკუსვლა
занепокоєння წუხილი
занесений შემოტანილი
занехаювати მიგდება
заносити შეტანა, შემოტანა
занотовувати ჩაწერა, ჩანიშვნა
зануда აბეზარა
занудитися მოწყენა
заняття საქმიანობა
заохочення წახალისება
заохочувальний წამახალისებელი
заохочувати წახალისება
заочний დაუსწრებელი
заощадження დანაზოგი
заощаджувати ეკონომია, დაზოგვა
западина ღრმული
западня ხაფანგი, მახე
запаковувати შეხვევა

შეფუთვა
запал მხურვალება
запалений ანთებული, ცეცხლწაკიდებული

მხურვალე
запалення ანთება
запальний ანთებითი
запальничка სანთებელა
запалювання ანთება, აალება
запалювати ანთება, აალება
запаморочення თავბრუდახვევა
запаморочливий თავბრუდამხვევი
запам'ятовувати დამახსოვრება
запановувати ბატონობა, გაბატონება
запас მარაგი
запасання მომარაგება
запасати მომარაგება
запасний სათადარიგო
запатентувати დაპატენტება
запах სუნი
запашний სურნელოვანი
запевнений დარწმუნებული,

გულდაჯერებული
запевнювати დარწმუნება
запевняти დარწმუნება

замерзання запевняти
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запеклий გააფთრებული
заперечення შედავება, შეპასუხება
заперечувати შედავება, შეპასუხება
запечатувати დალუქვა
запилений დამტვერილი
запилення დამტვერვა
запилювати დამტვერვა
запис ჩანაწერი
записка ჩანაწერი
записувати ჩაწერა
запит მოთხოვნა
запитання კითხვა, შეკითხვა
запитувати კითხვა, შეკითხვა
запихати შეტენა
запівдарма ნახევარფასად
запізнення დაგვიანება
запізнілий დაგვიანებული
запізнюватися დაგვიანება
заплава ჭალა
заплакати ატირება
запланований დაგეგმილი
запланувати დაგეგმვა
заплата გადახდა
запліднення განაყოფიერება
запліднювати განაყოფიერება
запломбовувати დაპლომბვა
заплутаний არეული, აბნეული, აბდაუბდა,

ჩახლართული,
მოუწესრიგებელი,
გაურკვეველი

заплутаність არეულობა, ალიაქოთი,
მოუწესრიგებლობა,
უწესრიგობა, გაურკვევლობა

заплутувати ჩახლართვა
заплутуватися ჩახლართვა
заплющувати დახურვა, დახუჭვა
заплямувати დალაქავება
запобігання პრევენცია
запобігати თავიდან აცილება
запобіжний პრევენციული
запобіжник დამცველი
заповіданий ნაანდერძევი
заповідник ნაკრძალი
заповіт ანდერძი
заповнений შევსებული, გავსებული
заповнення ავსება, გავსება, შევსება
заповнювати ავსება, გავსება, შევსება
заподіювати მიყენება
запозичати სესხება
запозичення სესხება
заполонювати დატყვევება
запона ფარდა

запопадливий ბეჯითი, დაუზარებელი,
მონდომებული, გულმოდგინე

запор შეკრულობა
запорука თავდებობა
започаткований წამოწყებული
започатковувати წამოწყება
започаткування წამოწყება
заправка გამართვა
заправляти გამართვა
запроваджений შემოღებული
запровадження დანერგვა

შემოღება
запроваджувати დანერგვა

შემოღება
запроданець მოღალატე, გამცემი

გამყიდველი
запросити მოწვევა
запрохувати მოწვევა
запрошений მოწვეული, დაპატიჟებული
запрошення მოწვევა
запрошування მოწვევა
запрошувати მოწვევა
запрягати შებმა
запряжений შეკაზმული, შებმული
запряжка შებმა
запуск გაშვება
запускати გაშვება, ამუშავება
зап'ясток მაჯა
зараджувати რჩევა
заради გამო, გულისთვის
заражати გადადება

მოწამვლა
зараження გადადება

მოწამვლა
зараз ახლა
заразливий გადამდები
зараховування ჩათვლა

ჩარიცხვა
зараховувати ჩათვლა

ჩარიცხვა
зареєстрований რეგისტრირებული,

დარეგისტრირებული
зарезервований რეზერვირებული
заробіток გასამრჯელო
заробляти შოვნა
зародок ჩანასახი
зарозумілий ქედმაღალი, ქედმაღლური
зарозумілість ქედმაღლობა
зарплата ხელფასი
зарплатний სახელფასო
зарплатня ხელფასი
зарубіжжя საზღვარგარეთი, უცხოეთი
зарубіжний საზღვარგარეთული

запеклий зарубіжний
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зарубка ჭდე
заручення დანიშვნა
заручини ნიშნობა

ჯვრისწერა
заручник მძევალი
заряд მუხტი
заряджати დამუხტვა, დატენა
заряджений დამუხტული, დატენილი
зарядка დამუხტვა, დატენა
засада საფუძველი, საწყისი

საფარი
засвоєння ათვისება
засвоювати ათვისება
засекречений გასაიდუმლოებული
заселений შესახლებული, ჩასახლებული
заселення შესახლება
заселяти შესახლება
засилати გადასახლება
засинати ჩაძინება
засипати ჩაძინება

ამოვსება
მოყრა

засихати გაშრობა, ამოშრობა
засіб საშუალება
засідання სხდომა
засідати სხდომა
засідка საფარი
засланець გადასახლებული
засланий გადასახლებული
заслання გადასახლება
засліплювати დაბრმავება
заслоняти გადაფარება
заслуга დამსახურება, ღვაწლი, ამაგი
заслуговувати დამსახურება
заслужений დამსახურებული,

ღვაწლმოსილი
заслуховування მოსმენა
заслуховувати მოსმენა
засмага ნამზეური
засмагати გარუჯვა
засмаглий გარუჯული
засмажений შემწვარი
засмажувати შეწვა
засмердіти ამყრალება
засмічений დანაგვიანებული
засмічувати დანაგვიანება
засмоктувати შეწოვა
засмутити დანაღვლიანება, დამწუხრება,

დასევდიანება
засмучений ნაღვლიანი, სევდიანი,

მოწყენილი, დაღვრემილი,
სევდამორეული

засмучувати დანაღვლიანება, დამწუხრება,
დასევდიანება

заснований დაარსებული
засновник დამაარსებელი, დამფუძნებელი,

წამომწყები
засновування დაარსება, დაფუძნება
засновувати დაარსება, დაფუძნება
засовувати შედება

შეტენა
засоромлений შერცხვენილი, სირცხვილნაჭამი
заспокійливий დამაწყნარებელი,

დამამშვიდებელი
заспокоєння დაწყნარება, დამშვიდება
заспокоювання დაწყნარება, დამშვიდება
заспокоювати დაწყნარება, დამშვიდება
заспокоюватися დაწყნარება, დამშვიდება
застава გირაო, თავდება
застарівання მოძველება
застарівати მოძველება
застарілий მოძველებული, დრომოჭმული
застережений გაფრთხილებული
застереження შენიშვნა

გაფრთხილება
застерігати გაფრთხილება
застібати შეკვრა
застібка შესაკრავი
застій უძრაობა

შეგუბება
застосований გამოყენებული
застосовувати გამოყენება, მოხმარება
застосування გამოყენება, მოხმარება
застрайкувати გაფიცვა
застрахований დაზღვეული
застраховувати დაზღვევა
застрявати გაჭედვა
застряглий გაჭედილი
застувати გადაფარება

დახურვა, დახუჭვა
застуда გაცივება
застуджений გაცივებული
заступник მოადგილე
заступництво მფარველობა
засув ურდული
засувка ურდული
засуджений გასამართლებული
засудження გასამართლება

დაგმობა
засуджувати გასამართლება

დაგმობა
засукувати აკეცვა
засумувати მოწყენა
засуха გვალვა
засухостійкий გვალვაგამძლე

зарубка засухостійкий

Українсько-грузинський словник 61



засухостійкість გვალვაგამძლეობა
затвердження დამტკიცება
затверджувати დამტკიცება
затверділий გამყარებული
затвердіння გამყარება
зате თუმცა

მაგრამ
затемнений ჩაბნელებული
затемнення დაბნელება, ჩაბნელება
затемнювати დაბნელება, ჩაბნელება
затим მერე, შემდეგ
затиск მოჭერა

მომჭერი
затискати მოჭერა
затиснутий მოჭერილი
затихати დაწყნარება, დამშვიდება
затишний წყნარი

მყუდრო
затишність სიწყნარე, სიმყუდროვე
затишно წყნარად, მყუდროდ
затишок სიწყნარე, მყუდროება
затишшя მიწყნარება
затінений დაჩრდილული
затінок ჩრდილი
затінювати დაჩრდილვა
затока ყურე
затоплений დატბორილი
затоплення დატბორვა
затоплювати დატბორვა
затопляти დატბორვა
затоптувати გათელვა
затрата დანახარჯი
затремтіти აკანკალება
затриманий შეჩერებული

შეფერხებული, შეყოვნებული
затримання დაკავება
затримати დაკავება
затримка შეფერხება
затримувати შეჩერება, შეკავება

შეფერხება
затуляти გადაფარება

დახურვა, დახუჭვა
затьмарення დაბნელება, ჩაბნელება
затьмарювати დაბნელება, ჩაბნელება

დაჩრდილვა
затягувати ჩათრევა

გაჭიანურება
затятий თავგამოდებული,

თავგამეტებული
зауваження შენიშვნა
зафіксований ფიქსირებული
захаращений გავსებული, გადაჭედილი

захват აღტაცება, აღფრთოვანება
გატაცება, მიტაცება

захворювання დაავადება
захисний დაცვითი

დამცავი
захисник დამცველი, მცველი
захист დაცვა
захисток თავშესაფარი
захищати დაცვა
захищений დაცული
захід დასავლეთი

დაისი
західний დასავლეთის, დასავლური
західчанин დასავლელი
заховувати დამალვა, გადამალვა
заходи ზომები, ღონისძიებები
захоплений აღტაცებული,

აღფრთოვანებული
გატაცებული

захопленість აღტაცება, აღფრთოვანება
захоплення აღტაცება, აღფრთოვანება

გატაცება, მიტაცება
захопливий აღმაფრთოვანებელი
захоплювати აღტაცება, აღფრთოვანება

გატაცება, მიტაცება
მოტაცება

захоплюватися აღტაცება, აღფრთოვანება
зацікавлений დაინტერესებული
зацікавлювати დაინტერესება
зацькований გაწამებული, გაწვალებული,

დატანჯული
зачарований მოჯადოებული, მოხიბლული
зачарування მომხიბვლელობა
зачаття ჩასახვა
зачим რატომ, რისთვის
зачинатель წამომწყები
зачинати წამოწყება
зачинений დაკეტილი
зачиняти დაკეტვა

დახურვა
зачіпати შეხება

მოდება
зачіска ვარცხნილობა
зачісувати ვარცხნა, დავარცხნა
зашморг მარყუჟი
заява განცხადება
заявка განაცხადი
заявлення განცხადება
заявляти განცხადება
збавляти დაკლება
збагачений გამდიდრებული
збагачення გამდიდრება
збагачувати გამდიდრება

засухостійкість збагачувати
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збагнення ჩაწვდომა, გაცნობიერება
збагнути ჩაწვდომა, გაცნობიერება
збалансований გაწონასწორებული,

დაბალანსებული
збанкрутілий გაკოტრებული
збезчещений ნამუსახდილი
збентежений შერცხვენილი

აღელვებული, შეწუხებული,
შეშფოთებული

збереження დანაზოგი
შენახვა

зберігати ეკონომია, დაზოგვა
შენახვა

збивати ჩამოგდება
აბნევა
ათქვეფა

збирання შეგროვება, დაგროვება
აწყობა

збирати აწყობა
შეგროვება
მოგროვება
აღება
აკრეფა, მოკრეფა
შეკრება

збиратися შეგროვება, დაგროვება
თავმოყრა
მომზადება

збитий ათქვეფილი
збитковий წამგებიანი
збиток დანაკარგი

ზარალი
збіг თანხვედრა, დამთხვევა
збіднілий გაღარიბებული, გაღატაკებული
збіднювати გაღარიბება, გაღატაკება
збіжжя მარცვლეული
збіжність კრებადობა
збільшення ზრდა, მატება

გამრავლება, გამსხვილება
გადიდება

збільшувальний გამადიდებელი
збільшувати გაზრდა, გამრავლება

გადიდება
збір შეკრება

მოსაკრებელი
збірка კრებული
збірний ნაკრები
збочення გადახრა, გადახვევა
збройний შეიარაღებული
зброя იარაღი
збруя აბჯარი

აკაზმულობა
збувати გასაღება
збуджений აგზნებული

збудження აგზნება
збуджувати აღძვრა
збудований აშენებული
збурювати აღშფოთება
зваба ცდუნება

ხიბლი
зваблювання ცდუნება
зваблювати ცდუნება, შეცდენა
звабний მაცდური
звабниця შემცდენი, მაცდუნებელი
звабність მაცდურობა
звада შუღლი
зважати მხედველობაში მიღება,

გათვალისწინება
зважаючи გათვალისწინებით
зважений აწონილი, აწონილ-დაწონილი,

მოზომილი
зважувати აწონა
звання წოდება
зварений შედუღებული
зварник შემდუღებელი
зварювання შედუღება
зварювати შედუღება
звати რქმევა
зведення ცნობა
звернення მიმართვა
звертання მიმართვა
звертати მობრუნება, დაბრუნება

მიქცევა
звертатися მობრუნება, დაბრუნება

მიმართვა
зверху ზემოდან
звивина ხვეული
звивистий ხვეული, კლაკნილი
звикати შეჩვევა, შეგუება
звиклий ჩვეული

შეჩვეული, შეგუებული,
მიჩვეული

звинувачення დაბრალება, დადანაშაულება
звинувачувати დაბრალება, დადანაშაულება
звироднілий გადაგვარებული,

გადაჯიშებული
звитяга გამარჯვება
звитяжець გამარჯვებული
звичай ჩვეულება
звичайний ჩვეულებრივი
звичайно ჩვეულებრივად,

ჩვეულებისდაგვარად
თავისთავად, რა თქმა უნდა,
რასაკვირველია, ბუნებრივია

звичка ჩვევა
звичний ჩვეულებრივი

ჩვეული

збагнення звичний
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звід კრებული
звіддалік შორიდან
звідки საიდან

საიდანაც
звідси ამიერიდან

აქედან
звіздар ვარსკვლავთმრიცხველი
звільнений განთავისუფლებული
звільнення განთავისუფლება, გადაყენება,

დათხოვნა
звільнювати განთავისუფლება, გადაყენება,

დათხოვნა
звір მხეცი, ცხოველი, ნადირი

ხრამი
звірення შედარება, შეჯერება
звіринець სამხეცე
звіробій კრაზანა
звіроподібний ცხოველისმაგვარი, ცხოველური
звірство მხეცობა
звіряти შედარება, შეჯერება

განდობა
звірячий მხეცური, ცხოველური
звісно თავისთავად, რა თქმა უნდა,

რასაკვირველია, ბუნებრივია
звістка ამბავი, ცნობა
звіт ანგარიში
звітний საანგარიშო
зволікання დაყოვნება
зволікати დაყოვნება
зворот შესახვევი
зворотний უკანა

შებრუნებული
зворотність შებრუნებადობა
зворушений გულაჩუყებული
звуження დავიწროება
звужувати დავიწროება
звук ხმა

ბგერა
звуковий ბგერითი

ხმოვანი
звукооператор ხმის ოპერატორი
звучати ჟღერა
звучний ჟღერადი
звучність ჟღერადობა
зв'язаний შეკრული

დაკავშირებული
зв'язка იოგი
зв'язний ბმული
зв'язок კავშირი

კავშირგაბმულობა
ბმა

зв'язувати შეკვრა
შეერთება, დაკავშირება

згага წყურვილი
ძმარვა, გულძმარვა

згаданий ხსენებული, მოხსენიებული,
ნახსენები

згадування მოხსენიება
згадувати გახსენება, ხსენება, მოხსენიება,

მოგონება
згарище ნახანძრალი
згаслий ჩამქრალი
згинати დაკეცვა, მოკეცვა
згідний თანახმა
згідно თანახმად, მიხედვით
зговір შეთქმულება, კონსპირაცია
згода თანხმობა
згодом მერე, შემდეგ
зголоднілий დამშეული
згорання წვა
згорілий დამწვარი
згорток შეკვრა
зграбний პროპორციული

ტანადი, მოხდენილი,
ტანწერწეტა

зграя ხროვა
გუნდი

згруповувати დაჯგუფება
згублений დაკარგული
згубний დამღუპველი
згуртовувати დაჯგუფება

დარაზმვა
зґвалтований გაუპატიურებული
зґвалтування გაუპატიურება
зґвалтувати გაუპატიურება
здавання ჩაბარება
здавати ჩაბარება
здаватися ჩაბარება

დანებება
მოჩვენება

здавлювати მოჭერა
здавна ოდიდან, ძველთაგან
здалека შორიდან
здатний ვარგისი, გამოსადეგი

შემძლე, უნარიანი
здатність უნარიანობა
здача ხურდა
здебільше მეტწილად, ძირითადად
здебільшого მეტწილად, ძირითადად
здибати შეხვედრა
здивований გაოცებული, გაკვირვებული,

განცვიფრებული
здібний მარჯვე, უნარიანი
здібність უნარი

звід здібність
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здійсненний განხორციელებული,
შესრულებული
განხორციელებადი,
შესრულებადი

здійснення განხორციელება, შესრულება,
ხორცშესხმა

здійснювати განხორციელება, შესრულება,
ხორცშესხმა

здобич ნადავლი
здобувати მოპოვება

მოხვეჭა
здобуток მიღწევა, მონაპოვარი
здогад ვარაუდი
здолати დაძლევა

გადალახვა
здороватися მისალმება
здоровий ჯანმრთელი, ჯანსაღი

საღი
მოზრდილი

здорово ძალიან
კარგად
ჯანსაღად

здоров'я ჯანმრთელობა
здружуватися დამეგობრება
здурілий გამოშტერებული
здуріти გამოშტერება
зебра ზებრა
зелений მწვანე
зеленоокий მწვანეთვალება
зеленуватий მომწვანო
зеленушка მწვანულა
зелень მწვანილი
земельний მიწის
землеволодіння მიწათმფლობელობა
землекористування მიწათსარგებლობა
землерийка ბიგა
землероб მიწათმოქმედი
землеробство მიწათმოქმედება
землетрус მიწისძვრა
земля დედამიწა

მიწა
ხმელეთი

земляний მიწის
земний მიწიერი
земноводний წყალხმელეთა
зеніт ზენიტი
зенітний საზენიტო
зернина მარცვალი
зерно მარცვლეული
зефір ზენაქარი
з'єднаний გაერთიანებული
з'єднання გაერთიანება
з'єднувати გაერთიანება

ззаду უკნიდან
ззовні გარედან
зигзаг ზიგზაგი
зигзагоподібний ზიგზაგისებრი
зигокактус ზიგოკაქტუსი
зигота ზიგოტა
зизифус უნაბი
зима ზამთარი
зимівля გამოზამთრება
зимний ცივი
зимно ცივად
зимовий ზამთრის
зимостійкий ზამთარგამძლე
зимувати გამოზამთრება
зиск სარგებელი
зичити სურვილი, წადილი
зичливий კეთილმოსურნე
зі -თან
зібганий დაჭმუჭნული
зібраний შეკრებილი, თავმოყრილი,

შეგროვებული
აწყობილი

зібрання კრება
зівання მთქნარება
зів'ялий დამჭკნარი
зігнорований იგნორირებული
зізнаватися აღიარება
зілля ბანგი, წამალი
зіниця გუგა
зіпсований გაფუჭებული
зіпсувати დაზიანება, გაფუჭება, მოშლა
зір მხედველობა

მზერა
зірка ვარსკვლავი
зіркий თვალგამჭრიახი
зірочка ვარსკვლავი
зірочник ჟუნჟრუკი
зіскрібати გადაფხეკა
зіставлення შედარება, შეჯერება
зіставляти შედარება, შეჯერება
зіткнення შეტაკება

შერკინება
зітхання ამოსუნთქვა, ამოოხვრა
зітхати ამოსუნთქვა, ამოოხვრა
з'їдати შეჭმა
з'їдений შეჭმული
з'їзд ყრილობა
з'їсти შეჭმა
злагода თანხმობა
злато ოქრო
злегка ცოტა, ოდნავ
злива თავსხმა წვიმა
зливати შერწყმა

здійсненний зливати

Українсько-грузинський словник 65



зливок ზოდი
злигодні გასაჭირი, გაჭირვება
злидар ღარიბი, ღატაკი, მათხოვარი
злидень ღარიბი, ღატაკი, მათხოვარი
злий ავი, ბოროტი
злинка ცხენისკუდა
злити გაბრაზება
злитий შერწყმული
злиття შერწყმა
зліва მარცხნიდან
злісний ავი, ავგული
злісність სიავე
злість სიავე
зліт აფრენა, გაფრენა
злітати აფრენა, გაფრენა
зліченний თვლადი
зліченність თვლადობა
зло ბოროტება, სიბოროტე
злоба სიავე
злобний ავი, ავგული
злободенний საჭირბოროტო
зловживання ბოროტად გამოყენება
зловживати ბოროტად გამოყენება
зловмисний ბოროტი, ბოროტგანზრახული
зловтіха ღვარძლიანობა
зловтішний ღვარძლიანი
злодій ქურდი
злодійство ქურდობა
злодійський ქურდული
злодюга ქურდი
злопам'ятний გულღვარძლიანი
злопам'ятність გულღვარძლიანობა
злочин ბოროტმოქმედება, დანაშაული
злочинець ბოროტმოქმედი, დამნაშავე
злочинність დამნაშავეობა
злоякісний ავთვისებიანი
злука კავშირი, გაერთიანება
зляканий შეშინებული
змагання შეჯიბრი
змагати დაძლევა

შეძლება
змазувати დაზეთვა
змалку პატარაობიდან, ბავშვობიდან
змарнілий გამოფიტული

გამხდარი
змарнований გაფლანგული
змащений დაზეთილი
змащення დაზეთვა
змащування დაზეთვა
зменшений დაპატარავებული
зменшувальний კნინობითი
зменшувати შემცირება

დაპატარავება

змерзлий გაყინული
змієголовник გველთავა
змієїд ძერაბოტი
змієносець გველისმჭერი
змієхвістка გველკუდა
змій გველეშაპი

ფრანი
зміна ცვლილება

ცვლა
მონაცვლეობა

змінений შეცვლილი
змінення ცვლილება
змінювати შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
змінюватися შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
зміст შინაარსი
змістовий შინაარსობრივი
змістовний შინაარსიანი
зміцнений გამყარებული
зміцнювати გამყარება

გამაგრება, განმტკიცება
змішаний შერეული
змішування შერევა, არევა, აბნევა
змішувати შერევა, არევა, აბნევა
змішувач შემრევი
змія გველი
змова შეთქმულება, კონსპირაცია
змога საშუალება

უნარი
ხელსაყრელი შემთხვევა

зморений დაღლილი
зморшка ნაოჭი
зморшкуватий დანაოჭებული, ნაოჭებიანი
зморшок ხარისფაშვა
змучуватися გაწამება
змушений იძულებული
змушення იძულება
змушувати იძულება
зм'якшувати შერბილება
зм'якшуючий შემარბილებელი
знавець მცოდნე, ჩახედული
знада ცდუნება
знаджувати ცდუნება, შეცდენა

მოხიბვლა, მოჯადოება
знайдений ნაპოვნი
знайомий ნაცნობი

ცნობილი
знайомити გაცნობა
знайомитися გაცნობა
знайомство გაცნობა

ნაცნობობა
знайти პოვნა, მოძებნა, მიგნება

зливок знайти
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знак ნიშანი
знаменитий ცნობილი, სახელგანთქმული,

სახელოვანი
знаменний აღსანიშნავი

ყურადსაღები, საყურადღებო,
საგულისხმო

знаменник მნიშვნელი
знамено დროშა
знання ცოდნა
знаряддя იარაღი
знати ცოდნა
знатний ცნობილი, სახელგანთქმული

დიდგვაროვანი
знать თავად-აზნაურობა
знахабнілий გათავხედებული
знахар ექიმბაში
знахарство ექიმბაშობა
знахідка მონაპოვარი
знаходження პოვნა, მოძებნა, მიგნება
знаходити პოვნა, მოძებნა, მიგნება
значення მნიშვნელობა
значимий მნიშვნელოვანი
значити აღნიშვნა
значний მნიშვნელოვანი

არსებითი
значність არსებითობა
значно არსებითად, მნიშვნელოვნად
значок ნიშანი
знаючий მცოდნე, ჩახედული
знебарвлювання გაუფერულება
знебарвлювати გაუფერულება
зневажання უგულებელყოფა
зневажати უგულებელყოფა
зневажливий უგულებელმყოფელი
зневіра გულგატეხილობა
зневірений რწმენადაკარგული
зненависть სიძულვილი
зненацька უცებ, მოულოდნელად, უეცრად
знесилений ძალგამოცლილი,

ძალებდაშრეტილი
знесилля უძლურება
знехотя უხალისოდ
знехтування უგულებელყოფა
знехтувати უგულებელყოფა
знецінений გაუფასურებული,

ფასდაკარგული
знецінення გაუფასურება
знешкоджений გაუვნებელყოფილი,

უვნებელყოფილი
знешкоджування უვნებელყოფა
знешкоджувати გაუვნებლება, გაუვნებელყოფა,

უვნებელყოფა
знижений დაწეული

зниження დაწევა
знижка ფასდაკლება, ჩამოფასება
знижувати დაწევა
знижуватися დაწევა
знизу ქვევიდან, ქვემოდან
зникання გაქრობა, დაკარგვა, გაუჩინარება
зникати გაქრობა, დაკარგვა, გაუჩინარება
зниклий გაუჩინარებული
знищений განადგურებული
знищення განადგურება, მოსპობა,

ამოწყვეტა, ამოხოცვა, გაჟლეტა
знищувати განადგურება, მოსპობა,

ამოწყვეტა, ამოხოცვა, გაჟლეტა
зніжений განაზებული
знімати მოხსნა

გადაღება
знімок სურათი
зніт წყალნაწყენი
зніяковіння უხერხულობა
знов კვლავ, ისევ
знову კვლავ, ისევ
знос ცვეთა
зношений გაცვეთილი, დაცვეთილი
зношування ცვეთა
зношувати ცვეთა, გაცვეთა
знущання წვალება, წამება

აბუჩად აგდება
знущатися წვალება, წამება

აბუჩად აგდება
зо -გან

-დან
зобов'язаний ვალდებული
зобов'язання ვალდებულება, მოვალეობა
зобов'язувати ვალდებულების დაკისრება
зображати გამოხატვა, გამოსახვა
зображення გამოსახულება
зображувати გამოხატვა, გამოსახვა
зовиця მული
зовнішнє გარეგნულად
зовнішній გარე, გარეთა

საგარეო
გარეგანი, გარეგნული

зовнішність გარეგნობა, იერი, იერსახე
зовсім სულ, სრულიად, მთლად
зодіак ზოდიაქო
зозулинець გუგულისკაბა
зозуля გუგული
зойк ყვირილი, კივილი
зокрема განსაკუთრებით
зола ნაცარი
золотар ოქრომჭედელი
золотарство ოქრომჭედლობა
золотий ოქროს

знак золотий
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золотистий ოქროსფერი
золотити მოოქროება
золото ოქრო
золотомушка ნარჩიტა
золотоносний ოქროს შემცველი
золотоочка ოქროთვალა
золототисячник ასისთავა
золотошукач ოქროსმაძიებელი
золотушник ოქროწკეპლა
золочений მოოქროვილი
зона ზონა
зонд ზონდი
зондування ზონდირება
зонт ქოლგა
зонтик ქოლგა
зонтоподібний ქოლგისებრი
зоолог ზოოლოგი
зоологічний ზოოლოგიური
зоологія ზოოლოგია
зоомагазин ზოომაღაზია
зоопалеонтологія ზოოპალეონტოლოგია
зоопарк ზოოპარკი
зоопланктон ზოოპლანქტონი
зорепад ვარსკვლავთა ცვენა
зорепоклонник ვარსკვლავთთაყვანისმცემელი
зорепоклонництво ასტროლატრია,

ვარსკვლავთთაყვანისცემა
зорепоклонство ასტროლატრია,

ვარსკვლავთთაყვანისცემა
зоряний ვარსკვლავებიანი
зосереджений კონცენტრირებული
зосереджувати ყურადღების გამახვილება,

კონცენტრირება
зосереджуватися ყურადღების გამახვილება,

კონცენტრირება
зошит რვეული
зрада ღალატი

მრუშობა
зраджувати ღალატი

მრუშობა
зрадливий მოღალატე
зрадник მოღალატე
зрадниця მოღალატე
зразковий სანიმუშო, სამაგალითო
зразок ნიმუში
зрештою საბოლოოდ
зривати მოწყვეტა

ჩაშლა
зрідка იშვიათად
зрілий მწიფე

მომწიფებული
зрілість სიმწიფე

зріст ზრდა
აღმავლობა
სიმაღლე

зробити ჩადენა, გაკეთება
зроблений გაკეთებული
зрозумілий მკაფიო, გასაგები
зрозуміло გარკვევით, გასაგებად
зрозуміти გაგება
зрошення მორწყვა
зрошувальний სარწყავი
зрошування მორწყვა
зрошувати მორწყვა
зруйнований დაქცეული, გაჩანაგებული
зруйнування ნგრევა, დანგრევა, დაქცევა,

გაჩანაგება
зручний მოსახერხებელი, მოხერხებული
зручність მოხერხებულობა
зручно მოსახერხებლად,

მოხერხებულად
зсередини შიგნიდან
зсковзувати ჩასრიალება
зскрібати ამოფხეკა
зсув წანაცვლება, ძვრა

მეწყერი
зсувонебезпечний მეწყერსაშიში
зсувонебезпечність მეწყერსაშიშროება
зуб კბილი
зубний კბილის
зубочистка კბილსაჩიჩქნი
зубр დომბა
зубрити ზუთხვა, დაზუთხვა,

დაზეპირება
зубчастий კბილებიანი
зумовлювати განპირობება
зупинитися შეჩერება
зупинка გაჩერება
зупиняти გაჩერება
зусилля ძალისხმევა
зустріч შეხვედრა
зустрічати შეხვედრა

დახვედრა
зустрічатися შეხვედრა
зустрічний შემხვედრი
зухвалий თავხედი, კადნიერი
зшивати შეკერვა
зштовхуватися შეჯახება, დაჯახება
зяблик სკვინჩა, ნიბლია
зябра ლაყუჩები
з'являтися გამოჩენა
з'ясований გარკვეული
з'ясовувати გარკვევა, ცხადყოფა,

ნათელყოფა

золотистий з'ясовувати

Українсько-грузинський словник 68



з'ясування გარკვევა, ცხადყოფა,
ნათელყოფა

зять სიძე
і და
іберієць იბერიელი
іберійський იბერიული
ібіс იბისი
іволга მოლაღური
іглиця ნემსთევზა
ігнорувати იგნორირება, უგულებელყოფა
іграшка სათამაშო
ігровий სათამაშო
ігуана იგუანა
ігуменя აბატისა
ідеал იდეალი
ідеалізація იდეალიზება
ідеалізм იდეალიზმი
ідеалізувати იდეალიზება
ідеаліст იდეალისტი
ідеалістичний იდეალისტური
ідеальний იდეალური
ідеальність იდეალურობა
ідейний იდეური
ідентифікація იდენტიფიკაცია
ідентифікувати იდენტიფიცირება
ідентичний იდენტური
ідентичність იდენტურობა

ვინაობა
ідеолог იდეოლოგი
ідеологізований იდეოლოგიზირებული
ідеологічний იდეოლოგიური
ідеологія იდეოლოგია
ідея იდეა
ідилічний იდილიური
ідилія იდილია
ідіома იდიომი
ідіоматичний იდიომატური
ідіот იდიოტი
ідіотизм იდიოტიზმი
ідіотський იდიოტური
ідо იდო
ідол კერპი
ідолопоклонник კერპთაყვანისმცემელი
ідолопоклонницький კერპთაყვანისმცემლური
ідолопоклонство კერპთაყვანისმცემლობა
ієрархічний იერარქიული
ієрархія იერარქია
ієрогліф იეროგლიფი
із -გან

-დან
іззовні გარედან
ізобара იზობარი
ізобаричний იზობარული

ізокліна იზოკლინი
ізольований იზოლირებული
ізолювання იზოლირება
ізолювати იზოლირება
ізолятор იზოლატორი
ізоляціонізм იზოლაციონიზმი
ізоляціоніст იზოლაციონისტი
ізоляціоністський იზოლაციონისტური
ізоляція იზოლაცია
ізомерія იზომერია
ізометричний იზომეტრიული
ізометрія იზომეტრია
ізоморфізм იზომორფიზმი,

ურთიერთცალსახა ასახვა
ізоморфний იზომორფული
ізострічка იზოლენტი
ізотерма იზოთერმი
ізотермічний იზოთერმული
ізотоп იზოტოპი
ізотопічний იზოტოპური
ізотопний იზოტოპური
ізохронізм იზოქრონიზმი
ізохронний იზოქრონული
ізумруд ზურმუხტი
ізюм ჩამიჩი

ქიშმიში
ікластий ეშვიანი
ікло ეშვი
ікона ხატი
іконка ხატი
ікра ქვირითი

ხიზილალა
ілюзіоніст ილუზიონისტი
ілюзія ილუზია
ілюмінація ილუმინაცია
ілюстративний საილუსტრაციო
ілюстрація ილუსტრაცია
ілюстрований ილუსტრირებული
ілюструвати ილუსტრირება
імам იმამი
імбир ჯანჯაფილი, კოჭა
іменини დღეობა
іменний სახელობითი
іменник არსებითი სახელი
імення სახელი
іменувати დასახელება

დარქმევა
імідж იმიჯი
імітатор იმიტატორი
імітація იმიტაცია
імітований იმიტირებული
імітувати იმიტირება
імла ნისლი, ბურუსი

з'ясування імла
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іммігрант იმიგრანტი
імміграція იმიგრაცია
іммігрувати იმიგრირება
імовірний შესაძლო, სავარაუდო,

ალბათური, შემთხვევითი
імовірність ალბათობა
імовірно სავარაუდოდ, ალბათ
імператор იმპერატორი
імператорство იმპერატორობა
імператорський იმპერატორული
імператриця იმპერატრიცა
імперіалізм იმპერიალიზმი
імперіаліст იმპერიალისტი
імперіалістичний იმპერიალისტური
імперія იმპერია
імплантація იმპლანტაცია, გადანერგვა
імпорт იმპორტი
імпортер იმპორტიორი
імпортний იმპორტული
імпортування იმპორტირება
імпортувати იმპორტირება
імпотент იმპოტენტი
імпотенція იმპოტენცია
імпресаріо იმპრესარიო
імпресіонізм იმპრესიონიზმი
імпресіоніст იმპრესიონისტი
імпресіоністський იმპრესიონისტული
імпровізатор იმპროვიზატორი
імпровізація იმპროვიზაცია
імпровізувати იმპროვიზება
імпульс იმპულსი
імпульсивний იმპულსური
імунізація იმუნიზაცია
імунітет იმუნიტეტი
імунолог იმუნოლოგი
імунологічний იმუნოლოგიური
імунологія იმუნოლოგია
імунотерапія იმუნოთერაპია
ім'я სახელი
інакше სხვაგვარად, სხვანაირად
інаугурація ინაუგურაცია
інвалід ინვალიდი
інвалідність ინვალიდობა
інваріант ინვარიანტი
інвентар ინვენტარი
інвентаризація ინვენტარიზაცია
інверсія ინვერსია, შებრუნება
інвестиційний საინვესტიციო
інвестиція ინვესტიცია
інвестор ინვესტორი
інвестувати ინვესტირება
інволюція ინვოლუცია
інгалятор ინჰალატორი

інгаляція ინჰალაცია
інгредієнт ინგრედიენტი
індекс ინდექსი
індивід ინდივიდი
індивідуалізм ინდივიდუალიზმი
індивідуаліст ინდივიდუალისტი
індивідуалістський ინდივიდუალისტური
індивідуальний ინდივიდუალური
індивідуальність ინდივიდუალობა
індиго ინდიგო
індиговий ინდიგოსფერი
індик ინდაური
індикатор ინდიკატორი
індиферентний გულგრილი
індиферентність გულგრილობა
індиферентно გულგრილად
індичка ინდაური
індіанець ინდოელი
індіанка ინდოელი
індієць ინდიელი
індій ინდიუმი
індійський ინდური
індоєвропеєць ინდოევროპელი
індоєвропейський ინდოევროპული
індонезієць ინდონეზიელი
індонезійський ინდონეზიური
індуїзм ინდუიზმი
індуктивний ინდუქციური, საინდუქციო
індукування ინდუცირება
індукція ინდუქცია
індульгенція ინდულგენცია
індус ინდუსი
індустріалізація ინდუსტრიალიზაცია
індустріалізм ინდუსტრიალიზმი
індустріалізувати ინდუსტრიალიზება
індустріальний ინდუსტრიული
індустрія ინდუსტრია
інертний ინერტული
інертність ინერტობა, ინერტულობა
інерція ინერცია
ін'єкція ინიექცია
інженер ინჟინერი
інжир ლეღვი
іній თრთვილი
ініціал ინიციალი
ініціатива ინიციატივა
ініціатор ინიციატორი
інквізитор ინკვიზიტორი
інквізиція ინკვიზიცია
інки ინკები
інкогніто ინკოგნიტო
інколи ხანდახან, შიგადაშიგ,

დროდადრო, დროგამოშვებით

іммігрант інколи
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інкубатор ინკუბატორი
інкубація ინკუბაცია
інноватор ინოვატორი
інноваційний ინოვაციური
інновація ინოვაცია
іноді ხანდახან, შიგადაშიგ,

დროდადრო, დროგამოშვებით
іноземець უცხოელი
іноземний უცხოური
інопланетянин უცხოპლანეტელი
інсектарій ინსექტარიუმი
інсектицид ინსექტიციდი
інсектолог ენტომოლოგი, ინსექტოლოგი
інсектологія ენტომოლოგია, ინსექტოლოგია
інспектор ინსპექტორი
інспектувати ინსპექტირება
інспекція ინსპექცია
інспірація შთაგონება
інспірований ინსპირირებული
інсталювати დაინსტალირება
інсталяція დაინსტალირება
інстанція ინსტანცია
інстинкт ინსტინქტი
інстинктивний ინსტინქტური
інститут ინსტიტუტი
інституційний ინსტიტუციონალიზებული
інституціоналізація ინსტიტუციონალიზება
інструктор ინსტრუქტორი
інструктувати წვრთნა
інструкція ინსტრუქცია
інструмент ინსტრუმენტი, იარაღი
інструменталіст ინსტრუმენტალისტი
інструментальний ინსტრუმენტალური
інсулін ინსულინი
інсуліновий ინსულინის
інсульт ინსულტი
інтеграл ინტეგრალი
інтегральний ინტეგრალური
інтеграція ინტეგრაცია
інтегрований ინტეგრირებული
інтегрувати ინტეგრირება
інтелект ინტელექტი
інтелектуалізм ინტელექტუალიზმი
інтелектуальний ინტელექტუალური
інтелігент ინტელიგენტი
інтелігенція ინტელიგენცია
інтенсивний ინტენსიური
інтенсивність ინტენსიურობა
інтерактивний ინტერაქტიული
інтервал ინტერვალი, შუალედი
інтервенція ჩარევა

ინტერვენცია
інтерв'ю ინტერვიუ

інтерес ინტერესი
інтересний საინტერესო
інтересно საინტერესოდ, საინტერესოა
інтер'єр ინტერიერი
інтернат ინტერნატი
інтернаціоналізація ინტერნაციონალიზაცია
інтернаціоналізм ინტერნაციონალიზმი
інтернаціоналізований ინტერნაციონალიზებული
інтернаціоналіст ინტერნაციონალისტი
інтернаціональний ინტერნაციონალური
інтернет ინტერნეტი
інтерпеляція ინტერპელაცია
інтерполювати ინტერპოლირება
інтерполятор ინტერპოლატორი
інтерполяція ინტერპოლაცია
інтерпретатор ინტერპრეტატორი
інтерпретація ინტერპრეტაცია
інтерпретувати ინტერპრეტირება
інтерскандинавський ინტერსკანდინავიული
інтерфейс ინტერფეისი
інтерференція ინტერფერენცია
інтерферометр ინტერფერომეტრი
інтерферометрія ინტერფერომეტრია
інтимний ინტიმური
інтимність ინტიმურობა
інтоксикація ინტოქსიკაცია
інтонація ინტონაცია
інтранет შიდა ქსელი
інтрига ინტრიგა
інтриган ინტრიგანი
інтриганка ინტრიგანი
інтродукція ინტროდუქცია
інтуїтивний ინტუიციური
інтуїція ინტუიცია
інфаркт ინფარქტი
інфекційний ინფექციური
інфекція ინფექცია
інфікований ინფიცირებული,

დაინფიცირებული
інфільтрація ინფილტრაცია
інфінітозимальний ინფინიტიზემალური,

უსასრულოდ მცირე
інфляційний ინფლაციური
інфляція ინფლაცია
інформатика ინფორმატიკა
інформатор ინფორმატორი
інформаційний საინფორმაციო
інформація ინფორმაცია
інформування ინფორმირება
інформувати ინფორმირება
інфразвук ინფრაბგერა
інфраструктура ინფრასტრუქტურა
інфрачервоний ინფრაწითელი

інкубатор інфрачервоний
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інфузорія ინფუზორია
інцидент ინციდენტი
інший მეორე, სხვა
іншомовний უცხოენოვანი
іон იონი
іонізація იონიზაცია
іонізувати იონიზირება
іонний იონური
іоносфера იონოსფერო
іоносферний იონოსფერული
іподром იპოდრომი
іпохондричний იპოქონდრული
іпохондрія იპოქონდრია
іракець ერაყელი
іракський ერაყული
іранець ირანელი
іранський ირანული
ірбіс ირბისი, თეთრი ლეოპარდი
іржа ჟანგი
іржавий ჟანგიანი, დაჟანგული,

ჟანგმოდებული
іржавіння ჟანგვა, დაჟანგვა
іржавіти ჟანგვა, დაჟანგვა
іригаційний სარწყავი
іригація მორწყვა
іридій ირიდიუმი
іридоцикліт ირიდოციკლიტი, თვალის

ფერადი გარსის ანთება
ірис ზამბახი

ირისი, თვალის ფერადი გარსი
ірландець ირლანდიელი
ірландський ირლანდიური
іронічний ირონიული
іронія ირონია
ірраціональний ირაციონალური
іскра ნაპერწკალი
іскрити ნაპერწყლების ყრა
іслам ისლამი, მაჰმადიანობა
ісламіст ისლამისტი
ісламістський ისლამისტური
ісламський ისლამური, მაჰმადიანი
ісландець ისლანდიელი
ісландський ისლანდიური
існування არსებობა
існувати არსებობა
існуючий არსებული
іспанець ესპანელი
іспанський ესპანური
іспанськомовний ესპანურენოვანი
іспит გამოცდა
істерика ისტერიკა
істеричний ისტერიული
істерія ისტერია

істина ჭეშმარიტება
істинний ნამდვილი, ნაღდი
історик ისტორიკოსი
історичний ისტორიული
історіограф ისტორიოგრაფი
історіографічний ისტორიოგრაფიული
історіографія ისტორიოგრაფია
історія ისტორია
істота არსება
істотний არსებითი
істотність არსებითობა
істотно არსებითად, მნიშვნელოვნად
італієць იტალიელი
італійський იტალიური
італійськомовний იტალიურენოვანი
ітеративний იტერაციული
ітерація იტერაცია
іти სვლა
ітрій იტრიუმი
іхтіозавр იქთიოზავრი
іхтіологічний იქთიოლოგიური
іхтіологія იქთიოლოგია
ішіас იშიასი
іще კიდევ
їда ჭამა
їдальня სასადილო
їжа საჭმელი
їжак ზღარბი
їжачок ზღარბი
їжовик ზღარბასოკო
їзда მგზავრობა

სიარული
їздити მგზავრობა

სიარული
її მას
їсти ჭამა
їстівний რომელიც იჭმევა
їх მათ
їхати მოგზაურობა, გადაადგილება
їхній მათი
й და
ймовірний შესაძლო, სავარაუდო,

ალბათური, შემთხვევითი
ймовірність ალბათობა
ймовірно სავარაუდოდ, ალბათ
йога იოგა
його მას

მისი
йогурт იოგურტი
йод იოდი
йорж ჩიქვი
кабан ტახი
кабарга მუშკი

інфузорія кабарга
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кабаре კაბარე
кабачок ყაბაყი
кабель კაბელი
кабіна კაბინა
кабінет კაბინეტი
каблучка ბეჭედი
кабріолет კაბრიოლეტი
кава ყავა
кавалер კავალერი
кавалерія კავალერია
кавказець კავკასიელი
кавказький კავკასიური
кавник ყავადანი
кавоварка ყავადანი
кавун საზამთრო
кав'яр ქვირითი

ხიზილალა
кав'ярня ყავახანა
кадет კადეტი
кадмій კადმიუმი
кадр კადრი
кадри კადრები
кадровий საკადრო
кажан ღამურა
кажаноподібний ღამურასებრი
казан ქვაბი
казарма ყაზარმა
казати ლაპარაკი
казеїн კაზეინი
казино სამორინე, კაზინო
казка ზღაპარი, არაკი
казкар მეზღაპრე
казковий ზღაპრული
кайдани ბორკილი
кайма არშია
кайман კაიმანი
какаду კაკადუ
какао კაკაო
какофонічний კაკოფონიური
какофонія კაკოფონია
кактус კაქტუსი
кактусівник მეკაქტუსე
кактусівництво მეკაქტუსეობა
кактусоподібний კაქტუსისებრი
кал განავალი
каламутний მღვრიე, ამღვრეული
калан ზღვის წავი
калатати ცემა, გალახვა
калейдоскоп კალეიდოსკოპი
калейдоскопічний კალეიდოსკოპური
календар კალენდარი
календарний კალენდარული
калина ძახველი

калинка ძახველი
калібр კალიბრი
калібрування დაკალიბრება
калібрувати დაკალიბრება
каліграфічний კალიგრაფიული
каліграфія კალიგრაფია
калій კალიუმი
каліка ხეიბარი
калічення დასახიჩრება
калічити დასახიჩრება
калориметр კალორიმეტრი
калориметрія კალორიმეტრია
калорійний კალორიული
калорійність კალორიულობა
калорія კალორია
калоша კალოში
калька კალკი
калькулятор კალკულატორი
кальмар კალმარი
кальцеолярія კალცეოლარია
кальцій კალციუმი
кальян ნარგილე
калюжа გუბე
калюжниця დიდბაია, ჭყანტა
калярепа კოლრაბი
камбала კამბალა
камелія კამელია
каменепад მეწყერი
камера კამერა

საკანი
камертон კამერტონი
камікадзе კამიკაძე
камін ბუხარი
каміння ქვა
камінь ქვა
кампанія კამპანია
камуфляж კამუფლაჟი
камфора ქაფური
кам'яний ქვის
кам'янистий ქვიანი
кам'яниця ხახამა
кам'яніти გაქვავება
канава თხრილი
канавка თხრილი
канадець კანადელი
канадський კანადური
канал არხი
каналізаційний საკანალიზაციო
каналізація კანალიზაცია
канапа დივანი
канарейка იადონი, კანარის ჩიტი
канат ბაგირი
канатний საბაგირო

кабаре канатний
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кандидат კანდიდატი
кандидатський საკანდიდატო
кандидатура კანდიდატურა
кандик კაბაჭრელა, ძაღლისკბილა
канібал კაციჭამია
канібалізм კანიბალიზმი
канікули არდადეგები
каністра კანისტრა
каное კანოე
канонада კანონადა
канонічний კანონიკური
канцелярія კანცელარია
канцелярський საკანცელარიო
канцерогенний კანცეროგენული
канцлер კანცლერი
каньйон კანიონი
канюк კაკაჩა
каня კაკაჩა
капати წვეთა
капела კაპელა
капелюх ქუდი
капібара კაპიბარა
капіж წვეთა
капіляр კაპილარი
капілярний კაპილარული
капітал კაპიტალი
капіталізм კაპიტალიზმი
капіталіст კაპიტალისტი
капіталістичний კაპიტალისტური
капітальний კაპიტალური
капітан კაპიტანი
капітулювання კაპიტულირება
капітулювати კაპიტულირება
капітуляція კაპიტულაცია
капкан ხაფანგი, მახე
каплиця სამლოცველო
капость სისაძაგლე
капот კაპოტი
каприз კაპრიზი, ახირება, ჟინი
капризний ახირებული, ჭირვეული
капсула კაფსული
каптан ხიფთანი
каптур კაპიუშონი
капуста კომბოსტო
капустянка მახრა
капюшон კაპიუშონი
кара სასჯელი
карабін კარაბინი
карабінер კარაბინერი
караван ქარავანი
каракал კარაკალი
каральний დამსჯელი
карамель კარამელი

карантин კარანტინი
карась კარჩხანა
карат კარატი
карате კარატე
карати დასჯა
караул დაცვა
карафа გრაფინი
карб ჭდე
карбід კარბიდი
карбованець მანეთი
карбонат კარბონატი
карбюратор კარბიურატორი
кардан კარდანი
кардинал კარდინალი
кардинальний კარდინალური
кардіограма კარდიოგრამა
кардіографія კარდიოგრაფია
кардіолог კარდიოლოგი
кардіологічний კარდიოლოგიური
кардіологія კარდიოლოგია
карета ეტლი
кар'єр კარიერი
кар'єра კარიერა
кар'єрист კარიერისტი
карий წაბლისფერი, თაფლისფერი
карикатура კარიკატურა
карикатурист კარიკატურისტი
карикатурний კარიკატურული
карієс კარიესი
каркас კარკასი
карколомний თავქუდმოგლეჯილი,

კისრისმტეხი
карколомно კისრისტეხით
карлик ჯუჯა
карликовий ჯუჯა
карнавал კარნავალი
карниз კარნიზი
карний დასჯადი

სისხლის სამართლებრივი
карність დასჯადობა
кароокий წაბლისფერთვალება
карта რუკა
картатий უჯრედებიანი
картвельський ქართველური
картезіанський კარტეზიული
картель კარტელი
карти ბანქო
картина სურათი
картинка სურათი
картка ბარათი
картограф კარტოგრაფი
картографічний კარტოგრაფიული
картографія კარტოგრაფია

кандидат картографія
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картон მუყაო
картопля კარტოფილი
картотека კარტოთეკა
карусель კარუსელი
каса სალარო
касатка ცელნამგალა ვეშაპი
касація კასაცია
касета კასეტი
касир მოლარე
касирка მოლარე
каска ჩაფხუტი
каскад ჩანჩქერი

კასკადი
каста კასტა
кастрація დაკოდვა, კასტრაცია
каструвати დაკოდვა
каструля ქვაბი
кат ჯალათი

მტანჯველი
катаклізм კატაკლიზმი
каталанський კატალანური
каталізатор კატალიზატორი
каталог კატალოგი
каталонець კატალონიელი
катамаран კატამარანი
катапульта კატაპულტა
катапультування კატაპულტირება
катапультувати კატაპულტირება
катар კატარი
катаракта კატარაქტა
катарець კატარელი
катарський კატარული
катастрофа კატასტროფა
катастрофічний კატასტროფული
катати გასეირნება
катафалк კატაფალკი
категоризація კატეგორიზაცია
категоричний კატეგორიული
категорично კატეგორიულად
категорія კატეგორია
катер კატარღა
катет კათეტი
катетер კათეტერი
катіон კატიონი
катод კათოდი
каток საციგურაო მოედანი
католик კათოლიკე
католицизм კათოლიციზმი
католицький კათოლიკური
каторга კატორღა
катування წვალება, წამება, ტანჯვა
катувати წვალება, წამება, ტანჯვა
каучук კაუჩუკი

каучуковий კაუჩუკის
кафе კაფე
кафедра კათედრა
кахель კაფელი
кахикання ხველება
кача იხვის ჭუჭული
качалка საგორავი

სარწეველა
качан თავი
каченя იხვის ჭუჭული
качка იხვი
качкодзьоб იხვნისკარტა
качур მამალი იხვი
каша ფაფა
кашалот კაშალოტი
кашель ხველება
кашкет ქუდი
кашляти ხველება
кашне კაშნე, ყელსახვევი
каштан წაბლი

წაბლის ხე
каштановий წაბლის

წაბლისფერი
каюта კაიუტა
каяк ბაიდარა
каятися მონანიება
квадрант კვადრანტი
квадрат კვადრატი
квадратний კვადრატული
квадрильйон კვადრილიონი
квадруполь კვადრუპოლი
квазар კვაზარი
квазілінійний კვაზიწრფივი
квазінаука კვაზიმეცნიერება
квазінауковий კვაზიმეცნიერული
квазіфілософія კვაზიფილოსოფია
квакання ყიყინი
квакати ყიყინი
кваліфікація კვალიფიკაცია
кваліфікований კვალიფიცირებული
квант კვანტი
квантовий კვანტური
квантування დაკვანტვა
квапити დაჩქარება
квапливий ჩქარი
кварк კვარკი
квартал კვარტალი
квартальний კვარტალური
квартет კვარტეტი
квартира ბინა
квартирант მდგმური
квартплата ბინის ქირა
кварц კვარცი

картон кварц
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квасениця მჟაველა
квасити დამწნილება, დამჟავება
квасоля ლობიო
кватирка სარკმელი
квач ფუნჯი
квашений დამწნილებული
квашення დამწნილება, დამჟავება
квилити კვნესა
квитанція ქვითარი
квиток ბილეთი
квінтет კვინტეტი
квінтильйон კვინტილიონი
квітень აპრილი
квітка ყვავილი
квіткар მეყვავილე
квітництво მეყვავილეობა
квітучий აყვავებული
квітчастий ყვავილებიანი
кволий სუსტი
кволо სუსტად
кворум ქვორუმი
квота კვოტა
квочка კრუხი
кебаб ქაბაბი
кегля კეგლი
кеди კედი
кедр კედარი
кекс კექსი
келерія კეწეწურა
келих ბოკალი
кельнер მიმტანი
кенгуру კენგურუ
кендирь ქენდირი
кентавр კენტავრი
кепка კეპი
кепкування დაცინვა
кепський ცუდი
кераміка კერამიკა
керамічний კერამიკული
кератит კერატიტი
керівник მმართველი, გამგებელი,

ხელმძღვანელი, ხელისუფალი
керівництво მმართველობა,

ხელმძღვანელობა
керманич ბელადი, წინამძღვარი

მესაჭე
кермо საჭე
керований მართვადი

მართული
керованість მართვადობა
керосин ნავთი
керосиновий ნავთის
керування მართვა

керувати მართვა
керуючий მმართველი, ხელმძღვანელი
кивати თავის დაქნევა
кивок თავის დაქნევა
кидати სროლა

დაგდება
მიგდება

кидатися მისევა, დატაკება, მივარდნა
кидок გადასროლა
кизил შვინდი
кийок კეტი, ხელკეტი
килим ხალიჩა, ნოხი
кинджал ხანჯალი
кипарис კვიპაროსი
кипіння დუღება, დუღილი
кипіти დუღება
киплячий მდუღარე
кип'ятильник მადუღარა
кип'ятити ადუღება
кип'яток მდუღარე წყალი
киргиз ყირგიზი
киргизький ყირგიზული
кирпатий აპრეხილი
кисень ჟანგბადი
кисіль კისელი
кислий მჟავე
кислота მჟავა
кислотний მჟავე
кислотність სიმჟავე
кислототривкий მჟავაგამძლე
кислуватий მომჟავო
кисляк მაწონი
кисневий ჟანგბადის
кисть მტევანი
кит ვეშაპი
китаєць ჩინელი
китайський ჩინური
китиця ფოჩი
китичка ფოჩი
китник მელაკუდა
кишеня ჯიბე
кишечник ნაწლავები
кишка ნაწლავი
кишковий ნაწლავის
кіберзлочинність კიბერდამნაშავეობა
кібернетика კიბერნეტიკა
кіберпростір კიბერსივრცე
ківі კივი
ківш ჩამჩა
кіготь ბრჭყალი, კლანჭი
кізка თხა
кілобайт კილობაიტი
кілобіт კილობიტი

квасениця кілобіт
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кіловат კილოვატი
кіловольт კილოვოლტი
кілогерц კილოჰერცი
кілограм კილოგრამი
кілоджоуль კილოჯოული
кілокалорія კილოკალორია
кілометр კილომეტრი
кілометровий კილომეტრიანი
кіль კილი

მარგილი
кільватер კილვატერი
кілька რამდენიმე

ქარსალა
кількісний რაოდენობრივი
кількість რაოდენობა, ოდენობა
кільце რგოლი
кільцевий წრიული
кільцевість წრიულობა
кільцево წრიულად
кімната ოთახი
кімнатний ოთახის
кімоно კიმონო
кінематика კინემატიკა
кінематичний კინემატიკური
кінематограф კინემატოგრაფი
кінематографічний კინემატოგრაფიული
кінематографія კინემატოგრაფია
кінетика კინეტიკა
кінетичний კინეტიკური
кінець დასასრული

ბოლო
აღსასრული

кіннота კავალერია
кіно კინო
кіноактор კინომსახიობი
кіноактриса კინომსახიობი
кіноаматор კინომოყვარული
кіноархів კინოარქივი
кіногерой კინოგმირი
кінозірка კინოვარსკვლავი
кінозйомка კინოგადაღება
кінокамера კინოკამერა
кінокласик კინოკლასიკოსი
кіноклуб კინოკლუბი
кінокомедія კინოკომედია
кінокритик კინოკრიტიკოსი
кінокритика კინოკრიტიკა
кіномистецтво კინოხელოვნება
кіномузей კინომუზეუმი
кіномузика კინომუსიკა
кінооператор კინოოპერატორი
кінопрем'єра კინოპრემიერა
кінорежисер კინორეჟისორი

кіностудія კინოსტუდია
кіносценарист კინოსცენარისტი
кіносценарій კინოსცენარი
кінотеатр კინოთეატრი
кінофестиваль კინოფესტივალი
кінофільм კინოფილმი
кіноцензура კინოცენზურა
кінцевий ბოლო, უკანასკნელი
кінцівка დასასრული

ბოლო
კიდური

кінчати დასრულება, დამთავრება,
გათავება, მოთავება

кінчатися დასრულება, დამთავრება,
გათავება, მოთავება

кінчик ბოლო, წვერი
кінь ცხენი, რაში, ბედაური, მერანი
кіоск კიოსკი
кіптява ჭვარტლი, მური
кір წითელა
кірка ქერქი
кіска ნაწნავი
кіста ძვალი
кістка ძვალი
кісточка ძვალი

კურკა
кістяк ჩონჩხი
кіт კატა
кішечка ფისუნია
кішка კატა
клавіатура კლავიატურა
клавіша კლავიში
кладовище სასაფლაო
клан კლანი
клапан სარქველი
клаптик ნახევი, ნაჭერი
кларнет კლარნეტი
клас კლასი
класик კლასიკოსი
класифікація კლასიფიკაცია
класифікувати კლასიფიცირება
класицизм კლასიციზმი
класичний კლასიკური
класовий კლასობრივი
класти დადება, მოთავსება
клаустрофобія კლაუსტროფობია
клаустрофобський კლაუსტროფობური
клацати დაწკაპუნება
клеїти დაწებება
клей წებო
клейкий წებოვანი
клеймо დაღი
клен ნეკერჩხალი

кіловат клен

Українсько-грузинський словник 77



клептоман კლეპტომანი
клептоманія კლეპტომანია
кликати ძახილი
кликнути დაძახება
клин სოლი
клиноподібний სოლისებრი
кличка მეტსახელი
клієнт კლიენტი
клієнтура კლიენტურა
клізма ოყნა
клімакс კლიმაქსი
клімактерій კლიმაქსი
клімат ჰავა, კლიმატი
кліматичний კლიმატური
кліматолог კლიმატოლოგი
кліматологічний კლიმატოლოგიური
кліматологія კლიმატოლოგია
клініка კლინიკა
клінічний კლინიკური
кліпати ხამხამი
клітина უჯრედი
клітка გალია
клітор კლიტორი
кліше კლიშე
клішня მარწუხი
кліщ ტკიპა
клоака კლოაკა
клонування კლონირება
клоп ბაღლინჯო
клопотати ფუსფუსი, ფაციფუცი
клоун ჯამბაზი, კლოუნი
клуб კლუბი
клубок მორგვი
клумба ყვავილნარი
клунок ფუთა
клювати კენკვა
ключ გასაღები
ключиця ლავიწი
ключовий საკვანძო
клямка რაზა
клястися ფიცება, დაფიცება
клятва ფიცი
клятий წყეული
кмітливий საზრიანი, გამჭრიახი,

მიხვედრილი
кмітливість გამჭრიახობა
книга წიგნი
книгарня წიგნის მაღაზია
книгосховище წიგნთსაცავი
книжечка წიგნი

წიგნაკი
книжка წიგნი

წიგნაკი

книжковий წიგნის
кнопка ღილაკი

ჭიკარტი
кнур ტახი
князівство თავადაზნაურობა
князь თავადი
коаксіальний კოაქსიალური
коала კოალა
коаліція კოალიცია
кобальт კობალტი
кобальтовий კობალტის
кобила ჭაკი
кобра კობრა
ковадло სამჭედლო
ковалентний კოვალენტური
коваль მჭედელი
ковбаса ძეხვი
ковдра საბანი
ковзани ციგურები
ковзанка საციგურაო მოედანი
ковзання სრიალი
ковзаняр მოციგურავე
ковзанярка მოციგურავე
ковзати სრიალი
ковила ვაციწვერა
ковпак ხუფი
ковтання ყლაპვა
ковтати ყლაპვა, გადაყლაპვა
ковток ყლუპი
ковчег კიდობანი
когерентний კოჰერენტული
когерентність კოჰერენტულობა
код კოდი
кодекс კოდექსი
кодовий კოდური
кодола ბაგირი
коефіцієнт კოეფიციენტი
кожний ყოველი, თითოეული
коза თხა
козак კაზაკი
козарик არყისძირა
козел თხა
козеріг თხის რქა
козир კოზირი
козуля შველი
коїти ჩადენა, გაკეთება
коїтися შემთხვევა, მოხდომა
койка საწოლი
койот კოიოტი
кокаїн კოკაინი
кокетка პრანჭია, კეკლუცი
кокетливий პრანჭია, კეკლუცი
кокетувати პრანჭვა, კეკლუცობა

клептоман кокетувати
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кокос ქოქოსი
кокс კოქსი
колапс კოლაფსი
колба კოლბა
колготки კოლგოტი
колега კოლეგა
колегіальний კოლეგიალური
колегіальність კოლეგიალობა
коледж კოლეჯი
колектив კოლექტივი
колективний კოლექტიური
колектор კოლექტორი
колекціонер კოლექციონერი
колекція კოლექცია
колесо ბორბალი
коли როდის

როცა, როდესაც
თუ, თუკი

коливання რხევა
მერყეობა

коливатися ქანაობა
колисання დაძინება
колисати დაძინება
колиска აკვანი
колискова იავნანა
колись ერთხელ

ოდესღაც, ოდესმე
колишній ყოფილი, წარსული, წინანდელი
колібрі კოლიბრი
коліно მუხლი
колір ფერი
коліща ბორბალი
колія ლიანდი
коло წრე

წრედი
коловорот მორევი

ორომტრიალი
колода მორი
колодязь ჭა
колона კოლონა
колоніалізм კოლონიალიზმი
колоніаліст კოლონიალისტი
колоніалістичний კოლონიალისტური
колоніальний კოლონიური
колонізатор კოლონიზატორი
колонізація კოლონიზაცია
колонія კოლონია
колонка სვეტი
колорит კოლორიტი
колос თავთავი
колоти ჩხვლეტა
колотити ცემა, გალახვა
колупати ჩიჩქნა

кольє ყელსაბამი
кольоровий ფერადი
кольрабі კოლრაბი
колючий ეკლიანი
колючка ეკალი
коляска ეტლი
кома მძიმე

კომა
команда გუნდი

ბრძანება
командир მეთაური, თავკაცი
командний გუნდური
командування მბრძანებლობა

სარდლობა
командувати მბრძანებლობა
командувач სარდალი
комар კოღო
комароподібний კოღოსმაგვარი
комаха მწერი
комахознавець ენტომოლოგი, ინსექტოლოგი
комахознавство ენტომოლოგია, ინსექტოლოგია
комахоїд მწერიჭამია
комахоїдний მწერიჭამია
комашка მწერი
комбайн კომბაინი
комбінат კომბინატი
комбінаторика კომბინატორიკა
комбінаторний კომბინატორული
комбінація კომბინაცია
комбінезон კომბინეზონი
комбінований კომბინირებული
комбінувати კომბინირება
комедія კომედია
комендант კომენდანტი
коментар კომენტარი
коментатор კომენტატორი
коментувати კომენტირება
комерціалізація კომერციალიზაცია
комерціалізований კომერციალიზებული
комерційний კომერციული
комерція კომერცია
комета კომეტა
коминок ბუხარი
комиш ლელქაში
комік კომიკოსი
комікс კომიქსი
комір საყელო
комірець საყელო
комісар კომისარი
комісаріат კომისარიატი
комісійний საკომისიო
комісія კომისია
комітет კომიტეტი

кокос комітет
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комічний კომიკური
комічність კომიკურობა
комод კომოდი
комора ბეღელი

საკუჭნაო
компактний კომპაქტური
компактність კომპაქტურობა
компанія კომპანია
компаньйон კომპანიონი
компас კომპასი
компенсація კომპენსაცია, ანაზღაურება
компенсувати კომპენსირება, ანაზღაურება
компетентний კომპეტენტური
компетентність კომპეტენტურობა
компетенція კომპეტენცია
компілювати კომპილირება
компілятор კომპილატორი
компіляція კომპილაცია
комплекс კომპლექსი
комплексність კომპლექსურობა
комплект კომპლექტი
комплектувати დაკომპლექტება
комплімент კომპლიმენტი, ქათინაური
композитор კომპოზიტორი
композиція კომპოზიცია
компонент კომპონენტი
компост კომპოსტი
компостувати დაკომპოსტირება
компот კომპოტი
компрес კომპრესი
компресія კომპრესია
компресор კომპრესორი
компрометований კომპრომეტირებული
компрометувати კომპრომეტირება
компроміс კომპრომისი
комп'ютер კომპიუტერი
комп'ютерний კომპიუტერული
комуна კომუნა
комунальний კომუნალური
комунізм კომუნიზმი
комунікабельний კომუნიკაბელური
комунікабельність კომუნიკაბელურობა
комунікаційний საკომუნიკაციო
комунікація კომუნიკაცია
комуніст კომუნისტი
комуністичний კომუნისტური
комутативний კომუტაციური
комутатор კომუტატორი
комфорт კომფორტი
комфортабельний კომფორტული,

კომფორტაბელური
конати კვდომა
конвалія შროშანა

конвеєр კონვეიერი
конвекція კონვექცია
конвенція კონვენცია
конверт კონვერტი
конвертований კონვერტირებადი
конгломерат კონგლომერატი
конгрес კონგრესი
конгресмен კონგრესმენი
конденсат კონდენსატი
конденсатор კონდენსატორი
конденсація კონდენსაცია
конденсування კონდენსირება
конденсувати კონდენსირება
кондитер კონდიტერი
кондитерська საკონდიტრო
кондиціонер კონდიციონერი
кондиціонування კონდიცირება
кондиціонувати კონდიცირება
кондор კონდორი
кондуктор კონდუქტორი
конечність უკიდურესობა
коник კალია
конкретизувати დაკონკრეტება
конкретний კონკრეტული
конкретність კონკრეტულობა
конкурент კონკურენტი
конкурентноздатний კონკურენტუნარიანი
конкурентноздатність კონკურენტუნარიანობა
конкуренція კონკურენცია
конкурс კონკურსი
конкурсний საკონკურსო
конкурувати კონკურირება
конопельник ვარდკანაფა
коноплі კანაფი
коноплянка მეკანაფია
консенсус კონსენსუსი
консервант კონსერვანტი
консервативний კონსერვატიული
консерватизм კონსერვატიზმი
консерватор კონსერვატორი
консерваторія კონსერვატორია
консерви კონსერვი
консервування კონსერვირება
консервувати კონსერვირება
консиліум კონსილიუმი
консолідація კონსოლიდაცია
консолідований კონსოლიდირებული
консолідувати კონსოლიდირება
консоль კონსოლი, მართვის პანელი
консорціум კონსორციუმი
конспект კონსპექტი
конспіративний კონსპირაციული
конспіратор კონსპირატორი

комічний конспіратор
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конспірація შეთქმულება, კონსპირაცია
константа მუდმივა
конституційний კონსტიტუციური

საკონსტიტუციო
конституційність კონსტიტუციურობა
конституція კონსტიტუცია
конструктивізм კონსტრუქტივიზმი
конструктор კონსტრუქტორი
конструкційний კონსტრუქციული
конструкція კონსტრუქცია
консул კონსული
консульство საკონსულო
консульський საკონსულო
консультант კონსულტანტი
консультативний საკონსულტაციო
консультація კონსულტაცია
контакт შეხება

კონტაქტი
контактний კონტაქტური
контейнер კონტეინერი
контекст კონტექსტი
контингент კონტინგენტი
континент კონტინენტი
континентальний კონტინენტალური
контора კანტორა
контрабанда კონტრაბანდა
контрабандист კონტრაბანდისტი
контрабас კონტრაბასი
контракт ხელშეკრულება, კონტრაქტი
контраст კონტრასტი
контрастний კონტრასტული
контратака კონტრშეტევა, კონტრიერიში
контрацепція კონტრაცეპცია
контркультура კონტრკულტურა
контробвинувачення კონტრბრალდება
контролер შემმოწმებელი, კონტროლიორი
контроль კონტროლი, შემოწმება
контрольний საკონტროლო
контрольований კონტროლირებადი
контролювати გაკონტროლება
контрпереворот კონტრგადატრიალება
контрпропозиція კონტრწინადადება
контрреволюційний კონტრრევოლუციული
контрреволюціонер კონტრრევოლუციონერი
контрреволюція კონტრრევოლუცია
контррозвідка კონტრდაზვერვა
контузія კონტუზია
контур კონტური
конура ბუდრუგანა
конус კონუსი
конусоподібний კონუსისებრი
конфедерація კონფედერაცია
конференція კონფერენცია

конфесія კონფესია
конфігурація კონფიგურაცია
конфіденціальний კონფიდენციალური
конфіденційність კონფიდენციალობა
конфіскація ჩამორთმევა, კონფისკაცია
конфіскувати ჩამორთმევა, კონფისკაცია
конфлікт კონფლიქტი
конфліктний კონფლიქტური
конфліктність კონფლიქტურობა
конфліктолог კონფლიქტოლოგი
конфліктологія კონფლიქტოლოგია
конформізм კონფორმიზმი
конформіст კონფორმისტი
конформістський კონფორმისტული
конформний კონფორმული
конфронтація კონფრონტაცია
концентрат კონცენტრატი
концентрація კონცენტრაცია
концентрований კონცენტრირებული
концентрувати კონცენტრირება
концептуальний კონცეპტუალური
концепція კონცეპცია
концерн კონცერნი
концерт კონცერტი
концертний საკონცერტო
концтабір საკონცენტრაციო ბანაკი
конче აუცილებლად
кончина გარდაცვალება
коньяк კონიაკი
кон'юнктива კონიუნქტივი
кон'юнктивіт კონიუნქტივიტი
кон'юнктура კონიუნქტურა
кон'юнктурний კონიუნქტურული
конюх მეჯინიბე
конюшина სამყურა
конярство მეცხენეობა
кооперація კოოპერაცია

თანამშრომლობა
координата კოორდინატი
координатор კოორდინატორი
координація კოორდინაცია
координований კოორდინირებული
координування კოორდინირება
координувати კოორდინირება
копалина წიაღისეული
копальня საბადო
копання თხრა, გათხრა
копати თხრა, გათხრა

თოხნა
копитняк ხარისჩლიქა
копито ჩლიქი
копійка კაპიკი
копіювання კოპირება

конспірація копіювання
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копіювати კოპირება
копія ასლი
коптити ბოლვა

შებოლვა
копуляція შეწყვილება
копчений შებოლილი
кора ქერქი
корабель გემი

ხომალდი
корал მარჯანი
кораловий მარჯნის
коран ყურანი
кордон საზღვარი, მიჯნა
кордонний სასაზღვრო, მოსაზღვრე
корегування შესწორება
кореєць კორეელი
корейський კორეული
корейськомовний კორეულენოვანი
коректний კორექტული
коректор კორექტორი
коректувати შესწორება, კორექტირება
коректура კორექტურა
корекція კორექცია, შესწორება
кореляція კორელაცია
коренастий ჯმუხი
кореневище ფესურა
кореспондент კორესპონდენტი
кореспонденція კორესპონდენცია
корзина კალათა
корида კორიდა
коридор დერეფანი
корисливий ანგარებიანი
корисливість ანგარება
корисний სასარგებლო, მარგებელი
користування გამოყენება, სარგებლობა,

ხმარება, მოხმარება
користуватися გამოყენება, სარგებლობა,

ხმარება, მოხმარება
користувач მომხმარებელი
користь სარგებელი
коритися მორჩილება
корито გობი
кориця დარიჩინი
коричневий ყავისფერი
коричнюватий მოყავისფრო
коріандр ქინძი
корівник საძროხე
коріння ფესვი
корінь ფესვი
коркотяг კორპსაძრობი
корм საკვები
кормушка საკვებური
коробка კოლოფი, ყუთი

корова ძროხა
коровай პური
корозія კოროზია
корок საცობი
королева დედოფალი
королик ნარჩიტა
королівство სამეფო
королівський მეფური, სამეფო
король მეფე
коромисло მხარიხე

მხრეული
корона გვირგვინი
коронація გვირგვინის დადგმა
короп კობრი
коропозуб კობრისკბილა
короткий მოკლე
коротко მოკლედ
короткозорий ახლომხედველი
короткозорість ახლომხედველობა, მიოპია
коротконогий მოკლეფეხებიანი
короткостроковий მოკლევადიანი
короткохвильовий მოკლეტალღიანი,

მოკლეტალღური,
მოკლეტალღოვანი

короткочасний მოკლევადიანი
ხანმოკლე

короткошерстий მოკლებეწვიანი
корпоративний კორპორაციული
корпорація კორპორაცია
корпус კორპუსი
корпускула ნაწილაკი, კორპუსკული
корпускулярний კორპუსკულური
корсет კორსეტი
корт კორტი, მოედანი
кортеж კორტეჟი
корумпований კორუმპირებული
корунд კორუნდი
корупція კორუფცია
коршак ძერა, ბორა
коса ნაწნავი

ცელი
ისარა

косарка ბალახის საკრეჭი
косий ირიბი

ელამი, ალმაცერი
косинка თავსაფარი
косинус კოსინუსი
косити თიბვა
косичка ნაწნავი
косметика კოსმეტიკა
косметичний კოსმეტიკური
косметолог კოსმეტოლოგი
косметологічний კოსმეტოლოგიური

копіювати косметологічний
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космічний კოსმოსური
космогонія კოსმოგონია
космограф კოსმოგრაფი
космографічний კოსმოგრაფიული
космографія კოსმოგრაფია
космодром კოსმოდრომი
космолог კოსმოლოგი
космологічний კოსმოლოგიური
космологія კოსმოლოგია
космонавт კოსმონავტი
космонавтика კოსმონავტიკა
космополіт კოსმოპოლიტი
космополітизм კოსმოპოლიტიზმი
космополітичний კოსმოპოლიტური
космос კოსმოსი
косо ირიბად, გვერდულად,

დახრილად
косоокий ელამი, ალმაცერი
косоокість ალმაცერობა
костогриз კულუმბური
костур ყავარჯენი
костюм კოსტიუმი
костяниця ხახამა
косуля შველი
косяк გუნდი
котангенс კოტანგენსი
котедж კოტეჯი
котел ქვაბი
котеня კნუტი
котити გორება, დაგორება
котлета კატლეტი
котовник კატაპიტნა
котоподібний კატისებრი
котрий რომელი

რომელიც
котушка კოჭი, კოჭა
кофе ყავა
кофеїн კოფეინი
кофта ზედატანი, კოფთა
кофточка ზედატანი, კოფთა
кохана შეყვარებული
коханець შეყვარებული

საყვარელი
коханий შეყვარებული
коханка საყვარელი

ხასა
кохання სიყვარული
кохати სიყვარული
коцюба საჩხრეკი
кочегар ცეცხლფარეში
кочерга გელა
кочівник მომთაბარე
кочовий მომთაბარე

кошеня ფისო
кошик კალათა
кошиківка კალათბურთი
кошикоподібний კალათისებრი
кошлатий აბურძგნილი
кошмар კოშმარი, საშინელება
кошмарний საშინელი, კოშმარული
кошти სახსრები
коштовний ძვირფასი

ფასიანი
коштовність ძვირფასეულობა
кошторис ხარჯთაღრიცხვა
коштувати ღირებულება
кощавий გაძვალტყავებული
краб კიბორჩხალა
краватка ჰალსტუხი
кравець მკერავი
кравчиня მკერავი
крадений მოპარული
крадіж ქურდობა
крадіжка ქურდობა
крадькома მალულად, ფარულად, ჩუმად
краєвид ხედი
країна ქვეყანა
край კიდე

მხარე, კუთხე
крайній უკიდურესი

განაპირა
крайність უკიდურესობა
крам საქონელი
крамар მედუქნე, მოვაჭრე
крамниця მაღაზია

დუქანი
кран ონკანი

ამწე
крапелька წვეტი
крапка წერტილი
крапля წვეთი
краса სილამაზე
красивий ლამაზი
красиво ლამაზად
красний ლამაზი

კარგი
краснокорень პატარძალა
красоля დედოფლის ყვავილი
красота სილამაზე
красти ქურდობა
красуня ლამაზმანი, მზეთუნახავი
кратер კრატერი
кратероподібний კრატერისებრი
кратний ჯერადი
крах კრახი
крачун ძერაბოტი

космічний крачун
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краще უკეთ
кращий უკეთესი
краяти ჭრა
креветка კრევეტი
кредит კრედიტი
кредитний საკრედიტო
кредитор კრედიტორი
кредитувати დაკრედიტება
кредо კრედო
крейда ცარცი
крейсер კრეისერი
крем კრემი
крематорій კრემატორიუმი
кремація კრემაცია
кремезний ჯმუხი
кремінь კაჟი, ტალი
кремній კაჟბადი, სილიციუმი
кремовий კრემისფერი
кренитися დახრა
креслення ნახაზი
креслити ხაზვა, დახაზვა
кретин კრეტინი
крива მრუდი
кривавий სისხლიანი
кривда უსამართლობა
кривдити წყენინება
кривизна სიმრუდე
кривий მრუდი
кривляння მანჭვა
кривлятися მანჭვა
криво ირიბად, გვერდულად,

დახრილად
криволінійний მრუდწირული
крига ყინული
криголам ყინულმჭრელი
крижень გარეული იხვი
крижина ხორგი
криза კრიზისი
кризовий კრიზისული
крик ყვირილი, კივილი
крикливий მყვირალა
крикун მყვირალა
крилан ფრთეულა
крилатий ფრთიანი, ფრთოსანი
крило ფრთა
кримінал კრიმინალი
криміналізація კრიმინალიზაცია
криміналіст კრიმინალისტი
криміналістика კრიმინალისტიკა
кримінальний კრიმინალური,

დანაშაულებრივი
кримінолог კრიმინოლოგი
кримінологічний კრიმინოლოგიური

кримінологія კრიმინოლოგია
криниця ჭა
криптографічний კრიპტოგრაფიული
криптографія კრიპტოგრაფია
криптон კრიპტონი
крислатий გაშლილი
кристал კრისტალი
кристалізація კრისტალიზაცია
кристалізувати კრისტალიზება
кристалічний კრისტალური
кристалограф კრისტალოგრაფი
кристалографічний კრისტალოგრაფიური
кристалографія კრისტალოგრაფია
критерій კრიტერიუმი
крити დახურვა
критик კრიტიკოსი
критика კრიტიკა
критикування გაკრიტიკება
критикувати გაკრიტიკება
критичний კრიტიკული
крихкий მეტეხი, მტვრევადი,

მსხვრევადი
ნაზი

крихта ნამცეცი
криця ფოლადი
кричати ყვირილი, კივილი
кричущий მყვირალა
кришити ფშვნა
кришка სახურავი, თავსახური

ხუფი
кришталь ბროლი
крізь გასწვრივ
кріль ბოცვერი
крім გარდა
кріп კამა
кріпак ყმა
кріпацтво ბატონყმობა
кріпкий მაგარი, ძლიერი, მყარი, მტკიცე
кріпосний ბატონყმური
кріпосництво ბატონყმობა
крісло სავარძელი
кріт თხუნელა
кров სისხლი
кровний მოსისხლე
кровожер სისხლისმსმელი,

სისხლისმწოველი
кровожерливий სისხლისმსმელი,

სისხლისმწოველი
кровообіг სისხლის მიმოქცევა
кровопивець სისხლისმსმელი,

სისხლისმწოველი
кровопролиття სისხლისღვრა

краще кровопролиття
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кровосос სისხლისმსმელი,
სისხლისმწოველი

кровососучий სისხლისმსმელი,
სისხლისმწოველი

кровотеча სისხლდენა
крок ნაბიჯი
крокодил ნიანგი
крокус ზაფრანა
кролик ბოცვერი
кролівник მეკურდღელე
кролівництво მეკურდღლეობა
крона კრონი

ვარჯი
кронпринц კრონპრინცი
кронпринцеса კრონპრინცესა
кропива ჭინჭარი
кропив'янка ღობემძვრალა, მეჭინჭრია,

ჭინჭრაქა
крос კროსი
кросворд კროსვორდი
крохмаль სახამებელი
круг წრე
круглий მრგვალი
круглоголовка მრგვალთავა
кругляк რიყის ქვა
круглястий მომრგვალო
круговий წრიული
круговорот მიმოქცევა
кругозір თვალთახედვა
кругом გარშემო, ირგვლივ
кругообіг მიმოქცევა
кружок წრე
круїз კრუიზი
крук ყორანი
крупа ბურღული
крупний მსხვილი
крупнозернистий მსხვილმარცვლიანი
крупнокаліберний მსხვილკალიბრიანი
крутиголовка მაქცია
крутий ციცაბო
крутити ტრიალი, მობრუნება
крутитися ბრუნვა, ტრიალი
крутіння გრეხვა
крутість დახრილობა
круча ფლატე
крушина ხეჭრელი
крючок კაუჭი
ксенон ქსენონი
ксенофоб ქსენოფობი
ксенофобія ქსენოფობია
ксерографічний ქსეროგრაფიული
ксерографія ქსეროგრაფია
ксерокс ქსეროქსი

ксерофіт ქსეროფიტი
ксилограф ქსილოგრაფი
ксилографічний ქსილოგრაფიული
ксилографія ქსილოგრაფია
ксилофон ქსილოფონი
кстати სხვათა შორის
куб კუბი
кубинець კუბელი
кубічний კუბური
кубло ბუნაგი
кубок თასი
кубушка ყვითელი დუმფარა
кування ჭედვა
кувати ჭედვა
кугуар პუმა
куди სად
кудлатий აბურძგნილი, გაჩეჩილი
кузня სამჭედლო
кузов ძარა
кукурудза სიმინდი
кулак მუშტი
кулемет ტყვიამფრქვევი
куленепробивний ტყვიაგაუმტარი
кулінарія კულინარია
кулінарний კულინარული
кулон კულონი
кульбаба ბაბუაწვერა
кульгавий კოჭლი, დაკოჭლებული
кульгати კოჭლობა, მოკოჭლება
кулька ბუშტი, ბურთულა
кульмінація კულმინაცია
культ კულტი
культивований კულტივირებული
культивування კულტივირება
культивувати კულტივირება
культура კულტურა
культуризм კულტურიზმი
культурист კულტურისტი
культурний კულტურული
культуролог კულტუროლოგი
культурологія კულტუროლოგია
куля ტყვია

ბურთი, ბუშტი
ბირთვი

кулястий ბუშტისებრი
кумедний სასაცილო
кумир კერპი
кумулятивний კუმულაციური
кунжут შირბახტი
куниця კვერნა
куняти თვლემა
купальниця უძოვარა
купання ბანაობა

кровосос купання
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купатися ბანაობა
купе კუპე
купець ვაჭარი
купина სვინტრი
купити ყიდვა
купівельноспроможний მსყიდველუნარიანი
купівельноспроможністьმსყიდველუნარიანობა
купівля ყიდვა
куплений ნაყიდი, შესყიდული
куплет კუპლეტი
купол გუმბათი
купольний გუმბათისებრი, გუმბათოვანი
купон კუპონი
купорос აჯასპი
купування ყიდვა
купувати ყიდვა
купюра კუპიურა
куратор კურატორი
курд ქურთი
курдський ქურთული
курець მწეველი
кур'єр კურიერი
курити მოწევა
курінь კარავი
куріпка კაკაბი, გნოლი
курйоз კურიოზი
курйозний კურიოზული
курка ქათამი
куркуль ბობოლა
курний მტვრიანი
курник საქათმე
курок ჩახმახი, სასხლეტი
курорт კურორტი
курс კურსი

გეზი
курсант კურსანტი
курсив დახრილი შრიფტი
курсовий საკურსო
курсор კურსორი
куртизанка კურტიზანი
куртизанський კურტიზანული
куртка ქურთუკი
курча წიწილა
курява მტვერი
курятник საქათმე
курячий ქათმის
кусати კბენა
кусатися კბენა
кусачки მკვნეტარა
кусок ნაჭერი

ლუკმა
кут კუთხე
кутовий კუთხური, კუთხის

куток კუთხე, კუნჭული
кутомір საკუთხარი
кухар მზარეული
кухарка მზარეული
кухня სამზარეულო
куховар მზარეული
куховарка მზარეული
кухоль ჭიქა

კათხა
кучер მეეტლე
кучерявий ხუჭუჭა, ხუჭუჭთმიანი
кучугура ნამქერი
куштувати გასინჯვა
кущ ბუჩქი
кущовий ბუჩქისებრი
кшталт სახე
лабіальний ლაბიალური
лабіринт ლაბირინთი
лабіринтовий ლაბირინთიანი
лаборант ლაბორანტი
лабораторія ლაბორატორია
лабораторний ლაბორატორიული
лава ლავა

სკამი
лаванда ლავანდა
лавандовий ლავანდისფერი
лавина ზვავი
лавинонебезпечний ზვავსაშიში
лавинонебезпечність ზვავსაშიშროება
лавиноподібний ზვავისებრი
лавірування ლავირება
лавірувати ლავირება
лавка სკამი
лавочка სკამი
лавр დაფნა
лаврак ლავრაკი
лагідний მორჩილი

უწყინარი
лагідність მორჩილება

მოწიწება
лагідно მორჩილად

მოწიწებით
лагодження შეკეთება
лагодити შეკეთება
лагуна ლაგუნა
лад წესრიგი

წყობა
ладно კარგი, კეთილი
лазарет ლაზარეთი
лазенька აბანო
лазер ლაზერი
лазерний ლაზერული
лазити ძრომა, ცოცვა

купатися лазити
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лазня აბანო
лазур ლაჟვარდი
лазурний ლაჟვარდისფერი
лазуровий ლაჟვარდისფერი
лайка ლანძღვა

ყეფია, ლაიკა
лайливий სალანძღავი

კაპასი
лак ლაქი
лакмус ლაკმუსი
лаконізм ლაკონიზმი
лаконічний ლაკონიური
лактація ლაქტაცია
лактоза ლაქტოზა
лама ლამა
ламаний ტეხილი
ламання ტეხა, გატეხა, მოტეხა, მტვრევა,

დამტვრევა, მსხვრევა,
დამსხვრევა

ламати ტეხა, გატეხა, მოტეხა, მტვრევა,
დამტვრევა, მსხვრევა,
დამსხვრევა

ламатися გატყდომა
ламбада ლამბადა
ламінарний ლამინარული
ламінування ლამინირება
ламінувати ლამინირება
ламкий მეტეხი, მტვრევადი,

მსხვრევადი
лампа ლამპა
лампочка ნათურა
лан ყანა
ландшафт ლანდშაფტი
ланка რგოლი
лантан ლანთანი
лантанід ლანთანიდი
лантаноїд ლანთანიდი
лантух ტომარა
ланцет ლანცეტი
ланцетоподібний ლანცეტისებრი
ланцюг ჯაჭვი
ланцюговий ჯაჭვური, ჯაჭვისებრი
лань ირემლაღი
лаосець ლაოსელი
лаоський ლაოსური
лапа თათი
лапароскопія ლაპაროსკოპია
лапландець ლაპლანდიელი
лапландський ლაპლანდიური
ларингіт ლარინგიტი
ларинголог ლარინგოლოგი
ларингологічний ლარინგოლოგიური
ларингологія ლარინგოლოგია

ларингоскоп ლარინგოსკოპი
ларингоскопічний ლარინგოსკოპიური
ларингоскопія ლარინგოსკოპია
ларі ლარი
ласий გემრიელი, ტკბილი
ласиця დედოფალა, სინდიოფალა
ласка ალერსი

დედოფალა, სინდიოფალა
ласкавий ალერსიანი
ласо ქამანდი
ласощі ტკბილეული
ласт ფარფლფეხი
ластівка მერცხალი
ластовинка ჭორფლი
ласувати ტკბობა, დატკბობა
ласун ტკბილეულის მოყვარული
латаття დუმფარა
латвієць ლატვიელი
латвійський ლატვიური
латекс ლატექსი
латинський ლათინური
латунь თითბერი
лауреат ლაურეატი
лахміття ძონძები
лахтак ლახტაკი
лаштунки კულისები
лаяти ლანძღვა
лебідь გედი
лев ლომი
левеня ლომის ბოკვერი
левиця ძუ ლომი
левурда ღანძილი
легалізація ლეგალიზაცია
легалізований ლეგალიზებული
легалізування ლეგალიზება
легалізувати ლეგალიზება
легальний ლეგალური
легенда ლეგენდა
легендарний ლეგენდარული
легенький მსუბუქი, მჩატე
легеня ფილტვი
легінь ყმაწვილი
легіон ლეგიონი
легіонельоз ლეგიონელოზი
легіонер ლეგიონერი
легітимація ლეგიტიმაცია
легітимний ლეგიტიმური
легітимність ლეგიტიმურობა
легкий მსუბუქი, მჩატე

მარტივი, ადვილი, იოლი
легкість სიმსუბუქე

სიმარტივე, სიადვილე

лазня легкість
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легко მსუბუქად
მარტივად, ადვილად, იოლად

легкоатлет მძლეოსანი
легковажний დაუფიქრებელი, თავქარიანი
легковажність დაუფიქრებლობა
легковажно დაუფიქრებლად
легковірний მიმნდობი
ледар უსაქმური

ზარმაცი
ледачий მოზარმაცო
ледве ცოტა, ოდნავ

ახლახან
ძლივს
კინაღამ
ლამის
როგორც კი

ледь ცოტა, ოდნავ
ახლახან
ძლივს
კინაღამ
ლამის
როგორც კი

лежати წოლა
лежачий მწოლიარე
лежбище საწოლარი
лежень თვალჭყეტია
лезо პირი
лейкемія ლეიკემია
лейкоцит ლეიკოციტი
лейтенант ლეიტენანტი
лексика ლექსიკა
лексикограф ლექსიკოგრაფი
лексикографічний ლექსიკოგრაფიური
лексикографія ლექსიკოგრაფია
лексиколог ლექსიკოლოგი
лексикологічний ლექსიკოლოგიური
лексикологія ლექსიკოლოგია
лексичний ლექსიკური
лектор ლექტორი
лекція ლექცია
лелека ყარყატი

ლაკლაკი
лема ლემა
лемент ყვირილი, კივილი
лемінг ლემინგი
лемур ლემური
леопард ლეოპარდი
лептон ლეპტონი
лесбіянка ლესბიელი
лестити პირფერობა
лестощі მლიქვნელობა
летіти ფრენა
леткий აქროლადი

летовище აეროდრომი
летучий მფრინავი
лещата გირაგი
лещети თხილამურები
лжесвідок ცრუმოწმე
лжесвідчення ცრუჩვენება
либонь იქნებ
лижви თხილამურები
лижі თხილამურები
лижний სათხილამურო
лижник მოთხილამურე
лизати ლოკვა
лизун მლოკავი
лико ლაფანი
лимон ლიმონი
лимонад ლიმონათი
линва თოკი, ბაწარი
липа ცაცხვი
липень ივლისი
липкий მწებვარე
лис მელა
лисий მელოტი, თავმოტვლეპილი
лисиця მელა, მელია
лисичка მელა, მელია

მელისყურა, მიქლიო
მჟაველა

лисохвіст მელაკუდა
лист ფურცელი

ფოთოლი
წერილი

листівка ღია ბარათი
листовик მიასწარა
листок ფოთოლი
листоноша ფოსტალიონი
листопад ნოემბერი

ფოთოლთა ცვენა
листоподібний ფოთლისმაგვარი
листування მიმოწერა
лити ღვრა, სხმა
литка ნაკუთალი
литовець ლიტველი
литовський ლიტვური
лихвар მევახშე
лихварство მევახშეობა
лихо უბედურება
лиховісний ავისმომასწავებელი
лиходій ავკაცი
лихоліття მძიმე დრო
лихоманка ციებცხელება
лицар რაინდი
лицарство რაინდობა
лицарський რაინდული
лицемір პირმოთნე, თვალთმაქცი

легко лицемір
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лицемірний პირმოთნე, თვალთმაქცი
лицемірство პირმოთნეობა, თვალთმაქცობა
личинка მატლი
лиш მარტო, მხოლოდ
лишайник ლიქენი
лишати წართმევა
лише მარტო, მხოლოდ
лишень მარტო, მხოლოდ
ліана ლიანა
лібераіліст ლიბერალისტი
лібераілістський ლიბერალისტური
ліберал ლიბერალი
лібералізм ლიბერალიზმი
ліберальний ლიბერალური
лібідо ლიბიდო
лівий მარცხენა

მემარცხენე
ліворуч მარცხნივ, ხელმარცხნივ
лівша ცაცია
ліга ლიგა
лігво ბუნაგი
лід ყინული
лідер ლიდერი
ліджи ლიჩი
ліжко ლოგინი, საწოლი
ліжник გადასაფარებელი
лійка სარწყავი

ძაბრი
лік ანგარიში, თვლა, დათვლა
лікар ექიმი
лікарня საავადმყოფო
ліквідація ლიკვიდაცია
ліквідований ლიკვიდირებული
ліквідування ლიკვიდირება
ліквідувати ლიკვიდირება
лікер ლიქიორი
ліки წამალი
лікоть იდაყვი
лікувальний სამკურნალო
лікування მკურნალობა
лікувати მკურნალობა
лікуючий მკურნალი
лілійник ყვითელი შროშანი
ліліпут ლილიპუტი
лілія შროშანა
ліловий იასამნისფერი
ліміт ზღვარი, ლიმიტი
лімнолог ლიმნოლოგი
лімнологічний ლიმნოლოგიური
лімнологія ლიმნოლოგია
лімузин ლიმუზინი
лімфа ლიმფა
лімфоцит ლიმფოციტი

лінгвіст ლინგვისტი
лінгвістика ლინგვისტიკა
лінгвістичний ლინგვისტიკური
лінеаризувати გაწრფივება
лінза ლინზა
лінивець ზარმაცა
лінивий ზარმაცი, ზანტი
лінійка სახაზავი
лінійний წრფივი
лінія წირი

ხაზი
лінкор სახაზო გემი
лінолеум ლინოლეუმი
лінощі სიზარმაცე
лінь სიზარმაცე
ліпити ძერწვა
ліплення ძერწვა
ліпший საუკეთესო
ліра ლირა
лірика ლირიკა
ліричний ლირიული
лірохвіст ბოლოქნარა, კუდქნარა
ліс ტყე
лісистий ტყიანი
лісівництво მეტყევეობა
лісник მეტყევე
лісовий ტყის
лісоруб მჩეხავი
літа ასაკი, წლოვანება

წლები
літак თვითმფრინავი
літати ფრენა
літаючий მფრინავი
літера ასო

ასონიშანი
література ლიტერატურა
літературний ლიტერატურული
літій ლითიუმი
літній ზაფხულის, საზაფხულო

ასაკოვანი, ხანდაზმული,
ხანშიშესული, ხნიერი

літо ზაფხული
літограф ლითოგრაფი
літографічний ლითოგრაფიული
літографія ლითოგრაფია
літом ზაფხულში
літопис მატიანე
літописець მემატიანე
літосфера ლითოსფერო
літосферний ლითოსფერული
літр ლიტრი
літровий ლიტრიანი
літургія ლიტურგია

лицемірний літургія
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ліфт ლიფტი
ліфтер მელიფტე
ліфчик ლიფი, ბიუსტჰალტერი
ліхтар ფარანი
ліхтарик ფარანი
ліхтарник მეფარნე
ліцензійний ლიცენზირებული
ліцензія ლიცენზია
ліцензований ლიცენზირებული
ліцензування ლიცენზირება
лічба ანგარიში, თვლა, დათვლა
лічення ანგარიში, თვლა, დათვლა
лічильник მრიცხველი
лічити ანგარიში, თვლა, დათვლა
ліщина თხილი
лоб შუბლი
лобода ნაცარქათამა
лобок ბოქვენი
лов ჭერა
ловити ჭერა

დაჭერა
логарифм ლოგარითმი
логарифмічний ლოგარითმული
логіка ლოგიკა
логічний ლოგიკური
логічність ლოგიკურობა
логопед ლოგოპედი
лоджія ლოჯია
ложка კოვზი
ложкоподібний კოვზისებრი
лозунг ლოზუნგი
локалізований ლოკალიზებული
локальний ლოკალური
локомотив ლოკომოტივი
локон კულული
локшина ატრია
лом ძალაყინი
ломбард ლომბარდი
ломикамінь ფხიჯა, ქვატეხია
ломиніс კატაბარდა
лопавка ბუზსაკლავი, ბუზის საკლავი
лопата ნიჩაბი
лопатень ნისკარტნიჩაბა
лопатися გახეთქვა, გასკდომა
лопатка ნიჩაბი

ბეჭი
лопух ოროვანდი
лорд ლორდი
лорнет ლორნეტი
лоскіт ღიტინი, ღუტუნი
лоскотання ღიტინი, ღუტუნი
лоскотати ღიტინი, ღუტუნი
лосось ორაგული

лось ცხენ-ირემი, ლოსი
лотерея ლატარია
лото ლოტო
лотос ლოტოსი
лохина ლურჯი მოცვი
лоцман ლოცმანი
лоша კვიცი
лояльний ლოიალური
лояльність ლოიალობა
лубрикант ლუბრიკატი
луг ტუტე

მდელო
лук მშვილდი
лука მდელო
луна ექო
лунати ჟღერა
лункий წკრიალა, მჟღერი
лунь ბოლობეჭედა
лупа ქერტლი

გამადიდებელი შუშა
лупитися აქერცვლა
луска ქერცლი
лушпайка ნაჭუჭი
льодовик მყინვარი
льодяний ყინულის, ყინულოვანი
льодяник ყინულკარამელი
льон სელი
льотчик მფრინავი, პილოტი
льох მარანი

სარდაფი
любий საყვარელი
любимий საყვარელი
любитель მოყვარული
любити სიყვარული
любов სიყვარული
любовний სასიყვარულო
люб'язний თავაზიანი
люб'язність თავაზიანობა
люб'язно თავაზიანად
люди ხალხი
людина ადამიანი
людиноподібний ადამიანისმაგვარი
людожер კაციჭამია
людожерство კანიბალიზმი
людство კაცობრიობა
людський ადამიანური
людяність ადამიანობა
люмінесценція ლუმინესცენცია
люстра ჭაღი
лютеран ლუთერანი
лютеранство ლუთერანიზმი
лютеранський ლუთერანული

ліфт лютеранський
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лютий თებერვალი
გაცოფებული, გაშმაგებული,
გადარეული, განრისხებული

лютувати მძვინვარება
люцерна იონჯა
лягати დაწოლა
лядвенець კურდღლისფრჩხილა
лякання შეშინება
лякати შეშინება
лялечка ჭუპრი
лялька თოჯინა
лялькоподібний თოჯინისებური
ляпас სილა, შემოლაწუნება
ляпка ლაქა
лящ კაპარჭინა
мабуть ალბათ

ეგებ
мавзолей მავზოლეუმი
мавка ნიმფა
мавпа მაიმუნი
мавпоїд მაიმუნჭამია
мавпятник სამაიმუნე
мавпячий მაიმუნური
маг მაგი

ჯადოქარი
магазин მაღაზია
магазинний მაღაზიის
магістр მაგისტრი
магістраль მაგისტრალი
магістральний მაგისტრალური
магістратура მაგისტრატურა
магічний მაგიური
магія მაგია
магма მაგმა
магнат მაგნატი
магнезія მაგნეზია
магнетизм მაგნეტიზმი
магній მაგნიუმი
магніт მაგნიტი
магнітний მაგნიტური
магнітосфера მაგნიტოსფერო
магнітофон მაგნიტოფონი
магнолія მაგნოლია
магометанство მაჰმადიანობა
магометанський მაჰმადიანი
маєток მამული
мазати წასმა
мазут მაზუთი
мазь მალამო
майбутнє მომავალი
майбутній მომავალი, სამომავლო
майбуття მომავალი
майдан მოედანი

майданчик მოედანი
майже თითქოს

თითქმის
майка მაისური
майно ქონება
майновий ქონებრივი
майнути გაელვება
майонез მაიონეზი
майор მაიორი
майоран თავშავა
майстер ოსტატი
майстерний ოსტატური
майстерня სახელოსნო
майстерство ოსტატობა
мак ყაყაჩო
макака მაკაკა
макарони მაკარონი
македонець მაკედონელი
македонський მაკედონური
макіяж მაკიაჟი
маклер მაკლერი
макраме მაკრამე
макрель სკუმბრია
макроекономічний მაკროეკონომიკური
макроклімат მაკროკლიმატი
макрокультура მაკროსტრუქტურა
макромолекула მაკრომოლეკულა
макропод მაკროპოდი
макроскопічний მაკროსკოპული
максималіст მაქსიმალისტი
максималісткий მაქსიმალისტური
максимальний მაქსიმალური
максимально მაქსიმალურად
максимум მაქსიმუმი
макулатура მაკულატურა
малаєць მალაიზიელი
малайський მალაიზიური
малахіт მალაქიტი
малахітовий მალაქიტისფერი
маленький მცირე, პატარა

პაწია, პაწაწინა
малий მცირე, პატარა
малина ჟოლო
малинка ჟოლო
малиновий ჟოლოს

ჟოლოსფერი
малиноподібний ჟოლოსებრი
малість სიმცირე

ცოტა, ოდნავ
мало ცოტა

ცოტაოდენი, მცირეოდენი
маловажний ნაკლებად მნიშვნელოვანი
маловідомий ნაკლებად ცნობილი

лютий маловідомий
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малознайомий ნაკლებად ცნობილი
малоймовірний ნაკლებად მოსალოდნელი
малокаліберний მცირეკალიბრიანი
малолітній მცირეწლოვანი
малослівний სიტყვაძუნწი
малослівність სიტყვაძუნწობა
мальва ბალბა
мальовничий მხატვრული
мальок ლიფსიტა
малювання ხატვა

ნახატი
малювати ხატვა
малюнок ნახატი
маля ბავშვი
маляр მღებავი
малярія მალარია
мама დედა
мамографія მამოგრაფია
мамонт მამონტი
манган მანგანუმი
манго მანგო
мангри მანგრები
мангуста მანგუსტა
мандарин მანდარინი
мандат მანდატი
мандоліна მანდოლინა
мандолініст მემანდოლინე
мандрівка მოგზაურობა
мандрівник მოგზაური
маневр მანევრი
маневреність მანევრირებადობა
маневрування მანევრირება
маневрувати მანევრირება
манеж მანეჟი
манекен მანეკენი
манера ყაიდა
манжета მანჟეტი
маніакальний მანიაკური
манікюр მანიკიური
маніпулювання მანიპულირება
маніпулювати მანიპულირება
маніпуляція მანიპულაცია
маніфест მანიფესტი
маніфестація მანიფესტაცია
манія მანია
маніяк მანიაკი
манометр მანომეტრი
мансарда მანსარდა
мантиса მანტისა
мантія მანტია
мантра მანტრა
мапа რუკა
мара მოჩვენება, აჩრდილი

марабу მარაბუ
маразм მარაზმი
маракуйя მარაკუია
марафон მარათონი
марафонець მარათონელი
маргарин მარგარინი
маргаритка ზიზილა
маргінальний მარგინალური
марево მოჩვენება, აჩრდილი

ნისლი, ბურუსი
марення ბოდვა
марити ბოდვა
маріонетка მარიონეტი
маріонетковий მარიონეტული
маріхуана მარიხუანა
марка მარკა
маркетинг მარკეტინგი
маркетинговий მარკეტინგული
маркетолог მარკეტოლოგი
марля დოლბანდი
мармелад მარმელადი
мармур მარმარილო
марний ამაო, ფუჭი, უქმი
марно ამაოდ, ფუჭად, უქმად
марновір ცრუმორწმუნე
марновірний ცრუმორწმუნე
марновірство ცრურწმენა
марнославний პატივმოყვარე
марнославство პატივმოყვარეობა
марнослів'я უაზრო ლაპარაკი
марнотратник მფლანგველი
марнотратність მფლანგველობა
марнувати ფლანგვა
мародер მაროდიორი
мартин თოლია
марципан მარციპანი
марш მარში
маршал მარშალი
маршрут სვლაგეზი
маса მასა
масаж მასაჟი
масажист მასაჟისტი
масажистка მასაჟისტი
масив მასივი
масивний მასიური
масивно მასიურად
маска ნიღაბი
маскарад მასკარადი
маскування შენიღბვა
маскувати შენიღბვა
маскультура მასკულტურა
маслина ზეთისხილი

малознайомий маслина

Українсько-грузинський словник 92



маслиновий ზეთისხილის
ზეთისხილისფერი

масло კარაქი
масляний ზეთოვანი
масмедіа მასმედია
масний ცხიმიანი, ქონიანი
масовий მასიური
масово მასიურად
масон მასონი
масонство მასონობა
масонський მასონური
мастиф მასტიფი
мастодонт მასტოდონტი
мастурбація მასტურბაცია
масштаб მასშტაბი
мат შამათი
математик მათემატიკოსი
математика მათემატიკა
математичний მათემატიკური
материк კონტინენტი
материнка თავშავა
материнство დედობა
материнський დედობრივი, დედისეული
матеріал მასალა
матеріалізм მატერიალიზმი
матеріалізований მატერიალიზებული
матеріалізувати მატერიალიზება
матеріаліст მატერიალისტი
матеріалістичний მატერიალისტური
матеріальний მატერიალური
матерія მატერია
мати დედა

ქონა, ყოლა
матка საშვილოსნო
маточка ბუტკო
матрац მატრასი, ლეიბი
матриця მატრიცა
матріархальний მატრიარქალური
матріархат მატრიარქატი
матч მატჩი, თამაში
матюкатися გინება
мафія მაფია
махаон აფროსანა, მერცხალკუდა,

მაქაონი
махати ქიცინი

ქნევა
махінація მაქინაცია
мацати ხელით მოსინჯვა
мачуха დედინაცვალი
машина მანქანა
машиніст მემანქანე
машинний მანქანური
маяк შუქურა

маятник ქანქარა
меблі ავეჯი
мегабайт მეგაბაიტი
мегабіт მეგაბიტი
мегават მეგავატი
мегавольт მეგავოლტი
мегагерц მეგაჰერცი
мегаджоуль მეგაჯოული
мегазірка მეგავარსკვლავი
мегапарсек მეგაპარსეკი
мегатонна მეგატონა
мегафон მეგაფონი
мед თაფლი

თაფლუჭი
медаліст მედალოსანი
медаль მედალი
медик მედიკოსი
медикамент მედიკამენტი
медитація მედიტაცია
медицина მედიცინა
медичний სამედიცინო
медіа მედია
медіана მედიანა
медіацентр მედიაცენტრი
медовказчик მეთაფლია
медсестра მედდა, ექთანი
медуза მედუზა
межа საზღვარი, მიჯნა
мезоліт მეზოლითი
мезон მეზონი
мезосфера მეზოსფერო
мексиканець მექსიკელი
мексиканський მექსიკური
меланхолійний მელანქოლიური
меланхолія მელანქოლია
меліорація მელიორაცია
мелодичний მელოდიური
мелодія მელოდია
мельник მეწისქვილე
мембрана მემბრანა
меморандум მემორანდუმი
меморіал მემორიალი
меморіальний მემორიალური
мемуар მემუარი
менеджер მენეჯერი
менеджмент მენეჯმენტი
менінгіт მენინგიტი
менопауза მენოპაუზა
менструальний მენსტრუალური
менструація მენსტრუაცია, თვიური
менталітет მენტალიტეტი
ментальний გონებრივი, მენტალური
менше ნაკლები

маслиновий менше
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менший უფრო პატარა
меншина უმცირესობა
меншість უმცირესობა
меню მენიუ
мер მერი
мережа ქსელი
мереживо მაქმანი
мережівник ბრაუზერი, ქსელმავალი
мережний ქსელური
мерехтіти ბჟუტვა
мерзенний საზიზღარი, საძაგელი,

ამაზრზენი
мерзлота გაყინულობა
мерзляк მცივანა
мерзнути გაყინვა
меридіан მერიდიანი
меритократ მერიტოკრატი
меритократичний მერიტოკრატიული
меритократія მერიტოკრატია
мертвий მკვდარი
мертвонароджений მკვდრადშობილი
мета მიზანი
метааналіз მეტაანალიზი
метаболізм მეტაბოლიზმი
метагалактика მეტაგალაქტიკა
метаінформація მეტაინფორმაცია
метал მეტალი, ლითონი
металевий ლითონის

ლითონისებრი, მეტალური
металург მეტალურგი
металургійний მეტალურგიული
металургія მეტალურგია
метаморфізм მეტამორფიზმი
метаморфоз მეტამორფოზი
метан მეთანი
метання სროლა
метанол მეთანოლი
метастаз მეტასტაზი
метати სროლა
метафізика მეტაფიზიკა
метафізичний მეტაფიზიკური
метафора მეტაფორა
метафоричний მეტაფორული
метелик პეპელა
метеликоподібний პეპლისებური
метеор მეტეორი
метеоризм მეტეორიზმი
метеорит მეტეორიტი
метеоролог მეტეოროლოგი
метеорологічний მეტეოროლოგიური
метеорологія მეტეოროლოგია
метеостанція მეტეოსადგური
метеосупутник მეტეოთანამგზავრი

метис მეტისი
метод მეთოდი
методика მეთოდიკა
методичний მეთოდური
методологія მეთოდოლოგია
метр მეტრი
метрика მეტრიკა
метро მეტრო
метровий მეტრიანი
метрополітен მეტროპოლიტენი
метушня დავიდარაბა, აურზაური,

ალიოქოთი
механізація მექანიზაცია
механізм მექანიზმი
механізований მექანიზებული
механік მექანიკოსი
механіка მექანიკა
механічний მექანიკური
меценат მეცენატი
меч მახვილი
мечет მეჩეთი
мечоподібний მახვილისებრი
мечохвіст ხმალკუდა
мешканець მაცხოვრებელი, მცხოვრები
мешкання ბინადრობა
мешкати ცხოვრება
мжичка ჟინჟღლი
ми ჩვენ
мигати ციმციმი
мигдалеподібний ნუშისებრი
мигдаль ნუში
миготіння ციმციმი
миготіти ციმციმი
миготливий მოციმციმე
милий კარგი

საყვარელი
милиця ყავარჯენი
милість წყალობა
мило საპონი
миловидний სანდომიანი
милосердний გულმოწყალე
милосердя გულმოწყალება
милостивий მოწყალე

შემბრალებელი, ლმობიერი
милостиня მოწყალება
милувати შეწყალება
мильниця სასაპნე
мильнянка საპონა
миля მილი
мимо გასწვრივ
мимовільний უნებური
мимовільність უნებურობა
мимохідь გავლით

менший мимохідь
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мимохіть ძალაუნებურად
мимрити ლუღლუღი
минати გავლა
минуле წარსული
минулий წარსული, განვლილი

გასული, გავლილი, ჩავლილი
мир მშვიდობა

სამყარო
მსოფლიო

миритися შერიგება
мирний მშვიდობიანი
мирно მშვიდობიანად
миротворець მშვიდობისმყოფელი
миротворний დამამშვიდებელი
миротворчий სამშვიდობო
мирт მურტი
мис კონცხი
миска ჯამი
мислення მსჯელობა
мисливець მონადირე
мисливство ნადირობა
мислитель მოაზროვნე
мислити აზროვნება
мистецтво ხელოვნება
мистецтвознавець ხელოვნებათმცოდნე
мистецтвознавка ხელოვნებათმცოდნე
мистецтвознавство ხელოვნებათმცოდნეობა
митець ხელოვანი
мити რეცხვა

დაბანა
митися ბანაობა
митник მებაჟე
митниця საბაჟო
мито ბაჟი
миттєвий მყისიერი

წამიერი, წუთიერი
миттєво მყისიერად
миття რეცხვა

დაბანა
ბანაობა

мить წამი
миша თაგვი
мишавка თაგვიკუდა
мишка თაგუნია, წრუწუნა
мишоловка სათაგური
миш'як დარიშხანი
міграція მიგრაცია
мігрень შაკიკი
мігрувати მიგრირება
мідія მიდია
мідний სპილენძის
мідь სპილენძი
мідянка სპილენძა

між შორის
міждержавний სახელმწიფოთაშორისი
міжконтинентальний საკონტინენტთაშორისო
міжкультурний კულტურათაშორისი
міжльодовиковий გამყინვარებათშორისი
міжміський საქალაქთაშორისო
міжнародний საერთაშორისო
міжпланетний პლანეტთაშორისი,

საპლანეტთაშორისო
міжрелігійний რელიგიათშორისი
міжцерковний ეკლესიათაშორისი
мізантроп მიზანთროპი
мізантропія მიზანთროპია
мізерний მიზერული
мізинець ნეკი
мій ჩემი
мікроавтобус მიკროავტობუსი
мікроаналіз მიკროანალიზი
мікроб მიკრობი
мікробіолог მიკრობიოლოგი
мікробіологічний მიკრობიოლოგიური
мікробіологія მიკრობიოლოგია
мікроброварня მიკროლუდსახარში,

მიკროლუდსახდელი
мікрограм მიკროგრამი
мікроекономічний მიკროეკონომიკური
мікроелектроніка მიკროელექტრონიკა
мікроелемент მიკროელემენტი
мікроклімат მიკროკლიმატი
мікрокомп'ютер მიკროკომპიუტერი
мікрокредит მიკროკრედიტი
мікрометр მიკრომეტრი
мікрон მიკრონი
мікроорганізм მიკროორგანიზმი
мікропозика მიკროსესხი
мікропроцесор მიკროპროცესორი
мікросвіт მიკროსამყარო
мікросекунда მიკროწამი
мікроскоп მიკროსკოპი
мікроскопічний მიკროსკოპული
мікроскопія მიკროსკოპია
мікроструктура მიკროსტრუქტურა
мікрофарад მიკროფარადი
мікрофауна მიკროფაუნა
мікрофільтр მიკროფილტრი
мікрофлора მიკროფლორა
мікрофон მიკროფონი
мікрофотографія მიკროფოტოგადაღება
мікрохвильовий მიკროტალღიანი,

მიკროტალღური
мікрохвиля მიკროტალღა
мікрохірургія მიკროქირურგია
мікрочіп მიკროჩიპი

мимохіть мікрочіп

Українсько-грузинський словник 95



міксер მიქსერი
мілина თავთხელი
міліампер მილიამპერი
міліват მილივატი
мілівольт მილივოლტი
міліграм მილიგრამი
мілілітр მილილიტრი
міліметр მილიმეტრი
мілісекунда მილიწამი
мілітаризація მილიტარიზაცია
мілітаризм მილიტარიზმი
мілітарист მილიტარისტი
мілітаристський მილიტარისტული
міліціонер მილიციელი
міліція მილიცია
мілкий წვრილი
міль ჩრჩილი
мільйон მილიონი
мільйонер მილიონერი
мільярд მილიარდი
мільярдер მილიარდერი
міміка მიმიკა
мімоза მიმოზა
міна ნაღმი
мінарет მინარეთი
мінерал მინერალი
мінералізація მინერალიზაცია
мінералогічний მინერალოგიური
мінералогія მინერალოგია
мінеральний მინერალური
мініальбом მინიალბომი
мінікомп'ютер მინიკომპიუტერი
мінікухня მინისამზარეულო
мінімалізм მინიმალიზმი
мінімаліст მინიმალისტი
мінімалістський მინიმალისტური
мінімальний მინიმალური
мінімум მინიმუმი
міністерство სამინისტრო
міністр მინისტრი
мінливий ცვალებადი
мінливість ცვალებადობა
мінога სალამურა
міномет ნაღმსატყორცნი
міноносець ნაღმოსანი
мінування დანაღმვა
мінувати გავლა
мінус მინუსი
міняти გაცვლა, გადაცვლა

შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,
ჩანაცვლება

міопія ახლომხედველობა, მიოპია
міоцен მიოცენი

міра ზომა
міраж მირაჟი
міркування ფიქრი, განსჯა, მსჯელობა
міркувати ფიქრი, განსჯა, მსჯელობა
мірошник მეწისქვილე
міряти აზომვა, გაზომვა, გადაზომვა
місити ზელა
місія მისია
міст ხიდი
містечко ქალაქი
містика მისტიკა
містити შეცვა
містичний მისტიკური
місткий ტევადი
місткість ტევადობა
місто ქალაქი
місце ადგილი
місцевий ადგილობრივი
місцезнаходження ადგილსამყოფელი
місцеперебування ადგილსამყოფელი
місцеположення ადგილმდებარეობა,

მდებარეობა
міський ქალაქის, ქალაქური, საქალაქო
міськрада საკრებულო
місяцеподібний მთვარისებრი
місяцепоклонник მთვართაყვანისმცემელი,

მთვარისთაყვანისმცემელი
місяцепоклонство მთვართაყვანისმცემლობა
місяцехід მთვარემავალი
місяць მთვარე

თვე
місячний თვიური

მთვარის
мітинг მიტინგი
мітла ცოცხი
міф მითი
міфічний მითიური
міфолог მითოლოგი
міфологічний მითოლოგიური
міфологія მითოლოგია
міхур ბუშტი
міцний მაგარი, ძლიერი, მყარი, მტკიცე
міцніти გამყარება

გამაგრება, განმტკიცება
міць სიძლიერე, ძლევამოსილება
мішень სამიზნე
мішечок პარკი
мішок ტომარა
млин წისქვილი
млинець ბლინი
млинчик ბლინი
млявий უსიცოცხლო

უხალისო

міксер млявий
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млявість უხალისობა
мляво უხალისოდ

უსიცოცხლოდ
мнимий წარმოსახვითი
многовид მრავალსახეობა,

მრავალნაირობა
многочлен მრავალწევრი, პოლინომი
множення გამრავლება
множина სიმრავლე

მრავლობითი რიცხვი
множити გამრავლება
множник მამრავლი, თანამამრავლი
мобілізація მობილიზაცია
мобілізований მობილიზებული
мобілізовувати მობილიზება
мобільний მობილური
мобільність მობილურობა
мов თითქოს

ვითარცა, ვითომ
мова ენა

მეტყველება
мовби თითქოს

ვითარცა, ვითომ
мовлення მაუწყებლობა

მეტყველება
мовляти ლაპარაკი
мовний ენობრივი
мовознавець ენათმეცნიერი
мовознавство ენათმეცნიერება
мовознавчий ენათმეცნიერული
мовчання დუმილი
мовчати დუმილი
мовчки ჩუმად
могила საფლავი, სამარე
могильний საფლავის
могти შეძლება
мода მოდა
модель მოდელი
модельований მოდელირებული
модем მოდემი
модернізація მოდერნიზაცია
модернізм მოდერნიზმი
модернізований მოდერნიზებული
модернізувати მოდერნიზება
модерніст მოდერნისტი
модерністський მოდერნისტული
модифікація მოდიფიკაცია
модифікований მოდიფიცირებული
модрина რბილწიწვიანა
модуль მოდული
модуляція მოდულაცია
може იქნებ
можливий შესაძლო, შესაძლებელი

можливість შესაძლებლობა
можливо შესაძლოდ

შესაძლოა
შეიძლება

мозаїка მოზაიკა
мозок ტვინი
мозолистий კოჟრიანი, დაკოჟრებული
мозоля კოჟრი
мозочок ნათხემი
мокрий სველი
мокриця მრავალფეხა, ნამისჭია
мокрота სისველე
мокротеча ჭყაპი
молдаванин მოლდოველი
молдавський მოლდოვური
молекула მოლეკულა
молекулярний მოლეკულური
молитва ლოცვა
молити ვედრება
молитися ლოცვა
молібден მოლიბდენი
молодець ვაჟკაცი
молодецький ყოჩაღი
молодий ახალგაზრდა
молодик ახალგაზრდა, ჭაბუკი

ახალმთვარეობა
молодило კლდისვაშლა
молодіжний ახალგაზრდული
молодість ახალგაზრდობა, სიჭაბუკე
молодший უმცროსი
молодь ახალგაზრდობა
молоко რძე
молокоподібний რძისებრი
молот ურო
молоти დაფქვა
молоток ჩაქუჩი
молочай რძიანა
молочний რძიანი
моль მოლი
молюск მოლუსკი
молярний მოლური
момент მომენტი
монарх მონარქი
монархіст მონარქისტი
монархістський მონარქისტული
монархія მონარქია
монастир მონასტერი
монах ბერი
монахиня მონაზონი
монгол მონღოლი
монгольський მონღოლური
монета მონეტა
монітор მონიტორი

млявість монітор
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моніторинг მონიტორინგი
моногамія მონოგამია
монограма მონოგრამა
монографія მონოგრაფია
монодія მონოდია
моноетнічний მონოეთნიკური
монозигота მონოზიგოტა
монокль მონოკლი
моноліт მონოლითი
монолітний მონოლითური
монолог მონოლოგი
мономанія მონომანია
мононуклеоз მონონუკლეოზი
моноплан მონოპლანი
монополізація მონოპოლიზაცია
монополізований მონოპოლიზებული
монополізувати მონოპოლიზება
монополіст მონოპოლისტი
монополістичний მონოპოლისტური
монополія მონოპოლია
монотеїзм მონოთეიზმი
монотеїст მონოთეისტი
монотеїстичний მონოთეისტური
монотонний მონოტონური
монофізит მონოფიზიტი
монохорд მონოქორდი
монохроматичний მონოქრომატული
монохромія მონოქრომია
моноцикл უნიციკლი
монстр მონსტრი
монтаж მონტაჟი
монтер შემკეთებელი
монтувати მონტირება
монумент მონუმენტი
монументальний მონუმენტური
мопед მოპედი
мопс მოპსი
моралізм მორალიზმი
мораліст მორალისტი
моралістичний მორალისტური
мораль მორალი, ზნეობა
моральний ზნეობრივი, მორალური
мораторій მორატორიუმი
морг მორგი
моргати დახამხამება
морда დრუნჩი
море ზღვა
морена მორენა
мореплавець მეზღვაური
мореплавство ზღვაოსნობა
морж მორჟი, ლომვეშაპი
морква სტაფილო
мороз ყინვა

морозиво ნაყინი
морозильник საყინულე
морок ბინდი
морока დავიდარაბა
морський საზღვაო, ზღვის
морфема მორფემა
морфій მორფიუმი
морфініст მორფინისტი
морфологічний მორფოლოგიური
морфологія მორფოლოგია
моряк მეზღვაური
мотив მოტივი
мотивація მოტივაცია
мотивований მოტივირებული
мотика თოხი

წერაქვი
мотлох ნაყარნუყარი
мотор ძრავა
моторний ძრავიანი, მოტორიანი
моторошний საზარელი, შემზარავი
мотоспорт მოტოსპორტი
мотоцикл მოტოციკლი
мотоцикліст მოტოციკლისტი
мотузка თოკი, ბაწარი
мотузочка თოკი
мох ხავსი
мохнатий ხაოიანი

ბუსუსიანი
мочалка ნეჭა
мочити დასველება
мочитися შარდვა, მოშარდვა, პსმა, მოპსმა
мошка ქინქლა, მუმლი
мошонка სათესლის პარკი
мрець მკვდარი
мрійливий მეოცნებე
мрійник მეოცნებე
мрія ოცნება
мріяння ოცნება
мріяти ოცნება
мряка ნისლი, ბურუსი

ჟინჟღლი
мрячити ცრა
мрячний ბუნდოვანი
мрячно ბუნდოვნად
мстивий შურისმაძიებელი
мстити შურისძიება
мудрець ბრძენი
мудрий ბრძენი
мудрість სიბრძნე
мудро ბრძნულად
муж ქმარი
мужик კაცი
мужній კაცური, ვაჟკაცური

моніторинг мужній
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мужність კაცობა, ვაჟკაცობა
мужчина კაცი
муза მუზა
музей მუზეუმი
музика მუსიკა
музикальний მუსიკალური
музикант მუსიკოსი
музикознавство მუსიკისმცოდნეობა
музичний მუსიკალური
мука წვალება, წამება, ტანჯვა
мул ჯორი

შლამი
мулат მულატი
мультимедіа მულტიმედია
мультимільйонер მულტიმილიონერი
мультимільярдер მულტიმილიარდერი
мультиплікаційний მულტიპლიკაციური
мультиплікація მულტიპლიკაცია
мумія მუმია
мундир მუნდირი
муніципалітет მუნიციპალიტეტი
муніципальний მუნიციპალური
мур კედელი

გალავანი
мураха ჭიანჭველა
мурахоїд ჭიანჭველაჭამია
мурашник ჭიანჭველების ბუდე
муркотати კრუტუნი
мусити ვალდებულების ქონა
мускат ჯავზი
мускулатура კუნთები
мускулистий დაკუნთული, კუნთებიანი,

კუნთმაგარი
мусон მუსონი
мусульманин მუსულმანი
мусульманський მუსულმანური
мутант მუტანტი
мутація მუტაცია
мутний მღვრიე, ამღვრეული
муха ბუზი
мухобійка ბუზსაკლავი, ბუზის საკლავი
мухоловка ბუზიჭერია

მემატლია
мухомор წითელი შხამა სოკო
мученик წამებული, ტანჯული
мучення წვალება, წამება, ტანჯვა
мучитель მწამებელი
мучити წვალება, წამება, ტანჯვა
мучитися წვალება, წამება, ტანჯვა
мучниця დათვისკენკრა
мушмула ზღმარტლი
мчатися ქროლა
м'яз კუნთი

м'язистий დაკუნთული, კუნთებიანი,
კუნთმაგარი

м'який რბილი
м'якість სირბილე
м'ясний ხორცის, ხორციანი
м'ясник ყასაბი
м'ясо ხორცი
м'ясоїд ხორცისმჭამელი
м'ясоїдний ხორცისმჭამელი
м'ясорубка ხორცსაკეპი
м'ята პიტნა
м'ятний პიტნის
м'яч ბურთი
на ზედ, თავზე

-ზე
-ით

набагато ბევრად, გაცილებით
набакир ირიბად, გვერდულად,

დახრილად
набережна სანაპირო
набивати გატენა
набирати შეგროვება

მოგროვება
აღება
აკრეფა, მოკრეფა
შეკრება

набитий ნაცემი
набіг თავდასხმა
набір ნაკრები
наближатися მოახლოება, მიახლოება,

დაახლოება
наближений დაახლოებული

მოახლოებული
მიახლოებული

наближення მოახლოება, მიახლოება,
დაახლოება

набожний ღვთისმოშიში
набожність ღვთისმოშიშობა
набридати შეწუხება, თავის მობეზრება
набрякання გასივება
набрякати გასივება
набувати შეძენა
набутий შეძენილი
набухати გაჯირჯვება
наважуватися გაბედვა
навала შემოსევა
навальний გამალებული
навантажений დატვირთული
навантаження დატვირთვა
навантажувати ტვირთვა, დატვირთვა
наввипередки გასწრებაზე
навдивовижу გასაოცრად
наверх მაღლა, ზევით, აღმა

мужність наверх
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наверху ზემოთ, მაღლა
навесні გაზაფხულზე
навздогін ფეხდაფეხ
навзнак გულაღმა
навивати დახვევა
навиворіт უკუღმა
нависати ჩამოწოლა
навитий დახვეული
навичка ჩვევა
навігатор ნავიგატორი
навігація ნავიგაცია
навідріз გადაჭრით
навіжений გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
навіс ფარდული
навіть უფრო მეტიც
навіщо რატომ, რისთვის
навіювання შთაგონება
навколо გარშემო, ირგვლივ
навмання ალალბედზე
навмисне განზრახ, განგებ, შეგნებულად,

გამიზნულად
навмисний განზრახული, შეგნებული,

გამიზნული
навмисно განზრახ, განგებ, შეგნებულად,

გამიზნულად
наводнення წყალდიდობა
наволока ბალიშისპირი
наволоч არამზადა
наволочка ბალიშისპირი
навпаки პირიქით
навпіл ნახევრად
навпростець პირდაპირ
навпроти პირიქით

გადაღმა
навпрошки პირდაპირ
навряд ნაკლებად

სათუოდ
навскіс ირიბად, გვერდულად,

დახრილად
навсправжки ნამდვილად, სინამდვილეში
навушник საყურისი
навчальний სასწავლო
навчання სწავლა, შესწავლა

სწავლება
навчати სწავლება
навчатися სწავლა, შესწავლა
нав'язувати თავზე მოხვევა
нагадування შეხსენება
нагадувати შეხსენება
нагальний სასწრაფო
нагідки გულყვითელა
нагінка დატუქსვა

наглядання ზედამხედველობა
наглядати ზედამხედველობა
наглядач ზედამხედველი
нагода შესაძლებლობა

ხელსაყრელი შემთხვევა
наголос აქცენტი, მახვილი
наголошення გამახვილება
наголошування გამახვილება
наголошувати გამახვილება
нагорі ზემოთ, მაღლა
нагорода ჯილდო
нагородження დაჯილდოება
нагороджувати დაჯილდოება
нагору მაღლა, ზევით, აღმა
нагота სიშიშვლე
награбований ნაძარცვი
нагрівання გაცხელება, შეთბობა
нагрівати გაცხელება, შეთბობა
нагрівник გამაცხელებელი, გამათბობელი
нагрітий გაცხელებული, გამთბარი
нагромадження დახორავება
нагрудник გულსაფარი
над ზედ, თავზე

-ზე
-ით

надавати მოცემა, მიცემა, ბოძება
надавлювати დაწოლა, მიწოლა
надалі შემდგომ
наданий მოცემული

მიცემული, ნაბოძები
надання მოცემა, მიცემა, ბოძება
надбаний შეძენილი
надбання შენაძენი, მონაპოვარი

ქონება
надбудова ზედნაშენი
надвиробництво ჭარბწარმოება
надвишок სიჭარბე
наддержава ზესახელმწიფო
надзвичайний განსაკუთრებული,

გამორჩეული
საგანგებო

надзвичайно განსაკუთრებით
надзвуковий ზებგერითი
надземний მიწისზედა
надир ნადირი
надити მიზიდვა, მოხმობა
надихувати შთაგონება
наді -ზე
надівати ჩაცმა
надійний სანდო, საიმედო
надійність საიმედობა, სანდოობა
надійно საიმედოდ
наділяти მოცემა, მიცემა, ბოძება

наверху наділяти
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надія იმედი
над'їжджати მისვლა
надколінник კვირისთავი
надлишок სიჭარბე
надлюдина ზეადამიანი
надлюдський ზეადამიანური
надмір სიჭარბე
надмірний ჭარბი, ზედმეტი, მეტისმეტი
надмірно ძალიან, ძალზე
надобраніч ღამე მშვიდობისა
надовго დიდი ხნით
надокучати შეწუხება, თავის მობეზრება
надокучливий შემაწუხებელი
надолужувати ანაზღაურება
надпатріот ზეპატრიოტი
надпис წარწერა
надплинність ზედენადობა
надприродний ზებუნებრივი
надпровідник ზეგამტარი
надпровідність ზეგამტარობა
надра წიაღი
надсекретний ზესაიდუმლო
надсучасний ულტრათანამედროვე
надто საკმაოდ

ნამეტანი
ძალიან, ძალზე, უაღრესად

надування გაბერვა
надувати გაბერვა
надувний გასაბერი
надуживати გადამეტება, გადაჭარბება
надутий გაბერილი
надчутливість ზემგრძნობიარობა
надчуттєвий ზემგრძნობიარე
надшвидкісний ზესწრაფი
наживати მოპოვება

შეძენა
назавжди სამუდამოდ
назад უკან
назва დასახელება, სახელწოდება
названий დასახელებული
наземний მიწისზედა
називати დასახელება

დარქმევა
називний სახელობითი
назначати დანიშვნა
назовні გარეთ
назустріч შესახვედრად
наївний გულუბრყვილო
наївність გულუბრყვილობა
наїзник მხედარი
найбагатший უმდიდრესი
найбідніший უღარიბესი, უღატაკესი
найбільш ყველაზე უფრო

найбільше ყველაზე უფრო
найбільший უდიდესი
найближчий უახლოესი
найважливіший უმნივშნელოვანესი
найвищий უმაღლესი
найгарніший ულამაზესი
найгірший ყველზე უარესი
найголовніший უმთავრესი
найдавніший უძველესი
найдужчий უძლიერესი
найжорстокіший უსასტიკესი
найкращий საუკეთესო
найліпший საუკეთესო
найманець დაქირავებული
наймання დაქირავება
наймати დაქირავება
наймач დამქირავებელი, დამსაქმებელი
найменування დასახელება, სახელწოდება
найменувати დასახელება

დარქმევა
найменший უმცირესი
наймогутніший უმძლავრესი
наймодавець გამქირავებელი
наймолодший ყველაზე ახალგაზრდა
найновіший უახლესი
найнятий დაქირავებული
найперший უპირველესი
найпопулярніший უპოპულარულესი
найсильніший უძლიერესი
найсуворіший უმკაცრესი
найчастіше ყველაზე ხშირად
найшвидший უსწრაფესი
наказ ბრძანება
наказовий ბრძანებითი
наказувати ბრძანება
накидатися დასევა
накип ნალექი
наклейка ნაწები, მისაკრავი
наклеп ცილისწამება
наклепник ცილისმწამებელი
наклеювати მიწებება, მიკვრა
накоїти ჩადენა, გაკეთება
наконечник ბუნიკი
накопичений დაგროვებული
накопичення დაგროვება
накопичувати დაგროვება
накренятися დახრა
накривати დახურვა

გადაფარება
накручений დახვეული
накручувати დახვევა
налагоджений მოგვარებული

надія налагоджений
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налагоджування მორგება
მოგვარება

налагоджувати მოგვარება
მორგება

налаштований განწყობილი
належати კუთვნილება
належний შესატყვისი, შესაბამისი,

სათანადო, ჯეროვანი,
შესაფერისი, საკადრისი
რიგიანი, გვარიანი
კუთვნილი

належність კუთვნილება
належно სათანადოდ, რიგიანად,

გვარიანად
наливати დასხმა
наліт ნადები
намагатися ცდა
намагнічений დამაგნიტებული
намагнічування დამაგნიტება
намагнічувати დამაგნიტება
намазувати წასმა
намет კარავი
намисто ყელსაბამი
намір განზრახვა
намордник სადრუნჩე
намотаний დახვეული
намотувати დახვევა
наниз ქვევით, დაბლა, დაღმა
нанизу ქვევით, დაბლა, ძირს
нанизувати აცმა
наново თავიდან, ხელახლა
нанометр ნანომეტრი
наносекунда ნანოწამი
наносити მიყენება
нанотехнологія ნანოტექნოლოგია
наодинці მარტო, ცალკე, პირისპირ
наосліп ბრმად
наочний თვალსაჩინო
наочність თვალსაჩინოება
напад თავდასხმა
нападати თავდასხმა
нападаючий თავდამსხმელი
нападник თავდამსხმელი
напам'ять ზეპირად
напарник მეწყვილე
напевно ნამდვილად
напередодні წინადღეს, წინ
наперсток სათითე
наперстянка ფუტკარა
напилок ქლიბი
напис წარწერა
написаний დაწერილი
написати დაწერა

напівбог ნახევარღმერთი
напіввоєнізований ნახევრადგასამხედროებული
напівдемократичний ნახევრადდემოკრატიული
напівдорогоцінний ნახევრადძვირფასი
напівзакритий ნახევრადჩაკეტილი
напівкримінальний ნახევრადკრიმინალური
напівкущ ნახევარბუჩქი
напівлисий ნახევრადმელოტი
напівофіційний ნახევრადოფიციალური
напівпровідник ნახევარგამტარი
напівсолодкий ნახევრადტკბილი
напівсон ნახევარძილი
напівсферичний ნახევარსფერული
напівтаємний ნახევრადგასაიდუმლოებული
напівтемний ნახევრად ჩაბნელებული
напівтінь ნახევარჩრდილი
напівфабрикат ნახევარფაბრიკატი
напівчагарник ნახევარბუჩქი
напій სასმელი
наплив მოდენა
наповнювати ავსება, გავსება, შევსება
наполегливий დაჟინებული

მიმწოლი
наполегливо დაჟინებით
наполовину ნახევრად
наполягати დაჟინება
направлений მიმართული, მომართული
направлення მიმართულება
направляти მიმართვა

დაკვალიანება
направо მარჯვნივ
напризволяще ბედის ანაბრად
наприкінці ბოლოს
наприклад მაგალითად
напроти პირიქით

გადაღმა
напрочуд გასაოცრად
напруга ძაბვა

დაძაბულობა
напружений დაძაბული
напруженість დაძაბულობა
напруження დაძაბულობა
напружувати დაძაბვა
напрямок მიმართულება
напучення ჭკუის დარიგება
нарада თათბირი
наразі ჯერ-ჯერობით
нараховувати დარიცხვა
нарвал ნარვალი, მარტოკბილა
нарди ნარდი
наречена პატარძალი

საპატარძლო, საცოლე
наречений საქმრო

налагоджування наречений
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нарешті საბოლოოდ
нарис ნარკვევი

მონახაზი
нарівно თანაბრად
наріжний საკვანძო
нарізно ცალკე
наріст კორძი
наркобанда ნარკობანდა
наркобарон ნარკობარონი
наркоборотьба ნარკობრძოლა
нарковиробництво ნარკოწარმოება
нарковійна ნარკოომი
наркогніздо ნარკობუდე
наркодебат ნარკოდებატი
наркодіяльність ნარკოსაქმიანობა
наркоексперт ნარკოექსპერტი
наркоз ნარკოზი
наркозалежність ნარკოდამოკიდებულება
наркозлочин ნარკოდანაშაული
наркозлочинець ნარკოდამნაშავე
наркозлочинність ნარკოდამნაშავეობა
наркокартель ნარკოკარტელი
наркоклініка ნარკოკლინიკა
наркоконвенція ნარკოკონვენცია
наркоконтрабанда ნარკოკონტრაბანდა
наркоконтрабандист ნარკოკონტრაბანდისტი
наркоконтроль ნარკოკონტროლი
нарколепсія ნარკოლეპსია
наркоман ნარკომანი
наркоманія ნარკომანია
наркомафія ნარკომაფია
наркоорганізація ნარკოორგანიზაცია
наркопекло ნარკოჯოჯოხეთი
наркополітика ნარკოპოლიტიკა
наркополіція ნარკოპოლიცია
наркопроблема ნარკოპრობლემა
наркопроблематика ნარკოპრობლემატიკა
наркопродавець ნარკოვაჭარი
наркопродаж ნარკოვაჭრობა
наркосередовище ნარკოგარემო
наркотик ნარკოტიკი
наркотичний ნარკოტიკული
наркоторгівець ნარკომოვაჭრე
наркотранспорт ნარკოტრანსპორტი
народ ხალხი
народження დაბადება
народжуваність შობადობა
народжувати შობა, გაჩენა
народжуватися დაბადება
народний სახალხო

ხალხური
наростаючий ზრდადი, მზარდი
наруга შებღალვა

наручники ხელბორკილები
нарцис ნარგიზი
наряд მორთულობა
наряджати მორთვა, გალამაზება,

დამშვენება
нарядний მოხდენილი
насадження ნარგავი
насаджувати ჩამოცმა

დანერგვა
насамперед უპირველეს ყოვლისა
населений დასახლებული
населення დასახლება

მოსახლეობა
населяти დასახლება
насеред შუაში
насилля ძალადობა
насилу ძალით
насилувати გაუპატიურება

დაძალება
насильний ძალადობრივი, ძალადური
насильно ძალით
насильство ძალადობა
насип ნაყარი
насипати დაყრა
насичений ნაჯერი, გაჯერებული
насичування გაჯერება
насичувати გაძღომა

გაჯერება
насичуватися გაძღომა

გაჯერება
насіння თესლი
наскільки რამდენად, რაოდენ
наскрізний გამჭოლი
наслідок შედეგი
наслідування მიბაძვა

მემკვიდრეობით მიღება
наслідувати მიბაძვა

მემკვიდრეობით მიღება
насміх დაცინვა
насмішка დაცინვა
наснага შთაგონება
насолода სიამოვნება
насолоджуватися ტკბობა, დატკბობა
насос ტუმბო
наспіх საჩქაროდ
насподі ქვეშ
насправді ნამდვილად, სინამდვილეში
наставати მოსვლა

დადგომა
наставник დამრიგებელი

მოძღვარი
настання დადგომა
настанова მითითება

нарешті настанова
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настати მოსვლა
დადგომა

настирливий ჯიუტი
настій ნაყენი
настійливий დაჟინებული

მიმწოლი
настільки ამდენად, იმდენად, ესოდენ
настінний კედლის
настрій გუნება, განწყობა,

განწყობილება, შემართება
настройка აწყობა
настроювати აწყობა
наступ შეტევა, იერიში
наступальний თავდასხმითი
наступати შეტევა, იერიში
наступаючий დამდეგი
наступний შემდეგი, შემდგომი, მომდევნო
наступник მიმდევარი

მემკვიდრე
настурція დედოფლის ყვავილი
насущний საჭირბოროტო
натирати დაზელა
натирач იატაკსაპრიალებელი
натиск მიწოლა

ზეწოლა
натовп ბრბო
натомість თუმცა

ნაცვლად, მაგივრად,
სამაგიეროდ

наточувати გალესვა
натрій ნატრიუმი
натура ბუნება
натуралізація ნატურალიზაცია
натуралізм ნატურალიზმი
натураліст ნატურალისტი
натуралістичний ნატურალისტური
натуральний ბუნებრივი
натуризм ნუდიზმი
натурист ნუდისტი
натуристський ნუდისტური
натурниця მენატურე
натурфілософія ნატურფილოსოფია
натурщиця მენატურე
натхненний შთაგონებული
натхнення შთაგონება
натще უზმოზე
натюрморт ნატურმორტი
натяг დაჭიმულობა

დაჭიმვა
натягати დაჭიმვა
натягувати დაჭიმვა
натяк მინიშნება
натякати მინიშნება

наука მეცნიერება
науковець მეცნიერი
науковий სამეცნიერო, მეცნიერული
науково მეცნიერულად
научати სწავლება
нафта ნავთობი
нафталін ნაფთალინი
нафтобіржа ნავთობბირჟა
нафтогін ნავთობსადენი
нафтодепартамент ნავთობდეპარტამენტი
нафтоексперт ნავთობექსპერტი
нафтозалежність ნავთობდამოკიდებულება
нафтокартель ნავთობკარტელი
нафтокомпанія ნავთობკომპანია
нафтоконфлікт ნავთობკონფლიქტი
нафтокриза ნავთობკრიზისი
нафтоплатформа ნავთობპლატფორმა
нафтопостачання ნავთობმომარაგება
нафтоприбуток ნავთობშემოსავალი
нафтопровід ნავთობსადენი
нафтопродукт ნავთობპროდუქტი
нафтопромисловість ნავთობმრეწველობა
нафторесурс ნავთობრესურსი
нафтосховище ნავთობსაცავი
нафтотермінал ნავთობტერმინალი
нафтотранспорт ნავთობტრანსპორტი
нафтохімічний ნავთობქიმიური
нахабний თავხედი, კადნიერი
нахил დახრილობა

მიდრეკილება
нахилений მოხრილი
нахилення დახრილობა

მიდრეკილება
нахиляти მოხრა
нахилятися მოხრა
нахлинути მოზღვავება
находити პოვნა, მოძებნა, მიგნება
нацизм ნაციზმი
нацист ნაცისტი
нацистський ნაცისტური
націлювати დამიზნება
націоналізація ნაციონალიზაცია
націоналізм ნაციონალიზმი
націоналізувати ნაციონალიზება
націоналіст ნაციონალისტი
націоналістичний ნაციონალისტური
національний ეროვნული, ნაციონალური
національність ეროვნება
нація ერი
начало საწყისი, დასაბამი

დასაწყისი
начальник უფროსი

настати начальник
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наче თითქოს
ვითომ

начебто თითქოს
ვითომ

начерк ნარკვევი
მონახაზი

начинка შიგთავსი
начиння ნივთები

ჭურჭელი
აღჭურვილობა

начисто სუფთად
начитаний ნაკითხი
начіплювати აცმა
наш ჩვენი
нашатир ნიშადური
нашвидку სწრაფად, ჩქარა, ჩქარ-ჩქარა
нашестя შემოსევა
нашийник საყელო
нащадок შთამომავალი
наявний არსებული
наявність არსებობა
не არ, არა

ვერა
ნუ

неавторизований არაავტორიზებული
неадекватний არაადეკვატური
неакадемічний არააკადემიური
неактивний არააქტიური
неактивність არააქტიურობა
неактуальний არააქტუალური
неакцентований არააქცენტირებული
неамбіційний არაამბიციური, უამბიციო
неамериканський არაამერიკული
неанглійський არაინგლისური
неандерталець ნეანდერტალელი
неасфальтований ასფალტდაუგებელი
небагато ცოტა
небажаний არასასურველი
небачений არნახული
небезпека საშიშროება, საფრთხე, ხიფათი
небезпечний საშიში
небезпечність საშიშროება, საფრთხე, ხიფათი
небеса ზეცა
небесний ციური, ზეციური, ზეციერი
небилиця ზღაპარი, არაკი

იგავი
небиткий უმტვრევი, არამსხვრევადი
небіж დისწული, დიშვილი,

ძმისწული, ძმიშვილი
небіжчик გარდაცვლილი, მიცვალებული
небо ცა
небога დისწული, დიშვილი,

ძმისწული, ძმიშვილი

небоєздатний არაბრძოლისუნარიანი,
ბრძოლისუუნარო

небоєздатність ბრძოლისუუნარობა
небокрай ჰორიზონტი
небратський არაძმური
небувалий არნახული
небюрократичний არაბიუროკრატული
невагомий უწონადი
невагомість უწონადობა
неважливий უმნიშვნელო, არაარსებითი
неварений მოუხარშავი
неввічливий უზრდელი, უვიცი, უთავაზო
неввічливість უვიცობა, უზრდელობა
невгамовний მოუსვენარი
невдалий წარუმატებელი
невдало წარუმატებლად
невдаха მარცხიანი ადამიანი
невдача წარუმატებლობა
невдачливий მარცხიანი, უიღბლო
невдачливість უიღბლობა
невдовзі მალე
невдоволення უკმაყოფილება
невдягнений ჩაუცმელი
невдячний უმადური
невдячність უმადურობა
невеликий მცირე, პატარა
невже განა, ნუთუ
невзутий ფეხშიშველი
невибагливий არამომთხოვნი
невивчений შეუსწავლელი
невидимий უჩინარი, უხილავი
невиділений მოუნიშნავი
невизнаний არაღიარებული, აუღიარებელი
невизначений განუსაზღვრელი
невизначеність განუსაზღვრელობა
невиконаний შეუსრულებელი
невиконання არშესრულება
невикопаний ამოუთხრელი
невикористаний გამოუყენებელი
невиліковний განუკურნებელი,

განუკურნებადი, უკურნებელი
невимовний აღუწერელი
невимогливий არამომთხოვნი
невимушений ძალდაუტანელი
невимушеність ძალდაუტანლობა
невинний უდანაშაულო, უმანკო
невинність უდანაშაულობა, უმანკოება
невинуватий უდანაშაულო, უმანკო
невинуватість უდანაშაულობა, უმანკოება
невиплачений გადაუხდელი
невиправданий გაუმართლებელი
невиразний არამკაფიო
невирішений გადაუჭრელი, გადაუწყვეტელი

наче невирішений
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невирішеність განუსაზღვრელობა
невисокий დაბალი
невисохлий გაუმშრალი
невитривалий არაგამძლე
невихований უზრდელი
невичерпний ამოუწურავი, გამოულეველი,

ულევი, უშრეტი, დაუშრეტელი
невиявлений გამოუვლინებელი
невіглас უზრდელი, უვიცი, უთავაზო
невід ბადე
невідвертий არაგულწრფელი
невідвіданий მოუნახულებელი
невідділений გამოუყოფელი
невід'ємний განუყოფელი, განუყრელი,

განუშორებელი
невід'ємность განუყრელობა
невідзначений მოუნიშნავი
невідкладний გადაუდებელი
невідкоректований შეუსწორებელი
невідновлювальний განუახლებადი
невідомий უცნობი
невідповідний შეუსაბამო, შეუფერებელი,

არასათანადო, არაჯეროვანი
невідповідність შეუსაბამობა
невідформатований დაუფორმატებელი
невідчепний მომაბეზრებელი,

მოსაბეზრებელი, აბეზარი
невідчинений გაუხსნელი
невільний არათავისუფალი
невірний მცდარი

ცრუ
невірність მცდარობა
невіруючий ურწმუნო, ურჯულო,

არამორწმუნე, არაეკლესიური
невістка რძალი
невітряний უქარო
невлаштований მოუგვარებელი

მოუწყობელი
невмирущий უკვდავი
невмисне უნებლიეთ
невмисний არაგამიზნული, უნებლიე
невмілий მოუქნელი, უხეირო
невоєнний არასამხედრო
неволею ძალით
неволя ტყვეობა
невпевнений დაურწმუნებელი
невпевненість დაურწმუნებლობა
невпинний უწყვეტი, შეუჩერებელი
невпізнаний ამოუცნობადი
невпізнанний ამოუცნობი
невпізнанність ამოუცნობადობა

неврівноважений გაუწონასწორებელი
თავდაუჭერელი,
თავშეუკავებელი

невроз ნევროზი
невролог ნევროლოგი
неврологічний ნევროლოგიური
неврологія ნევროლოგია
невтішний უნუგეშო
невтішність უნუგეშობა
невтолимий დაუოკებელი
невтомний დაუღალავი
невтомність დაუღლელობა
невтримний შეუკავებელი
невтручання არჩარევა
невчасний უდროო, არადროული
невчасно უდროოდ
негайний დაუყოვნებლივი
негайно დაუყოვნებლივ
негармонічний არაჰარმონიული
негарний ცუდი

უშნო, ულამაზო
негарно ცუდად, ავად, უშნოდ
негативний უარყოფითი
негерметичний არაჰერმეტული
негігієнічний არაჰიგიენური
негідний უვარგისი

უღირსი
негідник არამზადა, უღირსი
негідність უღირსობა
негнучкий მოუქნელი
негода უამინდობა, ავდარი
неголений გაუპარსავი
негомогенний არაერთგვაროვანი
негостинний არასტუმართმოყვარე
негостинність არასტუმართმოყვარეობა
неготовність მოუმზადებლობა
негр ზანგი
неграмотний უწიგნური
неграмотність უწიგნურობა
негучний ჩუმი
неґрунтовний არასაფუძვლიანი
недавно ახლახან
недалеко ახლოს
недатований დაუთარიღებელი
недбалий დაუდევარი,

გაუფრთხილებელი
недбалість დაუდევრობა,

გაუფრთხილებლობა
недбало დაუდევრად,

გაუფრთხილებლად
недвозначний არაორაზროვანი
недвозначність არაორაზროვნება
недемократичний არადემოკრატიული

невирішеність недемократичний
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недержавний არასამთავრობო
недетальний არადეტალური
недипломатичний არადიპლომატური
недипломатичність არადიპლომატურობა
недисциплінований უდისციპლინო
недисциплінованість უდისციპლინობა
недієздатний არაქმედითუნარიანი,

ქმედითუუნარო, უნიათო
недієздатність უნიათობა
недійовий არაქმედითი
недійсний ძალადაკარგული, ბათილი

არაქმედითი
неділовий არასაქმიანი
неділя კვირა
недіючий უმოქმედო
недоброзичливий არაკეთილმოსურნე
недобросовісний არაკეთილსინდისიერი
недобросовісність არაკეთილსინდისიერება
недовіра უნდობლობა
недовірливість უნდობლობა
недовір'я უნდობლობა
недоглянутий მოუვლელი
недозволений დაუშვებელი
недокладний არაზედმიწევნითი
недокрівний სისხლნაკლები
недокрів'я სისხლნაკლებობა
недолік ნაკლი, ხარვეზი
недолюдок მტარვალი, არაადამიანი
недооцінка არასათანადოდ დაფასება
недооцінювання არასათანადოდ დაფასება
недооцінювати არასათანადოდ დაფასება,

დაკნინება
недопустимий დაუშვებელი
недопустимість დაუშვებლობა
недоречний უადგილო
недорослий არაზრდასრული
недосвідчений გამოუცდელი
недосвідченість გამოუცდელობა
недосконалий არასრულყოფილი, ნაკლოვანი
недосконалість არასრულყოფილება,

ნაკლოვანება
недоскональний არაზედმიწევნითი
недостатній არასაკმარისი
недосяжний მიუწვდომელი

მიუღწევადი
недосяжність მიუწვდომლობა, მიუღწევადობა
недоторканий ხელშეუხებელი,

ხელუხლებელი
недоторканість ხელშეუხებლობა,

ხელუხლებლობა
недоцільний არამიზნობრივი
недоцільність არამიზნობრიობა
недремний დაუძინებელი

недруг არაკეთილმოსურნე
недружній არამეგობრული
недрукований დაუბეჭდავი
недуга სენი, სნეულება
недуховний არასულიერი
неегоїстичний არაეგოისტური
нееквівалентний არატოლფასი
неекономний არაეკონომიური
неексперт არაექსპერტი
нееластичний არაელასტიკური
неелегантний არაელეგანტური
неелектричний არაელექტრული
нееротичний არაეროტიკული
неестетичний არაესთეტიკური
неетичний არაეთიკური
неефективний არაეფექტური
неефективність არაეფექტურობა
неєврей არაებრაელი
неєвропеєць არაევროპელი
неєвропейський არაევროპული
нежданий მოულოდნელი, უეცარი
неждано უეცრად
неживий უსიცოცხლო
нежиттєздатний არასიცოცხლისუნარიანი,

სიცოცხლისუუნარო
нежиттєздатність არასიცოცხლისუნარიანობა,

სიცოცხლისუუნარობა
нежить სურდო
нежіночний არაქალური
нежіночність არაქალურობა
незабаром მალე
незаборонений აუკრძალავი
незабруднений დაუბინძურებელი, გაუსვრელი

შეუბღალავი
незабудка კესანე, ცისანა
незабутній დაუვიწყარი
незавантажений დაუტვირთავი
незавершений არდამთავრებული
незагартований გაუკაჟებელი
незадовільний არადამაკმაყოფილებელი
незадоволений უკმაყოფილო,

დაუკმაყოფილებელი
незадоволення უკმაყოფილება
незаземлений დაუმიწებელი
незаймана ქალწული, ქალიშვილი
незайманість ქალწულობა, ქალიშვილობა,

სიქალწულე
незайнятий დაუკავებელი
незакінчений დაუსრულებელი,

დაუმთავრებელი
незаконний უკანონო, არაკანონიერი
незаконність უკანონობა
незакономірний არაკანონზომიერი

недержавний незакономірний
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незакономірність არაკანონზომიერება
незалежний დამოუკიდებელი
незалежність დამოუკიდებლობა
незалежно დამოუკიდებლად
незаляканий დაუშინებელი
незамаскований შეუნიღბავი
незаміжня გაუთხოვარი
незамінний შეუცვლელი
незамінність შეუცვლელობა
незаможний ხელმოკლე
незаморожений გაუყინავი
незапалений ცეცხლწაუკიდებელი
незапам'ятний უხსოვარი
незапланований დაუგეგმავი
незапліднений გაუნაყოფიერებელი
незаплямований ულაქო, უმწიკვლო
незаплямованість უმწიკვლობა
незаповнений გაუვსებელი
незареєстрований არარეგისტრირებული
незарезервований არარეზერვირებული
незаряджений დაუმუხტავი, დაუტენავი
незасвоєний აუთვისებელი
незасекречений გაუსაიდუმლოებელი
незаслужений დაუმსახურებელი
незастарілий მოუძველებელი
незастрахований დაუზღვეველი
незасуджений გაუსამართლებელი
незатишний არამყუდრო
незафіксований დაუფიქსირებელი
незахищений დაუცველი
незахищеність დაუცველობა
незацікавлений დაუინტერესებელი
незацікавленість დაუინტერესებლობა
незачинений დაუკეტავი
незашифрований დაუშიფრავი
незбагненний მიუწვდომელი
незбалансований დაუბალანსებელი
незважаючи მიუხედავად
незважений აუწონავი, მოუზომავი
незвиклий მიუჩვეველი
незвичайний არაჩვეულებრივი
незвичайно არაჩვეულებრივად
незвичний უჩვეულო
незвичність უჩვეულობა
незв'язаний დაუკავშირებელი
незв'язний უთავბოლო
незгасний უქრობი
незгода უთანხმოება
незграбний მოუქნელი
нездатний უძლური

უუნარო
უსუსური

нездатність უუნარობა

нездійсненний განუხორციელებელი,
აღუსრულებელი

нездійсненність განუხორციელებადობა
нездоланний დაუმარცხებელი,

დაუძლეველი, უძლეველი,
ბეჭდაუდებელი, წაუგებელი

нездоровий არაჯანსაღი
неземний არამიწიერი
нез'єднаний გაუერთიანებელი
незібраний შეუგროვებელი
незім'ятий დაუჭმუჭნელი
незіпсований გაუფუჭებელი
нез'їдений შეუჭმელი
незлагода უთანხმოება
незламний უდრეკი
незліченний უთვალავი
незлічимий არათვლადი
незляканий შეუშინებელი
незмащений დაუზეთავი
незменшений დაუპატარავებელი
незмінний უცვლელი
незмінно უცვლელად
незміцнений გაუმყარებელი
незнайдений აღმოუჩენელი
незнайомець უცნობი
незнайомий უცნობი
незнання არცოდნა

უცოდინარობა
незначний უმნიშვნელო, არაარსებითი
незнаючий არმცოდნე, ჩაუხედავი
незрівнянний შეუდარებელი

არათანაზომადი
незрілий მოუმწიფებელი,

დაუმწიფებელი, უმწიფარი
მკვახე

незрілість მოუმწიფებლობა, უმწიფრობა
незроблений გაუკეთებელი
незрозумілий გაუგებარი
незручний მოუხერხებელი,

მოუხელთებელი
незручність მოუხერხებლობა
незручно მოუხერხებლად
незрячий უსინათლო
неідеальний არაიდეალური
неізольований არაიზოლირებული
неінертний არაინერტული
неінфікований დაუავადებელი
неіснування არარსებობა, არყოფნა
неіснуючий არარსებული
неісторичний არაისტორიული
неістотний არაარსებითი, უმნიშვნელო
неїстівний რომელიც არ იჭმევა
нейлон ნეილონი

незакономірність нейлон
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неймовірний წარმოუდგენელი
нейробіологічний ნეირობიოლოგიური
нейробіологія ნეირობიოლოგია
нейрон ნეირონი
нейрофізіологічний ნეიროფიზიოლოგიური
нейрофізіологія ნეიროფიზიოლოგია
нейрохірург ნეიროქირურგი
нейрохірургічний ნეიროქირურგიული
нейрохірургія ნეიროქირურგია
нейтралізація ნეიტრალიზაცია
нейтралізування ნეიტრალიზება
нейтралізувати ნეიტრალიზება
нейтралізуючий გამანეიტრალებელი
нейтральний ნეიტრალური
нейтральність ნეიტრალურობა
нейтрино ნეიტრინო
нейтрон ნეიტრონი
некалорійний არაკალორიული
неканонічний არაკანონიკური
некатолицький არაკათოლიკური
некваліфікований არაკვალიფიცირებული
неквапливий აუჩქარებელი
неквапливо აუჩქარებლად, დინჯად
некерований არამართვადი, უმართავი
некласичний არაკლასიკური
неколегіальний არაკოლეგიალური
некомерційний არაკომერციული
некомпенсований აუნაზღაურებადი
некомпетентний არაკომპეტენტური
некомпетентність არაკომპეტენტურობა
некомунальний არაკომუნალური
некомуніст არაკომუნისტი
некомфортний არაკომფორტული
неконвенціональний არაკონვენციური
неконституційний არაკონსტიტუციური
неконституційність არაკონსტიტუციურობა
неконструктивний არაკონსტრუქციული
неконтрастний არაკონტრასტული
неконтрольований არაკონტროლირებადი,

გაუკონტროლებელი
неконфліктний არაკონფლიქტური
неконцентрований არაკონცენტრირებული
некоординований არაკოორდინირებული
некоректний არაკორექტული
некоректність არაკორექტულობა
некорисний უსარგებლო
некорумпований არაკორუმპირებული
некрадений მოუპარავი
некрасивий უშნო, ულამაზო
некритичний არაკრიტიკული
некроз ნეკროზი
некролог ნეკროლოგი
некруглий არამრგვალი

нектар ნექტარი
нектарин ვაშლატამა
нектарниця მენექტრია
некультивований არაკულტივირებული
некурець არამწეველი
некурящий არამწეველი
неламінарний არალამინარული
нелегалізований არალეგალიზებული
нелегальний არალეგალური
нелегітимний არალეგიტიმური
нелегкий მძიმე, რთული, ძნელი
нелегко მძიმედ, რთულად, ძნელად
нелицарський არარაინდული
нелінійний არაწრფივი
неліцензійний ულიცენზიო
нелогічний არალოგიკური
нелогічність არალოგიკურობა
нелояльний არალოიალური
нелюд მტარვალი, არაადამიანი
нелюдимий მიუკარებელი

უკაცრიელი
нелюдський არაადამიანური
нелюдяність არაადამიანობა
нема არ არის
немає არ არის
немарновірний არაცრუმორწმუნე
немарновірство არაცრუმორწმუნეობა
нематематичний არამათემატიკური
нематеринський არადედისეული

არადედობრივი
нематеріальний არამატერიალური,

არანივთიერი
немелений დაუფქვავი
немелодійний არამელოდიური
неметалевий არამეტალური
неметафізичний არამეტაფიზიკური
неметодичний არამეთოდური
неминуче გარდაუვლად
неминучий გარდაუვალი
неминучість გარდაუვალობა
немитий დაუბანელი

გაურეცხავი
немічний უძლური

უუნარო
უსუსური

немобільний არამობილური
немов თითქოს
немовля ჩვილი
немодельований არამოდელირებული
неможливий შეუძლებელი
неможливість შეუძლებლობა
немонтований დაუმონტაჟებელი

неймовірний немонтований
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немотивований არამოტივირებული,
უმოტივაციო

немужній არავაჟკაცური, არაკაცური
немузикальний არამუსიკალური
немузичний არამუსიკალური
ненавидіти სიძულვილი
ненависний საძულველი
ненависть სიძულვილი
ненавмисно უნებლიეთ
ненагрітий გაუცხელებელი
ненадійний არასანდო, არასაიმედო
ненадійність არასანდოობა
ненажерливий გაუმაძღარი
ненажерливість გაუმაძღრობა
неназваний დაუსახელებელი
ненамагнічений დაუმაგნიტებელი
ненаселений დაუსახლებელი
ненасильний არაძალადობრივი
ненаситний გაუმაძღარი
ненаситність გაუმაძღრობა
ненасичений უჯერი
ненауковий არამეცნიერული
ненейтральний არანეიტრალური
ненормальний არანორმალური
ненька დედიკო
неня დედა
необачний წინდაუხედავი,

გაუფრთხილებელი
необачність წინდაუხედაობა,

გაუფრთხილებლობა
необачно წინდაუხედავად,

გაუფრთხილებლად
необґрунтований დაუფუძნებელი, უსაფუძვლო

დაუსაბუთებელი
необдуманий დაუფიქრებელი, გაუაზრებელი,

მოუფიქრებელი
необдумано დაუფიქრებლად
необ'єднаний გაუერთიანებელი
необ'єктивний არაობიექტური
необ'єктивність არაობიექტურობა
необмежений შემოუსაზღვრელი,

შეუზღუდავი
необмеженість შემოუსაზღვრელობა
необміркований დაუფიქრებელი, გაუაზრებელი,

მოუფიქრებელი
необмірковано დაუფიქრებლად
необов'язковий არასავალდებულო
необоротний შეუქცევადი
необоротність შეუქცევადობა
необразливий უწყინარი
необразливо უწყინრად
необраний აურჩეველი
необроблений დაუმუშავებელი

необтесаний გაუთლელი
необтяжений დაუმძიმებელი
необумовлений განუპირობებელი
необхідний აუცილებელი

საჭირო
необхідність აუცილებლობა
неоген ნეოგენი
неоглядний თვალუწვდენელი
неоголений გაუშიშვლებელი
неоголошений გამოუცხადებელი,

გაუხმაურებელი
неодим ნეოდიმი
неодмінний აუცილებელი
неодмінно აუცილებლად
неодноголосний არაერთსულოვანი
неоднозначний არაცალსახა,

არაერთმნიშვნელოვანი,
არაერთაზროვანი

неоднозначність არაცალსახობა
неодноколірний არაერთფეროვანი
неоднокольоровий არაერთფეროვანი
неодноманітний არაერთფეროვანი
неоднорідний არაერთგვაროვანი
неоднорідність არაერთგვაროვნება
неодомашнений მოუშინაურებელი
неодружений დაუქორწინებელი,

დაუოჯახებელი
неозаглавлений უსათაურო
неозброєний უიარაღო, შეუიარაღებელი
неозорий თვალუწვდენელი
неозорість თვალუწვდენელობა
неоімперіалізм ნეოიმპერიალიზმი
неоімперіаліст ნეოიმპერიალისტი
неоімперіалістичний ნეოიმპერიალისტური
неоімпресіоніст ნეოიმპრესიონისტი
неокласицизм ნეოკლასიციზმი
неокласичний ნეოკლასიკური
неоколоніалізм ნეოკოლონიალიზმი
неоконсервативний ნეოკონსერვატიული
неоконсерватизм ნეოკონსერვატიზმი
неокруглений დაუმრგვალებელი
неокупований არაოკუპირებული
неоліберальний ნეოლიბერალური
неоліт ნეოლითი
неологізм ნეოლოგიზმი
неон ნეონი
неонацизм ნეონაციზმი
неонацист ნეონაცისტი
неонацистський ნეონაცისტური
неоновий ნეონის
неоплатонізм ნეოპლატონიზმი
неоподатковуваний დაუბეგრავი

немотивований неоподатковуваний
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неопублікований გამოუქვეყნებელი,
გამოუცემელი

неорганізований არაორგანიზებული
неорганізованість არაორგანიზებულობა
неорганічний არაორგანული
неординарний არაორდინალური
неореаліст ნეორეალისტი
неосвітлений გაუნათებელი
неосвічений გაუნათლებელი
неосвіченість გაუნათლებლობა
неосмисленість გაუთვითცნობიერებლობა
неотенія ნეოტენია
неотрутний არაშხამიანი
неофашизм ნეოფაშიზმი
неофашист ნეოფაშისტი
неофашистський ნეოფაშისტური
неофемінізм ნეოფემინიზმი
неофемініст ნეოფემინისტი
неофеміністичний ნეოფემინისტური
неофеміністський ნეოფემინისტური
неофіт ნეოფიტი
неофіційний არაოფიციალური
неоформлений გაუფორმებელი
неохайний უსუფთაო
неохайність უსუფთაობა
неоцінений დაუფასებელი
неощадливий არაეკონომიური
непарламентський არასაპარლამენტო
непарний უწყვილო

კენტი
непарнокопитий კენტჩლიქოსანი
непартійний არაპარტიული, უპარტიო
непартійність არაპარტიულობა
непатріотичний არაპატრიოტული
непедагогічний არაპედაგოგიური
неперевдягнений გადაუცმელი
неперевірений შეუმოწმებელი
непередбачений გაუთვალისწინებელი
непередбачуваність არაპროგნოზირებადობა
непереконливий არადამაჯერებელი
непереможний დაუმარცხებელი,

დაუძლეველი, უძლეველი,
ბეჭდაუდებელი, წაუგებელი

непереможність დაუმარცხებლობა
неперервний უწყვეტი, შეუჩერებელი,

განუწყვეტელი
неперетравлений მოუნელებელი
неперетравлюваний მოუნელებელი
неперіодичний არაპერიოდული
неписаний დაუწერელი, არდაწერილი
неписьменний უწიგნური
неписьменність უწიგნურობა
непідготовлений მოუმზადებელი

непідкупний მოუქრთამავი
непідписаний ხელმოუწერელი
непідрахований დაუთვლელი
непідроблений გაუყალბებელი
непідробленість გაუყალბებლობა
непідсилений გაუძლიერებელი
непідтверджений დაუდასტურებელი,

დაუმოწმებელი
непластичний არაპლასტიკური
неплатоспроможний გადახდისუუნარო
неплатоспроможність გადახდისუუნარობა
неплідний უნაყოფო
непобачений ვერდანახული
неповішений დაუკიდებელი
неповний არასრული
неповнолітній არასრულწლოვანი
неповноцінний არასრულფასოვანი
неповноцінність არასრულფასოვნობა
неповсякденний არაყოველდღიური
неповторний განუმეორებელი
непоганий კარგი
непогода უამინდობა, ავდარი
непогожий ავდრიანი
неподалік ახლოს
неподільний განუყოფელი, განუყრელი
неподобство უმსგავსობა
неподовжений გაუხანგრძლივებელი
непоетичний არაპოეტური
непозначений მოუნიშნავი
непокоєння წუხილი
непокоїти შეწუხება, შეშფოთება
непокоїтися წუხილი
непокора დაუმორჩილებლობა
непокусаний დაუკბენელი
неполадки სირთულეები, ხარვეზები
неполітичний არაპოლიტიკური
непольовий არასაველე
непоміркований არაზომიერი
непомітний შეუმჩნეველი

არასაგრძნობი
непомічений შეუმჩნეველი
непоправний გამოუსწორებელი
непопулярний არაპოპულარული
непопулярність არაპოპულარობა
непорівнянний შეუდარებელი

არათანაზომადი
непорівнянність არათანაზომიერება
непорозуміння გაუგებრობა
непослідовний არათანმიმდევრული
непослідовність არათანმიმდევრულობა
непостійний არამუდმივი
непотопаючий ჩაუძირავი
непохитний ურყევი

неопублікований непохитний
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непохований დაუსაფლავებელი
непоцуплений მოუპარავი
непошкоджений დაუზიანებელი
неправда ტყუილი, სიცრუე
неправдоподібний დაუჯერებელი
неправильний არასწორი

უკუღმართი
неправильно არასწორად
неправомірний არამართლზომიერი
неправомірність არამართლზომიერება
неправославний არამართლმადიდებელი,

არამართლმადიდებლური
непрактичний არაპრაქტიკული
непрактичність არაპრაქტიკულობა
непраний გაურეცხავი
непрасований გაუუთოვებელი
непрацевлаштований დაუსაქმებელი
непрацездатний შრომისუუნარო
непрацездатність შრომისუუნარობა
непретензійний უპრეტენზიო
неприборканий აულაგმავი, აღვირახსნილი,

მოუთვინიერებელი,
მოურჯულებელი

неприборканість აღვირახსნილობა
неприбраний დაულაგებელი
неприбутковий არამომგებიანი
неприбутковість არამომგებიანობა
непривабливий ულაზათო
непривілейований არაპრივილეგირებული
непридатний უვარგისი, გამოუსადეგი,

გამოუსადეგარი
непридатність გამოუსადეგობა, უვარგისობა
неприємний უსიამოვნო, არასასიამოვნო
неприємність უსიამოვნება
неприйнятний მიუღებელი
неприкритий დაუფარავი
непримиренний შეურიგებელი, შეუწყნარებელი
непримиренність შეურიგებლობა,

შეუწყნარებლობა
непринадний არამიმზიდველი
непринижений დაუმცირებელი
неприпустимий დაუშვებელი
неприрівняний გაუთანაბრებელი
неприродний არაბუნებრივი
непристойний შეუფერებელი

უხამსი
непристойність შეუფერებლობა
непристойно შეუფერებლად
неприступний მიუვალი, მიუკარებელი,

აუღებელი, მიუდგომელი
неприступність მიუკარებლობა
непритаманний არადამახასიათებელი
непритомність გულის წასვლა

неприязнь მტრობა
неприятель არაკეთილმოსურნე
непровітрений გაუნიავებელი
непровокований არაპროვოცირებული
непрогнозований არაპროგნოზირებადი
непрогнозованість არაპროგნოზირებადობა
непродуктивний არაპროდუქტიული
непрозорий გაუმჭვირვალე
непрозорість გაუმჭვირვალება, ბუნდოვნობა
непроникний გაუმტარი, შეუღწევადი
непроникність შეუღწევადობა
непронумерований დაუნომრავი
непропорційний არაპროპორციული
непропорційність არაპროპორციულობა
непрофесійний არაპროფესიონალური
непрохідний გაუვალი
непрошений დაუპატიჟებელი
непрощенний უპატიებელი
непружний არადრეკადი
непрямий არაპირდაპირი, ირიბი
непсихологічний არაფსიქოლოგიური
нептуній ნეპტუნიუმი
непунктуальний არაპუნქტუალური
нераз არაერთხელ
нерасистський არარასისტული
нератифікований არარატიფიცირებული
нерафінований არარაფინირებული
нераціональний არარაციონალური
нерв ნერვი
нервовий ნერვული

ნერვიული
нервовість ნერვიულობა
нервопатолог ნერვოპათოლოგი
нереалістичний არარეალისტური
нереальний არარეალური
нерегульований არარეგულირებადი
нерегулярний არარეგულარული, არაწესიერი
нерекомендований არარეკომენდირებული
нерелігійний არარელიგიური
нерелятивістський არარელატივისტური
неремонтований გაურემონტებელი
нерентабельний არარენტაბელური, არასარფიანი
нерест ქვირითის ყრა
нереставрований არარესტავრირებული
нереформований არარეფორმირებული
нержавіючий უჟანგავი
неритмічний არარითმული
нерівний უსწორმასწორო

უთანასწორო
არატოლი, არათანაბარი

нерівність უტოლობა
უთანასწორობა

нерівно არათანაბრად

непохований нерівно
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нерівновагий არაწონასწორული
нерівномірно არათანაბრად
нерідко ხშირად
нерішучий გაუბედავი
нерішучість გაუბედაობა
нероба არაფრის მაქნისი

უსაქმური
неробочий არასამუშაო
неробство უსაქმურობა
нероджений დაუბადებელი
нерозбірливий გაურკვეველი
нерозвинутий განუვითარებელი
нерозголошення არგანთქმა
нерозданий დაურიგებელი
нероздягнений გაუხდელი
нероздягнутий გაუხდელი
нерозповсюдження არგავრცელება,

გაუვრცელებლობა
нерозподілений გაუნაწილებელი
нерозроблений შეუმუშავებელი
нерозтягнений გაუწელავი
нерозумний არაგონივრული
нерозумність არაგონივრულობა
нерозчинений გაუზავებელი
нерозчинний არახსნადი, უხსნარი
нерозчинність არახსნადობა, უხსნარობა
нерухомий უძრავი
нерухомість უძრავი ქონება
несамовитий შეურაცხი
несамовитість შეურაცხაობა
несамостійний დამოკიდებული
несанкціонований არასანქცირებული
несвідомий არაცნობიერი, არაშეგნებული
несвідомість გაუთვითცნობიერებულობა
несвоєчасний უდროო, არადროული
несвоєчасно უდროოდ
несенсаційний არასენსაციური
несентиментальний არასენტიმენტალური
несерйозний არასერიოზული
несерйозність არასერიოზულობა
несертифікований არასერტიფიცირებული
несиметричний არასიმეტრიული
несимпатичний არასიმპათიური
несингулярний არასინგულარული
несинхронізований არასინქრონიზებული
несинхронний არასინქრონული
несистематичний არასისტემატური
несказанний უთქმელი, ართქმული
нескінченний გაუთავებელი,

დაუსრულებელი, უსასრულო
нескінченність უსასრულობა
нескладний მარტივი
нескорочений შეუმოკლებელი

нескривджений გაუნაწყენებელი
нескромний მოურიდებელი
нескромність მოურიდებლობა,

მოუკრძალებლობა
неслухняний ურჩი
неслухняність დაუმორჩილებლობა
несмачний უგემური
несмішний არასასაცილო
несолідарний არასოლიდარული
несолоний მარილმოუყრელი
несонячний არამზიანი
несортований დაუხარისხებელი
неспецифічний არასპეციფიკური
неспеціаліст არასპეციალისტი
неспілий მკვახე
несповільнений შეუნელებელი
несподіваний მოულოდნელი, უეცარი
несподіванка მოულოდნელობა
несподівано უეცრად
неспокій მოუსვენრობა
неспокійний მოუსვენარი, მშფოთვარე
неспокійність მოუსვენრობა
неспоріднений არანათესაური
неспортивний არასპორტული
неспоруджений აუგებელი, აუშენებელი
несправедливий უსამართლო, არასამართლიანი
несправедливість უსამართლობა
несприятливий არახელსაყრელი,

არასახარბიელო
неспроможний უძლური

უუნარო
უსუსური

неспроможність უუნარობა
უძლურება

неспростовний უდავო
нестабільний არასტაბილური
нестабільність არასტაბილურობა
нестандартизований არასტანდარტიზებული
нестаріючий უბერებელი
нестаток გასაჭირი, გაჭირვება
нестача ნაკლებობა, დანაკლისი,

სიმცირე, უკმარისობა
нестерилізований არასტერილიზებული
нестерпний აუტანელი
нести წაღება, ზიდვა, ტარება
нестисливий უკუმშველი
нестиснений შეუკუმშავი
нестійкий მერყევი, არამდგრადი, არამყარი
нестійкість არამდგრადობა
нестрижений შეუჭრელი
нестриманий გაუწონასწორებელი

თავდაუჭერელი,
თავშეუკავებელი

нерівновагий нестриманий

Українсько-грузинський словник 113



нестриманість თავშეუკავებლობა
неструктурований არასტრუქტურირებული
нестямний გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
несумісний შეუთავსებელი, არათავსებადი
несумісність არათავსებადობა,

შეუთავსებლობა
несуперечливий არაწინააღმდეგობრივი
несуттєвий არაარსებითი, უმნიშვნელო
несучасний არათანამედროვე
несхитний ურყევი
нетвердий არამყარი
нетверезість სიმთვრალე
нетенденційний არატენდენციური
нетерпеливий მოუთმენელი,

მოთმინებადაკარგული
нетерпець მოუთმენლობა
нетерпіння მოუთმენლობა
нетільки არამხოლოდ
нетоксичний არატოქსიკური
нетоксичність არატოქსიკურობა
неточний არაზუსტი, უზუსტო
неточність უზუსტობა
нетрадиційний არატრადიციული
нетренований გაუწვრთნელი, უვარჯიშებელი
нетривіальний არატრივიალური
нетрі ტევრი, გაუვალი ტყე
нетто ნეტო
неуважний უყურადღებო,

ყურადღებაგაფანტული
неуважність უყურადღებობა
неуважно უყურადღებოდ
неузаконений დაუკანონებელი
неузгоджений შეუთანხმებელი
неук უსწავლელი, უცოდინარი
неукомплектований დაუკომპლექტებელი
неулаштований მოუგვარებელი

მოუწყობელი
неупакований შეუფუთავი
неурівноважений გაუწონასწორებელი

თავდაუჭერელი,
თავშეუკავებელი

неурочистий არასაზეიმო
неусвідомлений არაგათვითცნობიერებული
неуточнений დაუზუსტებელი
нефальшивий არაყალბი
нефарбований შეუღებავი
нефізіологічний არაფიზიოლოგიური
нефілософічний არაფილოსოფიური
нефонетичний არაფონეტიკური
неформальний არაფორმალური
нефрит ნეფრიტი
нехай დაე

нехаризматичний არაქარიზმატული,
ქარიზმამოკლებული

нехворощ მამულა
нехлюй დოყლაპია
нехрещений მოუნათლავი
нехристиянин არაქრისტიანი
нехристиянський არაქრისტიანული
нецентральний არაცენტრალური
нецивілізований არაცივილიზებული
нецікавий უინტერესო

ინტერესმოკლებული
нечесний უპატიოსნო
нечисленний მცირერიცხოვანი
нечистоплотний უსუფთაო
нечистоплотність უსუფთაობა
нечитаний წაუკითხავი
нечлен არაწევრი
нечуваний გაუგონარი, არგაგონილი
нечуйвітер ხარნუყა
нечуйний უგულისყურო
нечутливий არამგრძნობიარე
нечутливість არამგრძნობიარობა
нечуттєвість არამგრძნობიარობა
нешановний არაპატივსადები
нешкідливий უწყინარი
нешкідливість უწყინარობა
нешляхетний არაკეთილშობილი
нещадний დაუნდობელი

დაუზოგველი
нещадно დაუნდობლად
нещасливий უბედური

მარცხიანი, უიღბლო
нещасний უბედური
нещастя უბედურება
нещеплений აუცრელი
нещодавно წეღან
неюрист არაიურისტი
неявка გამოუცხადებლობა
неякісний უხარისხო
неясний არამკაფიო, გაუგებარი
нива ყანა
нижній ქვედა, ქვემო
нижчезгаданий ქვემოთხსენებული
нижчестоящий ქვემდგომი
нижчий უდაბლესი
низ ქვედა მხარე
низина ბარი
низка მწკრივი, რიგი
низовина დაბლობი
низький დაბალი
низькість სულმდაბლობა
низько დაბლა
низькокалорійний დაბალკალორიული

нестриманість низькокалорійний
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низькооплачуваний დაბალანაზღაურებადი,
დაბალხელფასიანი

низькорозвинений დაბალგანვითარებული
низькочастотний დაბალსიხშირული
низькоякісний დაბალხარისხიანი
нині ახლა, ამჟამად
нинішній ახლანდელი, ამჟამინდელი
нирка თირკმელი
ниркоподібний თირკმლისებრი
нитка ძაფი
нитковидний ძაფისებრი
ниць პირდაღმა
нишком მალულად, ფარულად, ჩუმად
нишпорити ძებნა, ძიება
нищити განადგურება, მოსპობა,

ამოწყვეტა, ამოხოცვა, გაჟლეტა
нищівний გამანადგურებელი
ні არა

არც
ніацин ნიკოტინმჟავა
ніби თითქოს

ვითარცა, ვითომ
нібито თითქოს

ვითომ
нівечити წვალება, წამება, ტანჯვა

დაზიანება, გაფუჭება, მოშლა
დასახიჩრება

нівідкіля არსაიდან, ვერსაიდან
нігілізм ნიჰილიზმი
нігіліст ნიჰილისტი
нігілістичний ნიჰილისტური
ніготь ფრჩხილი
ніде არსად, ვერსად
нідерландський ჰოლანდიური
ніж ვიდრე

დანა
ніжка ფეხი
ніжний ნაზი
ніжно ნაზად
нізвідки არსაიდან, ვერსაიდან
ніздря ნესტო
нікель ნიკელი
ніколи არასოდეს, ვერასოდეს
нікотин ნიკოტინი
нікуди არსად, ვერსად
нікчемний უვარგისი, გამოუსადეგი,

გამოუსადეგარი
німець გერმანელი
німецький გერმანული
німецькомовний გერმანულენოვანი
німий მუნჯი, დამუნჯებული
німіти გაშეშება
німота სიმუნჯე

німфа ნიმფა
ніобій ნიობიუმი
ніпель ნიპელი
нірвана ნირვანა
ніс ცხვირი
нісенітниця აბსურდი, სისულელე, უაზრობა
ніскільки არანაირად
нітрат ნიტრატი
нітрит ნიტრიტი
нітрішки არანაირად
нітробензол ნიტრობენზოლი
нітрогліцерин ნიტროგლიცერინი
нітрохи არანაირად
ніхто არავინ, ვერავინ
ніч ღამე
нічим არაფრით
нічия ფრე

ყაიმი
нічліг ღამისთევის ადგილი
нічний ღამის
нічого არაფერი, ვერაფერი
ніша ნიშა
ніщо არაფერი, ვერაფერი
ніяк არანაირად
ніякий არანაირი, არავითარი,

ვერანაირი, ვერავითარი,
არცერთი, ვერცერთი

ніяковість უხერხულობა
нобелій ნობელიუმი
новатор ნოვატორი
новаторський ნოვატორული
новачок ახალბედა
новела ნოველა
новизна სიახლე
новий ახალი
новина სიახლე, ახალი ამბავი
новини ახალი ამბები
новинка სიახლე
новобранець ახალწვეული
новозапроваджений ახლადშემოღებული
новозареєстрований ახლადრეგისტრირებული
новозеландець ახალზელანდიელი
новозеландський ახალზელანდიური
новонароджений ახალშობილი
новообраний ახალარჩეული, ახლადარჩეული
новоприбулий ახლადმოსული,

ახლადჩამოსული
новопридбаний ახალშეძენილი,

ახლადშეძენილი
новопризначений ახალდანიშნული
новорічний საახალწლო
новосел ახალმოსახლე
новосілля ახალსახლობა

низькооплачуваний новосілля
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новостворений ახალშექმნილი,
ახლადშექმნილი

нога ფეხი
ножиці მაკრატელი
номенклатура ნომენკლატურა
номер ნომერი
номінальний ნომინალური
номінація ნომინაცია
нонсенс უაზრობა
нора სორო
норвежець ნორვეგიელი
норвезький ნორვეგიული
норвезькомовний ნორვეგიულენოვანი
норка წაულა
норма ნორმა
нормалізація ნორმალიზაცია
нормалізувати ნორმალიზება
нормальний ნორმალური
нормально ნორმალურად
нормативний ნორმატიული
нормований ნორმირებული
норовірус ნოროვირუსი
носик ცხვირი
носилки საკაცე
носити წაღება, ზიდვა, ტარება
носій მებარგული
носовий ცხვირისმიერი
носок წვერი

წინდა
носоріг მარტორქა
ностальгійний ნოსტალგიური,

ნოსტალგიაშეპარული
ностальгічний ნოსტალგიური,

ნოსტალგიაშეპარული
ностальгія ნოსტალგია
нота ნოტი

ნოტა
нотаріальний ნოტარიალური
нотаріус ნოტარიუსი
нотатка ჩანაწერი
ночви გობი
ночівля ღამისთევა
ну აბა
нудизм ნუდიზმი
нудист ნუდისტი
нудистський ნუდისტური
нудитися მოწყენა
нудний მომაბეზრებელი,

მოსაბეზრებელი, აბეზარი
нудота გულის რევა

სევდა
нудьга სევდა
нудьгувати მოწყენა

нужда გასაჭირი, გაჭირვება
нуклеосинтез ნუკლეოსინთეზი
нуклон ნუკლონი
нуль ნული
нульовий ნულოვანი
нумерація დანომვრა
нумерувати გადანომვრა, დანომვრა
нумізматика ნუმიზმატიკა
нумізматичний ნუმიზმატური
нутрія ნუტრია
нутрощі შიგნეული
нюанс ნიუანსი
нюх ყნოსვა

ალღო
нявкання კნავილი
нявкати კნავილი
нянька ძიძა, გადია, გამდელი
оаза ოაზისი
оазис ოაზისი
об -ზე
обачний წინდახედული

ფრთხილი
обачність სიფრთხილე, წინდახედულობა
обачно ფრთხილად
оббивка გადასაკრავი
обвал ჩამონგრევა, ჩამოქცევა
обвалюватися ჩამონგრევა, ჩამოქცევა
обвинувальний ბრალდებითი
обвинувач ბრალმდებელი
обвинувачений ბრალდებული,

დადანაშაულებული,
განსასჯელი

обвинувачення ბრალდება
обвинувачувати დაბრალება, დადანაშაულება
обвінчати დაქორწინება
обвінчатися დაქორწინება
обганяти გასწრება
обгортка სახვევი

გარეკანი
обґрунтований დასაბუთებული
обґрунтовувати დაფუძნება, დასაბუთება
обдарований ნიჭიერი
обдарованість ნიჭიერება
обдаровувати დაჯილდოება

დასაჩუქრება
обдивлятися მიმოხედვა
обдирати გატყავება
обдуманий მოფიქრებული, გააზრებული

აწონილ-დაწონილი, მოზომილი
обдумувати მოფიქრება, გააზრება
обдурювати მოტყუება, გაბრიყვება
обезглавити თავის მოკვეთა
обезглавлення თავის მოკვეთა

новостворений обезглавлення

Українсько-грузинський словник 116



обезглавлювати თავის მოკვეთა
обезголовлений თავმოკვეთილი
обеззброєння განიარაღება
обеззброювати განიარაღება
обеліск ობელისკი
обережний ფრთხილი
обережність სიფრთხილე
обережно ფრთხილად
оберемок ერთი აღება
оберігати გაფრთხილება, დაცვა
оберт ბრუნი
обертання ბრუნვა
обертати ტრიალი, მობრუნება
обертатися ბრუნვა, ტრიალი
обертовий მბრუნავი
об'єднаний გაერთიანებული
об'єднання გაერთიანება
об'єднувати გაერთიანება
об'єднуючий გამაერთიანებელი
об'єкт ობიექტი
об'єктив ობიექტივი
об'єктивний ობიექტური
об'єктивність ობიექტურობა
об'єм მოცულობა
обиватель ობივატელი

მოსახლე
обидва ორივე
обираний არჩევადი, არჩევითი
обирати არჩევა, ამორჩევა
обіг მიმოქცევა, ბრუნვა
обігрів გათბობა
обігрівати გათბობა
обід სადილი
обідати სადილი
обізнаний მცოდნე, ჩახედული
обіймати ჩახუტება

შემოვლება
обік გვერდზე

განზე
обітниця აღთქმა
обіцяний დაპირებული, დანაპირები
обіцяння დაპირება
обіцяти დაპირება
обкатування გასახმარისება
обкладинка ყდა
облава ალყა
облагороджувати გაკეთილშობილება
обладнаний აღჭურვილი
обладнання აღჭურვილობა
обласний ოლქის, საოლქო
область ოლქი

არე
მხარე, მიდამო

облаштовувати მოწყობა
обледеніння გაყინვა
облесний მლიქვნელი
облизувати ლოკვა
облисілий მოტვლეპილი
обличчя სახე
облишати მიტოვება
облігація ობლიგაცია
облік აღრიცხვა, ანგარიშწარმოება
обліпиха ქაცვი
обліт შემოფრენა
облітати შემოფრენა
облога ალყა
облудний მოტყუებითი
облямівка არშია
облямований გარშემორტყმული
обмаль ცოტა

ცოტაოდენი, მცირეოდენი
обман ტყუილი, სიცრუე
обманливий მატყუარა
обманний მოტყუებითი
обманутий მოტყუებული
обманщик მატყუარა
обманювати მოტყუება
обмацувати ხელით მოსინჯვა
обмежений შემოსაზღვრული, შეზღუდული
обмеженість შეზღუდულობა
обмеження შემოსაზღვრა, შემოფარგვლა,

შეზღუდვა
обмежовувати შემოსაზღვრა, შემოფარგვლა,

შეზღუდვა
обмежувальний შემზღუდავი
обминати შემოვლა
обмін გაცვლა, გადაცვლა
обмінювати გაცვლა, გადაცვლა
обмінюватися გაცვლა, გადაცვლა
обміркований მოფიქრებული, გააზრებული

აწონილ-დაწონილი, მოზომილი
обмірковувати მოფიქრება, გააზრება
обмовка წაცდენა

შესწორება
обмотка გრაგნილი
обновляти განახლება
обнюхувати დასუნვა
обов'язковий სავალდებულო
обов'язково აუცილებლად
обов'язок ვალდებულება, მოვალეობა
обожнювання გაღმერთება
обожнювати გაღმერთება, თაყვანება,

ტრფიალი
оболонка გარსი
оболонь ჭალის მდელო

обезглавлювати оболонь
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обопільний ორმხრივი
ურთიერთ

обопільно ორმხრივად
оборона დაცვა

თავდაცვა
оборонний თავდაცვითი
обороноздатний თავდაცვისუნარიანი
обороноздатність თავდაცვისუნარიანობა
оборотний შებრუნებადი, შექცევადი
оборотність შექცევადობა
обрадувати გახარება
ображання წყენინება

შეურაცხყოფა
ображати წყენინება

შეურაცხყოფა
ображений შეურაცხყოფილი
образ სახე
образа წყენა
образливий შეურაცხმყოფელი

მოწყვლადი, ვნებადი
образотворчий სახვითი
обранець რჩეული
обраний არჩეული, ამორჩეული, რჩეული
обрання არჩევა, ამორჩევა
обрив ფლატე
обривок ნაწყვეტი
обрис მოხაზულობა
обрисовувати შემოხაზვა
обрізання წინდაცვეთა
обрізок ნაჭერი
обрій ჰორიზონტი
обробка დამუშავება
оброблений დამუშავებული
обробляти დამუშავება
обряд წესი, ადათი
обсерваторія ობსერვატორია
обсипати მოყრა
обсихати გაშრობა
обскубувати გაპუტვა
обслідування გამოკვლევა
обслідувати გამოკვლევა
обслуговування მომსახურება
обслуговувати მომსახურება
обслужування მომსახურება
обставина გარემოება, ვითარება,

მდგომარეობა
обстановка გარემოება, ვითარება,

მდგომარეობა
обстеження გამოკვლევა
обстежувати გამოკვლევა
обструкція ობსტრუქცია
обсяг მოცულობა
обтяжений დამძიმებული

обтяжувати დამძიმება
обумовлений განპირობებული
обумовлювати განპირობება
обурений აღშფოთებული
обурення აღშფოთება
обурливий აღმაშფოთებელი
обурювати აღშფოთება
обхід შემოვლა
обхідний შემოვლითი
обходження მოპყრობა
обходити შემოვლა
обходитися მოპყრობა
обшир სივრცე
обшук ჩხრეკა, გაჩხრეკა
обшукувати გაჩხრეკა, გადაჩხრეკა
община სათვისტომო, თემი
об'ява განცხადება
об'явлення განცხადება
об'являти განცხადება
овал ოვალი
овальний ოვალური
овація ოვაცია
овдовілий დაქვრივებული
овен ვერძი
овес შვრია
овечий ცხვრის
овечка ცხვარი
овід ბორა
овоч ბოსტნეული
овочевий ბოსტნეულის
овуляція ოვულაცია
огида ანტიპათია, ზიზღი
огидний საზიზღარი, საძაგელი,

ამაზრზენი
огірок კიტრი
оглушливий დამაყრუებელი, გამაყრუებელი
оглушувати დაყრუება
огляд მიმოხილვა

დათვალიერება
оглядати მიმოხილვა

დათვალიერება
оглядатися მიმოხედვა
оглядач მიმომხილველი
огненний ცეცხლოვანი
оголений გაშიშვლებული
оголення გაშიშვლება
оголошений გახმაურებული,

გამოცხადებული
оголошення გახმაურება, განცხადება,

გაჟღერება
оголошувати გახმაურება, განცხადება,

გაჟღერება
оголювати გაშიშვლება

обопільний оголювати
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огонь ცეცხლი
огороджування შემოღობვა
огороджувати შემოღობვა
огорожа ზღუდე, ღობე
ограбувати გაძარცვა
огрядний ჯმუხი
ода ოდა, ხოტბა
одвірок წირთხლი
одвічний ძველისძველი, ძველთაძველი,

ძველებური, ძირძველი
одежа ტანსაცმელი, ტანისამოსი,

სამოსი
одержування მიღება
одержувати მიღება
одержувач მიმღები
один ერთი
одинадцятигодинний თერთმეტსაათიანი
одинадцятий მეთერთმეტე
одинадцятирічний თერთმეტწლიანი
одинадцять თერთმეტი
одинак მარტო
одиниця ერთიანი

ერთეული
одиничний ერთეულოვანი
одинокий მარტო

მარტოხელა
одіж ტანსაცმელი, ტანისამოსი,

სამოსი
одіозний ოდიოზური
одіяння სამოსი

ჩაცმულობა
однак თუმცა

მაგრამ
არადა
არამედ

однаковий ერთნაირი
однаково ერთნაირად
одначе თუმცა

მაგრამ
არადა
არამედ

однина მხოლობითი რიცხვი
одноатомний ერთატომიანი
одновалентний ერთვალენტიანი
одновідсотковий ერთპროცენტიანი
одновірець ერთმორწმუნე
одновухий ცალყურა
одногодинний ერთსაათიანი
одноголосний ერთხმოვანი

ერთხმიანი
ერთხმა, ერთსულოვანი

одноголосність ერთსულოვნება
одноголосно ერთხმად

одногорбий ცალკუზა, ერთკუზიანი
одноденний ერთდღიანი
однодумець თანამოაზრე
однодюймовий ერთდიუიმიანი
однозірковий ერთვარსკვლავიანი
однозначний ცალსახა, ერთმნიშვნელოვანი
однозначність ცალსახობა,

ერთმნიშვნელოვნება
однозначно ცალსახად, ერთმნიშვნელოვნად
однокімнатний ერთოთახიანი
однокласник თანაკლასელი
однокласниця თანაკლასელი
одноклітинний ერთუჯრედიანი
одноколірний ერთფეროვანი
одноколісний ერთბორბლიანი,

ცალბორბლიანი
однокольоровий ერთფეროვანი
однократний ერთჯერადი
однокурсник თანაკურსელი
однолітній ერთწლიანი
одноліток თანატოლი, ტოლი
одноманітний ერთფეროვანი
одноманітність ერთფეროვნება
одномірний ერთგანზომილებიანი
одномісний ერთადგილიანი
одномісячний ერთთვიანი
одномовний ერთენოვანი
одномоторний ერთძრავიანი
одноногий ცალფეხა
одноокий ცალთვალა
одноосібний ერთპიროვნული
одноосібно ერთპიროვნულად
однопартієць თანაპარტიელი
одноповерховий ერთსართულიანი
однополюсний ერთპოლარული,

ერთპოლუსიანი,
მონოპოლარული

одноразовий ერთჯერადი
однорейковий ცალლიანდაგიანი,

ერთლიანდაგიანი
однорідний ერთგვაროვანი
однорідність ერთგვაროვნება
однорічний ერთწლიანი
однорукий ცალხელა
односкладовий ერთმარცვლიანი
одностороннє ცალმხრივად
односторонній ცალმხრივი, ერთმხრივი
однострунний ერთსიმიანი
одноступінчатий ერთსაფეხურიანი
однотомний ერთტომიანი
однотомник ერთტომეული
однофазний ერთფაზიანი
одночасний ერთდროული

огонь одночасний

Українсько-грузинський словник 119



одночасно ერთდროულად,
იმავდროულად, ამასობაში

одношлюбність მონოგამია
однощогловий ერთანძიანი
однояйцевий ერთკვერცხისეული
одомашнений მოშინაურებული,

მოთვინიერებული
одомашнювання მოშინაურება
одомашнювати მოშინაურება
одружена დაქორწინებული,

დაოჯახებული, გათხოვილი
одружений დაქორწინებული,

დაოჯახებული, ცოლიანი
одруження ქორწინება
одружити დაქორწინება
одружитися დაქორწინება
одуд ოფოფი
одужування გამოჯამრთელება
одужувати გამოჯამრთელება
одурілий გაბრიყვებული
одурманений გაბრუებული
одяг ტანსაცმელი, ტანისამოსი,

სამოსი
одягати ჩაცმა
одягатися ჩაცმა
ожеледь მოყინულობა, მოლიპულობა
оживати გაცოცხლება, გამოცოცხლება
оживляти გაცოცხლება, გამოცოცხლება
ожика ისლურა
ожина მაყვალი
ожиріння სიმსუქნე

გასუქება
озаглавлювати დასათაურება
озброєний შეიარაღებული
озброєння შეიარაღება
озброювати შეიარაღება
озвучувати გახმოვანება
оздоба მოსართავი
оздоблений მორთული
оздоблювати მორთვა, გალამაზება,

დამშვენება
оздоровлення გაჯანსაღება
оздоровлювати გაჯანსაღება
оздоровчий გამაჯანსაღებელი
озеленення გამწვანება
озеро ტბა
озлоблювати გაბრაზება
ознайомлювати გაცნობა
ознака ნიშანი
означати აღნიშვნა
озон ოზონი
озоносфера ოზონოსფერო
океан ოკეანე

океанограф ოკეანოგრაფი
океанографічний ოკეანოგრაფიული
океанографія ოკეანოგრაფია
окис ჟანგი, ოქსიდი
окіст ბარკალი
окликати დაძახება
око თვალი
окови ბორკილი
оковита არაყი
околиця კიდე, გარეუბანი

მიდამო
окоп სანგარი
окраєць ყუა
окраса მოსართავი
окремий ცალკე, ცალკეული
окремо ცალკე
окрилений ფრთიანი, ფრთოსანი

ფრთაშესხმული,
ფრთებშესხმული

окрім გარდა
окріп მდუღარე წყალი
округ ოლქი
округлений მომრგვალებული
округлення მომრგვალება, დამრგვალება
округлий მრგვალი
округлювати მომრგვალება, დამრგვალება
окружність წრეწირი
оксамит ხავერდი
оксамитовий ხავერდოვანი
оксамитовість ხავერდოვნება
оксид ჟანგი
октава ოქტავა
октаедр ოქტაედრი
окуліст ოკულისტი, თვალის ექიმი
окуляри სათვალე
окунь ქორჭილა
окупант ოკუპანტი
окупаційний საოკუპაციო
окупація ოკუპაცია
окупований ოკუპირებული
окупувати ოკუპირება
олеандр ოლეანდრი
олениця ფურირემი
олень ირემი
оленя ნუკრი
оленяр მეირმე
оленярство მეირმეობა
олива ზეთისხილი
оливка ზეთისხილი
оливковий ზეთისხილის
олівець ფანქარი
олігарх ოლიგარქი
олігархічний ოლიგარქიული

одночасно олігархічний
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олігархія ოლიგარქია
олігополія ოლიგოპოლია
олігофренія ოლიგოფრენია
олігоцен ოლიგოცენი
олімпіада ოლიმპიადა
олімпійський ოლიმპიური
олія ზეთი
олово კალა
олтар საკურთხეველი
олюднення გაადამიანურება
олюднювати გაადამიანურება
ом ომი
омана შეცდომა
омар ასთაკვი
омела ფითრი
омелюх მედუდუკე
омметр ომმეტრი
омнібус ომნიბუსი
омолодження გაახალგაზრდავება
омолоджування გაახალგაზრდავება
омолоджувати გაახალგაზრდავება
омонім ომონიმი
онанізм ონანიზმი
онаніст ონანისტი
ондатра ონდატრა
онімілий გაშეშებული
онколог ონკოლოგი
онкологічний ონკოლოგიური
онкологія ონკოლოგია
оновлення განახლება
оновлювати განახლება
оновляти განახლება
онтологія ონტოლოგია
онук შვილიშვილი
опади ნალექი
опалення გათბობა
опалювання გათბობა
опалювати გათბობა
опановувати დაუფლება
опера ოპერა
оперативний ოპერატიული
оператор ოპერატორი
операційний ოპერაციული
операція ოპერაცია
оперета ოპერეტა
оперізувати გარშემოვლება, გარშემორტყმა
оперний ოპერის, საოპერო
оперувати ოპერირება
опинятися აღმოჩენა
опис აღწერა
описання აღწერა

აღწერილობა
описовий აღწერითი

описувати აღწერა
опит გამოკითხვა
опитування გამოკითხვა
опитувати გამოკითხვა
опік დამწვრობა
опіка მეურვეობა
опікун მეურვე
опікунство მეურვეობა
опікунський სამეურვეო
опір წინააღმდეგობა

წინაღობა
опісля მერე, შემდეგ
опіум ოპიუმი
оплакувати დატირება
оплата გადახდა
оплачений გადახდილი
оплачувати გადახდა
оплески ტაში
оповивати შემოხვევა
оповідальний მოთხრობითი
оповідання მოთხრობა

მონაყოლი
оповіщання შეტყობინება
оповіщати შეტყობინება
оповіщення შეტყობინება
опоганювання წაბილწვა
опоганювати წაბილწვა
оподатковування დაბეგვრა
оподатковувати დაბეგვრა
опозиційний ოპოზიციური
опозиціонер ოპოზიციონერი
опозиція ოპოზიცია
ополоник ჩამჩა
опонент ოპონენტი
опонувати ოპონირება
опора საყრდენი, დასაყრდენი
опортунізм ოპორტუნიზმი
опортуніст ოპორტუნისტი
опортуністичний ოპორტუნისტული
опосум ოპოსუმი
опочивальня საძინებელი ოთახი
оправдання გამართლება
оприлюднення გახმაურება, განცხადება,

გაჟღერება
оприлюднювати გახმაურება, განცხადება,

გაჟღერება
опріч გარდა
опромінення დასხივება, გაშუქება
опромінювання დასხივება, გაშუქება
опромінювати დასხივება, გაშუქება
опротестовувати გაპროტესტება
оптика ოპტიკა
оптимальний ოპტიმალური

олігархія оптимальний
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оптимізм ოპტიმიზმი
оптиміст ოპტიმისტი
оптимістичний ოპტიმისტური
оптичний ოპტიკური
оптовий საბითუმო
оптом ბითუმად
опублікований გამოცემული, გამოქვეყნებული
опублікування გამოქვეყნება
опудало საფრთხობელა
опуклий ამოზნექილი
опунція ოპუნცია
опускати დაშვება
опускатися დაშვება

დაღმასვლა
опухання დასივება
опушка ტყის პირი
опція ოპცია
оральний ორალური
орангутанг ორანგუტანგი
оранжевий ნარინჯისფერი
оранжерея ორანჟერეა
орати ხვნა
оратор მჭერმეტყველი
ораторство მჭერმეტყველება
ораторський მჭერმეტყველური
орбіта ორბიტა
орбітальний ორბიტალური
оргазм ორგაზმი
орган ორგანო

ორგანი
організатор ორგანიზატორი
організаторський საორგანიზაციო,

ორგანიზატორული
організація ორგანიზაცია
організм ორგანიზმი
організований ორგანიზებული
організовувати ორგანიზება
органічний ორგანული
оргія ორგია
орда ურდო
орден ორდენი
ордер ორდერი
ордината ორდინატი
орел არწივი
оренда იჯარა
орендатор მოიჯარე
орендувати იჯარით აღება
оригінал დედანი, ორიგინალი
оригінальний ორიგინალური
оригінальність ორიგინალურობა
оригінально ორიგინალურად
оріґамі ორიგამი
орієнталістика ორიენტალისტიკა

орієнтація ორიენტაცია
орієнтований ორიენტირებული
орієнтувати ორიენტირება
оркестр ორკესტრი
орлан ფსოვი
орлиний არწივისებრი, არწივისებური
орля არწივის ბარტყი
орнамент ორნამენტი
орнітоз ორნითოზი
орнітолог ორნითოლოგი
орнітологічний ორნითოლოგიური
орнітологія ორნითოლოგია
ортогональний ორთოგონალური
ортонормований ორთონორმალური
ортопед ორთოპედი
ортопедія ორთოპედია
орфографічний ორთოგრაფიული
орфографія ორთოგრაფია, მართლწერა
орфоепія ორთოეპია
орхідея ჯადვარი, ორქიდეა
оса ბზიკი, კრაზანა
осад ნალექი

დანალექი
осадок ნალექი

დანალექი
освідчення ახსნა
освіжати განახლება
освіжаючий გამაგრილებელი
освіжувати განახლება
освіта განათლება
освітлення განათება
освітлювання განათება
освітлювати განათება
освітній საგანმანათლებლო
освітянин განმანათლებელი
освічений განათლებული, განსწავლული,

განათლებამიღებული
освіченість განათლება, განსწავლულობა
освоювання ათვისება
освоювати ათვისება
осел ვირი
оселедець ქაშაყი
оселя საცხოვრებელი
осетер ზუთხი, თართი
осетин ოსი
осетинський ოსური
осика ვერხვი
осиротілий დაობლებული
осідати დალექვა
осінь შემოდგომა
оскаженілий გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
оскаржений გასაჩივრებული

оптимізм оскаржений

Українсько-грузинський словник 122



оскарження გასაჩივრება
оскаржувати გასაჩივრება
оскільки რადგანაც, რახან, რაკი
осколок ნამსხვრევი
ослаблений დასუსტებული, მოსუსტებული,

შესუსტებული,
ძალგამოცლილი,
ძალებდაშრეტილი

ослаблення შესუსტება
ослаблювати შესუსტება
ослін სკამი
осліплений დაბრმავებული
ослюк ჯორცხენა
осмисленість გათვითცნობიერებულობა
осмій ოსმიუმი
оснащений აღჭურვილი
оснащення აღჭურვილობა

აღჭურვა
оснащувати აღჭურვა
основа საფუძველი, საწყისი

ფუძე
основний ძირითადი
основоположний ფუძემდებელი
особа პირი

პიროვნება
особистий პირადი, პიროვნული
особистість პირადობა
особисто პირადად
особливий განსაკუთრებული,

გამორჩეული
особливість თავისებურება,

განსაკუთრებულობა
особливо განსაკუთრებით
особняк კერძო სახლი
осоїд ბოლოკარკაზი
осока ისლი
оспорювати შედავება
останній ბოლო, უკანასკნელი
остаточний საბოლოო
остаточно საბოლოოდ
остача ნაშთი
остигати გაცივება
осторога სიფრთხილე
осторонь ცალკე
острів კუნძული
острівець პატარა კუნძული
острога დეზი
осуд გაკიცხვა
осуджений გაკიცხული
осуджувати გაკიცხვა
осучаснений გათანამედროვებული
осушувати გაშრობა, ამოშრობა
осцилограма ოსცილოგრამა

осцилограф ოსცილოგრაფი
осцилятор ოსცილატორი
осциляція ოსცილაცია
ось აი
осявати გაბრწყინება
осягати ჩაწვდომა, გაცნობიერება
осягти ჩაწვდომა, გაცნობიერება
от აი
отаман ატამანი
отвір ხვრელი
отець მამა
отже ამგვარად, ამრიგად

მაშასადამე
отож ამგვარად, ამრიგად

მაშასადამე
ототожнений გაიგივებული
ототожнення გაიგივება
оточений გარშემორტყმული,

ალყაშემორტყმული
оточення ალყა

გარემოცვა
оточувати გარშემოვლება, გარშემორტყმა
отримання მიღება
отримування მიღება
отримувати მიღება
отруєний მოწამლული
отруєння მოწამვლა, მოშხამვა
отруйний შხამიანი
отруйність შხამიანობა
отрута შხამი, საწამლავი
отрутний შხამიანი, მომწამლავი
офарблювати შეღებვა
офіс ოფისი
офіцер ოფიცერი
офіціальний ოფიციალური
офіціально ოფიციალურად
офіціант ოფიციანტი, მიმტანი
офіціантка ოფიციანტი, მიმტანი
офіційний ოფიციალური
офіційно ოფიციალურად
оформлений გაფორმებული
оформлення გაფორმება
оформляти გაფორმება
офтальмія ოფთალმია
офтальмолог ოფთალმოლოგი
офтальмологічний ოფთალმოლოგიური
офтальмологія ოფთალმოლოგია
офтальмоскоп ოფთალმოსკოპი
офтальмоскопія ოფთალმოსკოპია
охайний სუფთა
охайність სისუფთავე
охолоджений გაცივებული
охолодження გაცივება

оскарження охолодження
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охолоджувати გაცივება
охолодний გამაგრილებელი
охорона დაცვა
охоронець დამცველი, მცველი
охороняти დაცვა
охота ნადირობა
охоче სიამოვნებით
оцелот ოცელოტი
оцет ძმარი
оцінений დაფასებული
оцінка ნიშანი

შეფასება
оцінний შეფასებითი
оцінювати შეფასება
оцінювач შემფასებელი
очанка კორდისკბილა
очевидець თვითმხილველი
очевидний ნათელი, ცხადი, აშკარა
очевидно აშკარად
очерет ლერწამი
очиток მსუქანა
очікуваний მოსალოდნელი
очікування მოლოდინი
очікувати მოლოდინი
очко ქულა
очолювати თავმჯდომარეობა, მეთაურობა

გაძღოლა
ошатний მორთული, გამოწყობილი
оштрафований დაჯარიმებული
ошуканець მატყუარა
ошуканий მოტყუებული
ошукувати მოტყუება
ощадливий ეკონომიური, მომჭირნე,

ხელმომჭირნე, დამზოგველი
ощадливо ეკონომიურად
ощадний შემნახველი
ощасливити გაბედნიერება
пава ფარშევანგი
павич ფარშევანგი
павіан პავიანი
павільйон პავილიონი
паводок წყალდიდობა
павук ობობა
павукоподібний ობობისებრი
павутина აბლაბუდა
пагін ყლორტი
пагорб გორაკი
пагорок გორაკი
пагубний დამღუპველი
падаль მძორი
падати დაცემა, ვარდნა, დავარდნა

ცვენა

падіння დაცემა, ვარდნა, დავარდნა
ცვენა

падло მძორი
пазур ბრჭყალი, კლანჭი
пазуха უბე
пай წილი
пайовик მეწილე
пака დასტა, შეკვრა
пакет პაკეტი
пакистанець პაკისტანელი
пакистанський პაკისტანური
пакт პაქტი
пакувальник მფუთავი, შემფუთავი
пакування შეფუთვა
пакувати შეფუთვა
пакунок დასტა, შეკვრა
паладій პალადიუმი
палата პალატა
палатка კარავი
палахкотати ბრიალი
палац სასახლე
палаючий ცეცხლმოდებული,

ცეცხლმოკიდებული
палеоантропологія პალეოანთროპოლოგია
палеобіологія პალეობიოლოგია
палеоботаніка პალეობოტანიკა
палеоботанічний პალეობოტანიკური
палеоген პალეოგენი
палеогеографія პალეოგეოგრაფია
палеограф პალეოგრაფი
палеографічний პალეოგრაფიული
палеографія პალეოგრაფია
палеозоологія პალეოზოოლოგია
палеокліматологія პალეოკლიმატოლოგია
палеоліт პალეოლითი
палеонтолог პალეონტოლოგი
палеонтологічний პალეონტოლოგიური
палеонтологія პალეონტოლოგია
палеоцен პალეოცენი
палестинець პალესტინელი
палестинський პალესტინური
палець თითი
паливо საწვავი
палити მოწევა

წვა
палиця ჯოხი
паличка ჯოხი

ჩხირი
палій გამჩაღებელი
паління მოწევა
палітра პალიტრა
палітурка ყდა
палкий მხურვალე, მგზნებარე

охолоджувати палкий
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палкість მხურვალება
палко მხურვალედ, მგზნებარედ
паломник მომლოცველი
палуба გემბანი
пальма პალმა
пальне საწვავი
пальник სანთურა
пальто პალტო
паля ხიმინჯი, ბრჯენი
паморозь თრთვილი
пам'ятати გახსენება, ხსენება, მოგონება
пам'ятка სამახსოვრო
пам'ятний სამახსოვრო
пам'ятник ძეგლი
пам'ять ხსოვნა

მეხსიერება
пан ბატონი
панахида პანაშვიდი
панголін პანგოლინი
панда პანდა
пандемія პანდემია
панель პანელი
пані ქალბატონი
панівний გაბატონებული
паніка პანიკა
панікер პანიკიორი
панічний პანიკური
панкреатит პანკრეატიტი
панорама პანორამა
пансіонат პანსიონატი
панський ბატონური
пантеон პანთეონი
пантера პანტერა
пантограф პანტოგრაფი
пантоміма პანტომიმა
пантофля ჩუსტი
панування ბატონობა
панувати ბატონობა
пануючий გაბატონებული
панцерник ჯავშნოსანი
панцир ჯავშანი
панчоха მაღალყელიანი წინდა
папа მამა
папарацці პაპარაცი
папаха ფაფახი
паперовий ქაღალდის
папір ქაღალდი
папірус პაპირუსი
папка საქაღალდე
паплюжити ლანძღვა
папороть გვიმრა
папуга თუთიყუში
папугоподібний თუთიყუშისებრი

пар ორთქლი
пара წყვილი
парабола პარაბოლა
параболічний პარაბოლური
параболоїд პარაბოლოიდი
параграф პარაგრაფი
парад აღლუმი
парадигма პარადიგმა
парадокс პარადოქსი
парадоксальний პარადოქსული
паразит პარაზიტი, მავნებელი
паразитизм პარაზიტიზმი
паралакс პარალაქსი
паралелепіпед პარალელეპიპედი
паралелізм პარალელიზმი
паралелограм პარალელოგრამი
паралель პარალელი
паралельний პარალელური
паралельно პარალელურად
паралізований დამბლადაცემული,

პარალიზებული
паралізувати პარალიზება
параліч დამბლა
парамагнетизм პარამაგნეტიზმი
парамагнетичний პარამაგნიტური
параметр პარამეტრი
параметричний პარამეტრული
параноїк პარანოიკი
параноїчний პარანოიდული
параноя პარანოია
парапсихолог პარაფსიქოლოგი
парапсихологічний პარაფსიქოლოგიური
парапсихологія პარაფსიქოლოგია
парасоль ქოლგა
парасолька ქოლგა
парафін პარაფინი
парашут პარაშუტი
парашутист პარაშუტისტი
парик პარიკი
парило ბირკავა
парі სანაძლეო, ნიძლავი
парк პარკი
паркан ზღუდე, ღობე
паркет პარკეტი
паркінсонізм პარკინსონიზმი
парламент პარლამენტი
парламентаризм პარლამენტარიზმი
парламентарій პარლამენტარი
парламентський საპარლამენტო
парний წყვილური

ლუწი
парник სათბური
парнокопитий წყვილჩლიქოსანი

палкість парнокопитий
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паровий ორთქლის
паровоз ორთქლმავალი
пародія პაროდია
пароль პაროლი
пароплав გემი, ნავი
пароплавство სანაოსნო
парость ტოტი, შტო, რტო
парсек პარსეკი
парта მერხი
партеногенез პართენოგენეზი
партизан პარტიზანი
партійний პარტიული
партійність პარტიულობა
партія პარტია
партнер პარტნიორი
партнерство პარტნიორობა
парубок ყმაწვილი
парування შეწყვილება

დაწყვილება
парувати დაწყვილება
парус აფრა, იალქანი
парусина აფრისი
парфумерія პარფიუმერია
парфуми სუნამო
пасажир მგზავრი
пасажирський სამგზავრო
пасат პასატი
пасивний პასიური
пасивність პასიურობა
пасифлора პასიფლორა
паскудний ბილწი
паскудство სიბილწე
паслін ძაღლყურძენა
пасмо კულული
пасовище საძოვარი
пасок ქამარი
паспорт პასპორტი
паспортний საპასპორტო
паста პასტა
пастель პასტელი
пастеризація პასტერიზაცია
пасти მწყემსვა
пастися ძოვა
пастка ხაფანგი, მახე
пастор პასტორი
пастух მწყემსი
пастушка მწყემსი
пасувати შეფერება

გამოდგომა
ხელის გაშვება

пасьянс პასიანსი
патент პატენტი
патентування დაპატენტება

патентувати დაპატენტება
патогенний პათოგენური
патологічний პათოლოგიური
патологія პათოლოგია
патріарх პატრიარქი
патріархальний პატრიარქალური
патріархат პატრიარქატი
патріот პატრიოტი, მამულიშვილი
патріотизм პატრიოტიზმი,

მამულიშვილობა
патріотичний პატრიოტული,

მამულიშვილური
патрон ვაზნა

მასრა
патронаж პატრონობა
патруль პატრული
патрульний საპატრულო
патрулювання პატრულირება
патрулювати პატრულირება
пауерліфтинг ძალისმიერი სამჭიდი
пауза პაუზა
пафос პათოსი
пахва იღლია
пахвина საზარდული
пахнути სუნის დენა
пахощі სურნელი, არომატი
пацифізм პაციფიზმი
пацифіст პაციფისტი
пацифістський პაციფისტური
пацієнт პაციენტი
пацюк ვირთხა
пачка დასტა, შეკვრა
паштет პაშტეტი
паща ხახა
певний გარკვეული

დარწმუნებული,
გულდაჯერებული

певно ნამდვილად
სავარაუდოდ, ალბათ

педагог პედაგოგი
педагогіка პედაგოგიკა
педагогічний პედაგოგიური
педаль პედალი
педант პედანტი
педантизм პედანტიზმი
педантичний პედანტური
педикюр პედიკიური
педіатр პედიატრი
педіатричний პედიატრიული
педіатрія პედიატრია
пейзаж პეიზაჟი
пекар მცხობელი
пекарня საცხობი

паровий пекарня
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пекельний ჯოჯოხეთური
пекінес პეკინესი
пекло ჯოჯოხეთი
пекти გამოცხობა, ცხობა
пекучий მწვავე
пеларгонія ნემსიწვერა
пелена საბურველი
пелікан ვარხვი
пельмені პელმენი
пелюсток ფურცელი
пелюшка სახვევი
пемза მინქაფა
пенал საკალმე
пензель ფუნჯი
пензлик ფუნჯი
пеніцилін პენიცილინი
пенсійний საპენსიო
пенсіонер პენსიონერი
пенсія პენსია
пентаграма პენტაგრამა
пентаедр პენტაედრი
пентаметр პენტამეტრი
пентатоніка პენტატონიკა
пень ძირკვი
первісний პირველადი, თავდაპირველი,

პირვანდელი
первісток პირმშო
первоптах არქეოპტერიქსი
первоцвіт ფურისულა
пергамент პერგამენტი
переадресовувати გადამისამართება
перебільшити გადამეტება, გადაჭარბება,

გაზვიადება
перебільшувати გადამეტება, გადაჭარბება,

გაზვიადება
перебування ყოფნა
перебувати ყოფნა

მოსვლა
перевага უპირატესობა
переважний უპირატესი
переважно უპირატესად
перевал უღელტეხილი, ზეკარი
перевантажений გადატვირთული
перевантаження გადატვირთვა
перевантажувати გადატვირთვა
переварювати გადახარშვა
перевдягання გადაცმა
перевдягатися გადაცმა
перевдягнений გადაცმული
переведення გადატანა, გადაყვანა
перевезення გადაზიდვა
перевернений ამოტრიალებული

перевертати გადაბრუნება, გადატრიალება,
გადმობრუნება,
გადმოტრიალება, ამოტრიალება

перевертатися გადაბრუნება, გადატრიალება,
გადმობრუნება,
გადმოტრიალება, ამოტრიალება

перевертень მაქცია
перевершення გადამეტება, გადაჭარბება
перевершити გადამეტება, გადაჭარბება

ჯობნა
перевершувати გადამეტება, გადაჭარბება

ჯობნა
перевибори განმეორებითი არჩევნები
перевиробництво ჭარბი წარმოება
перевитрата გადახარჯვა
перевитрачати გადახარჯვა
перевищувати გადამეტება, გადაჭარბება
перевід გადატანა, გადაყვანა
перевізник გადამზიდველი
перевірений გადამოწმებული, შემოწმებული
перевірка გადამოწმება

შემოწმება
перевіряти გადამოწმება

შემოწმება
переводити გადატანა, გადაყვანა
перевозити გადაზიდვა
переворот გადატრიალება
перевтома გადაღლა

გადაღლილობა
перевтомлений გადაღლილი
перевтомлювати გადაღლა
перев'язка შეხვევა
перев'язувати შეხვევა
перегляд გადასინჯვა

გადახედვა
переглядати გადასინჯვა

გადახედვა
переговори მოლაპარაკებები
перегорілий გადამწვარი
перегородка ტიხარი
перегортати გადაფურცლა

გადაბრუნება, გადატრიალება
перегравати გადათამაშება
перегрів გადახურება
перегрівати გადახურება
перегрітий გადახურებული
перегруповувати გადაჯგუფება
перегрупування გადაჯგუფება
перегузня ჭრელტყავა
перед წინ

წინაშე
передавання გადაცემა
передавати გადაცემა

пекельний передавати
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передавач გადამცემი
передача გადაცემა
передбачати განჭვრეტა,

წინასწარმეტყველება
გათვალისწინება

передбачливий წინდახედული
передбачливість წინდახედულობა
передбачуваний წინასწარმეტყველებადი
передбачуваність პროგნოზირებადობა
передвиборний წინასაარჩევნო
переддвер'я კარიბჭე
переддень წინადღე
передивлятися გადახედვა
передих შესვენება
передишка შესვენება
передіндустріальний წინაინდუსტრიული
передісторія წინაისტორია
передменструальний წინამენსტრუალური
передмістя გარეუბანი
передмова წინასიტყვაობა
передній წინა
передовий მოწინავე
передоручати გადაბარება
передостанній ბოლოს წინა
передохнути შესვენება
передплата აბონემენტი, გამოწერა
передпліччя წინამხარი
передпокій წინკარი
передпологовий წინასამშობიარო
передсердя წინაგული
передслово წინასიტყვაობა
передумова წინაპირობა
передумувати გადაფიქრება
передусім უპირველეს ყოვლისა
передчасний ნაადრევი
передчасно ნაადრევად
передчування წინათგრძნობა
передчувати წინათგრძნობა
передчуття წინათგრძნობა
переживати გადატანა, გამოვლა

განცდა
перезимовувати გამოზამთრება
перезимувати გამოზამთრება
переінакшування გარდაქმნა, გადაკეთება
переінакшувати გარდაქმნა, გადაკეთება
переїжджати გადასვლა
переїзд გადასვლა

გადასასვლელი
перейматися გულისტკენა, წყენა
перейменовувати გადარქმევა
переказ გადარიცხვა

გადმოცემა
переклад თარგმანი

перекладання გადათარგმნა, თარგმნა
перекладати გადათარგმნა, თარგმნა
перекладач თარჯიმანი
переключати გადართვა
переконаний დარწმუნებული,

გულდაჯერებული
переконливий დამაჯერებელი,

დამარწმუნებელი
переконливо დამაჯერებლად
переконувати დარწმუნება, გადარწმუნება,

დაყოლიება
перекривати გადაკეტვა
перекручений გადაგრეხილი
перекупник გადამყიდველი
переламувати გადატეხა
переливання გადასხმა

გადაღვრა
переливати გადასხმა

გადაღვრა
перелік ნუსხა, სია, ჩამონათვალი

ჩამოთვლა
გადათვლა

переліт გადაფრენა
перелітати გადაფრენა
перелічувати ჩამოთვლა

გადათვლა
перелом მოტეხილობა
переляк შიში
перемагати დაძლევა

გამარჯვება
переманювати გადაბირება
перемикач გადამრთველი
перемир'я ზავი
переміна ცვლილება
перемінний ცვლადი
перемішаний შერეული
перемішувати შერევა, არევა, აბნევა
переміщати გადანაცვლება
переміщувати გადანაცვლება
перемога მოგება

გამარჯვება
перемогти დაძლევა, გამარჯვება
переможець გამარჯვებული
перенапруга გადაძაბვა
перенапружувати გადაძაბვა
перенаселеність მოსახლეობის სიჭარბე

ჭარბი მოსახლეობა
перенесений გადატანილი
перенесення გადატანა, გადაყვანა
переносити გადატანა, გადაყვანა
переносний გადასატანი

გადატანადი
გადატანითი

передавач переносний
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переодягання გადაცმა
переодягатися გადაცმა
переоформляти გადაფორმება
переохолоджений გადაცივებული
переоцінювати გადაფასება

გადაჭარბებით შეფასება
перепел მწყერი
перепис აღწერა
переписування მიმოწერა
перепідготовка გადამზადება
перепідготовляти გადამზადება
переплетений გადახლართული
перепливати გადაცურვა
переплітати გადახლართვა
переплутування არევა
переповнений გადავსებული, გადატენილი,

გადაჭედილი
переповняти გადავსება
переполох აურზაური, ალიოქოთი
перепона დაბრკოლება
перепочинок შესვენება
переправляти გადასწორება

გადაყვანა
перепустка საშვი
перерахований გადარიცხული
перераховувати გადათვლა, გადაანგარიშება
перерахування გადათვლა, გადაანგარიშება
перерва შესვენება
переробка გადამუშავება
перероблений გადაკეთებული
перероблення გადაკეთება

გადამუშავება
перероблювати გადაკეთება

გადამუშავება
переробляти გადაკეთება

გადამუშავება
перерозподіл გადანაწილება
перерозподілений გადანაწილებული
перерозподіляти გადანაწილება
переростати გადაზრდა
пересаджувати გადანერგვა

გადასმა
пересаджуватися გადაჯდომა
пересадка გადანერგვა

გადაჯდომა
пересвідчений დარწმუნებული,

გულდაჯერებული
пересвідчуватися დარწმუნება
переселення გადასახლება
переселяти გადასახლება
пересилати გადაგზავნა
пересилка გადაგზავნა
пересилювати დაძლევა

пересідати გადაჯდომა
пересікати გადაკვეთა
пересічення გადაკვეთა
пересічний ჩვეულებრივი
перескакувати გადახტომა
переслідування დევნა
переслідувати დევნა
перестановка გადანაცვლება
пересторога გაფრთხილება
перестрілка ურთიერთსროლა
переступень ლეშურა
пересування გადაადგილება
пересуватися გადაადგილება
пересунення გადაადგილება
перетворювання გარდაქმნა, გადაკეთება
перетворювати გარდაქმნა, გადაკეთება

გადაქცევა
перетворювач გარდამქმნელი
перетин გადაკვეთა

კვეთა
перетинати გადაკვეთა, გადაფარვა
перетинка გამყოფი აპკი
перетравлювати მონელება
переучувати გადამზადება
перефарбований გადაღებილი
перефарбовувати გადაღებვა
перехід გადასვლა

გადასასვლელი
перехідний გარდამავალი
переходити გადასვლა
перехожий გამვლელი
перехрестя გზაჯვარედინი
перехрещувати გადაჯვარება
перець წიწაკა

პილპილი
перечниця საპილპილე
перешийок ყელი
перешкода დაბრკოლება
перешкоджати შეფერხება, ხელის შეშლა
перигей პერიგეა
перигелій პერიჰელიუმი
перикард პერიკარდი
перикардит პერიკარდიტი
периметр პერიმეტრი, გარშემოწერილობა
перина ლეიბი
перископ პერისკოპი
перитоніт პერიტონიტი
периферійний პერიფერული
периферія პერიფერია
перицентр პერიცენტრი
період პერიოდი
періодика პერიოდიკა
періодичний პერიოდული

переодягання періодичний
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періодичність პერიოდულობა
періодично პერიოდულად
періодонт პერიოდონტი
періодонтит პერიოდონტიტი
перли მარგალიტი
перлина მარგალიტი
перлоподібний მარგალიტისებრი
перманентний პერმანენტული
перо ფრთა
пероксид პეროქსიდი
перон ბაქანი
перпендикуляр მართობი
перпендикулярний პერპენდიკულარული,

მართობული
перс სპარსელი
персик ატამი
персиковий ატმის

ატმისფერი
персона პირი

პიროვნება
персонаж პერსონაჟი
персонал პერსონალი
персоніфікація გაპიროვნება
перспектива პერსპექტივა
перспективний პერსპექტიული
перстенець აბრეშუმა
перстень ბეჭედი
перський სპარსული
перськомовний სპარსულენოვანი
перука პარიკი
перукар დალაქი
перукарня სადალაქო, საპარიკმახერო
перший პირველი
першість პირველობა
першоджерело პირველწყარო
пес ძაღლი

ცუგა
песець ყარსაღი
песик ძაღლი

ცუგა
песимізм პესიმიზმი
песиміст პესიმისტი
песимістичний პესიმისტური
пестити ფერება, მოფერება
пестицид პესტიციდი
пестливий ალერსიანი
пестощі ალერსი
петелька მარყუჟი
петиція პეტიცია
петля მარყუჟი

ანჯამა
петрогліф პეტროგლიფი
петрушка ოხრახუში

петунія პეტუნია
печаль სევდა, ნაღველი
печальний ნაღვლიანი, სევდიანი,

მოწყენილი, დაღვრემილი
печатати ბეჭდვა, დაბეჭდვა
печать ბეჭედი
печення გამოცხობა, ცხობა
печера გამოქვაბული
печериця ქამასოკო
печиво ნამცხვარი
печінка ღვიძლი
печія ძმარვა, გულძმარვა
п'єдестал კვარცხლბეკი
п'єзоелектрика პიეზოელექტრობა
п'єзоелектричний პიეზოელექტრული
п'єса პიესა
пиво ლუდი
пивоваріння ლუდსახარში, ლუდსახდელი
пижмачка ადოქსა
пижмо ასფურცელა
пика სიფათი
пил მტვერი
пила ხერხი
пилок ყვავილის მტვერი
пилонепроникний მტვერგაუმტარი
пилоподібний ხერხისებრი
пилосос მტვერსასრუტი
пильний ფხიზელი

ყურადღებიანი, დაკვირვებული
пильність სიფხიზლე

ყურადღება, დაკვირვებულობა
пильно ფხიზლად, ყურადღებით
пиляти ხერხვა
пиріг ნამცხვარი
пиріжок ღვეზელი
писання წერა
писар მწერალი
писати წერა
писемний საწერი
писемність დამწერლობა
писк წივილი

წრიპინი
пискливий წრიპინა
письменний წიგნიერი
письменник მწერალი
письменництво მწერლობა
письменність წიგნიერება

დამწერლობა
письмовий წერილობითი
питальний კითხვითი
питання საკითხი

კითხვა, შეკითხვა
питати კითხვა, შეკითხვა

періодичність питати
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пити სმა, დალევა
питний სასმელი
питомий კუთრი
пиха ყოყლოჩინობა
пихатий გაბღენძილი, ყოყლოჩინა
пихатість ყოყლოჩინობა
пишання სიამაყე
пишний დიდებული
пишнота დიდებულება
пищання წრიპინი
пищати წრიპინი
пищуха მებულულე
пияцтво ლოთობა
піала ფიალა
піаніно პიანინო
піаніст პიანისტი
піаністка პიანისტი
пів ნახევარი
піввісь ნახევარღერძი
півгодини ნახევარი საათი
півгодинний ნახევარსაათიანი
південний შუადღის

სამხრეთის, სამხრეთული
південноазіатський სამხრეთაზიური
південноамериканець სამხრეთამერიკელი
південноамериканський სამხრეთამერიკული
південноафриканець სამხრეთაფრიკელი
південноафриканський სამხრეთაფრიკული
південноєвропеєць სამხრეთევროპელი
південноєвропейський სამხრეთევროპული
південноіталійський სამხრეთიტალიური
південнокореєць სამხრეთკორეელი
південнокорейський სამხრეთკორეული
південноукраїнський სამხრეთუკრაინული
південь სამხრეთი

შუადღე
півень მამალი
півколо ნახევარწრე
півкуля ნახევარსფერო
півкущ ნახევარბუჩქი
півлітровий ნახევარლიტრიანი
півмісяць ნახევარმთვარე
півники ზამბახი
півничанин ჩრდილოეთელი, ჩრდილოელი
північ ჩრდილოეთი

შუაღამე
північний ჩრდილო, ჩრდილოეთის

შუაღამის
північноамериканець ჩრდილოამერიკელი
північноамериканський ჩრდილოამერიკული
північноатлантичний ჩრდილოატლანტიკური
північноафриканець ჩრდილოაფრიკელი
північноафриканський ჩრდილოაფრიკული

північноєвропеєць ჩრდილოევროპელი
північноєвропейський ჩრდილოეთევროპული
північнокореєць ჩრდილოკორეელი
північнокорейський ჩრდილოკორეული
північноскандинавськийჩრდილოსკანდინავიური
північноукраїнський ჩრდილოეთუკრაინული
півонія ტყის ყაყაჩო, პეონი
півострів ნახევარკუნძული
піврічний ნახევარწლიანი
півріччя ნახევარი წელი
півтінь ნახევარჩრდილი
півтора ერთ-ნახევარი
півфінал ნახევარფინალი
півфіналіст ნახევარფინალისტი
півфінальний ნახევარფინალური
пігмент პიგმენტი
пігулка აბი
під ქვეშ
підалгебра ქვეალგებრა
підбадьорливий გამამხნევებელი
підбадьорливо გამამხნევებლად
підбадьорювати გამხნევება
підбадьорюючий დამაიმედებელი,

იმედისმომნიჭებელი,
იმედისმომცემი,
იმედისმომტანი

підберезовик არყისძირა
підбіл ვირისტერფა
підбор ქუსლი
підборіддя ნიკაპი
підбурювання წაქეზება
підбурювати წაქეზება
підважувати აწევა
підвал სარდაფი
підвалина ბურჯი

საყრდენი, დასაყრდენი
підвид ქვესახეობა
підвищений მომატებული
підвищувати აწევა

დაწინაურება
მომატება

підвіконня რაფა
підвіска საკიდარი
підвладний ხელქვეითი
підводний წყალქვეშა
підглядати თვალთვალი, ჭვრეტა
підготовка მომზადება
підготовлений მომზადებული
підготовляти მომზადება
підготовчий მოსამზადებელი
підготування მომზადება
підготуватися მომზადება
підгузок საფენი

пити підгузок
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підданий ქვეშევრდომი
піддашшя ფარდული
піддержувати მხარდაჭერა, თანადგომა
піддомен ქვედომენი
піджак პიჯაკი
підзаголовок ქვესათაური
підзвітний ანგარიშვალდებული
підземелля მიწისქვეშეთი
підземний მიწისქვეშა
підігрівати გაცხელება, შეთბობა
під'їзд სადარბაზო

მისასვლელი გზა
підказувати კარნახი
підкараулювати დადარაჯება
підкатегорія ქვეკატეგორია
підкладати ამოდება
підключати მიერთება
підключений მიერთებული
підкова ნალი
підковдра საბნის გამოსაკრავი, საბნის

შალითა
підковоподібний ნალისებრი
підкорення დამორჩილება
підкоришник მგლინავა
підкоряти დამორჩილება
підкорятися დამორჩილება
підкрадатися მიპარვა
підкреслений ხაზგასმული
підкреслювання ხაზგასმა
підкреслювати ხაზგასმა
підкуп მოსყიდვა
підкуповувати მოსყიდვა
підлабузник მლიქვნელი
підлеглий დაქვემდებარებული
підлива საწებელი
підлий გათახსირებული, საძაგელი
підлісник ქრისტესბეჭედა
підлісок ქვეტყე
підлість საძაგლობა
підліток მოზარდი
підло საძაგლად
підлога იატაკი
підлота საძაგლობა
підмаренник ენდრონიკა
підмет ქვემდებარე
підміна შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
підмінювати შეცვლა, გამოცვლა, შენაცვლება,

ჩანაცვლება
підмітати დაგვა, მოხვეტა
підмножина ქვესიმრავლე
підмога დახმარება

підмурівок ფუნდამენტი, საძირკველი,
საფუძველი

підмурок ფუნდამენტი, საძირკველი,
საფუძველი

піднебіння სასა
піднесений ამაღლებული
піднесення ამაღლება
підніжжя ძირი
піднімати აწევა

აღმართვა
підніматися ასვლა, ამოსვლა

აძრომა
піднос ლანგარი
підносити მიტანა
піднятий აღმართული
підняття აღმართვა
підодіяльник საბნის გამოსაკრავი, საბნის

შალითა
підождати მოცდა
підозра ეჭვი
підозрілий საეჭვო, სათუო
підозріння ეჭვი
підозрюваний ეჭვმიტანილი
підозрювати ეჭვის მიტანა
підошва ძირი
підпал ცეცხლის წაკიდება
підпалювати ცეცხლის წაკიდება
підпалювач ცეცხლის წამკიდებელი
підпис ხელმოწერა
підписаний ხელმოწერილი
підписання ხელის მოწერა
підписувати ხელის მოწერა
підпілля იატაკქვეშეთი
підпливати მიცურვა
підплигувати ახტომა
підпора საყრდენი, დასაყრდენი
підпорядковувати დაქვემდებარება
підпорядкування დაქვემდებარება
підприємець მეწარმე
підприємництво მეწარმეობა
підприємство საწარმო
підрахований დათვლილი, გაანგარიშებული,

გამოანგარიშებული
підраховувати ანგარიში, თვლა, დათვლა
підрахунок ანგარიში, თვლა, დათვლა
підрегіон ქვერეგიონი
підробка ნაყალბები
підроблений გაყალბებული
підроблення გაყალბება
підробляти გაყალბება
підродина ქვეოჯახი
підрозділ ქვეგანყოფილება

ქვედანაყოფი

підданий підрозділ
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підручник სახელმძღვანელო
підрядний დაქვემდებარებული
підрядчик მენარდე
підсвідомий ქვეცნობიერი
підсилений გაძლიერებული
підсилювання გაძლიერება
підсилювати გაძლიერება
підсилювач გამაძლიერებელი
підсистема ქვესისტემა
підслуховування მოსმენა, დასმენა
підслуховувати მოსმენა, დასმენა
підслухувач დამსმენი
підстава საფუძველი, საწყისი
підставка ქვესადგამი
підстанція ქვესადგური
підстилка საფენი
підстрибувати ახტომა
підступний ფარისევლური
підсудний მსჯავრდებული
підсумковий ჯამური

საბოლოო
підсумовування შეჯამება
підсумовувати შეჯამება
підсумок ჯამი
підтверджений დადასტურებული
підтвердження დადასტურება
підтверджувати დადასტურება
підтверджуючий დამადასტურებელი
підтекст ქვეტექსტი
підтечія ქვედინება
підтип ქვეტიპი
підтримка მხარდაჭერა, თანადგომა

საყრდენი, დასაყრდენი
підтримувати დაჭერა

მხარდაჭერა, თანადგომა
підтюпцем ჩაქჩაქით
підхід მისასვლელი

მისვლა
მიდგომა

підходити მისვლა
გამოდგომა

підходящий შესაფერისი, შესატყვისი
підхожий შესაფერისი, შესატყვისი
підшипник საკისარი
підшкірний კანქვეშა
підшукувати პოვნა, მოძებნა, მიგნება
піжама ღამის პერანგი
пізнавальний შემეცნებითი
пізнавальність შემეცნებითობა
пізнавати შემეცნება
пізнання შემეცნება
пізній გვიანი
пізніше მოგვიანებით

пізно გვიან
пізньоцвіт სათოვლია, უცუნა
піймати დაჭერა
пік პიკი
пікантний პიკანტური
пікантність პიკანტურობა
піклувальник მზრუნველი, მეურვე
піклування მზრუნველობა

ზრუნვა
піклуватися ზრუნვა
піктограма პიქტოგრამა
піл იატაკი
пілігрим პილიგრიმი
пілот მფრინავი, პილოტი
пільга შეღავათი
пільговий შეღავათიანი
пілюля აბი
піна ქაფი
пінгвін პინგვინი
пінистий ქაფიანი
пінитися აქაფება
пінка ქაფი
пінопласт ქაფპლასტი
пінцет პინცეტი
пінчер პინჩერი
піонер პიონერი
піп მღვდელი
піпетка საწვეთური
піраміда პირამიდა
пірамідальний პირამიდისებრი
піранья პირანია
пірат მეკობრე
піратство მეკობრეობა
пір'їна ფრთა
пірнання ყვინთვა
пірнати ყვინთვა
піроман პირომანი
піроманія პირომანია
пірометр პირომეტრი
пірометрія პირომეტრია
піротехнік პიროტექნიკოსი
піротехніка პიროტექნიკა
пір'я ფრთა
пісенька სიმღერა
піскар ციმორი
пісковий ქვიშის, ქვიშიანი
пісковик ქვიშაქვა
після მერე, შემდეგ
післязавтра ზეგ
післямова ბოლოსიტყვაობა, ბოლოთქმა
пісний სამარხვო
пісня სიმღერა
пісок ქვიშა, სილა

підручник пісок
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піст მარხვა
пістолет პისტოლეტი
пістон ფისტონი
піт ოფლი
пітбуль პიტბული
пітбультер'єр პიტბულტერიერი
піти წასვლა
пітливість ოფლიანობა
пітний ოფლიანი, დაოფლიანებული
пітон პითონი
пітьма სიბნელე, წყვდიადი
піхва საშო
піхви ქარქაში
піхота ქვეითი ჯარი
піхотинець ქვეითი
піца პიცა
піцерія პიცერია
піч ღუმელი, ქურა
пічкур ციმორი
пічник მეღუმელე
пішак პაიკი
пішки ფეხით
пішохід ქვეითი
піщаний ქვიშის, ქვიშიანი
піщаник მექვიშია
плавання ცურვა
плавати ცურვა, ტივტივი
плаваючий მცურავი
плавець მცურავი

ფარფლი
плавити დნობა, გადნობა
плавка დნობა, გადნობა
плавлення დნობა, გადნობა
плавний მდოვრე
плавник ფარფლი
плавунець მოცურალა
плавучий მცურავი
плагіат პლაგიატი
плазма პლაზმა
плазувати ცოცვა, ხოხვა
плазун ქვეწარმავალი, უხსენებელი
плазуни ქვეწარმავლები
плакат პლაკატი
плакати ტირილი
плакса მტირალა
план გეგმა
планер პლანერი
планета პლანეტა
планетарій პლანეტარიუმი
планетарний პლანეტარული
планетний პლანეტარული
планетоїд პლანეტოიდი
планіметричний პლანიმეტრიული

планіметрія პლანიმეტრია
планктон პლანქტონი
плановий გეგმიური
плановість გეგმიურობა
плантація პლანტაცია
планування დაგეგმარება
планувати დაგეგმვა
пластик პლასტიკი
пластилін პლასტილინი
пластинка ფირფიტა
пластир სალბუნი
пластичний პლასტიკური
пластичність პლასტიკურობა
пластмаса პლასტმასა
плата საფასური
платан ჭადარი
платина პლატინა
платиновий პლატინის
платити გადახდა
платівка ფირფიტა
платний ფასიანი
платник გადამხდელი
платня ჯამაგირი
плато პლატო
платонічний პლატონური
платоспроможний გადახდისუნარიანი
платоспроможність გადახდისუნარიანობა
плаття კაბა
платформа პლატფორმა
плацдарм პლაცდარმი
плацента პლაცენტა
плач ტირილი
плачевний სავალალო
плащ ლაბადა
плебісцит პლებისციტი
плевра პლევრა
плеврит პლევრიტი
плед პლედი
плекати ლოლიაობა
племінний სანაშენო
племінник დისწული, დიშვილი,

ძმისწული, ძმიშვილი
племінниця დისწული, დიშვილი,

ძმისწული, ძმიშვილი
плем'я ტომი
пленарний პლენარული
пленум პლენუმი
плескатий ბრტყელი
плести წვნა
плетений წნული
плетінка წნული
плече მხარი
пливти ცურვა

піст пливти
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плигати ხტუნვა, ხტომა
плин დინება
плинний მიმდინარე

დენადი
плиска ბოლოქანქარა, მაბზაკუნა
плисти ცურვა
плита ფილა
плитка ფილა
пліва აპკი
плівка აპკი

ფირი
плід ნაყოფი
плідний ნაყოფიერი
плідність ნაყოფიერება
плінтус პლინთუსი
пліоцен პლიოცენი
пліснявіти დაობება
пліт ტივი
плітка ჭორი
пловчиха მცურავი
плодючий ნაყოფიერი

ნოყიერი
пломба პლომბი
пломбування დაპლომბვა
пломбувати დაპლომბვა
пломінь ალი
плоский ბრტყელი
плоскість სიბრტყე
плоскогір'я ზეგანი
плоскогубці ბრტყელტუჩა
плоскодонний ბრტყელძირიანი
плоскостопий ბრტყელტერფიანი
плоскостопість ბრტყელტერფიანობა
плотський ხორციელი
плоть ხორცი
площа მოედანი

არე
ფართობი, ფართი

площадка მოედანი
плуг გუთანი
плутанина არეულობა, ალიაქოთი,

მოუწესრიგებლობა,
უწესრიგობა, გაურკვევლობა

плутати შერევა, არევა, აბნევა
плутократ პლუტოკრატი
плутократичний პლუტოკრატიული
плутократія პლუტოკრატია
плутоній პლუტონიუმი
плювати ფურთხება
плювок ფურთხი
плюндрування გაჩანაგება, აოხრება, აწიოკება
плюндрувати გაჩანაგება, აოხრება, აწიოკება,

დაწიოკება

плюралізм პლურალიზმი
плюраліст პლურალისტი
плюралістичний პლურალისტული
плюс პლუსი
плюш პლუში
плющ სურო, ფატალო
пляж პლაჟი
пляма ლაქა
плямистий ლაქიანი, ლაქებიანი,

წინწკლებიანი
пляшка ბოთლი
пляшковидний ბოთლისმაგვარი
пневматичний პნევმატური
пневмонія ფილტვების ანთება
по -ზე
побажання სურვილი
побачення შეხვედრა

პაემანი
побачити შეხვედრა
побережжя სანაპირო
побіжний ზერელე, ზედაპირული
побіжно გაკვრით, ზერელედ,

ზედაპირულად
побіля ახლოს
побічний გვერდითი
поблизу ახლოს
побожний ღვთისმოშიში
поборознений დაღარული
побратим ძმობილი
побут ყოფა
побутовий საყოფაცხოვრებო
повага პატივისცემა
повар მზარეული
поведінка ყოფაქცევა
поведінковий ქცევითი
повелитель მბრძანებელი
повернений მობრუნებული, დაბრუნებული
повернутий მობრუნებული, დაბრუნებული
повертати მობრუნება, დაბრუნება
повертатися მობრუნება, დაბრუნება
поверх ზემოდან

სართული
поверхневий ზედაპირული
поверхня ზედაპირი
поверховий ზერელე, ზედაპირული
поверховість ზედაპირულობა
поверхово გაკვრით
повз გასწვრივ
повзик ცოცია
повинний ვალდებული
повитиця აბრეშუმა
повіддя წყალდიდობა
повідомлення შეტყობინება

плигати повідомлення
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повідомляти შეტყობინება
повіка ქუთუთო
повільний ნელი

დინჯი, ზლაზნია
повільність სიდინჯე
повільно ნელა, დინჯად
повінь წყალდიდობა
повість მოთხრობა
повітання სალამი

მოკითხვა
повітка ფარდული
повітроплавальний ჰაერსანაოსნო
повітроплавання ჰაერნაოსნობა
повітроплавець აერონავტი, ჰაერნაოსანი
повітря ჰაერი
повітряний საჰაერო

ჰაეროვანი
повішання დაკიდება

ჩამოხრჩობა
повішений დაკიდებული
повішення ჩამოხრჩობა
повія მეძავი, ბოზი, როსკიპი
повіяти დაბერვა
повний სრული

სავსე
повністю სრულად, სავსებით, მთლიანად
повно სრულად, სავსებით, მთლიანად
повноваження უფლებამოსილება

რწმუნება
повнолітній სრულწლოვანი
повноправний სრულუფლებიანი
повнота სისრულე

სიმსუქნე
повноцінний სრულფასოვანი
повноцінність სრულფასოვნობა
повноцінно სრულფასოვნად
повня სავსე მთვარე
поводження ქცევა
поводитися ქცევა
поволі თანდათან

ნელა, დინჯად
поворозка ზონარი
поворот მოსახვევი
повстання აჯანყება, ჯანყი
повсть ქეჩა
повсюди ყველგან
повсюдно ყველგან
повсякденний ყოველდღიური
повсякденність ყოველდღიურობა
повторення გამეორება, განმეორება
повторний განმეორებითი
повторюваний განმეორებადი
повторювання გამეორება, განმეორება

повторювати გამეორება, განმეორება
пов'язаний დაკავშირებული
пов'язка სახვევი
поганий ცუდი

უვარგისი
უღირსი

погано ცუდად, ავად, უშნოდ
погідний დარიანი, კარგი
погіршення გაუარესება
погіршувати გაუარესება
поглиблення ჩაღრმავება
поглиблювання ჩაღრმავება
поглиблювати გაღრმავება
поглинання შთანთქმა
поглинати შთანთქმა
поглинаючий მშთანთქავი
погляд ხედვა, თვალსაზრისი,

შეხედულება
მზერა, ცქერა

поглядати მზერა, ცქერა
поговір ჭორი
погода ამინდი
погоджений შეთანხმებული
погоджуватися დათანხმება
погожий დარიანი, კარგი
погойдування ქანაობა
поголос ხმა
погонич ქათამურა
погоня დევნა
погорда უგულებელყოფა
поготів მით უმეტეს
пограбований დაყაჩაღებული
пограбування ძარცვა
пограбувати ძარცვა
погріб მარანი
погрішність ცდომილება
погрожування მუქარა
погроза მუქარა
погруддя ბიუსტი
подавати მიცემა

გადაცემა
მოტანა
შეტანა
მიწოდება

подалі მოშორებით
подальший შემდგომი
подання მიწოდება
подарувати ჩუქება
подарунок საჩუქარი
податковий საგადასახადო
податок გადასახადი, მოსაკრებელი
подвиг გმირობა

повідомляти подвиг
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подвійний ორმაგი, გაორკეცებული,
გაორმაგებული

подвійно ორმაგად, ორჯერ
подвір'я ეზო
подвоєння გაორმაგება, გაორკეცება
подвоювання გაორმაგება, გაორკეცება
подвоювати გაორმაგება, გაორკეცება
подекуди ალაგ-ალაგ, ზოგან

ხანდახან, შიგადაშიგ,
დროდადრო, დროგამოშვებით

подесятеряти გაათმაგება
подешевшати გაიაფება
подив გაოცება, გაკვირვება,

განცვიფრება
подих სუნთქვა
подібний მსგავსი
подібно მსგავსად
поділ დაყოფა
поділяти დაყოფა
подіум პოდიუმი
подія მოვლენა

ხდომილება
შემთხვევა

подоба მსგავსება
подобати გამოდგომა
подобатися მოწონება
подовжений გახანგრძლივებული
подовження გაგრძელება
подовжування გაგრძელება
подовжувати გაგრძელება
подовжувач გამაგრძელებელი
подоланий დაძლეული, გადალახული
подолувати დაძლევა

გადალახვა
подорож მგზავრობა
подорожник მრავალძარღვა
подорожування მგზავრობა
подорожувати მგზავრობა
подорожчання გაძვირება
подробиця დეტალი
подруга დაქალი
подружжя მეუღლე, ცოლი
подряпина ნაკაწრი
подужувати დაძლევა
подути დაბერვა
подушка ბალიში
подяка მადლიერება
поезія პოეზია
поема პოემა
поет პოეტი
поетапний ეტაპობრივი, თანდათანობითი
поетапно ეტაპობრივად
поетеса პოეტესა

поетичний პოეტური
поєднання გაერთიანება
поєднування გაერთიანება
поєднувати გაერთიანება
пожадливий ხარბი
пожадливість სიხარბე
пожартувати ხუმრობა
пожвавлювати გამხნევება
пожежа ხანძარი
пожежний სახანძრო
пожежник მეხანძრე
пожертвування შეწირვა

შეწირულობა
пожертвувати შეწირვა
пожива საკვები
пожинати მომკა
пожиток სარგებელი
поза პოზა

მიღმა
позавчора გუშინწინ
позад უკან
позаду უკან
позаочі ზურგს უკან
позаторік შარშანწინ
позачерговий რიგგარეშე
позашлюбний ქორწინებაგარეშე
позаяк ვინაიდან
позбавлений წართმეული
позбавлення ჩამორთმევა
позбавляти ჩამორთმევა
позбуватися მოშორება, მოცილება
позвати მიხმობა
поздовж გასწვრივ
поздовжній გასწვრივი
поздоровлення მილოცვა, მოლოცვა
поздоровляти მილოცვა, მოლოცვა
позивач მოსარჩლე
позика სესხი
позитивний დადებითი, პოზიტიური
позитивно დადებითად, პოზიტიურად
позитрон პოზიტრონი
позиція პოზიცია
позичати სესხება
позичка სესხი
позіхання მთქნარება
позіхати მთქნარება
познайомити გაცნობა
позначати აღნიშვნა
позначений მონიშნული

აღნიშნული
позначення აღნიშვნა
позначка ნიშანი
позов სარჩელი

подвійний позов
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позування პოზირება
поінформований ინფორმირებული
поїзд მატარებელი
поїздка მგზავრობა
поїхати წასვლა, გამგზავრება
показ ჩვენება
показання ჩვენება
показний საჩვენებელი
показник მაჩვენებელი
показувати ჩვენება
показуватися მოჩვენება
покалічений დასახიჩრებული
покараний დასჯილი
покарання დასჯა

სასჯელი
покарати დასჯა
покваплювати დაჩქარება
покер პოკერი
поки ჯერ, ჯერჯერობით
покидати მიტოვება
покинутий მიტოვებული
покій სიმშვიდე
покійник მკვდარი
покірливість მორჩილება
покірний მორჩილი
покірність მორჩილება
покладати დაკისრება
поклади ბუდობი
покладливий დამყოლი
покласти დადება, მოთავსება
поклик მოწოდება
покликання მოწოდება
поклін თაყვანი
поклоніння თაყვანისცემა, თაყვანება,

ტრფიალი
поклонник თაყვანისმცემელი, ქომაგი
поклонятися თაყვანისცემა, თაყვანება,

ტრფიალი
покоївка მოახლე
покоління თაობა
покохати შეყვარება
покращання უკეთესობა, გაუმჯობესება
покращати გაუმჯობესება
покращення გაუმჯობესება
покращувати გაუმჯობესება
покрив საფარი
покривайло გადასაფარებელი
покривати დაფარვა
покриваючий მფარავი
покритий დაფარული, გადახურული
покриття საფარი
покрівля სახურავი
покров საფარი

покровитель მფარველი
покупець მყიდველი
покупка შენაძენი
покусаний დაკბენილი
покусати დაკბენა
полагодити შეკეთება
поламаний გატეხილი, დამტვრეული
поле ყანა

მინდორი
ველი

полегшений შემსუბუქებული
полегшення შვება, შემსუბუქება
полегшувати შემსუბუქება, გაადვილება
полеміка პოლემიკა
поливальниця სარწყავი
поливати მორწყვა
полин აბზინდა
полиск ათინათი
полиця თარო
поліандрія პოლიანდრია
полігамія პოლიგამია
поліглот პოლიგლოტი
полігон პოლიგონი
поліграфія პოლიგრაფია
поліетилен პოლიეთილენი
поліклініка პოლიკლინიკა
полімер პოლიმერი
поліморфізм პოლიმორფიზმი
поліно შეშა
поліном მრავალწევრი, პოლინომი
поліомієліт პოლიომიელიტი
поліп პოლიპი
поліпшений გაუმჯობესებული
поліпшення უკეთესობა, გაუმჯობესება
поліпшувати გაუმჯობესება
поліпшуватися გაუმჯობესება
полірувати გაპრიალება
поліс პოლისი
політ ფრენა
політв'язень პოლიტპატიმარი
політеїзм მრავალღმერთიანობა,

პოლითეიზმი
політеїст პოლითეისტი
політехнічний პოლიტექნიკური
політизація პოლიტიზაცია
політик პოლიტიკოსი
політика პოლიტიკა
політичний პოლიტიკური
політолог პოლიტოლოგი
політологічний პოლიტოლოგიური
політологія პოლიტოლოგია
поліфонічний პოლიფონიური
поліфонія პოლიფონია

позування поліфонія
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поліхромія პოლიქრომია
поліцейський პოლიციელი
поліція პოლიცია
полк პოლკი
полковник პოლკოვნიკი
поло ცხენბურთი
половина ნახევარი
пологи მშობიარობა
положення ვითარება, მდგომარეობა
полон ტყვეობა
полонений დატყვევებული,

ტყვედაყვანილი
полонина საძოვარი
полонити დატყვევება, შეპყრობა
полоній პოლონიუმი
полоскати გამოვლება
полотнина ტილო
полотно ტილო
полотняний ტილოსი
полохати დაფრთხობა
полохливий მშიშარა, მფრთხალი
полудень შუადღე
полум'я ალი
полум'яний ალისებური
полуниця მარწყვი, ხენდრო
полуничний მარწყვისფერი
польовий საველე
польовиця ნამიკრეფია
польський პოლონური
польськомовний პოლონურენოვანი
полюбити შეყვარება
полюбитися შეყვარება, მოწონება
полювання ნადირობა
полювати ნადირობა
полюс პოლუსი
поляк პოლონელი
поляна ველობი
поляризатор პოლარიზატორი
поляризація პოლარიზაცია
поляризований პოლარიზებული
поляризувати პოლარიზება
полярний პოლარული
полярність პოლარობა, პოლარულობა
помада პომადა
помазати წასმა
помазок ფუნჯი
помаранч ფორთოხალი, ნარინჯი
помаранчевий ნარინჯისფერი
помастити წასმა
поменшувати შემცირება
померлий მკვდარი
помилка შეცდომა
помилковий მცდარი

помилково შეცდომით
помилування ამნისტია, შეწყალება
помилувати შეწყალება
помилятися შეცდომის დაშვება
поминати გახსენება, ხსენება, მოგონება
помідор პომიდორი
поміж შორის
поміркований ზომიერი
поміркованість ზომიერება
помірковано ზომიერად
помірний ზომიერი
поміст ფიცარნაგი
помісь ნარევი
помітний შესამჩნევი

თვალშისაცემი
помітно შესამჩნევად
поміч დახმარება
помічати შემჩნევა
помічний დამხმარე
помічник დამხმარე, ასისტენტი,

თანაშემწე
поміщати განთავსება, განლაგება
поміщатися დატევა
помноження გამრავლება
помножувати გამრავლება
поморник მეზღვია
помпа ტუმბო
помпезний პომპეზური
помпезність პომპეზურობა
помпон პომპონი
помпувати ტუმბვა, ამოტუმბვა
помста შურისძიება
пом'якшати შერბილება
пом'якшувати შერბილება
пом'яти დაჭმუჭნა
понад მეტი, უფრო
поневолений დამონებული
поневолення დამონება
поневолювати დამონება
понеділок ორშაბათი
пониження დაწევა
понижувати დაწევა
поні პონი
поновлення განახლება
поновлювання განახლება
поновлювати განახლება
понос ფაღარათი
пончик ფუნჩულა
поняття ცნება
пообіцяти დაპირება
поодаль მოშორებით
поодинці თითო-თითოდ
попелюшка კონკია

поліхромія попелюшка
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поперед წინ
попереджальний გამაფრთხილებელი
попереджати გაფრთხილება
попереджений გაფრთხილებული
попередження გაფრთხილება
попереджувальний გამაფრთხილებელი
попереджувати გაფრთხილება
попередник წინამორბედი
попередній წინასწარი

წინა
წინმსწრები, წინამორბედი
უწინდელი

попереду წინ
поперемінний მონაცვლეობითი
поперемінно მონაცვლეობით
поперечний განივი
попит მოთხოვნა
попід ქვეშ
попіл ფერფლი
попільничка საფერფლე
поплавець ტივტივა
поповнення ავსება, გავსება, შევსება
поповнювати ავსება, გავსება, შევსება
поправка შესწორება
поправляти შესწორება, კორექტირება
поправний გამოსწორებადი
попри მიუხედავად
поприще საასპარეზო, სარბიელი
популізм პოპულიზმი
популіст პოპულისტი
популістський პოპულისტური
популяризація პოპულარიზაცია
популяризувати პოპულარიზება
популярний პოპულარული
популярність პოპულარობა
популярно პოპულარულად
популяція პოპულაცია
пора ხანა, ჟამი, ერა

ფორი
порада რჩევა
порадити რჩევა
порадник მრჩეველი
поразка მარცხი
поранений დაჭრილი, დაშავებული
поранення ჭრილობა
поранити დაჭრა, დაშავება
поратися დალაგება
порей პრასი
порекомендувати რჩევა
порівнювання შედარება
порівнювати შედარება
порівняльний შედარებითი

порівнянний თანაზომადი, შედარებადი,
შესადარი

порівнянність შედარებადობა
порівняно შედარებით
поріг ზღურბლი
поріз ჭრილობა
порічки მოცხარი
порнографічний პორნოგრაფიული
порнографія პორნოგრაფია
порножурнал პორნოჟურნალი
порнозірка პორნოვარსკვლავი
порнознімок პორნოსურათი
порноіндустрія პორნოინდუსტრია
порнофільм პორნოფილმი
порода ჯიში
породілля მშობიარე
порожнина სიცარიელე
порожній ცარიელი
порок მანკი
пором ბორანი
порося გოჭი, ბურვაკი
поросятко გოჭი, ბურვაკი
порох მტვერი

ნაფშვენი
დენთი, თოფისწამალი

порохня ნაფშვენი
порочний მანკიერი
порочність მანკიერება
порошок ფხვნილი
порт ნავსადგური, პორტი
портативний პორტატიული
портовий საპორტო
портрет პორტრეტი
португалец პორტუგალიელი
португальський პორტუგალიური
портфель პორტფელი
порука თავდებობა
поруч გვერდზე, გვერდით
поручень სახელური

მოაჯირი
поруччя სახელური

მოაჯირი
порушення დარღვევა
порушник დამრღვევი
порушувати დარღვევა
порцеляна ფაიფური
порцеляновий ფაიფურის
порція ულუფა
поршень დგუში
поряд გვერდზე, გვერდით
порядний წესიერი, პატიოსანი
порядність პატიოსნება
порядно პატიოსნად, პირნათლად

поперед порядно
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порядок წესრიგი
посаг მზითევი
посада თანამდებობა
посадка ჩასხდომა
посадовий თანამდებობრივი
посваритися წაჩხუბება
посвідка მოწმობა
посвідчення მოწმობა, დასტური
поселенець მოსახლე
поселення დასახლება
поселятися დასახლება
посеред შორის
посередник შუამავალი
посередництво შუამდგომლობა

შუამავლობა
посилання ბმული
посилати წარგზავნა
посилений გაძლიერებული
посилення გაძლიერება
посилка გზავნილი, ამანათი
посилювання გაძლიერება
посилювати გაძლიერება
посібник სახელმძღვანელო
посів ნათესი

თესვა
послаблення შესუსტება
послаблювати შესუსტება
послабляти შესუსტება
посланець წარგზავნილი
посланник წარგზავნილი
послання წერილი
послідовний თანმიმდევრული
послідовність მიმდევრობა, თანმიმდევრობა

თანმიმდევრულობა
послуга მომსახურება
послужливий თავაზიანი
посміхатися ღიმილი
посмішка ღიმილი
посол ელჩი
посольство საელჩო
поспіль ზედიზედ
поспіх სიჩქარე
поспішний ნაჩქარევი
поспішно ნაჩქარევად, ფაციფუცში
пост საგუშაგო

თანამდებობა
поставати წარმოქმნა
постанова დადგენილება

ბრძანებულება
постать ფიგურა
постачальник მიმწოდებელი, მომწოდებელი
постачання უზრუნველყოფა

მომარაგება

постачати უზრუნველყოფა
მომარაგება

постеля ლოგინი, საწოლი
постійний მუდმივი
постійно მუდმივად, გამუდმებით
постіль ლოგინი, საწოლი
постімпресіонізм პოსტიმპრესიონიზმი
постіндустріальний პოსტინდუსტრიული
постколоніалізм პოსტკოლონიალიზმი
посткомуністичний პოსტკომუნისტური
постмодернізм პოსტმოდერნიზმი
постмодерніст პოსტმოდერნისტი
постмодерністський პოსტმოდერნისტული
постригати შეკრეჭა, შეჭრა
постулат პოსტულატი
постулювати პოსტულირება
поступка დათმობა
поступлення დათმობა
поступливий დამთმობი
поступливість დათმობა
поступовий ეტაპობრივი, თანდათანობითი
поступово თანდათან

ეტაპობრივად
посуд ჭურჭელი
посуха გვალვა
потай საიდუმლოდ
потайний საიდუმლო
потворний მახინჯი, უსახური, შეუხედავი

საზიზღარი, საძაგელი,
ამაზრზენი

потворність სიმახინჯე
потенціал პოტენციალი
потенціальний პოტენციური
потенційний პოტენციური
потенція პოტენცია
потепління დათბობა
потерпілий დაზარალებული, დაშავებული
потилиця კეფა
потік დინება

ნაკადი
ნიაღვარი

потім მერე, შემდეგ
потіти ოფლიანობა
потічок ნაკადული, რუ
потомство შთამომავლობა
потому ამიტომ, იმიტომ
потоп წარღვნა
потопаючий წყალწაღებული
потопельник დამხრჩვალი
поточний მიმდინარე
потрапляти მოხვედრა
потреба მოთხოვნილება

საჭიროება

порядок потреба
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потребувати მოთხოვნა
потрібний აუცილებელი

საჭირო
потрібно საჭიროა
потрійний სამმაგი, გასამკეცებული,

სამჯერადი
потроху ცოტ-ცოტა
потужний მძლავრი
потужність სიმძლავრე
потурати ნებაზე მიშვება
потяг მატარებელი

ლტოლვა
სულისყვეთება

пофарбований შეღებილი
похапцем ნაჩქარევად, ფაციფუცში
похвала ქება
похвальний საქები
похилий დახრილი, გადახრილი
похило ირიბად, გვერდულად,

დახრილად
похиляти დახრა
похід ლაშქრობა
похідний წარმოებული
похмілля ნაბახუსები
похмурий მოღუშული, პირქუში,

უღიმღამო
მოღრუბლული

похований დაკრძალული,
დასაფლავებული, დამარხული

поховання დაკრძალვა, დასაფლავება,
დამარხვა, გასვენება

поховати დაკრძალვა, დასაფლავება,
დამარხვა, გასვენება

походження წარმოშობა, წარმომავლობა
похолодання აცივება
похорон დაკრძალვა, დასაფლავება,

დამარხვა, გასვენება
похоронити დაკრძალვა, დასაფლავება,

დამარხვა, გასვენება
поцілунок კოცნა
поцупити მოპარვა
поцуплений მოპარული
початковий პირველადი, თავდაპირველი,

პირვანდელი
საწყისი, დაწყებითი

початок საწყისი, დასაბამი
დასაწყისი
ტარო

почерк ხელწერა
почесний საპატიო
почет ამალა
починати დაწყება, წამოწყება
починатися დაწყება

починаючий დამწყები
почувати გაგონება
почуття გრძნობა
пошана პატივი
пошарпаний დაფლეთილი
пошепки ჩურჩულით
пошесть სენი, სნეულება
поширений გავრცელებული
поширення გავრცელება
поширювати გავრცელება

განზოგადება, განვრცობა,
განგძობა

пошкодження დაზიანება
пошкоджувати დაზიანება
пошта ფოსტა
поштар ფოსტალიონი
поштовий საფოსტო
поштовх ბიძგი
поштучно ცალობით
пошук ძებნა, ძიება
пошуковик საძიებო სისტემა, საძიებელი
пощадити შეწყალება
появлятися გამოჩენა
пояс ქამარი

სარტყელი
пояснення ახსნა, განმარტება
пояснювати ახსნა, განმარტება
поясохвіст ზონარკუდა
правда სიმართლე
правдивий მართლისმთქმელი
правий მარჯვენა

მემარჯვენე
მართალი

правило წესი
правильний სწორი, მართებული
правильність სისწორე
правильно სწორად
правитель მმართველი, გამგებელი,

ხელმძღვანელი, ხელისუფალი
правити მართვა
правління მმართველობა
правлячий მმართველი, ხელმძღვანელი
правник სამართალმცოდნე

იურისტი
правнук შვილთაშვილი
право სამართალი

უფლება
правовий სამართლებრივი
правозахисник სამართალდამცველი
правознавець სამართალმცოდნე
правознавство სამართალმცოდნეობა
правомірний მართლზომიერი
правонаступник სამართალმემკვიდრე

потребувати правонаступник
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правоохоронний სამართალდამცავი
правопис ორთოგრაფია, მართლწერა
правопорушення სამართალდარღვევა,

კანონდარღვევა
правопорушник სამართალდამრღვევი,

კანონდამრღვევი
правопорядок მართლწესრიგი
праворуч მარჯვნივ, ხელმარჯვნივ
православний მართლმადიდებელი,

მართლმადიდებლური
православ'я მართლმადიდებლობა
правосуддя მართლმსაჯულება
правота სისწორე
прагматизм პრაგმატიზმი
прагматик პრაგმატიკოსი
прагматика პრაგმატიკა
прагматичний პრაგმატული
прагнення სწრაფვა, მისწრაფება
прагнути სწრაფვა, მისწრაფება
прадавній ძველი
прадідівський მამაპაპური
практика პრაქტიკა
практичний პრაქტიკული
практично პრაქტიკულად
пральня სამრეცხაო
прамова პროტოენა
праний სარეცხი
прання რეცხვა, გარეცხვა
прапор დროშა
прапорець დროშა
прапороносець მედროშე
праска უთო
прасований გაუთოებული
прасування გაუთოება, დაუთოება
прасувати გაუთოება, დაუთოება
прати რეცხვა, გარეცხვა
працевлаштований დასაქმებული
працевлаштовувати დასაქმება
працевлаштування დასაქმება
працездатний შრომისუნარიანი
працездатність შრომისუნარიანობა
працелюбний შრომისმოყვარე
працелюбність შრომისმოყვარეობა
працівник მუშაკი
працьовитий შრომისმოყვარე
працьовитість შრომისმოყვარეობა
працювати მუშაობა, შრომა
праця მუშაობა, შრომა
прачка მრეცხავი
пред წინ
предикат პრედიკატი
предмет საგანი
предок წინაპარი

представляти წარდგენა
წარმოდგენა

представник წარმომადგენელი
представництво წარმომადგენლობა
представницький წარმომადგენლობითი
пред'являти წარდგენა
презентація პრეზენტაცია
презерватив პრეზერვატივი
президент პრეზიდენტი
президентство პრეზიდენტობა
президентський საპრეზიდენტო
президія პრეზიდიუმი
презумпція პრეზუმფცია
прекрасний მშვენიერი
прекрасно მშვენივრად
прем'єра პრემიერა
премійований პრემირებული
премія პრემია
препарат პრეპარატი
прерія პრერია
прерогатива პრეროგატივა
прес წნეხი
преса პრესა
престиж პრესტიჟი
престижний პრესტიჟული
престо პრესტო
престол ტახტი
пресування დაწნეხა
претендент პრეტენდენტი
претензійний პრეტენზიული
претензія პრეტენზია
префікс წინსართი, თავსართი
прецедент პრეცენდენტი
при -თან
прибавляти დამატება
прибережний სანაპირო
прибиральник დამლაგებელი,

გამსუფთავებელი
прибиральниця დამლაგებელი
прибирання ალაგება

დალაგება
დასუფთავება

прибирати ალაგება
დალაგება
დასუფთავება

прибічник მომხრე, მხარდამჭერი
приблизний დაახლოებითი, მიახლოებითი
приблизно დაახლოებით
прибор აპარატი, ხელსაწყო, დანადგარი,

მოწყობილობა
приборканий ალაგმული
приборкання ალაგმვა, მოთვინიერება
приборкувати ალაგმვა, მოთვინიერება

правоохоронний приборкувати
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приборкувач მომთვინიერებელი
прибраний დალაგებული
прибування ჩასვლა, ჩამოსვლა
прибувати ჩასვლა, ჩამოსვლა
прибудова მიშენება
прибудовувати მიშენება
прибулець გადამთიელი
прибулий მოსული, ჩამოსული
прибутковий შემოსავლიანი, მომგებიანი
прибутковість მომგებიანობა, რენტაბელობა
прибуток შემოსავალი
прибуття ჩასვლა, ჩამოსვლა
привабливий მიმზიდველი
привабливість მიმზიდველობა
приваблювати მიზიდვა, მოხმობა
приватизація პრივატიზაცია
приватизований პრივატიზებული,

გაპრივატიზებული
приватизувати პრივატიზება
приватний კერძო

პირადი
привид მოჩვენება, აჩრდილი
привід მიზეზი, საბაბი
привілей პრივილეგია
привілейований პრივილეგირებული
привілля სივრცე

თავისუფლება
привіт სალამი

მოკითხვა
привітати მოსალმება
привласнювати მისაკუთრება
привозити ჩამოტანა, ჩამოყვანა
приворотень მარმუჭი
привселюдний საჯარო, სახალხო
привселюдно საჯაროდ, სახალხოდ
привчання მიჩვევა
привчати მიჩვევა
прив'язаний დაბმული
прив'язувати დაბმა
пригадувати გახსენება, ხსენება, მოგონება
пригода თავგადასავალი
пригодницький სათავგადასავლო
приголомшений თავზარდაცემული,

გაოგნებული
приголомшувати თავზარდაცემა
приголосний თანხმოვანი
приготовляти მომზადება
приготування მომზადება
придане მზითევი
придатний ვარგისი, გამოსადეგი
придатність ვარგისიანობა
придаток დანამატი
придбавати შეძენა

придумувати გამოგონება
придуркуватий სულელი, ტუტუცი
приєднувати მიერთება
приєднуватися მიერთება

მიმხრობა
приємний სასიამოვნო, საამო
приємність სიამოვნება
приємно სასიამოვნოდ
приживлюваність მორგებისუნარიანობა
приз პრიზი
призвання მოწოდება
приземлення დაჯდომა, დაშვება
приземлюватися დაჯდომა, დაშვება
приземлятися დაჯდომა, დაშვება
призер პრიზიორი
призма პრიზმა
призмоподібний პრიზმისებრი
признаватися აღიარება
призначений განკუთვნილი, დანიშნული
призначення დანიშნულება
призов მოწოდება
призовник წვევამდელი
призупиняти შეყოვნება
приїжджати ჩასვლა, ჩამოსვლა
приїзд ჩასვლა, ჩამოსვლა
прийдешній მომავალი, სამომავლო
приймальня მისაღები ოთახი
приймання მიღება
приймати მიღება
приймач მიმღები
прийменник წინდებული
прийнятий მიღებული
прийнятний მისაღები
прийняття მიღება
прийом მიღება
приказ ბრძანება

განკარგულება
приказка ანდაზა
прикінцевий შემაჯამებელი

დამასრულებელი,
დამამთავრებელი

приклад მაგალითი
კონდახი

прикладений თანდართული
прикладний გამოყენებითი
приклеювати მიწებება, მიკვრა
прикмета ნიშანი
прикметник ზედსართავი სახელი
прикомірок საკუჭნაო
прикордонний სასაზღვრო, მოსაზღვრე,

საზღვრისპირა
прикордонник მესაზღვრე

приборкувач прикордонник
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прикраса მორთულობა
სამკაული

прикрашати მორთვა, გალამაზება,
დამშვენება

прикрашений მორთული, გალამაზებული
прикрий უსიამოვნო, არასასიამოვნო
прикріплений დამაგრებული
прикріплювати დამაგრება
прикрість უსიამოვნება
прилавок დახლი
прилад ხელსაწყო, მოწყობილობა
прилеглий მიმდებარე, ახლომდებარე
прилинути მოსვლა

დადგომა
прилітати მოფრენა
прилучати მიერთება
прилучатися მიერთება

მიმხრობა
прилягаючий გარშემომდებარე
приманка სატყუარა
примара მოჩვენება, აჩრდილი
примат პრიმატი
примерзати მოყინვა
примерзлий მოყინული
примирення შერიგება
примиритель მომრიგებელი, შემრიგებელი
приміром მაგალითად
приміряти მოზომვა
примітивний პრიმიტიული
примітка შენიშვნა
примітний შესამჩნევი

თვალშისაცემი
примічати შენიშვნა
приміщення ფართი, ბინა
примноження გამრავლება
примножувати გამრავლება
примовка ლათაია
приморський ზღვისპირა
примор'я ზღვისპირეთი
примула ფურისულა
примусовий იძულებითი
примушений იძულებული

ძალდატანილი
примушення იძულება, ძალდატანება
примушувати იძულება
примха კაპრიზი, ახირება, ჟინი
примхливий ახირებული, ჭირვეული
принагідний შემთხვევითი
принада სატყუარა
принадний მიმზიდველი
принаймні ყოველ შემთხვევაში

სულ მცირე
принижений დამცირებული

приниження დამცირება
принижування დამცირება
принижувати დამცირება
принизливий დამამცირებელი
приносити მოტანა
принтер პრინტერი
принц პრინცი, უფლისწული
принцеса პრინცესა
принцип პრინციპი
принциповий პრინციპული
принциповість პრინციპულობა
припадок შეტევა
припинений შეჩერებული
припинення შეჩერება, შეწყვეტა, აღკვეთა
припиняти შეჩერება, შეწყვეტა, აღკვეთა
приписування მიწერა

მიკუთვნება
приписувати მიწერა

მიკუთვნება
приплив მოქცევა
припливати მოცურვა
приправа სანელებელი
припускати დაშვება
припустимий დასაშვები
припухати შეშუპება
припущення დაშვება
приречений განწირული
прирівнювати გათანასწორება
прирівняний გათანაბრებული
прирікати გაწირვა
приріст ნამატი, ნაზარდი
природа ბუნება
природний ბუნებრივი
природно ბუნებრივად
природознавець ბუნებისმეტყველი
природознавство ბუნებისმეტყველება
природознавчий საბუნებისმეტყველო
природоохоронний ბუნებისდაცვითი,

გარემოსდაცვითი
присвоєння მითვისება
присвоювати მითვისება
присвячувати მიძღვნა
присилати გამოგზავნა
присилувати დაძალება
присипати მიძინება
присідання ჩაჯდომა
присідати ჩაჯდომა
прискорений დაჩქარებული

აჩქარებული
прискорення აჩქარება
прискорювати აჩქარება
прискорювач ამაჩქარებელი
прислівник ზმნიზედა, ზმნისართი

прикраса прислівник
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прислів'я ანდაზა
прислуга მსახური, მოსამსახურე
присмак ელფერი
присмерк ბინდი
приспів მისამღერი
пристань ნავმისადგომი
пристібати შეკვრა
пристойний წესიერი
пристойність წესიერება
пристойно წესიერად
пристосований მორგებული
пристосовувати მორგება, შეწყობა
пристосування მორგება
пристрасний ვნებიანი
пристрасті ვნებათაღელვა
пристрасть ლტოლვა, ვნება
пристрахати დაშინება
пристрій ხელსაწყო, მოწყობილობა
приступ შეტევა
приступний მისაწვდომი
присуджений მისჯილი
присудження მისჯა
присуджувати მისჯა
присудок შემასმენელი
присутній დამსწრე
присутність დასწრება
присяга ფიცი
присяжний ნაფიცი
притаманний ნიშანდობლივი,

დამახასიათებელი
притока შენაკადი
притулок თავშესაფარი
притуляти შეფარება
притулятися მიყრდნობა
притягати მიზიდვა, მოხმობა
притягувати მიზიდვა, მოხმობა
прихильний კეთილგანწყობილი
прихильник მიმდევარი

მომხრე, მხარდამჭერი
прихильність კეთილგანწყობა
прихований დამალული, მიმალული,

დაფარული
приховувати დაფარვა

მიჩქმალვა, მიჩუმათება
приходити მოსვლა

დადგომა
причал ნავმისადგომი, გემსაბმელი
причаровувати მოხიბვლა, მოჯადოება
причастя მიმღეობა
причеп მისაბმელი
причетний დაკავშირებული

მონაწილე
причина მიზეზი, საბაბი

причинний მიზეზობრივი
причинність მიზეზობრიობა
причіп მისაბმელი
причіплювати მიბმა
причому თანაც
пришвидшений დაჩქარებული

აჩქარებული
пришвидшення დაჩქარება
прищ მუწუკი
прищеплювати აცრა
прищіпка სამაგრი
приятель მეგობარი
приятельський მეგობრული
прізвисько მეტსახელი
прізвище გვარი
пріоритет პრიორიტეტი
прірва უფსკრული
прісний მტკნარი, უმარილო
про შესახებ
проаналізований გაანალიზებული
проба გამოცდა

სინჯი
пробачати პატიება
пробіг გარბენა
пробіл სიცარიელე
пробірка სინჯარა
пробка საცობი
проблема პრობლემა
проблематика პრობლემატიკა
проблематичний პრობლემატური
пробний საცდელი
пробувати ცდა

გასინჯვა
მოსინჯვა

пробудження გაღვიძება, გამოღვიძება
пробуджувати გაღვიძება, გამოღვიძება
провал ჩავარდნა
провалля უფსკრული
проведення გატარება

ჩატარება, გამართვა
გაცილება

провина ბრალი
провід მავთული

სადენი
провідний წამყვანი

გამტარი
провідник გამტარი
провідність გამტარობა, გამტარუნარიანობა
провізія სურსათი
провінціал პროვინციელი
провінціалізм პროვინციალიზმი
провінціалка პროვინციელი
провінціальний პროვინციული

прислів'я провінціальний
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провінція პროვინცია
провісник მომასწავებელი
провітрений განიავებული
провітрювання განიავება
провітрювати განიავება
провіщати მოსწავება, წინასწარმეტყველება
проводити გატარება

ჩატარება, გამართვა
გაცილება

проводка გაყვანილობა
провокатор პროვოკატორი
провокаторський პროვოკატორული
провокація პროვოკაცია
провокований პროვოცირებული
провокувати პროვოცირება
провулок შესახვევი
прогноз პროგნოზი
прогнозований პროგნოზირებადი
прогнозованість პროგნოზირებადობა
прогнозувати პროგნოზირება
проголошувати გამოცხადება
програвати წაგება, დამარცხება
програвач საკრავი
програма პროგრამა
програміст პროგრამისტი
програмний პროგრამული
програмувальний პროგრამირებადი
програмування პროგრამირება
програмувати პროგრამირება
програний წაგებული
прогрес პროგრესი, წინსვლა
прогресивний პროგრესული
прогресія პროგრესია
прогресуючий პროგრესირებადი
прогулюватися გასეირნება
прогулянка გასეირნება
продавати გაყიდვა
продавець გამყიდველი

მოვაჭრე
продавщиця გამყიდველი

მოვაჭრე
продаж გაყიდვა
проданий გაყიდული
продовження გაგრძელება
продовжування გაგრძელება
продовжувати გაგრძელება
продовольство სურსათი
продовольчий სურსათის
продукт სურსათი

ნაწარმი
продуктивний პროდუქტიული, ნაყოფიერი
продуктивність პროდუქტიულობა
продукція ნაწარმი

проект პროექტი
проектор პროექტორი
проектування დაპროექტება, პროექტირება
проектувати დაპროექტება, პროექტირება
проекція პროექცია
прожектор პროჟექტორი
проживання ცხოვრება, ბინადრობა
проживати ცხოვრება
прожитковий საცხოვრებელი

საარსებო
прожиття ცხოვრება, ბინადრობა
прожогом კისრისტეხით
проза პროზა
прозорий გამჭვირვალე
прозорість გამჭვირვალება
проігнорувати იგნორირება, უგულებელყოფა
пройдисвіт მაწანწალა
прокидатися გაღვიძება, გამოღვიძება

გამოფხიზლება
прокинутися გამოღვიძება
прокламація პროკლამაცია
проклинати წყევლა, დაწყევლა
проклін წყევლა, დაწყევლა
проклятий წყეული
прокляття წყევლა
прокуратура პროკურატურა
прокурор პროკურორი
пролетар პროლეტარი
пролетаріат პროლეტარიატი
пролісок თეთრყვავილა
пролог პროლოგი
пролом შენანგრევი
промайнути გაელვება
промах აცდენა, აცილება
промахуватися აცდენა, აცილება
промежина შორისი
променеподібний სხივისებრი
промивати გამორეცხვა
промисел სარეწი
промисловець მეწარმე, მრეწველი
промисловий სამეწარმეო, სამრეწველო
промисловість მრეწველობა
проміж შორის
проміжний შუალედური
проміжок ინტერვალი, შუალედი
проміле პრომილე
промінь სხივი
промовець მჭერმეტყველი
промовистий ენამახვილი

მრავლისმთქმელი,
ბევრისმთქმელი,
მრავლისმეტყველი

пронизувати განჭოლა

провінція пронизувати
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проникання შეღწევა
проникати შეღწევა
проникливість შეღწევადობა
проникний შეღწევადი
пропаганда პროპაგანდა
пропагандистський პროპაგანდისტული
пропан პროპანი
пропасниця ციებცხელება
пропелер პროპელერი
пропелерний პროპელერიანი
прописка ჩაწერა
проповідник მქადაგებელი
проповідування ქადაგება
проповідувати ქადაგება
проповідь ქადაგება
пропозиція წინადადება, შეთავაზება,

შემოთავაზება
прополіс დინდგელი, პროპოლისი
пропонований შეთავაზებული,

შემოთავაზებული,
წარმოდგენილი

пропонування წინადადება, შეთავაზება,
შემოთავაზება

пропонувати შეთავაზება, შემოთავაზება
пропорційний პროპორციული
пропорційність პროპორციულობა
пропорційно პროპორციულად
пропорція პროპორცია
пропуск საშვი
пропускати გატარება

გაცდენა
გამოტოვება

пропустити გატარება
გაცდენა

пропущений გამოტოვებული
проректор პრორექტორი
прорив გარღვევა
пророк წინასწარმეტყველი
пророкування წინასწარმეტყველება
пророчий წინასწარმეტყველური
просвердлений გახვრეტილი
просвітній შემეცნებითი

საგანმანათლებლო
просити თხოვნა
просівати გაცრა
прославлений განთქმული
просо ფეტვი
просовувати წინ წაწევა
просочувати გაჟღენთა
проспект გამზირი
простата პროსტატა
простигати გაცივება
простий მარტივი, უბრალო

простирадло ზეწარი
проститутка მეძავი, ბოზი, როსკიპი
проституція პროსტიტუცია, მეძაობა
простір სივრცე
просто უბრალოდ
просторовий სივრცითი, სივრცობრივი
простота სიმარტივე
прострочений ვადაგასული,

ვადაგადაცილებული
простувати სვლა
простуда გაცივება
просьба თხოვნა
просянка მეფეტვია
протвережувати გამოფხიზლება
проте თუმცა

ამასთანავე
მიუხედავად ამისა

протез პროთეზი
протеїн პროტეინი
протекторат პროტექტორატი
протекціонізм პროტექციონიზმი
протекціоніст პროტექციონისტი
протекціоністський პროტექციონისტული
протекція პროტექცია
протест პროტესტი
протестант პროტესტანტი
протестантизм პროტესტანტიზმი
протестантський პროტესტანტული
проти წინააღმდეგ

პირისპირ
протиборство წინააღმდეგობა
противага საპირწონე
противитися შეწინააღმდეგება
противний საზიზღარი
противник მეტოქე
протигаз აირწინაღი
протидія უკუქმედება
протидіяти შეწინააღმდეგება
протизаконний კანონსაწინააღმდეგო
протизаконність კანონშეუსაბამობა
протизаплідний ჩასახვის საწინააღმდეგო
протилежний მოპირდაპირე, საპირისპირო,

საწინააღმდეგო
протиотрута შხამსაწინააღმდეგო
протипоказання უკუჩვენება
протиріччя წინააღმდეგობა
протиставлення დაპირისპირება
протиставляти დაპირისპირება
протистояння დაპირისპირება
протистояти დაპირისპირება
протифаза უკუფაზა
протока სრუტე
протокол აქტი, ოქმი

проникання протокол
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протон პროტონი
протоплазма პროტოპლაზმა
прототип პროტოტიპი
протяг ორპირი ქარი
протягом განმავლობაში
професійний პროფესიონალური
професійність პროფესიონალობა
професіонал პროფესიონალი
професіоналізм პროფესიონალიზმი
професіональний პროფესიონალური
професія პროფესია
професор პროფესორი
професура პროფესურა
профілактика პროფილაქტიკა
профілактичний პროფილაქტიკური
профіль პროფილი
профспілка პროფკავშირი
прохання თხოვნა
прохати თხოვნა
прохід გასასვლელი
прохідний გასასვლელი

გავლადი
проходити გავლა

გამოვლა
прохолоджувати გაგრილება
прохолодний გრილი
процедура პროცედურა
процедурний პროცედურული
процент პროცენტი
процентний პროცენტული
процес პროცესი
процесія პროცესია
процесор პროცესორი
процесуальний პროცესუალური
прочан მომლოცველი
прочитаний წაკითხული
прочухан გატყეპა
прошений მოწვეული, დაპატიჟებული
прощання დამშვიდობება,

გამომშვიდობება, გამოსალმება,
გამოთხოვება

прощатися დამშვიდობება,
გამომშვიდობება, გამოსალმება,
გამოთხოვება

прояв გამოვლენა, გამჟღავნება
проявлення გამოვლენა, გამჟღავნება
проявляти გამოვლენა, გამჟღავნება
прудкий ცქვიტი
пружина ზამბარა
пружний დრეკადი
пружність დრეკადობა
прутень ასო
пручатися წინააღმდეგობა

прядиво ნართი
пряжка აბზინდა
пряма წრფე
прямий სწორი

პირდაპირი
მართი

прямо პირდაპირ, უშუალოდ
სწორად

прямодушний გულწრფელი, გულახდილი,
გულღია, ალალი

прямодушність პირდაპირობა, გულწრფელობა,
გულახდილობა,
გულგახსნილობა

прямокутний მართკუთხა, სწორკუთხა
прямокутник მართკუთხედი
прямолінійний სწორხაზოვანი
прямопропорційний პირდაპირპროპორციული
пряник თაფლაკვერი
псальма ფსალმუნი
псевдодемократичний ფსევდოდემოკრატიული
псевдонаука ფსევდომეცნიერება
псевдонауковий ფსევდომეცნიერული
псевдонім ფსევდონიმი
псевдосучасний ფსევდოთანამედროვე
психіатр ფსიქიატრი
психіатричний ფსიქიატრიული
психіатрія ფსიქიატრია
психіка ფსიქიკა
психічний ფსიქიკური
психоаналіз ფსიქოანალიზი
психоаналітик ფსიქოანალიტიკოსი
психоаналітичний ფსიქოანალიტიკური
психоз ფსიქოზი
психолог ფსიქოლოგი
психологічний ფსიქოლოგიური
психологія ფსიქოლოგია
психопат ფსიქოპათი
психопатичний ფსიქოპათიური
психопатія ფსიქოპათია
психопатолог ფსიქოპათოლოგი
психопатологічний ფსიქოპათოლოგიური
психопатологія ფსიქოპათოლოგია
психотерапевт ფსიქოთერაპევტი
психотерапія ფსიქოთერაპია
псоріаз ფსორიაზი
псувати დაზიანება, გაფუჭება, მოშლა
птах ფრინველი

ჩიტი
птахівництво მეფრინველეობა
птахолов მეჩიტბადე
пташа ბარტყი
пташеня ბარტყი
пташиний ფრინველის

протон пташиний
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пташка ჩიტი
птеродактиль პტეროდაქტილი
публіка პუბლიკა
публікація პუბლიკაცია
публікувати გამოცემა, გამოქვეყნება
публіцист პუბლიცისტი
публічний საჯარო
публічність საჯაროობა
публічно საჯაროდ
пугач ზარნაშო
пуголовок თავკომბალა
пуд ფუთი
пудель პუდელი
пудра პუდრი
пузир ბუშტი
пузо ღიპი
пуловер პულოვერი
пульс მაჯისცემა
пума პუმა
пункт პუნქტი
пунктуальний პუნქტუალური
пунктуальність პუნქტუალურობა
пуп ჭიპი
пуповина ჭიპლარი
пупок ჭიპი
пуп'янок კოკორი
пурпурний მეწამული
пустеля უდაბნო
пустий ცარიელი
пустинний უკაცრიელი
пустота სიცარიელე
пустощі ცელქობა
пустун ცელქი
путівка საგზური
путівник გზამკვლევი
путч პუტჩი
путь გზა
пух ბუმბული, ღინღლი
пухир ბუშტი
пухирець ბუშტი
пухлина სიმსივნე
пухнастий ბუმბულიანი
пухнатий ფუმფულა, ბუსუსიანი
пучок კონა
пушняк ცხენისკუდა
пшениця ხორბალი
пшоно ფეტვი
пюре პიურე
п'явка წურბელა
п'ядун მზომელა
п'яний მთვრალი, ნასვამი
п'яниця ლოთი
п'янство ლოთობა

п'ята წიხლი
п'ятдесят ორმოცდაათი
п'ятдесятвідсотковий ორმოცდაათპროცენტიანი
п'ятдесятий ორმოცდამეათე
п'ятдесятирічний ორმოცდაათწლიანი
п'ятиборець ხუთჭიდელი
п'ятиборство ხუთჭიდი
п'ятигодинний ხუთსაათიანი
п'ятигранник ხუთწახნაგა
п'ятиденний ხუთდღიანი
п'ятидюймовий ხუთდიუიმიანი
п'ятизірковий ხუთვარსკვლავიანი
п'ятизначний ხუთნიშნა
п'ятий მეხუთე
п'ятикімнатний ხუთოთახიანი
п'ятикратний ხუთჯერადი
п'ятикутний ხუთკუთხა
п'ятикутник ხუთკუთხედი
п'ятилітровий ხუთლიტრიანი
п'ятиліття ხუთწლედი
п'ятимісячний ხუთთვიანი
п'ятиповерховий ხუთსართულიანი
п'ятиразовий ხუთმაგი
п'ятирічний ხუთწლიანი
п'ятиріччя ხუთწლედი
п'ятиструнний ხუთსიმიანი
п'ятитомний ხუთტომიანი
п'ятитомник ხუთტომეული
п'ятициліндровий ხუთცილინდრიანი
п'ятищогловий ხუთანძიანი
п'ятка წიხლი
п'ятнадцятий მეთხუთმეტე
п'ятнадцятирічний თხუთმეტწლიანი
п'ятнадцять თხუთმეტი
п'ятниця პარასკევი
п'ятсот ხუთასი
п'ять ხუთი
раб მონა, ყმა
рабин რაბინი
рабиня მონა, ყმა
рабовласник მონათმფლობელი
рабовласництво მონათმფლობელობა
рабовласницький მონათმფლობელური
работоргівля მონებით ვაჭრობა
рабство მონობა, ყმობა
рабський მონური
равлик ლოკოკინა
равликоподібний ლოკოკინასებრი
рада რჩევა

საბჭო
радар რადარი
радикал რადიკალი
радикалізм რადიკალიზმი

пташка радикалізм
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радикальний რადიკალური
радикально რადიკალურად
радити რჩევა
радитися ბჭობა, თათბირი
радіальний რადიალური
радіан რადიანი
радіатор რადიატორი
радіаційний რადიაციული
радіація რადიაცია
радій რადიუმი
радіо რადიო
радіоактивний რადიოაქტიური
радіоактивність რადიოაქტივობა
радіоаматор რადიომოყვარული
радіоантена რადიოანტენა
радіоастрономічний რადიოასტრონომიული
радіоастрономія რადიოასტრონომია
радіобіологія რადიობიოლოგია
радіоведуча რადიოწამყავნი
радіоведучий რადიოწამყავნი
радіовиробник რადიომწარმოებელი
радіограма რადიოგრამა
радіографія რადიოგრაფია
радіодебат რადიოდებატი
радіодискусія რადიოდისკუსია
радіожурналіст რადიოჟურნალისტი
радіожурналістика რადიოჟურნალისტიკა
радіозавод რადიოქარხანა
радіозв'язок რადიოკავშირი
радіозонд რადიოზონდი
радіоінженер რადიოინჟინერი
радіоінтерв'ю რადიოინტერვიუ
радіокерований რადიომართვადი
радіоклуб რადიოკლუბი
радіокоментатор რადიოკომენტატორი
радіокомпанія რადიოკომპანია
радіокомпас რადიოკომპასი
радіокомунікація რადიოკომუნიკაცია
радіоконцерт რადიოკონცერტი
радіокритик რადიოკრიტიკოსი
радіокурс რადიოკურსი
радіолампа რადიოლამპა
радіолог რადიოლოგი
радіологічний რადიოლოგიური
радіологія რადიოლოგია
радіолуна რადიოექო
радіомагазин რადიომაღაზია
радіомайстерня რადიოსახელოსნო
радіомаяк რადიოშუქურა
радіомережа რადიოქსელი
радіометр რადიომეტრი
радіометрія რადიომეტრია
радіомовлення რადიომაუწყებლობა

радіомонтер რადიოხელოსანი
радіонавігація რადიონავიგაცია
радіоновина რადიოსიახლე
радіопеленгація რადიოპელენგაცია
радіопередавач რადიოგადამცემი
радіопередача რადიოგადაცემა
радіоперешкоди რადიოხარვეზები
радіоп'єса რადიოპიესა
радіоприймач რადიომიმღები
радіореклама რადიორეკლამა
радіосигнал რადიოსიგნალი
радіослухач რადიომსმენელი
радіослухачка რადიომსმენელი
радіоспектакль რადიოსპექტაკლი
радіостанція რადიოსადგური
радіостудія რადიოსტუდია
радіотеатр რადიოთეატრი
радіотелеграф რადიოტელეგრაფი
радіотелескоп რადიოტელესკოპი
радіотелефон რადიოტელეფონი
радіотелефонія რადიოტელეფონია
радіотерапія რადიოთერაპია
радіотехніка რადიოტექნიკა
радіотрансляція რადიოტრანსლაცია
радіофізика რადიოფიზიკა
радіофізичний რადიოფიზიკური
радіофонія რადიოფონია
радіохвиля რადიოტალღა
радіохімічний რადიოქიმიური
радіохімія რადიოქიმია
радіочастота რადიოსიხშირე
радіощогла რადიოანძა
радісний მხიარული, გახარებული

სასიხარულო
радісно სიხარულით
радість სიხარული
радіус რადიუსი
радник მრჩეველი
радон რადონი
радощі სიხარული
радувати გახარება
радуватися გახარება
радянський საბჭოთა
раз ჯერი
разом ერთად, ერთბაშად
рай სამოთხე
райдерево თრიმლი
райдуга ცისარტყელა
райдужка ირისი
райдужний ცისარტყელოვანი
район რაიონი
районний რაიონული
райський სამოთხისეული

радикальний райський
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рак კიბო
კირჩხიბი

ракета რაკეტა
ракетка ჩოგანი
раковина ნიჟარა
ралі რალი
рама ჩარჩო
рамадан რამადანი
рамка ჩარჩო
рана ჭრილობა
ранг რანგი
рандеву რანდევუ
ранений დაჭრილი, დაშავებული
ранець ზურგჩანთა
раніш ადრე, უწინ, წინათ
ранковий დილის
ранній ადრეული
рано ადრე
ранок დილა
рапіра რაპირა
рапорт პატაკი
рапс რაფსი
раптовий მოულოდნელი, უეცარი
раптово უცებ, მაშინვე, უეცრად
раптом უცებ, მაშინვე
раса რასა
расизм რასიზმი
расист რასისტი
расистський რასისტული
расовий რასობრივი
ратифікація რატიფიკაცია
ратифікований რატიფიცირებული
ратифікування რატიფიცირება
ратифікувати რატიფიცირება
ратиця ჩლიქი
раунд რაუნდი
рафінований რაფინირებული
рафінування რაფინირება
рафінувати რაფინირება
рахкавка ვასაკა
рахувати ანგარიში, თვლა, დათვლა
рахунок ანგარიში
раціон რაციონი
раціоналізм რაციონალიზმი
раціональний რაციონალური
рваний დახეული
рвати დახევა
рвучкий მძაფრი

ფიცხი
реабілітація რეაბილიტაცია
реабілітувати რეაბილიტირება
реагувати რეაგირება
реактив რეაქტივი

реактивний რეაქტიული
реактор რეაქტორი
реакція რეაქცია
реалізація რეალიზაცია
реалізм რეალიზმი
реалізований რეალიზებული
реалізувати რეალიზება
реаліст რეალისტი
реалістичний რეალისტური
реальний რეალური
реальність რეალობა
реально რეალურად
реанімація რეანიმაცია
ребро ნეკნი

წიბო
реброплав სავარცხლური
ребус რებუსი
реванш რევანში
реваншист რევანშისტი
ревізія რევიზია
ревізор რევიზორი
ревіння ღრიალი
ревінь რევანდი
ревіти ბღავილი, ღრიალი
ревматизм რევმატიზმი
ревматичний რევმატული
ревматолог რევმატოლოგი
ревматологічний რევმატოლოგიური
ревматологія რევმატოლოგია
ревнивий ეჭვიანი
ревнощі ეჭვიანობა
револьвер რევოლვერი
революційний რევოლუციური
революціонер რევოლუციონერი
революція რევოლუცია
ревю რევიუ
регата რეგატა
регбі რაგბი
регбіст ბორჯღალოსანი, რაგბისტი
регенерація რეგენერაცია
регіон რეგიონი
регіональний რეგიონალური
регістр რეგისტრი
регіт ხარხარი
регламент რეგლამენტი
реготати ხარხარი
регресивний რეგრესიული
регресія რეგრესია
регульований რეგულირებული
регулювання დარეგულირება
регулювати რეგულირება, დარეგულირება
регулярний რეგულარული
регулярно რეგულარულად

рак регулярно
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регулятор მარეგულირებელი
редагований რედაქტირებული
редагування რედაქტირება
редагувати რედაქტირება
редактор რედაქტორი
редакційний სარედაქციო, რედაქციული
редакція რედაქცია
редиска ბოლოკი
редукція რედუქცია
редька ბოლოკურა
реєстр რეესტრი
реєстратура რეგისტრატურა
реєстрація რეგისტრაცია
реєструвати რეგისტრირება,

დარეგისტრირება
режим რეჟიმი
режисер რეჟისორი
режисура რეჟისურა
резеда რეზედა
резерв რეზერვი
резервіст რეზერვისტი
резервуар რეზერვუარი
резидент რეზიდენტი
резиденція რეზიდენცია
резинка რეზინი
резистентний რეზისტენტული
резистор რეზისტორი
резолюція რეზოლუცია
резонанс რეზონანსი
резонатор რეზონატორი
результат შედეგი
результативний შედეგიანი
резюме რეზიუმე
реінтеграція რეინტეგრაცია
рейд რეიდი
рейка რელსი, ლიანდაგი
рейковий ლიანდაგიანი
рейс რეისი
рейтинг რეიტინგი
реквієм რეკვიემი
реклама რეკლამა
рекламний სარეკლამო
рекламований რეკლამირებული
рекламувати რეკლამირება
рекомендація რეკომენდაცია
рекомендований რეკომენდირებული
рекомендувати რჩევა
реконструкція რეკონსტრუქცია
рекорд რეკორდი
рекордний რეკორდული
рекордсмен რეკორდსმენი
ректор რექტორი
рекурсивний რეკურსიული

рекурсія რეკურსია
релаксація რელაქსაცია
реле რელე
релігієзнавство რელიგიათმცოდნეობა
релігійний რელიგიური
релігійність რელიგიურობა
релігія რელიგია
реліквія რელიკვია
релікт რელიქტი
рельєф რელიეფი
релятивізм რელატივიზმი
релятивістський რელატივისტური
ремесло ხელობა
ремінь ქამარი

ღვედი
ремісник ხელოსანი
ремонт რემონტი, შეკეთება
ремонтувати რემონტი, შეკეთება
ремствувати ჩივილი
ренесанс რენესანსი
реній რენიუმი
рента რენტა
рентабельний რენტაბელური
рентген რენტგენი
рентгенограма რენტგენოგრამა
рентгенографія რენტგენოგრაფია
рентгенодіагностика რენტგენოდიაგნოსტიკა
рентгенолог რენტგენოლოგი
рентгенологічний რენტგენოლოგიური
рентгенологія რენტგენოლოგია
рентгеноскопія რენტგენოსკოპია
рентгенотерапія რენტგენოთერაპია
реорганізація რეორგანიზაცია
реорганізований რეორგანიზებული
реорганізовування რეორგანიზება
реорганізовувати რეორგანიზება
репатріація რეპატრიაცია
репертуар რეპერტუარი
репетиція რეპეტიცია
репліка რეპლიკა
репортаж რეპორტაჟი
репортер რეპორტიორი
репресивний რეპრესიული
репресія რეპრესია
репродукція რეპროდუქცია
рептилія რეპტილია, ქვეწარმავალი
репутація რეპუტაცია
реп'ях ოროვანდი
респіраторний რესპირატორული
респондент რესპონდენტი
республіка რესპუბლიკა
республіканець რესპუბლიკელი
республіканський რესპუბლიკური

регулятор республіканський
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реставрація რესტავრაცია
реставрований რესტავრირებული
реставрувати რესტავრირება
реституція რესტიტუცია
ресторан რესტორანი
реструктуризація რესტრუქტურიზაცია
реструктурування რესტრუქტურიზება
реструктурувати რესტრუქტურიზება
ресурс რესურსი
ресурсомісткий რესურსტევადი
ретельний საგულდაგულო
ретельно საგულდაგულოდ
ретина ბადურა
ретривер რეტრივერი
ретроград რეტროგრადი
ретроспектива რეტროსპექტივა
ретроспективний რეტროსპექტული
ретроспекція რეტროსპექცია
реферат რეფერატი
референдум რეფერენდუმი
рефлекс რეფლექსი
рефлектор რეფლექტორი
реформа რეფორმა
реформатор რეფორმატორი
реформаторський რეფორმატორული
реформіст რეფორმისტი
реформістський რეფორმისტული
реформований რეფორმირებული
реформування რეფორმირება
реформувати რეფორმირება
рефрактор რეფრაქტორი
рефракція რეფრაქცია, შუქტეხა
рефрижератор რეფრიჟერატორი
рецензент რეცენზენტი
рецензія რეცენზია
рецепт რეცეპტი
рецептор რეცეპტორი
рецесія რეცესია
рецидив რეციდივი
рецидивіст რეციდივისტი
речення წინადადება
речник წარმომადგენელი

სპიკერი
речниця წარმომადგენელი

სპიკერი
речовина ნივთიერება
решето ცხავი
решітка მესერი

გისოსი
решта ხურდა

ნარჩენი
риба თევზეული

თევზი

рибак მეთევზე
рибалити თევზაობა
рибалка თევზაობა
рибалочка ალკუნი, ჭარლი
рибальство თევზჭერა
рибка თევზი
рибний თევზის, თევზიანი
рибоводство მეთევზეობა
риборозплідник თევზსაშენი
рибосома რიბოსომა
рибофлавін რიბოფლავინი
риб'ячий თევზის
ривок ატაცი
ридати ქვითინი, ტირილი
рижий წითური, წითურთმიანი
ризик რისკი
ризикований სარისკო
рикошет რიკოშეტი
рило დრუნჩი
рима რითმა
римлянин რომაელი
римський რომაული
ринва წყალსაწრეტი მილი
ринковий საბაზრო
ринок ბაზარი
ринологічний რინოლოგიური
ринологія რინოლოგია
ринопластика რინოპლასტიკა
риноскоп რინოსკოპი
рис ბრინჯი
риса ხაზი

ნაკვთი
риск რისკი
риска დეფისი

ხაზი
рискований რისკიანი, სახიფათო
рискувати რისკზე წასვლა
рисунок ნახატი
рись ფოცხვერი

ჩორთი
рити თხრა, გათხრა
ритися ქექვა
ритм რითმი
ритмічний რითმული
риторика რიტორიკა
риторичний რიტორიკული
ритуал რიტუალი
ритуальний რიტუალური
риф რიფი
рицар რაინდი
ричати ღრენა
рів თხრილი
рівень დონე

реставрація рівень

Українсько-грузинський словник 154



рівний თანაბარი
ტოლი, თანასწორი
სწორი

рівнина ვაკე
рівність ტოლობა

თანასწორობა
рівно თანაბრად
рівнобіжний პარალელური
рівновага წონასწორობა
рівнодення ბუნიაობა
рівнодіючий ტოლქმედი
рівнокутний ტოლკუთხა
рівномірний თანაბარი
рівномірно თანაბრად
рівноправний თანაბარუფლებიანი
рівноправність თანაბარუფლებიანობა
рівноправ'я თანასწორობა
рівносторонній ტოლგვერდა
рівноцінний ტოლფასი
рівняння განტოლება
ріг რქა

ყანწი
рід გვარი, მოდგმა

სახეობა
рідина სითხე
рідиноподібний სითხისმაგვარი
рідкий თხევადი
рідкісний იშვიათი
рідкість იშვიათობა
рідко იშვიათად
рідний მშობლიური
рідня სანათესაო, ნათესაობა
різати ჭრა
різдво შობა
різдвяний საშობაო
різдвяник ზიგოკაქტუსი
різеншнауцер რიზენშნაუცერი
різка როზგი
різкий მკვეთრი
різкість სიმკვეთრე
різний განსხვავებული

სხვანაირი
სხვადასხვა

різниця განსხვავება, სხვაობა
різнобарвний მრავალფეროვანი
різнобічний მრავალმხრივი
різновидність ნაირსახეობა
різноманітний მრავალნაირი,

მრავალფეროვანი,
მრავალგვარი, მრავალსახა,
ნაირგვარი
სხვადასხვა

різноманітність მრავალსახეობა,
მრავალნაირობა

різносторонній მრავალმხრივი
різня ხოცვა-ჟლეტა
різьба ჭრა
рій ნაყარი, გუნდი
рік წელიწადი, წელი
ріка მდინარე
рілля ხნული, ნახნავი
ріпа თალგამი
ріпак რაფსი
ріст ზრდა
річ ნივთი
річка მდინარე
річковий მდინარის
річний წლიური
річниця წლის თავი
рішати გადაწყვეტა, გადაჭრა

ამოხსნა
рішення გადაწყვეტა, გადაჭრა

გადაწყვეტილება
ამონახსნი

рішучий გამბედავი
გადამწყვეტი

рішучість გამბედაობა, გაბედულობა
робити კეთება
робітник მუშაკი
робот რობოტი
робота მუშაობა

სამუშაო
ნამუშევარი, ნაშრომი

роботодавець დამქირავებელი, დამსაქმებელი
роботяга მშრომელი
роботящий მშრომელი
робочий მუშა

მოქმედი, მომუშავე
рогатий რქიანი
рогатка შურდული
роговик პირთეთრა
роговиця თვალის რქოვანა გარსი
рогодзьоб რქანისკარტა
роголистник რქაფოთოლა
роджений დაბადებული
родзинка ჩამიჩის მარცვალი
родимка ხალი
родина ოჯახი
родинний მონათესავე
родитель მშობელი
родити შობა, გაჩენა
родитися დაბადება
родич ნათესავი
родій როდიუმი
родовик თავსისხლა

рівний родовик
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родовище საბადო
родовід საგვარეულო
рододендрон როდოდენდრონი, დეკა
родючий ნაყოფიერი

ნოყიერი
родючість ნაყოფიერება, ნოყიერება
рожевий ვარდისფერი
роза ვარდი
розарій ვარდნარი, სავარდე

კრიალოსანი
розбавлення გათხელება
розбавляти გათხელება
розбещений გარყვნილი
розбещеність გარყვნილება
розбещення გარყვნა
розбещувати გარყვნა
розбирати გარკვევა

დაშლა
розбиратися გარკვევა
розбитий გატეხილი, დამტვრეული
розбишака ავაზაკი, ყაჩაღი
розбіжний განშლადი
розбірливий გარჩევადი
розбірливість გარჩევადობა
розбомблений დაბომბილი
розбрат განხეთქილება
розбудження გაღვიძება, გამოღვიძება
розбуджувати გაღვიძება, გამოღვიძება
розбурханий აფორიაქებული
розбурхувати აფორიაქება
розвага გართობა
розважальний გასართობი
розважати გამხიარულება, გართობა,

გახალისება
розвантажений განტვირთული
розвантаження განტვირთვა
розвантажувати განტვირთვა
розведення გამრავლება, სელექცია
розвивати განვითარება
розвинутий განვითარებული
розвиток განვითარება
розвід გახსნა

გაზავება
დაშორება
განქორწინება, გაყრა

розвідка დაზვერვა
розвідник მზვერავი
розвідницький სადაზვერვო
розвідувальний სადაზვერვო
розвідувати დაზვერვა
розвішувати გაფენა
розв'язувати გახსნა

розганяти გაფანტვა, დაფანტვა, გაბნევა
გაქანება

розгляд განხილვა
розглядання განხილვა
розглядати განხილვა
розгнузданий აულაგმავი, აღვირახსნილი
розгнузданість აღვირახსნილობა
розголошувати გახმაურება, გათქმა
розгортання გაშლა
розгортати გაშლა
розграбовувати გაძარცვა, გაქურდვა
розгублений დაბნეული
розгубленість დაბნეულობა
розгул ქეიფი

თარეში, პარპაში
роздавати დარიგება
роздавлений გაჭყლეტილი
роздавлювати გაჭყლეტა
розданий დარიგებული
роздвоєний გაორებული
розділ დაყოფა

ნაწილი
розділення დაყოფა
розділовий სადემარკაციო, გამყოფი
роздільно ცალკე
розділяти დაყოფა
розділятися დაყოფა
роздолля სივრცე

თავისუფლება
роздратований გაღიზიანებული
роздратованість გაღიზიანება
роздрібний საცალო
роздрібнювати დაფშვნა
роздруківка ამონაბეჭდი
роздруковувати ამობეჭდვა
роздум ფიქრი, განსჯა, მსჯელობა
роздумувати ფიქრი, განსჯა, მსჯელობა
роздягальний გასახდელი
роздягальня გასახდელი ოთახი
роздягання გახდა
роздягати გახდა
роздягатися გახდა
роздягнений გახდილი
роздягнутий გახდილი
розетка ელექტრომასრა, როზეტი
роз'єднувати განცალკევება, დაშორება
розжарювати გავარვარება, გახურება
роззброєння განიარაღება
роззброювання განიარაღება
роззброювати განიარაღება
роззява დოყლაპია
розиграш გათამაშება
розігрувати გათამაშება

родовище розігрувати
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розізлити გაბრაზება, გაჯავრება
розізлитися გაბრაზება, გაჯავრება
розірваний გახეული
роз'їдати ამოჭმა
розказувати მოყოლა
розкаюватися სინანული
розкаяння სინანული
розквіт აყვავება
розквітати აყვავება
розкиданий მიმოფანტული
розкіш ფუფუნება
розкішний მდიდრული
розклад განრიგი, ცხრილი
розкопувати ამოთხრა
розкривати გაღება, გახსნა

გამხელა
розлад უთანხმოება

განხეთქილება
розладдя უთანხმოება

განხეთქილება
розливати ღვრა, დაღვრა

ჩამოსხმა
розлучати განცალკევება, დაშორება
розлучений განქორწინებული,

დაშორებული, გაყრილი
розлучення დაშორება

განქორწინება, გაყრა
розлютований გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
розмаїття მრავალფეროვნება
розмитнення განბაჟება
розмінювати დახურდავება, გადახურდავება
розмір ზომა
розмноження გამრავლება
розмножувати გამრავლება
розмова ბაასი, საუბარი, ლაპარაკი
розмовляти ბაასი, ლაპარაკი
розмовний სალაპარაკო
розмовник სასაუბრო
розморожувати განყინვა
рознімати გაშველება
розорення გაკოტრება
розоряти გაკოტრება
розорятися გაკოტრება
розпад დაშლა
розпадатися დაშლა
розпал მხურვალება
розпач სასოწარკვეთა
розпечений გავარვარებული

გახურებული
გადახურებული

розпещений განებივრებული
розпещувати განებივრება

розписка ხელწერილი
розпитувати გამოკითხვა
розплавляння დნობა, გადნობა
розплавляти დნობა, გადნობა
розплідник საშენი
розплющувати გახელა, გაღება, გახსნა
розповідати მოთხრობა

მოყოლა
розповідь მოთხრობა

მონაყოლი
розповсюджений გავრცელებული
розповсюдження გავრცელება
розповсюджувати გავრცელება
розповсюджувач გამავრცელებელი
розподіл განაწილება
розподілений განაწილებული,

დანაწილებული
розподілення განაწილება
розподільник გამანაწილებელი
розподіляти განაწილება
розпорошування გამტვერება

დაფშვნა
розпорошувати გამტვერება

დაფშვნა
розпоряджатися განკარგვა
розпорядження განკარგულება
розпочатий დაწყებული
розпочинати დაწყება, წამოწყება
розпочинатися დაწყება
розпука სასოწარკვეთა
розпуск დათხოვნა
розпускати გაშლა

დათხოვნა
розпусний გარყვნილი
розпусність გარყვნილება
розпухати გასივება
розпухлий გასივებული
розпущений გარყვნილი

გაშლილი
розпущеність გარყვნილება
розп'ятий ჯვარცმული
розп'яття ჯვარცმა
розрада ნუგეში
розраджувати ნუგეში
розрахований გათვლილი
розраховувати გაანგარიშება, გამოანგარიშება,

დაანგარიშება, გამოთვლა
розрахунок ანგარიშსწორება

გაანგარიშება, გამოთვლა
розрив წყვეტა
розривати გახევა

გაწყვეტა
розріджений გაიშვიათებული

розізлити розріджений
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розріджувати გაიშვიათება
розріджувач გამხსნელი
розріз გაჭრა

განაჭერი
розрізнений დაქსაქსული
розрізнювати გარჩევა, გამორჩევა, განსხვავება
розрізняти გარჩევა, გამორჩევა, განსხვავება
розрізувати გაჭრა
розробка დამუშავება

შემუშავება
розроблений შემუშავებული
розробляти დამუშავება

შემუშავება
розрубаний დაჩეხილი
розруха ნგრევა
розряд თანრიგი

განმუხტვა
розряджати განმუხტვა
розрядження განმუხტვა
розселяти დაბინავება
розсердити გაბრაზება, გაჯავრება
розсердитися გაბრაზება, გაჯავრება
розсилати დაგზავნა
розсіювальний გამშლელი
розсіювати გაფანტვა, დაფანტვა, გაბნევა
розсіяний გაბნეული, გაფანტული
розслаблений მოდუნებული
розслаблення მოდუნება
розслідування გამოძიება
розслідувати გამოძიება
розставання განშორება
розставатися დაშორება
розстібати გახსნა
розстріл დახვრეტა
розстрілювати დახვრეტა
розсудливий კეთილგონიერი
розсудливість კეთილგონიერება
розташований განთავსებული, განლაგებული,

მდებარე
розташовувати განთავსება, განლაგება
розташування განთავსება, განლაგება
розтерзаний დაგლეჯილი
розтерзувати დაგლეჯა
розтин გაკვეთა
розтинати გაკვეთა
розтлумачувати განმარტება, განსაზღვრება
розторопша ბაყაყურა
розтривожений აფორიაქებული
розтривожити აფორიაქება
розтривожувати აფორიაქება
розтріпувати აჩეჩა
розтрощений დამსხვრეული
розтрощувати დამსხვრევა

розтуляти გაღება, გახსნა
розтягати გაჭიმვა, გაწელვა
розтягнений გაჭიმული, გაწელილი
розтягнення გაჭიმვა, გაწელვა
розтягувати გაჭიმვა, გაწელვა
розтяжний გაჭიმვადი, გაწელვადი
розтяжність გაწელვადობა, გაჭიმვადობა
розум გონება, ჭკუა
розуміння გაგება
розуміти გაგება
розуміючий გამგები
розумний ჭკვიანი, გონიერი

აზრიანი, გონივრული
розумніти დაჭკვიანება
розумнішати დაჭკვიანება
розумно გონივრულად, ჭყვიანურად,

აზრიანად
розумування ფიქრი, განსჯა, მსჯელობა
розфарбовувати გაფერადება
розфасований დაფასოებული
розхвалювати ქება
розхитувати შერყევა
розходження დივერგენცია, განშლადობა
розцінка ფასდება
розчарований იმედგაცრუებული
розчаровувати იმედგაცრუება
розчарування იმედგაცრუება
розчин ხსნარი
розчинений გახსნილი

გაზავებული
розчинення გახსნა

გაზავება
розчинний ხსნადი
розчинник გამხსნელი
розчинність გახსნადობა, ხსნადობა
розчиняти გახსნა
розчленовувати დანაწევრება
розчулений გულაჩუყებული
розширений გაფართოებული
розширення გაფართოება, გაგანიერება
розширювати გაფართოება, გაგანიერება
розшифровування განშიფრა
розшифровувати განშიფრა
розшук ძებნა, ძიება
розшукувати ძებნა, ძიება
розщеплювати დაშლა
роз'ярений გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
роз'яряти გაშმაგება
рок როკი
рокіровка როკი
роковини წლის თავი
роль როლი

розріджувати роль
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ром რომი
роман რომანი
романтизм რომანტიზმი
романтик რომანტიკოსი
романтика რომანტიკა
романтичний რომანტიკული
ромашка გვირილა
ромб რომბი
ромбічний რომბისებრი
ромбоедр რომბოედრი
ромбоїд რომბოიდი
роса ნამი, ცვარი
росичка ცვრიანა, დროზერა
російський რუსული
російськомовний რუსულენოვანი
росіянин რუსი
рослина მცენარე
рослинка მცენარე
рослинний მცენარეული
рослинність მცენარეულობა
росомаха სამურავი
рости ზრდა
ростити მოყვანა, გაზრდა
росток ღივი
росяний ნამიანი, ცვრიანი
рот პირი
рота ასეული
ротатор როტატორი
ротики დევისპირა
ротор როტორი
рохкання ღრუტუნი
рохкати ღრუტუნი
рояль როიალი
ртутний ვერცხლისწყლის
ртуть ვერცხლისწყალი
рубанок შალაშინი
рубати ჩეხა
рубець ნაიარევი
рубіж საზღვარი, მიჯნა
рубін ლალი
рубіновий ლალის

ლალისფერი
рубрика რუბრიკა
руда მადანი
рудий წითური, წითურთმიანი
рудник მაღარო
руїна ნანგრევი
руйнування ნგრევა, დანგრევა, დაქცევა,

გაჩანაგება
руйнувати ნგრევა, დანგრევა, დაქცევა,

გაჩანაგება
рука ხელი

მკლავი

рукав სახელო
рукавиця თათმანი, ფათათური
рукавичка ხელთათმანი
рукодільний ხელნაკეთი
рукопис ხელნაწერი
рукописний ხელნაწერი
рукостискання ხელის ჩამორთმევა
рукоятка სახელური, ტარი
рулон რულონი, ხვეული
руль საჭე
румун რუმინელი
румунський რუმინული
рум'яний დაბრაწული

წითელი
рупор რუპორი
русалка ქალთევზა, ალი
рускус თაგვისარა
русло კალაპოტი
русофоб რუსოფობი
русофобія რუსოფობია
рута ტეგანი
рутеній რუთენიუმი
рутинний რუტინული
рух მოძრაობა
рухати ამოძრავება
руховий მამოძრავებელი
рухомий ცვალებადი

მოძრავი
ручка ხელი

სახელური, ტარი
კალამი, კალმისტარი

ручний ხელის
рушати წასვლა, გამგზავრება

დაძვრა
рушник პირსახოცი
рушниця შაშხანა

თოფი
рюкзак ზურგჩანთა
рябець ჟრუნი
рябчик ჟრუნი
ряд ხაზი

მწკრივი, რიგი
рядовий რიგითი
рядок ხაზი

სტრიქონი
рядом ახლოს

გვერდზე, გვერდით
рясний უხვი
рясно უხვად
ряст ბუჩქისძირა
рятівник მხსნელი,

განმათავისუფლებელი
рятувальник მაშველი

ром рятувальник
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рятування ხსნა, დახსნა, გადარჩენა, შველა
рятувати ხსნა, დახსნა, გადარჩენა, შველა
саботаж საბოტაჟი
савана სავანა
сага საგა
сад ბაღი
саджанець ნერგი
саджати დასმა

დარგვა
садиба მამული

კარმიდამო
садизм სადიზმი
садист სადისტი
садистський სადისტური
садівник მებაღე
садівництво მებაღეობა
садно დაბეჟილობა
сажа ჭვარტლი, მური
сажотрус მებუხრე
сайгак საიგა
сайда საიდა
сакральний საკრალური
саксофон საქსოფონი
саксофоніст საქსოფონისტი
салака სალაკა
саламандра სალამანდრა
саламандроподібний სალამანდრისებრი
салат სალათა
салатниця სასალათე
сало ქონი, სალა
салон სალონი
салфетка ხელსახოცი
сальдо სალდო
сальмонела სალმონელა
сальса სალსა
сальто სალტო
салют სალუტი
сам თვით, თვითონ, თავად
самба სამბა
саме საკუთრივ
самець მამრი, მამალი, ხვადი
самий თვით
самиця მდედრი, დედალი, ძუ, ფური
самітник განდეგილი
самоаналіз თვითანალიზი
самоблокада თვითბლოკადა
самобутність თვითმყოფადობა
самовар სამოვარი
самовбивство თვითმკვლელობა
самовдоволений თვითკმაყოფილი, თვითკმარი
самовдоволення თვითკმაყოფილება
самовизнаний თვითაღიარებული
самовизнання თვითაღიარება

самовираження თვითგამოხატვა
самовідданий თავდადებული, თავგანწირული
самовідданість თავგანწირვა, თავდადებულობა,

თავგანწირულობა
самовілля თვითნებურობა
самовільний თვითნებური
самовпевнений თვითდაჯერებული,

თავდაჯერებული,
თვითდარწმუნებული

самовпевненість თვითდაჯერებულობა,
თავდაჯერებულობა,
თავდაჯერება,
თვითდარწმუნებულობა

самоврядування თვითმართველობა
самогон შინნახადი არაყი
самогубець თვითმკვლელი
самогубство თვითმკვლელობა
самодисципліна თვითდისციპლინა
самодіагноз თვითდიაგნოზი
самодіяльність თვითშემოქმედება
самозабезпечення თვითუზრუნველყოფა
самозабуття თავდავიწყება
самозаймання თვითაალება
самозайнятий თვითდაკავებული
самозапилення თვითდამტვერვა
самозапліднення თვითგანაყოფიერება
самозахист თავდაცვა
самозбагачення თვითგამდიდრება
самозбереження თვითგადარჩენა
самозванець თვითმარქვია
самозваний თვითმარქვია
самознищення თვითგანადგურება
самоідентифікація თვითიდენტიფიკაცია
самоізоляція თვითიზოლაცია
самоіндукція თვითინდუქცია
самоіронія თვითირონია
самокат თვითგორია
самоконтроль თვითკონტროლი
самокоригувальний თვითმაკორექტირებელი
самокритика თვითკრიტიკა
самокритичний თვითკრიტიკული
самоліквідація თვითლიკვიდაცია
самолікування თვითმკურნალობა
самолюбний თავმოყვარე
самолюбство თავმოყვარეობა
самонавідний თვითდამიზნადი
самообдурення თავის მოტყუება
самообман თავის მოტყუება
самообмеження თვითშეზღუდვა
самообслуговування თვითმომსახურება
самооновлення თვითგანახლება
самоорганізація თვითორგანიზაცია
самоосвіта თვითგანათლება

рятування самоосвіта
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самоототожнення თვითიდენტიფიკაცია
самооцінка თვითშეფასება
самоплив თვითდინება
самопроголошений თვითგამოცხადებული
самореалізація თვითრეალიზაცია
саморегульований თვითრეგულირებადი
саморегуляція თვითრეგულაცია
самореклама თვითრეკლამა
саморобний თვითნაკეთი
самородний თვითნაბადი
самородок თვითნაბადი
саморозвиток თვითგანვითარება
самосвідомість თვითშეგნება
самоскид სატვირთო მანქანა
самосприйняття თვითაღქმა, თვითგანცდა
самоспряжений თვითშეუღლებული
самостійний დამოუკიდებელი
самостійність დამოუკიდებლობა
самостійно დამოუკიდებლად
самостраховка თვითდაზღვევა
самота მარტოობა
самотній მარტო

მარტოხელა
самотність მარტოობა
самотужки თავისით, საკუთარი ძალებით
самоучка თვითნასწავლი
самофінансування თვითდაფინანსება
самохідний თვითმავალი
самоцензура თვითცენზურა
самоціль თვითმიზანი
самурай სამურაი
самшит ბზა
санаторій სანატორიუმი
сани მარხილი
санітарний სანიტარული
санки ციგა
санкціонований სანქცირებული
санкціонувати სანქცირება
санкція სანქცია
сантехник სანტექნიკოსი
сантиметр სანტიმეტრი
санчата ციგა
сапер გამნაღმველი
сапрофіт საპროფიტი
сапфір საფირონი
сарай ფარდული
сарана კალია
сарафан სარაფანი
сарделька კუპატი
сардина სარდინი
сарказм სარკაზმი
саркастичний სარკასტული
саркофаг სარკოფაგი

сарна არჩვი
сатана სატანა
сатанізм სატანიზმი
сатаніст სატანისტი
сатаністський სატანისტური
сатира სატირა
сатирик სატირიკოსი
сауна საუნა
сафлор ალისარჩული
сачок ჩოგანბადე, საკი
свавілля თვითნებობა
свавільний თვითნებური
свавільно თვითნებურად
сварити ლანძღვა
сваритися კინკლაობა
сварка კინკლაობა
свастика სვასტიკა
сваха მაჭანკალი
свекор მამამთილი
свекруха დედამთილი
свердлити ბურღვა
свердління ბურღვა
свердло ბურღი
свердловина ჭაბურღილი
свердляк მჭრეულა
светр სვიტრი
свинар მეღორე
свинарник საღორე
свинарство მეღორეობა
свинець ტყვია
свинина ღორის ხორცი
свинка ყბაყურა
свинство ღორობა
свинцевий ტყვიის
свиня ღორი
свинячий ღორის, ღორული
свист სტვენა
свистіти სტვენა
свисток სასტვენი
свідок მოწმე
свідомий ცნობიერი, შეგნებული,

გათვითცნობიერებული
свідомість ცნობიერება

შეგნება
свідомо განზრახ, განგებ, შეგნებულად,

გამიზნულად
свідоцтво მოწმობა
свідчення მოწმობა, დასტური
свідчити დამოწმება
свіжий ახალი

ქორფა

самоототожнення свіжий
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свіжина სიახლე
სიქორფე
სიგრილე

свіжість სიახლე
სიქორფე
სიგრილე

свіжовипечений ახალგამომცხვარი
свій საკუთარი, თავისი
свійський შინაური, შინა
світ სამყარო

მსოფლიო
სინათლე, შუქი

світання განთიადი, ალიონი, აისი,
გარიჟრაჟი

світанок განთიადი, ალიონი, აისი,
გარიჟრაჟი

світати გათენება
світило მნათობი
світити განათება
світлий ნათელი
світлиця ოთახი
світло სინათლე, შუქი
світловолосий ქერათმიანი
світлодіод შუქდიოდი
світлолікування ფოტოთერაპია
світлофор შუქნიშანი
світлячок ციცინათელა
світний მანათობელი
світобачення მსოფლმხედველობა
світогляд მსოფლმხედველობა
світський საერო
свіча სანთელი
свічення ნათება
свічка სანთელი
свічник სასანთლე, შანდალი
свобода თავისუფლება
своєрідний თავისებური
своєрідність თავისებურება
своєчасний დროული
своєчасно დროულად
сволота არამზადა
святий წმინდა

წმინდანი
святість სიწმინდე
святковий საზეიმო, სადღესასწაულო
святкування ზეიმი, აღნიშვნა
святкувати ზეიმი, აღნიშვნა
свято დღესასწაული
священик მღვდელი
священний წმინდა
сеанс სეანსი
себе თავის თავს
сегмент სეგმენტი

сегментація სეგმენტაცია
сегрегація სეგრეგაცია
седан სედანი
седиментологічний სედიმენტოლოგიური
седиментологія სედიმენტოლოგია
сезам შირბახტი
сезон სეზონი
сезонний სეზონური
сейсмічний სეისმური
сейсмограма სეისმოგრამა
сейсмограф სეისმოგრაფი
сейсмографічний სეისმოგრაფიული
сейсмолог სეისმოლოგი
сейсмологічний სეისმოლოგიური
сейсмологія სეისმოლოგია
сейсмометр სეისმომეტრი
сейсмометричний სეისმომეტრული
сейсмостійкий სეისმომედეგი
сейсмостійкість სეისმომედეგობა
сейф სეიფი
секанс სეკანსი
секвойя სექვოია
секвоядендрон სექვოიადენდრონი
секрет საიდუმლო
секретар მდივანი
секретаріат სამდივნო
секретарка მდივანი
секретний საიდუმლო
секреція სეკრეცია
секс სექსი
сексизм სექსიზმი
сексист სექსისტი
сексистський სექსისტური
сексогічний სექსოლოგიური
сексолог სექსოლოგი
сексологія სექსოლოგია
секстант სექსტანტი
секстильйон სექსტილიონი
сексуальний სექსუალური
сексуальність სექსუალობა
секта სექტა
сектор სექტორი
секуляризація სეკულარიზაცია
секуляризм სეკულარიზმი
секуляризований სეკულარიზებული
секуляризувати სეკულარიზება
секулярист სეკულარისტი
секулярний სეკულარული
секунда წამი
секундомір წამზომი
секція სექცია
селезень მამალი იხვი
селезінка ელენთა

свіжина селезінка
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селекція სელექცია
селен სელენი
селера ნიახური
селище სოფელი, დაბა
село სოფელი
селянин გლეხი
селянський გლეხური
семантика სემანტიკა
семантичний სემანტიკური
семестр სემესტრი
семигодинний შვიდსაათიანი
семиденний შვიდდღიანი
семизначний შვიდნიშნა
семиповерховий შვიდსართულიანი
семиразовий შვიდმაგი, შვიდჯერადი
семирічний შვიდწლიანი
семитомний შვიდტომიანი
семінар სემინარი
сенат სენატი
сенатор სენატორი
сенбернар სენბერნარი
сенс აზრი
сенсаційний სენსაციური
сенсація სენსაცია
сентименталізм სენტიმენტალიზმი
сентименталіст სენტიმენტალისტი
сентиментальний სენტიმენტალური
сентиментальність სენტიმენტალობა
сепаратизм სეპარატიზმი
сепаратист სეპარატისტი
сепаратистський სეპარატისტული
серб სერბი
сербський სერბული
сервер სერვერი, ქსელმსახური
серветка ხელსახოცი
сервіз სერვიზი
сервіс სერვისი
серга საყურე
сердешний საცოდავი, საბრალო, საწყალი
сердешник შავბალახა
сердити გაბრაზება
сердитий გაბრაზებული, გაჯავრებული
серед შორის
середа ოთხშაბათი
середина შუაგული, შუაწერტილი
середній შუა

საშუალო
середньовічний შუასაუკუნეობრივი
середньовіччя შუა საუკუნეები
середньохвильовий საშუალოტალღიანი,

საშუალოტალღური,
საშუალოტალღოვანი

середовище გარემო

серіал სერიალი
серійний სერიული
серія სერია
серйозний სერიოზული
серйозність სერიოზულობა
серйозно სერიოზულად
серна არჩვი
серп ნამგალი
серпень აგვისტო
серпій ირმისმხალა
серпоклюв ნისკარტნამგალა
серпокрилець ნამგალა
серпокрилка ნამგალფრთიანა
серпоподібний ნამგლისებრი
сертифікат სერტიფიკატი
сертифікація სერტიფიკაცია
сертифікований სერტიფიცირებული
сертифікувати სერტიფიცირება
серце გული
серцебиття გულისცემა
серцевина შუაგული
сесія სესია
сестра და
сестричка დაიკო
сеча შარდი
сечівник შარდსადინარი, ურეთრა
сечогінний შარდმდენი
сибірка ჯილეხი, ციმბირის წყლული
сибірський ციმბირული
сибіряк ციმბირელი
сивий ჭაღარა, თმაჭაღარა
сивина ჭაღარა
сивіти გაჭაღარავება
сигара სიგარა
сигарета სიგარეტი
сигнал სიგნალი

ნიშანი
сигналізація სიგნალიზაცია
сидіння ჯდომა
сидіти ჯდომა
сидячий მჯდომარე
сизий ნაცარა
сила ძალა, ღონე, ჯანი
силач ძალოსანი
силікон სილიკონი
силовий ძალისმიერი

ძალოვანი
силогізм სილოგიზმი
силует სილუეტი
сильний ძლიერი

ღონიერი
сильно ძალიან, ძლიერ
сильнодіючий ძლიერმოქმედი

селекція сильнодіючий
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сильце მახე
симбіоз სიმბიოზი
символ სიმბოლო
символізм სიმბოლიზმი
символіка სიმბოლიკა
символічний სიმბოლური
симетричний სიმეტრიული
симетрія სიმეტრია
симпатичний სიმპატიური
симпатія სიმპატია
симпозіум სიმპოზიუმი
симптом სიმპტომი
симптоматичний სიმპტომატური
симульований სიმულირებული
симулювання სიმულირება
симулювати სიმულირება
симулятор სიმულატორი
симуляція სიმულაცია
симфонічний სიმფონიური
симфонія სიმფონია
син შვილი, ძე, ვაჟი, ვაჟიშვილი
синагога სინაგოგა
сингл სინგლი
сингулярний სინგულარული
сингулярність სინგულარობა
синдром სინდრომი
синестезія სინესთეზია
синець დალურჯებული ადგილი
синиця წივწივა, წიწკანა
синій ლურჯი
синолог სინოლოგი, ჩინეთმცოდნე
синологічний სინოლოგიური
синологія სინოლოგია, ჩინეთმცოდნეობა
синонім სინონიმი
синтаксис სინტაქსისი
синтез სინთეზი
синтетичний სინთეთიკური
синус სინუსი
синусит სინუსიტი
синусоїда სინუსოიდა
синусоїдальний სინუსოიდალური
синхронізація სინქრონიზაცია
синхронізм სინქრონიზმი
синхронізований სინქრონიზებული
синхронізувати სინქრონიზება
синхронний სინქრონული
синхротрон სინქროტრონი
синхроциклотрон სინქროციკლოტრონი
синюватий მოლურჯო
синяк დალურჯებული ადგილი
сип ორბი
сипуха ბუხრინწა

сир ხაჭო
ყველი

сирена სირენა
сирий ნესტიანი, ნოტიო

უმი
ნედლი

сирівець ბურახი
сирієць სირიელი
сирійський სირიული
сирість სინესტე
сирник ხაჭოკვერა
сироватка შრატი
сировина ნედლეული
сироп სიროფი
сиропоподібний სიროფისმაგვარი
сирота ობოლი, უდედმამო
система სისტემა
систематизований სისტემატიზებული
систематика სისტემატიკა
систематичний სისტემატური
систематично სისტემატურად
системний სისტემური
ситець ჩითი
ситий მაძღარი, ნაჭამი
ситний მსუყე
ситник ჭილი
сито საცერი
ситуація ვითარება, სიტუაცია
сифіліс ათაშანგი
сифон სიფონი
сич ჭოტი
сищик მაძებარი
сівалка სათესელა
сівач მთესველი
сівба თესვა
сідало ქანდარა
сідати დაჯდომა, დასხდომა
сідлати შეჯდომა
сідло უნაგირი
сідлоподібний უნაგირისებრი
сідниця საჯდომი
сієста სიესტა
сік წვენი
сіль მარილი
сільниця სამარილე
сільський სოფლის
сім შვიდი
сімдесят სამოცდაათი
сімдесятий სამოცდამეათე
сімдесятирічний სამოცდაათწლიანი
сімейний ოჯახური, საოჯახო
сімейство ოჯახი
сімнадцятий მეჩვიდმეტე

сильце сімнадцятий

Українсько-грузинський словник 164



сімнадцятирічний ჩვიდმეტწლიანი
сімнадцять ჩვიდმეტი
сімсот შვიდასი
сім'я ოჯახი
сім'янин მეოჯახე
сіно თივა
сіноїд თივაჭამია
сіонізм სიონიზმი
сіоніст სიონისტი
сіоністський სიონისტური
сірий ნაცრისფერი, რუხი
сірка გოგირდი
сірководень გოგირდწყალბადი
сірник ასანთი
сіроокий ნაცრისფერთვალება
сіруватий მონაცრისფრო
сірчаний გოგირდიანი
сітка ქსელი

ბადე
сітківка ბადურა
сіть ბადე
сіцілієць სიცილიელი
сіцілійський სიცილიური
січень იანვარი
січний მკვეთი
сіяти კაშკაში

დათესვა
скабка ხიჭვი
скажений გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
сказ ცოფი

სიცოფე
сказаний ნათქვამი, თქმული,

წარმოთქმული
сказання თქმულება
сказати თქმა
сказитися გაცოფება
скала კლდე
скалічити დასახიჩრება
скалка ნამსხვრევი

ხიჭვი
скальп სკალპი
скальпель სკალპელი
скаляр სკალარი
скалярний სკალარული
скам'янілість გაქვავებულობა
скандал სკანდალი
скандальний სკანდალური
скандинав სკანდინავიელი
скандинавізм სკანდინავიზმი
скандинавіст სკანდინავისტი
скандинавістика სკანდინავისტიკა
скандинавомовний სკანდინავიურენოვანი

скандинавський სკანდინავიური
скандинавськомовний სკანდინავიურენოვანი
скандій სკანდიუმი
сканер სკანერი
сканувати სკანირება
скарб განძი
скарбник ხაზინადარი
скарбниця ხაზინა

საგანძური
скарбничка ყულაბა
скарга საჩივარი
скаржитися ჩივილი
скаржник მომჩივანი
скарлатина ქუნთრუშა
скасований გაუქმებული, ბათილი
скасовування ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
скасовувати ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
скасування ანულირება, გაუქმება,

გაბათილება
скат სკაროსი
скатерть სუფრა
скаут სკაუტი
скачки დოღი
сквер სკვერი
скейтборд სკეიტბორდი
скелет ჩონჩხი
скеля კლდე
скептик სკეპტიკოსი
скептицизм სკეპტიციზმი
скептичний სკეპტიკური
скеровувати მიმართვა
скибка ნაჭერი
скиглити წკმუტუნი
скидати ჩამოგდება

დამხობა
скидка ფასდაკლება, ჩამოფასება
скільки რამდენი
склад შემადგენლობა

საწყობი
მარცვალი
აღნაგობა

складати დალაგება
დაწყობა
შედგენა
შეთხზვა
შეკრება

складатися წარმოქმნა
складний რთული

შედგენილი
складність სირთულე
склепіння კამარა

сімнадцятирічний склепіння
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склера სკლერა
склероз სკლეროზი
склеювання შეწებება
склеювати შეწებება
скло მინა, შუშა
скловар მინამბერი
скловата მინაბამბა
скловолокно მინაბოჭკო
склоочисник მინასაწმენდი
склоподібний მინისებრი
склянка ჭიქა
скляр მეშუშე
скоблити ფხეკა
сковорідка ტაფა
сковорода ტაფა
скоєний ჩადენილი
скоєння ჩადენა, გაკეთება
сколіоз სკოლიოზი
скопа შაკი
скорбний სამწუხარო, საწყენი
скорбота მწუხარება
скорботний მწუხარე
скорий სწრაფი, ჩქარი

სასწრაფო
სწრაფმავალი, ჩქაროსნული

скоріше უფრო
скоро მალე

სწრაფად, ჩქარა
скоромовка ენის გასატეხი
скорочення შემოკლება, აბრევიატურა

შემცირება
скорочувати შემოკლება

შეკვეცა
შემცირება

скорпіон მორიელი
ღრიანკალი

скот პირუტყვი
скотарство მესაქონლეობა
скраплений თხევადი
скраплювати გათხევადება
скребти გაფხეკა
скривджений ნაწყენი, განაწყენებული,

გულნატკენი
скрик ყვირილი, კივილი
скринька ზანდუკი

კუთი
скриня ზანდუკი
скрипаль მევიოლინე
скрипачка მევიოლინე
скрипка ვიოლინო
скритий ფარული, მალული
скрізь ყველგან
скріпка სამაგრი

скріплювати შეკვრა
დამაგრება
აკინძვა

скромний მორცხვი, მორიდებული,
მოკრძალებული, თავმდაბალი

скромність სიმორცხვე, მოკრძალება,
მორიდება, თავმდაბლობა

скромно მორცხვად
скроня საფეთქელი
скрута სიმძიმე, სირთულე, სიძნელე
скрутний რთული
скубти წიწკნა

წეწვა, ბდღვნა
скульптор მოქანდაკე
скульптура ქანდაკება
скумбрія სკუმბრია, მაკრელი
скумпія თრიმლი
скунс სკუნსი, მყრალა
скупий ძუნწი
скупчення თავშესაყარი
скучати მოწყენა

მონატრება
скучний მოსაწყენი
слабий სუსტი
слабість სისუსტე
слабшання შესუსტება
слабшати დასუსტება, მოსუსტება
слава დიდება
славити დიდება
славка ასპუჭაკა
славний სახელოვანი
славнозвісний სახელოვანი, განთქმული
слалом სლალომი
сланкий მცოცავი
слива ქლიავი
слиз ლორწო
слизистий ლორწოვანი
слизький სრიალა
слимак ვაზის ლოკოკინა
слина ნერწყვი
слинка ნერწყვი
слід კვალი, ნაკვალევი
слідство გამოძიება
слідчий საგამომძიებლო

გამომძიებელი
сліпий ბრმა
сліпота სიბრმავე
словак სლოვაკი
словацький სლოვაკური
словенець სლოვენი
словенський სლოვენური
словесний სიტყვიერი, ზეპირი,

ზეპირსიტყვიერი

склера словесний
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словесність ზეპირსიტყვიერება
словник ლექსიკონი, სიტყვარი
словникоподібний ლექსიკონისმაგვარი
слово სიტყვა
слов'янин სლავი
слов'янський სლავური
слон სპილო
слуга მსახური, მოსამსახურე
служба სამსახური

მსახურება
службовий სამსახურეობრივი
служити მსახურება
слух სმენა
слухання მოსმენა
слухати მოსმენა
слухач მსმენელი
слухняний დამჯერი
слушність სისწორე
сльоза ცრემლი
сльозотеча ცრემლდენა
сльозоточивий ცრემლსადენი
сльота ჭყაპი, თოვლ-ჭყაპი
слюсар ზეინკალი
смаглий შავგრემანი
смаглявий შავგრემანი
смажений შემწვარი
смажити შეწვა
смак გემო, გემოვნება
смакувати გემოს გასინჯვა
смарагд ზურმუხტი
смарагдовий ზურმუხტისფერი
смачний გემრიელი
смачно გემრიელად
смердіти ყროლა
смердота სიმყრალე
смердючий მყრალი
смерека ნაძვი
смертельний სასიკვდილო, მომაკვდინებელი
смертельно სასიკვდილოდ
смертний მოკვდავი
смертність სიკვდილიანობა
смерть სიკვდილი
сметана არაჟანი
смикати ამოძრობა, ამოგლეჯა
смиренний მორჩილი
смирення მორჩილება
смисл აზრი

დედააზრი
არსი

смичок ხემი
сміливий მამაცი, გაბედული, თამამი,

შეუპოვარი, გულადი
გამბედავი

сміливість გამბედაობა
сміти გაბედვა
смітити დანაგვიანება
смітник ნაგავსაყარი, სანაგვე
сміттєпровід ნაგავსატარი
сміття ნაგავი
сміттяр მენაგვე
сміх სიცილი
смішний სასაცილო
сміятися სიცილი
смоктати წოვა
смола ფისი
смолистий ფისიანი
смолоскип ჩირაღდანი
сморід სიმყრალე
смородина მოცხარი
смуга ზოლი
смугастий ზოლებიანი, ჭრელი
смужка ზოლი
смутити დანაღვლიანება, დამწუხრება,

დასევდიანება
смутний ნაღვლიანი, სევდიანი,

მოწყენილი, დაღვრემილი
смуток სევდა, ნაღველი
снага ძალა, ღონე, ჯანი
снайпер სნაიპერი
снаряд ჭურვი, ყუმბარა
снитися დასიზმრება
сніг თოვლი
снігопад თოვა
снігоподібний თოვლისებრი
снігур სტვენია
снід შიდსი
сніданок საუზმე
снідати საუზმობა
сніжинка ფიფქი
сніжка თოვლის გუნდა
сніжки გუნდაობა
сніжний თოვლის, თოვლიანი
сніжок თოვლი
снотворний დასაძინებელი
сноуборд სნოუბორდი
собака ძაღლი

ცუგა
собачий ძაღლური
собачка ძაღლი

ცუგა
собівартість თვითღირებულება
соболь სიასამური
собор ტაძარი
сова ბუ
совість ნამუსი
совок აქანდაზი

словесність совок
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сода სოდა
сойка ჩხიკვი, ჯაფარა
сокира ნაჯახი
сокіл შევარდენი
соковитий წვნიანი
солдат ჯარისკაცი
солений მარილიანი
солити დამარილება
солідарний სოლიდარული
солідарність სოლიდარობა
солідний სოლიდური
соліст სოლისტი
солістка სოლისტი
соловей ბულბული
солодкий ტკბილი
солодкість სიტკბო
солодкуватий მოტკბო
солодощі ტკბილეული
солома ჩალა
солоний მარილიანი

მარილმოყრილი
მლაშე

солонуватий მომლაშო
соляризація სოლარიზაცია
соляриметр სოლარიმეტრი
солярій სოლარიუმი
сом ლოქო
соматологія სომატოლოგია
сон ძილი

სიზმარი
соната სონატა
сонечка ჭიამაია
сонливість ძილიანობა
сонний მძინარე
сонце მზე
сонцеподібний მზისებრი
сонцепоклонник მზისთაყვანისმცემელი
сонцепоклонництво მზისთაყვანისცემა
сонцестояння ნაბუნიაობა
сонцецвіт მზეყვავილა
сонько ძილისგუდა
соня ძილისგუდა

ძილგუდა
сонянка მზეყვავილა
сонячний მზიანი
соняшник მზესუმზირა
сопілка სალამური
сопрано სოპრანო
соратник თანამებრძოლი
сорго სორგო
сорок ორმოცი
сорока კაჭკაჭი
сороковий მეორმოცე

сорокопуд ღაჟო
сором სირცხვილი
сорочка პერანგი
сорт ხარისხი
сортований დახარისხებული
сортування დახარისხება
сортувати დახარისხება
сосиска სოსისი
соска საწოვარა
сосна ფიჭვი
сосновий ფიჭვის
сосок ძუძუს თავი
сотий მეასე
сотня ასეული
соус სოუსი
сохнути გაშრობა

გახმობა
соціалізм სოციალიზმი
соціаліст სოციალისტი
соціалістичний სოციალისტური
соціальний სოციალური
соціоісторик სოციოისტორიკოსი
соціоісторичний სოციოისტორიული
соціоісторія სოციოისტორია
соціолінгвіст სოციოლინგვისტი
соціолінгвістика სოციოლინგვისტიკა
соціолінгвістичний სოციოლინგვისტიკური
соціолог სოციოლოგი
соціологічний სოციოლოგიური
соціологія სოციოლოგია
соціометрія სოციომეტრია
соціопсихолог სოციოფსიქოლოგი
соціопсихологічний სოციოფსიქოლოგიური
соціопсихологія სოციოფსიქოლოგია
сочевиця ოსპი
союз კავშირი, გაერთიანება
союзник მოკავშირე
соя სოია
спад დაცემა, ვარდნა
спадковість მემკვიდრეობითობა
спадкоємець მემკვიდრე
спадкоємний მემკვიდრეობითი
спадкоємність მემკვიდრეობითობა
спадок მემკვიდრეობა, დანატოვარი
спадщина მემკვიდრეობა
спазм სპაზმი
спалах ანთება, გაელვება
спалахувати ანთება, გაელვება
спальний საძინებელი
спальня საძინებელი
спалювати დაწვა
спанієль სპანიელი
спантеличувати დაბნევა

сода спантеличувати
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спаржа სატაცური
спаржевий სატაცუროვანი
спаровування შეწყვილება
спасати ხსნა, დახსნა, გადარჩენა, შველა
спасибі მადლობა
спаситель მხსნელი,

განმათავისუფლებელი
спасіння ხსნა, დახსნა, გადარჩენა, შველა
спати ძილი
спека სიცხე
спектакль წარმოდგენა, სპექტაკლი
спектр სპექტრი
спектральний სპექტრული
спектрогеліограф სპექტროჰელიოგრაფი
спектрограма სპექტროგრამა
спектрограф სპექტროგრაფი
спектрографічний სპექტროგრაფიული
спектрографія სპექტროგრაფია
спектрометр სპექტრომეტრი
спектроскоп სპექტროსკოპი
спектроскопічний სპექტროსკოპული
спектроскопія სპექტროსკოპია
спекулювання სპეკულირება
спекулювати სპეკულირება
спекулянт სპეკულანტი
спекулятивний სპეკულაციური
спекуляція სპეკულაცია
спелеолог სპელეოლოგი
спелеологічний სპელეოლოგიური
спелеологія სპელეოლოგია
спереду წინ

წინიდან
сперечатися წინააღმდეგობა

შედავება, შეპასუხება
сперма სპერმა, თესლი
сперматозоїд სპერმატოზოიდი
спершу თავდაპირველად
спецагент სპეცაგენტი
спецапаратура სპეცაპარატურა
спецвидання სპეცგამოცემა
спецвипуск სპეცგამოშვება
спецвиставка სპეცგამოფენა
спецвідділ სპეცგანყოფილება
спецефект სპეცეფექტი
спецзавдання სპეცდავალება
спецзамовлення სპეცშეკვეთა
специфікація სპეციფიკაცია
специфічний სპეციფიკური
спеціалізований სპეციალიზებული
спеціаліст სპეციალისტი
спеціальний სპეციალური
спеціальність სპეციალობა, დარგი, განხრა
спеціально სპეციალურად

спеція სანელებელი
спецкамера სპეცკამერა
спецключ სპეცგასაღები
спецкурс სპეცკურსი
спецмагазин სპეცმაღაზია
спецмапа სპეცრუკა
спецмашина სპეცმანქანა
спецметодика სპეცმეთოდიკა
спецодяг სპეცტანსაცმელი
спецпостанова სპეცდადგენილება
спецпредмет სპეცსაგანი
спецрукавичка სპეცხელთათმანი
спецумови სპეცპირობები
спина ზურგი
спинний ზურგის
спиратися დაყრდნობა
спирт სპირტი
спис შუბი
список ნუსხა, სია, ჩამონათვალი
списувати გადაწერა

ჩამოწერა
спиця მანა
співавтор თანაავტორი
співак მომღერალი
співати მღერა, გალობა
співачка მომღერალი
співбесіда საუბარი, ბაასი, გასაუბრება
співбесідник თანამოსაუბრე
співведучий თანაწამყვანი
співвидавець თანაგამომცემელი
співвиробник თანამწარმოებელი
співвідношення თანაფარდობა
співвідповідальний თანაპასუხისმგებელი
співвідповідальність თანაპასუხისმგებლობა
співвітчизник თანამემამულე
співвласник თანამეპატრონე,

თანამფლობელი,
თანამესაკუთრე

співвласність თანამფლობელობა
співгромадянин თანამოქალაქე
співдружність თანამეგობრობა
співець მომღერალი
співжиття თანაცხოვრება
співзасновник თანადამაარსებელი
співінвестор თანაინვესტორი
співіснування თანაარსებობა
співіснувати თანაარსებობა
співкурсник კურსელი
співмешканець თანამცხოვრები
співорганізатор თანაორგანიზატორი
співочий მგალობელი
співпадати თანხვედრა, დამთხვევა
співпрацювати თანამშრომლობა

спаржа співпрацювати
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співпраця თანამშრომლობა
співредактор თანარედაქტორი
співробітник თანამშრომელი
співробітництво თანამშრომლობა
співрозмовник თანამოსაუბრე
співтворець თანაშემქნელი
співтовариство თანამეგობრობა
співтрапезник თანამოსაუზმე
співумисник თანამზრახველი
співучасник თანამონაწილე
співучасть თანამონაწილეობა
співчувати თანაგრძნობა
співчутливий თანამგრძნობი
співчуття თანაგრძნობა
спід ქვედა ნაწილი, ძირი
спідниця ქვედატანი, ქვედაკაბა
спідній ქვედა, ქვემო
спідометр სპიდომეტრი
спізнення დაგვიანება
спізнілий დაგვიანებული
спізнюватися დაგვიანება
спіймати დაჭერა
спікер სპიკერი
спілий მწიფე

მომწიფებული
спілка კავშირი, გაერთიანება
спілкування ურთიერთობა
спілкуватися ურთიერთობა
спільний საერთო

ერთობლივი
спільно ერთად, ერთობლივად
спільнота საზოგადოება
спін სპინი
спір დავა, კამათი
спіраль სპირალი
спіральний სპირალური
спіритуалізм სპირიტუალიზმი
спіритуаліст სპირიტუალისტი
спірний სადაო, საკამათო
спіти დამწიფება
спіткання შეხვედრა
сплав შენადნობი
спленіт სპლენიტი
спленомегалія სპლენომეგალია
спленопатія სპლენოპათია
спливати ამოტივტივება
сплітачка აბრეშუმა
сплячий მძინარე
сплячка ზამთრის ძილი
сповідати აღსარება
сповідь აღსარება
сповільнений შენელებული
сповільнення შენელება

сповільнювати შენელება
спогад მოგონება
сподівання მოლოდინი
сподіватися მოლოდინი

იმედის ქონა
споживання გამოყენება, მოხმარება
споживати გამოყენება, მოხმარება
споживач მომხმარებელი
спозаранку დილაადრიან
спокійний მშვიდი, აუღელვებელი

წყნარი
спокійно მშვიდად, წყნარად,

აუღელვებლად
споконвіку ოდიდან, ძველთაგან
споконвічний ოდინდელი
спокуса ცდუნება
спокусливий მაცდური
спокусливість მაცდურობა
спокусник მაცდუნებელი, შემცდენი
спокусниця მაცდუნებელი, შემცდენი
спокута მონანიება

გამოსყიდვა
спокушати ცდუნება, შეცდენა
спокушувати ცდუნება, შეცდენა
сполука შენაერთი
сполучати შეერთება, დაკავშირება
сполучений შეერთებული
сполучення შენაერთი

მიმოსვლა
сполучник კავშირი
спонсор სპონსორი
спонсорство სპონსორობა
спонтанний სპონტანური
спонукання წაქეზება
спонукати წაქეზება
спонукувати წაქეზება
спора სპორა
спорадичний სპორადული
спориш მატიტელა
споріднений ნათესაური
спорідненість ნათესავური კავშირი
спорт სპორტი
спортивний სპორტული
спортклуб სპორტკლუბი
спортсмен სპორტსმენი
споруда ნაგებობა
споруджений აგებული, აშენებული
спорудження აგება
споруджувати აგება
споряджати აღჭურვა
споряджений აღჭურვილი
спорядження აღჭურვილობა

აღჭურვა

співпраця спорядження
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спосіб საშუალება
спостереження მეთვალყურეობა, დაკვირვება,

დამზერა
спостережливий დაკვირვებული
спостережливість დაკვირვებულობა
спостережний სადამკვირვებლო,

სამეთვალყურეო
спостерігати მეთვალყურეობა, დაკვირვება,

დამზერა
спостерігач მეთვალყურე, დამკვირვებელი
спотворювати დამახინჯება
спочатку თავიდან, ხელახლა
справа საქმე
справджуватися ახდენა, აღსრულება
справді მართლა
справедливий სამართლიანი
справедливість სამართლიანობა
справедливо სამართლიანად
справжній ნამდვილი, ნაღდი
справний მუშა

მოქმედი, მომუშავე
გამართული

спрага წყურვილი
сприймати აღქმა, შეგრძნება
сприйняття აღქმა, შეგრძნება
спритний მარჯვე, მოქნილი

საზრიანი
спричиняти მიყენება
сприяння ხელშეწყობა
сприяти ხელშეწყობა
сприятливий ხელსაყრელი, ხელშემწყობი
спроба მცდელობა
спробний საცდელი
спроквола აუჩქარებლად, დინჯად
спроможний შემძლე, უნარიანი
спроможність უნარიანობა
спростовувати უარყოფა, უკუგდება
спрощений გაიოლებული, გამარტივებული
спрощення გამარტივება
спрощування გამარტივება
спрощувати გამარტივება
спряжений შეუღლებული
спрямований მიზანმიმართული,

მიზანსწრაფული,
მიზანდასახული, გამიზნული
მიმართული, მომართული

спрямовувати მიმართვა
დაკვალიანება
წარმართვა

спуск დაშვება
დაღმართი

спускати დაშვება
ჩაშვება

спускатися დაშვება
спустілий დაცარიელებული

გაუკაცრიელებული
спустошений დაცარიელებული
спустошувати დაცლა
сп'янити დათრობა
сріблистий ვერცხლისფერი
сріблити მოვერცხვლა
срібло ვერცხლი
срібляр ვერცხლისმჭედელი
сріблястий მოვერცხლო
ссавець ძუძუმწოვარი
ссати წოვა
стабілізація სტაბილიზაცია
стабільний სტაბილური
стабільність სტაბილურობა
став ტბორი
ставати ადგომა

გახდომა
ставити დაყენება

დადგმა
ставка ფსონი

განაკვეთი
ставлення დამოკიდებულება, მიმართება
ставок ტბორი
ставрида სტავრიდა
стагнація სტაგნაცია
стадіон სტადიონი
стадія სტადია
стадо ჯოგი, ფარა
стаж სტაჟი, ნამსახურობა
стажер სტაჟიორი
стажист სტაჟიორი
стайня თავლა, საჯინიბო
стакан ჭიქა
стала მუდმივა, კონსტანტა
сталагміт სტალაგმიტი
сталактит სტალაქტიტი
сталий მუდმივი
сталість მუდმივობა

მდგრადობა
сталь ფოლადი
стальний ფოლადის
стан ვითარება, მდგომარეობა

ტანი
стандарт სტანდარტი
стандартизований სტანდარტიზებული
стандартний სტანდარტული
становище ვითარება, მდგომარეობა
станок დაზგა
станція სადგური

спосіб станція
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старанний ბეჯითი, დაუზარებელი,
მონდომებული, გულმოდგინე,
მოწადინებული

старанність გულმოდგინება, თავგამოდება
старанно მონდომებით, გულმოდგინედ
старатися ცდა

მონდომება
старий ძველი

მოხუცი, მოხუცებული, ბებერი
старик მოხუცი
старійшина უხუცესი
старіння დაბერება
старість სიბერე

ხანდაზმულობა
старіти დაბერება
стародавній ძველისძველი, ძველთაძველი,

ძველებური, ძირძველი
старт სტარტი
стартер სტარტერი
стартовий სასტარტო
старший უფროსი
статевий სქესობრივი
статика სტატიკა
статистика სტატისტიკა
статистичний სტატისტიკური
статичний სტატიკური
стаття სტატია
статура აღნაგობა
статус სტატუსი
статут წესდება, განაწესი, დებულება
статуя ქანდაკება
стать სქესი
стаціонарний სტაციონარული
ствердження მტკიცება
стверджувати მტკიცება
ствол ლულა
створений შექმნილი
створювати შექმნა
створювач შემქმნელი
стебло ღერო
стегно ბარძაყი, თეძო
стежина ბილიკი
стежити თვალთვალი
стежка ბილიკი
стелити მოფენა
стелитися მოფენა
стеля ჭერი
стенд სტენდი
стенограма სტენოგრამა
стенограф სტენოგრაფი
стенографічний სტენოგრაფიული
стенографія სტენოგრაფია
стенокардія სტენოკარდია

степ ველი
степінь ხარისხი
степлер ამკინძავი, სტეპლერი
стерв'ятник ფასკუნჯი
стереографічний სტერეოგრაფიული
стереографія სტერეოგრაფია
стереоефект სტერეოეფექტი
стереознімок სტერეოსურათი
стереомагнітофон სტერეომაგნიტოფონი
стереометрічний სტერეომეტრული
стереометрія სტერეომეტრია
стереомодель სტერეომოდელი
стереопроекція სტერეოპროექცია
стереорадіо სტერეორადიო
стереоскоп სტერეოსკოპი
стереоскопічний სტერეოსკოპული
стереотип სტერეოტიპი
стереофонічний სტერეოფონური
стереофонія სტერეოფონია
стереофотографія სტერეოფოტოგრაფია
стереофотозйомка სტერეოფოტოგადაღება
стержень ღერი
стерилізація სტერილიზაცია
стерилізований სტერილიზებული
стерилізувати სტერილიზება
стерильний სტერილური
стерно საჭე
стероїд სტეროიდი
стертий წაშლილი
стиглий მწიფე

მომწიფებული
стигма სტიგმა
стилістика სტილისტიკა
стилістичний სტილისტური
стиль სტილი
стимул სტიმული
стимулювати სტიმულირება
стимулюючий მასტიმულირებელი
стимулятор მასტიმულირებელი
стипендіат სტიპენდიანტი
стипендія სტიპენდია
стирання წაშლა, ამოშლა
стирати წაშლა, ამოშლა
стиск კუმშვა, შეკუმშვა
стискальність კუმშვადობა
стискати კუმშვა, შეკუმშვა
стисливий კუმშვადი
стислий მოკლე
стиснений შეკუმშული
стиснення კუმშვა, შეკუმშვა
стихійний სტიქიური
стіг ზვინი
стійкий მდგრადი, მედგარი

старанний стійкий
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стійкість მდგრადობა
стіл მაგიდა
стілець სკამი
стільки ამდენი
стільник ფიჭა
стіна კედელი
стіс დასტა, შეკვრა
сто ასი
стовбичити ამოშვერა
стовбур ტანი
стовідсотковий ასპროცენტიანი
стовп ბოძი
стовпоподібний ბოძისებრი
стовщення შესქელება
стогін კვნესა
стогнати კვნესა
стоїк სტოიკოსი
стоїцизм სტოიციზმი
стокровиця კრაზანა
стокротка ზიზილა
столиця დედაქალაქი
столітній ასწლიანი
століття ასწლეული, საუკუნე
столяр დურგალი
стоматолог კბილის ექიმი, სტომატოლოგი
стоматологічний სტომატოლოგიური
стоматологія სტომატოლოგია
стомитися დაქანცვა, მოქანცვა
стомлений დაქანცული, მოქანცული
стомлювати დაქანცვა, მოქანცვა
стомлюватися დაქანცვა, მოქანცვა
стомлюючий დამღლელი, დამქანცველი,

მომქანცველი
стонога მრავალფეხა, ნამისჭია
стоншення გათხელება
стоншувати გათხელება
стоншуватися გათხელება
стопа ტერფი
сторазовий ასმაგი, ასჯერადი
сторінка მხარე

გვერდი
сторіччя ასწლეული, საუკუნე
сторож დარაჯი
сторожити დარაჯობა
сторожовий სადარაჯო
сторона მხარე

გვერდი
сторонній უცხო
сторчма ყალყზე
стосовно რაც შეეხება

მიმართ
стосуватися შეხება
стосунки ურთიერთობები

стохастика სტოქასტიკა
стохастичний სტოქასტიკური
стоянка გაჩერება

სადგომი
стояти დგომა
страва კერძი

საჭმელი
стравохід საყლაპავი მილი
страждання ტანჯვა

განსაცდელი
страйк გაფიცვა
страйкар გაფიცული
страйкувати გაფიცვა
страйкуючий გაფიცული
страта სიკვდილით დასჯა
стратегічний სტრატეგიული
стратегія სტრატეგია
стратифікація სტრატიფიკაცია
стратовулкан სტრატოვულკანი
стратосфера სტრატოსფერო
стратосферний სტრატოსფერული
страус სირაქლემა
страусоподібний სირაქლემასებრი
страх შიში
страхати შეშინება
страхітний საშინელი
страховий სადაზღვევო
страхування დაზღვევა
страхувач დამზღვევი
страшенний საშინელი
страшенно საშინლად
страшити შეშინება
страшний საშინელი
страшно საშინლად
стрептокок სტრეპტოკოკი
стрептоміцин სტრეპტომიცინი
стрес სტრესი
стрибання ხტუნვა, ხტომა
стрибати ხტუნვა, ხტომა
стрибкоподібний ნახტომისებრი
стрибок ნახტომი
стрибун მხტომელი
стригти კრეჭა
стриж ნამგალა
стрижка გაკრეჭა

ვარცხნილობა
стриманий თავშეკავებული, თავდაჭერილი
стриманість თავშეკავება, თავდაჭერილობა
стримувати შეჩერება, შეკავება
стриптиз სტრიპტიზი
стриптизерка სტრიპტიზიორი

стійкість стриптизерка

Українсько-грузинський словник 173



стрій მწკრივი, რიგი
წყობა
წყობილება

стріла ისარი
стрілець მსროლელი

მშვილდოსანი
стрілка ისარი
стрілоподібний ისრისებური
стрілчастий ისრისებური
стрільба სროლა
стріляти სროლა
стрімкий სწრაფი, ჩქარი
стрімчак ფრიალო კლდე
стріха ჭერი, სახურავი
стрічка ფირი

ბაფთა, ლენტი
стробоскоп სტრობოსკოპი
строгий მკაცრი
строгість სიმკაცრე
строк ვადა
строкатий ზოლებიანი, ჭრელი
строкатка ჭრელა
строковий სასწრაფო

ვადიანი
стронцій სტრონციუმი
строфа სტროფი
структура სტრუქტურა
структуралізм სტრუქტურალიზმი
структурний სტრუქტურული
структурований სტრუქტურირებული
струм დენი
струмінь ნაკადი

ჭავლი
струмок ნაკადი

ნაკადული, რუ
ჭავლი

струмоприймач დენმიმღები
струмочок ნაკადული, რუ
струна სიმი
стрункий ტანადი, მოხდენილი,

ტანწერწეტა
მწყობრი

струс შერყევა
стручок პარკი
струшувати შერყევა
студент სტუდენტი
студентський სტუდენტური
студія სტუდია
студквиток სტუდბილეთი
студмістечко სტუდქალაქი
студспілка სტუდკავშირი
стук კაკუნი, დაკაკუნება, ბრახუნი
стукати კაკუნი, დაკაკუნება, ბრახუნი

стукач დამბეზღებელი
стуляти დახურვა, დახუჭვა
ступінь ხარისხი
стурбований აღელვებული, შეწუხებული,

შეშფოთებული
стусан პანღური
стюард ბორტგამცილებელი
стюардеса სტიუარდესა,

ბორტგამცილებელი
стяг დროშა
субантарктичний სუბანტარქტიკული
субарктичний სუბარქტიკული
суб'єкт სუბიექტი
суб'єктивізм სუბიექტივიზმი
суб'єктивіст სუბიექტივისტი
суб'єктивний სუბიექტური
суб'єктивність სუბიექტურობა
субкультура სუბკულტურა
сублімат სუბლიმატი
сублімація სუბლიმაცია
субординація სუბორდინაცია
субота შაბათი
суботник შაბათობა
субсидія სუბსიდია
субсидований სუბსიდირებული
субсидувати სუბსიდირება
субстанція სუბსტანცია
субтропічний სუბტროპიკული
сувенір სუვენირი
суверенітет სუვერენიტეტი
суверенний სუვერენული
сувій შეკვრა
суворий მკაცრი
суворість სიმკაცრე
суглоб სახსარი
суд სასამართლო
судак ფარგა
суддя მოსამართლე

მსაჯი
судина სისხლძარღვი
судити გასამართლება

მსაჯობა
судно გემი
суднобудівник გემთმშენებელი
суднобудування გემთმშენებლობა
судновласник გემთმფლობელი
судноплавство ნაოსნობა
судовий სასამართლო
судовласник მენავე
судома კრუნჩხვა
судорога კრუნჩხვა
суєта ფუსფუსი, ფაციფუცი
сузір'я თანავარსკვლავედი

стрій сузір'я
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сук როკი
сука ძუკნა
сукно მაუდი
сукня კაბა
сукулент სუკულენტი
сукупність ერთობლიობა
сулія ბოცა
султан სულთანი
сульфат სულფატი
сульфід სულფიდი
сум სევდა, ნაღველი
сума ჯამი

თანხა
сумах თრიმლი
сумирний მორჩილი

წყნარი
сумирність მორჩილება
сумирно მორჩილად
суміжний მომიჯნავე
сумісний თავსებადი
сумісність თავსებადობა
суміш ნარევი
суміщати შეთავსება
сумка ჩანთა, ხელჩანთა
сумлінний კეთილსინდისიერი
сумлінність კეთილსინდისიერება
сумління სინდისი
сумний ნაღვლიანი, სევდიანი,

მოწყენილი, დაღვრემილი,
სევდანარევი,
სევდისმომგვრელი

сумнів ეჭვი
сумніватися დაეჭვება
сумнівний საეჭვო, სათუო
сумнівно საეჭვოდ, სათუოდ
сумо სუმო
сумувати მოწყენა

მონატრება
суниця მარწყვი, ხენდრო
суничний მარწყვისფერი
суничник ხემარწყვა
суніт სუნიტი
сунітський სუნიტური
суп სუპი
суперечка უთანხმოება

დავა, კინკლაობა
суперечливий წინააღმდეგობრივი
суперзірка სუპერვარსკვლავი
суперкомп'ютер სუპერკომპიუტერი
супермаркет სუპერმარკეტი
суперник მეტოქე
суперництво მეტოქეობა
суперниця მეტოქე

суперничати მეტოქეობა
суперсиметричний სუპერსიმეტრიული
суперсиметрія სუპერსიმეტრია
суперсучасний ზეთანამედროვე
супершвидкий სუპერსწრაფი
супровід თანხლება
супровідний თანმხლები
супровідник გამძღოლი, გამცილებელი,

გამყოლი
супровідниця გამძღოლი, გამცილებელი,

გამყოლი
супроводжувати თანხლება, გაყოლა
супротивний მოპირდაპირე, საპირისპირო,

საწინააღმდეგო
супротивник მოწინააღმდეგე
супутник თანამგზავრი
супутниковий თანამგზავრული
супутниця თანამგზავრი
суржик შერეული ენა
суріпиця შალგი
сурмач მებუკე
сусак ჩალაყვავილა
сусід მეზობელი
сусіди სამეზობლო
сусідка მეზობელი
сусідство მეზობლობა
сусідський მეზობლური
суспензія სუსპენზია
суспільний საზოგადოებრივი
суспільство საზოგადოება
суспільствознавство საზოგადოებათმცოდნეობა
сутенер სუტინიორი
сутеніти დაბინდება
сутичка შეტაკება

შერკინება
сутінки ბინდი
сутінковий დაბინდებული
сутність არსი

რაობა
დედააზრი, დედაარსი

суттєвий არსებითი
суттєвість არსებითობა
суттєво არსებითად
сутужний მძიმე, დამღლელი
суть არსი

რაობა
დედააზრი, დედაარსი

суфікс ბოლოსართი
суфлер სუფლიორი
суфлірувати სუფლიორობა
сухар ორცხობილა
сухий მშრალი

ხმელი

сук сухий
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сухість სიმშრალე
суховершки გობისცხვირა
суходіл ხმელეთი
сухожилля მყესი
сухопутний სახმელეთო
сухофрукт ჩირი
суцвіття ყვავილედი
суцільний მთლიანი
суцільно სულ, სრულიად, მთლად
сучасний თანამედროვე
сучасник თანამედროვე
сучасність დღევანდელობა,

თანამედროვეობა
сучка ძუკნა
сучок როკი
суша ხმელეთი
сушарка საშრობი
сушильня საშრობი
сушити გაშრობა

გამშრალება
გახმობა

сушитися გაშრობა
сушіння გაშრობა
сфера სფერო

დარგი
сферичний სფერული
сферичність სფერულობა
сфероїд სფეროიდი
сфінкс სფინქსი
сформований ჩამოყალიბებული
схвалений მოწონებული
схвалення მოწონება
схвалювати მოწონება
схвилювати აღელვება
схема სქემა
схематичний სქემატური
схил ფერდობი
схилений დახრილი, გადახრილი

მიდრეკილი
схилення დეკლინაცია
схиляти დახრა
схід აღმოსავლეთი
східець საფეხური
східний აღმოსავლეთის, აღმოსავლური
східноафриканський აღმოსავლეთაფრიკული
східноєвропеєць აღმოსავლეთევროპელი
східноєвропейський აღმოსავლეთევროპული
східчастий კიბისმაგვარი, საფეხუროვანი
схований დამალული, მიმალული,

დაფარული
схованка სამალავი
схованки დამალობანა
сховище საცავი

сходження ასვლა
сходи კიბე

აღმონაცენი
сходознавець აღმოსავლეთმცოდნე
сходознавство აღმოსავლეთმცოდნეობა
схожий მსგავსი
схрещувати შეჯვარება
сцена სცენა
сценарист სცენარისტი
сценарій სცენარი
сценографічний სცენოგრაფიული
сценографія სცენოგრაფია
сьогодні დღეს
сьогоднішній დღევანდელი
сьомий მეშვიდე
сюди აქ, აქეთ
сюжет სიუჟეტი
сюрприз სიურპრიზი
сюрреалізм სიურეალიზმი
сюрреаліст სიურეალისტი
сюрреалістичний სიურეალისტური
сяжок ცეცი
сяйво ბრწყინვა
сякати მოხოცვა
та და
табір ბანაკი
таблетка აბი
таблиця ცხრილი
табличка ცხრილი
табличний ცხრილური
табу ტაბუ
табуйований ტაბუდადებული,

ტაბუირებული
табуретка ტაბურეტი
тавро დაღი
таврування დაღის დასმა
таврувати დაღის დასმა
тавтологічний ტავტოლოგიური
тавтологія ტავტოლოგია
таджик ტაჯიკი
таджицький ტაჯიკური
таємний საიდუმლო
таємниця საიდუმლო
таємно საიდუმლოდ
таз ტაშტი

მენჯი
таїландець ტაილანდელი
таїландський ტაილანდური
таїна საიდუმლო
тайванець ტაივანელი
тайванський ტაივანური
тайга ტაიგა
тайком მალულად, ფარულად, ჩუმად

сухість тайком
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тайм ტაიმი
тайна საიდუმლო
тайний საიდუმლო
тайник სამალავი
тайфун ტაიფუნი
так კი, დიახ, ხო

ასე, ისე, ამრიგად, ამგვარად,
იმგვარად

такий ასეთი, ამგვარი, ამნაირი,
ამისთანა, ისეთი, იმგვარი,
იმისთანა, იმნაირი

також ასევე, ისევე, აგრეთვე
такса ტაქსა
таксі ტაქსი
таксометр ტაქსომეტრი
таксономія ტაქსონომია
такт ტაქტი
тактика ტაქტიკა
тактичний ტაქტიკური
талабан ქუთქუთა
талан წილი, ხვედრი, ბედი
талант ნიჭი, უნარი
талісман თილისმა
талія წელი
талон ტალონი
тальк ტალკი
там იქ, მანდ
тамада თამადა
тамаринд თამარინდი
тампон ტამპონი
тамтешній იქაური
тамувати შეჩერება, შეკავება
тангенс ტანგენსი
тангенціальний ტანგენციალური
танго ტანგო
тандем ტანდემი
танець ცეკვა
танін ტანინი
танк ტანკი
танкер ტანკერი
танок ცეკვა
танути დნობა
танцівник მოცეკვავე
танцівниця მოცეკვავე
танцювальний საცეკვაო
танцювати ცეკვა
танцюрист მოცეკვავე
танцюристка მოცეკვავე
танцюючий მოცეკვავე
тапір ტაპირი
тара ტარა
таран ტარანი
тарантул ტარანტული

тарган ტარაკანი
тариф ტარიფი
тарілка თეფში, საინი
тархун ტარხუნა
тасьма თასმა
татко მამიკო
тато მამა
татуювання ტატუირება
тахта ტახტი
твань ჭაობი

ყლარტი
тварина მხეცი, ცხოველი, ნადირი
тваринництво მეცხოველეობა
твердження მტკიცება
твердий მაგარი, ძლიერი, მყარი, მტკიცე
твердість სიმტკიცე

სიმყარე
тверезий ფხიზელი
тверезість სიფხიზლე
твій შენი
твір თემა

ნაწერი, თხზულება
ქმნილება, ნაწარმოები

творець შემქმნელი, შემოქმედი
творити შექმნა
творіння ქმნილება, ნაწარმოები
творчий შემოქმედებითი
творчість შემოქმედება
театр თეატრი
театралізований თეატრალიზებული
театралізувати თეატრალიზება
театральний თეატრალური
теж ასევე, ისევე, აგრეთვე
теза თეზისი
тезко სეხნია, თანამოსახელე
теїзм თეიზმი
теїст თეისტი
теїстичний თეისტური
текст ტექსტი
текстиль ტექსტილი
текстовий ტექსტური
текти გაჟონვა, გამოჟონვა
тектоніка ტექტონიკა
тектонічний ტექტონიკური
текучий მიმდინარე

დენადი
текучість დენადობა
телеантена ტელეანტენა
телеархів ტელეარქივი
телебанк ტელებანკი
телебачення ტელევიზია
телеведучий ტელეწამყვანი
телевежа ტელეანძა

тайм телевежа
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телевізійний სატელევიზიო
телевізор ტელევიზორი
телеглядач ტელემაყურებელი
телеграма ტელეგრამა
телеграф ტელეგრაფი
телеграфіст ტელეგრაფისტი
телеграфія ტელეგრაფია
телеграфний სატელეგრაფო
телеграфувати ტელეგრაფირება
теледебат ტელედებატი
телеекран ტელეეკრანი
тележурналіст ტელეჟურნალისტი
тележурналістика ტელეჟურნალისტიკა
телезірка ტელევარსკვლავი
телеінженер ტელეინჟინერი
телекамера ტელეკამერა
телеканал ტელეარხი
телекоментатор ტელეკომენტატორი
телекомпанія ტელეკომპანია
телекомунікація ტელეკომუნიკაცია
телеконференція ტელეკონფერენცია
телеконцерт ტელეკონცერტი
телекс ტელექსი
телемовлення ტელემაუწყებლობა
телеоб'єктив ტელეობიექტივი
телеологія ტელეოლოგია
телепатія ტელეპათია
телепередавач ტელეგადამცემი
телепередача ტელეგადაცემა
телеприймач ტელემიმღები
телерадіомовлення ტელერადიომაუწყებლობა
телереклама ტელერეკლამა
телерепортаж ტელერეპორტაჟი
телерепортер ტელეჟურნალისტი
телескоп ტელესკოპი
телескопічний ტელესკოპური
телестудія ტელესტუდია
телетрансляція ტელეტრანსლაცია
телефакс ტელეფაქსი
телефон ტელეფონი, ელსმენი
телефоніст ტელეფონისტი
телефонія ტელეფონია
телефонний სატელეფონო, ტელეფონური
телефонувати რეკვა, დარეკვა
телець კურო
теліпання ლაქლაქი
телур ტელური
теля ხბო
тема თემა
тематика თემატიკა
тематичний თემატური
тембр ტემბრი

темний ბნელი
შავბნელი
მუქი

темноволосий შავგრემანი
темнота სიბნელე, წყვდიადი
темношкірий შავკანიანი
темп ტემპი
темперамент ტემპერამენტი
темпераментний ტემპერამენტიანი
температура ტემპერატურა
температурний ტემპერატურული
температуростійкий ტემპერატურაგამძლე
темрява სიბნელე, წყვდიადი
тенденційний ტენდენციური
тенденція ტენდენცია
тендер ტენდერი
тендітний ნაზი
тендітність სინაზე
тенета ბადე, სათხეველი
тензор ტენზორი
теніс ჩოგბურთი
тенісист ჩოგბურთელი
тенор ტენორი
тенрек ტანრეკი
тент ტენტი
теократія თეოკრატია
теолог თეოლოგი, ღვთისმეტყველი
теологічний თეოლოგიური
теологія თეოლოგია, ღვთისმეტყველება
теорема თეორემა
теоретик თეორეტიკოსი
теоретичний თეორიული
теоретично თეორიულად
теорія თეორია
теософ თეოსოფი
теософія თეოსოფია
тепер ახლა, ამჟამად
теперішнє აწმყო
теперішній ახლანდელი, ამჟამინდელი
тепленький თბილი
теплий თბილი
теплиця სათბური
тепло სითბო
тепловий სითბური
тепловоз თბომავალი
теплоелектростанція თბოელექტროსადგური
теплоенергія თბოენერგია
теплоємність სითბოტევადობა
теплоізольований სითბოიზოლირებული
теплоізоляція თბოიზოლაცია,

სითბოიზოლაცია
теплокровний თბილსისხლიანი
теплокровність თბილსისხლიანობა

телевізійний теплокровність
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теплообмін სითბოცვლა
теплообробка თბოდამუშავება
теплопровідник სითბოგამტარი
теплопровідність თბოგამტარობა,

სითბოგამტარობა
теплорозподіл თბოგანაწილება
теплостійкий თბოგამძლე, სითბოგამძლე
теплота სითბო
теплочутливий სითბომგრძნობიარე
теплуватий მოთბო, ნელთბილი
терабайт ტერაბაიტი
терабіт ტერაბიტი
терават ტერავატი
терагерц ტერაჰერცი
тераджоуль ტერაჯოული
теракота ტერაკოტა
теракотовий ტერაკოტისფერი
теракт ტერაქტი
терапевт თერაპევტი
терапія თერაპია
тераріум ტერარიუმი
тераса ტერასა
терези სასწორი
терен ტერიტორია

კვრინჩხი
тер'єр ტერიერი
територіальний ტერიტორიული
територія ტერიტორია
термін ვადა

ტერმინი
термінал ტერმინალი
терміновий სასწრაფო

ვადიანი
термінологічний ტერმინოლოგიური
термінологія ტერმინოლოგია
терміт ტერმიტი
термічний თერმული
термограф თერმოგრაფი
термографічний თერმოგრაფიული
термографія თერმოგრაფია
термодинаміка თერმოდინამიკა
термодинамічний თერმოდინამიკური
термоелектрика თერმოელექტრობა
термоелектричний თერმოელექტრული
термоелемент თერმოელემენტი
термометр თერმომეტრი
терморегуляція თერმორეგულაცია
термос თერმოსი
термостабільний თერმოსტაბილური
термостат თერმოსტატი
термосфера თერმოსფერო
термохімічний თერმოქიმიური
термохімія თერმოქიმია

термоядерний თერმობირთვული
терн კვრინჩხი
терор ტერორი
тероризм ტერორიზმი
тероризувати ტერორიზება
терорист ტერორისტი
терористичний ტერორისტული
терпеливий მომთმენი, ტოლერანტული
терпець მოთმინება
терпимий ასატანი, გადატანადი
терпимість მოთმინება
терпіння მოთმინება
терпіти მოთმენა
терпнути გაშეშება
тертка სახეხელა
тертя ხახუნი
тесля ხურო
тест ტესტი
тестостерон ტესტოსტერონი
тестування ტესტირება
тестувати ტესტირება
тесть სიმამრი
тетерев როჭო
тетерук როჭო
тетрагон ტეტრაგონი
тетраедр ტეტრაედრი
технік ტექნიკოსი
техніка ტექნიკა
технікум ტექნიკუმი
технічний ტექნიკური
технократ ტექნოკრატი
технократичний ტექნოკრატიული
технократія ტექნოკრატია
технолог ტექნოლოგი
технологічний ტექნოლოგიური
технологія ტექნოლოგია
техогляд ტექდათვალიერება
теча დენა, ჟონვა
течія დინება
теща სიდედრი
ти შენ
тигр ვეფხვი
тигриця ძუ ვეფხვი
тигровий ვეფხვისებრი
тиждень კვირა

კვირეული
тижневий ყოველკვირეული

ერთკვირიანი
тижнево ყოველკვირეულად
тил ზურგი
тильда ტილდა
тим ამით
тимчасовий დროებითი, წარმავალი

теплообмін тимчасовий
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тимчасовість დროებითობა
тимчасово დროებით
тинятися ხეტიალი
тип ტიპი
типовий ტიპიური
типограф ტიპოგრაფი
типографія სტამბა
типографський ტიპოგრაფიული
типологія ტიპოლოგია
тир ტირი
тираж ტირაჟი
тиран ტირანი
тиранія ტირანია
тиранозавр ტირანოზავრი
тире ტირე
тиреоїдит თირეოიდიტი
тирса ვაციწვერა

ნახერხი
тис ურთხელი
тиск წნევა
тиснути დაწნეხა
тиснява ჭედვა
тисяча ათასი
тисячами ათასობით
тисячний მეათასე
тисячолітній ათასწლიანი
тисячоліття ათასწლეული
тисячоріччя ათასწლეული
титан ტიტანი
титанічний ტიტანური
титул ტიტული
тиф ტიფი
тифоподібний ტიფისმაგვარი
тихий წყნარი
тихнути დაწყნარება, დამშვიდება
тихо წყნარად

ჩუმად
тичинка მტვრიანა
тичка ჭოკი
тиша სიწყნარე

სიჩუმე
тіло ტანი, სხეული
тільки მარტო, მხოლოდ
тінистий ჩრდილიანი

ჩრდილოვანი
тінь ჩრდილი
тісний ვიწრო

მჭიდრო
тісно მჭიდროდ, ვიწროდ
тіснота სივიწროვე
тістечко ნამცხვარი
тісто ცომი
тітка დეიდა, მამიდა

тічка მძუვნობა, მძუნაობა, ხურაობა
ткаля ფეიქარი, მქსოველი
тканина ქსოვილი
ткання ქსოვა
ткати ქსოვა
ткач მქსოველი, ფეიქარი
ткачик ფეიქარი
тло ფონი
тлумачення განმარტება, განსაზღვრება

ინტერპრეტაცია
тлумачити განმარტება, განსაზღვრება
тлумачний განმარტებითი
тля მცენარის ტილი
то ის
тобто ანუ
товар საქონელი
товариство ამხანაგობა
товариш ამხანაგი
товарка დაქალი
товстенький ბუთქუნა
товстий სქელი, მსუქანი
товстоголовка მსხვილთავა
товстошкірий სქელკანიანი
товстуватий მოსქელო
товщати შესქელება
товщина სისქე
тогочасний მაშინდელი, იმდროინდელი,

იმჟამინდელი
тоді მაშინ
тодішній მაშინდელი, იმდროინდელი,

იმჟამინდელი
тож ამგვარად, ამრიგად
той ის
токсиколог ტოქსიკოლოგი
токсикологічний ტოქსიკოლოგიური
токсикологія ტოქსიკოლოგია
токсикоман ტოქსიკომანი
токсикоманія ტოქსიკომანია
токсичний ტოქსიკური
токсичність ტოქსიკურობა
токсоплазмоз ტოქსოპლაზმოზი
толерантний მომთმენი, ტოლერანტული
толерантність ტოლერანტობა
том ტომი
томат ტომატი
томографічний ტომოგრაფიული
томографія ტომოგრაფია
тому ამიტომ, იმიტომ
тон ტონი
тональний ტონალური
тональність ტონალობა
тонзиліт ტონზილიტი

тимчасовість тонзиліт
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тонкий წვრილი, თხელი
ფაქიზი

тонкість სიფაქიზე
тонкошкірий თხელკანიანი
тонна ტონა
тонути ჩაძირვა
топити ჩაძირვა
топінамбур მიწავაშლა
топограф ტოპოგრაფი
топографічний ტოპოგრაფიული
топографія ტოპოგრაფია
топологічний ტოპოლოგიური
топологія ტოპოლოგია
тополя ალვის ხე
топонім ტოპონიმი
топорик ცულნისკარტა
торгівець ვაჭარი
торгівля ვაჭრობა
торговельний სავაჭრო
торговий სავაჭრო
торгувати ვაჭრობა
тореадор ტორეადორი
торій თორიუმი
торік შარშან
торішній შარშანდელი
торкання შეხება
торкати შეხება
торнадо ტორნადო
торпеда ტორპედო
торт ტორტი
тортури წვალება, წამება, ტანჯვა
торф ტორფი
тост სადღეგრძელო
тоталізатор ტოტალიზატორი
тоталітаризм ტოტალიტარიზმი
тоталітарний ტოტალიტარული
тотальний ტოტალური
тотожний იგივური
тотожно იგივურად
точити გალესვა
точка წერტილი
точний ზუსტი

დაუცდენელი
точність სიზუსტე
точно ზუსტად
тощо და ასე შემდეგ
трава ბალახი
травень მაისი
травлення მონელება
травма ტრავმა
травматичний ტრავმატული
травоїдний ბალახისმჭამელი
трав'янистий ბალახოვანი

трагедія ტრაგედია
трагікомедія ტრაგიკომედია
трагікомічний ტრაგიკომიკური
трагічний ტრაგიკული
традесканція ტრადესკანცია
традиційний ტრადიციული,

ტრადიციადქცეული
традиційно ტრადიციულად,

ტრადიციისამებრ
традиціоналізм ტრადიციონალიზმი
традиціоналіст ტრადიციონალისტი
традиціоналістичний ტრადიციონალისტური
традиція ტრადიცია
траєкторія ტრაექტორია
трактат ტრაქტატი
трактир სამიკიტნო
трактор ტრაქტორი
тракторист ტრაქტორისტი
трамвай ტრამვაი
трамплін ტრამპლინი, გადასახტომი
транзистор ტრანზისტორი
транзит ტრანზიტი
транзитивність ტრანზიტულობა
транзитний ტრანზიტული
трансатлантичний ტრანსატლანტიკური
транс'європейський ტრანსევროპული
транскавказький ტრანსკავკასიური
транскаспійський ტრანსკასპიური
транскрипція ტრასნკრიფცია
транслітерація ტრანსლიტერაცია
трансляція ტრანსლაცია
трансмісія ტრანსმისია
транспірація ტრანსპირაცია
трансплантація ტრანსპლანტაცია
транспозиція ტრანსპოზიცია
транспонування ტრანსპონირება
транспонувати ტრანსპონირება
транспорт ტრანსპორტი
транспортер ტრანსპორტიორი
транспортир ტრანსპორტირი
транспортний სატრანსპორტო
транспортування ტრანსპორტირება
транспортувати ტრანსპორტირება
трансформатор ტრანსფორმატორი
трансформація ტრანსფორმაცია
трансформований ტრანსფორმირებული
трансценденталізм ტრანსცენდენტაზმი
трансценденталіст ტრანსცენდენტალისტი
трансцендентальний ტრანსცენდენტალური
трансцендентний ტრანსცენდენტური
траншея ტრანშეა
трап ტრაპი
трапецієподібний ტრაპეციისებრი

тонкий трапецієподібний
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трапеція ტრაპეცია
траплятися შემთხვევა, მოხდომა
траса ტრასა
траур გლოვა
траурний სამგლოვიარო
трафік მოძრაობა
треба საჭიროა
требувати მოთხოვნა
тремтіння კანკალი, თრთოლა, ჟრჟოლა,

ცახცახი, ძაგძაგი
тремтіти კანკალი, თრთოლა, ჟრჟოლა,

ცახცახი, ძაგძაგი
тренажер ტრენაჟორი
тренер მწვრთნელი
тренований ნავარჯიშები
тренування ვარჯიში
третина მესამედი
третинний მესამეული პერიოდი
третій მესამე
три სამი
триатомний სამატომიანი
трибічний სამმხრივი
триборець სამჭიდელი
триборство სამჭიდი
трибуна ტრიბუნა
трибунал ტრიბუნალი
тривалентний სამვალენტიანი
тривалий ხანგრძლივი, დღეგრძელი
тривалість ხანგრძლივობა
тривання ხანგრძლივობა
тривати გაგრძელება
тривимірний სამგანზომილებიანი
тривіальний ტრივიალური
тривога განგაში

წუხილი
тривожний საგანგაშო, შემაშფოთებელი,

შემაძრწუნებელი
тригодинний სამსაათიანი
триголовий სამთავა
тригонометричний ტრიგონომეტრიული
тригонометрія ტრიგონომეტრია
триденний სამდღიანი
тридцятий ოცდამეათე
тридцятирічний ოცდაათწლიანი
тридцять ოცდაათი
тридюймовий სამდიუიმიანი
тризірковий სამვარსკვლავიანი
тризначний სამნიშნა
трикімнатний სამოთახიანი
триколісний სამბორბლიანი
трикольоровий სამფერა
трикотаж ტრიკოტაჟი
трикутний სამკუთხა

трикутник სამკუთხედი
трилітровий სამლიტრიანი
трилогія ტრილოგია
трильйон ტრილიონი
тримати დაჭერა
тримісячний სამთვიანი
тримовний სამენოვანი
тримоторний სამძრავიანი
тринадцятий მეცამეტე
тринадцятирічний ცამეტწლიანი
тринадцять ცამეტი
триногий სამფეხა
триповерховий სამსართულიანი
трирічний სამწლიანი
триста სამასი
триступінчастий სამსაფეხურიანი
тритій ტრიტიუმი
тритомний სამტომიანი
тритомник სამტომეული
тритон ტრიტონი
трифазний სამფაზიანი
трицепс ტრიცეფსი
трициліндровий სამცილინდრიანი
трищетинник ოქროშვრია
трищогловий სამანძიანი
тріангуляція ტრიანგულაცია
трійка სამეული
тріо ტრიო
тріска ნაფოტი

ვირთევზა
тріумф ტრიუმფი
тріумфальний ტრიუმფალური
тріумфатор ტრიუმფატორი
трішки ცოტა, ოდნავ
тріщина ბზარი
тройка სამეული
тролейбус ტროლეიბუსი
троль ტროლი
тромб თრომბი
тромбон ტრომბონი
тромбоцит თრომბოციტი
трон სამეფო ტახტი
тропа ბილიკი
тропік ტროპიკი
тропічний ტროპიკული
тропопауза ტროპოპაუზა
тропосфера ტროპოსფერო
тропосферичний ტროპოსფერული
тротуар ტროტუარი
трофей ტროფეი, ნადავლი
трохи ცოტა, ოდნავ
трошки ცოტა, ოდნავ
трощити მსხვრევა

трапеція трощити
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троянда ვარდი
труба მილი
трубач მებუკე
трубка ყურმილი

მილაკი
трубкокрут მილხვევია
трубопровід მილსადენი
труд მუშაობა, შრომა
трудитися მუშაობა, შრომა
трудний მძიმე, რთული, ძნელი
трудність სიმძიმე, სირთულე, სიძნელე
трудно მძიმედ, რთულად, ძნელად
трудовий შრომითი
трудомісткий შრომატევადი
труїти მოწამვლა, მოშხამვა
труна კუბო
труп გვამი, ცხედარი
трупа დასი
труси ტრუსი, ნიფხავი
трускавка მარწყვი
трюм ტრიუმი
тряска რყევა
трясогузка ბოლოქანქარა, მაბზაკუნა
туалет ტუალეტი, საპირფარეშო
туалетний ტუალეტის
туберкульоз ტუბერკულოზი, ჭლექი
тубілець მკვიდრი
туга სევდა
тугий ვიწრო

მჭიდრო
тугодум გონებაშეზღუდული
туди მანდ, იქეთ
тужний ნაღვლიანი, სევდიანი,

მოწყენილი, დაღვრემილი
туз ტუზი
тулуб ტანი
туман ნისლი, ბურუსი
туманний ბუნდოვანი

ნისლიანი, ბურუსიანი,
ბურუსით მოცული

туманність ნისლოვანება
ნისლეული

тумбочка ტუმბა
тундра ტუნდრა
тундроподібний ტუნდრისებური
тунель გვირაბი
тунець თინუსი
тупати ბაკუნი
тупий ბლაგვი

ჩლუნგი
тупик ჩიხი
тупокутний ბლაგვკუთხა

тур ტური
ჯიხვი

тура ეტლი
турако ბანანიჭამია
турач დურაჯი
турбіна ტურბინა
турбота ზრუნვა

წუხილი
საზრუნავი

турботливий მზრუნველი
турботний ამაღელვებელი

მღელვარე
турбувати შეწუხება, შეშფოთება

აღელვება
турбулентний ტურბულენტური
турбулентність ტურბულენტობა
турецький თურქული
туризм ტურიზმი
турист ტურისტი
туристичний ტურისტული
туркмен თურქმენი
туркменський თურქმენული
турколог თურქოლოგი
туркологія თურქოლოგია
турне ტურნე
турнір ტურნირი
турок თურქი

კოჭობა
туроператор ტუროპერატორი
тут აქ
тутешній აქაური
туф ტუფი
туфля ფეხსაცმელი
туча ღრუბელი
туш ტუში
туя ტუია, ბიოტა
тхір ქრცვინი
тьма სიბნელე, წყვდიადი
тюбик ტუბი
тюлень სელაპი
тюль ტიული
тюльпан ტიტა
тюрма ციხე, საპატიმრო, საპყრობილე,

სატუსაღო
тютюн თამბაქო
тяга ამოწევა
тягар ტვირთი
тягти თრევა
тяжіння მიზიდულობა
тяжіти მიზიდვა, მოხმობა
тяжкий მძიმე, რთული, ძნელი
тяжкість სიმძიმე, სირთულე, სიძნელე
тяжко მძიმედ, რთულად, ძნელად

троянда тяжко

Українсько-грузинський словник 183



тямущий საზრიანი, გამჭრიახი,
მიხვედრილი

у -თან
убачати დანახვა

მიჩნევა
уберігати გაფრთხილება, დაცვა

შენახვა, შენარჩუნება
убивати მოკვლა, დახოცვა

ჩაჭედვა
убивство მკვლელობა
убивця მკვლელი
убиральня საპირფარეშო
убитий მოკლული
убік გვერდზე

განზე
убір მორთულობა
убогий უბადრუკი
убогість უბადრუკობა, საცოდაობა
уболівання მწუხარება
уболівати წუხილი
убрання ტანსაცმელი, ტანისამოსი,

სამოსი
ჩაცმულობა

убування შემცირება
კლება

убувати შემცირება
კლება

убутний კლებადი, დაღმავალი
убуток დანაკარგი

ზარალი
увага ყურადღება
уважати ჩათვლა, მიჩნევა
уважний ყურადღებიანი, დაკვირვებული
уважність ყურადღება, დაკვირვებულობა
уважно ყურადღებით
увесь მთელი
увечері საღამოს
увиразнювати წარმოჩენა
увігнутий ჩაზნექილი
увільнення განთავისუფლება, გადაყენება,

დათხოვნა
увільнювати განთავისუფლება, გადაყენება,

დათხოვნა
увічливий ზრდილობიანი, თავაზიანი
увічнений უკვდავყოფილი
увічнювати უკვდავყოფა
уводити შეყვანა, შემოყვანა
ув'язнення პატიმრობა
ув'язнювати ციხეში ჩამწყვდევა,

დატუსაღება
угадувати გამოცნობა
угасати ჩაქრობა

угода შეთანხმება
გარიგება

угодований ჩასუქებული
уголос ხმამაღლა
угорець უნგრელი
угорі ზემოთ, მაღლა
угорський უნგრული
угору მაღლა, ზევით, აღმა
угруповання დაჯგუფება
удав მახრჩობელა გველი
удаваний მოჩვენებითი
удалий წარმატებული
удалині შორს
удало წარმატებით
удар დარტყმა
ударник დამკვრელი
ударостійкий დარტყმაგამძლე
ударяти დარტყმა
удача წარმატება
удвічі ორჯერ
удержувати შეჩერება, შეკავება
удівець ქვრივი
удова ქვრივი
удосконалювання სრულყოფა, დახვეწა
удосконалювати სრულყოფა, დახვეწა
удочеріння შვილება
удочеряти შვილება
удягати ჩაცმა
ужалити კბენა
уже უკვე
уживати გამოყენება, მოხმარება
ужиток გამოყენება, მოხმარება
узагальнений განზოგადებული
узагальнення განზოგადება, განვრცობა,

განგძობა
узагальнювати განზოგადება, განვრცობა,

განგძობა
узаконений დაკანონებული
узаконювати დაკანონება
узбек უზბეკი
узбережжя სანაპირო
узбецький უზბეკური
узбіччя გზისპირი
узвар კომპოტი
узвишшя მაღლობი
узвіз აღმართი
узгір'я გორაკი
узгоджений შეთანხმებული
узгодженість შეთანხმებულობა
узгодження შეთანხმება
узгоджування შეთანხმება
узгоджувати შეთანხმება
уздовж გასწვრივ

тямущий уздовж
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узлісся ტყის პირი
узнавати გაგება
узор მოხატულობა
узурпатор უზურპატორი
узурпація უზურპაცია
узурпувати უზურპირება
узяти აღება
узятий აღებული
уїдливий გესლიანი
указ ბრძანება

განკარგულება
указувати ჩვენება, მითითება
укинути ჩაგდება
укладати დაწვენა
укол ნაჩხვლეტი

ინიექცია
укорінений ფესვგადგმული, ფესვგამდგარი,

ფესვმოკიდებული
укорочування შემოკლება, დამოკლება
укорочувати შემოკლება, დამოკლება
українець უკრაინელი
україномовний უკრაინულენოვანი
український უკრაინული
украй ძალიან
украсти მოპარვა
укривати დაფარვა
укриття საფარი
укріплювати გამყარება

გამაგრება, განმტკიცება
укус ნაკბენი
укусити კბენა
улазити შეძრომა
уламок ნატეხი
улаштований მოწყობილი
улесливий მლიქვნელი
улітку ზაფხულში
улоговина ქვაბული
ультиматум ულტიმატუმი
ультразвук ულტრაბგერა
ультраконсервативний ულტრაკონსერვატიული
ультракороткий ულტრამოკლე
ультранаціоналіст ულტრანაციონალისტი
ультранаціоналістичнийულტრანაციონალისტური
ультрарадикальний ულტრარადიკალი
ультрасонографія ულტრასონოგრაფია
ультрасучасний ულტრათანამედროვე
ультрафіолетовий ულტრაიისფერი
улюблений საყვარელი
ум გონება, ჭკუა
умивальник პირსაბანი
умиватися პირის დაბანა
умираючий მომაკვდავი
умисел ჩანაფიქრი

умисний განზრახული, შეგნებული,
გამიზნული

умисно განზრახ, განგებ, შეგნებულად,
გამიზნულად

умить წამში
ახლავე

умілий მარჯვე, ხელმარჯვე, უნარიანი,
გაწაფული

уміння უნარი
умножати გამრავლება
умова პირობა
умовивід დასკვნა
умовляти დარწმუნება, გადარწმუნება,

დაყოლიება
умовний პირობითი
умовно პირობითად
унаслідок შედეგად
унеможливлювати გამორიცხვა

თავიდან აცილება
униз ქვევით, დაბლა, დაღმა
унизу ქვევით, დაბლა, ძირს
уникати არიდება
універсальний უნივერსალური
університет უნივერსიტეტი
унікальний უნიკალური
унітаз უნიტაზი
уніформа უნიფორმა
уніцикл უნიციკლი
уночі ღამე, ღამით
унція უნცია
уособлений განსახიერებული
уособлення განსახიერება
упакований შეფუთული
упаковка საფუთავი
упаковувати შეხვევა

შეფუთვა
упалий დავარდნილი
упасти დაცემა, დავარდნა, გადავარდნა
упевнений დარწმუნებული,

გულდაჯერებული
уперед წინ
упереджений მიკერძოებული
упередженість მიკერძოებულობა
упередження წინათგანწყობა
упертий ჯიუტი
упертість სიჯიუტე
упертюх ჯიუტი
уперше პირველად
упиратися გაჯიუტება
уплав ცურვით
упливати გავლენა, ზეგავლენა,

ზემოქმედება
уповільнений შენელებული

узлісся уповільнений
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уповільнення შენელება
уповільнювати შენელება
уповноважений უფლებამოსილი
уподібнення დამსგავსება
уподібнювати დამსგავსება
уподобання მოწონება
уподобати მოწონება
упоряджати მოწყობა
упоряджений მოწყობილი
упорядження მოწყობა
упорядкований მოწესრიგებული
упорядковувати მოწესრიგება
управитель მმართველი, გამგებელი,

ხელმძღვანელი, ხელისუფალი
управління სამმართველო

მმართველობა
управляти მართვა
управляючий მმართველი, ხელმძღვანელი
упритул მჭიდროდ
упродовж გასწვრივ
упряж აბჯარი

აკაზმულობა
упускати ხელიდან გაშვება
ура ვაშა
ураган ქარიშხალი
уражати დაზარალება
уразливий მოწყვლადი, ვნებადი
уразливість მოწყვლადობა
уран ურანი
урановий ურანის
уранці დილით
урбанізація ურბანიზაცია
урвиголова თავზე ხელაღებული
урвище ფლატე
урду ურდუ
урегульовувати მოგვარება
урегулювання მოგვარება
уретра შარდსადინარი, ურეთრა
уречевлення განივთება
уривок ნაწყვეტი
уривчастий წყვეტილი
урівноважений გაწონასწორებული,

დაბალანსებული
თავშეკავებული, თავდაჭერილი

урівноваженість გაწონასწორებულობა
урівноважувати გაწონასწორება, დაბალანსება
урізноманітнювати გამრავალფეროვნება,

დივერსიფიცირება
урізування შემცირება
урізувати შემცირება
урна ურნა
уродженець მკვიდრი
уроджений თანდაყოლილი

урожай მოსავალი
урожайний მოსავლიანი
урожайність მოსავლიანობა
урок გაკვეთილი
уролог უროლოგი
урологічний უროლოგიური
урологія უროლოგია
урочистий საზეიმო, სადღესასწაულო
урочисто საზეიმოდ
уряд მთავრობა
урядовець სახელმწიფო მოხელე
урядовий სამთავრობო
урядування მმართველობა
урядувати მართვა
усамітнений განმარტოებული
усамітнення განმარტოება
усвідомити ჩაწვდომა, გაცნობიერება
усвідомлений გაცნობიერებული
усвідомлення ჩაწვდომა, გაცნობიერება

შეგნება
усвідомлювати ჩაწვდომა, გაცნობიერება
усе ყველა

ყველაფერი
усебічний ყოველმხრივი
усеосяжний ყოვლისმომცველი
усеохоплюючий ყოვლისმომცველი
усеперемагаючий დაუმარცხებელი,

დაუძლეველი, უძლეველი
усередину შიგნით, შიგ
усереднений გასაშუალოებული
усиновлений ნაშვილები
усиновлення შვილება
усиновляти შვილება
усипляти დაძინება
усілякий ყველანაირი, ყოველგვარი,

ყოველი, ათასნაირი
ускладнення გართულება
ускладнювати გართულება
уславлений განთქმული
услід კვალდაკვალ
усмиряти დაშოშმინება
усміхатися გაღიმება
усмішка ღიმილი
усний სიტყვიერი, ზეპირი,

ზეპირსიტყვიერი
усно ზეპირად
успадкований მემკვიდრეობითი,

მემკვიდრეობით მიღებული
успадковувати მემკვიდრეობით მიღება
успіх წარმატება
успішний წარმატებული
успішно წარმატებით
уста პირი

уповільнення уста
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устав წესდება, განაწესი, დებულება
уставати ადგომა
усталеність მდგრადობა
усталювати გამყარება
установа დაწესებულება
установлювати დადგენა, დაწესება

განსაზღვრა
დაყენება
დადგმა
დამყარება

устатковувати მოწყობა
აღჭურვა

устигати მოსწრება, მისწრება
устриця ხამანწკა
устрій წყობა
уступати დათმობაზე წასვლა
устя მდინარის შესართავი
усувати მოშორება, მოცილება
усюди ყველგან
утвердження მტკიცება
утверджувати მტკიცება
утвір ქმნილება, ნაწარმოები

წარმონაქმნი
утворювати შექმნა
утворюватися წარმოქმნა
утеча გადინება
утилітаризм უტილიტარიზმი
утихати დაწყნარება, დამშვიდება
утихомирювати დაშოშმინება
утікати გაქცევა
утіха გართობა
утома დაღლილობა
утопічний უტოპიური
утопія უტოპია
утопленик დამხრჩვალი
утоплення დახრჩობა
уточнений დაზუსტებული
уточнення დაზუსტება
уточнювати დაზუსტება
утрата დანაკარგი
утруднений გართულებული
уфолог უფოლოგი
уфологічний უფოლოგიური
уфологія უფოლოგია
ухвала დადგენილება
ухвалений დადგენილი, მიღებული
ухвалення მიღება
ухвалювати მიღება
ухил დახრა
уходити შესვლა, შემოსვლა
ухопити ჩავლება
учасник მონაწილე
участь მონაწილეობა

учбовий სასწავლო
учений მეცნიერი

ნასწავლი
სწავლული

учень მოსწავლე, მოწაფე
училище სასწავლებელი
учинок საქციელი, ნამოქმედარი
учиняти ჩადენა, გაკეთება
учитель მასწავლებელი
учителька მასწავლებელი
учити სწავლა, შესწავლა

სწავლება
учитися სწავლა, შესწავლა
учора გუშინ
ушанований პატივცემული, პატივსაცემი
ущелина ხეობა, ხევი

ნაპრალი
ущипнути ჩქმეტა
ущухати დაწყნარება, დამშვიდება

კლება
уява წარმოსახვა, წარმოდგენა
уявимий წარმოსადგენი
уявлений წარმოსახული
уявлення წარმოსახვა, წარმოდგენა
уявляти წარმოსახვა, წარმოდგენა
фабрика ქარხანა
фабричний ქარხნული
фаворит ფავორიტი
фагоцит ფაგოციტი
фаза ფაზა
фазан ხოხობი
фазанник სახოხობე
фазовий ფაზური
файл ფაილი
факел ჩირაღდანი
факельник ჩირაღდნოსანი
факс ფაქსი
факт ფაქტი
фактичний ფაქტიური, ფაქტობრივი
фактично ფაქტიურად
фактор ფაქტორი
факторизація ფაქტორიზაცია
факторіал ფაქტორიალი
фактура ფაქტურა
факультативний ფაკულტატიური
факультет ფაკულტეტი
фалос ფალოსი
фальсифікатор გამყალბებელი,

ფალსიფიკატორი
фальсифікація გაყალბება, ფალსიფიკაცია
фальсифікований ფალსიფიცირებული
фальсифікувати გაყალბება
фальшивий ყალბი, გაყალბებული

устав фальшивий
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фальшування გაყალბება
фанат ფანატიკოსი
фанатизм ფანატიზმი
фанатичний ფანატიკური
фанера ფირფიცარი
фантазер ფანტაზიორი
фантазія ფანტაზია
фантазувати ფანტაზიორობა
фантастика ფანტასტიკა
фантастичний ფანტასტიკური
фара ფარა
фараон ფარაონი
фарба საღებავი
фарбований შეღებილი
фарбування ღებვა, შეღებვა
фарбувати ღებვა, შეღებვა
фарватер ფარვატერი
фаренгейт ფარენჰეიტი
фаререць ფარერელი
фарерський ფარერული
фармаколог ფარმაკოლოგი
фармакологічний ფარმაკოლოგიური
фармакологія ფარმაკოლოგია
фармацевт ფარმაცევტი
фармацевтика ფარმაცევტიკა
фармацевтичний ფარმაცევტული
фармація ფარმაცია
фарс ფარსი
фартух წინსაფარი
фарфор ფაიფური
фарш ფარში
фасад ფასადი
фата ფატა
фаталізм ფატალიზმი
фаталіст ფატალისტი
фаталістичний ფატალისტური
фатальний საბედისწერო
фатальність ფატალურობა
фауна ფაუნა
фах სპეციალობა, დარგი, განხრა
фахівець სპეციალისტი
фаховий პროფესიული
фашизм ფაშიზმი
фашист ფაშისტი
фашистський ფაშისტური
фаянс ქაშანური
федералізм ფედერალიზმი
федераліст ფედერალისტი
федералістський ფედერალისტური
федеральний ფედერალური
федеративний ფედერაციული
федерація ფედერაცია
феєрверк ფეიერვერკი

фельдшер ფერშალი
фемінізм ფემინიზმი
фемініст ფემინისტი
феміністичний ფემინისტური
феміністка ფემინისტი
феміністський ფემინისტური
фен ფენი
фенолог ფინეთმცოდნე
фенологічний ფენოლოგიური
фенологія ფენოლოგია, ფინეთმცოდნეობა
феномен მოვლენა, ფენომენი
феноменальний ფენომენალური
феноменологічний ფენომენოლოგიური
феноменологія ფენომენოლოგია
феодалізм ფეოდალიზმი
феодальний ფეოდალური
ферзь ლაზიერი
ферит ფერიტი
ферма ფერმა
фермент ფერმენტი
ферментація ფერმენტაცია
фермер ფერმერი
фермій ფერმიუმი
ферміон ფერმიონი
феромагнетизм ფერომაგნეტიზმი
феромагнітний ფერომაგნიტური
феросплав ფეროშენადნობი
фестиваль ფესტივალი
фехтувальник მოფარიკავე
фехтування ფარიკაობა
фехтувати ფარიკაობა
фешенебельний ფეშენებელური
фея ფერია
фиркати ფრუტუნი
фіалка ია
фіаско ფიასკო
фіга ლეღვი
фігура ფიგურა
фігурка ფიგურა
фігурувати ფიგურირება
фідер ფიდერი
фізаліс დუდღობო, ონტკოფა
фізик ფიზიკოსი
фізика ფიზიკა
фізичний ფიზიკური
фізіолог ფიზიოლოგი
фізіологічний ფიზიოლოგიური
фізіологія ფიზიოლოგია
фізіономія სახე, ფიზიონომია
фізіотерапевт ფიზიოთერაპევტი
фізіотерапія ფიზიოთერაპია
фізкультура ფიზკულტურა

фальшування фізкультура
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фіксований ფიქსირებული,
დაფიქსირებული

фіксувати ფიქსირება, დაფიქსირება
фіктивний ფიქტიური
фікус ფიკუსი
фікція ფიქცია
філантроп ფილანთროპი
філантропія ფილანთროპია
філармонічний ფილარმონიული
філармонія ფილარმონია
філателіст ფილატელისტი
філателістичний ფილატელისტური
філателія ფილატელია
філе ფილე
філіал ფილიალი
філіжанка ფინჯანი
філіпінський ფილიპინური
філіппінець ფილიპინელი
філолог ფილოლოგი
філологічний ფილოლოგიური
філологія ფილოლოგია
філософ ფილოსოფოსი
філософічний ფილოსოფიური
філософія ფილოსოფია
фільм ფილმი
фільмографія ფილმოგრაფია
фільтр ფილტრი
фільтрація ფილტრაცია
фільтрування გაფილტვრა
фільтрувати გაფილტვრა
фін ფინელი
фінал ფინალი
фіналіст ფინალისტი
фінальний ფინალური
фінанси ფინანსები
фінансист დამფინანსებელი
фінансований დაფინანსებული
фінансовий ფინანსური, საფინანსო
фінансування დაფინანსება
фінансувати დაფინანსება
фінвал ფინვალი
фінік ფინიკი
фініш ფინიში
фінський ფინური
фінськомовний ფინურენოვანი
фіолетовий იისფერი
фіорд ფიორდი
фіордоподібний ფიორდისებური
фіранка ფარდა
фірма ფირმა
фірмовий საფირმო
фіскальний ფისკალური
фісташка ფსტა

фітопалеонтологія ფიტოპალეონტოლოგია
фітопатологія ფიტოპათოლოგია
фішка კოჭი
флагман ფლაგმანი
флагшток ფლაგშტოკი
флакон ფლაკონი
фламандець ფლამანდიელი
фламандський ფლამანდიური
фламінго ფლამინგო
фланг ფლანგი, ფრთა
фланель ფლანელი
флейта ფლეიტა
флігель ფლიგელი
флірт ფლირტი
флокс ფლოქსი
фломастер ფლომასტერი
флора ფლორა
флот ფლოტი
флотилія ფლოტილია
флуктуація ფლუქტუაცია
флуоресценція ფლუორესცენცია
флуорид ფტორიდი
флюгер ფლუგერი
фляга მათარა
фляжка მათარა
фобія ფობია
фойє ფოიე
фокальний ფოკალური
фокстер'єр ფოქსტერიერი
фокстрот ფოქსტროტი
фокус ფოკუსი
фокусник მეფოკუსე
фокусування ფოკუსირება
фокусувати ფოკუსირება
фольга ფოლგა
фольклор ფოლკლორი
фон ფონი
фонд ფონდი
фондовий საფონდო
фонема ფონემა
фонетика ფონეტიკა
фонетичний ფონეტიკური
фоновий ფონური
фонограма ფონოგრამა
фонограф ფონოგრაფი
фонографічний ფონოგრაფიული
фонологічний ფონოლოგიური
фонологія ფონოლოგია
фонтан შადრევანი
форель კალმახი
форма ფორმა
формалізація ფორმალიზაცია
формалізм ფორმალიზმი

фіксований формалізм
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формалізований ფორმალიზებული
формалізувати ფორმალიზება
формаліст ფორმალისტი
формалістичний ფორმალისტური
формальний ფორმალური
формальність ფორმალობა
формат ფორმატი
форматування ფორმატირება
форматувати ფორმატირება
формування ფორმირება, ჩამოყალიბება
формувати ფორმირება, ჩამოყალიბება
формула ფორმულა
формульований ფორმულირებული
формулювання ფორმულირება
формулювати ფორმულირება
форсувати ფორსირება
форсунка ფრქვევანა
фортепіано ფორტეპიანო
фортеця ციხე-სიმაგრე
фортифікація გამაგრება
форум ფორუმი
фосфат ფოსფატი
фосфор ფოსფორი
фосфоресценція ფოსფორესცენცია
фото ფოტო
фотоальбом ფოტოალბომი
фотоаматор ფოტომოყვარული
фотоапарат ფოტოაპარატი
фотоархів ფოტოარქივი
фотоательє ფოტოატელიე
фотовиставка ფოტოგამოფენა
фотогалерея ფოტოგალერეა
фотогенічний ფოტოგენური
фотограф ფოტოგრაფი
фотографічний ფოტოგრაფიული
фотографія ფოტოგრაფია
фотографувати ფოტოგადაღება
фотоелектрика ფოტოელექტრობა
фотоелектричний ფოტოელექტრული
фотоелемент ფოტოელემენტი
фотоефект ფოტოეფექტი
фотожурналістика ფოტოჟურნალისტიკა
фотозйомка ფოტოგადაღება
фотознімок ფოტოსურათი
фотокамера ფოტოკამერა
фотокартка ფოტოსურათი
фотоклуб ფოტოკლუბი
фотоконкурс ფოტოკონკურსი
фотокопіювання ასლის გადაღება
фотокопія ფოტოასლი
фотолабораторія ფოტოლაბორატორია
фотолітографічний ფოტოლითოგრაფიული
фотолітографія ფოტოლითოგრაფია

фотомагазин ფოტომაღაზია
фотоматеріал ფოტომასალა
фотометр ფოტომეტრი
фотометричний ფოტომეტრიული
фотометрія ფოტომეტრია
фотомистецтво ფოტოხელოვნება
фотомитець ფოტოხელოვანი
фотомодель ფოტომოდელი
фотомонтаж ფოტომონტაჟი
фотомузей ფოტომუზეუმი
фотон ფოტონი
фотоноподібний ფოტონისმაგვარი
фотоофтальмія ფოტოოფთალმია
фотопапір ფოტოქაღალდი
фотопластина ფოტოფირფიტა
фотоплівка ფოტოფირი
фоторепортаж ფოტორეპორტაჟი
фоторепортер ფოტოჟურნალისტი
фотосесія ფოტოსესია
фотосинтез ფოტოსინთეზი
фотосфера ფოტოსფერო
фототерапія ფოტოთერაპია
фотофобія ფოტოფობია
фотохімічний ფოტოქიმიური
фотохімія ფოტოქიმია
фрагмент ფრაგმენტი
фрагментація ფრაგმენტაცია
фраза ფრაზა
фразеологічний ფრაზეოლოგიური
фразеологія ფრაზეოლოგია
фрактал ფრაქტალი
фракція ფრაქცია
франкомовний ფრანგულენოვანი
француз ფრანგი
французськомовний ფრანგულენოვანი
французький ფრანგული
фрегат ფრეგატი
фрейліна ფრეილინა
френолог ფრენოლოგი
френологічний ფრენოლოგიური
френологія ფრენოლოგია
фреон ფრეონი
фреска ფრესკა
фрігідний ფრიგიდული
фронт ფრონტი
фронтальний ფრონტალური
фрукт ხილი
фруктовий ხილის
фруктоза ფრუქტოზა
фтор ფთორი
фуксія ფუქსია, პატარძლის ყვავილი
фунгіцид ფუნგიციდი

формалізований фунгіцид
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фундамент ფუნდამენტი, საძირკველი,
საფუძველი

фундаменталізм ფუნდამენტალიზმი
фундаменталіст ფუნდამენტალისტი
фундаменталістський ფუნდამენტალისტური
фундаментальний ფუნდამენტალური,

საფუძვლიანი
фундаментальність საფუძვლიანობა
фундаментально საფუძვლიანად
фундатор დამაარსებელი, დამფუძნებელი,

წამომწყები
фунікулер ფუნიკულიორი
функціонал ფუნქციონალი
функціональний ფუნქციონალური
функціонер ფუნქციონერი
функціонувати ფუნქციონირება
функція ფუნქცია
фунт ფუნტი
фургон ფურგონი
фурія ფურია
фут ფუტი
футбол ფეხბურთი
футболіст ფეხბურთელი
футляр ფუტლარი, ბუდე, ჩასადები
футуризм ფუტურიზმი
футуристичний ფუტურისტული
футуролог ფუტუროლოგი
футурологічний ფუტუროლოგიური
футурологія ფუტუროლოგია
фуфайка პერანგი
хабар ქრთამი
хабарник მექრთამე
хабарництво მექრთამეობა
хазяїн მასპინძელი

მეურნე
პატრონი

хазяйство მეურნეობა
хай დაე
хакер ჰაკერი
халат ხალათი
халва ხალვა
халепа გართულება
халтура ხალტურა
халтурити გახალტურება
халупа ქოხი
хам თავხედი, კადნიერი
хамелеон ქამელეონი
хамелеоноподібний ქამელეონისებრი
хамство თავხედობა
хан ხანი
хаос ქაოსი
хаотичний ქაოტური
харакірі ჰარაკირი

характер ხასიათი
характеризувати დახასიათება
характеристика მახასიათებელი
характерний მახასიათებელი
харизма ქარიზმა
харизматичний ქარიზმატული
хартія ქარტია
харчі საჭმელი
харчування კვება
харчувати კვება
хата სახლი

ქოხი
хатина ქოხი
хатка ქოხი
хачапурі ხაჭაპური
хаща ტევრი, გაუვალი ტყე
хвала ქება
хвалити ქება
хвалитися ტრაბახი
хвастатися ტრაბახი
хвастун ტრაბახა
хватати ყოფნა, კმარება

ტაცება
хватка ჩაჭერა
хвилина წუთი
хвилювання ღელვა

შფოთვა
хвилювати შეწუხება, შეშფოთება

აღელვება
хвилюючий მღელვარე
хвиля ტალღა
хвилястий ტალღოვანი, ტალღისებრი,

ტალღური
хвіртка კუტიკარი
хвіст კუდი
хворий ავადმყოფი
хворіти ავადმყოფობა
хвороба სენი, სნეულება

ავადმყოფობა
хворобливий ავადმყოფური
хворост ფიჩხი
хвощ შვიტა
хвоя წიწვი
хиба ნაკლი, ხარვეზი
хибити აცდენა, აცილება
хибкий მერყევი, არამდგრადი, არამყარი
хибний მცდარი
хибність სიყალბე
хижак მტაცებელი
хижий მტაცებელი
хизуватися კოპწიაობა
химера ქიმერა
хист ნიჭი, უნარი

фундамент хист
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хитання ქანაობა
хитливий მერყევი, არამდგრადი, არამყარი
хитрий ეშმაკი

ცბიერი
хитрість ეშმაკობა

ცბიერება
хихикати ხითხითი, კისკისი
хіба განა
хід სვლა

მსვლელობა
хідник ტროტუარი
хімік ქიმიკოსი
хіміотерапія ქიმიოთერაპია
хімічний ქიმიური
хімія ქიმია
хімчистка ქიმწმენდა
хінкалі ხინკალი
хіропрактик ქიროპრაქტიკოსი
хіропрактика ქიროპრაქტიკა
хірург ქირურგი
хірургічний ქირურგიული
хірургія ქირურგია
хліб პური
хлібниця საპურე
хлібопекарня თონე
хлів ბოსელი
хлопець ბიჭი, ყმაწვილი
хлопчик ბიჭუნა
хлоп'я ბიჭუნა
хлоп'ячий ბიჭური
хлор ქლორი
хлорид ქლორიდი
хлоропласт ქლოროპლასტი
хлорофіл ქლოროფილი
хлорувати ქლორირება
хмара ღრუბელი
хмарний ღრუბლიანი
хмарність ღრუბლიანობა,

მოღრუბლულობა
хмароподібний ღრუბლისებრი
хмарочос ცათამბჯენი
хмелинка აბრეშუმა
хмиз ფიჩხი
хміль სვია
хмурий მოღუშული

მოღრუბლული
хна ინა
хобі ჰობი
хобот ხორთუმი
хоботоподібний ხორთუმისებრი
ховання დამალვა
ховати დამალვა
ховатися დამალვა

ховрах თრია
ховрашок თრია
ходити სიარული
ходовий მოძრავი

გასავლიანი
ходулі ოჩოფეხები
ходьба სიარული
хокеїст ჰოკეისტი
хокей ჰოკეი
холера ქოლერა
холецистит ქოლეცისტიტი
холка ნიდაო
холод სიცივე
холодильник მაცივარი
холодний ცივი
холодність სიცივე
холодніти აგრილება
холодно ცივად

ცივა
холоднокровний გულგრილი

ცივსისხლიანი
холоднокровність გულგრილობა

ცივსისხლიანობა
холоднокровно გულგრილად
холодостійкий ყინვაგამძლე
холонути გაცივება
холостий უცოლო
хом'як ზაზუნა
хор ქორო
хорват ხორვატი
хорватський ხორვატული
хорда ქორდა
хореограф ქორეოგრაფი
хореографічний ქორეოგრაფიული
хореографія ქორეოგრაფია
хоробрий მამაცი, გაბედული, თამამი,

შეუპოვარი, გულადი
хоробрість მამაცობა, სიმამაცე, გულადობა,

სითამამე, შეუპოვრობა
хоровод ფერხული
хоронитель მფარველი
хоронити დაკრძალვა, დასაფლავება,

დამარხვა, გასვენება
хороший კარგი
хорт მწევარი
хортиця მწევარი
хотіти სურვილი, წადილი
хохуля მთიხვი
хоч თუნდაც

მაინც
რომც

хитання хоч
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хоча თუნდაც
მაინც
რომც

храм ტაძარი
храп ხვრინვა
хребет ხერხემალი

მთაგრეხილი
хребетний ხერხემლიანი
хрест ჯვარი
хрестини ნათლობა
хрестити მონათვლა
хрестоносець ჯვაროსანი
хрещена ნათლიდედა, ნათლია
хрещений ნათლიმამა, ნათლია
хрещеник ნათლული
хрещениця ნათლული
хрещення ნათლობა

მონათვლა
хризантема ქრიზანთემა
хрипкий ბოხი
хриплий ბოხი
християнин ქრისტიანი
християнство ქრისტიანობა
християнський ქრისტიანული
хрін პირშუშხა
хробак ჭია
хром ქრომი
хромосома ქრომოსომა
хроніка ქრონიკა
хронічний ქრონიკული
хронограф ქრონოგრაფი
хронологічний ქრონოლოგიური
хронологія ქრონოლოგია
хронометр ქრონომეტრი
хроноскоп ქრონოსკოპი
хропіти ხვრინვა
хрумтити ხრამუნი
хрюкання ღრუტუნი
хрюкати ღრუტუნი
хрящ ხრტილი
хрящик ხრტილი
хтивість ლტოლვა
хто ვინ
хтось ვინმე, ვიღაცა
худий გამხდარი

ცუდი
худнути გახდომა
худоба პირუტყვი
художник მხატვარი
художниця მხატვარი
художній მხატვრული
хуліган ხულიგანი
хуліганський ხულიგნური

хунта ხუნტა
хурма ხურმა
хуртовина ქარბუქი
хустина ცხვირსახოცი
хустка ცხვირსახოცი
хусточка ცხვირსახოცი
хуткий სწრაფი, ჩქარი
хутко სწრაფად, ჩქარა
хутро ბეწვი

ბეწვეული
цап თხა
цапеня თიკანი
цар მეფე
царина მიდამო

დარგი, სფერო
царство სამეფო
царський მეფური, სამეფო
цвинтар სასაფლაო
цвілий ობიანი, დაობებული
цвіль ობი
цвірінчати ჭრიჭინი

ჭიკჭიკი
цвірінькання ჭრიჭინი

ჭიკჭიკი
цвіркун ჭრიჭინა
цвісти ყვავილობა
цвіт ფერი
цвітіння ყვავილობა
цвітний ფერადი
цвях ლურსმანი
це ეს, ეგ
цебро ვედრო
цегла აგური
цезій ცეზიუმი
цей ეს, ეგ
целібат ცელიბატი
целофан ცელოფანი
цельсій ცელსიუსი
целюлоза ცელულოზა
целюлозоподібний ცელულოზისებრი
цемент ცემენტი
цементний ცემენტის
цензор ცენზორი
цензура ცენზურა
цент ცენტი
центнер ცენტნერი
центр ცენტრი
централізація ცენტრალიზაცია
централізований ცენტრალიზებული
централізувати ცენტრალიზება
центральний ცენტრალური
центризм ცენტრიზმი
центрифуга ცენტრიფუგა

хоча центрифуга
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центрувати ცენტრირება
церебральний ცერებრალური
церемонія ცერემონია
церій ცერიუმი
церква ეკლესია
церковний საეკლესიო

ეკლესიური
цесарка ციცარი
цех საამქრო
цибулина ბოლქვი
цибуля ხახვი
цивілізація ცივილიზაცია
цивілізований ცივილიზებული
цивільний სამოქალაქო
циган ბოშა
циганка ბოშა
циганський ბოშური
цигарка სიგარეტი
цикл ციკლი
цикламен ყოჩივარდა
циклічний ციკლური
циклон ციკლონი
циклоп ციკლოპი
цикорій ვარდკაჭაჭა
циліндр ცილინდრი
циліндричний ცილინდრული
цинізм ცინიზმი
цинік ცინიკოსი
цинічний ცინიკური
цинк თუთია
цирк ცირკი
циркуль ფარგალი
циркулювати ცირკულირება
циркулярний ცირკულარული
циркуляція ცირკულაცია
цистерна ცისტერნა
цистит ცისტიტი
цистоскоп ცისტოსკოპი
цистоскопія ცისტოსკოპია
цитадель ციტადელი
цитата ციტატა
цитований ციტირებული
цитогенетика ციტოგენეტიკა
цитологічний ციტოლოგიური
цитологія ციტოლოგია
цитоплазма ციტოპლაზმა
цитрина ლიმონი
цитрус ციტრუსი
цитрусівництво მეციტრუსეობა
цитування ციტირება
цитувати ციტირება
циферблат ციფერბლატი
цифра ციფრი

цифровий ციფრული
ці ესენი
ціан ციანი
ціанід ციანიდი
цікавий საინტერესო
цікавити დაინტერესება
цілеспрямований მიზანმიმართული,

მიზანდასახული,
მიზანსწრაფული, გამიზნული

цілеспрямованість მიზანდასახულობა,
მიზანსწრაფულობა,
გამიზნულობა

цілеспрямовано მიზანდასახულად,
გამიზნულად

цілий მთელი
цілісний მთლიანი
цілісність მთლიანობა
цілковитий სრული
цілком სრულად, სავსებით, მთლიანად
цілодобовий სადღეღამისო
цілочисельний მთელრიცხოვანი
цілувати კოცნა
цілуватися კოცნა
цілунок კოცნა
ціль მიზანი
цільовий მიზნობრივი
ціна ფასი
цінити დაფასება
цінний ძვირფასი

ფასიანი
ფასეული, ღირებული

цінність ფასეულობა
ціпок ჯოხი
цнота სათნოება
цукерка კანფეტი
цукор შაქარი
цукорниця საშაქრე
цукровий შაქრიანი
цунамі ცუნამი
цупкий მკვრივი
цуратися რიდი
цуценятко ლეკვი
цуцик ძაღლი

ცუგა
цьогорічний წლევანდელი
цятка ლაქა
цяцька სათამაშო
чавити წნეხა
чавун თუჯი
чавунний თუჯის
чагарник ბუჩქნარი
чад ბოლი, კვამლი
чай ჩაი

центрувати чай
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чайка პრანწია
чайник ჩაიდანი
чаклун ჯადოქარი
чаклунство ჯადოქრობა
чапля ყანჩა
чари ჯადო
чарівний ჯადოსნური

მომხიბლავი, მომხიბვლელი,
მომაჯადოებელი, წარმტაცი,
თვალწარმტაცი, ეშხიანი

чарівник ჯადოქარი
чарівництво ჯადოქრობა
чарівниця ჯადოქარი
чарівність მომხიბვლელობა, ეშხი
чарівно ჯადოსნურად
чарка სირჩა
чародійний ჯადოსნური
чародійник ჯადოქარი
чародійство ჯადოქრობა
чарування ჯადოსნობა
чарувати მოხიბვლა, მოჯადოება
час დრო
часник ნიორი
часовий დროითი
часом ხანდახან, შიგადაშიგ,

დროდადრო, დროგამოშვებით
часопис ჟურნალი
частенько ხშირად
частий ხშირი
частина ნაწილი
частинка ნაწილაკი, კორპუსკული
частішати გახშირება
частка ნაწილი

ნაწილაკი
განაყოფი

частковий ნაწილობრივი
частково ნაწილობრივ
часто ხშირად

ხოლმე
частота სიხშირე
частування გამასპინძლება
частувати გამასპინძლება
чатувати დარაჯობა
чаша ფიალა
чашка ფინჯანი
чвалати ჩანჩალი
чвара დაპირისპირება, შუღლი
чверть მეოთხედი
чвертьфінал მეოთხედფინალი
чвертьфіналіст მეოთხედფინალისტი
чвертьфінальний მეოთხედფინალური
чебрець ბეგქონდარა
чек ჩეკი

чекання მოცდა, ლოდინი, დალოდება
მოლოდინი

чекати მოცდა, ლოდინი, დალოდება
чемний თავაზიანი
чемно თავაზიანად
чемодан ჩემოდანი
чемпіон ჩემპიონი
чемпіонат ჩემპიონატი
чепурун კოპწია
червень ივნისი
червоний წითელი
червоність სიწითლე
червоніти გაწითლება
червоновухий ყურებდაწითლებული
червоноголовий წითელთავა
червонокрівець ერითროციტი
червононосий წითელცხვირა
червонохвостий წითელკუდა
червоношкірий წითელკანიანი
червонощокий წითელლოყებიანი
червонуватий მოწითალო
черв'як ჭია
черга რიგი
черговий მორიგე

მორიგი
чергування მორიგეობა
чергувати მორიგეობა
черевик ჩექმა
черево მუცელი
черевомовець მუცელმოგვი
черевце მუცელი
череда ჯოგი, ფარა

ორკბილა
чередник ძაღლისენა
через გამო

გავლით
მეშვეობით
-ით

черемха შოთხვი
череп თავის ქალა
черепаха კუ
черепашка ნიჟარა
черепиця კრამიტი
черешня ბალი
черкес ჩერქეზი
черкеський ჩერქეზული
чернетка შავად ნაწერი
чернець ბერი
черниця მონაზონი
чернь შავულა, ყვინთია
чернюк შავულა
черствий ხმელი

გულქვა

чайка черствий
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чесати ვარცხნა, დავარცხნა
მოფხანა

чесатися ვარცხნა, დავარცხნა
чесний წესიერი, პატიოსანი
чесність პატიოსნება
чесно პატიოსნად, პირნათლად
чеснота სათნოება

ზნეობრიობა
честолюбний პატივმოყვარე
честолюбство პატივმოყვარეობა
честь პატივი

ღირსება
чеський ჩეხური
чеськомовний ჩეხურენოვანი
четвер ხუთშაბათი
четвертий მეოთხე
четвірка ოთხიანი
чех ჩეხი
чечевиця კოჭობა
чеченець ჩეჩენი
чеченський ჩეჩნური
чечітка ჭვინტა
чи თუ, თუკი
чибіс პრანწია
чигати მოცდა, ლოდინი, დალოდება
чиж ჭივჭავი
чий ვისი
чикотень ბოლოშავა
чим რით

ვიდრე
чималий დიდი
чимало საკმაოდ
чимось რაღაცით
чин ხარისხი

ყაიდა
чинний მოქმედი
чинник ფაქტორი
чиновник მოხელე
чисельний რიცხობრივი

რიცხვითი
чисельник მრიცხველი
численний მრავალრიცხოვანი
численність მრავალრიცხოვნება
числівник რიცხვითი სახელი
число რიცხვი
числовий რიცხვითი
чистець დედაფუტკარა
чистий წმინდა

სუფთა
чистити წმენდა, დაწმენდა, გაწმენდა,

გასუფთავება
чистка წმენდა, დაწმენდა, გასუფთავება
чисто სუფთად

чистокровний წმინდასისხლიანი
чистота სისუფთავე

სიწმინდე
чистотіл ქრისტესისხლა
читання კითხვა, წაკითხვა
читати კითხვა, წაკითხვა
читач მკითხველი
чишкун ზღმარტლი
чищення წმენდა
чільний გამოჩენილი
чіп ჩიპი
чіпати შეხება
чіткий მკაფიო, გასაგები, გამოკვეთილი
чітко მკაფიოდ

გარკვევით, გასაგებად
член წევრი
членистоногий ფეხსახსრიანი
членство წევრობა
чобіт ჩექმა
чоботар ნისკარტსადგისა,

სადგისნისკარტა
човен ნავი
чоло შუბლი
чоловік ქმარი

კაცი
მამაკაცი

чоловіконенависництво კაცთმოძულეობა
чоловіконенависниця კაცთმოძულე
чоловічий მამაკაცის

მამრობითი
чоловічиний მამაკაცური
чомга დიდი კოკონა
чому რატომ
чорний შავი
чорнило მელანი
чорнильниця სამელნე
чорниця მოცვი
чорнобиль მამულა
чорнобривець ხავერდა
чорноволосий შავთმიანი
чорногорець ჩერნოგორიელი
чорногорка ცხვირისატეხელა
чорногорський ჩერნოგორიული
чорногуз ყარყატი

ლაკლაკი
чорнокорінь ძაღლისენა
чорноокий შავთვალა
чорношкірий შავკანიანი
чорнявка შავგრემანი
чорт ეშმაკი
чортополох ნარშავი
чотири ოთხი
чотирибічний ოთხმხრივი

чесати чотирибічний
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чотириборство ოთხჭიდი
чотиривалентний ოთხვალენტიანი
чотиривимірний ოთხგანზომილებიანი
чотиригодинний ოთხსაათიანი
чотиридверний ოთხკარიანი
чотириденний ოთხდღიანი
чотиридюймовий ოთხდიუიმიანი
чотиризірковий ოთხვარსკვლავიანი
чотиризначний ოთხნიშნა
чотирикімнатний ოთხოთახიანი
чотириколісний ოთხბორბლიანი
чотирикутний ოთხკუთხა
чотирикутник ოთხკუთხედი
чотирилітровий ოთხლიტრიანი
чотиримісний ოთხადგილიანი
чотиримісячний ოთხთვიანი
чотиримоторний ოთხძრავიანი
чотириногий ოთხფეხა
чотириповерховий ოთხსართულიანი
чотириразовий ოთხმაგი, ოთხჯერადი
чотирирічний ოთხწლიანი
чотириста ოთხასი
чотиритактний ოთხტაქტიანი
чотиритомний ოთხტომიანი
чотиритомник ოთხტომეული
чотирициліндровий ოთხცილინდრიანი
чотирищогловий ოთხანძიანი
чотирнадцятий მეთოთხმეტე
чотирнадцятирічний თოთხმეტწლიანი
чотирнадцять თოთხმეტი
чотки კრიალოსანი
чохол შალითა
чуб ქოჩორი
чубчик ქოჩორი
чуваний გაგონილი
чудесний საოცარი, უცნაური, საკვირველი

სასწაულებრივი
чудо საოცრება, სასწაული,

საკვირველება
чудовий საოცარი, უცნაური, საკვირველი

არნახული
შესანიშნავი

чудовисько ურჩხული
чудово საოცრად
чудодійний სასწაულმოქმედი
чужак უცხო
чужий უცხო

სხვისი
чужина უცხო მხარე
чужинець უცხო
чужоземець უცხოელი
чуйний გულისხმიერი, გულითადი,

გამგონი

чуйність გულისხმიერება
чума შავი ჭირი
чути გაგონება
чутка ჭორი
чуткий გულისხმიერი, გულითადი,

გამგონი
чутливий მგრძნობიარე
чутливість მგრძნობიარობა
чутність სმენადობა
чуттєвість მგრძნობიარობა
чуття გრძნობა
чучело ფიტული
чхати ცემინება
шаблезубий ხმალკბილა
шаблеподібний ხმალისებრი
шаблон შაბლონი
шабля ხმალი
шавлія სალბი
шакал ტურა
шал სიგიჟე
шалений გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
шалено გაგიჟებით
шаль შალი
шампанське შამპანური
шампунь შამპუნი
шампур შამფური
шана პატივისცემა
шанець სანგარი
шаноба პატივი
шанобливий პატივცემული, პატივსაცემი
шановний პატივცემული, პატივსაცემი
шанс შანსი
шансон შანსონი
шантаж გამოძალვა

შანტაჟი
шантажувати გამოძალვა
шанувальник თაყვანისმცემელი, ქომაგი
шанувальниця თაყვანისმცემელი, ქომაგი
шанування პატივისცემა
шанувати პატივისცემა
шапка ქუდი
шар ფენა, შრე
шарлатан შარლატანი
шаровий ფენოვანი
шаруватий ფენოვანი
шарудіти შრიალი
шарф შარფი
шасі შასი
шати სამოსი
шаткувати ჭრა
шатро კარავი
шафа კარადა

чотириборство шафа
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шафка კარადა
шафран ზაფრანა
шафрановий ზაფრანისფერი
шах ქიში

შაჰი
шахи ჭადრაკი
шахіст მოჭადრაკე
шахрай თაღლითი
шахрайство თაღლითობა
шахрайський თაღლითური
шахта მაღარო
шахтар მაღაროელი
шашки შაში
шашкіст მოშაშე
шашлик მწვადი
швабра შვაბრა
швачка მკერავი
швед შვედი
шведський შვედური
шведськомовний შვედურენოვანი
швейцар შვეიცარი
швейцарець შვეიცარიელი
швейцарський შვეიცარიული
швендяти წანწალი
швець ხარაზი, ფეხსაცმლის

შემკეთებელი
швиденько სწრაფ-სწრაფად
швидка სასწრაფო
швидкий სწრაფი, ჩქარი
швидкість სისწრაფე, სიჩქარე
швидко სწრაფად, ჩქარა
швидкодіючий სწრაფმოქმედი
швидкопсувний მალფუჭებადი
швидкохідний სწრაფმავალი, ჩქაროსნული,

სწრაფადმოძრავი
шворка თოკი
шедевр შედევრი
шепіт ჩურჩული
шепотати ჩურჩული
шеренга მწკრივი, რიგი
шерех შრიალი
шериф შერიფი
шерсть მატყლი

ბეწვი
შალი

шерстяний მატყლის
шестигодинний ექვსსაათიანი
шестигранник ექვსწახნაგა
шестиденний ექვსდღიანი
шестизначний ექვსნიშნა
шестиколісний ექვსბორბლიანი
шестикутний ექვსკუთხა
шестикутник ექვსკუთხედი

шестимісячний ექვსთვიანი
шестиповерховий ექვსსართულიანი
шестиразовий ექვსმაგი, ექვსჯერადი
шестирічний ექვსწლიანი
шестиструнний ექვსსიმიანი
шеститомний ექვსტომიანი
шестициліндровий ექვსცილინდრიანი
шестірня კბილანა
шеф შეფი
шибеник თავზე ხელაღებული
шибениця სახრჩობელა
шибка მინა, შუშა
шизофренія შიზოფრენია
шиїт შიიტი
шиїтський შიიტური
шийка ყელი
шийний კისრის
шикувати ჩამწკრივება
шило სადგისი
шилодзьобка ნისკარტსადგისა,

სადგისნისკარტა
шимпанзе შიმპანზე
шина საბურავი

სალტე
шинка შაშხი
шинок დუქანი
шип ეკალი
шипіння შიშინი
шипіти შიშინი
шипучий შუშხუნა
шипшина ასკილი
ширина სიგანე
широкий განიერი, ფართო
широконіска ფართონისკარტა იხვი
широта განედი
широчінь სიგანე
ширяння ფრენა, ლივლივი, ბოინობა
ширяти ფრენა, ლივლივი, ბოინობა
шити კერვა
шифер შიფერი
шифр შიფრი
шифрування დაშიფრვა
шифрувати დაშიფრვა
шишка გირჩა
шишкар ნისკარტმარწუხა
шия კისერი
шіснадцятковий თექვსმეტობითი
шістдесят სამოცი
шістдесятий მესამოცე
шістдесятирічний სამოცწლიანი
шістка ექვსიანი
шістнадцятий მეთექვსმეტე
шістнадцятирічний თექვსმეტწლიანი

шафка шістнадцятирічний
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шістнадцятковий თექვსმეტობითი
шістнадцять თექვსმეტი
шістсот ექვსასი
шість ექვსი
шкала სკალა
шкандибати კოჭლობა, მოკოჭლება
шкапа ჯაგლაგი
шкаралупа ნაჭუჭი
шкарпетка წინდა
шкатулка კოლოფი
шквал გრიგალი
шкідливий მავნე, საზიანო
шкільний სასკოლო

სკოლის
шкіра კანი
шкода სიბრალული

ზარალი
шкодити ვნება, ზიანი
школа სკოლა
школяр სკოლის მოსწავლე
шкура ტყავი
шлагбаум შლაგბაუმი
шланг შლანგი
шлем ჩაფხუტი
шлунок კუჭი
шлуночок პარკუჭი
шльондра მეძავი, ბოზი, როსკიპი
шльопати ტყაპუნი
шлюб ქორწინება
шлюбний საქორწინო
шлюпка კანჯო
шляпа ქუდი
шлятися ხეტიალი
шлях გზა
шляхетний კეთილშობილი
шляхетність კეთილშობილება
шматок ნაკუწი, ნაგლეჯი
шмаття ჩვრები, ძონძები

სარეცხი
шнур ზონარი
шнурок ზონარი
шов ნაკერი
шовінізм შოვინიზმი
шовініст შოვინისტი
шовіністичний შოვინისტური
шовк აბრეშუმი
шовківник მეაბრეშუმე
шовківництво მეაბრეშუმეობა
шовковий აბრეშუმის
шовковистий აბრეშუმისებრი,

აბრეშუმისნაირი
шовковиця თუთა
шовкопряд აბრეშუმხვევია

шок შოკი
шокований შოკირებული
шоколад შოკოლადი
шоколадний შოკოლადის
шокувати შოკირება
шолом ჩაფხუტი
шорти შორტი
шосе გზატკეცილი
шостий მეექვსე
шотландець შოტლანდიელი
шотландський შოტლანდიური
шоу შოუ
шофер მძღოლი
шпага დაშნა
шпагат ხეზი
шпак შოშია, შროშანი
шпаківня საშოშიე
шпалера შპალერი
шпальта სვეტი
шпара ჭაბურღილი
шпаргалка შპარგალკა
шпарина ნახვრეტი
шпетити ლანძღვა
шпигувати ჯაშუშობა
шпигун ჯაშუში
шпигунство ჯაშუშობა
шпигунський ჯაშუშური
шпилька სარჭი
шпинат ისპანახი
шпиталь საავადმყოფო
шпичка წიწვი

ეკალი
шпіонаж ჯაშუშობა
шпора დეზი
шприц შპრიცი
шпроти შპროტი
шпурляти გადაგდება

სროლა
шрифт შრიფტი
штаб შტაბი
штамп შტამპი
штанга შტანგა
штани შარვალი
штат შტატი
штатив შტატივი
штахет გისოსი
штемпель შტემპელი
штик ხიშტი
штикоподібний ხიშტისმაგვარი
штовхан პანღური
штовхати კვრა
штопор კორპსაძრობი
шторм შტორმი

шістнадцятковий шторм
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штраф ჯარიმა
штрафувати დაჯარიმება
штука ცალი
штукатур მლესავი
штукатурка ბათქაში
штурвал საჭევარი
штурм შტურმი
штурман შტურმანი
штурмувати იერიშის მიტანა
штурхан პანღური
штучний საცალო

ხელოვნური
штучно ხელოვნურად
шуба ქურქი
шукання ძებნა, ძიება
шукати ძებნა, ძიება
шукач მეძებარი

მაძიებელი
шуліка ძერა, ბორა
шульга ცაცია
шум ხმაური
шуміти ხმაური
шумливий ხმაურიანი
шумний ხმაურიანი
шухляда უჯრა
шхуна შხუნა
щабель საფეხური
щавель მჟაუნა
щадити შეწყალება

დანდობა
щадіння დანდობა
щасливий ბედნიერი

იღბლიანი
წარმატებული

щасливо ბედნიერად
щастя ბედნიერება
ще ჯერ, ჯერჯერობით

კიდევ
щебінь ღორღი
щеврик მწყერჩიტა
щедрий გულუხვი, ხელგაშლილი
щедрість გულუხვობა
щезати გაქრობა, დაკარგვა
щелепа ყბა
щелкуха ძაღლისენა
щеня ლეკვი
щеплений აცრილი
щеплення აცრა
щетина ჯაგარი
щиглик ჩიტბატონა
щиголь კოპწია

ჩიტბატონა
щиколотка კოჭი

щипці სატეხი
щирий გულწრფელი, გულახდილი,

გულღია, ალალი
щирість პირდაპირობა, გულწრფელობა,

გულახდილობა,
გულგახსნილობა

щиро გულწრფელად, გულახდილად
щиросердечний გულწრფელი, გულახდილი,

გულღია, ალალი
щиросердість პირდაპირობა, გულწრფელობა,

გულახდილობა,
გულგახსნილობა

щит ფარი
щитоподібний ფარისებრი
щілина ღრეჩო
щілинозуб კბილნაპრალა
щільний მკვრივი
щільність სიმკვრივე

სიმჭიდროვე
щітка ჯაგრისი
що რა

რაც
щоб რათა
щогла ანძა
щоденний ყოველდღიური
щоденник დღიური
щодня ყოველდღიურად
щодо რაც შეეხება
щойно ახლახან

როგორც კი
щока ლოყა
щокварталу კვარტალურად
щонайменше სულ მცირე
щоправда მართლაც
щорічний ყოველწლიური
щорічно ყოველწლიურად
щосили მთელი ძალით, თავგამეტებით,

ბოლომდე
щось რაღაცა, რამე, რაიმე
щотижневий ყოველკვირეული
щотижнево ყოველკვირეულად
щука ქარიყლაპია
щулити დახურვა, დახუჭვა
щупальце საცეცი
щур ვირთხა

მენაძვია
щучник მახრჩობელა
ювелір იუველირი
ювелірний საიუველირო
ювілей იუბილე
ювіляр იუბილარი
юдаїзм იუდაიზმი
юнак ახალგაზრდა, ჭაბუკი

штраф юнак
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юнацтво ახალგაზრდობა, სიჭაბუკე
юний ახალგაზრდა

ნორჩი
юніор იუნიორი
юність ახალგაზრდობა, სიჭაბუკე
юнкер იუნკერი
юрба ბრბო
юридичний იურიდიული
юрисдикція იურისდიქცია
юриспруденція იურისპრუდენცია
юрист იურისტი
юрок მთიულა, ნიბლია
юстиція იუსტიცია
юшка წვენი, ნახარში
я მე
ябедник მაბეზღარა
яблуко ვაშლი
яблукоподібний ვაშლისებრი
яблуня ვაშლის ხე
ява სინამდვილე
явище მოვლენა
явір მთის ნეკერჩხალი
явка გამოცხადება
являтися გამოჩენა
явний ნათელი, ცხადი, აშკარა
явно აშკარად
ягідка კენკრა
яглиця მარიამსხალა
ягничка ცხვარი
ягня ბატკანი, კრავი
ягнятник ბატკანძერი
ягода კენკრა
ягуар იაგუარი
ядерний ბირთვული
ядро ბირთვი
ядуха გუდვა, ხუთვა
яєчник საკვერცხე
яєчня ერბოკვერცხი
язик ენა
язичок ენა

ნაქი
язь იდი
яйце კვერცხი
яйцеклітина კვერცხუჯრედი
яйцеподібний კვერცხისებრი
яйцепровід ფალოპის მილი
як როგორ, რანაირად

როგორც, ვითარცა
იაკი

якби რომ

який რომელი
რომელიც
ვინც
რაც

якийсь რომელიღაცა
якір ღუზა
якісний ხარისხიანი

თვისობრივი
якість ხარისხი
якісь რაღაცგვარი, რაღაცნაირი
якомога რაც შეიძლება
якось ერთხელ

ოდესღაც, ოდესმე
якщо თუ, თუკი
ялина ნაძვი
ялинка ნაძვი
ялинник ნაძვნარი
ялиця სოჭი
ялівець ღვია
яловичина ძროხის ხორცი
яма ორმო
ямка ორმო

ღრმული
янтар ქარვა
янтарний ქარვის
японець იაპონელი
японський იაპონური
японськомовний იაპონურენოვანი
яр ხრამი
ярд იარდი
ярий გაცოფებული, გაშმაგებული,

გადარეული, განრისხებული
ярість სიშმაგე, ბრაზი
яркий კაშკაშა
ярлик იარლიყი
ярличок იარლიყი
ярмарок ბაზრობა
ярмо უღელი
ярус იარუსი
ясен იფანი
яскравий კაშკაშა
яскравість სიკაშკაშე
ясла ბაგა, ბაგა-ბაღი
ясна ღრძილი
ясний მკაფიო, გასაგები

ნათელი, ცხადი, აშკარა
მოწმენდილი

ясність სიცხადე
ясно ნათლად, ცხადად, აშკარად,

გასაგებად
ясновидець ნათელმხილველი
ясновидіння ნათელხილვა,

ნათელმხილველობა

юнацтво ясновидіння
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ясновидющий ნათელმხილველი
яструб ქორი

მიმინო
яхта იახტა

ячмінь ქერი
ящик კუთი
ящірка ხვლიკი

ясновидющий ящірка
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