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А 

 

 

аკავშ. და; воша а йиша а ძმა და და; ძმაც, 

დაც. 

аნაწილ. -ც; из а вахар ловза ისიც წავიდა 

სათამაშოდ. 

аნაწილ. -ც, კი, კიდეც. 

аნაწილ. -ც, არავინ, არავის; цхьаннена а 

არავის.  

а ნაწილ. არა; -нек де хой хьона? – а. – 

ცურვა იცი? -არა.  

а д, (-но,- наца; -наш д)  კრუნჩხვა.  

а д (-но,- наца; -) წელკავი; а ийккхар цунга 

წელკავი დაემართა, წელი გაუშეშდა. 

аба  я, я (-о,- аца; -аш) ხალათი; ანაფორა.  

абат д, д (-о,- аца; -аш) ანბანი, საანბანო 

წიგნი.  

абатаზედს.  ანბანისა; абата аргIа ანბანზე, 

ანბანთ რიგზე. 

ага д, д (-о,-аца; -аш) აკვანი; ага теркаде 

აკვნის დარწევა. 

ага (оаг,аьгар, аьгад, оагаргда) ამოტეხა; 

მოკოდვა;  остаца кхера ага სატეხით ქვის 

ამოტეხა, მოკოდვა. 

ага (аг, аьгар, аьгад, агаргда)  გრდუვ. 

რღვევა (ირღვევა), რხევა. 

ага ზედს. აკვნისა; სააკვნე; ага илли 

იავნანა.  

ада (уд, идар, иддад, ударгда) სირბილი; 

хьалхавоаларгах ада გასწრებაზე სირბილი.  

адам д (-а,-ца; -аш д) 1) ადამიანი; 2) კრებ. 
ხალხი, კაცობრიობა.  

адамал д (-о,-ца; - ) ადამიანობა, 

ადამიანურობა.  

адамийზედს. ადამიანური; адамий оамал 

ადამიანური ჩვევები.  

адар მასდ. სირბილი, რბენა. 

аз ნაცვ.მე (ერგ.) 

азат д (-о,-аца; -) აზატი, 

გათავისუფლებული ყმა. 

азатле я (-но, -нца; -) თავისუფალი, 

დამოუკიდებელი. 

*ай/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 1) აღება 

(იღებს), აწევა, გადიდება, გაზრდა. 

айенна моттит я (-о,-аца; -аш я) მაღლობი 

(ზედმიწევნით: აწეული, ამაღლებული 

ადგილი; ზეგანი).  

айлам д (-о,-ца; -) მსოფლიო; სამყარო. 

айп д (-о, -аца; -аш д) ნაკლი, ზადი, 

დეფექტი, სენი.  

айпарг //  чолакха саг   в, я (-а, -аца; -аш б) 

ხეიბარი, საპყარი.  

*айп/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда)  ობ. მხ.,ერთგზ. დასახიჩრება 

(ასახიჩრებს), დამახინჯება.  

*айп/-д-ала (-доал, -даълар, -даьннад, -

даргда)  ერთგზ. დასახიჩრება 

(სახიჩრდება), დამახინჯება.  

*айп-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахарга)  მრავალგზ. დასახიჩრება 

(ასახიჩრებს ხოლმე), დამახინჯება.  

айп доацаზედს. უნაკლო, უზადო. 

უდეფექტო.  

айпдола ზედს. დეფექტიანი, დეფექტის 

მქონე, ზადიანი.  

айпе ზედს. დეფექტიანი; ავადმყოფური, 

არაჯანსაღი.  

айра1 д (-о, -аца; -аш д) ლანჩა, ძირი 

(ფეხსაცმლისა). 

айра2  д (-о, -аца; -) ზუმფარა.  

айра3  д (-о, -аца; -) თათარა (ხილისა).  

айсаნაცვ. თვითონ. 

айхаზედს. ერთსულოვანი, შეთანხმებული. 

айхе  я (-но, -нца; -) სიმჭიდროვე, 

სიმკვრივე.  

айхьаза1ზედს. მოურიდებელი, კადნიერი.  

айхаза2ზმნს. მოურიდებლად, კადნიერად, 

უბოდიშოდ.  

айхьазал я (-о, -ца; -) მოურიდებლობა, 

კადნიერება, არათავმდაბლობა. 

*айхьаз/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 
განებივრება (ანებივრებს), გათამამება. 

*айхьаз/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. ზრდილობის 
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ფარგლებიდან, ნორმებიდან გასვლა 

(გადის). 

*айхьаз/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ. 
ზრდილობის ნორმებიდან გაყვანა 

(გაჰყავს), ზრდილობის ნორმების 

დაუცველობა. 

айхье1ზედს. მორცხვი, თავმდაბალი, 

მორცხვი, მოკრძალებული. 

айхе ზმნს. მორცხვად, მორიდებულად, 

მოკრძალებულად. ~ лела 

მოკრძალებულად მოქცევა (იქცევა). 

айхьазоზმნს. (ცოტა) თავხედურად, 

კადნიერად, ურცხვად, უტიფრად. ~ ала 

უტიფრად თქმა. 

акნაწილ. (უარყ.) არა, არ.  

*аккхал/-в-аха (-вода, -вахар, -вахав, -

гIоргва)სუბ. მხ., ერთგზ. ტრანსში 

ჩავარდნა (ვარდება 

акха1ზედს. გარეული, ველური; ~ циск 

გარეული კატა. 

акха2ზმნს. მრისხანედ, მძვინვარედ; 

ველურად; საზარლად;  

акха боргIал я (-о,-ца; -аш я) ხოხობი; ~ хоза 

оалхазар да ხოხობი ლამაზი ფრინველია. 

*акха/-д-а ძккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 
გაველურება (აველურებს). 

*акха/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გაველურება 

(ველურდება). 

*акха/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ. გაველურება 

(აველურებს ხოლმე).  
*акха/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ.,ერთგზ.გაველურება 

(ველურდება). 

*акха/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გაველურება 

(ველურდება). 

акхажIал/и д (-е, -еца; -еш д) ენოტი (ზედმ. 

გარეული ძაღლი).  

акха котам я (-о, -ца; -аш я) როჭო; 

გარეული ქათამი. 

акхал  д (-о, -ца; -) ველურობა, სიველურე.  

акха саг в, я (акхача сага, акхача сагаца; акха 

нах б) ველური, ბარბაროსი (ზედმიწევით: 

გარეული, ველური კაცი, ადამიანი).  

ала1 б (-ано, - анца; -) ალი; кIерама ~ 

სანთლის შუქი. 

ала2(оал, аьлар, аьннад, аргда ) ერთგზ. თქმა 

(იტყვის); წარმოთქმა (წარმოთქვამს); ~ атта 

да, кхоачашде халагIа да თქმა ადვილია, 

შესრულებაა ძნელი.  

ала3 (ул, илар, илад, уларгда ) ერთგზ. წოლა 

(წევს), დება (დევს), გდება (გდია); паргIата 

~ მშვიდად წოლა.  

алам д (-о,-ца; -аш д) გრამატ. შემასმენელი. 

аламбекъа б (-о, -аца; -аш д) ჭოკი (ეთნოგ. 
ომში დაღუპულის საფლავზე აღმართული 

თუნუქის ალმიანი ჭოკი).  

алап  д (-о, -аца; -аш д) ასო;  доккха ~ 

მთავრული ასო, ასომთავრული.  

алап/и д (-е, -еца; -еш д) ხელფასი, 

ჯამაგირი; ~ хьаэца ხელფასის აღება.  

алар1მასდ. თქმა, წარმოთქმა; გამოთქმა; 

нийса ~ სწორი გამოთქმა; 

მართმეტყველება, სწორმეტყველება. 

алар2მასდ. წოლა, დება, გდება; ~ кIордаду 

წოლა მომაბეზრებელია.  

алача я (-о, -аца; -аш я) ლაფშა, იაბო; 

შესაბმელი ცხენი.  

алинг  д (-о, -аца; -аш д) ყაყაჩო.  

алкхашк я (-о, -аца; -аш я) შოშია; ~ ягIа гаьн 

тIаშოშია ტოტზე ზის. 

алсамზმნს. საკმარისად, ბლომად, უხვად.  

*алсам/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 
გადიდება (ადიდებს, გაადიდებს); აწევა. 

*алсам/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ.,ერთგზ. გადიდება 

(გადიდდება); აწევა; хий ~ мег  წყალმა 

შეიძლება აიწიოს; წყალი შეიძლება 

ადიდდეს. 

*алсам/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ.  გადიდება 

(ადიდებს ხოლმე; გადიდდება ხოლმე).  

алтаз д (-о, -аца; -) ატლასი (ქსოვილი). 
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алха (оалх, аьлхар, аьлхад, оалхаргда) წეწა 

(წეწს), ჩეჩა (ჩეჩს); тха ~ მატყლის ჩეჩა. 

алханзаზედს. დაუჩეჩელი; ~ тха 

დაუჩეჩელი მატყლი; დაუწეწავი მატყლი. 

алххаზმნს. მხოლოდ.  

алхьекхашк я (-о, -аца; -аш я) წერაქვი; ~ 

хьаэца  წერაქვის აღება. 

амал д (-о, -ца; -) სამსახური;  эскарера ~ 

არმიაში სამსახური. 

амал де (амал ду, амал дир, амал даьд, амал 

дергда) სამსახური (მსახურობს). 

амалт д (-о, -аца; -аш д) დავალება; 

лоархIаме ~ მნიშვნელოვანი დავალება. 

амалт/ де (амалт ду, амалт дир, амалт даьд, 

амалт даргда) დავალება (დაავალებს), 

მინდობა (მიანდობს). 

амар1 я (-о, -ца; -аш я) порча, колдовство; ~.  

Колдовство. 

амар2д (-о,-ца; -д) ბრძანება; паччахьа~ 

პრეზიდენტის ბრძანება. 

аммаკავშ. მაგრამ, მაინც, ამასთან ერთად; 

амнасташ я (-; -а,-ца) ვოლიერი, ბაკი.  

анайист // анаюх  я (-о, -аца; -) ჰორიზონტი 

(აღმოსავლეთით). 

анасаз // анасиз. შორისდ. ოჰ, ვაი.  

анаш д (-; -а,-ца) რევმატიზმი, ტეხა; дIа ца 

доала ~ ქრონიკული რევმატიზმი. 

анийზედს.რევმატული; ~ лазар 

რევმატული დაავადება. 

апар д (-о, -ца; -аш д) ღარი (წისქვილისა); ~ 

оттаде ღარის დაყენება. 

ара ზმნს. გარეთ, ქუჩაში; ~ шийла я გარეთ 

ცივა. 

ара/ада (-уд, -идар, -иддад, -ударгда) 

მრავალგზ. გა[მო]ვარდნა (გამოვარდებბა 

ხოლმე) 

*ара/-д-ада (-дод, -дедар, -деддад, -

додаргда) ერთგზ. გა[მო]ვარდნა 

(გამოვარდება) 

*ара/-д-аккха (-доаккх, -даьккхад, -

доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. გა[მო]ყვანა 

(გა[მო]იყვანს) 

*ара/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გა[მო]სვლა 

(გა[მო]ვა) 

*ара/-д-аха1 (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გა[მო]ყვანა 

(გა[მო]იყვანს ხოლმე) 

*ара/-д-аха2 (-дода, -дахар, -дахад, -горгда) 

გა[მო]სვლა (გა[მო]ვა), გარეთ გა[მო]სვლა 

*ара/-д-ахьа (-хьо, -дихьар, -дихьад, -

хьоргда) ერთგზ. გა[მო]ტანა (გა[მო]იტანს) 

*ара/-д-ига (-дуг, -дигар, -дигад, -угарда) 

ერთგზ. გა[მო]ყვანა (გა[მო]იყვანს) 

*ара/д-овда (-довд, -дайдар, -дайддад, -

довгаргда) სუბ. მრ.,ერთგზ. გა[მო]ვარდნა 

(გა[მო]ვარდება) 

*ара/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнна-д, -

доврг-д-а) სუბ. მრ., ერთგზ. გა[მო]სვლა 

(გა[მო]ვა) 

*ара/-д-увла (-дувл, -даийлар, -дийннад, -

дувргда) სუბ. მრ.,მრავალგზ. გა[მო]სვლა 

(გა[მო]ვა ხოლმე) 

ара/кхахьа (-кхухь, -кхихьар, -кхихьад, -

кхухьаргда) მრავალგზ. გა[მო]ტანა 

(გა[მო]იტანს ხოლმე) 

ара/кховда (-кховд, -кхайдар, -кхайдад, -

кховдаргда) ერთგზ.გა[მო]ყოფა 

(გა[მო]ყოფს) 

*ара/кховда-д-е (-кховдаду, -кховдадир, -

кховдадаьд, -кховдадергда)ერთგზ. 
გა[მო]ყოფა (გა[მო]ყოფს), გაცემა (გასცემს) 

ара/кховса (-кховс, -кхайсар, -кхайсад, -

кховсаргда) ობ. მრ., ერთგზ. გადაგდება 

(გადააგდებს); გადაყრა 

ара/кхосса (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда) ობ. მხ., ერთგზ. გადაგდება 

(გადააგდებს); გარეთ გასროლა 

ара/кхувда (-кхувд, -кхийдар, -кхийдад, -

кхувдаргда) მრავალგზ. 
გა[მო]ყოფა(გა[მო]ყოფს ხოლმე) 

*ара/кхувда-д-е (-кхувдаду, -кхувдадир, -

кхувдадаьд, -кхувдадергда) მრავალგზ. 
გა[მო]ყოფა (გა[მო]ყოფს ხოლმე) 
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ара/кхувла (-кхувл, -кхийлар, -кхийлад, -

кхувларгда)  მრავალგზ. გა[მო]ყვანა 

(გა[მო]იყვანს ხოლმე) 

ара/кхувса (-кхувс, -кхийсар, -кхийсад, -

кхувсаргда)  მრავალგზ. გადაგდება 

(გადააგდებს ხოლმე); გარეთ გასროლა 

ара/къада (-къад, -къедар, -къедад, -

къадаргда)  ერთგზ. გახედვა (იხედება), 

გამოჩენა, ერთი წამით გამოკრთომა 

ара/лалла (-лоалл, -лаьллар, -лаьллад, -

лоалларгда)  ობ. მხ., ერთგზ. გა[მო]გდება 

(გა[მო]აგდებს) 

ара/лахка (-лоакх, -лаьхкар, -лаьхкад, -

лоахкаргда)  ობ. მრ., ერთგზ. გა[მო]გდება 

(გა[მო]აგდებს ხოლმე) 

ара/лелха (-лелх, -лийлхар, -лийхад, -

лелхаргда)  მრავალგზ. გა[მო]ვარდნა 

(გა[მო]ვარდება ხოლმე), გა[მო]ხტომა; 

გა[მო]გდება 

*ара/лелха-д-е (-лелхаду, -лелхадир, -

лелхадаьд, -лелхадергда)  ობ. მრ., 
მრავალგზ. გა[მო]გდება (გა[მო]აგდებს 

ხოლმე), განდევნა, გა[მო]ძევება 

ара/лехка (-лехк, -лийхкар, -лийхкад, -

лехкаргда)  მრავალგზ. გა[მო]გდება 

(გა[მო]აგდებს ხოლმე), გამოყრა 

ара/оза (-оз, -эзар, -эзад, -озаргда)  ერთგზ. 
გა[მო]ტანა (გა[მო]იტანს, გა[მო]თრევა, 

გაჭიმვა 

*ара/оза-д-е (-озаду, -озадир, -озадаьд, -

озадергда)  ერთგზ. გა[მო]წევა 

(გა[მო]სწევს), გა[მო]თრევა 

арара1ზმნს. გარედან; ~ чухьажа გარედან 

შეხედვა (შეიხედავს). 

арара2ზედს. გარეშე, უცხო; ~ саг გარეშე 

კაცი, ადამიანი. 

арара3ზედს. მინდვრისა, სტეპისა; ~ 

баьцовгIаш მინდვრის მცენარეულობა. 

ара/сатта (-сотт, -сеттар, -сеттад, -соттаргда)  

ეხრთგზ.  გარეთ გადახრა (იხრება); 

გადაბრეცა. 

ара/сетта (-сетт, -сийттар, -сийттад, -

сеттаргда)  მრავალგზ.  გარეთ გადახრა 

(იხრება ხოლმე); გადაბრეცა. 

ара/такха (-токх, -текхар, -текхад, -

токхаргда)  ერთგზ. გამოძრომა 

(გამოძვრება), გამოხოხვა, გამოფორთხება. 

ара/текха (-текх, -тийкхар, -тийкхад, -

текхаргда)  მრავალგზ. გამოძრომა 

(გამოძვრება ხოლმე), გამოხოხვა, 

გამოფორთხვა. 

*ара/текха-д-е (-текхаду, -текхадир, -

текхадаьд, -текхадергда)  მრავალგზ. 
გა[მო]თრევა (გა[მო]ატრევს ხოლმე) 

*ара/токха-д-е (-токхаду, -токхадир, -

токхадьад, -токхадергда)   გა[მო]თრევა 

(გა[მო]ათრევს) 

ара/увза (-увз, -ийзар, -ийзад, -увзаргда)  

მრავალგზ. გა[მო]ჭიმვა (გა[მო]ჭიმავს), 

გამოზიდვა 

*ара/увза-д-е (-увзаду, -увзадир, -увзадаьд, -

увзадергда)  გა[მო]ჭიმვა (გა[მო]ჭიმავს), 

გა[მო]ზიდვა 

*ара/уда-д-е (-удаду, -удадир, -удадаьд, -

удадергда)  მრავალგზ. იძულებით გარეთ 

გაყვანა (გაიყვანს) 

ара/хеца (-хец, -хийзар, -хийзад, -хецаргда)  

გარეთ გა[მო]შვება (გა[მო]უშვებს) 

арахьа ზმნისართი გარეთ 

ара/хьада (-хьад, -хьедар, -хьеддад, -

хьадаргда)  ერთგზ. გარეთ გავარდნა 

(გა[მო]ვარდება), გარეთ გა[მო]ქცევა, 

გაქანება 

ара/хьажа (-хьож, -хьежар, -хьежад, -

хьожаргда),  ერთგზ. გარეთ გა[მო]ხედვა 

(გა[მო]იხედავს), გამოჩენა 

ара/хьакха (-хьокх, -хьекхар, -хьекхад, -

хьокхаргда)  ერთგზ. გა[მო]ხვეტა 

(გა[მო]ხვეტს) 

арахьара ზმნისართი  არემარე, მიდამო 

арахье  я (-но, -нца; -наш я) არემარე, 

მიდამო 

ара/хьеда (-хьед , -хьийдар, -хьийддад, -

хьедаргда)  მრავალგზ. გარეთ 

გა[მო]ვარდნა (გა[მო]ვარდება ხოლმე), 

გარეთ გა[მო]ქცევა 
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ара/хьежа (-хьеж, -хьийжар, -хьийжад, -

хьежаргда)  მრავალგზ. გარეთ გა[მო]ხედვა 

(გა[მო]იხედავს ხოლმე), გამოჩენა 

ара/хьекха (-хьекх, -хьийкхар, -хьийкхад, -

хьекхаргда)  მრავალგზ. გა[მო]ხვეტა 

(გა[მო]ხვეტავს ხოლმე)  

ара/хьелха (-хьелх, -хьийлхар, -хьийлхад, -

хьелхаргда)  გა[მო]ხტომა (გა[მო]ხტება) 

ара/эккха (-эккх, -ийккхар, -ийккхад, -

эккхаргда)  ერთგზ. გა[მო]ვარდნა 

(გა[მო]ვარდება), გა[მო]ხტომა 

*ара/эккха-д-е (-эккхаду, -эккхадир, -

эккхадаьд, -эккхадергда )  ერთგზ. გარეთ 

გა[მო]გდება (გა[მო]აგდებს 

аргIа1 я (-о, -аца; -аш я) რიგი, ჯერი 

аргIа2 д (-о, -аца; -аш д) ქედი, სერი 

аргIа3  д (-о,-аца; -аш д) ზვინი 

аргIа йоацаზედს. უადგილო ადგილას, 

უდროო დროს; უადგილო 

аргIагIаზმნს. რიგრიგობით 

аргIан1ზედს. მორიგი, რიგითი 

аргIан2ზედს. რიგობითი (გრამატ.) 

аргIаш я (-; -а, -ца) კაკანი, კრიახი 

арда (оард, аьрдар, аьрдад, оардаргда)  

ლეწვა (ლეწავს), გალეწვა 

ардакх я (-о,-аца; -аш д) ფიცარი. 

ардакха ზედს. ფიცრისა, ფიცრული; ~ карт 

ფიცრის ღობე. 

арданзаზედს. გაულეწავი; ~ кIа გაულეწავი 

ყანა. 

аре я (-но,-нца; наш я) ვაკე, ბარი, მინდორი 

ველი; გაშლილი სივრცე; სტეპი; гобаьккха 

~ яр გარშემო სტეპი იყო. 

аренზედს. მინდვრისა, სტეპისა, ველური. 

аркъ я (-о,-аца; -аш я) ტურა. 

аркъалზმნს.  გულაღმა, პირაღმა. 

*аркъал/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда)  ობ. მხ., ერთგზ. 
გადაბრუნება (გადააბრუნებს), 

გადატრიალება; გულაღმა გადაბრუნება 

*аркъал/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)  სუბ. მხ., ერთგზ. გადაბრუნება 

(გადაბრუნდება), გადატრიალება; 

ამოტრიალება (ამოტრიალდება); გულაღმა 

დაწოლა. 

*аркъал/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)  მრავალგზ. გადაბრუნება 

(გადაბრუნდება ხოლმე), გადატრიალება; 

ამოტრიალება (ამოტრიალდება ხოლმე). 

*аркъал/-д-етта (-детт, -дийттар, -дийттад, -

деттаргда)  მრავალგზ. გულაღმა ძირს 

დაგდება (აგდებს ხოლმე), ზურგზე 

დაგდება.  

*аркъал/-д-овла (-довл, -дайлар, -даийннад, 

-довргда)  სუბ. მრ., ერთგზ. ამობრუნება 

(ამობრუნდება), ამოტრიალება,  გულაღმა 

დაწოლა, ზურგზე დაწოლა. 

*аркъал/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда)  მრავალგზ. ამობრუნება 

(ამობრუნდება ხოლმე), ამოტრიალება,  

გულაღმა დაწოლა, ზურგზე დაწოლა. 

аркъал/кхета (-кхет, -кхийтар, -кхийтар, -

кхийттад, -кхетаргда)  გულაღმა დაცემა 

(ეცემა). 

аркъал/кхосса (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда)  ობ. მხ., ერთგზ. გულაღმა 

დაგდება (დააგდებს), ზურგზე დაცემა 

(დასცემს); довхо ~ მოწინააღმდეგის 

ზურგზე დაგდება. 

*аркъал/кхосса-д-ала (-кхоссаду, -

кхоссаделар, -кхоссаденнад, -кхоссалургда) 

სუბ. მხ.,ერთგზ. ყირაზე გადასვლა 

(გადადის). 

аркъал/кхувса (-кхувс, -кхийсар, -кхийсад, -

дхувсаргда)  მრავალგზ. გულაღმა სროლა 

(ისვრის ხოლმე).  

аркъал/лелха (-лелх, -лийлхар, -лийлхад, -

лелхаргда) მრავალგზ. ყირაზე გადასვლა 

(გადადის ხოლმე). 

аркъал/сатта (-сатт, -сеттар, -сеттад, -

сатаргда) ერთგზ. ამოღუნვა (ამოიღუნება), 

გულაღმა გადახრა 

аркъал/сетта (-сетт, -сийттар, -сийттад, -

сеттаргда)  მრავალგზ. ამოღუნვა 

(ამოიღუნება ხოლმე), გადახრა 
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аркъал/тасса (-тосс, -тессар, -тессад, -

тоссаргда)  ერთგზ. გულაღმა დაგდება 

(დააგდებს), გულაღმა დაყრა 

аркъал/тоха (-тох, -техар, -техад, -тохаргда)  

ერთგზ. გულაღმა დაცემა (დასცემს), 

დაგდება 

аркъал/тувса (-тувс, -тийсар, -тийсад, -

тувсаргда)  მრავალგზ. გულაღმა დაგდება 

(აგდებს ხოლმე) 

аркъалъ/эккха (-эккх, -иккхар, -иккхад, -

эккхаргда)  სუბ. მხ., ერთგზ. პირაღმა 

დაწოლა (დაწვება), გულაღმა დაგდება 

(დაეგდება) 

арч д. ჭირხლი, თრთვილი 

астагIаზედს. კოჭლი 

астагIал  д (-о,-ца; -) სიკოჭლე, კოჭლობა 

астагI/лелха (-лелх, -лийлхар, -лийлхад, -

лелхаргда) მრავალგზ. კოჭლობა (კოჭლობს 

ხოლმე) 

астагI/теIа (-теI, -тийIар, -тийIад, -теIаргда)  

ოდნავ კოჭლობა (კოჭლობს) 

ата (оат, аьтар, аьтад, оатаргда)  (და)ნაყვა 

(ნაყავს), დაფშვნა, დამსხვრევა 

атагIаზმნს. ხეობაში, ველზე, ჭალაში 

атагIе я (- ено, - енца; -енаш я)  ხეობა, 

ველი, ჭალა 

атар მასდ. (და)ნაყვა,(და)ფხვნა 

атта1ზედს. ადვილი, იოლი 

атта2ზმნს. ადვილად, იოლად; 

მოხერხებულად 

аттагIаზმნს. უფრო ადვილად, უფრო 

მსუბუქად 

аттал //оаттал  я (-о, -ца; -) ხელსაყელი 

პირობები 

ах я (-ане, -анеца; -аш я) ნახევარი 

ах-ахზმნს. სანახევროდ (მაგ., გაყოფა), 

შუაზე (მაგ., გაყოფა) 

ах- баийса я (-о,-аца; -) შუაღამე 

ах-гIайре я (-но, -нца; -наш я) 

ნახევარკუნძული 

ах-сахьат д (-о,-аца; -) ნახევარი საათი 

ах-шу д (ах-шеро, ах-шераца; -) ნახევარი 

წელი, ნახევარწელი 

ах-шераზედს. ნახევარი წლისა 

аха1(оах, аьхар, аьхад, оахаргда)  ხვნა (ხნავს) 

аха2(ух, ихар, ихад, ухаргда)  მრავალგზ. 
სიარული (დადის) 

аха3(ух, ихар, ихад, ухаргда)   დენა (დის, 

სდის), ჟონვა (ჟონავს) 

*ах/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда)  ობ. მხ.,ერთგზ. შუაზე 

გაყოფა (ყოფს), ტოლად გაყოფა//გაჭრა 

*ах/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)  ერთგზ. შუაზე გაყოფა (იყოფა) 

*ах/-д-аха (-доах, -даьхар, да-ьхад, д-

оахаргда)  მრავალგზ. შუაზე გაყოფა (ყოფს 

ხოლმე) 

*ах/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда)  მრავალგზ. შუაზე გაყოფა (იყოფა 

ხოლმე) 

ахка1  д (-но, -нца; -) ზაფხული 

ахка2 д (-о, -аца; -аш д) ნაგვერდული, 

ყუაფიცარი 

ахка3 (ухк, ихкар, ихкад, ухкаргда)  

მრავალგზ. სუბ.მრ. წოლა (წვანან), დება; 

აწყვია, ალაგია 

ахка4 (оахк, аьхкар, аьхкад, оахкаргда)  

ბარვა (ბარავს) 

ахканზედს. ზაფხულისა, საზაფხულო 

ахкарг д (-о,-аца; -аш д) ბებერა, ბუშტი 

ахке я (-но, -аца; -наш я) უფსკრული 

ахкканზმნისართი მთელ ზაფხულს, 

ზაფხულის განმავლობაში 

ахга д(-но, –нце; -) ფული 

ахьа (охь, эхьар, эхьад, охьаргда)  ფქვა 

(ფქვავს), დაფქვა 

ахIშორისდ. ох (восклицание при боли)  ოჰ 

ахI ала (ахI оал, ахI аьлар, ахI аьннад, ахI 

аргда)  ერთგზ. დაკვნესება (დაიკვნესებს), 

ამოკვნესა, ამოგმინვა 

ахI яха (ахI йоах, ахI яьхар, ахI яьхад, ахI 

яхаргда)  მრავალგზ. დაკვნესება 

(დაიკვნესებს ხოლმე), ამოკვნესა, 

ამოგმინვა 

ахIа //ахIиშორისდ. აი, ხომ 

ашараზედს. ხმისა, სახმო, მჟღერი 

аштаркх- котам я (-о, -ца; -аш я)  ციცარი 
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                                                       Аь 

 

аьშორისდ. ოი, ვაი 

аькх в, я (-а, -аца; -аш б) დამსმენი, 

მაბეზღარა, ჯაშუში 

аькха1 //аькхийზედს. ჯაშუშისა, 

ჯაშუშური, საჯაშუშო 

аькха2  д (аькхо, аькхаца; оакхарий д) მხეცი, 

ნადირი 

аькхе я (-ено, -енца; -) ნადირობა 

аькхеზმნს. სანადიროდ 

аьла1ზედს. თივისა 

аьла2в (аьлано, аьланца; аьлий б) თავადი, 

ბატონი 

аьлал д (-о, -ца; -) თავადობა, ბატონობა, 

მბრძანებლობა 

аьланზედს. თავადისა, თავადური 

аьлашхаზმნს. თავადურად, ბატონკაცურად 

аьлдит д (-о, -аца; -аш д) ჭორი, კილვა; 

შარი, ცელი 

аьлдитаზედს. შარიანი, საშარო 
аьлдитанча в, я (б), -аш, (-а,-ца; -аш) 

ჭორიკანა 

аьли д (аьле, аьленца; аьлеш д) ხრამი, ხევი; 

უფსკრული 

аьлх я (-о, -аца; -аш я) სალესი (ქვა) 

аьннар де (аьннар ду, аьннар дир, аьннар 

даьд, аьннар дергда)  დაჯერება 

9დაუჯერებს), გაგონება (გაუგონებს) 

аьрга1я (-о,-аца; -аш я) ჭილოფი 

аьрга2ზედს. მოუმწიფებელი, უმწიფარი, 

მკვახე 

аьрда ზედს. მარცხენა 

аьрдагIа1ზედს. ცელქი, ანცი; თავხედი, 

უტიფარი; დაუდგრომელი 

аьрдагIа2ზმნს. მარდად, მკვირცხლად; 

ანჩხლად, ჭირვეულად, ნებიერად 

аьрдехьа ზმნს.. მარცხნივ, მარცხნით, 

ხელმარცხნით 

аьрдехьара ზმნს. მარცხნიდან 

аьрдиг1 в, я (-о,- аца; -аш б) ცაცია 

аьрдиг2 д (-о, -аца; -аш д) მარცხენა ხელი 

аьрзи я (-е,-еца; -еш я) არწივი 

аьрхIаზედს. ჩლუნგი, ბლაგვი 

*аьрхI/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

დაჩლუნგება (დაჩლუნგდება) 

*аьрхI/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დაჩლუნგება (აჩლუნგებს) 

аьсала1ზედს. თავმდაბალი, მორიდებული, 

მოკრძალებული, თავდაჭერილი 

аьсала2ზმნს. წყნარად; მორიდებულად 

аьст я (-о, -аца; -аш я) საფხეკი; ხვეწი 

аьттаზედს. მარჯვენა 

аьттехьа1ზმნს. მარჯვნივ 

аьттехьа2ზმნს. ახლო, ახლოს, შორიახლოს 

аьттехьа а3ზმნს. სრულიადაც, სრულიადაც 

არ, სრულებითაც, სულაც 

аьттехьараზმნს. მარჯვნიდან 

аьттиг1 в, я (-о, -аца; -аш б) ცაციის 

ანტონიმი 

аьттиг2 д (-о, -аца; -) მარჯვენა ხელი 

аьтто//аьттув б (-но,-нца; -) წარმატება, 

გამარჯვება 

аьттув/бала (-боал, -баьлар, -баьннаб, -

баргба)  გამოსვლა (გამოვა), მოხერხება 

аьттув болашზმნს. წარმატებით, 

წარმატებულად 

аьхинг д (-о, -аца; -аш д) შალის ძაფი 

аьхкиზმნს. ზაფხულში, ზაფხულობით 

аьшк1 д (-о, -аца; -аш д)  რკინა, თუნუქი 

аьшк2я (-о, -аца; -аш я) უთო 

аьшкал  б (-о, -ца; -аш д)  აქანდაზი 

аьшканпхьар в, я (-а, -аца; -аш б) მჭედელი 

аьшкапхьоале я (-е, -еца; -еш я) სამჭედლო 

аьшкасаьрг б (-о, -аца; -аш д) მავთული 

аьшк/ етта (-етт, -йийттар, -йийттай, -

еттаргья)  მრავალგზ. დაუთოება 

(დააუთოებს ხოლმე) 

аьшк/ тоха (-тох, -техар, -тохаргья)  

დაუთოება (დააუთოებს) 

аьшк/ хьакха (-хьокх, -хьекхай, -хьокхаргья)  

ერთგზ. დაუთოება (აუთოებს) 

аьшк/ хьекха (-хьекх, -хьийкхар, -хьийкхай, 

-хьекхаргья)  მრავალგზ. დაუთოება 

(აუთოებს ხოლმე) 

аьшшахьშორისდ. ოჰ, ვაი  

                                                               Б 

*ба1იხ. да1 
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*ба2იხ.  да2 

*бааიხ. даа 

*баа  (бац) ზმნისართიმართლა, 

ნამდვილად, სინამდვილეში, არ(ა) 

*бага1იხ. дага 

бага2ზმნს. პირში 

багах1ზედს. ზეპირი 

багах2ზმნს. ზეპირად, სიტყვიერად 

баге я (-но, -нца; -наш я) პირი; баге ма етта 

ნუ ყბედობ (ლაყბობ), ნუ ილანძღები 

баге леярმასდ. ყბედობა, ლაყბობა, 

ლაქლაქი 

*бадаიხ. дада 

*бажа1იხ. дажа1ქვისლი 

бажа2 в (-а, -аца; -аш б)ფიჭვი 

база я (-о,-аца; -аш я) ვაჭრობა (ვაჭრობს) 

базар е (базар ю, базар йир, базар яьй, базар 

ергъя)   

бай1 б (баьво, баьца; баьш д)  

*бай2იხ.дай2 

*бай3იხ.дай3 

*байбалаიხ. дайдала 

*байбеიხ. дайде 

байракх  я (-о,-аца; -аш я) დროშა, ბაირაღი 

*бакха1იხ. дакха1 

*бакха2იხ. дакха2 

*бакха3იხ. дакха3 

бакъ1 я (-о,-аца; -аш я) კვიცი 

бакъ2//бакъ дий из! შორისდ.  მართლა! 

მართალია! 

бакъ3ზედს. მართალი, სამართლიანი; 

უმწიკვლო 

бакъахьара1ზედს. გარეგანი, გარეთა, პირი 

(ქსოვილის) 

бакъахьара2ზედს. სწორი, სამართლიანი; 

ზრდილი, ზრდილობიანი, წესიერი 

бакъахье я (-но,-нца; -наш я) (საგნის) წინა 

პირი, გარეგანი (მხარე) 

бакъдар1д (бакъдолчо, бакъдолучунца; -) 

ჭეშმარიტება, სიმართლე 

бакъдар2მასდ. გამართლება 

*бакъ/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გამართლება (ამართლებს); დამოწმება 

(ამოწმებს), დამტკიცება 

бакъдоацар д (-чо, -чунца; -) ტყუილი, 

სიცრუე 

бакъилг я (-о,-аца; -аш я) კვიცი 

бакъ/ле (-лув, -лийр, -лийннав, -лувргва)  

სიმართლის ლაპარაკი (ლაპარაკობს) 

бакъ/хила (-хул, -хилар, -хиннад, -хургда)  

მართლად ყოფნა (არის, არის ხოლმე) 

*бала1 იხ. Дала1 

*бала2იხ.дала2 

*бала3იხ.дала3 

*бала4იხ. дала4 

бала5 б (-ано,-анца; -аш д) უბედურება, 

მწუხარება 

*бала6იხ. дала6 

бала хьега (бала хьег, бала хьийгар, бала 

хьийгаб, бала хьегаргба)  ტანჯვა 

(იტანჯება), წვალება (წვალობს, ეწვალება), 

წამება 

балам б(-о, -ца; -аш д) მხარი 

балаш б (-; -а, -ца) პური (ქერისა) 

баллалцаიხ. даллалца 

балха 1. ზედს. სამუშაო, შრომითი; 2. 

ზმნის. სამსახურში 

баппа д (-о, -аца; -аш д) ბაბუაწვერა 

барიხ. Дар 

барайттаრიცხვ. თვრამეტი 

барайттазаრიცხვ. თვრამეტჯერ 

барайттазлагIаრიცხვ. მეთვრამეტეჯერ 

барг1 б (-о, -аца; -аш д) ჩლიქი 

барг2 я (-о, -аца; -аш я) ერთგვარი წერაქვი, 

თოხი 

баргал  д (-о,-ца; -аш д)  ბორკილი, დუშაყი 

баргI б (-о, -аца; -аш д) ერთგვარი 

ბაბუაწვერა 

*бардаიხ. дарда 

*баржа1იხ. даржа1 

*баржа2იხ. даржа2 

барзкъа д (-о, -аца; -аш д)  ტანსაცმელი 

баркал ნაწ. გმადლობ(თ) 

баркал ала (баркал оал, баркал аьлар, баркал 

аьннад, баркал аргда)   მადლობის თქმა 

(იტყვის), მადლობის გადახდა 

(გადაუხდის) 

баркалдоаца ზედს. უმადური 
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*барстаიხ. дарста 

*берстаიხ. дерста 

барт б (-о,-аца; -аш д) კოცნა, ამბორი 

барта/аха (-ух, -ихар, -ихад, -ухаргда)  

მრავალგზ. შეთანხმება (შეათანხმებს 

ხოლმე) 

бартагIаზმნს. თანხმობაში, კავშირში 

бартаза ზმნს. თანხმობის გარეშე, 

შეუთანხმებლად 

барталზმნს. პირქვე 

*бартал/-д-аккха (-доакх,  -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда)  ობ. მხ., ერთგზ. 
გადაპირქვავება (გადააპირქვევებს), 

გადმოპირქვავება 

*бартал/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ-ში, 
ერთგზისიგადაპირქვავება(გადაპირქვავდე

ბა), გადმოპირქვავება 

*бартал/-д-аха (-доах,  -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ.მრ., მრავალგზისი 

გადაპირქვავება (გადააპირქვავებს ხოლმე), 

გადმოპირქვავება 

барт баккха (барт боаккх, барт баьккхар, 

барт боаккхаргба)  ერთგზ. კოცნა (აკოცებს), 

ამბორი (ეამბორება) 

барт баккхарმასდ. კოცნა, ამბორი 

бартбар მასდ. შეთანხმება, მორიგება 

бартбе (бартбу, бартбир, бартбаьб, 

бартбергба)  მორიგება (მოურიგდება), 

შეთანხმება (შეუთანხმდება) 

барт/бетта (-бетт, -бийттар, -бийттаб, -

беттаргба)  ლანძღვა (ილანძღება), გინება 

*барта/-д-аха (-дода, -дахар, -дахад, -

гIоргда) ერთგზ. შეთანხმება 

(შეუთანხმდება), მორიგება 

барт-хоаттам б (-о,-ца; -) რელიგ. დაკითხვა, 

ჩვენების ჩამორთმევა 

бартхо в, я (-чо, -чунца; -й б) თანამოაზრე, 

მოკავშირე 

барт ца хиларმასდ. შეუთანხმებლობა 

барт  эгIар д (-о,-ца; -) ჩხუბი, უთანხმოება; 

განხეთქილება 

бархIრიცხვ. რვა 

бархIаззаრიცხვ. რვაჯერ 

бархIазлагIа რიცხვ. მერვეჯერ 

барч1 я (-о,-аца; -амаш я) პირი (ტომრისა და 

მისთ.) 

барч2 д (-о,-аца; -амаш д) თოკი, შესაკრავი 

басар д (-о,-ца; -аш д) საღებავი 

*басар/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

შეღებვა (შეღებავს)  

басар тоха (басар тох, басар техар, басар 

техад, басар тохаргда)  შეღებვა (შეღებავს) 

басарийზედს.ჭრელი, ნაირფეროვანი, 

ფერადფერადი 

басар хьакха (басар хьокх, басар хьекхар, 

басар хьекхад, басар хьокхаргда)  ერთგზ. 
შეღებვა (შეღებავს) 

басилг я (-о,-аца; -аш я) ლოყა 

*баста იხ. Даста  

бат я (-о,-аца; -амаш я) სახე, პირისახე; 

დინგი, დრუნჩი 

бата1ზედს. ფასადური, წინა მხარე 

бата2იხ. дата2 

*батта3იხ. датта3 

*баттIаიხ. даттIа 

*баха1იხ. даха1 

*баха2იხ. даха2 

*баха3იხ. даха3 

*баха4იხ. даха4 

баха5 (боах, баьхар, баьхаб, боахаргба)  

მრავალგზ. მიჩვევა (მიაჩვევს ხოლმე), 

შეჩვევა 

баха (бахараш) მიმღ. 
*бахка1იხ. дахка1 

*бахка2იხ. дахка2 

*бахка3იხ. дахка3 

*бахка4იხ. дахка4 

бахьа1 б (-о,-аца; -аш д)  

*бахьа2იხ. дахьа2 

*бахьа3იხ. дахьа3 

бахьан д (-о,-ца; -аш д)  

бахьан доацаზედს.  
бахьанеზმნისწ. 
*бац  იხ. дац 

*баца (боац, баьцар, баьцаб, боацаргба)  

შრომა 

*баша1იხ. даша1 
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*баша2იხ. даша2 

*баша3იხ. даша3 

башха1ზედს. შესანიშნავი, მშვენიერი 

башха2ზედს. განსხვავებული, სხვადასხვა 

башха3ზმნს. შესანიშნავად 

башхало я (-но,-нца; -наш я) განსხვავება; 

თავისებურება, განსაკუთებულობა 

баI б (-о,-аца; -аш д) ნარშავა, თავცეცხლა; 

ბირკავა 

*баIа იხ. даIа 

*баьд/-д-ерза (-дерз, -дийрзар, -дийрзад, -

дерзаргда)  დაბნელება (ბნელდება), 

ჩამობნელება 

*баьд/-д-ерзаде (-дерзаду, -дерзадир, -

дерзадаьд, -дезаргда)  დაბნელება 

(დააბნელებს) 

баьде1ზედს. მუქი 

баьде2ზმნის. სიბნელეში 

баьдел 1) я (-о, -ца; -) სიბნელე 

баьри в (-ечо , -ечунца; -еш б) მხედარი; 

ვაჟკაცი 

баьрче я (-но, -нца; -) მოძვ. საპატიო 

ადგილი (სტუმრისა) 

*бассаიხ. дасса 

баьцакомар я (-о,  -аца; -аш я) ხელნდრო, 

მარწყვი 

баьццара ზედს. მწვანე 

баьчча  в (-ас, -аца; -аш б)  ბელადი, 

წინამძღოლი, მეთაური 

*бе1იხ. де1 

*бе2იხ. де2 

*бе3იხ. де3 

бе-башхаზმნს.განურჩევლად; სულ ერთია 

*бебаიხ.Деда 

бег б (-о, -аца; -аш б) ხუმრობა 

*бегаიხ. дега  

*бегабала იხ. дегадала 

*бегабеიხ. дегаде  

бегаш бе (бегаш бу, бегаш бир, бегаш баьб, 

бегаш бергба)  ხუმრობა (ხუმრობს) 

бегашха//бегаштаზმნს. ხუმრობით 

бедар я (я), -аш,-о,-   ბუმბული 

бедоацаზედს. გულგრილი 

бежан д (-о,-ца; -аш д)  საქონელი, 

პირუტყვი; მსხვილფეხა რწოსანი 

პირუტყვი 

бежана дулх  д (-о,-аца; -)  საქონლის 

ხორცი 

бежIу в (-но,-нца; -й б) მწყემსი 

(საქონლისა) 

*беза1იხ. деза1 

*беза2იხ. деза2. 

*беза4იხ. деза4 

*беза5იხ. деза5 

*безабала1იხ. дезаала1 

*безабала2იხ. дезаала2 

безам б (-о,-ца; -)  

*безбе1 ხ. дезбе1 

*безбе2იხ. дезбе2 

*бека იხ. дека 

бекарг я (-о,-аца; -аш я) გუგული 

бекарга бутт б (бекарга бетто, бекарга 

беттаца; -)  მოძვ. მაისი (სუტყვასიტყვით: 

გუგულის თვე) 

бекх б (-о,-аца; -аш д) ტყაპუჭი; ბეწვეული, 

ტყავი 

бекхам б (-о,-аца; -) შურისძიება, 

შურისგება; სამაგიერო, სანაცვლო 

*бекъа1იხ. декъа1 

бекъа2 б (-о,-аца; -ий д) 

*бекъаიხ. декъа 

*бекъабалаიხ. декъадала 

бел я (-о,-аца; -аш я)  ნიჩაბი (რკინისა) 

*белаიხ.дела 

*белабеიხ.деладе 

белаж я (-о,-аца; -) მხარი 

белам б (-о,-ца; -) სიცილი, სასაცილო რამ; 

იუმორი 

беламеზმნს. სახუმარო, იუმორისტული 

*белгал/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхаад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 
შენიშვნა (შენიშნავს), აღნიშვნა (აღნიშნავს) 

*белгал/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)   სუბ. მხ., ერთგზ. განსაზღვრა 

(განისაზღვრება), გარკვევა (გაირკვევა), 

გამორკვევა 
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*белгал/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)  ობ. მრ.,მრავალგზ. შენიშვნა 

(შენიშნავს ხოლმე), აღნიშვნა (აღნიშნავს 

ხოლმე) 

*белгал/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

შენიშვნა (შენიშნავს), შემჩნევა, 

ყურადღების მიპყრობა 

белгалдош д (-о,-аца; -аш д) გრამატ. 

ზედსართავი სახელი 

белгалзаზმნს. გაურკვევლად 

белгало я (-но,-нца; -наш я) ნიშანი 

белггала1ზმნს. შესამჩნევად, ცხადად, 

აშკარად; 

белггала2ნაწ. სწორედ 

белггала3ზედს. შესამჩნევი, ორიგინალური 

белггала//белггаზმნს. გარკვევით, 

ნამდვილად 

бели д (-е,-еца; -еш д) კვერცხის გული 

*беллаიხ. делла 

*беллабалаიხ. делладала 

*белхаიხ. делха 

*белхабеიხ. делхаде  

белхий б (-; белхаша, белхашца) 

კოლექტიური დახმარება ვინმესთის, ნადი, 

მამითადი 

бер1д (-о,-аца; -аш д) ბავშვი, ყრმა, ჩვილი 

бер2 б (-о,-аца; -аш д) ხევი, ღარტაფი, ხრამი 

берагIа ზედს. ფეხმძიმედ 

берал д (-о,-ца; -) ბავშვობა, ყრმობა 

берашхаზედს. ნორჩი, მცირეწლოვანი 

берд1б (-о,-аца; -аш д) უფსკრული 

берд2 б (-о,-аца; -аш д) წისქვილის 

ბორბალი 

бер дарმასდ. ბავშვის გაჩენა 

бердоацаმიმღ. უშვილო 

*берза1იხ.  дерза1 

*берза2იხ. дерза2 

*берзабе1იხ. дерзаде1 

*берзабе2იხ. дерзаде2 

берза кIаз/а (-о,-аца; берза каьзий я) მგლის 

ლეკვი 

*берзанიხ. дерзан 

*берзанбаккхаიხ. дерзандаккха 

*берзанбала იხ. дерзандала 

*берзанбахаიხ. дерзандаха 

*берзан/-б-овла (-бовл, -бийлар, -байнаб, -

бовргба) სუბ. მრ., ერთგზ. გაშიშვლება 

(გაშიშვლდება), გატიტვლება 

*берзанбувлаიხ. дерзандувла 

берзахზმნს. მგელივით, მგლურად 

берий ზედს. საბავშვო, ბავშვური 

берий беш  я (-о,-аца: -амаш я) საბავშვო 

ბაღი 

беркат д (-о,-аца; -) ბარაქა, სიუხვე 

беркате ზედს. ბარაქიანი, უხვი 

*берригаნაცვ. იხ. деррига 

бертиг  я (-о,-аца; -аш я) ჩექმის (წაღის...) 

ყელი 

берхIа б (-о,-аца; -) მარილწყალი, წათხი 

берцаზედს. ფეტვისა 

берца кхокха б (-о,-аца; -рч д)  ზოოლ. 

სტვენია 

*бесаз/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда)  ობ. მხ., ერთგზ. 
გაუფერულება (გააუფერულებს), 

გაფერმკრთალება 

*бесаз/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)  სუბ. მხ.,ერთგზ. გაუფერულება 

(გაუფერულდება), გაფერმკრთალება 

*бесаз/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)  ობ. მრ., მრავალგზ. 
გაუფერულება (გააუფერულებს ხოლმე), 

გაფერმკრთალება 

*бесаз/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда)  სუბ. მრ., მრავალგზ. 
გაუფერულება (გაუფერულდება ხოლმე) 

бес-бесараზედს. ფერად-ფერადი, 

სხვადასხვაფერი 

бестаიხ. деста 

*бестабеიხ. дестаде 

*бетта1იხ. детта1 

*бетта2იხ. детта2 

бетта3ზედს. მთვარიანი, მთვარისა 

бетта4ზედს. თვიური, თვისა 

бетт-беттаზმნს. ყოველთვიურად; 

беттадуарг(-о, -аца, -аш    д) ბოტან. 

ბოლოკი, თვისბოლოკი 
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беттала  ზედს. მთვარიანი 

*беха1 იხ. деха1 

*беха2 იხ. деха2 

*беха3 იხ. деха3 

бекх  მხ. Б (-о,-аца;-) დანაშაული, ბრალი 

бехка1 იხ. дехка1 

бехка2 იხ. дехка2 

бехказа  ზედს.უდანაშაულო, უბრალო 

бехк баккха (бехк боаккх, бехк баьккхар, 

бехк баьккхаб, бехк боаккхаргба) 

ერთგზ.საყვედური (უსაყვედურებს), 

ყვედრება (აყვედრებს) 

бекхаз|-д-|аккха ( -доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.გამართლება 

(გაამართლებს) 

бехказ|-д- |ала (вала, бала, яла) (-доал, -

даьлар, -даьннад, -даргда) სუბ. 

მხ.გამართლება (გაიმართლებს) 

бехказ|-д-|аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ.გამართლება 

(გაამართლებს ხოლმე) 

бехказ|-д-|овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ.გამართლება 

(გაამართლებენ) 

бехказ|-д-|увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) სუბ. მრ.გამართლება 

(გაამართლებენ ხოლმე) 

бехкам б(д),-аш,-о,-ца აკრძალვა, აღკვეთა; 

ტაბუ 

бехкама ზმნს. პირობით 

бехк баха (бехк боах, бехк баьхар, бехк 

баьхаб, бехк боахаргба) 

მრავალგზ.საყვედური (უსაყვედურებს 

ხოლმე), საყვედურის თქმა 

бехк ма каккха შორისდ. ბოდიში(თ), 

მაპატიე(თ) 

бехке  ზედს.პატივსაცემი, საპატიო 

бехкебар მასდ. დადანაშაულება, 

დაბრალება 

бехке|-б-|е (бехкеву, бехкевир, 

бехкеваьв,бехкевергва) დადანაშაულება 

(ადანაშაულებს), დაბრალება 

бехкевола  ზედს.დამნაშავე 

бехке-д-оаца  ზედს.უდანაშაულო 

бехкеотта (-отт, -эттар, -эттад, -оттаргда) 

სუბ. მხ.ერთგზ.დაბრალება (იბრალებს) 

беш я (-о,- аца; - амаш, я)  ბაღი (ხეხილისა) 

*беша1ზმნისართი იხ. деша1 

беша2  ზმნს. ბაღში 

беша3 ზედს. ბაღისა, ბოსტნისა 

бешахо в,я (б),-й,-чо,-чунца მებაღე 

бешто//бошто  я(я),-й,-ц,-ца  ჩებიჩი (ერთი 

წლის მამალი თხა) 

*бига იხ. дига. 

*бижа იხ. дижа. 

*биза1 იხ. диза1 

*биза2 იხ. диза2 

бий (-но,-наца; -наш  д) მუშტი 

бийда  ზედს. უმი, ნედლი 

бийса1 (-о, -аца -аш,я) ღამე 

бийса2 ზედს.გაბერილი 

бийсан ზმნს. ღამით 

бийсанара  ზედს.ღამისა, ღამინდელი 

бийсашха ზმნს. ალიონზე, განთიადისას 

бийста  ზედს.იხ. д ийста  

бийтта რიცხ.იხ. дийтта 

бийттаза რიცხ.იხ. дийттаза 

бийттлагIа რიცხ.იხ. дийттлагIа 

*бикъа1 იხ. дикъа1. 

*бикъа2 იხ. дикъа2. 

*бикъа3 იხ. дикъа3. 

*бикъа4 იხ. дикъа4. 

*бикъа5 იხ. дикъа5. 

*бикъбе იხ. дикъбе. 

*била1იხ. дила1. 

*била2იხ. дила2. 

бирса  ზედს.მკაცრი, მრისხანე, სასტიკი, 

ულმობელი 
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бирсал სუბ. მხ. я (о,-ца) ბრაზი, ბოღმა, 

ჯავრი 

бирсде (бирсду, бирсдир, бирсдаьд, 

бирсдергда)  გაბრაზება (აბრაზებს), 

გაჯავრება, გაბოროტება 

*биса იხ. диса. 

*биста იხ. диста. 

*битаსუბ. მრ.იხ.  дита1. 

*биттаიხ. дитта2. 

*биткъа იხ. диткъа. 

*биткъабе იხ. диткъабе. 

*биткъал იხ. диткъал. 

*бицбала//дицле იხ. дицдала//дицле. 

*бицбе იხ. дицде. 

*биъ იხ. диъ. 

*биазза იხ. диазза. 

*биълагIа იხ. диълагIа. 

бо д (-но,-нца, -й   д)  

бобашк я (-о,-аца,-аш)  იხვი 

*боабе1იხ. доаде1. 

*боабе2იხ. доаде2. 

*боагабе იხ. доагаде. 

боад//боадо  я (-оно//но, -онца//-нц; ) 

სიბნელე, წყვდიადი 

боад бола ( боад бол, боад белар, боад 

беннаб, боад боларгба) დაბნელება 

(ბნელდება) 

боадж//бодж  я(-о,-аца,-аш, я) ნიშანი, ჭდე, 

ნაჭდევი; 

боал1 б (-о,-аца;-аш,-б)  მინდი 

боал2 б(-о, -аца;-аш   д) ალუბალი; 

ალუბლის ხე 

*боаллабе1იხ. доалладе1. 

*боалабе2იხ. доаладе2. 

боамбар я(-о,-ца; аш  я) ბზიკი, კრაზანა 

боамби б(-е,-еца;-еш д) ბამბა 

боанг я(-о,-аца; -аш я) მახე, ხაფანგი 

боара я(-о,-ца,-аш я) 

боарам б(-о,-ца; -) საზომი 

боарамза1 ზედს.უზომო, განუზომელი 

боарамза2ზმნს. უზომოდ, განუზომლად 

боарамбоаца  ზედს.უზომო, განუზომელი 

боаржа|-б-|е (-бу, -бир, -баьб, -бергба) 

გაშლა (გაშლის), გაფენა (გაფენს) 

боарз б(-о,-аца, -аш д) ბორცვი, ყორღანი 

боарха  ზედს.ჭრელი 

*боассабе იხ.доассаде. 

*боаттIабе იხ. доаттIаде. 

боахам б (-о,-ца; -аш д) ქონება, მეურნეობა 

боахамза  ზედს. უთადარიგო, უყაირათო; 

უპატრონო 

*боахкабе იხ. доахкаде. 

*боаца იხ. доаца. 

*боккха იხ. доккха. 

*боккхийбе იხ. доккхийде. 

бокъо йола  ზედს. უფლებამოსილი 

бокъо йоаца  ზედს.უუფლებო 

бокъон  ზედს.უფლებრივი 

борц б берцо, берцаца. ფეტვი 

*бохьбала იხ. дохьдала. 

*бохьбе იხ. дохьде. 

*боацабе იხ. доацаде. 

*боацо იხ. доацо. 

бов1 (бов, байра, байнаб, бовргба) დაკარგვა 

(იკარგება), გადაკარგვა, გაუჩინარება  

бов2 я(-но,-наца;-наш я) ბუ 

*бовда იხ. довда. 

*бовза იხ. довза. 

*бовла იხ. довла. 

*бовха იხ. довха. 

бог я (бегаш, бего;  бегаш  я) კოპი 

бога д (-о,-аца;-аш д) თასი, ღრმა ჯამი 

богапхьид я(о,-аца; -арч,- я)  კუ 

*богIа იხ. догIа. 

бод б ( бедо, бедаца; бедаш  д) ცომი 

бодж я(-лой,-о,-аца я) ვაცი, ბოტი 

*божа1იხ.იხ. дожа1.ожа1. 

божа2 იხ. дожа2 
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*божабе იხ. дожаде. 

божал я(-о,-ца,-аш  я) ბოსელი, გომი, 

გომური 

*бокхабе იხ. докхаде. 

*боккхал იხ. доккхал. 

*бокъхабе იხ. докъаде. 

*бокъабала იხ. докъадала. 

бокъо я ( -но,-нца; –наш я ) უფლება; 

სამართალი, კანონი; ნებართვა 

бокъо яла1 ( бокъо лу, бокъо елар, бокъо 

еннай, бокъо лургья) ერთგზ. გამართლება 

(გამართლდება) 

бокъо яла2   (бокъо лу, бокъо елар, бокъо 

еннай, бокъо лургья) ერთგზ. ნების 

დართვა (ნებას დართავს); ნების მიცემა 

бокъонца//боккъала ზმნს. ნამდვილად, 

მართლა 

боккъала შორისდ.გეთაყვა, გთხოვ(თ) 

боккъала ზმნს. მართლა, ნამდვილად 

*бола იხ. дола. 

*болабала იხ. доладала. 

*болла1იხ. долла1. 

*болла2იხ. долла2. 

*болабе იხ. долабе. 

болак я(-о,-аца;-аш я) მიწავაშლა 

болам б(-о,-ца,-аш д) მოძრაობა, ტემპი 

болат სუბ. მხ. д(-о,-аца) ფოლადი 

болх б(-о,-аца,-аш д) მუშაობა, საქმე 

болхло в,я (-чо,-чунца;- й    б) მუშა, 

მოსამსახურე, თანამშრომელი 

бора  ზედს.წაბლისფერი, წაბლა 

боргIа  ზედს.ფერადი, მუქიფერადი 

боргIал я(-о,-ца,-аш я) მამალი 

борд  д(-о,-аца;-аш  д) ბაგე, ტუჩი 

борз я (берза, берзаца; бертий   я) მგელი 

*борстбе იხ. дорстде. 

борцакх я(-о,-аца;-аш я) მაჩვი 

борша  ზედს.მამალი, ხვადი 

бос б (бесо,  бесаца бесаш д)  ფერი 

босбоаца  ზედს. უფერო, უფერული 

босбуарг я(-о,-аца,-аш я) მუწუკი, 

ფერიმჭამელა 

босе1 я(-но,-нца;-наш я) ფერდობი 

босе2 ზედს.ფერდობზე  

босса იხ. досса 

*боссабе იხ. доссаде. 

*ботабе იხ. дотаде. 

ботт1 б(д), бетташ, бетто, беттаца ყდა, 

გარეკანი 

ботт2 б(бетто, беттаца;бетташ д) ქარქაში 

ботта იხ.  дотта 

*боха იხ. доха. 

*бохабе1იხ. дохаде1. 

* бохабе2იხ. дохаде2. 

* бохабала იხ. дохадала. 

бохам б (-о,-ца; -) უსიამოვნება, წყენა 

бохам баккха ერთგ. (- боаккх, - аьккхар, - 

баьккхаб, - моаккхаргба) შეწუხება 

(შეაწუხებს) 

бокх б(-аро,-арца; -арашд) გარსაკრავი 

*бохка1იხ. дохка1. 

*бохка2იხ. дохка2. 

*бохка3იხ. дохка3. 

*боахкабе იხ. доахкаде. 

*бохьбала იხ. дохьдала. 

боча  ზედს. ნაზი, სათუთი 

бочабIар д (-о,-аца; -аш  д) კაკალი, ნიგოზი 

боча-д-ала (вала, яла, бала) (-доал, -даьлар, 

-даьннад, -даргда) განაზება (განაზდება), 

გასათუთება 

боча-д-аккха (-доаккх, -даьккхар,- 

даьккхад,-доаккхаргда)  განაზება 

(გაანაზებს) 

бочал д(-о,-ца; - ) სინაზე, სითათუთე 

*бошабе იხ. дошаде. 

боъ б(-о,-аца; -аш д)  ერთგვარი ნიორი 

бу я(-но,-нца; -наш я) საქათმე 

*буабе1იხ. дуаде1. 
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*буабе2იხ. дуаде2. 

Був-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад,-доаккхаргда)  

Був-д-ала(-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)  

Був-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)  

Був-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

доргда)  

Був-д-увла  (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дургда)  

бувзам б(-о,-ца,-аш  д) კავშირი 

*бувса იხ. дувса. 

*бувха იხ. дувха. 

*бувца1იხ. дувца1. 

*бувца2იხ. дувца2. 

*бувша იხ. дувша. 

*бувшабе იხ. дувшаде. 

*бужабе1იხ. дужаде1. 

*бужабе2იხ. дужаде2. 

букара1 ზედს.მოხრილი, მოკუზული 

букара2 ზმნს. მოხრით, მოკუზვით  

букаратаIа (-теI, -теIар, -теIад, -таIадргда) 

ერთგზ. მოხრა (მოიხრება), ქედის 

მოდრეკა, მოკუზვა 

букаръаха (-ъух, -ъихар, -ъихад, -ъухаргда) 

მრავალგზ. შეფერხება (შეფერხდება), 

წაბორძიკება (წაბორძიკდება) 

букъ б(-о,-аца,д) бовкъамаш ზურგი 

букъатехк я(-о,-аца; -аш я) ხერხემალი 

бумбарг я(-о,-аца,-аш  я) ხოჭო 

бунг я(-о,-аца,-аш я) ქოხი 

буни я(-е,-еца; - ) მოძვ. ფლორა, მცენარეთა 

სამყარო 

бургат я(-о,-аца,-аш я) პატარა საზამთრო 

бургац а(-о,-аца,-аш  я) ბურთი 

бурдолг б(-о,-аца,-аш д) ღამურა 

буржал я(-о,-ца,-аш я) ხელბორკილი 

бурилг я(-о,-аца,-аш я) სორსალი, გუნდა 

бурилгмоза б(-ий,-о-,-аца д) ანტ. ბაზი 

буртиг б(-о,-аца,-аш  д) მარცვალი 

бурув1 я( буро, буроца; бурош я) ციხე, ციხე-

სიმაგრე 

бурув2 д(буро,буроца; бурош д) ბურღი 

бурч  д(-о,-аца) წიწაკა, პილპილი 

бурчолг б(-о,-аца;-аш  д) საქანელა 

бус//бусса ზმნს. ღამით 

бусса ზმნს. ყოველღამ 

бусиехарг я(-о,-аца,-аш я) ზოოლ. ჭოტი, 

ბუკიოტი 

бутт1 б(бетто, беттаца;бетташ д) თვე 

бутт2  б, бетто, беттаца მთვარე 

бутув  ზედს.მკვრივი 

бух б(-о,-аца) ფსკერი, ძირი 

бух боаца  ზედს.უძირო 

бухе ზმნს. ქვეშ, დაბლა 

бухетоха  (-тох, -техар, -техад, -тохаргда) 

ერთგზ. დაგება (დააგებს), მოფენა (მოფენს, 

მოაფენს) 

буххе ზმნს. ფსკერზე, ძირზე 

бухь б(бовхьо, бовхьаца;бовхьаш д) 

კენწერო, მწვერვალი, თხემი 

бухье ზმნისართიკენწეროზე, მწვერვალზე, 

თხემზე  

буххьера1 ზედს.ზედა, ზემო 

буххьера2 ზედს.ქვედა, ქვემო 

бухьедовла(-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ.წვერზე (თხემზე, 

მწვერვალზე), ასვლა (ადის, ავა), 

კერნწეროზე ასვლა 

бухьиг б(-о,-аца,-аш д) წვეტი, წვერი 

буххье ზმნს. სწორედ კენწეროზე 

буц я(баьцо,баьцаца;баьцаш я) ბალახი 

буц-аре  я(-но,-нца,-наш я) სათესი, 

ფართობი, მინდორი 

бIагал-д-аккха(-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. 

ყბადაღება (ყბად აირებს), გახმოვანება 
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бIагоръаха  (-ъух, -ъихар, -ъихад, -ъухаргда) 

მრავალგზ. დავბრუდახვევა (თავბრუ 

ეხვევა) 

бIагIара1 ზედს.ელამი 

бIагIара2 ზმნს. ალმაცერად, ირიბად 

бIагIархьажа   (-хьож, -хьежар,-хьежад, -

хьожаргда) ერთგზ. ალმაცერად ყურება 

(ალმაცერად უყურებს) 

бIал  б (-о,-аца;-аш д) 1. ფენა, შრე; 2.ხელი 

(თამაშში), პარტია 

бIалг б(-о,-аца;-аш д) ნატეხი (მაგ., შაქრისა) 

бIар1 д(-о,-аца;-аш д) კაკალი, ნიგოზი 

бIар2  б(-о,-аца) ძეხვის მსგავსი ეროვნ. 

საჭმელი 

бIарахьажа   (-хьож, -хьежар, -хьежад, -

хьожаргда) ერთგზ. შეხედვა (შეხედავს) 

бIарашдуарг//тарсал я(-о,-аца;-аш я) ციყვი 

бIарг  б(-о,-аца;-аш д) თვალი 

бIаргагу  ზედს.შესამჩნევი, დასანახი 

бIаргIа ногIар  д(-ас,-ца;-аш  д) ქუთუთო 

бIаргаса д (бIаргасино, бIаргасинца; -) 

მხედველობა, თვალთახედვა 

бIарга сердал  я (-о,-ца) მხედველობა; 

თვალის ჩინი 

бIаргашдайна  ზედს.უთვალო, ბრმა 

бIаргмеца//бIармеца  ზედს.ხარბი, ძუნწი 

бIаргтоха (-тох, -техар, -техаб,-тохаргба) 

ერთგზ. მონახულება (მოინახულებს), 

ერთმანეთის მონახულება 

бIаргхила (-хул,-хилар,-хиннаб, -хургба) 

გათვალვა (გათვალავს), თვალის ცემა  

бIаргцIацкъам   д(-о,-ца;-аш д)  წამწამი 

бIарз  я(-о,-аца,-аш я) ჯოხი 

бIарза  ზედს.ბრმა, უსინათლო 

бIарзал  я (-о,-ца; -) სიბრმავე 

бIарздаккха (-доаккх, -даьккхар,-даьккхад,-

доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. გაბრაზება 

(გააბრაზებს), განრისხება 

бIарздала   (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. გაბრაზება 

(გაბრაზდება), განრისხება 

бIарздаха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ერთგზ. გაბრაზება (გააბრაზებს) 

бIарздовла (-довл,-дайлар, -дайннад,-

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ.  გაბრაზება 

(გაბრაზდება), განრისხება 

бIарчча1ზედს. მთელი, მთლიანი 

бIарчча2ზმნს. მთლად, მთლიანად 

бIасае  (басаю,басайир, басаяьй, басаергья) 

თვალით მინიშნება (მიანიშნებს), თვალის 

ჩაკვრა 

бIастам   б(-о,-ца,-аш д)  ყუა 

бIаь რიცხ.ასი 

бIаьзза რიცხ.ასჯერ 

бIаьсти1  я (-ено, енца) გაზაფხული 

бIаьсти2ზმნს. გაზაფხულზე 

бIаьха1  ზედს.გრძელი 

бIаьха2ზმნს. გრძლად, სიგრძით 

бIаьхбала (-лу,-белар, -беннаб, -лургба)  

დაგრძელება (დაგრძელდება), წაგრძელება 

бIаьхбе (-бу,-бир, -баьб, -бергба) 

დაგრძელება (დააგრძელებს), წაგრძელება 

бIегIинг  я(-о,-аца,-аш я)  ნაბადი, ქეჩა 

бIеха1 ზედს.ჭუჭყიანი, ტალახიანი, 

უსუფთაო, დასვრილი 

бIеха2ზმნს. უსუფთაოდ 

бIехал  б(-о,-ца,-аш д) ჭუჭყი, სიბინძურე 

бIехдала   (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ. თხუპნა (ითხუპნება), გასვრა, 

თითხნა 

бIехде (ве, бе, е) ( бIехду, бIехдир, бIехдаьд, 

бIехдергда) თხუპნა (თხუპნის), დასვრა, 

თითხნა 

бIиж  д(-о,-аца, -аш  д) უკანონო შვილი 

бIоагIа  б(-ий, -о, -аца  д) ბოძი, სვეტი 

бIоалагIа რიცხ. მეასე 

бIоаржам1  я(-о,-ца;-аш  я) თექის ჩექმა 
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бIоаржам  б(-о,-ца,-аш  б) წინდები (შალის, 

ხელით ნაქსოვი) 

бIоахбала1 (-лу, -белар, -беннаб, -лургба)  

გათბობა (გაათბობს) 

бIоахбала2 (бIоахлу, бIоахбелар, 

бIоахбеннаб, бIоахлургба) გათბობა 

(გათბება) 

бIу  б( -во,-ца) ჯარი 

бIухо  в(б),-й,-чо,-чунца   მეომარი, 

მებრძოლი, ჯარისკაცი 

бIы б(бIенаш, бIено,бIенаца;бIенаш д) ბუდე 

 

в 

 

вá1ნაწ.ჰეი! 

вá2იხ. Дá2 

ваа (вуъ, виар, виав, вуаргва)  ჭამა (ამს), 

მირთმევა (მიირთმევს) 

ваба б(-д,-о, -аца;-аш)კეტი 

вáга იხ. д-áга 

вада იხ. д-ада2 

вададай  შორისდ. გამოხატავს გაოცებას, 

გაკვირვებას, აღშფოთებას, სინანულს: ოი, 

ვაი 

важа იხ. д-ажа 

вай1ნაცვ.ჩვენ 

вай2 ნაცვ. ჩენი 

вай3  იხ. д-ай3 

вайвала იხ. д-айвала1 

вайвар ნაცვ. ჩვენი, ჩვენი საკუთარი 

вайга  ზედს.მსუბუქი 

вайгал д(-о,-ца) სიმსუბუქე 

вайнах//вейнах б(-а,-аца) ვაინახი (ჩეჩენი ან 

ინგუში), ვაინახები (ჩეჩნები და ინგუშები) 

вайнаьха  ზედს.ვაინახური 

вáккха1 შედგენილ ზმნათა მეორე ფუძე, 

მაგ., унзар-в-аккха  შეშინება, დაფრთხობა 

вáккха2 ობ. მხ. ერთგზ.  იხ. д-áккха1 

вáккха3  (воаккх, ваьккхар, ваьккхав, 

воаккхаргва) ობ. მხ. ერთგზ. გადარჩენა 

(გადაარჩენს), შველა 9უშველის), ხსნა 

(იხსნის) 

вáккха4 (воаккх, ваьккхар, ваьккхав, 

воаккхаргва) ობ. მხ. ერთგზ. შეძენა 

(შეიძენს), მიღება, გამომუშავება 

ваккха5 (воаккх, ваьккхар, ваьккхав, 

воаккхаргва) ობ. მხ. ერთგზ. ჩართვა 

(ჩართავს), შეჩვევა (შეაჩვევს), მიჩვევა 

(მიაჩვევს) 

вакха (вакх, векхар, векхав, вакхаргва) წოვა, 

მოწოვა (მოწოვს) 

вала1იხ. д-ала2 

вала2იხ. д-ала1 

вала3იხ. д-ала3 

вала4 (воал, ваьлар, ваьннав, варгва) 

გადასვლა (გადის, გავა), გადალახვა (მაგ., 

წინაღობისა), გარევა (მაგ., წყალში) 

вала5 (воал,ваьлар, ваьннав, варгва)  

მოკვეთა (მოიკვეთება), უარის თქმა (უარს 

იტყვის), უარყოფა 

вала6(воал,ваьлар, ваьннав, варгва) შედგომა 

(შეუდგება), მიჩვევა (მიეჩვევა), ზიარება, 

მონაწილედ გახდომა 

валар მასდ. სიკვდილი, მოკვდომა 

валара  ზედს. სიკვდილისა, სასიკვდილო 

валла (воалл, ваьллар, ваьллав, воалларгва)  

ყოფნა (იმყოფება), რაიმეში მყოფობა 

валлалца1ზმნს. სიკვდილამდე, 

გარდაცვალებამდე 

вáллалца2ზმნს. დაბადებამდე, გაჩენამდე 

вáллалца3ზმნს. ბოლომდე, 

დამთავრებამდე, დასრულებამდე 

ванчIар в(-а,-ца;-аш, б) აყლაყუდა, ახმახი 

вар я(-о,-аца) ობი 

варбаст  я(-о,-аца;-аш,я) დიდი ურო 

вар|-д-|ола (вардол,варделар, варденнад, 

вардоларгда) დაობება (დაობდება) 
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варжа (варж,ваьржар, ваьржав,варжаргва) 

გაშხლართვა (გაიშხლართება) 

варста იხ. д-арста 

варш я(-о,-аца)  ტევრი, უღრანი 

вас я(-о,-аца; -)  წყენა 

васкет д(-о,-аца;-аш, д) ანდერძი 

васки  ზედს. უდაბური ადგილი, 

მიუდგომელი ადგილი 

васта იხ. даста 

ватта იხ. д-атта 

ваттIа იხ. д-аттIа 

ваха1იხ. д- аха2 

ваха2д- аха1 

вáха3д- аха3 

вáха4д- аха4 

вáха5(воах, ваьхар, ваьхав, воахаргва) 

მრავალგზ. მიჩვევა (მიეჩვევა), ჩართვა, 

ჩათრევა 

ваханза1ზმნს. საღად, გონივრულად, 

ფხიზლად 

ваханза2ზმნს. ადგილზე, წაუსვლელად 

(ადგილზე ყოფნა) 

вахар-лелар д   ცხოვრება, ყოფა 

ваххалца ზმნს. დათრობამდე 

вахьа1 (вухь, вихьхар, вихьав, вухьаргва) 

გაბედვა (გაბედავს), უშიშრობა 

вахьа2იხ. д-ахьа2 

вац  ნაწილ. არა (არ არის, არ იმყოფება) 

ваца  იხ. д-аца 

ваша1იხ. д- аша1 

ваша2იხ. д- аша3 

вáша3იხ. д- аша2 

ваIад я(-о,-аца;-аш я) გადაწყვეტილება, 

დადგენილება 

ваьндиг д(-о,-аца;-аш д) მორი, კუნძი 

ваьр1 я(-о,-аца;-аш я) შტო, განშტოება, 

გვარი, მოდგმა 

ваьccа იხ. д-аьccа 

ве1 იხ. д-е1 

ве2 იხ.  д-е2 

веда  ზედს. ბრტყელი; ფრიალა 

ведда ზმნს. სირბილით 

вежарашха  ზედს. მოძმე, ძმური 

веза1იხ. д- еза1 

веза2იხ. д- еза2 

вéза3იხ. д- еза6 

вéза4ზმნს. აუცილებლად; საჭიროა, უნდა 

вéзавáла იხ. д-éза-д-áла 

везар შორსდ. სიყვარული (მამაკაცისა) 

везарг  в( безаргаш, -а,-аца б)  შეყვარებული 

(მამაკაცი) 

везвала იხ. იხ. д-éз-д-áла 

везве იხ. д-éз-д-е1 

везткъа იხ. д-éзткъа 

везткъалагIа  იხ. д-езткъалагIа 

векъа1 იხ. д- екъа1 

векъа2იხ. д- екъа3 

векъавала იხ. д-екъа-д-ала 

вела იხ. д-ела 

велавала იხ. д-ела-д-ала 

велаве იხ. д-ела-д-е 

велакъажа იხ. д-елакъажа 

велакъаежа  (велакъеж,велакъийжар, 

велакъийжав, велакъежаргва) 

მრავალგზ.გაღიმება (გაიღიმებს ხოლმე) 

велар მასდ. სიცილი 

велха იხ. д-елха 

велхаве იხ. д-елха-д-е 

велча ზმნს. სიკვდილის შემდეგ 

вер იხ. д-ер 

верза იხ. д-ерза1 

верза|-в-|е (-ву, -вир, -вьв, -вергва) 

განკურნება (განკურნავს), მორჩენა 

(მოარჩენს)  

верзан1 ზედს.იხ. д-ерзан1 

верзан2ზმნს. იხ. д-ерзан2 

верзанваккха ობ. მხ.იხ. д-ерзанваккха 
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верзанвувла სუბ. მხ.მრავალგზ.იხ. д-

ерзанвувла 

верзар მასდ. განკურნება, მორჩენა 

верзаргвоаца  ზედს.უკურნებელი, 

განუკურნებელი 

веррига ნაცვ. მთელი, მთლიანი 

веста იხ. д-еста 

веттавала იხ. д-еста-д-ала 

веха (вех, вийхар, вийхав, вехаргва) მოწვევა 

(მოიწვევს) 

вехка იხ. д-ехка 

вехка|-в-|ала (-лу, -велар, -веннав, -лургва) 

გაშეშება (გაშეშდება), გაშტერება 

веший воI в(веший воIо, веший 

воIаца;веший, къонгаш б) ძმისწული (ვაჟი) 

веший йоI я(веший иоIо, веший йоIаца; 

веший мехкарий б) ძმისწული (გოგო) 

вешта1ზმნს. სხვაგვრადა, სხვანაირად 

вешта2 с  მეორე მხრით 

виазза რიცხ.იხ. д-иазза 

вига ობ. მხ.ერთგზ.იხ. д-ига 

вижа იხ. д-ижа 

виза იხ. д-иза2 

визза1ზედს. ნამდვილი 

визза2 ზედს.დატვირთული, სავსე 

визза3ზმნს. სავსებით, მთლად, მთლიანად 

вий я( -но,-наца;-наш я) ანათემა 

вийтта  იხ. д-ийтта 

вийттлагIа რიცხ. იხ. д-ийттлагIа 

викал в,я (-а, -ца;- аш, б)  ელჩი, 

წარმომადგენელი 

вила იხ. д-ила 

вир д(-о, -аца; - вараш д)  ვირი, სახედარი 

вирбакъ  я(-о,-аца;-аш я)  ჩოჩორი 

вирбIарз я(-о,-аца;-аш я) ჯორი 

вирмерург//вирхьазилг д(-о,-аца;-аш д)  

ჭვინტა (ფრინველი) 

вирчим б(-о,-аца;-аш б) ერთგვარი ბალახი 

виршура я (-о,-аца) ბოტ. რძიანა 

виса იხ. д-иса 

виста1იხ. д-иста1 

виста2იხ. д-иста2 

вита იხ. д-ита 

виткъа   ზედს. იხ. д-иткъа 

вицвала იხ.  д-иц-д-ала 

виц|-в-|е (-ву, -вир,-вавв, -вергва) დავიწყება 

(ავიწყებს, დაავიწყებს) 

виъ რიცხ. იხ. д-иъ 

виълагIа  რიცხ. იხ. д-иълагIа 

во1//мо  ზედს.ცუდი, ავი, საძაგელი 

во2//мо ზმნს. ცუდად, საძაგლად 

во3 д(-но,-нца) ბოროტება, სიბოროტე, 

სიავე; ჭირი, უბედურება 

воаве1იხ. д- оа- д-е1 

воаве2იხ. д- оа- д-е2 

воагаве იხ. д-оага- д-е 

воалаве იხ.  д-оала- д-е 

воаллаве (воаллаву, воаллавир, воаллаваьв, 

воаллавергва) რაიმეში მყოფობა (რაიმეში 

ამყოფებს), ჩაკეტვა (ჩაკეტავს), შენახვა 

воаставала (воасталу, воаставелар, 

воаставеннав, воасталургва) პატიება 

(აპატიებს), თავის დანებება (თავს 

დაანებებს), დახსნა (დაეხნება) 

воатагар д(-о,-ца;-аш д) ნიანგი 

воахаве (воахаву, воахавир, воахаваьв, 

воахавергва) ცხოვრება (აცხოვრებს), ჭმევა 

(აჭმევს), შენახვა (ინახავს) 

воацаве იხ. д-оаца- д-е 

вов (вов, вайра, вайнав, вовргва) დაკარგვა 

(იკარგება, დაიკარგება) 

вовза1 იხ. д-овза1 

вовза2 ზედს. ნაცნობი 

водаве იხ. д-ода-д-е 

вож  ნაცვ. ზოგი, ზოგიერთი 

вожа ერთგზ. იხ. д-ожа1 

вожаве იხ. д-ожа-д-е 

воккха  ზედს.იხ. д-оккха 
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воккха  саг в (воккхача саго, воккхача сагаца 

; боккхий нах  б) მოხუცი, ბებერი 

воккхагIа   ზედს.უფროსი (ასაკით) 

воккхал д(-о,-ца) სიბერე 

воккхийве (воккхийву, 

воккхийвир,воккхийваьв, воккхийвергва) 

აღტაცებაში მოსვლა (არტაცებაში მოდის, 

მოვა), საკუთარი თავით ამაყობა (ამაყობს) 

вокъавала იხ. д-окъа-д-ала 

вокъаве იხ. д-окъа-д-е 

вол//мол я(-о,-ца; -)  მავნეობა, ბოროტება, 

სისაძაგლე, სიავე 

волавала იხ. д-ола-д-ала 

воллаობ. მხ.იხ. д-олла 

вор д(-о,-аца;-аш д) ჯანდაგი, 

დაუძლურებული (ცხოველი) 

ворал д(-о,-ца; -) სისუსტე, უძლურება, 

სიგამხდრე 

ворда  я(-о,-аца;-аш я) ურემი 

ворув я(я) ворош, воро, вороца  ბარძაყი 

ворхI რიცხ. შვიდი 

ворхIазза რიცხ.შვიდჯერ 

ворхIабIаь  რიცხ.შვიდასი 

ворхIлагIа  რიცხ.მეშვიდე 

восса იხ. д-осса 

воссаве (воссаву, воссавир, восаваьв, 

воссавергва) ჩაყვანა (ჩაიყვანს), ჩმოყვანა 

воти в(-е,-еца;-еш б) ბიძა 

воха იხ. д-оха 

вохаве1 იხ. д-оха-д-е2 

вохаве2იხ. д-оха-д-е1 

вохка იხ. д-охка 

вохьве იხ. д-охь-д-е 

вочадаккха ობ. მხ.ერთგზ.  (вочадоаккх, 

вочадаьккхар, вочадаьккхад, 

вочадоаккхаргда) გაფუჭება (გააფუჭებს), 

დასახიჩრება, დამახინჯება 

вочадала სუბ. მხ.ერთგზ. (вала, бала, яла) 

(вочадоал, вочадаьлар, 

вочадаьннад,вочадаргда)  გაფუჭება 

(გაფუჭდება), დამახინჯება, დასახიჩრება 

вочадаха  მრავალგზ. (вочадоах, вочадаьхар, 

вочадаьхад, вочадоахаргда) გაფუჭება 

(გააფუჭებს ხოლმე), დამახინჯება, 

დასახიჩრება 

вочадовла სუბ. მრ.ერთგზ. (вочадовл, 

вочадайлар, вочадайннад, вочадовргда) 

გაფუჭება (გაფუჭდება), დამახინჯება, 

დასახიჩრება 

вочадувла მრავალგზ. (вочадувл, 

вочадийлар, вочадийнад, вочадувргда)  

გაფუჭება (გაფუჭდება ხოლმე), 

დამახინჯება, დასახიჩრება 

воша в(б) вежарий, вошо, вешийца  ძმა 

вошаве იხ. д-оша-д-е 

вошал д(-о,-ца) ძმობა 

воI  в(б),къонгаш,-о,-аца ვაჟიშვილი, ძე 

вувлавала (вувлалу, вувлавелар, 

вувлавеннав, вувлалургва) გაშეშება 

(გაშეშდება), გახევება (გახევდება), 

გაქვავება, დამუნჯება 

вувхьа იხ. д-увхьа 

вувца იხ. д-увца 

вужаве იხ. д-ужа-д-е 

вузаве (вузаву, вузавир, вузаваьв, вузавергва) 

გაძღომა (გააძღობს), ჭმევა (აჭმევს) 

вурийтта რიცხ. ჩვიდმეტი 

вIай შორისდ. ოი, უჰ 

вIайха   ზედს.д-Iайха 

вIалла ნაცვ. არასოდეს, როდისმე 

вIалла а ზმნს. საერთოდ, ცოტაოდნად, 

მცირედით (აც) 

вIашагI//вIаший  შედგენილი ზმნის 

პირველი ნაწილი; ერთმანეთზე 

вIашагI|-д-|аккха ობ. მხ.ერთგზ.(-доаккх, -

даьккхар, -даьккхад, в-доакхаргда) 

დანაწევრება (დაანაწევრებს), ნაწილებად 

დაშლა 
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вIашагI|-д-|ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) დანაწევრება 

(დანაწევრდება),დაშლა 

вIашагI|-д-|аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) დანაწევრება (დაანაწევრებს 

ხოლმე), ნაწილებად დაშლა, დაყოფა 

вIашагI|-д-|етта (-детт, -дийттар, -дийттад, -

деттаргда) ცემა რაიმისა რაიმეზე (სცემს), 

დარტყმა (ურტყამს); შეგროვება, თავმოყრა 

вIашагI|-д-|еттадала სუბ. მრ.მრავალგზ.  (-

детталу, -деттаделар, -детталургда) შეკრება 

(იკრიბება ხოლმე, შეიკრიბება ხოლმე) 

вIашагI|-д-|екха (-декх, -дийкхар, -дийхкад, 

-дехкаргда) გადაბმა (გადააბამს), შეკვრა, 

შეკონვა 

вIашагI|-д-|овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) დაშლა (დაიშლება), დაფანტვა, 

დამსხვრევა 

вIашагI|-д-|оллаობ. მხ.ერთგზ.  (-долл, -

деллар, -деллад, -долларгда) გადაბმა 

(გადააბამს), შეკვრა, შეკრება 

вIашагI/кхета ერთგზ.  (-кхет, -кхийтар, -

кхийттад, -кхетаргда)  შეხვედრა 

(შეხვდება), შეკრება 

вIашагI/къаста  ერთგზ. (-къаст, -къастар, -

къастад, -къастаргда) გაყრა (გაიყრება), 

დაშორიშორება, აქეთ-იქით წასვლა, 

მიმოფანტვა 

вIашагI/къеста  მრავალგზ. (-къест, -

къийстар, -къийстад, -къестаргда) გაყრა 

(გაიყრება ხოლმე), დაშორიშორება 

(დაშორიშორდება ხოლმე), მიმოფანტვა 

вIашагI/къестаде მრავალგზ. (-къестаду, -

къестадир, -къестадаьд, -къестадергда)  

დაშორიშორება (დააშორიშორებს), 

მიმოფანტვა 

вIашагI/къоастаде ერთგზ. (-къоастаду, -

къоастадир, -къоастадаьд, -къоастадергда) 

დაცილება (დააცილებს), გაყრა (გაყრის), 

დაყოფა, დაშლა 

вIашагI/лата1ერთგზ.(-лат, -летар, -летад, -

латаргда) ჩხუბი (ეჩხუბება, ჩხუბობს), 

ერთმანეთთან ჩხუბი 

вIашагI/лата2  ერთგზ. (-лат, -летар, -летад, -

латаргда) შეწებება (შეეწებება), 

ერთმანეთზე მიწებება, დადუღება, 

მირჩილვა 

вIашагI/лета1მრავალგზ. (-лет, -лийтар, -

лийтад, -летаргда) ჩხუბი (ეჩხუბება ხოლმე, 

ჩხუბობს ხოლმე), ერთმანეთთან ჩხუბი 

вIашагI/лета2მრავალგზ. (-лет, -лийтар, -

лийтад, -летаргда) შეწებება (შეეწებება 

ხოლმე), ერთმანეთზე მიწებება, მირჩილვა 

вIашагI/летаде1მრავალგზ. (-летаду, -

летадир,-летадаьд, -летадергда) წაჩხუბება 

(წააჩხუბებს ხოლმე) 

вIашагI/летаде2მრავალგზ. (-летаду, -

летадир,-летадаьд, -летадергда)შეწებება 

(შეაწებებს ხოლმე), მირჩილვა 

вIашагI/лотаде1ერთგზ. (-лотаду, -лотадир, -

лотадаьд,-лотадергда)  წაჩხუბება 

(წააჩხუბებს) 

вIашагI/лотаде2ერთგზ. (-лотаду, -лотадир, -

лотадаьд,-лотадергда)  შეწებება (შეაწებებს) 

вIашагI/тасса ობ. მხ.ერთგზ.  (-тосс, -тессар, 

-тессад, -тоссаргда) გადაბმა (გადააბამს), 

ერთმანეთზე გადაბმა, შეერთება 

вIашагI/тега (-тег, -тийгар, -дийгад, -

тегаргда) მიკერება (მიაკერებს), 

ერთმანეთთან მიკერება 

вIашагI/товса (-товс, -тайсар, -тайсад, -

товсаргда) ობ. მხ. ერთგზ.  გადაბმა 

(გადააბამს), შეერთება 

вIашагI/тоха (-тох, -техар,-техад, -тохаргда) 

შეკრტება (შეკრებს), თავის მოყრა (თავს 

მოუყრის), გაერთიანება (გააერთიანებს) 
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вIашагI/тувса (-тувс, -тийсар, -тийсад, -

тувсаргда) გადაბმა (გადააბამს ხოლმე), 

შეერთება (შეართებს ხოლმე) 

вIашагI/хетта მრავალგზ. (-хетт, -хийттар, -

хийттад, -хеттаргда) გადაბმა (გადააბამს 

ხოლმე), დამაგრება, მიბმა 

вIашагI/хотта (-хотт, -хеттар, -хеттад, -

хоттаргда) გადაბმა (გადააბამს), შეკვრა 

вIашагI/хьарча  ერთგზ. (-хьарч, -хьаьрчар, -

хьаьрчад, -хьарчаргда) გადახვევა 

(გადაეხვევა) 

вIашка/оза ერთგზ. (-оз, -эзар, -эзад, -

озаргда) დაახლოება (დააახლოებს), 

ერთმანეთთან მიზიდვა, ერთმანეთთან 

მიტანა 

вIашка/узва მრავალგზ. (-увз, в-ийзар, -

ийзад, -увзаргда) დაახლოება (დააახლოებს 

ხოლმე), ერთმანეთთან მიზიდვა 

вIашка/хьажа (-хьож, -хьежар, -хьежад, -

хьожаргда) ერთმანეთის შეხედვა 

(ერთმანეთს შეხედავენ) 

вIаштIардаь   ზედს. სართულიანი 

вIаьха  ზედს. იხ. д-Iаьха 

вIаьхий1 ზედს.მდიდარი, შეძლებული 

вIаьхий2    в (-чо, -чунца; - ) მდიდარი  

ადამიანი 

вIоахвала (вIоахлу, вIоахвелар,вIоахвеннав, 

вIоахлургва) იხ. д-оах-д-ала 

вIов  я(-наш,-но,-наца я) ციხე-კოშკი 

 

Г 

Га-д-аккха   (-доаккх, -даьккхар, -

доаккхаргда) ერთგზ. დაცვა (დაიცავს) 

гажал  я(-аш,-о,-ца,-я) ბრიყვი, უზრდელი 

гажалал  д(-о,-ца ) ველურობა, სიველურე; 

ბარბაროსობა 

газа я(-о,-аца;я) თხა 

гайдолг  д(-о,-аца;-аш,-д) ვაზის ლერწი, 

მტევანი 

гайна-ганзаზმნს. ადრე თუ გვიან 

гала я(-о, -аца,-аш, я) გუნდა, გოროხი 

галаца (-лоац, -лаьцар, -лаьцад, -лоацаргда) 

მხარის დაჭერა (მხარს დაუჭერს), ხელის 

მიშველება 

гал-д-аккха  (-лдоаккх, -лдаьккхар, -

лдаьккхад, -лдоаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ. 

გაფუჭება (გააფუჭებს), წახვდენა, 

წაახვდენს 

гал-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ.  შეცდომა 

(შეცდება), მოტყუება (მოტყუვდება), 

გაფუჭება  

Гал-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. შეცდომა (შეაცდენს 

ხოლმე), მოტყუება (მოატყუებს ხოლმე), 

გაფუჭება 

Гал-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ.  ერთგზ.  შეცდომა 

(შეცდება), მოტყუება (მოტყუვდება), 

გაფუჭება 

Гал-д-увла   (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. შეცდომა (შეცდება 

ხოლმე), მოტყუება (მოტყუვდება ხოლმე), 

გაფუჭება 

гали д(-е,-еца; -еш  д) ტომარა 

гам1  б(-о,-аца;-аш, д) ასტამი, საფხეკი 

гам2  б(-о,-аца;-аш д)  თავის ქალის 

სატრეპანაციო ინსტრუმენტი 

гамаж я(-о,-ац;-аш я  ) ფურკამეჩი 

гамажа бугIа я(-о,-аца;-аш я) კამეჩი 

гамажа кIориг я(-о,-аца;-аш я) ზაქი 

гапп  я(-о,-аца) სიკოჭლე, კოჭლობა
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гаппар-д-аккха  (-доаккх,-даьккхар, -

даьккхад,-доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. 

დასახიჩრება 9დაასახიჩრებს), გახეიბრება; 

დაშავება 

Гаппар-д-ала(-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)  სუბ. მხ. ერთგზ.  დასახიჩრება 

(დასახიჩრდება) 

Гаппар-д-аха  (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. დასახიჩრება 

(დაასახიჩრებს ხოლმე) 

Гаппар-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ. დასახიჩრება 

(დასახიჩრდება) 

Гаппар-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийнад, -

дувргда) სუბ. მხ. მრავალგზ. დასახიჩრება 

(დასახიჩრდება ხოლმე) 

гар  д(-о,-аца; аш д)  ნაპოხი 

гара  я(-о, -аца; -аш я)  

კუნძი, ჯირკი, ნამორი

гара-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. 

დახრა (დახრის), გადახრაГара-д-ала1  (-

доал, -даьлар, -даьннад, -даргда) სუბ. მხ. 

ერთგზ. მოხრა (მოიხრება), დახრა 

(დაიხრება), მოდრეკა, დადრეკა, გადახრა, 

გადმოხრა 

Гара-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад-

доахаргда) მრავალგზ.  მოხრა (მოიხრება 

ხოლმე), დაიხრება (ხოლმე), მოდრეკა, 

დადრეკა 

Гара-д-овла1  (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ. მოხრა 

(მოიხრება), დახრა (დაიხრება) 

Гара-д-овла1  (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ. მიწოლა 

(მიწვება), თავის დადება 

Гара-д-увла (-дувл,-дийлар, -даийннад, -

дувргда) სუბ. მხ. მრავალგზ. მოხრა 

(მოიხრება ხოლმე) , დახრა (დაიხრება 

ხოლმე), გადახრა, გადმოხრა 

Гарахь-д-увла  (-хьдувл, -хьдийлар, -

хьдийннад, -хьдувргда) მრავალგზ. ცოტა 

ხნით დაწოლა (ცოტა ხნით დაწვება), 

წამოწოლა 

гарахье  я(-но,-нца;-наш я) დაღმართი, 

თავქვე 

гарг  я(-о,-аца;-аш я) ნამსხვრევი, ნატეხი 

гарга ზმნს. ნამსხვრევისა, ნატეხისა 

гаргааха   (-ух, -ихар, -ихад, -ыхаргда) 

მრავალგზ. მიახლოება (მიუახლოვდება 

ხოლმე) 

гаргагIерта  (-гIерт, -гIийртар, -гIийртад, -

гIертаргда) მრავალგზ. მიახლოების 

მცდელობა (მიახლოებას ცდილობს 

ხოლმე) 

гаргагIорта (-гIорт, -гIертар, -гIагертад, -

гIортаргда) ობ. მხ. მიახლოების მცდელობა 

(მიახლოებას ცდილობს) 

Гарга-д-а//гаргадола (-доагIа, -дера, -денад, 

гаргадоагIарда) სუბ. მხ. ერთგზ. 

მიახლოება (მიუახლოვდება) 

Гарга-д-аха (-дода, -дахар, -дахад, -гIоргда) 

ერთგზ. მიახლოება (მიუახლოვდება) 

Гарга-д-оала-д-е (-доаладу, -доаладир, -

доалаьдад, -доаладергда) მოახლოება 

(მოიახლოებს), მიახლოება (მიიახლოებს) 

гаргакхача (-кхоач, -кхаьчар, -кхаьчад, -

кхоачаргда) მიახლოება (მიუახლოვდება) 

гаргало  я(-но,-нца; -наш я) ნათესაობა; 

ახლოობა, მონათესაობა 

гаргаоза (-оз, -эзар, -эзад, -озаргда) ერთგზ. 

მიზიდვა (მიიზიდავს); მითრევა 

(მიითრევს) 

гаргара  ზედს.ნათესავი, მონათესავე 

гаргахета (-хет, -хийтар, -хийттад, -

хетаргда) ნათესავად მიჩნევა (ნათესავად 
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მიიჩნევს); ახლოდ მიჩნევა (ახლოდ 

მიიჩნევს) 

гаргга ზმნს. ახლოს, სულ ახლოს, 

გვერდით 

гарго ზმნს. სიახლოვეს, შორიახლოს 

гарз  я(-о, - аца;-аш я) გუნდა, გოროხი 

гарзаш я(-а,-ца)  მაკარონი, ატრია, 

ვერმიშელი 

гарре  ზმნს. კანკალით, თრთოლით 

гарт   д(-о,-аца) ცემა, რიტმი; дега гарт 

გულის ცემა 

гасард   д(-о,-аца;-аш д) საუკუნე 

гата д(-о,-аца;-аш д) პირსახოცი; ტილო 

гаьна  ზმნს. შორს 

гаьнагIа  ზმნს. უფრო იქით, შორს 

гаьна-д-аккха (-оаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ.  

დაშორება (დააშორებს) 

Гаьна-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ.  ერთგზ. დაშორება 

(დაშორდება), მოცილება 

Гаьна-д-аха  (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. დაშორება 

(დააშორებს ხოლმე) 

Гаьнадоаццаш  ზმნს. ახლოს, შორიახლოს 

Гаьна-д-овла  (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ. დაშორება 

(დაშორდება) 

Гаьна-д-увла    (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда)  მრავალგზ. დაშორება 

(დაშორდება ხოლმე) 

гаьнал я (-о, -ца) სიშორე 

гаьнара1 ზედს.შორეული 

гаьнара2 ზმნს. შორიდან, შორეთიდან 

геба  я(-о,-аца;-аш я) კოკა 

гебагIа1  б(-о,-аца;-аш  д ) ხიშტი, შუბი, 

ლახვარი 

гебагIа2  ზედს.მახვილი, ბასრი, წვეტიანი 

геж  д(-о,-аца;-аш д)  ბოჭკო 

геза  я(-о,-аца) თითბერი 

герга1 ზედს.მრგვალი 

герга2 ზმნს.მრგვლად 

гергал  я(-о,-ца) სიმრგვალე 

герг-д-ала (-глу, -гделар,-гденнад, -гда) 

სუბ. მხ. ერთგზ.  დამრგვალება 

(დამრგვალდება) 

герг-д-е (бе, е, ве) (-гду, -гдир, -гдаьд, -

гдергда) დამრგვალება (დაამრგვალებს) 

герз  д(-о,-аца;-аш д) იარაღი 

герми я(-е,-еца;-еш я) ჩვარი, ძონძი 

геттара  ზმნს. მეტისმეტად, ძალიან, 

ძლიერ 

гечох ზმნს. ფონზე 

гечув  д (-о,-оца;-ош д) ფონი 

гешт-д-е (-тду, -тдир, -тдаьд, -тдергда) 

პატიება (პატიობს), შეწყალება 

ги1  д(-во,-ца) თესლი, სატესური 

ги2 я(-но,-ца) ციდა (მანძილი ცერ და 

საჩვენებელ თითებს შორის) 

ги-д-алла  (-доалл, -даьллар, -даьллад, -

доалларгда) ობ. მხ. ერთგზ. ზურგზე 

კიდება (ზურგზე უკიდია) 

ги-д-ехка (-дехк, -дийхкар, -дийхкад, -

дехкаргда) მრავალგზ. ზორგზე მოკიდება 

(ზურგზე მოიკიდებს ხოლმე) 

ги-д-олла (-долл,  -деллар, -деллад, -

долларгда) სუბ. მხ.  ერთგზ.  ზურგზე 

მოკიდება (ზურგზე მოიკიდებს) 

ги-д-охка (-дохк, -дехкар, -дехкад, -

дохкаргда)  ობ. მრ. ერთგზ.  ზურგზე 

მოკიდება (ზურგზე მოიკიდებს) 

гидуарг  я(-о,-аца;-аш я) მზესუმზირა 

гизг1  я(-о,-аца; -аш я) ობობა 

гизг2  я(-о,-аца;-аш я) მძივი, მძივის 

მარცვალი 

гий я(-во, -ца;-ш я) გეჯა 

гийг  я(-о, -аца;-аш я) კუჭი, მუცელი 
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гила б(-о, -аца; -аш д) წმინდა სისხლის 

ცხენი 

гилелха (-лелх, -лийлхар, -лийлхад, -

лелхаргда) მრავალგზ.  ზურგზე შეჯდომა 

(ზურგზე შეაჯდება ხოლმე) 

гира ზმნს.  ზურგიდან 

гирз  д(-о,-аца) ქეცი, მუნი 

гиха (гихов, гихайр, гихайнад, гиховргда) 

ერთგზ. ზურგზე შეჯდომა (ზურგზე 

შეაჯდა) 

гиховша (гиховш, гихайшар, гихайшад, 

гиховшаргда) სუბ. მრ. ერთგზ.  ზურგზე 

შეჯდომა (ზურგზე შეაჯდება) 

гихувшаде (-дир, -дьад, -дергда) ობ. მრ. 

მრავალგზ. ზურგზე შესმა (ზურგზე 

შესვამს ხოლმე) 

гиччиг1  д(-о,-аца;-аш д) ბაკენბარდი, 

ქოლვაში 

гиччиг2  д(-о,-аца;-аш д) კულული, 

დალალი 

гиэккха (-эккх, -ийккхар, -ийккхад, -

эккхаргда) სუბ. მხ. ერთგზ. ზურგზე 

შეხტომა (ზურგზე შეახტება) 

го1 б(-но,-нца;-наш  д) წრე, წრეხაზი 

го2 (гу, дайра, дайнад, гургда) დანახვა 

(დაინახავს),  ხედვა (ხედავს) 

го3 б(-но,-нца;-ш  д) მუხლი 

гоавар  в(-а,-ца;-аш   б) გიაური 

(არამუსულმანი) 

гоа-д-ала  (вала, яла, бала) (-лу, -делар, -

деннад, -лургда) დაგვიანება (დაგვიანდება, 

დაუგვიანდება, დაიგვიანებს), დაყოვნება 

гоа-д-е  (бе, ве, е) (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაკავება (დააკავებს), შეჩერება (შეაჩერებს) 

гоаз  д(-о,-аца;-аш д) ფეხი 

гоалам  я(-о,-ца; -аш я) ლაგამი 

гоама1 ზედს.უსიამოვნო, საზიზღარი 

гоама2 ზედს.მრუდე, არასწორი 

гоама3ზმნს. მრუდედ, არასწორად 

гоамал1д(-о,-ца; -) მტრობა, სიძულვილი 

гоамал2 я(-о,-ца;- ) სიმრუდე, 

მოღრეცილობა 

гоам-д-ала1 (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მოხრა (მოიხრება), მოდრეკა (მოიდრიკება), 

დაბრეცა, გამრუდება 

гоам-д-ала2 (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მობეზრება (მობეზრდება), შეძულება, 

გულის აყრა 

гоам-д-е (бе, ве, е) (-ду, -дир, -даьд,-

дергда) გამრუდება (გაამრუდებს), გაღუნვა 

(გაღუნავს); ერთმანეთს შორის მტრობის 

ჩამოგდება 

гобаккха   (гобоаккх, гобаьккхар, 

гобаьккхаб, гобоаккхарба)ერთგზ. რაიმის 

გარშემო შემოვლა (შემოივლის); წრის 

დარტყმა 

гобаха (гобоах, гобаьхар, гобаьхаб, 

гобоахаргба) მრავალგზ. რაიმის გარშემო 

სიარული (დადის), უგზო-უკვლოდ 

ხეტიალი 

гобаьккха  ზმნს.  ირგვლივ, გარშემო 

гов   д(-но,-наца;-наш д)  1. კბილი (მაგ., 

ხერხისა); 2. ტოტი 

говза1ზმნს. ოსტატურად, მარჯვედ 

говза2ზმნს. ვერაგი, ცბიერი, ეშმაკი 

говза3ზმნს. მცოდნე, დახელოვნებული, 

უნარიანი; გაწაფული, დაოსტატებული 

говзал1 я (-о,-ца)ცოდნა, ოსტატობა 

говзал2  я(-о,-ца)  ვერაგობა, ცბიერება, 

ეშმაკობა 

говзанча  в я (-а,-аца;-аш  б) ოსტატი, 

ხელოვანი 

говр  я(-о,-аца;-аш я) ცხენი, რაში 

говра бакъилг  я(-о,-аца;-аш я) კვიცი 

говрбаьри   в(б) -еш,-ечо,-ечунца  მხედარი, 

ცხენოსანი 

говбарг//дынбарг  я(-о,-аца,-аш я) 

მრავალძარღვა 
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гола  я(-о,-аца,-аш я) იდაყვი 

гом1 б(-о,-аца,-аш д) ჩარჩო 

гом2 б(-о,-аца,-аш д) კარკასი; ჩონჩხი (მაგ., 

სახლისა) 

гон  я(-о,-аца,-аш я) ჩაქუჩი 

гонахьа  ზმნს.  ირგვლივ, გარშემო 

гонахьара  ზედს.გარემომდებარე, გარემო 

гонахье  я(-но,-нца) გარემო, მიდამო 

гонашкакхаччалца ზმნს. მუხლამდე 

гор  б(-о,-ий,-аца д) კრაზანა, ბუზანკალი 

гораовтта  სუბ. მრ.ერთგზ. (гораовтт, 

гораайттар, гораайттад, гораовттаргда) 

დაჩოქება (დაიჩოქებს), ჩაჩოქება, 

ჩამუხლვა; მუხლებზე დადგომა 

гораовттаде  ობ. მრ.ერთგზ. (гораовттаду, 

гораовттадир, гораовттадаьд, 

гораовттадергда) დაჩოქება (დააჩოქებს), 

მუხლებზე დადგომა (მუხლებზე 

დააყენებს) 

гораотта  სუბ. მხ.ერთგზ. (гораотт, 

гораэттар, гораэттад, гораоттаргда) 

დაჩოქება (დაიჩოქებს), მუხლებზე 

დადგომა 

гораоттаде  ობ. მხ.ერთგზ. (гораоттаду, 

гораоттадир, гораоттадаьд, гораоттадергда) 

დაჩოქება (დააჩოქებს), მუხლებზე 

დადგომა (მუხლებზე დააყენებს) 

гораувтта მრავალგზ.  (гораувтт, 

гораийттар, гораийттад, гораувттаргда) 

დაჩოქება (დაიჩოქებს ხოლმე) 

гораувттаде  მრავალგზ. (бе, ве , е) 

(гораувттаду, гораувттадир, гораувттадаьд, 

гораувттадергда) დაჩოქება (დააჩოქებს 

ხოლმე) 

гораховша სუბ. მრ.ერთგზ. (гораховш, 

горахайшар, горахайшад, гораховшаргда) 

ჩაცუცქება (ჩაიცუცქებს) 

горахувшаმრავალგზ.  (горахувш, 

горахийшар, горахийшад, горахувшаргда) 

ჩაცუცქება (ჩაიცუცქებს ხოლმე) 

горинг  д(-о,-аца,-аш д) საქათმე 

гота  я(-о,-аца,-аш я) გუთანი 

готахьазилг  д(-о,-аца,-аш д) ბოლოქანქალა 

готта1 ზედს.ვიწრო, მჭიდრო 

готта2ზმნს.  ვიწროდ, მჭიდროდ 

готтал  я(-о,-ца) სივიწროვე, სიმჭიდროვე 

готтдала ერთგზ. (готтлу,готтделар, 

готтденнад, готтлургда) დავიწროება 

(დავიწროვდება) 

готтде  (готтду, готтдир, готтдаьд, 

готтдергда) დავიწროება (დაავიწროვებს) 

гув  б(-но,-наца,-наш д) ბორცვი, ყორღანი 

гударг//гудар  я(-о,-аца//-ца,-аш я) ნაფოტი, 

ნაპობი (ხისა) 

гуйран  ზედს.შემოდგომისა, საშემოდგომო 

гуйре я(-но,-нца) შემოდგომა 

гулдала (гуллу, гулделар, гулденнад, 

гуллургда)  თავის მოყრა (თავს მოიყრის), 

მოგროვება 

гулде (гулду, гулдир, гулдаьд, гулдергда) 

მოგროვება (მოაგროვებს), დაგროვება 

гулинг  я(-п,-аца,-аш я) სინჯარა 

гуллам  б(-о,-ца,-аш д) შეკრება, თავმოყრა; 

კრება 

гур  я(-о,-аца) რესურსი, სახსარი, 

საშუალება 

гурахьа  ზმნს. შემოდგომაზე, შემოდგომას, 

შემოდგომის 

гургал  б(-о,-ца,-аш д) ზარი 

гургал бетта მრავალგზ. (гургал бетт, гургал 

бийттар, гургал бийттаб, гургал беттаргба) 

რეკვა (დარეკავს ხოლმე) 

гургал тоха ერთგზ. (гургал тох, гургал 

техар, гургал техаб, гургал тохаргба) რეკვა 

(დარეკავს) 

гурже  в,я  (-чо,-чунца; ий б) ქართველი 
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гуржий   ზედს.ქართული 

гуржий боал б(-о,-аца,-аш б) ბალი (სიტყ.: 

ქართული ბალი) 

гурмали  д(-е,-еца,-еш, д) თხელი 

აბრეშუმის თავსაფარი 

гуча-д-аккха ობ. მხ.ერთგზ.  (-доаккх, -

даьккхар, -даьккхад, -доаккхаргда) გამოჩენა 

(გამოაჩენს), გამოვლენა, გამოაშკარავება 

гуча-д-ала სუბ. მხ.ერთგზ. (-доал, -даьлар, 

-даьннад, -даргда) გამოჩენა (გამოჩნდება), 

გამოვლენა, გამოაშკარავება 

гуча-д-аха მრავალგზ. (-доах, -даьхар, -

даьхад, -доахаргда) გამოჩენა (გამოაჩენს 

ხოლმე), გამოვლენა, გამოაშკარავება 

гуча-д-овла სუბ. მრ.ერთგზ. (-довл, -

дайлар, -дайннад, -довргда) გამოჩენა 

(გამოჩნდება), გამოვლენა, გამოაშკარავება 

гуча-д-увла მრავალგზ. (-дувл, -дийлар, -

дийннад, -дувргда) გამოჩენა (გამოჩნდება 

ხოლმე), გამოვლენა, გამოაშკარავება 

гучара  ზმნს. მხედველობიდან 

гучар-д-аккха ობ. მხ.ერთგზ. (-доаккх, -

даьккхар, -даьккхад, -доаккхаргда) 

დამალვა (დამალავს), მხედველობიდან 

გაქრობა 

гучар-д-ала სუბ. მხ.ერთგზ. (-доал, -

даьлар, -даьннад, -даргда) დამალვა 

(დაიმალება), მხედველობიდან გაქრობა 

гучар-д-аха მრავალგზ. (-доах, -даьхар, -

даьхад, -доахаргда) დამალვა (დამალავს 

ხოლმე) 

гучар-д-овла სუბ. მრ.ერთგზ.  (-довл, -

дайлар,-дайннад, -довргда) დამალვა 

(დაიმალება) 

гучар-д-увла სუბ. მხ.მრავალგზ.  (-дувл, -

дийлар, -дийннад, -дувргда) დამალვა 

(დაიმალება ხოლმე) 

гучахьа//гучча  ზმნს. დასანახად, დასანახ 

ადგილას, თვალწინ 

гIа1  б(-но,-наца,-наш  д) ნაბიჯი 

гIа2     д (-но,-наца,-наш  д) სიზმარი 

гIа3   д(д) гIаьнаш, гIаьно, гIаьнаца   

ფოთოლი (კრებითი სახ.) 

гIаба я(-о,-аца, - аш я) ბორკილი 

гIа баккха ერთგზ. (гIа боаккх, гIа баьккхар, 

гIа баьккхаб, гIа боаккхаргба) ნაბიჯის 

გადადგმა (ნაბიჯს გადადგამს), 

გადაბიჯება 

гIабали я(-е, -еца,-еш я) ხანდაზმულ 

ქალთა ერთგვარი ეროვნული კაბა 

гIа  баха (гIа боах, гIа баьхар, гIа баьхаб, гIа 

боахаргба) ნაბიჯის გადადგმა (ნაბიჯს 

გადადგამს ხოლმე), გადაბიჯება 

гIагIа я(-о,-аца,-аш я) ჯავშანი (მაომრისა), 

ჯაჭვის პერანგი 

гIагIал  д(-о,-аца,-аш д)   

гIад1//гадам   д(-о,-аца,-аш//амаш  д) ტანი, 

ღერო (სიმინდისა) 

гIад2  д(-о,-аца,-аш  д) ტანი, ტორსი; კაბა, 

რომელსაც ჯერ მიკერებული არა აქვს 

სახელოები 

гIад2  д(-о,-аца,-аш  д) მანეკენი 

гIадагIилг//гIадилг   д(-о,-аца,-аш  д)ხიჩინი, 

ხიცინი, ღიტინი 

гIад-д-аха1ერთგზ. (-дода, -дахар, -дахад, -

горгда) გახარება (გაიხარებს), ტკბობა 

(დატკბება), ნეტარება, განცხრომაში ყოფნა 

гIаддаха2 ზმნს. სიხარულით, გახარებით 

гIад-д-ига ერთგზ. (-дуг, -дигар, -дигад, -

дугаргда) გახარება (გაახაებს), ტკბობა 

(დაატკბობს) 

гIадж  я(-о,-аца,-амаш  я) ჯოხი, ხელჯოხი, 

ყავარჯენი 

гIадъюкъ  я(я) гадйовкъамаш, -о, -аца წელი 

гIаж  я(-о,-аца,-аш я) ბატი 

гIажаро  в, я,  (б) ,-й,-чо,-чунца  

აზერბაიჯანელი 
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гIазгIумке  в,я (б),-ий,-ечо,-ечунца ლაკი 

(დაღესტნის ერთ-ერთი ხალხი) 

гIазкхе  в,я (б),-ий,-ечо,-ечунца კაზაკი 

гIай   д(-но,-наца, наш д) საზღვარი, 

სამანი,მიჯნა 

гIайба  б(-о,-аца,-аш д) 1. ბალიში; 2. კოჭი, 

დირე 

гIайба  лоаччар  я(-о,-ца,-аш я) ბალიშის 

პირი 

гIайгIа   я,-ано,-нца ნაღველი, სევდა, 

დარდი, ვარამი, მწუხარება, ჯავრი 

гIайгIане1ზმნს. დარდიანად, სევდიანად, 

ნაღვლიანად 

гIайгIане2 ზედს. დარდიანი, სევდიანი, 

ნაღვლიანი 

гIайнаш  де (гIайнаш ду, гIайнаш дир, 

гIайнаш даьд, гIайнаш  дергда) გამიჯვნა 

(გამიჯნავს)  

гIайракх   я(-о, -аца,-аш я) სალესი ქვა 

гIайре   я (-но,-нца,-наш я) კუნძული 

гIал  б( -о,-аца,-аш д) ფურირემი 

гIала  я(-о,-аца,-аш я) სასახლე, კოშკი; 

ქალაქი, დედაქალაქი 

гIаларт   д(-о,-аца,-аш д) აჩრდილი, 

მოჩვენება, ლანდი, ზმანება; მირაჟი, 

სილუეტი 

гIалат  д(-о,-аца,-аш д)  შეცდომა, 

დანაშაული 

гIалат-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)  შეცდომა (შეცდება), შეშლა 

гIалат-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) შეცდომა (შეცდება), შეშლა 

гIалат-д-увла მრავალგზ. (-дувл, -дийлар, -

дийннад, -дувргда) შეცდომა (შეცდება 

ხოლმე) 

гIалгIа     в,я (б),-й,-чо,-чунца   ინგუში 

гIалгIай  ზედს.ინგუშური 

гIалгIашха  ზმნს. ინგუშურად 

гIалкха  я(-о,-аца,-аш я) საყურე 

гIалмакхе  в, я (б),-ий,-ечо,-ечунца  

ყალმუხი 

гIам  д(-о,-аца,-аш д) გრძნეული, 

ჯადოქარი, მაქცია 

гIама д(-о,-аца,-аш  д) ბულულა (თივისა, 

ბზისა) 

гIамгIа  я(-ас,-аца,-аш я)  გარგარი 

гIанахьа ზმნს. ძილში, სიზმარში 

гIанд  д(-о,-аца,-аш д) სკამი 

гIандгIилг  я(-о,-аш,-аца я) ტარაკანა 

гIап  я(-о,-аца,-аш я) 1. პატრონტაში; 2. 

ციხის კარიბჭე, საგუშაგო, სადარაჯო 

гIар  я(-о,-аца,-аш я) ხმა, ხმაური 

гIара я(-о,-аца,-аш я)  მატერიკი 

гIаргIура  я(-о,-аца,-аш я)  წერო 

гIарбаш  я(-о,-аца,-аш я)  კუდიანი 

დედაბერი; მონა (ქალი) 

гIаре   ზედს.ხმაურიანი 

гIаре  (гIар ю, гIар ийр, гIар яьй,гIар ергья) 

ხმაურობა (ხმაურობს), ყაყანი (ყაყანებს); 

გალანძღვა (გალანძღავს) 

гIарол д(-о,-цаа,-аш д) ყარაული, გუშაგი 

гIат//гIаларт  я(-о,-аш,-аца я) სართული, 

იარუსი 

гIатакх  д(-о,-аца) მომჭირნეობა, 

დამზოგველობა 

гIатта  ობ. მხ.ერთგზ. (гIотт, гIеттар, 

гIеттад, гIоттаргда) ადგომა (ადგება); 

კორიანტელის დადგომა; აჯანყება 

гIаш  ზმნს. ფეხით, ნაბიჯით 

гIа дола  ზედს.ფოთლოვანი, ფოთლებიანი 

гIашло  в,я (б)-й,-чо,-чунца 

ფეხით(ქვეითად) მოსიარულე, ქვეითი; 

შიკრიკი 

гIаш-никъ б(д), гIаш-наькъаш, гIаш-

наькъо,гIаш-наькъаца  ბილიკი, საცალფეხო 

გზა 

гIаь  ზედს.ყოყოჩი, ყოყლოჩინა, 

კუდაბზიკა 
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гIаьле1   д,-е,-еца  კალა 

гIаьле2я(-но,-нца,-наш я) პაპიროსი, 

სიგარეტი 

гIаьленаштувсарг    я(-о,-аца,-аш я) 

საფერფლე 

гIаьле оза ერთგზ. (гIаьле оз, гIаьле эзар, 

гIаьле эзай, гIаьле озаргья) მოწევა (მოწევს), 

გაბოლება 

гIаьм   я,-о,-аца ბულული, პატარა ზვინი 

гIаьн  я,-о,-аца, - аш  თელა 

гIаьр  я,-о,-аца, - аш   ჯგუფი, ბანდა, ხროვა 

гIаьртал  д(-о,-ца,-аш д) ძერა 

гIаьха-маьрша  ზმნს. მშვიდობიანად 

гIаьххьа1 ზედს.ზუსტი, შესაბამისი, 

შესატყვისი, ნორმალური 

гIаьххьа 2ზმნს. ზუსტად, სწორად, 

შესაბამისად, შესატყვისად 

гIелал  я,-о,-ца ძალმომრეობა, ძალადობა, 

ზეწოლა, წნეხი 

гIелдала (гIеллу, гIелделар, гIелденнад, 

гIеллургда) გახდომა (გახდება) 

гIел-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გახდომა (გაახდუნებს) 

гIерта1  (гIерт, гIертар, гIертад, гIертаргда) 

მრავალგზ. სწრაფვა (ისწრაფვის ხოლმე) 

гIерта2   (гIерт, гIертар, гIертад, гIертаргда) 

მრავალგზ. მხდელობა (ცდილობს), წელის 

მოწყვეტა (წელს იწყვეტს), ტანჯვა 

гIерта-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. რაიმის შეყენება (შეუყენებს), 

რაიმის შედგმა (შეუდგამს ხოლმე), 

მიყრდნობა 

гIетта-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. აყენება (ააყენებს ხოლმე), 

გაღვიძება (გააღვიძებს ხოლმე) 

гIибухе//гIинбухе//къилбаседе я,-но,-нца 

ჩრდილოეთი 

гIийбат  д(-о,-аца, -аш, д) ენატანიობა, 

ჭორიკანობა, მაბეზღარობა 

гIийла1//маьлхара  ზმნს. საცოდავად, 

შესაბრალისად, ნაღვლიანად, სევდიანად 

гIийла2 ზმნს. არასამართალზომიერად, 

არასამართლიანად, შეუბრალებლად 

гIир я (-о,-аца) ნადები (სიგარეტის 

წევისაგან), ნიკოტინი 

гIиргI  д(-о, -аца,-аш д) ღიღინი 

гIирс1  б(-о,-аца, -аш д) ქონება, საკუთრება 

гIирс2    б(-о,-аца, -аш д) სამოსი, სამოსელი; 

მორთულობა, მოკაზმულობა 

гIишло  д(-но,-нца,-наш  д) შენობა, 

ნაგებობა 

гIишлонхо  в(-й,-чо,-чунца б) მშენებელი, 

კოლოფი 

гIо1 д(-но,-нца) დახმარება, მხარდაჭერა, 

წაშველება 

гIо2   я (-но,-нца,-наш я) მარხილის ფეხი 

гIо3  (вода,вахар, вахав, горгва) წასვლა 

(მიდის, წავა) 

гIоарал  д (-о, -ца) ამტანობა, გამძლეობა 

гIоаролг  б (-о, -аца,-аш д) საათის ისარი 

гIоахкар//гIохкар  д(-о,-ца,-аш д) არტახი 

(აკვნის მოწყობილობა) 

гIов д(-но,-наца,-наш д) ტანი, სხული, 

ტორსი 

гIовга ზმნს. სასთუმალთან 

гIовге  я(-но, -нца, -наш  я) სასთუმალი 

гIовз-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ. 

დამარცხება (მარცხის განცდა), 

წარუმატებლობის განცდა 

гIовз-д-ала  (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. დამარცხება 

(დამარცხდება), მარცხის განცდა, 

წარუმატებლობის განცდა 

гIовз-д-аха   (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. დამარცხება 

(დაამარცხებს ხოლმე), მარცხის განცდა, 

წარუმატებლობის განცდა 
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гIовтал  я(-о,-ца,-аш я) ბეშმეთი 

гIовтта-д-е (гIовттаду, гIовттадир, 

гIовттадаьд, гIовттадергда) ობ. მრ. ერთგზ. 

აყენება (ააყენებს) 

гIовтта (гIовтт, гIайттар, гIайттад, 

гIовттарда) სუბ. მრ. ერთგზ. ადგომა 

(ადგება); აჯანყება 

гIогI  д(-о,-аца,-аш д) ბარძაყი, ბარკალი 

гIод  д(-о,-аца) ჯარიმა, საურავი 

гIо де (гIо ду,  гIо дир, гIо даьд, гIо дергда) 

დახმარება (დაეხმარება), შველა, ხელის 

შეწყობა 

гIодтоха  (гIодтох, гIодтехар, гIодтехад, 

гIодтохаргда) ერთგზ. დაჯარიმება 

(დააჯარიმებს) 

гIожа1ზმნს.  უხეშად 

гIожа2 ზედს.უხეში, უზრდელი 

гIожал  я(-о,-ца) უხეშობა 

гIоз  б (-о,-аца, -арч д)  ბეჭედი, ფერსო 

гIоза ზმნს. სიხარულში, ბედნირებაში 

гIоз бе (гIоз бу, гIоз бир, гIоз баьб,  гIоз 

бергба) გარშემოხვევა (გარს შემოეხვევა), 

გარშემორტყმა 

гIоз-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ. გახარება 

(გაახარებს)  

гIоз-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ.  გახარება 

(გაიხარებს, გაუხარდება) 

гIоз-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ.  გახარება 

(გაიხარებს, გაუხარდება) 

гIоз-д-увла   (-дувл, -дийлар, -дийнад, -

дувргда) მრავალგზ. გახარება (გაიხარებს 

ხოლმე, გაუხარდება ხოლმე) 

гIоккхаз  в,я (б),-аш,-а,-аца  მწყემსი 

гIол  я (-о,-аца,-аш я) ცულის ტარი 

гIолгпха б(гIолгпхаьно, 

гIолгпхаьнаца;гIолгпхаьнаш д) მყესი 

гIолла თანდ. გასწვრივ, რაიმეს გავლით, -

ზე (მაგ., რაიმეზე) 

гIомара аре//кес я (-но//--о,-нца//-аца, -

наш//-аш  я) უდაბნო 

гIонча в,я (б),-ий,-ас,-аца დამხმარე, 

მცველი 

гIор  я(-о,-аца) გაყინულობა 

гIора|-д-|е (-аду, -адир, -адаьд, -адергда) 

გაყინვა (გაყინავს) 

гIорваьнна   ზედს.ცნობილი, 

სახელგანთქმული, სახელოვანი 

гIоргIа1 ზედს.ხორკლიანი, მქისე 

гIоргIа2  я(-о,-аца,-аш я) ნამცეცი, ნაფხვენი 

гIоргIа3   ზედს.მსხვილი ნაფქვავი 

гIор-дади  в(-е,-еца,-еш б) თოვლის პაპა 

гIор|-д-|аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -даккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ. 

სახელის განთქმა (სახელს გაუთქვამს), 

გამოქვეყნება, გავრცელება 

гIор|-д-|ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. სახელის განთქმა 

(სახელს გაითქვამს), გამოქვეყნება, 

გავრცელება 

гIор|-д-|аха  (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. სახელის განთქმა 

(სახელს გაუთქვამს ხოლმე), გამოქვეყნება, 

გავრცელება 

гIор|-д-|овла (-довл,-дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ.  სახელის 

განთქმა (სახელს გაუთქვამს), 

გამოქვეყნება, გავრცელება 

гIор|-д-|увла (-довл,-дайлар, -дайннад, -

довргда)   მრავალგზ. სახელის განთქმა 

(სახელს გაითქვამს ხოლმე) 

гIорта (гIорт, гIертар, гIертад, гIортаргда) 

ერთგზ. სწრაფვა (ისწრაფვის, ესწრაფვის), 

მცდელობა 

гIортам   б(-о,-ца) წაქეზება, შეგულიანება, 

მიწოლა 
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гIортор  я(-о,-аца,-аш я) საყრდენი, 

დასაყრდენი, საბჯენი, ბიჯგი 

гIорч  я(-о,-аца,-аш я) ფართო და ღრმა 

თხრილი (ციხე-სიმაგრის გარშემო) 

гIорч|-д-|аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ. 

დასახიჩრება (დაასახიჩრებს), გახეიბრება, 

გაწამება, დატანჯვა 

гIорч|-д-|ала (вала, яла, бала) (-доал, -

даьлар, -даьннад, -даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. 

დასახიჩრება (დასახიჩრდება), გახეიბრება, 

გაწამება, დატანჯვა 

гIорч|-д-|аха  (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. დასახიჩრება  

(დაასახიჩრებს ხოლმე), გახეიბრება, 

გაწამება, დატანჯვა 

гIотта|-д-|е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ობ. 

მხ. ერთგზ. აყენება (ააყენებს), გაღვიძება 

(გააღვიძებს) 

гIоттам  б(-о,-ца,-аш д) ჯანყი, აჯანყება 

гIув1  я(-но,-наца,-наш я) ჭა 

гIув2   б(д), гIовраш, гIовро, гI овраца 

ურდული, საკეტი 

гIудалкх  я(-о,-аца,-аш я)  ბორანი, 

საზიდავი 

гIулакх1 д(-о,-аца,-аш д)  საქმე, სამუშაო, 

სამსახური 

гIулакх2 д(-о,-аца,-аш д)  ამბავი, შემთხვევა, 

მოვლენა 

гIулакх3 д (-о,-аца) ზრდილობა, ტაქტი; 

თავაზიანობა, ზრდილობიანობა 

гIулакх де (гIулакх ду, гIулакх дир, гIулакх 

даьд, гIулакх дергда) მომსახურება 

(მოემსახურება), დახმარება (დაეხმარება) 

гIулакхера  ზედს.თანამედებობისა, 

თანამდებობრივი, სამსახურისა, 

სამსახურებრივი 

гIулакхче  в,я(б),-с,-чунца  ჩინოვნიკი, 

შემსრულებელი, მოსამსახურე 

гIулдам  я(-о,-ца,-аш я) ანწლი 

гIум я(я) гIомараш, гIомаро, гIомарца   

სილა, ქვიშა 

гIумке   в,я(б),-ий,-ечо,-ечунца  ყუმუხი 

гIургIаж  я(-о,-аца,-аш д) გედი 

гIуркх  б(-о,-аца,-аш д) ლატანი, ჭოკი 

гIурт1 б (-о,-аца) ქაოსი, უწესრიგობა, 

არეულ-დარეულობა 

гIурт2  б(-о,-аца,-аш д) ჭოკი, ხარიხა 

гIутакх1  я(-о,-аца,-аш я) საკალმე, ყუთი 

гIутакх2  я(-о,-аца,-аш я) კოლოფი, ყუთი 

 

 

Д 

да1 в (-с, даьца; даьй б) მამა. 

*д-а2 (дахь, дера, денад, дахьаргда) ერთგზ. 
მოტანა (მოაქვს). 

*д-а 3 (доаг1а, дера, денад, доаг1аргда) 

მოსვლა (მოდის). 

*д-а га (доаг, даьгар, даьгад, доагаргда) წვა 

(იწვის). 

дагабоаллам б (-о, -ца; -) სინანული; 

სიბრალული. 

*дага/-д-а ла (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даьргда) მოთათბირება (მოითათბირებს), 

რჩევა-დარიგების კითხვა (რჩევა-

დარიგებას ჰკითხავს). 

*дага/-д-алла (-доалл, -даьллар, -даьллад, -

доалларгда) ფიქრი (ფიქრობს), შებრალება, 

შეცოდება. 

дагадаллар მასდ. ფიქრი; სინანული, 

სიბრალული.  

дага/-д-оха (-дох, -дехар, -дехад, -дохаргда) 

ერთგზ. გახსენება (გაიხსენებს); მოფიქრება 

(მოიფიქრებს). 

дага/кхаба (-кхоаб, -кхаьбар, -кхаьбад, -

кхоабаргда) დამახსოვრება 

(დაიმახსოვრებს). 

дага/латта (-латт, -лаьттар, -лаьттад, -

латтаргда) ხსოვნა (ახსოვს). 
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дага/лаца (-лоац, -лаьцар, -лаьцад, -

лоацаргда) ერთგზ. დახსომება 

(დაიხსომებს), მოიფიქრება (მოიფიქრებს). 

дагалоаттам б (-о, -ца; -) მეხსიერება; 

ხსოვნა.  

дагалоацам1б (-о, -ца; -) ოცნება, მიზანი, 

განზრახვა. 

дагалоацам2 б (-о, -ца; -) მეხსიერება; 

ხსოვნა. 

дага/лувца (-лувц, -лийцар, -лийцад, -

лувцаргда) გახსენება (გაიხსენებს ხოლმე), 

მოგონება 

дагардар მასდ. ანგარიში. 

*дагар/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დათვლა (თვლის) 

дагахьа ზმნს. ზეპირად. 

дагара 1) ზმნისართი; 2) გულწრფელად 

дагара ზედს. წრფელი, გულწრფელი 

даггараზმნისართი გულმოდგინედ, 

ბეჯითად 

даг1 я (-о, -ца; -аш я)  ქერქი (ხისა) 

даг2-ваз  ზედს. ხაოიანი, ხორკლიანი 

*д-аг1а1 (даг1а, даьг1ар, даьг1ад, даг1аргда) 

ჯდომა (ზის)  

*даг1а2 (даг1а, даьг1ар, даьг1ад, даг1аргда) 

ყოფნა (იმყოფება), გახარება (ხარობს) (მაგ. 

ხე) 

*дада1 (дод, дедар, деддад, додоргда) 

ერთგზ. გაქცევა (გაიქცევა)  

*дада2 (дада, даьдар, даьдад, дадаргда)  დება 

(დევს), ალაგია 

дада в (-с, -ца; -)  პაპა (მამის მამა)  

*дадар1 სირბილი, რბენა 

*дадар2მასდ. წოლა 

даджал д (-о, -ца; -)  ანტიქრისტე 

*дажа (даж, даьжар, даьжад, дажаргда) 

ძოვნა (ძოვს) 

дажар მასდ. საძოვარი 

даим1ზმნისართი მუდამ, მარად 

даим2 ზედს. მუდმივი, მარადიული 

*дай1 ზედს.მსუბუქი 

*дай2 ზედს. იაფი 

*дайг1аზმნისართი უფრო იაფად 

*д-ай/-д-ала1 (-лу, -делар, -денад, -лургда) 

შემსუბუქება, წონაში დაკლება. 

*д-ай/-д-ала2(-лу, -делар, -денад, -лургда) 

სახელის გატეხა (გაიტეხს), დამცირება 

*д-ай/-д-ала3 (-лу, -делар, -денад, -лургда) 

გაიაფება (გაიაფდება) 

*д-ай/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

შემსუბუქება (შეამსუბუქებს), დაკლება 

*д-ай/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დამცირება (დაამცირებს), დამდაბლება 

*д-ай/-д-е3 (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გაიაფება (გააიაფებს) 

даймохк б (дайммехко, даймехкаца; -) 

სამშობლო 

дайшхаზმნისართი მამაპაპურად 

дак я (-о, -аца; -аш я)  ტირიფი 

дакх я (-о, -аца; -аш я) არყი, არყის ხე 

*дакха (дакх, декхар, декхад, дакхаргда)  

წოვა (წოვს)  

*даккха1 (доаккх, даьккхар, даьккха д, 

доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. წართმევა 

(წაართმევს), გამორთმევა; მოწყვეტა 

*даккха2 (доаккх, даьккхар, даьккхад, 

доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ.სწავლება 

(ასწავლის), მიჩვევა (მიაჩვევს), შესმა 

(შესვამს) 

*даккха3 (доаккх, даьккхар, даьккхад, 

доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ.მოგლეჯა 

(მოგლეჯს), ამოგლეჯა 

*даккха4 (доаккх, даьккхар, даьккхад, 

доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. გამოჭრა 

(გამოჭრის) 

*даккха5 (доаккх, даьккхар, даьккхад, 

доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. ამოთხრა 

(ამოთხრის)  

дакъ/а1 д (-о, -аца; декъий д) 

მიცვალებული, ცხედარი 

да къа2д (даькъо, даькъаца; доакъош д)  

ნაწილი, ნაკვეთი,  ნაწყვეტი 

дакъа де (дакъа де, дакъа дир, дакъа даьд, 

дакъа дергда)  განაწილება (გაანაწილებს), 

დანაწილება 
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дакъа/лаца (-лоац, -лаьцар, -лаьцад, -

лоацаргда)  მონაწილეობის მიღება 

(მონაწილეობას მიიღებს) 

дакъалоацархо в, я (-чо, -чунца; -й)  

მონაწილე 

*дала1 (лу, делар, деннад, лургда)  მიცემა 

(მისცემს), მირთმევა 

*дала2 (ла, делар, деннад, лергда)  

გარდაცვალება (გარდაიცვლება), 

მოკვდომა (მოკვდება)  

*да ла3 (доал, даьлар, даьннад, даргда) სუბ. 

მხ., ერთგზ. დამთავრება (დაამთავრებს), 

გათავება (გაათავებს), დასრულება 

*да ла4 (доал, даьлар, даьннад, даргда) სუბ. 

მხ., ერთგზ. გამოჩენა (გამოჩნდება), 

წარმოშობა (წარმოიშვება) 

дале а 08  კავშ. მაინც, მაინც კი  

дарба д (-о, -аца; -)  წამალი 

дарба де (дарба ду, дарба дир, дарба даьд, 

дарба дергда)  მკურნალობა (მკურნალობს) 

дарбал я (-о, -ца; -аш я) გუნდა, გოროხი; 

ფენა, ბელტი 

дарбане ზედს. სამკურნალო, მარგებელი 

дарда (доард, даьрдар, даьрдад, доардаргда)  

თლა (თლის), გათლა 

дарег1а1 ზედს. იაფი 

дадег1а2ზმნისართი იაფად, შედარებით 

იაფად 

дарж д (-о, -аца; -аш д)  ხარისხი; დონე, 

თანამდებობა, პოსტი 

*даржа (дарж, даьржар, даьржад, даржаргда) 

გავრცელება (გავრცელდება), გაფანტვა 

дарз1 д (-о, -аца; -) თქორი, ჟინჟღლი. 

дарз2 -   ხმაბაძვ. ზუზუნი (მაგ., ტყვიისა) 

дарзаზედს. ქარბუქის ხმა 

дари д (-о, -ица; -) გატყდომა, გამოტყდომა 

(გამოტყდება), გამჟღავნება; ცნობა, 

აღიარება. 

дарий д (-о, -ица; -) ქონება 

*дарста (дарст, дерстар, дерстад, дарстаргда)  

გასუქება (გასუქდება) 

даршаზედს.ურქო, რქების გარეშე 

*даста (доаст, даьстар, даьстад, доастаргда) 

გახსნა (გახსნის), დარღვევა (დაარღვევს), 

გარღვევა. 

*дата (дат, детар, детад, датаргда)  რძის 

აჭრა (აიჭრება), შედედება; მოთელვა 

(მოითელება) 

*датта (дотт, деттар, деттад, доттаргда)  

გამოცხობა (გამოაცხობს)  

датта я (-о, -аца; -аш я) ჭნავი, ცირცელი 

даттараш д (-; -а, -ца)  შიგნეული, კუჭმაჭი 

*датт1а (датт1, даьтт1ар, даьтт1ад, 

датт1аргда)  გასკდომა (გასკდება), გახევა 

*даха1 (дах, дехар, дехад, дахаргда)  

დათრობა (დათვრება) 

*даха2 (долх, дахар, дахад, г1оргда) ერთგზ. 

წასვლა (წავა) 

*да ха3 (дах, даьхар, даьхад, дахаргда)  

ცხოვრება (ცხოვრობს)  

*да ха4 (доах, даьхар, даьхад, доахаргда) 

მრავალგზ. მოწყვეტა (მოწყვეტს ხოლმე), 

მოგლეჯა 

*да ха5 (доах, даьхар, даьхад, доахаргда) 

მრავალგზ. მოთხრა (თხრის ხოლმე), 

ამოთხრა (ამოთხრის ხოლმე) 

да хараზედს.საყოფაცხოვრება, 

ყოფაცხოვრებისა, ცხოვრებისეული 

дахка1 б (-о, -аца; дехкий д)  თაგვი 

*дахка2 (доаг1а, даьхкар, даьхкад, 

доаг1аргда) სუბ. მრ., ერთგზ. მოსვლა 

(მოდიან) 

*дахка3 (дохк, дехкар, дехкад, 

дохкаргда)ერთგზ.სანაძლეოს დადება 

(სანაძლეოს დადებს), დანაძლევება 

*да хка4 (доахк, даьхкар, даьхкад, 

доахкаргда) სუბ. მრ., ერთგზ. ყოფნა(არის, 

იმყოფება) 

*дахка5 (дохк, дахкар, даьхкар(д)?, 

дохкаргда)  მოგება (ხბოსი და მისთ.) 

дахча д (-о, -аца; -)  შეშა 

дахчанზედს.ხისა 

дахчан-пандар б (-о, -ца; -аш)  ბალალაიკა, 

ფანდური 

дахчанпхьар в (-а, -аца; -аш б)  დურგალი, 

ხურო 
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*дахьа (хьо, дихьар, дихьад, хьоргда)  წაღება 

(წაიღებს), წათრევა 

*дац  ყოფნა ზმნის აწმყოს უარყოფითი 

ფორმაა: არ არის, არ იმყოფება 

*даца (доац, даьцар, даьцад, доацаргда) 

ექსპლოატორება (ექსპლუატაციას ეწევა), 

მძიმე სამუშაოს შესრულება 

даш1 д (-о, -аца; -) ტყვია 

даш2д (-о, -аца; -)  გრაფიტი 

*даша1 (даш, дешар, дешад, дашаргда)  

დადნობა (დნება)  

*да ша2 (доаш, даьшар, даьшад, доашаргда)  

პარსვა (პარსავს), გაპარსვა, მოპარსვა 

*да ша3 (даш, даьшар, даьшад, дашаргда)  

მოწონება (მოიწონებს), პატივისცემის 

დამსახურება 

*даша-д-еллаზედს. მარილიანი, 

დამარილებული 

*дашанза1ზედს. მოუპარსავი 

*дашанза2ზედს. დაუმდნარი 

*дашха (доашх, даьшхар, даьшхад, 

доашхаргда)  გამოკვლევა (გამოიკვლევს), 

გამორკვევა 

*да1а1 (до1, де1ар, де1ад, до1аргда)  

კასტრირება 

да1а2д (-о, -аца; -аш д)  დაგრეხა (დაგრეხს) 

да ьზედს. მამისა, მამისეული 

даь-воша в (-с, даь-вешийца; даь-вежарий б) 

ბიძა (მამის ძმა) 

даьг1е я (-но, -нца; -наш я)  საძოვარი, 

საბალახო; გასადევარი 

даь-да в (-с, даь-даьца; -) პაპა (მამის მამა) 

даь-йиша я (-с, даь-йишийца; даь-йижарий 

б) მამიდა 

дакъаза1ზედს.საწყალი, საბრალო, 

ბედკრული 

даькъаза2ზმნისართი საცოდავად, 

საბრალოდ 

*даькъаз/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 

ერთგზ.დაჩაგვრა (დაჩაგრავს), 

გაუბედურება 

*даькъаз/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დაჩაგვრა 

(დაიჩაგრება), გაუბედურება 

*дакъаз/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ.დაჩაგვრა 

(დაჩაგრავს ხოლმე), გაუბედურება 

*даькъаз/-д-овла (-довл, -дийлар, -дийннад, 

-довргда) სუბ. მრ., ერთგზ.დაჩაგვრა 

(დაჩაგრავს), გაუბედურება, დამახინჯება 

*даькъаз/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, 

-дувргда) მრავალგზ. დაჩაგვრა 

(დაიჩაგრება ხოლმე), დამახინჯება 

даькъала1ზედს. ბედნიერი, ბედსვიანი 

даькъала2ზმნისართი ბედნიერად 

*даькъал/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დალოცვა (ლოცავს) 

даьла в (далла, -аца; -)  ღმერთი, ალაჰი 

даьлаетт б (-о, -аца; -) ჭიამაია 

даь-нана я (-с, даь-наьнаца; -) ბებია (მამის 

დედა)  

даьнна1ზედს. გასული, წარსული 

даьнна2ზედს. გაბარდული, მოდებული 

да ьра1შორისდ.ღმერთმანი 

да ьра2ზედს. ღია (ჭრილობა) 

да ьра3ზედს.მრისხანე, გაბრაზებული, 

გაღიზიანებული 

даьрже я (-но, -нца; -наш я)  შესართავი 

(მდინარისა) 

даьри д (-е, -еца; -еш д)  აბრეშუმი 

даьссаზედს. даьсса ц1а  ცარიელი 

даьттаг1а б (-о, -аца; -) კარაქი მოშუშული 

ფქვილი, ქუმელი 

даьхе я (-но, -нца; -) სამშობლო, მამული 

*де1(дув, дийр, дийннад, дувргда)  მოკვლა 

(მოკლავს), განადგურება 

*де2 (ду, дир, даьд, дергда)  კეთება 

(აკეთებს) 

*де (дув, дийр, дийннад, дувргда)  თესვა 

(თესავს) 

*деба (деб, дийбар, дийбад, дебаргда)  

გამრავლება (მრავლდება), მოშენება, 

მომრავლება 
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*деба/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამრავლება (გაამრავლებს), მოშნება, 

მომრავლება 

дегаზედს.გულითადი  

дегабуам б (-о, -ца; -аш д)  ეჭვი, გუმანი 

дегабуам бе (дегабуам бу, дегабуам бир, 

дегабуам баьб, дегабуам бергба) ეჭვის 

მიტანა (ეჭვს მიიტანს), ეჭვის აღება 

*дега/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  შიში 

(შიშობს), მხდალობა 

дегаза1ზედს. ბინძური, ჭუჭყიანი 

дегаза2ზმნისართიზიზღით, უგულოდ 

дегаз/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 

შეზიზღება (შეაზიზღებს) 

*дегаз/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) შეზიზღება ( შეზიზღდება) 

дегал я (-о, -ца; -) ყოყოჩობა, კუდაბზიკობა 

дегалаზედს. თავმოყვარე, ყოყოჩი 

дег1 д (-о, -аца; -амаш д)  სხეული; ტანი 

дег1аг1ад д (-о, -аца; -) ტანი 

дег1ар д (-чо, -чунца; -)  ბედი, ბედისწერა 

дег1 да (дег1 дахь, дег1 дера, дег1 денад, 

дег1 дахьаргда)  ზრდა (იზრდება), გაზრდა 

дег1-кеп д (-о, -аца; -)  წარმოსადეგობა, 

ტანადობა 

*деза1ზედს. მძიმე 

*деза2ზმნისართი ძვირად 

*деза3ზედს. ძვირფასი 

*деза4ზედს.საჭირო, აუცილებელი 

*деза5ზმნისართიაუცილებლად 

*деза6 (деза, дийзар, дийзад, дезаргда) 

სიყვარული (უყვარს), ტრფობა (ეტრფის) 

*деза/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

შეყვარება (შეუყვარდება), მოწონება 

*дез/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაძვირება (გაძვირდება) 

дезал д (-о, -ца; -) ოჯახი 

дезалхо в, я (-чо, -чунца; -й)  ოჯახის წევრი 

*дез/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გაძვირება (აძვირებს), აფასება 

*дез/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დღესასწაულის გადახდა (დღესასწაულს 

გადაიხდის), იდღესასწაულებს 

*дезткъаრიცხ.ოთხმოცი 

*дезткъаззаრიცხ.ოთხმოცჯერ 

*дезткълаг1аრიცხ. მეოთხმოცეჯერ 

дека (дек, дийкар, дийкад, декаргда) მღერა 

(მღერის), გალობა, ჭიკჭიკი 

декхар1 д (-о, -ца; -аш д)  ვალი, მოვალეობა 

декхар2 д (-о, -ца; -аш д) მიზანი, პრობლემა 

*де къа1 (декъ, дийкъар, дийкъад, декъаргда)  

გაყოფა (გაჰყოფს), დანაწილება 

(დაანაწილებს) 

*декъаზმნისართი მშრალი საჭმლის ჭამა; 

ცარიელი (როცა მხოლოდ ერთი რამეა 

საჭმელად) 

*декъаზედს.მშრალი 

*декъа/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

გაყოფა (იყოფა, გაიყოფა), დანაწილება 

*декъарმასდ. გაყოფა 

декийдуарг я (-о, -аца; -аш я) აფთარი 

*дела (дел, дийлар, дийлад, деларгда) 

სიცილი (იცინის), გაღმება (იღიმის) 

*делла (делл, дийлар, дийлад, делларгда)  

გაღება (აღებს, გააღებს), გახსნა 

*дела/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ. გაცინება (გაიცინებს), გაღიმება 

(გაიღიმებს) 

*дела/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გაცინება (გააცინებს) 

*дела/къажа (-къаж, -къежар, -къежад, -

къажаргда) ერთგზ. გაღიმება (იღიმება) 

делкъа ха я (-но, -наца; -) შუადღე 

*делха (делх, дийлхар, дийлхад, делхаргда) 

1) ტირილი, ქვითინი; 2) გადატ. 
წვიმაზე:ч1оаг1а делха дог1а ძლიერ წვიმს. 

*делха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ატირება (ატირებს, აატირებს) 

*делхарმასდ. ტირილი; თავსხმა 

денал д (-о, -ца; -) ვაჟკაცობა, მამაცობა, 

მხნეობა 

денал долаზედს. გაბედული, მამაცი 

денбехк//дембехк б (-о, -аца; -аш б)  ლავიწი 

ден-бийсанზედს.დღე-ღამისა, 

სადღეღამისო, დღეღამესი 

денгара-денгаზმნისართი დღითიდღე 

денна1ზმნისართი ყოველდღიურად 
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денна2ზედს. ყოველდღიური 

*денна3ზედს. მკვდარი, უსულო, 

უსიცოცხლო 

*дерმასდ. მკვლელობა; მოკვლა, დაკვლა 

дердайнар в, я (-чо, -чунца; -аш б) 

უსაქმური, უქნარა, ზარმაცი 

*дерза1 (дерз, дийрзар, дийрзад, дерзаргда)  

განკურნება (განიკურნება), მორჩენა 

(მორჩენა)  

*дерза2 (дерз, дийрзар, дийрзад, дерзаргда) 

მობრუნება (მობრუნდება), მოტრიალება; 

გადაბრუნება 

*дерзан1ზედს.შიშველი, ტიტველი, 

ფეხშიშველი 

*дерзан2ზმნისართი ტიტვლად, შიშვლად, 

დედიშობილად 

*дерзан/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 

ერთგზ.გაშიშვლება (გააშიშვლებს), 

გატიტვლება 

*дерзан/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.გაშიშვლება 

(გაშიშვლდება), გატიტვლება 

*дерзан/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ.გაშიშვლება 

(გააშიშვლებს ხოლმე), გატიტვლება 

*дерзан/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ.გაშიშვლება 

(გაშიშვლდება), გატიტვლდება 

*дерзан/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გაშიშვლება 

(გაშიშვლდება ხოლმე)  

*дерригаზმნისართი მთლიანად, სავსებით 

*дерстаზედს. მსუქანი 

дерт//дарт1 д (-о, -аца; -аш д) სავათი 

дерт2 д (-о, -аца; -аш д) მთის არწივი 

*деста (дест, дийстар, дийстад, дестаргда) 

დასივება (დასივდება), გასივება 

*детта1 (детт, дийттар, дийттад, деттаргда)  

წველა (წველის) 

*детта2 (детт, дийттар, дийттад, деттаргда) 

მრავალგზ.ზემა (სცემს), რტყმა (ურტყამს), 

გასროლა (ისვრის), გატყორცნა 

*детта3 (детт, дийттар, дийттад, деттаргда) 

მრავალგზ. ტყაპუნი (უტყაპუნებს), რახუნი 

(ურახუნებს), ტაშისცემა (ტაშს სცემს) 

*детта/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაფართხალება (გაფართხალდება), 

კანკალი (კანკალებს), ძგერა 

*деха1 (дех, дийхар, дийхад, дехаргда) 

თხოვნა (სთხოვს) 

*деха2ზმნისართი დაბნეულად 

дехархо в, я (-чо, -чунца; -й) მთხოვნელი 

*дехка (дехк, дийхкар, дийхкад, дехкаргда)  

შეკვრა (შეკრავს), განასკვა 

*дехке/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 

ერთგზ.სინანული (ანანებს) 

*дехке/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.მონანიება 

(მოინანიებს) 

*дехке/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ.სინანული 

(ანანებს ხოლმე)  

дехьаზმნისართი გაღმა, იქითა მხარეს 

дехь/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 

გაღმა გაყვანა (გაღმა გაიყვანს)  

дехь/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.გაღმა გაყვანა 

(გაღმა გადის) 

дехь/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ.გადაყვანა 

(გადაიყვანს ხოლმე), გადატანა 

*дехь/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда)სუბ. მრ., ერთგზ. გადასვლა 

(გადადის) 

*дехь/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გადასვლა (გადადის 

ხოლმე) 

деш д (-о, -аца; -)  სალაფავი 

деша1 (деш, дийшар, дийшад, дешаргда) 

კითხვა (კითხულობს) 

деша2 (деш, дийшар, дийшад, дешаргда) 

სწავლა (სწავლობს)  

дешар მასდარი. კითხვა 
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дешархо в, я (-чо, -чунца; -й)  მოსწავლე, 

მოწაფე 

дешарче я (-но, -нца; -наш) სასწავლო 

დაწესებულება 

дз1ил я (-о, -аца; -аш я)  ბრტყელი ქვა 

ди1 д (дено, денца; денош д)  დღე 

ди2б (-но, -нца; -)სარწმუნოება, 

აღმსარებლობა, რელიგია 

диаззаრიცხ. ოთხჯერ 

*дига (дуг, дигар, дигад, дугаргда) ერთგზ. 

წაყვანა (წაიყვანს) 

*дижа (дуж, дижар, дижад, дужаргда) 

დაწოლა (დაწვება)  

*дижа ზედს.მშვიდი, დინჯი 

*диза1 (дуз, дизар, дизад, дузаргда) ავსება 

(ავსებს), გავსება 

*диза2 (дуз, дизар, дизад, дузаргда) გაძღომა 

(გაძღება) 

*диза ზედს. სავსე, გავსებული 

*дизаზედს. მაძღარი 

диззаზედს.ამომწყდარი 

дийнаზედს.ცოცხალი 

*дийн/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაცოცხლება (გაცოცხლდება), 

გამოცოცხლება 

дийнахьаზმნისართი დღისით 

дийнахьараზედს. დღისა, დღიური 

дийттлаг1аრიცხ.თოთხმეტი 

дийттаრიცხ. მეთოთხმეტე 

*дийцаზედს. წნული, მოწნული 

дийшаზედს.განათლებული 

дика1ზედს. კარგი 

дика2ზმნისართი  კარგად, 

კეთილსინდისიერად 

дийхк1 д (-о, -аца; -аш д) ღვიძლი 

дийхк2 я (-о, -аца; -аш я) ფიჭვი 

дикаг1аზმნისართი უკეთ, უკეთესად, 

უფრო კარგად, უმჯობესად 

*дикаг1/-д-олаზედს.უკეთესი, უმჯობესი 

дикал я (-о, -ца; -) სიკეთე, წესიერება, 

პატიოსნება 

дикахетар д (-о, -ца; -) სიხარული 

дикка ზმნისართი საკმაოდ, ბლომად 

дикъа1 (дукъ, дикъар, дикъад, дукъаргда)  

გავსება (გაავსებს), ავსება, გამოვსება 

дикъа2ზედს.სქელი (მაგ., მასა)  

дикъа3ზმნისართი სქლად 

*дикъ/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გასქელება (ასქელებს); გახშირება 

*дила1 (дул, дилар, дилад, дуларгда)  დაბანა 

(იბანს), გარეცხვა 

*дила2 (дул, дилар, дилад, дуларгда) 

დადება (დებს), ჩადება, დაწყობა 

дилла1 я (-о, аца; -) წვენი, ბულიონი 

дилла2ზმნისართი ყოველთვის, მუდმივად 

дираზედს.მლაშე, მარილიანი 

*дир/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

გამლაშება (გამლაშდება) 

дир/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამლაშება (გაამლაშებს) 

дирст я (-о, -аца; -аш я)  აღვირი 

*диса (дус, дисар, дисад, дусаргда)  დარჩენა 

(დარჩება) 

*диста (дуст, дистар, дистад, дустаргда)  

მოზომება (მოაზომებს), დაზომება 

*дита (дут, дитар, дитад, дтеаргда) 

დატოვება (დატოვებს), მიტოვება 

дитт1 д (-о, -аца; -аш д) პირი (მაგ. დანისა) 

дитт2 д (-о, -аца; -аш д)//  я (-о, -аца; -аш я)  

თუთა, თუთის ხე 

*дитта (дутт, диттар, диттад, дуттаргда) 

გარეცხვა (გარეცხავს) 

*диткъаზედს.თხელი 

*диттанзаზედს.გასარეცხი 

*диц/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

დავიწყება (დაივიწყებს, დაავიწყდება) 

*дицденнаზედს. დავიწყებული 

*дицлургдоацаზედს. დაუვიწყარი 

*диъრიცხ. ოთხი 

диъ б1аьრიცხ. ოთხასი 

*диълаг1аრიცხ. მეოთხე 

ди-юккъаზმნისართი დღეგამოშვებით 

доа б (дайво, дайца; -рч д) სასიმინდე 

*доага/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  დაწვა 

(დაწვავს) 

доагам д (-о, -ца; -аш д)  სიდამწვრე, 

დამწვარი 
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*доа/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დაკარგვა (დაკარგავს) 

*доа /-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დაკვლა (დაკლავს), დახოცვა 

*доа /-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გაწმენდა (გაწმენდს), მოწმენდა; წაშლა 

*доажа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მწყემსვა (მწყემსავს), ძოვება (აძოვებს) 

доазув д (доазоно, доазонца; доазонаш д)  

საზღვარი, მიჯნა 

доакъазал я (-о, -ца; -)  უბედურება 

доакъар д (-о, -ца; -)  საკვები, ფურაჟი 

доакъашхо в, я (-чо, -чунца; -й)  მონაწილე 

доал д (о, -аца; -) მეურვეობა, 

მზრუნველობა 

*доала/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. მოყვანა (მოჰყავს, მოიყვანს) 

доалахо в, я (-чо, -чунца; -й) პატრონი, 

მფლობელი 

доалахье я (-но, -нца; -)  საკუთრება 

*доал д-е (доал ду, доал дир, доал даьд, доал 

дергда) მეურვეობა (მეურვეობს), ზრუნვა 

(მზრუნველობს)  

доарахо в, я (-чо, -чунца; -й)  დაჭრილი 

*доаржа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გაშლა (გაშლის), გადაშლა, გავრცელება, 

გაფანტა, მიმოფანტვა 

*доасса/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დაცლა (დაცლის), გადმოტვირთვა 

(გადმოტვირთავს) 

доассал д (-о, -ца; -) სიცარიელე 

*доаста/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда)  გახსნა (გაიხსნება) 

доастамаზედს.სულმოკლე, წვრილმანი 

доастамал я (-о, -ца; -) სიმცირე, კნინობა, 

წვრილმანობა 

*доастам/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 

ერთგზ.დამცირება (დაამცირებს), დაცინვა 

*доастам/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.დაწვრილმანება 

(დაწვრილმანდება)  

*доастам/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ.დამცირება 

(დაამცირებს ხოლმე), დაცინვა 

*доастам/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, 

-довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. დაწვრილმანება 

(დაწვრილმანდება) 

*доастам/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, 

-дувргда) სუბ. მრ., 

მრავალგზ.დაწვრილმანება 

(დაწვრილმანდება ხოლმე) 

*доатт1а/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დახევა (დახევს), გახევა, დაგლეჯა 

доахан д (-а, -ца; -) საქონელი, პირუტყვი 

*доаца/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

ექსპლუატაციის გაწევა (ექსპლუატაციას 

უწევს) 

доашхам д (-о, -ца; -)  განმარტება, ახსნა 

дов д (-но, -наца; -наш д) ჩხუბი, შფოთი, 

მტრობა 

*довза (довз, дайзар, дайзад, 

довзаргда)გაცნობა (გაეცნობა), ცნობა 

(ეცნობა) 

*довла (довл, дайлар, дайннад, довргда) 

სუბ. მრ., ერთგზ. გათავება (გაათავებს), 

დამთავრება, დასრულება 

довт д (-о, -аца; -аш д)  მახვილი, ხმალი 

довтби в (-ечо, -ечунца; -наш б) 

მთავარსარდალი 

довте д (-но, -нца; -наш д) ორთაბრძოლა, 

დუელი 

довха1я (-о, -аца; -аш я) შურთხი 

*довха2 (довх, дайхар, дайхад, довхаргда) 

ძარცვა (ძარცვავს), გაძარცვა. 

довхо в, я (-чо, -чунца; -й)  მტერი, 

მოწინააღმდეგე; მოქიშპე, მოდავე 

дог д (дего, дегаца; дегаш д) გული 

дог/даха1 (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)  იმედოვნება (იმედოვნებს), 

იმედის ქონა (იმედი აქვს)  

дог/даха2 (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)  სიყვარული (უყვარს), ტრფობა 

(ეტრფის)  

дог деттадаларმასდ. გულისცემა 

дог-дикаზედს.კეთილი, გულკეთილი 
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дог/дила (-дул, -дилар, -дилад, -дуларгда) 

იმედის დაკარგვა (იმედს დაკარგავს), 

იმედის გადაწურვა 

дог-г1оздаьннаზედს. მხიარული, 

გახარებული 

дог-керчадарმასდ. გულისრევა 

дог-к1аьдаზედს.გულჩვილი 

дог г1елдаларშორსდ.გულის წასვლა 

дог лаза (доглаз, доглезар, доглезад, 

доглазаргда) გულშემატკივრობა 

(გულშემატკივრობს), თანაგრძნობა 

дого я (-но, -нца; -наш//-ош я) ტარი 

(ცულისა) 

догтийшаზედს.[თვით]დარწმუნებული, 

გულდაჯერებული 

дог-уйла я (-ано, -анца; -аш я) ოცნება, 

იმედი, განზრახვა 

догхайта (догхайт, догхайтар, догхайтад, 

догхайтаргда)  გახსნა (გაიხსნება), 

გამოტყდომა (გამოტყდება), აღიარება, 

მინიშნება 

догцхьалхаზედს. გულწრფელი, გულღია 

догц1енаზედს.ალალმართალი, 

გულგახსნილი 

догъэккха (догъэккх, догъийккхар, 

догъийккхад, догъэккхаргда) ერთგზ. 

იმედის გაცრუება (იმედი გაუცრუვდება), 

გულისგატეხა 

дог1аьржаზედს. შურიანი, მოშურნე, 

ღვარძლიანი, ბოროტი 

дог1а1д (-о, -аца; -аш д)  წვიმა 

*до г1а2 (дог1, дег1ар, дег1ад, дог1аргда)  

დარგვა (რგავს) 

*дода/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) გაქცევა 

(გააქცევს), გაძევება; მოტაცება 

*дожа1 (дож, дежар, дежад, дожаргда) 

ერთგზ.დაცემა (დაეცემა), დავარდნა, 

წაქცევა 

*дожа2 (дож, дежар, дежад, дожаргда) შებმა 

(შეაბამს) 

*дожа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.წაქცევა (წააქცევს) 

*дозал1 д (-о, -ца; -)  სიმძიმე 

*дозал2 д (-о, -ца; -) უდიდებულესობა, 

აღმეტებულება 

*докха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

წოვება (აწოვებს)  

*доккхаზედს.დიდი, ვეებერთელა, 

უზარმაზარი 

доккхал /де (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ამაყობა (ამაყობს)  

*доккха/хила (-хул, -хилар, -хиннад, -

хургда)  გაზრდა (გაიზრდება)  

докхорг д (-о, -аца; -аш д)  წურბელა 

*докъа/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

გახმობა (გახმება), გაშრობა, დაშრობა 

докъадаллалцаზმნისართიგაშრობამდე, 

გაშრობამდის 

*докъа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გახმობა,  (ახმობს), გაშრობა 

Дол1 д (-о, -аца; -аш д) ღრძილი 

Дол2 არქ.  д (-о, -аца ) მანძილი იდაყვიდან 

შუათითამდე 

*дола/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დაძვრა (დაიძვრის)  

*дола/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაწყება (დაიწყებს), შედგომა (შეუდგება) 

*долла (долл, деллар, деллад, долларгда) 

ობ. მხ., ერთგზ. ჩადება (ჩადებს) 

дом б (демо, демаца; -)  მტვერი 

*дорста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გასუქება (გაასუქებს), გამოკვება 

дорхаზედს.მრისხანე, სასტიკი, მძვინვარე 

дорхал я (-о, -ца;-)  მრისხანება, 

მძვინვარება 

дорха/хила (-хул, -хилар, -хиннад, -хургда) 

განრისხება (რისხდება), გაჯავრება 

*дорх/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

განრისხება (განრისხდება), გაჯავრება  

*дорх/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაბრაზება (გააბრაზებს), გაჯავრება 

(გააჯავრებს) 

дос д (десо, десаца; -) შეშა 

*досса (досс, дессар, дессад, доссаргда) 

ჩა[მო]სვლა (ჩა[მო]ვა) 

*дота/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შედედება (შედედდება) 
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дотоზედს. ვერცხლისა 

*дотта1 (дотт, детттар, деттад, доттаргда) 

ერთგზ. დასხმა (დაასხამს) 

*дотта2 (дотт, детттар, деттад, доттаргда) 

ერთგზ.დატვირთვა (დატვირთავს) 

*дотта3 (дотт, детттар, деттад, доттаргда) 

ერთგზ. აგება (ააგებს), აშენება 

доттаг1а в (-чо, -чунна; -ий б) მეგობარი, 

ამხანაგი, მოყვარე, ძმადნაფიცი 

дотув д (-о, -ца; -ош д)  ვერცხლი 

*доха (дох, дехар, дехад, дохаргда) დახევა 

(დაიხევა), დაგლეჯა, დამტვრევა 

*доха/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)დამტვრევა (დაამტვრევს), 

დანგრევა; დახევა 

*доха/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დათრობა (დაათრობს) 

*дохалургдоацаზედს.ურღვევი, ურყევი 

*доханзаზედს.გამართული, წესიერ 

მდგომარეობაში მყოფი 

дохк д (дехко, дехкаца; -)  ნისლი, ჯანღი, 

ბურუსი 

*дохка (дохк, дехкар, дехкад, дохкаргда) 

ერთგზ. გაყიდვა (გაყიდის) 

*дохкаზედს.ზოლიანი, ჭრელი 

*доахка/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) დალპობა (დალპება) 

дохта д (-о, -аца; -) კუპრი 

дохьаж д (-о, -аца; -) შხამი, გესლი 

дохьаж тоха (дохьаж тох, дохьаж техар, 

дохьаж техад, дохьаж тохаргда) 

ერთგზ.დაგესლვა (დაგესლავს), მოწამვლა, 

მოშხამვა 

*дохь/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

მოყინვა (მოყინავს, მოიყინავს), დაზრობა 

дош1 д (дешо, дешаца; дешаш д) სიტყვა 

дош2д (дешо, дешаца; -) პირობა, დაპირება 

дош дала (дош лу, дош делар, дош деннад, 

дош лург да) ერთგზ. დაპირება (პირდება, 

დაპირდება); პირობის მიცემა 

*дош/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დასველება (დაასველებს) 

дошдоацарმასდ. სისულელე, აბსურდი 

дошло в (-чо, -чунца; -й б) მხედარი, 

კავალერისტი 

дошлорг д (-о, -аца; -аш д) ლექსიკონი 

дошоზედს.ოქროსი 

дошо пхьар в (-о, -аца; -аш б) 

ოქრომჭედელი, იუველირი 

дошув д (дошос, дошоца; дошош д)  ოქრო 

дошув/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) მოოქვრა (ოქრავს), 

ოქროში დაფერვა, მოვარაყება  

дошувдаьккхаზედს.მოოქრული, 

მოოქროვილი, ოქროში ამოვლებული 

дошохьазилг д (-о, -аца; -аца д) ბულბული, 

კანარის ჩიტი 

*до1а/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დაგრეხა (დაიგრიხება) 

*дуმიმღ.მკეთებელი, მომსახურე 

*дуа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ჭმევა 

(აჭმევს) 

дув б (-но, -наца; -наш д) ფიცი 

дув баа (дув буъ, дув биар, дув биаб, дув 

буаргба) დაფიცება (ეფიცება, იფიცებს), 

ფიცის მიცემა (ფიცს მისცემს), შეფიცვა 

(შეჰფიცავს) 

*дувза (дувз, дийзар, дийзад, дувзаргда) წვნა 

(წნავს) 

дувраш д (-а, -ца; -) ქატო 

*дувса (дувс, дийсар, дийсад, дувсаргда) 

გაბერვა (გაბერავს) 

*дувса/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გავერვა (გაიბერება) 

*дувха (дувх, дийхар, дийхад, дувхаргда) 

ჩაცმა (ჩაიცვამს) 

дувхар д (-о, -ца; -аш д)  ტანსაცმელი, 

სამოსი 

*дувхьа (дувхь, дийхьар, дийхьад, 

дувхьаргда) სულის შეხუთვა (სული 

შეეხუთება), სულის შეგუბება 

*дувца (дувц, дийцар, дийцад, дувцаргда)  

მბობა (უამბობს), მოთხრობა (მოუთხრობს) 

дувцар д (-о, -ца; -аш д) მოთხრობა 

дувцархо в, я (-чо, -чунца; -й б) 

მთხრობელი, ამბის მთქმელი, მოამბე 

дуга д (-о, -аца; -)  ბრინჯი 
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дугара ზედს. ღიანარინჯისფერი 

*дужа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაწვენა (დააწვენს), ჩაწვენა 

дукха რიცხ. ბევრი 

дуккхаრიცხ.უხვი, ბარაქიანი 

дуккхазаზმნისართი ბევრჯერ 

дукхаг1аზმნისართი უფრო მეტი 

дукхал я (-о, -ца; -) მრავალი, უამრავი, 

ბევრი 

дукъ1 д (-о, -аца; -) უღელი, ტვირთი 

дукъ2 д (-о, -аца; довкъаш д)  ქედი (მთისა) 

дукъъоарц б (-о, -аца; -ш д) ტაბაკი 

дулх д (-о, -аца; -) ხორცი 

дум/и б (-е, -еца; -еш д) დუმა 

дундал в, я (-а, -ца; -аш б) ბრიყვი, 

უზრდელი, სულელი 

дуне д (-но, -нца; -)  დუნია, ქვეყანა, 

დედამიწა 

дур д (-о, -аца; -аш д) თქარათქური 

дургал д (-о, -аца; -) ნექტარი 

дут/а д (-о, -аца; -аш д) ხმალი 

дух д (-о, -аца; -) არსი, საფუძველი, საწყისი 

дух/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) გამოსვლა (გამოდის (ითქმის 

წყაროზე) 

*духт1а/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 

ერთგზ.არსის გაგებინება (გააგებინებს), 

საფუძვლის გარკვევა, ჭეშმარიტების 

გაგება 

*духт1а/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.არსის გაგება 

(გაიგებს) 

*духт1а/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ.არსის 

გაგებინება (გააგებინებს ხოლმე) 

*духт1а/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ.არსის გაგება 

(გაიგებს) 

*духт1а/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) სუბ. მრ., მრავალგზ.არსის გაგება 

(გაიგებს ხოლმე) 

духт1е я (-е, -еца; -) ჭეშმარიტება, არსი 

духь д (-о, -аца; -аш д) შესართავი, სათავე 

духьа1თანდ. გულისთვის 

духьа2კავშ.რათა, რომ 

духьал ზმნისართი წინ, პირდაპირ, 

პირისპირ 

духьал/кхета (-кхет, -кхийтар, -кхийтад, -

кхетаргда)  შეხვედრა (შეხვდება) 

духьал/ле (-лув, -лийр, -линнад, лувргда) 

ღრენა (უღრენს), შეღრენა; შეპასუხება, 

სიტყვის შებრუნება   

духьиг д (-о, -аца; -аш д) წვერი, წვეტი 

дуъэст/и д (-е, -еца; -еш д) შვინდი 

ду1/а1 (-о, -аца; -аш д) ლოცვა; ხვეწნა, 

მუდარა, ვედრება 

ду1а2 д (-о, -аца; -)  ქარიშხარლი, გრიგალი 

ды б (-но, -нца; дой д)  ცხენი, ტაიჭი, რაში 

дынбакъ я (-о, -аца; -аш я) ულაყი 

дынбарг//говрбарг я (-о, -аца; -аш я) 

მრავალძარღვა 

дынкхал я (-о, -аца; -) მჟაუნა 

д1аზმნისართი იქ 

д1а/ала (-оал, -аьлар, -аьннад, -аргда)  თქმა 

(ეტყვის) 

*д1аара/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 

გაყვანა (გაიყვანს), გა[მო]ტანა 

*д1аара/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გასვლა (გავა) 

*д1аара/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ. გაყვანა 

(გაიყვანს ხოლმე), გატანა 

*д1аара/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გასვლა (გავა) 

*д1аара/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) სუბ. მრ., მრავალგზ. გასვლა 

(გადის ხოლმე) 

д1а/аха1 (-ух, -ихар, -ихад, -ухаргда)  

სიარული (დადის) 

д1а/а ха2 (-оах, -аьхар, -ихад, -ухаргда)  

მოხვნა (მოხნავს) 

*д1а/-д-а (-дахь, -дера, -денад, дахьаргда)  

წაღება (წაიღებს), მიტანა 

*д1а/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 
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ერთგზ.გარიცხვა (რიცხავს), წაშლა, 

განადგურება, დანგრევა 

*д1а/-д-ала1 (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მიცემა (მისცემს), ჩაბარება 

*д1а/-д-ала2 (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.იქით წასვლა 

(წავა), განზე გადგომა, გაცლა (გაეცლება), 

მოშორება 

*д1а/-д-аржа (-дарж, -даьржар, -даьржад, -

даржаргда) გავრცელება (გავრცელდება), 

მოდება 

*д1а/-д-аха1 (-дода, -дахар, -дахад, -г1оргда) 

ერთგზ. წასვლა (წავა), გაემგზავრება 

*д1а/-д-а ха2 (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) აღება (აიღებს), ალაგება; 

წართმევა (წაართმევს) 

*д1а/-д-ахка (-дохк, -дехкар, -дехкад, -

дохкаргда) ობ. მრ., ერთგზ.დალაგება 

(დაალაგებს), შენახვა (შეინახავს), დამალვა 

*д1а/-д-ахьа (-хьо, -дихьар, -дихьад, -

хьоргда) ერთგზ.წაღება (წაიღებს), 

გადატანა 

*д1а/-д-е1 (-дув, -дийр, -дийнад, -дувргда)  

დათესვა (დათესავს) 

*д1а/-д-е 2 (-дув, -дийр, -дийнад, -дувргда) 

დაკვლა (დაკლავს), მოკვლა 

*д1а/-д-екъа (-декъ, -дийкъар, -дийкъад, -

декъаргда) დარიგება (დაარიგებს), 

განაწილება, გაცემა 

*д1а/-д-елла (-делл, -дийлар, -дийлад, -

делларгда) გაღება (გააღებს), გახსნა 

*д1а/-д-ерза (-дерз, дийрзар, -дийрзад, -

дерзаргда) მიბრუნება (მიბრუნდება), 

დაბრუნება, უკან დაბრუნება 

*д1а-д-ерза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

მოგვარება (მოაგვარებს), მორიგება 

(მოარიგებს); გაბრუნება, მობრუნება 

*д1а/-д-еха (-дех, -дийхар, -дийхад, -

дехаргда) თხოვნა (ითხოვს), მოთხოვნა 

(მოითხოვს) 

*д1а/-д-ехка (-дехк, -дийхкар, -дийхкад, -

дехкаргда) მიბმა (მიაბამს), დაბმა 

*д1а/-д-еша (-деш, -дийшар, -дийшад, -

дешаргда)  წაკითხვა (წაიკითხავს) 

*д1а/-д-ига (-дуг, -дигар, -дигад, -дугаргда) 

ერთგზ.წაყვანა (წაიყვანს) 

*д1а/-д-икъа (-дукъ, -дикъар, -дикъад, -

дукъаргда)  დაკეტვა (დაკეტავს), დახურვა; 

ამოვსება 

*д1а/-д-ила (-дул, -дилар, -дилад, -

дуларгда) დამალვა (დამალავს), დადება, 

დალაგება; გადადება 

*д1а-д-оа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ჩაქრობა (ჩააქრობს), წაშლა, გადახაზვა 

*д1а/-д-ог1а (-дог1, -дег1ар, -дег1ад, -

дог1аргда) დარგვა (დარგავს), ჩასმა 

(ბოძისა და მისთ.) 

*д1а/-д-ожа (-дож, -дежар, -дежад, -

дожаргда)  შებმა (შეაბამს) 

*д1а-д-ола/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) წარმოშობა (წარმოიშობა), გაჩენა 

(გაჩნდება), დაწყება, დაძვრა 

*д1а-д-ола/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დაწყება (დაიწყებს), შედგომა, ხელის 

მიყოფა 

*д1а/-д-олла (-долл, -деллар, -деллад, -

долларгда)  დამარხვა (დამარხავს), ჩაფვლა, 

ჩამარხვა 

*д1а/-д-охка (-дохк, -дехкар, -дехкад, -

дохкаргда) გაყიდვა (გაყიდის) 

*д1а/-д-увца (-дувц, -дийцар, -дийцад, -

дувцаргда) [მო]თხრობა (მოუთხრობს), 

მოყოლა, მბობა (უამბობს) 

*д1а/-д-увша (-дувш, -дийшар, -дийшад, -

дувшаргда) სუბ. მრ., ერთგზ. დაწოლა 

(დაწვება) 

*д-1айхаზედს.ცხელი, თბილი 

д1а/кхайка (-кхайк, -кхайкар, -кхайкад, -

кхайкаргда) დაძახება (დაუძახებს), 

მიპატიჟება 

д1акхайка/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამოცხადება (გამოუცხადებს), საჯაროდ 

თქმა 

д1а/кхалла (-кхоалл, -кхаьллар, -кхаьллад, -

кхоалларгда) შეჭმა (შეჭამს) 

д1а/кхахьа (-кхухь, -кхихьар, -кхихьад, -

кхухьаргда) მრავალგზ.დატარება 

(დაატარებს ხოლმე), ჩამოტარება 
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д1а/кхача (-кхоач, -кхаьчар, кхаьчад, 

кхоачаргда) მისვლა (მივა), მიღწევა 

д1а/кхета (-кхет, -кхийтар, -кхийттад, -

кхетаргда)  შეხვედრა (შეხვდება), შეყრა 

*д1акхета/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გაგებინება (გააგებინებს), განმარტება, 

ახსნა 

д1а/кховда (-кховд, -кхайдар, -кхайдад, -

кховдаргда) ერთგზ. ხელის გაწვდენა ( 

ხელს გაიწვდენს), ხელის გაშვერა 

д1акховда/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.გადაწოდება (გადააწოდებს), 

მიწოდება 

д1а/кховса (-кховс, кхайсар, -кхайсад, -

кховсаргда) ობ. მრ., ერთგზ.გადაგდება 

(გადააგდებს), გასროლა 

д1а/кхосса (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда) გადაგდება (გადააგდებს), 

თავის მინებება, მიტოვება 

*д1акхоача/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მიტანა (მიიტანს), მიზიდვა, მიყვანა, 

დასრულება 

*д1акхоачаш/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დამთავრება (დაამთავრებს), დასრულება 

д1а/кхувда (-кхувд, -кхийдар, -кхийдад, -

кхувдаргда)  ხელის გაწვდენა (ხელს 

გაიწვდენს ხოლმე), ხელის გაშვერა 

*д1акхувд/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ.მიტანა (მიიტანს ხოლმე), 

გადაწოდება 

д1а/кхувса (-кхувс, -кхийсар, -кхийсад, -

кхувсаргда) მრავალგზ. გადაგდება 

(გადააგდებს ხოლმე), გასროლა 

д1акхувса/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) ხტომა (ხტის, ხტება) 

д1акъайлаზედს.დაკეტილი, დახურული 

*д1акъайла/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 

ერთგზ.დაფარება (დააფარებს), 

გადახურვა, დამალვა (დამალავს) 

*д1акъайла/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, 

-даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. მიმალვა 

(მიიმალება), თავის შეფარება 

*д1акъайла/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ.დაფარება 

9დააფარებს ხოლმე), გადახურვა 

(გადახურავს ხოლმე), დამალვა (დამალავს 

ხოლმე) 

*д1акъайла/-д-овла (-довл, -дайлар, -

дайннад, -довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. 

მიმალვა (მიიმალება) 

*д1акъала/-д-увла (-дувл, -дийлар, -

дийннад, -дувргда) სუბ. მრ., 

მრავალგზ.მიმალვა (მიიმალება ხოლმე), 

თავის შეფარება 

д1а/къаста (-къаст, -къаьстар, -къаьстад, -

къастаргда)  გამოყოფა (გამოეყოფა), 

მოცილება (მოსცილდება) , ჩამოშორება 

д1акъоаста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.გამოყოფა (გამოყოფს), გარჩევა 

(გაარჩევს), გარკვევა 

д1а/къовла (-къовл, -къайлар, -къайлад, -

къовларгда) დაკეტვა (დაკეტავს), დახურვა, 

ჩაკეტვა 

д1а/лакха (-локх, -лекхар, -лекхаб, -

локхаргба)  დაკვრა (დაუკრავს) 

д1а/лалла (-лоалл, -лаьллар, -лаьллад, -

лоалларгда) ობ. მხ., ერთგზ. გაგდება 

(გააგდებს) 

д1а/ларх1а (-лоарх1, -лаьрх1ар, -лаьрх1ад, -

лоарх1аргда)  დათვლა (დათლის) 

д1а/лата1 (-лат, -летар, -летад, -латаргда) 

ერთგზ. წაჩხუბება (იჩხუბებს, წაეჩხუბება), 

დაჭიდება (დაეჭიდება) 

д1а/лата2 (-лат, -летар, -летад, -латаргда) 

ერთგზ.დამყნობა (დაემყნობა), ფეხის 

მოკიდება, მიწებება 

д1а/лахка (-лоахк, -лаьхкар, -лаьхкад, -

лоахкаргда) ობ. მრ., ერთგზ.გაგდება 

(გააგდებს) 

д1а/лаца (-лоац, -лаьцар, -лаьцад, -

лоацаргда) ერთგზ.დაპყრობა (დაიპყრობს), 

დაჭერა (დაიჭერს),დაკავება 

д1а/лачкъа (-лачкъ, -лечкъар, -лечкъад, -

лачкъаргда) ერთგზ.დამალვა (დაიმალება), 

მიმალვა 
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*д1алелха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ.გაგდება (გააგდებს ხოლმე), 

გაყრა (გაყრის ხოლმე) 

д1а/лета (-лет, -лийтар, -лийтад, -

летаргда)მრავალგზ. წაჩხუბება (იჩხუბებს 

ხოლმე, წაეჩხუბება ხოლმე), დაჭიდება 

*д1алета/-д-е(-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ.მიწებება (მიაწებებს ხოლმე), 

მიკვრა 

д1а/лечкъа (-лечкъ, лийчкъар, -лийчкъад, -

лечкъаргда) მრავალგზ. დამალვა 

(დამალავს ხოლმე), მიმალვა 

д1а/ловза (-ловз, -лайзар, -лайзад, -

ловзаргда) თამაში (ითამაშებს) 

*д1аловза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

თამაში (ათამაშებს) 

*д1алота/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. მიწებება (მიაწებებს), მიკვრა 

*д1алочкъа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.დამალვა (დამალავს) 

д1а/лувца (-лувц, -лийцар, -лийцад, -

лувцаргда) მრავალგზ. დაჭერა (დაიჭერს 

ხოლმე), დაკავება (დაიკავებს) 

д1ам д (-о, -ца; -аш д) სატეხი, ღოჯი 

д1а/мала (-мол, -мелар, -меннад, -маргда) 

ერთგზ.დალევა (დალევს), შესმა 

д1а/марца (-морц, -мерцар, -мерцад, -

морцаргда) ერთგზ.გატრუსვა (გატრუსავს) 

д1а/мела (-мел, -мийлар, -мийннад, -

мергда) მრავალგზ. სმა (სვამს ხოლმე) 

*д1амела/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დალევინება (დაალევინებს), დარწყულება 

*д1амел/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოშვება (მოუშვებს), მოდუნება 

*д1амел/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

შეთბობა (შეათბობს) 

*д1амерза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დატკბობა (დაატკბობს); შეცდენა 

(შეაცდენს) 

*д1амехка/-д-е(-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. გადაღვრა (გადაღვრის ხოლმე), 

გადაქცევა 

*д1амога/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შექება (შეაქებს), მოწონება (მოიწონებს, 

მოუწონებს) 

*д1амола/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.დალევინება (დაალევინებს) 

*д1амохка/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. გადაღვრა (გადაღვრის), გადაქცევა 

*д1анийс/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გასწორება (გაასწორებს), გათანაბრება 

д1а/оза (-оза, -эзар, -эзад, -озаргда) 

ერთგზ.გაწევა (გასწევს); ჩამოფარება 

(ჩამოაფარებს) 

д1а/отта (-отт, -эттар, -эттад, -оттаргда) 

ერთგზ.გაჩერება (გაჩერდება), დადგომა 

(დადგება) 

*д1аотта/-д-е(-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.დადგმა (დადგამს) 

д1араზმნისართიიქიდან 

*д1а-са/-д-ахьа (-хьо, -дихьар, -дихьад, -

хьоргда) ერთგზ.დატარება (დაატარებს), 

ჩამორიგება 

*д1а-са/-д-аьржаზმნისართიაქეთ-იქით, 

გაფანტვით 

*д1а-са/ д-екъа (-декъ, -дийкъар, -дийкъад, -

декъаргда) განაწილება (გაანაწილებს), 

დანაწევრება, დანაწილება 

д1а-са/ доала лазар // уне лазар д (-доалача 

лазаро, - доалача лазарца) გადამდები 

დაავადება 

д1а/такха (-токх, -текхар, -текхад, -

токхаргда) გადახდა (გადაიხდის), ვალის 

გადახდა 

*д1атар/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда)  შეწყობა 9შეეწყობა), შეგუება 

(შეეგუება) 

*д1атар/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

შეწყობა (შეუწყობს),შეგუება (შეუგუებს)  

д1а/тасса (-тосс, -тессар, -тессад, -тоссаргда) 

ობ. მხ., ერთგზ.გადაგდება (გადააგდებს), 

მიტოვება; მიმოფანტვა; დათესვა 

(დათესავს) 

д1а/татта (-тотт, -теттар, -теттад, -тоттаргда) 

ერთგზ. გაწევა (გასწევს), მიწევა (მისწევს) 
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д1а/тахка (-тохк, -техкар, -техкад, -

тохкаргда) გამორკვევა (გამოარკვევს), 

გამოძება; შემოწმება 

д1а/та1а (-то1, -те1ар, -те1ад, -то1аргда) 

ერთგზ.გაჩოჩება (გაჩოჩდება), გაწევა 

(გაიწევს) 

д1а/те (-тув, -тийр, -тийнад, -тувргда) 

დამშვიდება (დამშვიდდება), დაწყნარება 

д1а/тега (-тег, -тийгар, -тийгад, -тегаргда) 

შეკვრა (შეკრავს), მიკერვა 

д1а/тела (-тел, -тийлар, -тийннад, -

теларгда) გაცემა (გასცემს ხოლმე), მიცემა 

д1а/тетта (-тетт, -тийттар, -тийттад, -

теттаргда) მრავალგზ. დაძვრა (დაძრავს 

ხოლმე), გაწევა, მიწევა 

д1а/товса (-товс, -тайсар, -тайсад, товсаргда) 

ობ. მრ., ერთგზ.გაგდება (გააგდებს), გაყრა; 

უკუგდება 

д1а/тоха (-тох, -техар, -техад, -тохаргда) 

დარტყმა (დაარტყამს); ჩასმა (მაგ., შუშისა 

ფანჯარაში), შეხვედრის მოწყობა 

д1ато1а/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.მიწოლა (მიაწვება), მიჭერა 

(მიაჭერს); შევიწროება 

д1ат1а/-д-ала1 (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) მიცემა (მისცემს)  

д1ата/-д-а ла2 (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) ასვლა (ავა), შედგომა (შედგება) 

д1ат1аотта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.მიყუდება (მიაყუდებს), 

მიყრდნობა (მიაყრდნობს) 

д1ата/та1а (-та1, -те1ар, -те1ад, -та1аргда) 

ერთგზ.მიკვრა (მიეკვრება), მიწოლა 

д1ат1ато1а/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.მიკვრა (მიაკრავს), მიჭერა 

д1ат1а/хахка (-хохк, -хехкар, -хехкад, -

хохкаргда) ერთგზ.დატაკება (დაატაკებს), 

დაჯახება 

д1ат1а/эца (-эц, -ийцар, -ийцад, -эцаргда) 

საკუთარ თავზე აღება (აიღებს) 

д1а/ха (-хов, -хайра, -хайнад, -ховргда) 

გაგება (გაიგებს), შეტყობა (შეიტყობს) 

д1а/хада (-хоад, -хаьдар, -хаьдад, -

хоадаргда)  წაჩხუბება (წაეჩხუბება), 

კავშირის გაწყვეტა (გაწყვეტს) 

д1а/хаза (-хоз, -хезар, -хезад, -хозаргда) 

გაგონება (გაიგონებს) 

д1а/хайта (-хайт, -хайтар, -хайтад, -

хайтаргда) შეტყობინება (შეატყობინებს), 

ცნობება (აცნობებს), მინიშნება 

д1а/хахка (-хоахк, -хехкар, -хехкад, -

хоахкаргда) ერთგზ.გაჭენება (გააჭენებს), 

გაქუსვლა (გაქუსლავს); გასეირნება 

д1а/хеца (-хец, -хийцар, -хийцад, -хецаргда)  

გათავისუფლება (გაათავისუფლებს), 

გაშვება 

д1ахо1ზმნისართიშორს, უფრო შორს 

д1ахо2ზმნისართიშემდგომ, შემდგომში 

д1ахоада/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. მოჭრა (მოჭრის), გადაჭრა, 

მოკვეთა 

д1ахо/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 

გაწევა (გასწევს), გაჩოჩება; წაყვანა 

(წაიყვანს ხოლმე), გაყვანა 

д1ахо/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.გადგომა 

(გადგება), წასვლა 

д1ахо/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გაწევა (გასწევს 

ხოლმე), გაჩოჩება; წაყვანა (წაიყვანს 

ხოლმე), გაყვანა 

д1а/хотта (-хотт, -хеттар, -хеттад, -

хоттаргда) ერთგზ.შეერთება (შეაერთებს), 

გადაბმა, გადაკვანძვა 

д1а/хувца (-хувц, -хийцар, -хийцад, -

хувцаргда) შეცვლა (შეცვლის), გამოცვლა 

д1а/хьажа (-хьож, -хьежар, -хьежад, -

хьожаргда) ერთგზ.გახედვა (გახედავს), 

თვალის გადავლება 

д1а/хьакха (-хьокх, -хьекхар, -хьекхад, -

хьокхаргда) ერთგზ.შემშრალება 

(შეამშრალებს), გამშრალება; შეღებვა 

(შეღებავს) 
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д1а/хьарча (-хьоарч, -хьаьрчар, -хьаьрчад, -

хьоачаргда) ერთგზ. გახვევა (გაეხვევა), 

შეფუთვა 

д1а/хьеда (-хьед, -хьийдар, -хьийдад, -

хьедаргда) ადგილიდან მოწყვეტა 

(მოწყდება) 

д1ахьоа /-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.სიტყვის ჩაკვა (სიტყვას ჩაუკრავს), 

სიტყვის გადაკვრა 

д1ахьоа /-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. დაძვრა (დაძრავს), განძრევა 

(გაანძრევს), ამოძრავება 

д1а/хьовза (-хьовз, -хьайзар, -хьайзад, -

хьовзаргда) ერთგზ.დატრიალება 

(დატრიალდება) 

д1ахьовза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.დატრიალება (დაატრიალებს) 

д1ахьожа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.გაგზავნა (გაგზავნის), მიმართვა 

(მიმართავს) 

д1а/хьо кха (-хьокх, -хьекхар, -хьекхад, -

хьокхаргда)  ჩვენება (აჩვენებს), წარდგენა 

(წარადგენს) 

д1ахьо кха/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) ერთგზ.შეხება (შეეხება), მიკარება 

(მიეკარება) 

д1ачакх/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 

ერთგზ.დამთავრება (დაამთავრებს), 

რამეში გატარება (გაატარებს), გაყვანა; 

გაყრა (ძაფისა) 

д1ачакх/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.დამთავრება 

(დამთავრდება), რამეში გავლა (გაივლის), 

გაყრა (ძაფისა)  

д1ачакх/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ. დამთავრება 

(დაამთავრებს ხოლმე), რაიმეში გატარევა 

(გაატარებს ხოლმე), გაყრა (ძაფისა) 

д1ачакх/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ.დამთავრება 

(დაამტავრებს), რაიმეში გავლა (გაივლის) 

д1ачакх/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, 

-дувргда) რაიმეში გავლა (გაივლის ხოლმე) 

д1ачу/аха (-ух, -ихар, -, -ухаргда) 

მრავალგზ.შესვლა (შედის ხოლმე)  

д1ачу/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., 

ერთგზ.შეტანა (შეაქვს), შეყვანა 

д1ачу/-д-ала1 (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ.ჩაბარება (ჩააბარებს), შეტანა 

д1ачу/-д-а ла2 (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.შესვლა (შევა) 

д1ачу/-д-аха (-дода, -дахар, -дахад, -

г1оргда) ერთგზ.შესვლა (შედის) 

д1ачу/-д-а ха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ.შეტანა 

(შეაქვს ხოლმე), შეყვანა 

д1ачу/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ.შესვლა (შედის 

ხოლმე) 

д1ачу/кховса (-кховс, -кхайсар, -кхайсад, -

кховсаргда) ობ. მრ., ერთგზ.ჩაგდება 

(ჩააგდებს), შეგდება 

д1ачу/кхосса (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда) ობ. მხ., ერთგზ.იგივეა, რაც 

дIагуковса 

д1ачу/татта (-тотт, -теттар, -теттад, -

тоттаргда) ერთგზ.შეწევა (შესწევს), მიწევა 

д1ачу/тела (-тел, -тийлар, -тийннад, -

теларгда) მრავალგზ.შეტანა (შეაქვს 

ხოლმე), ჩაბარება 

д1ачу/тетта (-тетт, -тийттар, -тийттад, -

теттаргда) მრავალგზ.შეწევა (შესწევს 

ხოლმე), მიწევა 

д1ачу/хьажа (-хьож, -хьежар, -хьежад, -

хьожаргда) ერთგზ. ჩახედვა (ჩახედავს), 

შეხედვა (შეიხედავს) 

д1ачу/хьежа (-хьеж, -хьийжар, -хьийжад, -

хьежаргда) მრავალგზ.ჩახედვა (ჩახედავს 

ხოლმე), შეხედვა (შეიხედავს ხოლმე) 

д1а/шарша (-шарш, -шершар, -шершад, -

шаршаргда) ერთგზ.გასრიალება 

(გასრიალდება), სხლეტა (სხლტება) 

д1ашаьр/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გასრიალება (გაასრიალებს) 

д1ашер/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაფართოება (გააფართოებს), გაგანიერება 
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д1а/эккха (-эккх, -ийккхар, -ийккхад, -

эккхаргда) მოსხლეტა (მოსხლტება), 

ადგილიდან მოწყვეტა 

д1аэккха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.გაგდება (გააგდებს), გაყრა 

д1алелха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ.მოსხლეტა (მოსხლტება 

ხოლმე), ადგილიდან მოწყვეტა 

д1а/эца (-эц, -ийцар, ийцад, -эцаргда) აღება 

(აიღებს), მიღება (მიიღებს) 

д1аяз/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ჩაწერა (ჩაეწერება), დაწერა (დაიწერება) 

д1яз/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ჩაწერა 

(ჩაწერს), დაწერა (დაწერს) 

д1а/1ама (-1ам, -1емар, -1емад, -1амаргда) 

მიჩვევა (მიეჩვევა) 

д1а/э (-ув, -ийр, -ийннад, -увргда) შერევა 

(შეერევა)  

д1аэ/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) შერევა 

(შეურევს) 

д1а1инг д (-о, -аца; -аш д) икота სლოკინი 

д1а/1отта (-1отт, -1еттар, -1еттад, -

1оттаргда) ერთგზ. ჩხვლეტა (უჩხვლეტს) 

д1а ьхаზედს.გრძელი 

д1а ьхаზმნისართი გრძლად, ფართოდ 

д1аьх/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გახანგრძლივება (გახანგრძლივდება), 

გაგრძელება (გაგრძელდება), დაგრძელება 

д1аьхденнаზედს.გაჭიანურებული 

д1аьхденнаზმნისართი გაშხლართვით, 

გაშხლართულად 

д1оаг1а д (-о, -аца; -аш д) გასაღები 

д1оах/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გათბობა (გაათბობს), შეთბობა 

д1оахал д (-о, -ца; -)  სიგრძე 

д1оах/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გათბობა (თბება) 

д1оаххалზმნისართი გასწვრივ 

 

 

 

 

 

 

 

Е 

*е1 (юв, йийра, йийннай, ювргя) იხ. д-е1 

*е2 (юв, йийра, йийннай, ювргя) იხ. д-е2 

*е3 (ю, йир, яьй, ергя) იხ. д-е 3 

е კავშ. ან-ან 

*еба (еб, йийбар, йийбай, ебаргья) იხ. д-еба 

*ебае (ебаю,, ебайир, ебаяьй, ебаергья) იხ. д-

еба-д-е 

*ега (ег, йийгар, йийгай, егаргья) 

იხ.განიავება (მარცვლისა) 

*егаяла (егалу, егаелар, егаеннай, егалургья)  

დაბერტყვა (დაბერტყავს), შერხევა 

*едда ზმნისართი д-едда სირბილით 

*еза1ზედს.იხ. д-еза1 

*еза2ზედს.იხ. д-еза3 

*еза3ზმნისართიიხ. д-еза5 

езар я (езачо, езачунца) საყვარელი (ქალი) 

езарг я (-а, -аца; -аш я) საყვარელი, 

მიჯნური 

*езаяла იხ. д-еза-дала 

*езткъа რიცხ.იხ. д-езткъа 

*езткъазза  რიცხ.იხ. д-езткъазза 

*езткълаг1а რიცხ.იხ. д-езткълаг1а 

*ека იხ. д-ека 

*екха (екх, йийкхар, йийкхай, екхаргья) 

გამოდარება (გამოიდარებს), მოწმენდა 

екхан я (-о, -цаЖ -) მოწმენდილი ამინდი 

*екъа1 (екъ, йийкъар, йийкъай, екъаргья) 

იხ. д-ека1 

*екъа2 ზედს.იხ. д-екъа3 

*екъаяла (екъалу, екъаелар, екъаеннай, 

екъалургья) იხ. д-екъа- д-ала 

*еккъа ზმნისართიიხ. д-еккъа 

*ела (в-, б-, д-) (ел, йийлар, йийлай, еларгья) 

იხ. д-ела 

*елае (елаю, елайир, елаяьй, елаергья)  იხ. 

д-ела-д-е 

елар д (-о, -ца)  სიცილი 

*елаяла (елалу, елаелар, елаеннай, 

елалургья) იხ. д-ела-д-ала 

*елла1 (елл, йийлар, йийлай, елларгья) იხ. 

д-елла1? 
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Елла2 я (-о, -аца; -аш я) ცირცელი, ჭნავი 

*елха (елх, йийлхар, йийлхай, елхаргья) იხ. 

д-елха 

*елхае (елхаю, елхайир, елхаяьй, елхаергья) 

იხ. д-елха-д-е 

елхар მასდ. იხ. делхар 

епар д (-о, -ца; -аш д) ერთგვარი 

სურნელოვანი ბალახი 

ер ნაცვ.  ეს  ер тха дешархо ва 

ер ნაწილ.  აი 

ера д (-о, -аца; -) ხუთშაბათი; тахан ера да 

დღეს ხუთშაბათი არის. 

ерда я (-о, -аца; -аш я) ტაძარი 

*ерза1 (ерз, йийрзар, йийрзай, ерзаргья) იხ. 

д-ерза 

*ерза2 (ерз, йийрзар, йийрзай, ерзаргья) იხ. 

д-ерза 

*ерзае1 (ерзаю, ерзайир, ерзаяьй, ерзаргья) 

იხ.განკურნება (განიკურნება), მორჩენა 

*ерзае2 (ерзаю, ерзайир, ерзаяьй, ерзаргья) 

იხ.მობრუნება (მოაბრუნებს), მოტრიალება 

ерзан ზედს. იხ. Дерзан1  

*ерзанъ/ювла (-ювл, -йийлар, -йийннай, -

ювргья) იხ.მრავალგზ. Дерзан- д-увла 

*ерзанъ/яккха (-йоаккх, -яьккхар, -яьккхай, -

йоаккхаргя) იხ.ერთგზ. Дерзан- д-аккха 

*ерзанъ/яла (-йоал, -яьлар, -яьннай, -яргья) 

იხ.ერთგზ.Дерзан- д-ала 

*ерзанъ/яха (-йоах, -яьхар, -яьхай, -

йоахаргья) იხ.მრავალგზ. Дерзан- д-аха 

ермо//еррамо ნაცვ. ასეთი, ისეთი 

еррига ნაცვ. მთელი 

*ерста1ზედს.იხ. д-ерста 

*ерста2 (ерст, ерстар, ерстай, ерстаргья)  

გამოკეთება (გამოიკეთებს), 

გამოჯანმრთელება, გასუქება 

есар в, я (-о, -ца; -аш б) ტყვე 

*еста (ест, йийстар, йийстай, естаргья) იხ. д-

еста 

етт б (1атто, 1аттаца; хьаьлий д)  ძროხა 

*етта1 (етт, йийттар, йийттай, еттаргья) 

სროლა, ისვრის 

*етта2 (етт, йийттар, йийттай, еттаргья) ცემა 

(სცემს) 

*етта3 (етт, йийттар, йийттай, еттаргья) 

მოწველა (მოწველის) 

*еттаяла (етталу, еттаелар, еттаеннай, 

етталургья) იხ. д-етта-д-ала 

*еха1 (ех, йийхар, йийхай, ехаргья) იხ. д-еха 

*еха2 (ех, йийхар, йийхай, ехаргья)  

გარიგება (ურიგებს), დანიშვნა 

ехк я (-о, -аца; -аш я) სავარცხელი 

*ехка1 (ехк, йийхкар, йийхкай, ехкаргья) იხ. 

д-ехка 

*ехка2 (ехк, йийхкар, йийхкай, ехкаргья) 

მრავალგზ.იხ. д-ехка  ჩაფვლა (ჩაფლავს), 

დაფვლა, დამარხვა 

*ехка3 (ехк, йийхкар, йийхкай, ехкаргья)იხ. 

д-ехка დადება (დადებს), დაწყობა 

(დააწყობს), დალაგება 

ецхам я (-о, -аца; -)  წითელი მოცვი  

еша (еш, йийшар, йийшай, ешаргья) იხ. 

Деша1 

ешап д (-о, -аца; -аш д) გრძნეული, 

ჯადოქარი 

 

 

Ж 

 

жа д (-; жево, жеца) ფარა (ცხვრისა) 

жаг1а б (-о, -аца; -) ხრეში, ღორღი 

жай д (-о, -наца; -наш д) 1. რელიგიური 

წიგნი; ყურანის კომენტარები; 2. ავგაროზი, 

ამულეტი. 

жаккхал я (-о, -ца; -аш я) პირი, ხახა 

жалеладар მასდ. მეცხვარეობა 

жалкъорг я (-о, -аца; -аш я) კვირიონი, 

მელეღვია 

жалте1 в, я (-чо, -чунца; желтий б) ბერძენი 

жалте2 в, я (-чо, -чунца; -ий б) ჯალათი 

жамаг1а д (-о, -аца; -аш д) ნაჯახი  

(საბრძოლო) 

жамотт б (жаметто, жаметтаца; жаметташ д) 

ცხვრის ბინა, სადგომი 

жамъ1а д (-о, -аца; -аш д) ჯამი, შედეგი 

жарг1а1 б (-о, -аца; -аш д) დაირა 

жарг1а2 я (-о, -аца; -аш д) ნეზვი, დედა 

ღორი 
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жарж б (-о, -аца; -) ღერღილი (მსხვილად 

დაფქვილი სიმინდის მარცვალი) 

жа1у в, я (-но, -нца; -й б) ჩობანი, მწყემსი, 

მეცხვარე 

жержа (жерж, жийржар, жийржад, 

жержаргда) ღმუილი (ღმუის), ბღავილი, 

ყვირილი 

жеро я (-чо, -чунца; -й б) განათხოვარი 

(ქალი) 

жеррахьа ზმნისართი ადრიანად, 

წინდაწინ; წინა დღეს, წინა დღით 

жеррахьо ზმნისართი  ადრე, ადრიანად, 

წინდაწინ 

жи შორისდ., გამოხატავს წაქეზებას: აბა, 

ჩქარა; დროზე. 

живари//живорий//жихьа შორისდ. აბა 

жий б (-во, -ца; жерч д)   ცხვარი 

жим б (жамараш, жамаро; жамараш д) 

თირკმელი 

жовхьар д (-о, -ца; -аш д) მარგალიტი, 

ბრილიანტი, ძვირფასი ქვა 

жог1ара ზედს. თაფლისფერი 

жожаг1ате я (-но, -нца; -наш я) ჯოჯოხეთი 

жоп д (-о, -аца; -) პასუხი 

жоп/ дала (лу, делар, деннад, лургда) 

ერთგზ. პასუხის გაცემა (პასუხს გასცემს), 

უპასუხებს, პასუხის მიგება 

жоп/ тела (тел, тийлар, тийннад, тергда) 

მრავალგზ. პასუხის გაცემა ( პასუხს 

გასცემს ხოლმე), უპასუხებს ხოლმე 

жувр б (-о, -аца; -) სიმინდის ფქვილი, 

მჭადის ფქვილი 

жугте в, я (-чо, -чунца; жугтий б) ებრაელი 

жуккарг1 я (-о, -аца; -аш я) მური ( მამალი 

ფუტკარი); მუქთახორა, მუქთამჭამელი 

жуккарг2 я (-о, -аца; -аш я) მასხარა, ხუმარა 

жут д (-о, -аца; -аш д) ფრინველების გუნდი 

ж1але ზედს. ძაღლისა, ძაღლური 

ж1аленитт б (-о, -аца; -аш б) ჭინჭრის 

სახეობა 

ж1аленускал д (-о, -ца; -аш д) სოკო 

ж1алешха ზმნისართი ძაღლურად, 

ძაღლივით 

ж1али д (-е, -еца; -еш д) ძაღლი 

ж1ара//ж1арг д (-о, -аца; -аш д) ჯვარი 

ж1арникъ б (ж1арнаькъо, ж1арнаькъаца; 

ж1арнаькъаш д) გზაჯვარედინი 

ж1ов я (-но, -наца; -наш я) ჩაქუჩი 

 

 

З 

 

заббарал д (-о, -ца; -) კოხტაობა, კოპწიაობა 

заббари в, я (-е, -еца; -еш б) კოხტა, 

მოხდენილი (ადამიანი) 

загал б (-о, -ца; -аш д) მარგილი, სარი, 

პალო; სოლი  

заг1а д (-о, -аца; -) გადასახურავი 

(დახმარება მიცვალებულთა 

ჭირისუფლებისათვის- ფული და სხვ.) 

зама я (-ано, -анца; -аш я) დრო, ხანი, ეპოქა, 

ერა 

заме в, я (-ечо, -ечунца; -еш б) მაყარი 

зане я (-е, -еца; -) ქავილი 

зарба я (-о, -аца; -аш я) ბეჭდვა, 

ტოპოგრაფიული ბეჭდვა 

*зарз/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გაცვეთა 

(გაცვდება), ძონძად ქცევა 

захал в, я (-а, -ца; -аш б) მძახალი (ნათესავი 

რძლის და სიძის მხრიდან) 

за1ап д (-о, -аца; -)  ინვალიდობა 

*за1ап/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ. 

დაინვალიდება (დააინვალიდებს) 

*за1ап/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) ობ. მხ., ერთგზ. დაინვალიდება 

(დაინვალიდდება) 

за1ап/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. დაინვალიდება 

(დააინვალიდებს ხოლმე) 

за1апхо в, я (-чо, -чунца; -й)  ინვალიდი, 

ხეიბარი, საპყარი 

заьза я (-о, -аца; -ш я) ბოტ. ღვია. 

заьла ზმნისართი გავსებული მთვარის 

მდგომარეობა 

заьлза ზედს. სუსტი, უძლური, უსუსური 
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зе1 д (-но, -наца; -) ზარალი, დანაკლისი, 

ზიანი 

зе2 (зув, зийра, зийннад, зувргда) 

თვალთვალი (უთვალთვალებს), თვალ-

ყურის დევნება, ყურის გდება  

зе/д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შემჩნევა (შეამჩნევს), შენიშვნა (შენიშნავს) 

зем б (-о, -аца: -) დაკვირვება; 

მეთვალყურეობა 

зене ზედს.  ზარალიანი 

зенна ზმნისართი   საზიანოდ 

зехьа ზმნისართი   ტყუილად, ამაოდ, 

უმიზნოდ 

зиза д (-а, -аца; -аш)  ყვავილი 

зиза/ де (-ду, -дир, -даьд, -дергда)აყვავება 

(აყვავდება), აყვავილება; გაფურჩქვნა 

зип д (-о, -аца; -) შალის ქსოვილი, მატერია 

зирак в, я (-а, -аца; -аш б) გრძელი 

зоак я (-о, -аца; -аш я) დოქი, სურა, ტარიანი 

ფინჯანი 

зоахалол д (-о, -ца; -аш д) მაჭანკლობა 

зов д (-но, -наца; -наш д) რეკვა, წკარუნი, 

ჩხარუნი, ღრჭიალი, კრაჭუნი, ჟღარუნი 

зовзхо в, я (-чо, -чунца; -й б) მშიშარა, 

ლაჩარი, მხდალი 

зовзаზედს.  მშიშარა, მხდალი 

зовзал я (-о, -ца; -) მშიშრობა, სიმხდალე 

зовне1ზედს. მჟღერი, ხმიანი, ხმამაღალი, 

წკრიალა 

Зовне2ზმნისართი ხმამაღლა, წკრიალით 

зовр в (-а, -аца; -аш б) მესაზღვრე 

зокх б (-о, -аца; -) გართობა, თავის შექცევა 

зокх бола ზედს. გასართობი, თავშესაქცევი 

зувза (зувз, зийзар, зувзаргда) ფხანა 

(ეფხანება), ქავილი (ექავება) 

зуд д (-о, -аца; зовдамаш д) ძუკნა 

зудал д (-о, -ца; -аш д) კეკლუცობა, 

კოპწიაობა 

зула1ზედს. ირიბი, ცერა, ალმაცერი 

зула2ზმნისართი ირიბად, დახრილად, 

გვერდზე, ალმაცერად 

зулам д (-о, -ца; -аш д) ზარალი, ზიანი 

зулам/ де (ду, дир, даьд, дергда) ვნება 

(ავნებს), ზიანი (აზიანებს)  

зуламе ზედს. მავნე, მავნებელი, საზიანო 

зуламхо в, я (-чо, -чунца; -й б) მავნებელი 

зул/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) ერთგზ. გამრუდება (გამრუდდება), 

გაღუნვა, დაბრეცა, მოღრეცა 

зунгат д (-о, -аца; -ий д)  ჭიანჭველა 

з1ак д (-о, -аца; -аш д) ანკესი, ნემსკავი 

з1амаг1а1ზმნისართი  უფრო ახალგაზრდა, 

(უფრო) უმცროსი 

з1амаг1а2 в, я (-чо, -чунца; -ий б) უმცროსი 

з1амига ზედს. პატარა, ახალგაზრდული, 

ყმაწვილური 

з1амига саг//з1амсаг в – кагий нах б  

ჭაბუკი, ახალგაზრდა, ყმაწვილი 

*з1амиг/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შემცირება (შეამცირებს), მოკლება, 

დაკლება, დაპატარავება, დაკნინება 

з1анара ზედს. სატელეგრაფო 

з1ар д (-о, -аца; -аш д) ლასტი, წნული 

(ღობე, ჭიშკარი) 

з1аьнар д (-о, -ца; -аш д) ლარი, ლამბი 

(მშვილდისა, ხერხისა) 

з1ий я (-но, -наца; -наш я) ზღარბი 

з1илбухе я (-но, -нца; -) სამხრეთი 

з1ок я (-аро, -арца; -араш я) ნისკარტი; 

საცემელი, წვეტი (თოფისა) 

з1окбарг я (-о, -аца; -аш я) წერაქვი  

з1окмоза б (-о, -ца; -ий д) კრაზანა, ბზიკი 

з1ы я (з1анаро, з1анарца; з1анараш я) 1. 

კავშირი, ტეპეშა, ტელეგრამა 2.  სხივი 

(მზისა) 

з1ы/ тоха (тох, техар, техай, тохаргья) 

დარეკვა (დარეკავს) 

з1окь/етта (-етт, -ийттар, -ийттай, -еттаргъя) 

მრავალგზ. კენკვა (კენკავს), ნისკარტის 

ცემა, ჩანისკარტება 

з1окьеттарг я (-о, -аца; -аш я) კოდალა 

 

И 

и კავშ. და Мухьмади Ахьмеди  მუჰმადი და 

აჰმადი (შდრ.: მუჰამედიც, აჰმადიც) 

иблис//йилбаз д (-о, -аца; -) ეშმა, ეშმაკი 

из ნაცვ. ის (პირის ნაცვ.) 
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из ნაცვ.  ის (ჩვენ. ნაცვ.) 

иззал ზმნისართი   იმდენად 

иззамо ზმნისართი  მსგავსად, იმის 

მსგავსად (იმის მსგავსი)  

из-ше ნაცვ.  თვით, თვითონ 

ий/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) აღება 

(იღებს), ყიდვა (იყიდის), შესყიდვა 

ий/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) აღება 

(აიღებს), აყვანა (აიყვანს), აწევა 

ийрча  ზედს. ულამაზო, უშნო, მახინჯი, 

გონჯი 

ийрчаг1а  ზედს. უმახინჯესი, უფრო 

ულამაზო 

ийрча/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ერთგზ. 

დამახინჯება (დაამახინჯებს), დასახიჩრება 

ийрча/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) ერთგზ. დამახინჯება 

(დამახინჯდება) 

ийрча/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. დამახინჯება 

(დაამახინჯებს ხოლმე) 

ийрча/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. დამახინჯება 

(დამახინჯდება ხოლმე) 

ийрчал я (-о, -ца; -) სიმახინჯე, სიგონჯე 

ийрчо  ზედს. არც თუ ლამაზი, საკმაოდ 

ულამაზო 

ийс რიცხ.  ცხრა 

ийслаг1а რიცხ. მეცხრე 

ийссаза რიცხ. ცხრაჯერ 

ийца  ზედს. ნაყიდი, აღებული 

ийче//уйче я (-но, -нца; -наш я)   დერეფანი, 

კორიდორი, შუშაბანდი 

икк я (-о, -аца; -аш я) ჩექმა 

илланча в, я (-а, -аца; -аш б) მომღერალი 

илли д (-е, -еца; -еш д) სიმღერა (ეპიკური) 

илли/ ала (оал, аьлар, аьннад, аргда) მღერა 

(მღერის) 

имансиз в, я (-о, -аца; -аш б) ურჯულო, 

ურწმუნო, ღვთისგან განდგომილი 

инарал в (-а, -аца; -аш б)  გენერალი 

ингале  ზედს. ფაიფურისა 

ингали д (-е, -еца; -)  ფაიფური, ქაშანური  

инза1 д (-о, -аца; -аш д) პატრუქი 

инза2 д (-о, -аца; -аш д) თასმა, ყაითანი 

инкал я (-о, -ца; -аш я) აქლემი 

инкарал//инкарло я (-о//-но, -ца//-нца; -) 

მტრობა 

ип д (аппаро, аппарца; аппараш д) ღარი 

(წისქვილისა) 

ира  ზედს.  ბასრი, მჭრელი 

ираг1а  ზედს. უფრო ბასრი, უფრო მჭრელი 

ираз д (-о, -аца; -) ბედნიერება, იღბალი 

ираздола  ზედს. ბედნიერი, იღბლიანი 

иразе ზმნისართი  ბედნიერად, ბედად, 

ბედზე 

ирал я (-о, -ца; -) სიბასრე, სიმახვილე 

ир/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) გალესვა 

(გალესავს) 

иркал я (-о, -ца; -) ყოყმანი, ჭოჭმანი, 

გაუბედაობა 

ирке  ზედს. გაუბედავი 

иро  ზედს. ოდნავს ბასრი, ოდნავ მახვილი 

истий  ზედს. ქალისა, ქალური 

истинг д (-о, -аца; -аш д) ქეჩა, ნაბადი 

истол д (-о, -аца; -аш д) მაგიდა 

исхали д (-е, -еца; -еш д) მაუდი 

итт რიცხ. ათი 

иттаза რიცხ. ათჯერ 

иттазлаг1а რიცხ. მეათეჯერ 

итталг1а რიცხ. მეათე 

ишк я (-о, -аца; -) ბურღული; როში  

ишка  ზედს. ბურღულისა, როშისა 

ишкап я (-о, -аца; -аш я) კარადა 

ишкол я (-о, -аца; -аш я)სკოლა 

иштта ნაცვ. ასეთი, ამგვარი, ამნაირი, 

ამისთანა; ისეთი, იმგვარი, იმნაირი 

иштта ზმნისართი   ასე, აგრე, ისე 

иштта дале კავშ. თუ 

 

 

Й 

 

йиазза იხ. диазза 

йига იხ. дига 

йижа იხ. дижа 

йиза1იხ. диза 
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йиза2იხ. диза 

йизза იხ. дизза 

йий д (-во, -ца; -) ლუდი (შინაური) 

йийкха ზედს. მოწმენდილი, უღრუბლო  

йийла ზედს.ღია, გახსნილი 

йийтта იხ. дийтта 

йийхьа ზედს. ფხვიერი, ნაყოფიერი, 

შავმიწა ნიადაგისა 

йикъа1ზედს. 

йикъа2იხ. дикъа 

йикъа3იხ. дикъа 

йикъо ზმნს. სქელი (სქელა) (თხევადი 

ნივთ.) 

йикъъе იხ.Дикъд-д-е 

йила1იხ. дила 

йила2იხ. дила 

йилбазговр я (-о, -аца; -аш я) ჭრიჭინა 

йис я(асаро, асарца; асараш я) ჭირლი, 

თრთვილი 

йиса იხ.Диса 

йист1 я (-о, -аца; -аш я)  ნაპირი, კიდე 

йист2 я (-о, -аца; -аш я) ნაჭერი, ნატეხი 

йиста (юст, йистар, йистай, юстаргь) იხ. 

диста 

йисте1ზმნისართი  გვერდით, ახლოს 

йисте2 ზმნისართი  ნაპირას, კიდეზე 

йита იხ. дита 

йитта იხ. дитта 

йиткъа იხ. диткъа 

йиткъо1ზედს. ცოტა, თხელი 

йиткъо2ზმნს. ცოტა, თხლად 

йиткъъе (-ю, - ъйир, -яьй, -яргья) 

გათხელება (გაათხელებს), გაბრტყელება 

йицъе  (-ю, - ъйир, -яьй, -яргья)  დავიწყება 

(დაავიწყებს)  

йицъяла იხ. дицдала 

йиш я (ашаро, ашарца; ашарш я) სიმღერა, 

მელოდია, მუსიკა 

йиша я (-с, йишийца; йижарий б) და 

йиш я ზმნისართი შეიძლება 

йиш яц ზმნისართი  არ შეიძლება, 

შეუძლებელია  

йиъ იხ. диъ 

йи1иг я (-о, -аца; -аш я) გოგონა, 

ქალიშვილი 

йоагае იხ. доагаде 

йоадаIе (-ю, -йир, -яьй, -ергья) წოლელა 

(წოლით) მდგომარეობაში მყოფობა, 

მდგომარეობაში (ამყოფებს) 

йоазонхо в, я (-чо, -чунца; -й б) მწერალი 

йоазонца ზმნისართი წერილობით 

йоазонча в, я (-а, -аца; -ш б) მდივანი, 

მწერალი (კანცელარიაში) 

йоазув д   დამწერლობა 

йоал1 я (-о, -аца; -) შვება, შეღავათი 

йоал2 я (-о, -аца; -аш я) საპროცენტო 

გადასახადი 

йоалг1ув д (йоалг1ош, йоалг1оца; йоалг1ош 

д) ტაფა (ტარიანი) 

йоаллае იხ. доалладе 

йоалхо в, я (-чо, -чунца; -й б) მოხარკე 

(სხვაზე დამოკიდებული ადამიანი)  

йоаржае იხ. доаржаде 

йоарх1 я (-о, -аца; -аш я) შამბი, შამბნარი, 

სარეველა ბალახი 

йоассае იხ. доассаде 

йоатт1ае იხ. доатт1аде 

йоахкаIе (-ю, -йир, -яьй, -ергья) რაიმეში 

მყოფობა (ამყოფებს), შენახვა (შეინახავს) 

йоачан я (-о, -ца; -) ავდარი, უამინდობა 

йоач1иг д (-о, -аца; -аш д) თითისტარი 

йовза იხ. довза 

йовла ზედს. უსახლკარო, უთავშესაფრო 

йовлакх д (-о, -аца; -аш д) თავსაფარი, 

თავშალი, მოსახვევი 

йовсар я (-а, -ца; -аш я) ქურდბაცაცა, 

გაიძვერა, თაღლითი 

йовха იხ. довха 

йог1а იხ. дог1а 

йодае იხ. додаде 

йожа1იხ.Дожа1 

йожа2იხ.Дожа2 

йожае იხ. дожаде 

йоккха იხ. доккха 

йокъ я (овкъаро, овкъарца; овкъараш я) 

ნაცარი, ფერფლი 

йокъае იხ. докъаде 
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йол я (аьло, аьлаца; -) თივა 

йолае იხ. доладе 

йолла იხ. долла 

йолхьинг я (-о, -аца; -аш д) ფოცხი 

йорг1а я (-о, -аца; -) თოხარიკი (სვლა), 

იორღა 

йосса იხ. досса 

йост я (астаро, астарца; аса; астарш я) 

ფხვიერი მიწა 

йотта იხ. дотта 

йоха იხ. доха 

йохае იხ. дохаде 

йохка1იხ. дохка 

йохка2(йохк, ехкар,ехкай, йохкаргья) 

ჩაფვლა (ჩაფლავს), დაფვლა, ჩამარხვა 

йохка3(йохк, ехкар,ехкай, йохкаргья) შეჩრა 

(შეჩრის), ჩადება, ჩატენა, ჩაყოფა, ჩაყრა 

йохкархо в, я (-чо, -чунца; -й б) ვაჭარი, 

გამყიდველი 

йохкаIе  (-ю, -йир, -яьй, -ергья) დალპობა 

(დაალპობს) 

йохкаенна ზედს. დამპალი, გაფუჭებული 

йошаIе (-ю, -йир, -яьй, -ергья) დასველება 

(დაასველებს), დალბობა 

й1айха იხ. д1айха 

й1аьха იხ. д1аьха 

й1оахъе იხ. д1оахде 

й1овхал//й1овхале я (-о, -ца; -) სითბო, 

სიცხე 

й1овхараш я (-; а, -ца) ხველა, ხველება, 

სურდო 

йо1 я (-о, йи1ийца; мехкарий б) 

ქალიშვილი, ასული, გოგონა, გოგო 

йо1-саг я (-о, -аца; -) ქალწული, 

გაუთხოვარი ქალი 

 

К 

 

ка1 я (-но, -ца; -) ხელი, (ხელის) წავლება, 

ტაცება 

ка2 б (-но, -наца; -наш д) თავთავი 

ка3 б (кой, комо; комаца; кой д) ყოჩი, ვერძი 

ка4 д (-но, -наца; -) მატყლი 

(გაზაფხულისა); უვარგისი მატყლი 

кабуц я (-о, -аца; -аш я) კომპოსტო 

каг я (-о, -аца; -аш я)..................... 

*каг/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დაპობა (დაიპობა); დამტვრევა 

(დაიმტვრევა), გატეხა (გატყდება) 

*каг/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) დაპობა 

(დააპობს), დამტვრევა (დაამტვრევს), 

გატეხა (გატეხს) 

*каг-д-енна ზედს. დაპობილი, გატეხილი, 

დამტვრეული 

кагий ზედს. მრ.რ. წვრილი, პატარა; 

ახალგაზრდა, ყმაწვილი (ხალხი) 

кагий ზმნისართი წვრილად 

кагирхой1ზედს. ახალგაზრდული 

Кагирхой2 б (-; -ша, -шца) ახალგაზრდობა, 

ყმაწვილკაცობა 

кад б (-о, -аца; -аш д) ჯამი, თასი, ბოკალი 

(ორთომელი)  

када (кад, кадар, кадад, кадаргда) ჩივილი 

(ჩივის), წუწუნი (წუწუნებს), ბუზღუნი 

кадай ზედს. მარდი, ჩაუქი, ცქვიტი 

каетта (каетт, кайийттар, кайиттай, 

каеттаргья) ხელის ტაცება (ხელს სტაცებს), 

ხელის ჩავლება 

кай в, я (-во, каьца; -ш б) ექიმბაში 

калошк я (-о, -аца; -аш я) კალოში 

камаьрша1ზედს. უხვი, ხელგაშლილი, 

გულუხვი 

Камаьрша2ზმნისართი  უხვად, 

ხელგაშლილად 

кара ზმნისართი  ხელზე, ხელში 

караг1/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) გაბედვა (გაბედავს), ხელეწიფება, 

შეძლება (შეუძლია) 

кара/-д-а (-доаг1а, -дера, -денадд, -

доаг1аргда) ხელში ჩაგდება (ხელშ 

ჩაიგდებს) 

кара/-д-ала (-долийт, -далийтар, -далийтад, 

-долийтаргда) ერთგზ. გადაცემა 

(გადასცემს), ხელზე გადაცემა 

кара/-д-аха (-дода, -дахар, -дахад, -г1оргда) 

ერთგზ. ხელშ ჩავარდნა (ჩაუვარდება), 

დამორჩლება 
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кара/-д-ерза (-дерз, -дийрзар, -дийрзад, -

дерзаргда) დამორჩილება 

(დამორჩილდება),  დაქვემდებარება 

кара-д-ерза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დამორჩილება (დაიმორჩლებს), 

დაქვემდებარება 

кара/-д-ига (-дуг, -дигар, -дигад, -дугаргда) 

ხელში ჩაგდება (ხელში ჩაიგდებს), 

დამონება (დაიმონებს 

кара/-д-ила (-дул, -диллар, -диллад, -

дулларгда) დაგირავება (დაიგირავებს) 

кара-д-оала/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დატყვევება (დაატყვევებს), ხელში ჩაგდება 

кара/лаца (-лоац, -лаьцар, -лаьцад, -

лоацаргда) ხელში დაჭერა (ხელში 

დაიჭერს) 

карара ზედს. დამორჩილებული, 

დაქვემდებარებული 

карар/-д-акк ха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда)ობ. მხ., ერთგზ. 

ხელიდან გაგდება (გააგდებინებს), 

ხელიდან წაგლეჯა, წართმევა 

карар/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) ობ. მხ., ერთგზ. ხელიდან 

დასხლტომა (დასხლტება), ხელიდან 

გაძვრომა, თავის დაღწევა, 

განთავისუფლება 

карар/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., ერთგზ. ხელიდან 

გაშვება (გააშვებინებს), გათავისუფლება 

карар/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. ხელიდან 

გაძვრომა (გაძვრება), გათავისუფლება, 

თავის დაღწევა 

карар/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийнад, -

дувргда) მრავალგზ. ხელიდან დასხლტომა 

(დაუსხტება ხოლმე)თავის დაღწევა, 

განთავისუფლება 

кара/эца (-эц, -ийцар, -ийцад, -эцаргда)  

აღება (აიღებს), ხელში აყვანა (ხელში 

აიყვანს)  

кара/1ама (-1ам, -1емар, -1емад, -1амаргда) 

შეჩვევა (შეაჩვევს), მოშინაურება 

(მოშინაურდება) 

кара1ома/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შეჩვევა (შეიჩვევს) 

карар-кара ზმნისართიხელიდან ხელში 

карс//корс я (-о, -аца; -аш я) თოკი (ცხენის 

ბეწვისა)  

карт я (-о, -аца; -аш я) ღობე, მესერი 

карча (карч, карчар, карчад, карчаргда) 

ერთგზ. გაგორება (გაგორდება), დაგორება 

каст-каста ზმნისართი   ხშირად 

кастлашха ზმნისართი  ახლო მომავალში 

кастта ზმნისართი   მალე 

катеха ზმნისართი  წაგლეჯით, ხელის 

გამოკვრით 

катехха ზმნისართი   სწრაფად, დროზე 

ка/тоха (-тох, -техар, -техай, тохаргья) 

ერთგზ. ხელის წავლება (ხელს წაავლებს), 

ხელის გამოკვრა, წაგლეჯა 

ка/хьакха (-хьокх, -хьекхар, -хьекхад, -

хьокхаргья) წაგლეჯა (წაგლეჯს), მოხვეტა, 

მოხვეჭა 

кач б (-о, -аца; -амаш д) საყელო 

кач/-б-аха (-болх, -бахар, -бахаб, -г1оргба) 

შებმა (შეიბნენ), ერთმანეთისთის ხელის 

ჩავლება, გადაკიდება (გადაეკიდნენ) 

кач/-д-а (-доаг1а, -дера, -денад, -доаг1аргда) 

დაკისრება (კისრება), [და]ეკიდება 

(აეკიდება), დადანაშაულება 

(დაადანაშაულებს) 

качмат д (-о, -аца; -аш д) საყელო 

качъ/аха (-ух, -ихар, -ихад, -ухаргда) 

მრავალგზ. დადანაშაულება 

(დაადანაშაულებს ხოლმე), გადაკიდება 

(გადაეკიდება ხოლმე)  

каша д (-о, -аца; -амаш д) საფლავი, სამარე; 

აკლდამა 

кашамаш д (-; -а, -ца) სასაფლაო 

ка/ювла (-ювл, -йийлар, -йийннай, -ювргья) 

მრავალგზ. გამოსვლა (გამოსდის ხოლმე), 

ბედის წყალობა (ბედი სწყალობს ხოლმე) 

ка/яла1 (-йоал, -яьлар, -яьннай, -яргья) 

ერთგზ. გამოსვლა (გამოსდის), ბედის 

წყალობა (ბედი სწყალობს) 
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ка/яла2 (-лу, -елар, -еннай, -лургья)  

გამოსვლა (გამოვა), ბედის გაღვიძება 

(ბედი გაუღიმებს), ბედს ეწევა 

каьрдиг я (-о, -аца; -аш я) ტყავი 

каьхат д (-о, -аца; -аш д) ქაღალდი, 

ფურცელი; საბუთი, დოკუმენტი 

каьхата пандар б (-о, -ца; -аш д) გარმონი 

кега/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

არევა (აირევა), შერევა (შეერევა) 

кега/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) შერევა 

9შეურევს), არევა (აურევს), შეზავება 

кегаденна ზედს. არეული, დახლართული, 

დაბურღული 

кегар б (-о, -ца; -) არეულობა, 

არეულდარეულობა 

кегар/ бе (бу, бир, баьб, бергба) დახლართვა 

(დახლართავს), არევ-დარევა (დაურ-

დაურევს), შეცდომა (შეცდება) 

кегархо в, я (-чо, -чунца; -й б) ცელქი, ანცი, 

ამრევი, ალიაქოთის ამტეხი 

кема1 д (-о, -аца; -аш д) გემი, ხომალდი; 

ნავი 

кема2 д (-о, -аца; -аш д) თვითმფრინავი 

кен//кем б (-о, -аца; -) შვრია 

кеп1 я (-о, -аца; -аш я) წარმოსადეგობა, 

ტანადობა; გარეგნობა, შესახედაობა 

кеп2 я (-о, -аца; -) საშუალება, ხერხი 

кеп3 я (-о, -аца; -) ხუფი, სარქველი, 

თავსახურავი 

кеп4 я (-о, -аца; -аш я) ყალიბი, კალაპოტი 

(ქუდების გასასწორებელი) 

кепа/детта (-детт, -дийттар, -дийттад, -

деттаргда) მრავალგზ. ბეჭდვა (ბეჭდავს), 

წნეხა (წნეხს); ჭრა (ჭრის), ჭედვა (ჭედავს) 

кепа/тоха (-тох, -техар, -техад, -

тохаргда)ერთგზ. დაბეჭდვა( დაბეჭდავს), 

გამოქვეყნება, გასაჯაროება 

кепиг д (-о, -аца; -аш д) კაპიკი 

кер1 д (-о, -аца; -аш д) ქორი, ძერა 

кер2 б (-о, -аца; -аш д) მუცელი, გულ-

მუცელი 

кера саг в, я (керача саго, керача сагаца; 

кера нах б) ქერა ადამიანი 

керда ზედს. ახალი 

керда/-д-акка (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. განახლება 

(განაახლებს), გადახალისება 

керда/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. განახლება 

(განახლდება), გადახალისება 

керда/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ.განახლება 

(განაახლებს ხოლმე), აგდახალისება 

керда/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. განახლება 

(განაახლებს) 

кердал я (-о, -ца; -) სიახლე, ახალი რამ 

керза ზმნისართი ამაოდ, ფუჭად, 

ტყუილად 

керча (керч, кийрчар, кийрчад, керчаргда) 

მრავალგზ. გორვა (გორაობს, გორავს) 

керча/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. გორება (დააგორებს, 

მიაგორებს, ) 

кес1 д (касаро, касарца; касараш д) 

მოთიბული ყანის ან ბალახის ზოლი. 

кес2 я (-о, -аца; -аш я) ფაფარი. 

кеса1ზედს. ჟღალი, წითური. 

кеса2ზედს. ჭაღარა. 

кеса3რიცხ. უწვერო, უწვერული. 

кетар я (-о, -ца; -аш я) ტყყაპუჭი, კურტაკი 

кечал я (-о, -ца; -аш я) სამშენებლო მასალა 

кечам б (-о, -ца; -аш  д) მარაგი 

кизга д (-о, -аца; -аш д) შუშა, სარკე 

кий я (-но, -наца; -наш я) ქუდი, ფაფახი 

кийча ზედს. მზა 

кийч/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

მომზადება (მოემზადება), გამზადება 

(გაემზადება) 

кийч/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

მომზადება (მოამზადებს), გამზადება 

(გაამზადებს) 

кийчо я (-но, -нца; -) მომზადება, 

გამზადება, დამზადება 

киназ я (-о, -аца; -аш я) ეკლესია, ტაძარი 

кинижка д (-о, -аца; -аш д) წიგნი 

кира я (-о, -аца; -аш я) ტვირთი 

киса д (-о, -аца; -аш д) ჯიბე 
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кит1 я (-о, -аца; -аш я) ტიკი, რუმბი 

кит2 я (-о, -аца; -амаш я) მუცელი, ღიპი 

кица д (-о, -аца; -аш д) ანდაზა 

ко д (-но, -наца; -наш д) სახელური, ტაძარი 

коана я (-о, -аца; -аш я) პეშვი 

коа/ни1 я (-на1аро, -на1арца; -на1араш я) 

კუტიკარი, პატარა ჭიშკარი 

коара1 д (-о, -аца; -аш д) სახელი 

коара2ზმნისართი  ეზოდან 

коара3ზედს. კარმიდამოსი, საკარმიდამო 

коартол я (-о, -аца; -аш я) კარტოფილი 

коаст я (-о, -аца; -аш я) ქერქი (ხისა) 

коача1ზედს. თხევადი, თხიერი; 

წყალწყალა 

коача2ზმნისართი თოხლოდ 

коача3ზედს. მოურიდებელი, უტიფარი 

коач/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გათხელება (გათხელდება), გათხელდება 

коач/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გათხელება (გაათხელებს), გათხელდება 

ков1 д (-но, -наца; -наш д) ეზო 

ков2 б (-но, -наца; -наш д) ქლიბი 

ког б (-о, -аца; -аш б) ფეხი, ტერფი 

когаметта ზმნისართი  მონაცვლე, 

შემცვლელი 

ког-кулг д (кого-кулго, когаца-кулгаца; 

когаш-кулгаш д) ხელ-ფეხი, კიდურები 

кода б (-а, -аца; -аш д) საწვნე 

кода/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამხელა (გაამხელს), გადმოლაგება 

(უბედურებისა), გადმოფრქვევა 

кодам б (-о, -ца; -) თანაგრძნობა, სამძიმარი 

комар я (-о, -ца; -аш я) კენკრა 

комбо в (-чо, -чунца; -й б) ბადრაგი, 

მცველი, დარაჯი 

комс я (-о, -аца; -аш я) ყურძენი, ვენახი 

кондар д (-о, -ца; -) ქონდარი 

кор д (-о, -аца; -аш д) ფანჯარა 

кора/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) პოვნა 

(იპოვის), მიგნება (მიაგნებს) 

корзаг1/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

შეწუხება (შეაწუხებს), აღელვება, 

მოთმინებიდან გამოყვანა 

корзаг1/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. აღელვება 

(აღელდება), შეწუხება (შეწუხდება) 

корзаг1/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. შეწუხება (შეაწუხებს 

ხოლმე), აღელვება, გაბრაზება, 

მოთმინებიდან გამოყვანა 

корзаг1/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. შეწუხება 

(შეწუხდება), აღელვება, გაბრაზება, 

მოთმინებიდან გამოსვლა 

корзаг1/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. შეწუხება (შეწუხდება 

ხოლმე), გაბრაზება, მოთმინებიდან 

გამოსვლა 

корка ზედს. მყიფე, მსხვრევადი; რბილი 

коркаг1а ზედს. უფრო მყიფე, უფრო 

მსხვრევადი; უმყიფესი 

коркал я (-о, -ца; -) სიმყიფე, მსხვრევადობა 

коркалх я (-о, -аца; -) ბროლი 

корсам я (-о, -ца; -аш я) ცოტა (ოდნავ) 

მყიფე, ოდნავ მსხვრევადი 

корта б (керто, кертаца; кертош д) თავი 

(ანატ.); თავი (ნაშრომისა) 

кортали д (-е, -еца; -еш д) თავსაფარი, შალი 

кортамуъка ზედს.თავისუფალი, 

დამოუკიდებელი 

кортамукъале я (-но, -нца; -) თავისუფლად, 

დამოუკიდებლად 

корт/бетта (-бетт, -бийттар, -бийттаб, -

беттаргба) თხოვნა (სთხოვს), ხვეწნა 

(ეხვეწება), თაყვანისცემა 

корча/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) თრევა 

(მიათრევს), გადაბრუნება (გადააბრუნებს), 

გადატრიალება, გადაშლა 

котало я (-но, -нца; -наш я) გამარჯვება, 

წარმატება; ტრიუმფი 

котам я (-о, -ца; -аш я) ქათამი 

кот/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, -

доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. მიღწევა 

(მიაღწევს, მიაღწევინებს) 

кот/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გამარჯვება 

(გაიმარჯვებს); მოგება (მოიგებს) 
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кот/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. მიღწევა (მიაღწევს); 

მცდელობა (ცდილობს) 

кот/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გამარჯვება 

(გაიმარჯვებს ხოლმე); მოგება (მოიგებს 

ხოლმე) 

коч я (-о, -аца; -амаш я) კაბა, პერანგი 

кувра я (-о, -аца; -аш я)  სადღვებელი 

кулг д (-о, -аца; -аш д) ხელი, მტევანი 

кулгал/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მართვა (მართავს), გამგებლობა 

(გამგებლობს, განაგებს); ხელმძღვანელობა 

кулгалхо в, я (-чо, -чунца; -й б)  

ხელმძღვანელი, წინამძღოლი, მეთაური 

кулгалца ზმნისართი ხელით 

кулгяз/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ხელის მოწერა (ხელს მოაწერს) 

куни я (-е, -еца; -еш я) ბოცვერი 

кура1ზედს.  ამაყი, მედიდური 

Кура2ზმნისართი  ამაყად, მედიდურად 

кур/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გაამაყება 

(გაამაყდება), გაყოყოჩება 

курк я (-о, -аца; -аш я) კერა 

курс я (-о, -аца; -аш я) გალა (ხახვისა, 

ნივრისა) 

курша ზედს. რქიანი 

куст//куц д (-о, -аца; -)  წარმოსადეგობა, 

ტანადობა; შესახედაობა, აგრეგნობა 

кустдола ზედს. წარმოსადეგი, ტანადი 

кута я (-о, -аца; -аш я) წვრილმანი 

ქურდობა, პარვა 

кута/ е (ю, йир, яьй, ергья) ერთგზ. პარვა 

(მოიპარავს) 

куташк в, я (-о,  -аца; -аш б) თაღლით, 

ქურდი 

куц д (-о, -аца; -)  გარეგნობა, შესახედაობა 

 

 

Кх 

 

кх//кха ნაწილ. (გაძლიერებითი) აბა, ჰო, კი; 

რა;  

кха д (-айво, -айца; -ш д) ყანა, სახნავი; 

მიწის ნაკვეთი 

кха д (-во, -ца; -) ნაცარტუტა, თუთქი 

кхаба я (-о, -аца; -аш я) დოქი, ქილა, 

ქოთანი 

кхаба (кхоаб, кхаьбар, кхаьбад, кхоабаргда) 

ჭმევა (აჭმევს), კვება; შენახვა 

кхаж б (-о, -аца; -амаш д) კენჭი, ხმა 

(არჩევნებში) 

кхаж/ тасса (тосс, тессар, тессаб, тоссаргба) 

ერთგზ. ხმის მიცემა (ხმას აძლევს) 

кхазар я (-о, -ца; -аш я) მოცხარი 

кхайка (кхайк, кхайкар, кхайкад, 

кхайкаргда) დაძახება (ეძახის), ხმობა 

(უხმობს); მოწვევა (მოიწვევს), მიწვევა, 

მოპატიჟება 

кхайка ზმნისართი მოწვევით, მიწვევით, 

მიპატიჟებით 

кхайка ზედს. მოწვეული, მიწვეული 

кхайка/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ხველის ატყდომა (ხველა აუტყდება), 

ხველის ავარდნა 

кхайка/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დახველება (დაახველებს) 

кхайка/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გასაჯაროება (გაასაჯაროებს), გაგებინება 

(გააგებინებს) 

кхайкам б (-о, -ца; -аш д)მოწოდება, 

განცხადება 

кхайкор д (-о, -аца; -) ფილტვების ანთება, 

ტუპერკულოზი 

кхакха б (-о, -аца; кхаькхий д) ცხვრის 

ტყავი 

кхакхар д (-о, -ца; -) ნამწვი, ტრუსი 

кхал1ზედს. მდედრობითი (სქესი) 

кхал2 я (-о, -аца; -аш я) ფაშატი, ჭაკი 

кхала я (кхалево, -аца; -аш я) ძირის კბილი, 

საღეჭი კბილი; სიბრძნის კბილი 

кхалап//кхаъ д (-о, -аца; -аш д) ქრთამი 

кхалкхе я (-но, -нца; -наш я) //ч1енг я (-о, -

аца; -аш я) ნიკაპი 

кхалла (кхоалл, кхаьллар, кхаьллад, 

кхоалларгда) დანაყრება (დანაყრდება), 

წასაუზმება  



 

59 

 

кхалсаг я (-о, -аца; кхалнах б) ქალი, 

მანდილოსანი 

кхалха (кхалх, кхелхар, кхелхад, кхалхаргда) 

გარდაცვალება (გარდაიცვლება), 

მოკვდომა; გადასახლება (გადასახლდება) 

кхарда (кхард, кхаьрдар, кхаьрдад, 

кхардаргда) აბუჩად აგდება (აბუჩად 

იგდებს), არად ჩაგდება; დაცინვა 

кхарза (кхорз, кхерзар, кхерзад, кхерзаргда) 

შეწვა (შეწვავს), მოხრაკვა 

кхарта я (-о, -аца; -аш я) გამონაყარი, 

ნასიცხი 

кхаста (кхаст, кхестар, кхестад, кхастаргда) 

დატრიალება (დატრიალდება), შემოვლა 

(შემოივლის) 

кхахьа (кхухь, кхихьар, кхихьад, кхухьаргда) 

მრავალგზ.ტარება (ატარებს, დაატარებს) 

кхача1 б (-о, -аца; -)საკვები, საზრდო, 

საჭმელი 

кхача2 (кхач, кхаьчар, кхаьчад, кхачаргда) 

დამწიფება (დამწიფება) 

кхача3 (кхоач, кхаьчар, кхаьчад, кхоачаргда) 

მოსვლა (მოვა); მიღწევა (მიაღწევს); 

მოსწრება (მოასწრებს) 

кхаччалца თანდ. -მდე, -მდის 

кхаъ б (-о, -аца; -аш  д) სასიხარულო 

ამბავი; საჩუქარი; ქრთამი 

кхаьла ზედს. მოღრუბლული, ნისლიანი, 

ბურუსიანი; დაფარული, ამოვლებული 

кхаьле я (-но, -ца; -ш я) სოფელი, აული 

кхаьлле я (-но, -нца; -наш я) ღრუბელი 

кхаьра д (-о, -аца; -) ოთხშაბათი 

кхаьча ზედს. მწიფე 

кхе1 я (-во, -ца; -ш я) ლობიო; ოსპი, ცერცვი 

кхе2 (кхув, кхийра, кхийннад, кхувргда) 

გაზრდა (დაიზრდება); მოსწრება 

(მოასწრებს), მომწიფება 

кхе/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) გაზრდა 

(ზრდის, გაზრდის) ; აღზრდა 

кхел1 я (-о, -аца; -аш я) განაჩენი, მსჯავრი 

кхел2 я (-о, -аца; -) ხვედრი, ბედი; სვე 

кхелахо в, я (-чо, -чунца; -й б)მოსამართლე, 

საქმის გამრჩევი 

кхел/ е (ю, йир, яьй, ергья) განხილვა 

(განიხილავს), განსჯა; გადაწყვეტა 

кхелха (кхелх, кхелхар, кхелхад, кхелхаргда) 

გადასახლება (გადასახლდება ხოლმე) 

кхенза ზედს. უმწიფარი, 

ზრდაშეჩერებული 

кхер მასდ. დაკაცება, დავაჟკაცება; 

მოსწრება 

кхера1 б (-о, -аца; -ий д) // кхерт1о б (-о, -

аца; -й д) ქვა, რიყის ქვა 

кхера2 (кхер, кхийрар, кхийрад, 

кхераргда)შიში (შიშობს, ეშინია) 

кхера/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შეშინება (შეშინდება, შეეშინდება), 

დაფეთება (დაფეთდება) 

кхера/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შეშინება (შეაშინებს), დაფეთება 

(დააფეთებს) 

кхераденна ზმნისართი  შიშით, 

შეშინებულად 

кхерам б (-о, -ца; -) საშიშროება, შიში 

кхераме1ზედს. საშიში, საშინელი, 

საზარელი 

кхераме2ზმნისართი საშინლად, 

საზარლად; საშიშრად 

кхерамзле я (-но, --нца; -) უშიშროება 

кхерам/ тасса (тосс, тессар, тессаб, 

тщссаргба) ერთგზ. შიშის დათესვა (შიშს 

დათესავე), დამუქრება (დაემუქრება) 

кхерам/ тесса (тесс, тийсар, тийсаб, 

тессаргба) მრავალგზ. შიშის დათესვა (შიშს 

დათესავეს ხოლმე), დამუქრება 

(დაემუქრება ხოლმე) 

кхерза1 (кхерза, кхийрзар, кхийрзад, 

кхерзаргда) მრავალგზ.შეწვა (შეწვავს 

ხოლმე), მოხრაკვა 

кхерза2ზედს. ამოვლება (ამოავლებს 

ხოლმე), გავლება 

кхеста (кхест, кхийстар, кхийстад, 

кхестаргда) მრავალგზ. დატრიალება 

(დატრიალდება ხოლმე), შემოვლა 

(შემოივლის ხოლმე) 

кхкста/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ტრიალი (ტრიალებს), ბრუნვა (ბრუნავს) 
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кхеста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ტარიალებს (ატრიალებს, ბრუნვა, 

აბრუნებს) 

кхета1 (кхет, кхийтар, кхийттад, кхетаргда) 

მორტყმა (მოარტყამს), მოხვედრება 

кхета2 (кхет, кхийтар, кхийттад, кхетаргда) 

გაგება (გაიგებს), მიხვედრა 

кхета3 (кхет, кхийтар, кхийттад, кхетаргда) 

შეხვედრა (შეხვდება), შეყრა, წაწყდომა 

кхета/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) გაგება 

(გაიგებს), ახსნა (ახსნის), განმარტება 

кхетам б (-о, -ца; -) ცნება, გაგება, 

წარმოდგენა 

кхетам боаца ზედს. შეუგნებელი, 

მოუსაზრებელი 

кхетам бола ზედს. შეგნებული 

кхетаче я (-но, -нца; -наш я) სხდომა, კრება, 

თათბირი, თავშესაყარი 

кхехка1 (кхехк, кхехкар, кхехкад, 

кхехкаргда) სავსე, გადავსებული 

кхехка2 (кхехк, кхийхкар, кхийхкад, 

кхехкаргда) დუღილი (დუღს), ხარშვა 

(იხარშება) 

кхехка3/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ხარშვა (ხარშავს), მოხარშვა 

кхий д (-но, -ца; -ш д) ბოსელი, გომური, 

საჯინიბო 

кхийна ზედს. მოწიფული, მოზრდილი; 

სრულწლოვანი 

кхоа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

,ოსწრება (მიასწრებს) 

кхоалаг1а რიცხ. მესამე 

коале я (-но, -нца; -наш я) ფარდული 

кхоана ზმნისართი ხვალ 

кхоанара ზედს.  ხვალინდელი 

кхоане я (-но, -нца; -) ხვალე, ხვალინდელი 

დღე 

кхоача/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გათავება (გათავდება), დამტავრება, 

დასრულება; ამოწურვა, გახარჯვა 

кхоача/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)გათავება (გაათავებს), დამტავრება, 

დასრულება;  ამოწურვა, გახარჯვა 

кхоачам б (-о, -ца; -)შეძლება, 

უზრუნველყოფა, მარაგი 

кхоачам/ бе (бу, бир, баьб, 

бергба)მომარაგება (მოამარაგებს, 

მოიმარჯვებს) 

кхоачаш/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დამთავრება (დაამთავრებს), დასრულება, 

დაბოლოება 

кхочаш/хила (-хул, -хилар, -хиннад, -

хургда) ასრულება (აასრულებს), ახდომა; 

შესრულება (შესრულდება, 

შეუსრულდება) 

кхоачо/ е (ю, йир, яьй, ергья)მომარაგება 

(მოამარაგტებს), უზრუნველყოფა 

кхобаზმნისართი  საცოდავად, საბრალოდ 

кхоб1аь რიცხ. სამასი 

кховда (кховд, кхайдар, кхайдад, 

кховдаргда) ერთგზ. ხელის გაწვდენა 

(გაიწვდის), ხელის გაშვერა; ხელის ჩაყოფა 

кховда/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. გაწოდება (გაიწვდის), მიწოდება 

(მიაწოდებს), მირთმევა 

кховзткъа რიცხ. სამოცი 

кховса (кховс, кхайсар, кхайсад, кховсаргда) 

ობ. მრ., ერთგზ. გადაგდება (გადააგდებს), 

გასროლა (გაისვრის) 

кховса/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

სუბ. მხ., ერთგზ. ხტომა (ხტის), ხტუნვა 

(ხტუნავს) 

кхо/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) შენახვა 

(ინახავს), დაზოგვა (დაზოგავს) 

кхозлаг1а რიცხ. მესამეჯერ 

кхозза რიცხ. სამჯერ 

кхойтта რიცხ. ცამეტი 

кхойттаза რიცხ. ცამეტჯერ 

кхоког я (-о, -аца; -аш я) სამფეხა, 

ზედადგარი 

кхокха б (-о, -аца; -арч д) მტრედი 

кхоккха რიცხ. სამ-სამი 

кхолла1 (кхолл, кхеллар, кхеллад, 

кхолларгда) შექმნა (შექმნის), წარმოშობა 

кхолла2 (кхолл, кхеллар, кхеллад, 

кхолларгда) წამოსხმა (წამოისხამს), 

წამოხურვა 
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кхоллам б (-о, -ца; -аш д) ქმნილება, 

ნაწარმოები, შემოქმედება 

кхоллархо в, я (-чо, -чунца; -й б) ზედს. 

შემოქმედი, გამჩენი 

кхолха რიცხ. სამმაგი, სამფა, სამკეცი 

кхолха/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ. გადასახლება (გადასახლდება) 

колха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გადასახლება (გადაასახლებს) 

кхом б (-о, -аца; -) მომჭირნეობა, 

დამზოგველობა, ყაირათიანობა 

кхом/бе (-бу, -бир, -баьб, -бергба) დაზოგვა 

(დაზოგავს), შენახვა (ინახავს) 

кхор б (-о, -аца; -аш б) მსხალი 

кхосса (кхосс, кхессар, кхессад, кхоссаргда) 

გადაგდება (გადააგდებს), გასროლა 

(ისვრის, გაისვრის), გატყორცნა 

кхосса/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

სუბ. მხ., ერთგზ. ხტომა (ხტის), ხტუნვა 

кхоста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. ტრიალი (ატრიალებს), ბრუნვა 

(აბრუნებს) 

кхота/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შემჭიდროება (შეამჭიდროებს) 

кхо/ хета (хет, хийтар, хийтад, хетаргда) 

დანანება (ენანება, ნანობს); დაზოგვა 

(ზოგავს) 

кхохка (кхохк, кхехкар, кхехкад, 

кхохкаргда) ერთგზ. დაყრა (დააყრის), 

დაფარება (დააფარებს) 

кхохка/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გახურება (გახურდება); აჭარხლება 

(ჭარხლდება), ალეწა (აილეწება) 

кхохка/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამოწრთობა (გამოაწრთობს) 

кхоъ რიცხ. სამი 

кхувда (кхувд, кхийдар, кхийдад, 

кхувдаргда) მრავალგზ. გაშვერა (უშვერს, 

გაიშვერს), გაწვდენა 

кхувда/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. გაწვდენა (გაიწვდის ხოლმე), 

გაშვერა 

кхувла (кхувл, кхийлар, кхийлад, 

кхувлваргда) მრავალგზ. მოყვანა (მოიყვანს 

ხოლმე), მიყვანა (წაიყვანს ხოლმე), ტარება 

кхуврч б (-о, -аца; -аш д) კერა, ბუხარი 

кхувса1 (кхувс, кхийсар, кхийсад, 

кхувсаргда) მრავალგზ. სროლა (ისვრის 

ხოლმე) 

кхувса2 (кхувс, кхийсар, кхийсад, 

кхувсаргда) მრავალგზ. გადაგდება 

(გადააგდებს ხოლმე), გატყორცნა 

кхувса/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მრავალგზ. ხტომა (ხტის ხოლმე), ხტუნვა 

кхуркхолг б (-о, -аца; -аш д) ჩანჩქერი 

кхы1ზმნისართი კიდევ, დამატებით, ამას 

გარდა, ამასთანავე, თანაც 

кхы2ნაცვ.  სხვა 

кхы3  я (-но, -нца; -ной б) მაზლის ცოლი 

кхыметтел ნაწილ. კიდეც, -ც კი 

кхычахьа ზმნისართი   სხვაგან, სხვა 

ადგილას 

 

 

 

Къ 

 

къа д (къино, къинца; къинош д) ცოდვა 

къага (къаг, къаьгар, къаьгад, къагаргда) 

კაშკაში (კაშკაშებს), ბრჭყვიალი 

(ბრჭყვიალებს);გაელვება 

къа да ზმნისართი საცოდავად, საბრალოდ; 

სამწუხაროა, ცოდვაა 

къада (къад, къедар, къедад, 

къадаргда)გაელვება (გაიელვებს), 

გამოკრთომა, გამოჩენა 

къа/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დაბერება (დაბერდება) 

къа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაბერება (დააბერებს) 

къадола ზედს. ცოდვილი; დამნაშავე 

къажа (къаж, къежар, къажаргда) გაღიმება 

(გაიღიმებს) 

къаж/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ. ჩეჩვა (იჩეჩება, გაიჩეჩება), წეწვა 

(იწეწება) 
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къаж/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ჩეჩვა 

(ჩეჩავს), ვარცხნა (ვარცხნის) 

къажкъайг я (-о, -аца; -аш я) კაჭკაჭი 

къайг я (-о, -аца; -аш я) ყვავი 

къайла ზმნისართი   ჩუმად, მალულად, 

ფარულად 

къайлаг1а ზედს. საიდუმლო, იდუმალი, 

მალული, ფარული 

къайла/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

დამალვა (დამალავს), დაფარვა 

(დაფარავს), მიჩქმალვა 

къайла/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დამალვა 

(დაიმალება), დაფარვა, მიჩქმალვა 

къайла/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ. დამალვა 

(დამალავს ხოლმე), დაფარვა, მიჩქმალვა 

къайла/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. დამალვა 

(დაიმალება), დაფარვა, მიჩქმალვა 

къайла/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. დამალვა (დაიმალება 

ხოლმე), დაფარული, მიჩქმალვა 

къайле я (-но, -нца; -наш я) საიდუმლო, 

საიდუმლოება 

къам д (-о, -аца; -аш д) ერი, ნაცია 

къамарг я (-о, -аца; -аш я) ყელი, ხორხი, 

ხახა 

къамаьл д (-о, -аца; -аш д) საუბარი, 

ლაპარაკი 

къамаьл/ д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ლაპარაკი (ლაპარაკობს), საუბარი 

(საუბრობს) 

къаракъ д (-о, -аца; -) არაყი 

къар/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

სუბ. მხ., ერთგზ. დათმობა (დაუთმობს), 

დანებება (დანებდება) 

къар/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) კამატში 

დაძლევა(კამათში დაძლევს), კამათში 

ჯობნა 

къаста (къаст, къаьстар, къаьстад, 

къастаргда) გამოყოფა (გამოეყოფა), 

მოშორება, მოცილება 

къа/хета (-хет, -хийтар, -хийттад, -хетаргда) 

შებრალება (ებრალება, შეიბრალებს), 

შეცოდება 

къахетам б (-о, -ца; -) სიბრალული, 

შებრალება, შეწყალება 

къахетам/ бе (бу, бир, баьб, бергба) 

შებრალება (შეიბრალებს), პატიება, 

აპატიებს 

къахетаме ზედს. მოწყალე, გულმოწყალე, 

შემბრალებელი 

къахка (кхахк, къаьхкар, къаьхкад, 

къахкаргда)დაფრთხობა (დაფრთხება), 

დაფეთება 

къахь я (-о, -аца; -) დიდი სიცხე, პაპანაქება 

къахьа ზედს. მწარე, ცხარე 

къахьа ზმნისართი  მწარედ, ცხარედ 

къахьал я (-о, -ца; -) მწარე გემო, სიმწარე 

къахь/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

სუბ. მხ., ერთგზ. გამწარება (გამწარდება) 

къахь/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამწარება (გაამწარებს) 

къа/хьега (-хьег, -хьийгар, -хьийгад, -

хьегаргда) შრომა (შრომობს), მუშაობა 

(მუშაობს) 

къахьегам б (-о, -ца; -) შრომა (მუშაობა) 

къахьегамхо в, я (-чо, -чунца; -й б) 

მშრომელი, მაშვრალი 

къахьэсти д (къахьэсте, къахьэстеца; 

къахьэстеш д) იფანი, კოპიტი 

къаь в (-во, -ца; -й б) შუამავალი, უხუცესი, 

რწმუნებული 

къаьга ზედს. ელვარე, კაშკაშა; ბრწყინვალე 

къаьна ზედს. ძველი, გაცვეთილი 

къаьнара ზედს. ძველი, ძველთაძველი 

къаьра ზედს.ყალბი, არასწორი 

къаьста//къаьстта ზედს. ცალკე, 

ცალკეული, განკერძოებული 

къе ზედს. ღარიბი, ღატაკი 

къега (къег, къийгар, къийгад, 

къегаргда)ბრწყინვა (ბრწყინავს), 

ბრჭყვიალი, ელვარება 

къеда (къед, къийдар, къийдад, къегаргда) 

გამოკრთომა (გამოკრთის), გაელვება 

(გაიელვებს), ციმციმი, ციალი 
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къел я (-о, -аца; -) სიღარიბე, სიღატაკე, 

გაჭირვება, გასაჭირი 

къемат д (-о, -аца; -) შიში 

къе саг в, я (къеча саго, къеча сагаца; къе 

нах б) ღარიბი, ღატაკი (ადამიანი) 

къеста (къест, къийстар, къийстад, 

къестаргда) მრავალგზ. გამოყოფა 

(გამოეყოფა ხოლმე), მოცილება 

къеста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამოყოფა (გამოყოფს ხოლმე), მოცილება 

къестам б (-о, -ца; -аш д) განსხვავება, 

სხვაობა 

къехка (къехк, къийхкар, къийхкад, 

къехкарда) მრავალგზ. დაფრთხობა 

(დაფრთხება ხოლმე) დაფეთება 

къиза ზედს. შეუბრალებელი, ულმობელი, 

უწყალო 

къиз//-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გამძვინვარება (გაამძვინვარებს), 

გააფთრება (გაააფთრებს) 

къиз/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გამძვინვარება 

(გაამძვინვარებს), გააფთრება 

(გააფთრდება) 

къиз/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გამძვინვარება 

(გაამძვინვარებს ხოლმე), გააფთრება 

(გააფთრებს ხოლმე) 

къиз/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გამძვინვარება 

(გამძვინვარდება ხოლმე), გააფთრება 

(გააფთრდება ხოლმე) 

къиза/ саг в, я (саго, сагаца; нах б) 

მტარვალი, დესერტი 

къий/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაღარიბება (ღარიბდება), გამათხოვრება, 

გაღატაკება, გაკოტრება 

къий/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაღარიგააღარიბებს), გაღატაკება 

(გააღატაკებს), გამათხოვრება 

къинт1ера/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

პატიების გამოთხოვა (პატიებას 

გამოსთხოვს) 

къинт1ера/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, 

-даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.პატიება 

(აპატიებს), მიტევება (მიუტევებს) 

къинт1ера/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. პატიება გამოთხოვა 

(პატიებას გამოსთხოვს ხოლმე) 

къинт1ера/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, 

-довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. პატიება 

(აპატიებს), მიტევება (მიუტევებს) 

къинт1ера/-д-увла (-дувл, -дийлар, -

дийннад, -дувргда) მრავალგზ. პატიება 

(აპატიებს ხოლმე) 

къоабал/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

აღიარება (აღიარებს), მოწონება 

(მოიწონებს) 

къоага/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაბრჭყვიალება (გააბრჭყვიალებს), 

გაწმენდა 

къоал д (-о, -аца; -аш д) ქურდობა, ძარცვა, 

ყაჩაღობა 

къоалам б (-о, -ца; -аш д) ფანქარი 

къоанал я (-о, -ца; -) სიბერე, 

მოხუცებულობა 

къоано в (-чо, -чунца; -й б) მოხუცი, 

მოხუცებული 

къоарза ზედს. ჭრელი 

къоарз/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

აჭრელება (ჭრელდება) 

къоарз/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

აჭრელება (აჭრელებს)   

къоаста/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда)განსაზღვრა (განსაზღვრავს) 

къоаста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)გამოყოფა (გამოყოფს), გარჩევა 

(გაარჩევს), განშორება, გაშორიშორება 

къоахк я (-о, -аца; -аш я) ნეკერჩხალი 

къоахка/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაშინება (დააშინებს), დაფრთხობა 

(დააფრთხობს), შეშინება 

къовкъа (къовкъ, къайкъар, къайкъад, 

къовкъаргда) დაჭექება (დაიჭექებს), 

დაქუხება (დაიქუხებს) 
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къовла (къовл, къайлар, къайлад, 

къовларгда) დახურვა (დახურავს), დაკეცვა 

(დაკეცავს) 

къовла/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დახურვა (დაიხურება), დაკეცვა 

(დაიკეცება) 

къовса (къовс, къайсар, къайсад, къовсаргда) 

დავა (დავობს) 

къовса/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შედავება (შეედავება), შეკამათება 

къовсам б (-о, -ца; -аш д) დავა, კამათი, 

პაექრობა; ბრძოლა, ჭიდაობა 

къода/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

სიტყვის ჩაკვრა (სიტყვას ჩაუკრავს), 

სიტყვის გადაკვრა 

къона ზედს. ახალგაზრდა, ყმაწვილი, 

ნორჩი 

къонах в (-чо, -чунца; -ий б) კაცი, მამაკაცი 

къонахчал д (-о, -ца; -) ვაჟკაცობა, მამაცობა, 

მხნეობა 

къор я (-о, -аца; -аш я) ფუღურო, 

სიცარიელე 

къъора ზედს. ყრუ 

къор/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დაყრუება (დაყრუვდება) 

къор/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაყრუება (დააყრუებს) 

къу в, я (-но, -нца; -й б) ქურდი 

къубба я (-о, -анца; -аш я) კუბო, აკლდამა 

къувкъа (къувкъ, къийкъар, къийкъад, 

къувкъаргда) გრგვინვა (გრგვინავს), 

ქუხილი, გრიალი 

къувла (къувл, къийлар, къийлад, 

къувларгда) მრავალგზ.  დახურვა 

(დახურავს ხოლმე), დაკეტვა (დაკეტავს 

ხოლმე) 

къувла/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

დახურვა (დაიხურება), დაკეტვა 

(დაიკეტება) 

къувса (къувс, къийсар, къийсад, 

къувсаргда)მრავალგზ.  დავა (დავობს 

ხოლმე), სადავოდ გახდა (სადავოდ ხდის 

ხოლმე), შედავება 

къулбаседа я (-ено, -енца; -) პოლარული 

ვარსკვლავი 

къулбаседа ზედს. ჩრდილოეთის, 

ჩრდილოური 

къулбехьа ზმნისართი სამხრეთისკენ 

къулбехьара ზედს. სამხრეთისა, 

სამხრეთული 

къулбехье я (-ено, -енца; -) სამხრეთი 

къулг б (-о, -аца; -аш д) სადღვებელი 

къург б (-о, -аца; -аш д) ყლუპი 

кхуркхолг// къуркъал б (-о, -аца; -аш д) 

ჩანჩქერი 

 

К1 

к1а д (к1иво, к1ица; -) ხორბალი 

к1абуц я (к1абаьцо, к1абаьцаца; -) ბოტ. 

ჭანგა 

к1ада д (-о, -аца; -аш д) ქსოვილი 

к1аддабоацар д (-чо, -чунца; -) უაზრობა, 

სისულელე 

к1ажар1 я (-о, -ца; -аш я) ნაწნავი, დალალი 

к1ажар2 б (-о, -ца; -аш д) მყესი 

к1аза д (к1аьзо, к1аьзаца; к1аьзий д) ლეკვი 

(ძღლისა, მგლისა) 

к1ай д (к1аьво, к1аьца; к1аьш д) ჭურჭლის 

სახელური 

к1ай  ზედს. თეთრი 

к1ай/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გათეთრება (გათეთრდება) 

к1ай/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გათეთრება (გაათეთრებს) 

к1ал1თანდ. ქვეშ, ქვეშიდან, ქვემოდან 

к1ал2 ზმნისწ. შე-, ჩა- 

к1ала1ზმნისართი    ქვევით, დაბლა, ქვეშ 

к1ала2 д (-о, аца; -) ალუმინი 

к1алара  ზედს. ქვედა, ქვემო 

к1алара ზმნისართი ქვეშიდან, ქვემოდან, 

ძირიდან 

к1алда1ზმნისართი  მალულად, ფარულად 

к1алда2 (к1алдоаг1а, к1алдера, к1алденад, 

к1алдоаг1аргда) ერთგზ. 1) შეღწევა 

(შეაღწევს), შეტანება (შეატანს); 2) ჩაშვება 

(ჩაეშვება), დაშვება (დაეშვება) 
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к1ал/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. ჩაშვება 

(ჩაუშვებს), ჩამოშვება, დაშვება 

к1ал/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. ჩაშვება (ჩაეშვება), 

ჩამოშვება, დაშვება; შეძრომა (შეძვრება) 

к1ал/-д-аха1 (-дода, -дахар, -дахад, -г1оргда) 

ერთგზ. ქვეშ მოქცევა (ქვეშ მოექცევა) 

к1ал/-д-аха2 (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. ჩაშვება (ჩაეშვება 

ხოლმე), ჩამოშვება , დაშვება 

к1ал/-д-ахка1 (-дохк, -дехкар, -дехкад, -

дохкаргда) ერთგზ. ამოდება (ამოიდებს, 

ამოუდებს), ქვეშ დალაგება, დაწყობა 

к1ал/-д-ахка2 (-доаг1а, -даьхкар, -даьхкад, -

доаг1аргда) ქვეშ მყოფობა (იმყოფება) 

к1ал/-д-ахьа (-хьо, -дихьар, -дихьад, -

хьоргда) ერთგზ. 1. გასრესა (გასრესს), 

გაჭყლეტა; დაჭმუჭვნა 2. რაიმეს ქვეშ 

შეტანა (დაწყობა, დალაგება) 

к1ал/-д-ила (-дул, -дилар, -дилад, -

дуларгда) ობ. მხ., ერთგზ. რაიმეს ქვეშ 

დალაგება (ალაგებს), ამოდება 

к1ал/-д-иса (-дус, -дисар, -дисад, -дусаргда) 

დამორჩილება (დაემორჩილება), 

დაქვემდებარება; დამარცხება; 

დაუძლურება 

к1ал/-д-ита (-дут, -дитар, -дитад, -дутаргда) 

დამორჩილება (დაიმორჩლებს), 

დაქვემდებარება 

к1ал/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. დაშვება 

(დაეშვება), ჩაშვება (ჩაეშვება); შეძრომა 

(შეძვრება) 

к1ал/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. დაშვება (დაეშვება 

ხოლმე), ჩაშვება (ჩაეშვება ხოლმე); 

შეძრომა (შეძვრება ხოლმე) 

к1ал/кхахьа (-кхухь, -кхихьар, -кхихьад, 

кхухьаргда) მრავალგზ. რაიმეს ქვეშ შეტანა 

(შეაქვს ხოლმე) 

к1ал/кхета (-кхет, -кхийтар, -а, -кхетаргда)  

ქვეშ მოქცევა (ქვეშ მოექცევა) 

к1ал/кховда (-кховд, -кхайдар, -кхайдад, -

кховдаргда) ერთგზ. რაიმეს ქვეშ ხელის 

შეყოფა (შეყოფს) 

к1ал/кхосса (-кхосс, -кхессар, кхессад, -

кхоссаргда) ობ. მხ., ერთგზ. შეგდება 

(შეაგდებს), შესროლა 

к1ал/лалла (-ловл, -лаьллар, -лаьллад, -

лоалларгда) ობ. მხ., ერთგზ. შედენა 

(შედენის), რაიმის ქვეშ შეგდება (შეაგდებს) 

к1ал/лахка (-лоахк, -лаьхкар, -лаьхкад, -

лоахкаргда) ობ. მრ., ერთგზ. ჩარეკვა 

(ჩარეკავს), რაიმეს ქვეშ შერეკვა (შერეკავს) 

к1алъотта (-отт, -эттар, -эттад, -оттаргда) 

სუბ. მხ., ერთგზ. რაიმეს ქვეშ დადგომა 

(დადგება), პასუხისმგებლობის თავის 

თავზე აღება 

к1алъотта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ობ. მხ., ერთგზ.რაიმეს ქვშ დადება 

(დადებს), რაიმეს ქვეშ დადგმა 

к1ал/тасса (-тосс, -тессар, -тессад, -

тоссаргда) ობ. მხ., ერთგზ. დაგება 

(დააგებს), დაფენა (დააფენს) 

к1ал/татта (-тотт, -теттар, -теттад, тоттаргда) 

ობ. მხ., ერთგზ.რაიმის ქვეშ შეცურება 

(შეაცურებს),  რაიმის ქვეშ შეწევა (შესწევს), 

შეჩოჩება 

к1ал/тесса (-тесс, -тессар, -тессад, -

тессаргда) ობ. მხ., მრავალგზ. დაფენა 

(დააფენს ხოლმე), დაგება (დააგებს 

ხოლმე) 

к1ал/тетта (-тетт, -тийттар, -тийттад, -

теттаргда) ერთგზ. რაიმის ქვეშ შეწევა 

(შესწევს ხოლმე), შეჩოჩება, შეცურება 

к1ал/товса (-товс, -тайсар, -тайсад, -

товсаргда) ობ. მრ., ერთგზ. რაიმის ქვეშ 

დაფენა (დააფენს), დაგება (დააგებს) 

к1ал/тувса (-тувс, -тийсар, -тийсад, -

тувсаргда)  რაიმის ქვეშ დაფენა (დააფენს), 

დაგება (დააგებს) 

к1алха ზმნისართი  ქვეშ, დაბლა 

к1алхара ზედს. ქვედა, ქვემო 

к1алхар/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გადარჩენა (გადაარჩენს), შველა 
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(უშველის), ხსნა (იხსნის), დახსნა 

(დაიხსნის) 

к1алхар/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გადარჩენა 

(გადარჩება), შველა (ეშველება), თავის 

შველა (თავს უშველის), თავის დახსნა 

(თავს დაიხსნის) 

к1алхар/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გადარჩენა 

(გადარჩება), შველა (ეშველება) 

к1ант в (-а, -аца; -ий б) ვაჟკაცი, მამაცი 

к1ац я (-о, -аца; -аш я) თრთვილი, ჭირხლი 

(ეკლისებური) 

к1арцхал д (-о, -аца; -аш д) მკალი 

к1асарт1е я (-но, -нца; -наш я) ნიდაო 

(ცხენის კისრის დასასრული ბეჭების 

თავთან) 

к1аьга д (-о, -аца; -аш д) ნაკვერჩხალი 

к1аьд б (-о, -аца; -аш д) ხალი 

к1аьда ზედს. რბილი; კეთილი, 

ხათრიანი,დამთმობი 

к1аьда ზმნისართი რბილად, წყნარად, 

ნელა 

к1аьд/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

დარბილება (დარბილდება); დასუსტება 

(დასუსტდება), დაუძლურება 

к1ад/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დარბილება (დაარბილებს); დასუსტება 

(დაასუსტებს), დაუძლურება 

к1аьдденна ზედს. დაღლილი, დაქანცული, 

ძალაგამოცლილი 

к1аьнк в (-о, -аца; -аш б)  ბიჭი, ბიჭუნა 

к1аьрг д (-о, -аца; -аш д) ნაფოტი 

к1е1ზედს. ნაკლებშემოსავლიანი 

к1е2 д (-но, -наца; -наш д) კიდობანი,  ყუთი 

(ფქვილისთვის) 

к1еж//к1едж я (-о, -аца; -аш я) ნაკადი, 

ჭავლი 

к1еж/яккха (-йоаккх, -ъяккхар, -ъяккхай, -

йоаккхаргя) ადუღება (ადუღდება) 

к1езига1ზმნისართი  ცოტა 

к1езига2ზედს.  წვრილმანი 

к1езиг-к1езига ზმნისართი ცოტ-ცოტა 

к1енж я (-о, -аца; -аш я) ფოჩი 

к1ерам б (-о, -ца; -аш д)პარაფინი; 

სანთელი, კვარი 

к1иг д (-о, -аца; -аш д) 1. ძვირფასი ქვა, 

თვალი; 2. წვეთი, ნამცეცი 

к1ийле я (-но, -нца; -наш я) 1. მახე, 

ხაფანგი; 2. ძირი, ფსკერი; იატაკი, საფარი, 

ჩარდახი 

к1инг б (-о, -аца; -аш д) კუბო 

к1ир я (-о, -аца; -аш д) კირი, თეთრი თიხა 

к1ира д (-о, -аца;  -аш д) კვირა, ერთი კვირა 

к1иран/ди д (-дено, -денца; -денош д) 

კვირა, კვირადღე 

к1ирандийнахьа ზმნისართი კვირას, 

კვირადღეს 

к1оаг б (-о, -аца; -аш д) ორმო, თხრილი, 

ღრანტე 

к1оаж б (-о, -аца; -аш д) მასა, ნივთიერება, 

რისამე სქელი (ან ნახევრად თხელი) 

ნარევი (მაგ., ხაჭოს მასა) 

к1оажам б (-о, -аца; -аш д) აბედი 

к1оажув б (к1оажоно, к1оажонца; 

к1оажонаш д) 1. ანჯამა; 2. ქუსლი 

к1оарга1 ზედს. ღრმა 

к1оарга2  ზმნისართი ღრმად 

к1оарг/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაღრმავება (გაღრმავდება) 

к1оарг/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაღრმავება (გააღრმავებს) 

к1од д (-о, -аца; -арч д) მაკრატელი 

к1олд я (-о, -аца; -аш я) ხაჭო 

к1ома ზმნისართი მწარედ, მწვავედ, 

მოსწრებულად 

к1ома  ზედს. მწარე, ცხარე 

к1омал б (-о, -ца; -) სიბასრე, სიმახვილე 

к1омарг д (-о, -аца; -аш д) ფუფხი 

к1ом/-д-ала1 (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გემოს გამწარება (გამწარდება), გაცხარება 

к1ом/-д-ала2 (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ქავილი (ექავება), ფხანა (ეფხანება) 

к1ом/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) გემოს 

გამწარება (გაამწარებს), გაცხარება 

к1ом/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოფხანა (მოიფხანს) 

к1омсар я (-о, -ца; -аш я) ეშვი 
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к1ор б (-о, -аца; -) ნახშირი; გუდაფშუტა 

к1орда/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მობეზრება (მოაბეზრებს), თავის შეწყენა 

(თავს შეაწყენს) 

к1ориг я (-о, -аца; -аш я) ბარტყი, ნაშიერი 

к1ормац д (-о, -аца; -аш д) პეპელა 

к1орни д (-ена, -еца; -еш д) ბავშვი, ბალღი, 

შვილი; ბარტყი 

к1ув б (к1увно, к1увнаца; -) ფისი, ლუქი 

к1увс б (-о, -аца; -аш д) ხალიჩა 

к1удал я (-о, -ца; -аш я) თუნგი 

к1уж б (-о, -аца; к1овжамаш д) ქოჩორი 

к1ужал б (-о, -аца; -аш д) უშვერობა, 

უხამსობა, უწმაწურობა, ურცხვობა 

к1ур б (-о, -аца; -) ბოლი, კვამლი 

к1урз б (-о, -аца; -) ჭვარტლი, მური 

 

 

Л 

 

ла д (-но, -наца; -наш д) 

ла1 (лов, лайра, лайнад, ловргда) 

მონდომება (მოინდომებს), ნდომა (უნდა), 

მოსურვება 

ла2 (лов, лайра, лайнад, ловргда) ნალი 

ла3 (лов, лайра, лайнад, ловргда) ატანა 

(აიტანს), მოთმენა (მოითმენს) 

лаба я (-о, -ца; -аш я) პარმაღი, კარისწინა 

лаг1а д (-о, -аца; -аш д) საფეხური 

ладара ზმნისართი  დაუდევრად, 

გულგრილად, უპასუხისმგებლოდ; 

სუსტად, არამტკიცედ 

ла/дувг1а (-дувг1, -дийг1ар, -дийг1ад, -

дувг1аргда) ყურის დაგდება (ყურს 

დაუგდებს), მოსმენა (მოისმენს) 

лаза (лаз, лезар, лезад, лазаргда) ტკივილი 

(სტკივა) 

лаза/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დაავადმყოფება 

(დაავადმყოფდება); ატკივება 

(ასტკივდება) 

лаза/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. დაავადმყოფება 

(დაავადმყოფდება) 

лазар д (-о, -ца; -аш д) ავადმყოფობა, 

დაავადება, სნეულება 

лазархо в, я (-чо, -чунца; -й б) ავადმყოფი, 

სნეული 

лай в (лаьво, лаьца; лаьш б) მონა, მსახური 

лай ზედს. თოვლისა, თოვლიანი 

лак д (-о, -аца; -аш д) ყელი, ხორხი, ხახა 

лакха (локх, лекхар, лекхад, локхаргда) 

ერთგზ. მღერა (მღერის, იმღერებს); დაკვრა 

(დაუკრავს) 

лакха1ზედს. მაღალი 

лакха2ზმნისართი   მაღლა 

лакх/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ამაღლება (ამაღლდება) 

лакх/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ამაღლება (აამაღლებს), აწევა (ასწევს) 

лакхе ზმნისართი  ზემოთ, მაღლა 

лакхера ზედს.  ზედა, ზემო 

лакхера ზმნისართი   ზევიდან, ზემოდან 

лакъа (локъ, лекъар, лекъад, локъаргда)  

დაშრობა (დაშრება), გათავხელება 

(გათავხელდება) 

лалла (лоалл, лаьллар, лаьллад, лоалларгда) 

1. გადნობა (გადნება); 2. მართვა (მანქანის); 

3. გაგდება (გააგდებს) 

ланаш д (-; -а, -ца) სანაძლეო 

ланга (лонг, ленгар, ленгад, лонгаргда)  

ზემოთ აგდება (ააგდებს), ასროლა 

(აისვრის) 

лар1я (-о, –аца, –аш  я) 1. სურვილი; 2. 

მოთმინება. 

Лар2 я (-о, -аца; -аш я)  კვალი 

Лар3  მასდ. მოთმინება, თავდაჭერილობა 

ларах ზმნისართი   კვალზე, ნაკვალევზე 

ларга (лорг, лергар, лергад, лоргаргда) 

გაკრეჭა (გაკრეჭს), გაპარსვა (ცხვრისა)  

лард я (-о, -аца; -аш я)საძირკველი, 

საფუძველი 

ларх1а (лоах1, лаьрх1ар, лаьрх1ад, 

лоарх1аргда) დათვლა (დათვლის) 

ларх1ар მასდ. ანგარიში, დათვლა 

ласта (ласт, лестар, лестад, ластаргда) შევლა 

(შეივლის), მონახულება (მოინახულებს) 
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лата1 (лат, летар, летад, латаргда) წაჩხუბება 

(წაეჩხუბება), ჩხუბის ატეხა 

лата2 (лат, летар, летад, латаргда) გადატ. 

ჭრა (ჭრის) 

лата3 (лат, летар, летад, латаргда) მიკვრა 

(მიეკვრება), მიეწებება 

латар  მასდ. ჭიდაობა; ბრძოლა 

латкъа (латкъ, леткъар, леткъад, латкъаргда) 

ჩივილი (უჩივის) 

латта (латт, лаьттар, лаьттад, латтаргда) 

დგომა (დგას); გაგრძელება (გრძელდება) 

лаха (лох, лехар, лехад, лохаргда) ძებნა 

(ეძებს), მოძებნა 

лахка (лоахк, лаьхкар, лаьхкад, лоахкаргда) 

ობ. მრ., ერთგზ. გარეკვა (გარეკავს), გაყრა 

лаца (лоац, лаьцар, лаьцад, лоацаргда) 

დაქირავება (დაიქირავებს); დაჭერა 

(დაიჭერს), დაპატიმრება 

лачкъа (лачкъ, лечкъар, лечкъад, 

лачкъаргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დამალვა 

(დაიმალება), მიმალვა 

лаьгг1а  ზმნს. ნელა, მდორედ 

лаьг1/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შენელება (შენელდება)   

лаьг1/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შენელებ (შეანელებს) 

лаьжг д (-о, -аца; -аш д) გუდა 

лаьрхх1а ზმნს. განზრახ, წინასწარი 

განზრახვით 

лаьтта1 д (-о, -аца; -) დედამიწა 

лаьтта2 д (-о, -аца; -аш д) მიწა, ნიადაგი, 

ხმელეთი, ტერიტორია 

лаьттахზმნს.  მიწაზე, ძირს, დაბლა 

лаьттаагар д (-о, -ца; -) მიწისძვრა 

лаьца თანდ. შესახებ, თაობაზე 

лаьча д (-о, -аца; -арч д) შევარდენი 

ле (лув, лийр, лийннав, лувргва) ლაპარაკი 

(ლაპარაკობს), თქმა (ამბობს) 

лега (лег, лийгар, лийгад, легаргда) 

დავარდნა (დავარდება), დაცემა (დაეცემა); 

ჩამოვარდნა; ცვენა 

лега/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ჩამოვარდნა (ჩამოვარდება), ჩამოცვენა 

(ჩამოცვივდება) 

ле/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოტყუება, ატყუებს (მოატყუებს) 

лекха (лекх, лийкхар, лийкхад, лекхаргда) 

მრავალგზ. დაკვრა (უკრავს ხოლმე, 

დაუკრავს ხოლმე); მღერა (მღერის ხოლმე) 

лекъ я (-о, -аца; -арч я) მწყერი 

лекъа (лекъ, лийкъар, лийкъад, лекъаргда) 

მრავალგზ. დაშრობა (შრება ხოლმე, 

დაშრება ხოლმე), დაწყვეტა 

лела (лел, лийлар, лийлад, леларгда) სუბ. 

მხ., მრავალგზ. სიარული (დადის ხოლმე) 

лела/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ტარება 

(ატარებს) 

лелха (лелх, лийлхар, лийлхад, лелхаргда) 

მრავალგზ. ხტომა (ხტება ხოლმე); სკდომა 

(სკდება ხოლმე) 

лелха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გარეკვა (გარეკავს), გაყრა 

лепа (леп, лийпар, лийпад, лепаргда) 

კაშკაში (კაშკაშებს), ელვარება (ელვარებს) 

лепа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) კაშკაში 

(აკაშკაშებს), ელვარება (ალევარებს) 

лер მასდ. საუბარი, მეტყველება 

лер//лар я (-о, -аца; -аш я) კვალი 

лергд (-о, -аца; -аш д) ყური 

лерх1а (лерх1, лийрх1ар, лийрх1ад, 

лерх1аргда) მრავალგზ. დათვლა 

(დათვლის  ხოლმე, დაითვლის ხოლმე) 

леста (лест, лийстар, лийстад, лестаргда) 

მრავალგზ. რწევა (ირწევა ხოლმე), რხევა 

(ირხევა ხოლმე), რყევა (ირყევა ხოლმე), 

ქნევა  

леста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)რხევა 

(არხევს ხოლმე), რყევა (არყევს ხოლმე), 

რწევა (არწევს ხოლმე), ქნევა 

лета (лет, лийтар, лийтад, летаргда) 

მრავალგზ. ჩხუბი (ჩხუბობს ხოლმე, 

ეჩხუბება ხოლმე); ბრძოლა (ებრძვის 

ხოლმწ, იბრძვის ხოლმე) 

лета/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მრავალგზ. ანთება (აინთებს ხოლმე), 

მოკიდება (მოეკიდება ხოლმე) 
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лета/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დანთება (დაანთებს ხოლმე), მოკიდება 

(მოუკიდებს ხოლმე) 

лета/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მიწებება (მიაწებებს ხოლმე), მიკვრა 

лета/-д-е3 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ჩხუბი 

(აჩხუბებს ხოლმე), ბრძოლა (აბრძოლებს 

ხოლმე) 

леткъа (леткъ, лийткъар, лийткъад, 

леткъаргда) მრავალგზ. ჩივილი (უჩივის 

ხოლმე) 

леха (лех, лийхар, лийхад, лехаргда) 

მრავალგზ. ძებნა (ეძებს ხოლმე) 

лехка (лехк, лийхкар, лийхкад, лехкаргда) 

მრავალგზ. გაგდება (აგდებს ხოლმე, 

გააგდებს ხოლმე), გაყრა 

лехь б (-о, -аца; -аш д) გველი 

лехь/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. მოკრეფა (მოკრეფს ხოლმე) 

лечкъа (лечкъ, лийчкъар, лийчкъад, 

лечкъаргда) მრავალგზ. დამალვა 

(დაიმალება ხოლმე, დაემალება ხოლმე) 

лечкъа/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) დამალვა (დაიმალება) 

леша (леш, лийшар, лийшад, лешаргда)  

დენა (დის), წვეთა (წვეთს), ჟონვა (ჟონავს) 

лийг я (-о, -аца; -аш я) შველი 

лир д (-о, -аца; -) ბრწყინვა, კაშკაში, ციალი 

листа ზედს. ხშირი, უღრანი 

листа (луст, листар, листад, лустаргда) 

დახვევა (დაახვევს), ამოხვევა (ძაფისა) 

листе я (-но, -нца; -наш я) ტევრი, უღრანი 

литта1 д (-о, -аца; -аш д) ზვინი 

литта2 (лутт, литтар, литтад, луттаргда)  

გაწურვა (გაწურავს), წურვა (წურავს) 

лич1 б (лачаро, лачарца; лачараш д) ხიწვი 

лич2 б (-о, -аца; -) ქატო; ნარჩენები  

лоа д (лайво, лайца; -) თოვლი 

лоабат б (-о, -аца; -) თიხა 

лоадам б (-о, -цаа; -) მნიშვნელობა 

лоадаме ზედს. მნიშვნელოვანი 

лоалах ზმნს. მეზობლად, ახლოს 

лоалахо в, я (-чо, -чунца; -й б) მეზობელი 

лоалла/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გადნობა (გაადნობს), გალღობა 

лоам б (-о, -ца; -аш б) მთა, გორა 

лоам ზმნს. მთაში 

лоамаро в, я (-чо, -чунца; -й б) მთიელი 

лоами б (-е, -еца; -еш б) კიბე 

лоаца ზედს. მოკლე 

лоац/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დამოკლება (დამოკლდება), დაპატარავება 

(დაპატარავდება) 

лоац/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დამოკლება (დაამოკლებს), დაპატარავება 

(დააპატარავებს) 

лоацца ზმნს. მოკლედ 

ловжа (ловжа, лайжар, лайжад, 

ловжаргда)ერთგზ. დაცერება 

(დაუცერდება), გასრიალება 

ловза1 (ловз, лайзар, лайзад, ловзаргда) 

თამაში (თამაშობს) 

ловза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) თამაში 

(ათამაშებს) 

ловзар д (-о, -ца; -аш д) თამაში, გართობა 

ловзархо в, я  (-чо, -чунца; -й б) მოთამაშე 

ловзорг я (-о, -аца; -аш я) სათამაშო 

ловса (ловс, лайсар, лайсад, ловсаргда) 

ერთგზ. 1. ათქვეფა (ათქვეფს), დღვება; 2. 

გაცრა (გაცრის) 

ловча ნაწილ. დაე, თუ ღმერთი გწამს 

лоза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ტკენა 

(ატკენს), დაჟეჟვა (დაჟეჟავს) 

локъ д (-о, -аца; -аш д) ავაზა 

локъ/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დაშრეტა (დაიშრიტება) 

локъ/а-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაშრეტა (დაშრეტს) 

локъам я (-о, -ца; -аш я) ბლინი, მაჭკატი 

лом д (-о, -аца; -аш д) ლომი 

ломма ზმნს. ზეგ 

лор в, я (-а, -аца; -аш б) ექიმი, მკურნალი 

лора/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 1. დაცვა 

(იცავს), გაფრთხილება (უფრთხილდება); 

დარაჯობა (დარაჯობს) 

лорлуш ზმნს. ფრთხილად, სიფრთხილით 
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лоста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ობ. მხ., 

ერთგზ.გაქნევა (გააქნევს, გაიქნევს), 

დაქნევა 

лота/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ. ანთება (აინთება) 

лота/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ერთგზ. 

ანთება (აანთებს), დანთება 

лота/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ერთგზ. 

მიწებება (მიაწებებს), მიკვრა 

лота/-д-е3 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ერთგზ. 

შებრძოლება (შეაბრძოლებს), დაჭიდება 

(დააჭიდებს) 

лоткъам б (-о, -ца; -аш б) საჩივარი, ჩივილი 

лоткъамхо в, я (-чо, -чунца; -й б) მომჩივანი 

лоха ზედს. დაბალი 

лохе я (-но, -нца; -наш я) დაბლობი; ძირი, 

ფუძე, საფუძველი 

лохера1ზედს. ქვედა, ქვემო 

лохера2ზმნს. ქვეშიდან, ქვემოდან 

лох/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დაშვება (დაეშვება), დაწევა (დაიწევს), 

ჩამოფასება 

лох/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) დაშვება 

(დაუშვებს), დაწევა (დაუწევს), ჩამოფასება 

лохе/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ერთგზ. ჩაყვანა (ჩაიყვანს), 

ჩატანა (ჩაიტანს), ჩამოფასება 

лохе/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) ძირს ჩასვლა (ჩადის, ჩავა), 

ჩამოსვლა, ძირს დაშვება 

лохе/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. ძირს, ქვემოთ ჩატანა 

(ჩაიტანს ხოლმე), ჩამოტანა, ძირს დაშვება 

лохь/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ერთგზ. 

აკრეფა (აკრეფს), მოკრეფა (მოკრეფს) 

лочкъа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. დამალვა (დამალავს), დაფარვა 

(დაფარავს), მიჩქმალვა; მოპარვა 

ло1ам б (-о, -ца; -) ნებისყოფა 

лувжа (лувж, лийжар, лийжад, лувжаргда) 

მრავალგზ. სრიალი (სრიალებს ხოლმე) 

лувза (лувз, лийзар, лийзад, лувзаргда) 

მრავალგზ. ფეხის დადგმა (ფეხს დაადგამს 

ხოლმე), დაბიჯება (აბიჯებს ხოლმე) 

лувса (лувс, лийсар, лийсад, лувсаргда) ობ. 

მხ., მრავალგზ. გაცრა (გაცრის ხოლმე) 

лувсакх я (-о, -аца; -аш я) ლაყე კვერცხი 

лувца (лувц, лийцар, лийцад, лувцаргда) 

ობ. მხ., მრავალგზ. დაჭერა (დაიჭერს 

ხოლმე) 

лувча (лувч, лийчар, лийчад, лувчаргда)  

ბანაობა (ბანაობს ხოლმე), დაბანა 

лувча/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ბანება 

(აბანავებს), ბანა (ბანს) 

лурчаг1а ზმნს. შარშანწინ 

лустарг я (-о, -аца; -аш я) შულო; გორგალი. 

 

М 

м ნაწილ. კი 

маნაწილ. ма ираз да иза! რა ბედნიერება 

არის ის! არ д|а  ма  г|о არ წახვიდე 

мага (мог, мегар, мегад, могаргда) შეძლება 

(შეუძლია), ძალუძს 

магаск я (-о, -аца; -аш я) ერთგვარი ბუჩქი 

маг1а ზმნს. ზემოთ 

маг1ахьа ზმნს. ზემოთკენ 

ма дарра ზმნს. არსებითად, მართლად 

мажар я  (-о, -ца; -аш я) მაჟარი, კაჟიანი 

თოფი 

мажарг я (-о, -аца; -аш я) გუნდა (მჭადისა, 

ხაჭოსი) 

маза1 б (-о, -аца; -аш д) კუნთი, ბოჭკო 

маза2  б (-о, -аца; -аш д) აბლაბუდა 

мазакх/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გახმობა (გაახმობს), უკიდურესად გახმობა 

(მერქნისა) 

маза тассар მასდ. დაობება 

майдилг я (-о, -аца; -аш я) მედალი; 

მედალიონი 

маймал д (-о, -ца; -аш д) მაიმუნი 

майра  ზედს.გულადი, მამაცი, ვაჟკაცი, 

გაბედული 

майра ზმნს. გულადად, მამაცურად, 

ვაჟკაცურად, გაბედულად 

майра/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გაბედვა 

(გაბედავს), შებედვა, გაგულადება 
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майра/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გამბედაობა, 

გულადობა, მამაცობა 

майрал я (-о, -ца; -) ფარცხი 

макха я (-о, -аца; -аш д) ძერა, ქორი 

мала1 (мол, мелар, меннад, маргда) ერთგზ. 

დალევა (სვამს, დალევს) 

мала2   ნაცვ. ვინ 

маккхал я (-о, -аца; -аш я) ძერა, ქორი 

малаг1а ნაცვ. რომელი, როგორი 

малайк д (-о, -аца; -аш д)ანგელოზი 

малар მასდ. სმა; სასმელი 

малх б (-о, -аца; -) მზე 

малхбоале я (-но, -нца; -) აღმოსავლეთი 

малхбузе я (-но, -нца; -) დასავლეთი 

мангал б (-о, -ца; -аш д) ცელი 

мангалкомар я (-о, -ца; -аш я) მაყვალი 

мангал кий б (-но, -наца; -наш я) 

ფარფლიანი ნაბდის ქუდი 

мар в (-а, -аца; моарой б) ქმარი, მეუღლე 

мара ნაწილ. მხოლოდ 

марг1ал д (-о, -ца; -аш д) წნელი 

маркхал б (-о, -ца; -) წამალი; სამკურნალო 

მალამო 

маркъилг я (-о, -аца; -аш я) ბზრიალა 

марс б (-о, -аца; -аш д) ნამგალი 

марсхо  в  я (-чо, - чунца, -й   б) მომკალი 

марта д (-о, -аца; -) საუზმე 

марха д (-о, -аца; -)რელ. მარხვა 

марх1а/-д-олла (-долл, -деллар, -деллад, -

долларгда) ობ. მხ., ერთგზ. ხელის მოხვევა 

(ხელს მოხვევს), ხელში აყვანა (ხელში 

აიყვანს) 

марх1а/-д-охка (-дохк, -дехкар, -дехкад, 

дохкаргда) ობ. მრ., ერთგზ. ხელის მოხვევა 

( ხელს მოხვევს), ხელში აყვანა (ხელში 

აიყვანს) 

марх1а/кхета (-кхет, -кхийтар, -кхийтад, -

кхетаргда) ერთმანეთის  გადახვევა 

(ერთმანეთს გადაეხვევიან) 

марх1а/эккха (-эккх, -ийккхар, -ийккхад, -

эккхаргда) ერთგზ. ერთმანეთის გადახვევა 

(ერთმანეთს გადაეხვევაინ) 

марца (морц, мерцар, мерцад, морцаргда) 

ერთგზ. გატრუსვა (გატრუსავს)  

масал д (-о, -ца; -аш д) მაგალითი 

масала  ნაწილ. მაგალითად  

масахьат д (-о, -аца; -)  ზავი (დროებითი) 

маслахьат д (-о, -аца; -) შერიგება 

мас-масса ნაცვ. რამდენ-რამდენი 

масса  ზედს. სწრაფი, ჩქარი, მარდი; მაგარი 

масса ზმნს. სწრაფად, ჩქარა, მარდად 

маасса ნაცვ. რამდენი 

массаза ნაცვ. რამდენჯერ 

массазлаг1а ნაცვ. მერამდენედ 

массайта ნაცვ. რამდენიმე 

массайттаза ნაცვ. რამდენიმეჯერ 

массал я (-о, -ца; -) რაოდენობა 

массалаг1а ნაცვ. რომელი 

массанахьа ზმნს. ყველგან, ყოველგან 

массехана ზმნს. ყოველთვის, მუდამ, 

მუდმივად 

массехк ნაცვ. რამდენიმე 

масхам д (-о, -ца; -) ბურახი 

мах б (маьхо, маьхаца; маьхаш д) ვაჭრობა; 

ფასი, ღრებულება; შეფასება 

маха б (маьхо, маьхаца; маьхий д) ნემსი; 

ნემსკავი 

мах боаца  ზედს. ძვირფასი, დაუფასებელი 

мах лелабар მასდ.  ვაჭრობა 

махмар д (-о, -ца; -) ფარჩა; სტავრა 

ма хулла ზმნს.  შეძლებისდაგვარად, 

შესაძლებლობის მიხედვით 

махьар//мухьар я (-о, -ца; -аш я) შულო, 

გორგალი 

маца ნაცვ. როდის 

маццалца ნაცვ. როდემდე 

маша д (-о, -аца; -) რძის პროდუქტები 

маша//цхарал б (маьшо, маьшаца; моашош д) 

შალი, მაუდი (შინაური); პლედი 

машадаьтта д (-о, -аца; -) ერბო 

машар б (-о, -ца; -) მშვიდობა, შერიგება, 

დაზავება 

машар бар შორსდ. შერიგება, დაზავება 

машаре  ზედს. მშვიდობიანი 

ма1а ზედს. კაცისა, მამაკაცისა, კაცური, 

მამაკაცური 
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ма1ан д (-о, -ца; -аш д) აზრი, მნიშვნელობა, 

არსი 

ма1ан /-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაანალიზება (გააანალიზებს), განმარტება 

ма1ан доаца ზედს. უაზრო, უშინაარსო, 

უგუნური 

ма1а саг в (-а, -аца; ма1а нан б) კაცი, 

მამაკაცი 

маьже я (-но, -нца; -наш я) ანატ. ორგანო 

маьждиг д (-о, -аца; -аш д) მეჩეთი 

маькара ზედს. 1. ეშმაკი, ცბიერი, ვერაგი; 2. 

საზრიანი, მიმხვედრი 

маькх я (-о, -аца; -аш я) პური 

маьл б (-о, -аца; -) მადლი, წყალობა 

маьлха   ზედს. მზიანი; маьлха  з1анараш 

მზის სხივები 

маьлхара ზედს. ნაღვლიანი, სევდიანი 

маьлхе1  в я (маьлхечо, маьлхечунца, 

маьлхий) მელხიელი (ერთ-ერთი 

ინგუშური ტომის წარმომადგენელი) 

маьлхе2ზმნს.  მზეზე 

маьнги//менги б (-е, -еца; -еш д) საწოლი 

маьр-воша в (-с, маьр-вешица; маьр-

вежарий б) მაზლი 

маьр-да в (-с, -маьр даьца; маьр-даьй б) 

მამამთილი 

маьр-йиша я (-с, маьр-йишийца; маьр-

йижарий б) მული 

маьр-нана я (-с, маьр-наьнаца; маьр-ноаной 

б) დედამთილი 

маьре ზმნს. маьре г|о გათხოვება 

(გათხოვდება);  маьре  хила გათხოვილია 

маьре яха ზედს. გათხოვილი 

маьре яханза ზედს. გაუთხოვარი 

маьржа-я1 შორისდ. გამოხატავს 

სიბრალულს, სინანულს, საყვედურს, 

შეშფოთებას, გაღიზიანებას: ეჰ, ოჰ... 

маьрк1ажа ха я (-но, --наца; -) ბინდი, 

საღამო ხანი, შებინდების დრო 

маьрша ზედს. მშვიდობიანი, უსაფრთხო 

маьрша ზმნს. მშვიდობიანად, 

უსაფრთხოდ, ბედნიერად 

маьрша/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. შერიგება 

(შეირიგებს), გარიგება (გარიგდება) 

маьрша/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. შერიგება 

(შეირიგებს ხოლმე), გარიგება (გარიგდება 

ხოლმე)  

маьхал/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დაფასება 

(დაუფასდა), ფასის აწევა 

маьхаза ზედს. უფასო, უსასყიდლო, 

მუქთი; თითქმის მუქთად 

маьхаза ზმნს. უფასოდ, უსასყიდლოდ, 

მუქთად; თითქმის მუქთად 

маьхах ზმნს. ქირით, საფასურით 

маьчи я (-е, -еца; -еш я) ფეხსაცმელი 

мега ზედს. მშვენიერი, მოხდენილი, კოხტა 

мегарда ზმნს. შესაძლებელია, შეიძლება, 

კარგი! კეთილი! 

мегаргдац ზმნს. არ შეიძლება! 

мегаргдола ზედს. ვარგისი, გამოსადეგი; 

ნებადართული 

мегаргдоаца ზედს. დაუშვებელი, 

ნებადაურთველი, უვარგისი, 

შეუწყნარებელი 

меза1  б (-о, -аца; -ий д) ტილი 

меза2  ზედს. თაფლისა, თაფლიანი 

мекх д (-о, -аца; -аш д) ულვაში 

мекхашдола ზედს. ულვაშიანი, ულვაშა 

мекъа ზედს. ზანტი, ზარმაცი 

мекъашк в, я (-о, -аца; -аш б) ზანტი, 

ზარმაცი, უქნარა 

мекъ/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაზარმაცება (გაზარმაცდება) 

мел ნაცვ. რამდენი; როგორი 

мела1ზედს. თბილი 

мела2ზედს. სასმელი 

мела3ზედს. სუსტი; ზოზინა, ზანტი 

мел/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დასუსტება (დასუსტდება), გაზანტება 

(გაზანტდება); მოშვება (მოეშვება) 

мела/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. სმევა (ასმევს ხოლმე) 
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мел/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დასუსტება (დაასუსტებს), დაუძლურება; 

მოშვება (მოუშვებს) 

меллашха ზედს. წყნარი, ნელი, ჩუმი 

меллашха ზმნს.  წყნარად, ჩუმად, ნელად 

мел1а д (-о, -аца; -аш д) დაწყევლილი, 

წყეული, შეჩვენებული 

мерех/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

სამაგიეროს გადახდა (სამაგიეროს 

გადაუხდის), სამაგიეროს მიზღვა 

мерз б (-о, -аца; -аш д) სიმი 

мерза ზედს. ტკბილი; სასიამოვნო (მაგ., 

საუბარი) 

мерз/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда)დატკბობა (დატკბება); გატაცება 

(გაიტაცებს), მოხიბლვა 

мерз/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დატკბობა (დაატკბობს); მოხიბლვა 

(მოხიბლავს) 

мерца (мерц, мийрцар, мийрцад, мерцаргда) 

მრავალგზ.გატრუსვა (გატრუსავს ხოლმე) 

метта თანდ. მაგიერ, მაგივრად, ნაცვლად 

метта/-д-а (-доаг1а, -дера, -денад, -

доаг1аргда) ერთგზ. აღდგენა (აღდგება), 

განახლება; გონს მოსვლა (გონს მოვა), 

გამოფხიზლება 

меттаза ზედს. მუნჯი 

метта шаьра ზედს. ენაწყლიანი, 

მჭევრმეტყველი 

метта/отта (-отт, -эттар, -эттад, -

оттаргда)ერთგზ. აღდგენა (აღდგება), 

აღორძინება 

меттаотта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. აღდგენა (აღადგენს) 

меттахь/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

ადგილიდან დაძვრა (ადგილიდან 

დაძრავს) 

меттахь/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. ადგილიდან 

დაძვრა (ადგილიდან დაიძვრება) 

меттахь/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. ადგილიდან დაძვრა 

(ადგილიდან დაძრავს ხოლმე) 

меттиг//моттиг я (-о, -аца; -аш я) ადგილი; 

შემთხვევა 

меттигараზედს. ადგილობრივი 

мехка/да в (-дас, -даьца; -даьй б) მემამულე, 

მებატონე 

мехкадаьтта д (-о, -аца; -) ნავთობი 

мехкахо в, я (-чо, -чунца; -й б) 

თანამოქალაქე, თანამემამულე; თვისტომი 

меца ზედს. მშიერი 

мец/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მოშივება (მოშვდება), დამშევა (დაიმშევა) 

миа1д (-о, -аца; -) ბრონქიალური კრუნჩხვა 

(სპაზმი) 

миа2 я (-о, -аца; -аш я)ძარღვი 

миинг я (-о, -аца; -аш я) თხმელა, მურყანი 

мин-минутехь ზმნს. ყოველ წუთს, 

წამდაუწუმ 

минот я (-о, -аца; -аш я) წუთი 

мисарболат д (-о, -аца; -) მაგნიტი 

мисаре я (-но, -нца; -) ეგვიპტე 

миска1 в, я (-а, -аца; -аш б)ღარიბი, ღატაკი; 

საბრალო, საწყალი 

миска2ზედს.ღარიბულად, ღარიბად, 

ხელმოკლედ, უბედურად 

мискал я (-о, -ца; -) სიღარიბე, სიღატაკე 

миста ზედს. მჟავე 

мист/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დამჟავება (დამჟავდება), ამჟავება 

мисхал я (-о, -аца; -аш я) მისხალი 

митал я (-о, -ца; -аш я) ლოკოკინა 

миха1ზედს. ქარისა, ქარიანი 

миха2  я (-о, -аца; -аш я) ალვის ხე 

мича ზმნს. სად, საითკენ 

мича//мичахьа ზმნს. სად, სადაც 

мичара//мичахьара ზმნს. საიდან 

мичара შორისდ. რას ამბობ, მეტი საქმე არა 

მაქვს; -г|оргвий хьо цига? - мигара ! წახვალ 

შენ იქ? - რას ამბობ! 

миччалца ზმნს.  სადამდე 

миштад ნაცვ. როგორ 

миштал я (-о, -ца; -) ხარისხი 
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ми1инг я (-о, -ца; -аш я) კუთხე, ბოლო, 

განაპირი 

моажа ზედს. ნარინჯისფერი, ყვითელი 

моаж/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაყვითლება (გაყვითლდება) 

моажолг д (-о, -аца; -аш д) გვირილა 

моакха ზედს. მუქი, რუხი, ნაცრისფერი 

моакхаз б (-о, -аца; -аш д) კაჟი, ტალი 

моарзаг1а б (-о, -аца; -аш д) მაშა; მარწუხი, 

გაზი. 

моаршал д (-о, -ца; -) ჯანმრთელობა 

моасса/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გადაღვრა (გადაღვრის), გადაქცევა 

моастаг1а в (-чо, -чунца; -ий б) მტერი; 

მოწინააღმდეგე 

моастаг1ал д (-о, -ца; -) მტრობა, შუღლი 

моаташка я (-а, -аца; -аш б) რუსი ქალი 

моаш я (-о, -аца; -аш я) კაკაბი 

мо//во ზედს. ცუდი 

мога/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოწონება (მოიწონებს) 

могаш ზმნს. 

модз д (мезо, мезаца; -) თაფლი 

мож//модж я (-о, -аца; -маш я) წვერი 

можйола ზედს. წვერიანი 

можйоца ზედს. უწვერო, უწვერული 

моза б (-о, -аца; -ий д) ბუზი 

мола/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დალევინება (დაალევინებს), სმა (ასმევს) 

молла в (-а, -аца; -аш б) მოლა 

моллаг1а ნაცვ. ვინმე, რომელიმე 

молха я (-о, -аца; -аш я) წამალი; თოფის  

წამალი, დენთი 

мора ზედს. ყავისფერი 

морд б (-о, аца; -аш д) გარსი, აპკი, აფსკი 

(ხორცზე); ნაოჭი (კანის) 

морз д (-о, -аца; -) შრატი 

морса ზედს. მქისე, ხორკლიანი; ხაოიანი 

морх я (-о, -аца; -аш я) ღრუბელი 

морх1 б (-о, -аца; -аш б) ერთი აღება (მაგ., 

თივისა) 

мос я (-о, -аца; -аш я) თმა (თმები) 

мосар я (-о, -ца; -аш я) ქურციკი 

москал я (-о, -аца; -аш я) ინდაური 

мотт б 1) (метто, меттаца; метташ д); 2) 

(метто, меттаца; -) ენა (ორგანი); ენა, 

მეტყველება 

мотт б (метто, меттаца; метташ д) ლოგინი; 

ლეიბი 

мотта (мотт, меттар, меттад, моттаргда) 

გონება (ჰგონია), წარმოდგენა 

моттбеттарг в, я (-а, -аца; -аш б) დამსმენი, 

მაბეზღარი 

мотт боаца ზედს. არაკომუნიკაბელური 

моттиг я (-о, -аца; -аш я) ადგილი 

мохк б (мехко, мехкаца; мехкаш д) ქვეყანა, 

მამული 

мохча в, я (-а, -аца; -ий б) მესამე თაობის 

ადამიანები ერთმანეთისთვის, მესამე 

თაობის ნათესავი 

моцаг1а ზმნს. წინათ, ძელად, უხსოვარ 

დროს, უწინ, ოდესღაც, შორეულ 

წარსულში 

моцаг1ара ზმნს.  ძველისძველი, 

უხსოვარდროინდელი 

моцал я (-о, -ца; -) შიმშილი 

мочхал д (-о, -ца; -аш д) ყბა 

моша ზედს. ჭყინტი, რძიანი 

муг1 б (-аро, -арца; -араш д)1. პწკარი, 

სტრიქონი; 2. რიგი, მწკრივი, კვალი 

муг1арах ზმნს. მწკრივად, ხაზოვნად 

муж б (-о, -аца; -) 1. სალაფავი 

(ახალმოგებული ძროხისათვის); 2. თბილი 

მინერალური წყარო 

мужалт я (-о, -аца; -) ყდა 

мукх1 б (-о, -аца; -) ქერი 

мукх2 я (макхаро, макхарца; -) აჯნგი 

мукх/даа (-дуъ, -диар, -диад, -дуаргда) 

დაჟანგვა (დაიჟანგება) 

мукъ б (-о, -аца; -аш д) სახელური, ტარი 

мукъа//мукъане ნაწილ. ოღონდაც 

мукъа/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გათავისუფლება (გაათავისუფლებს) 

мукъа/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გათავისუფლება 

(გათავისუფლდება) 
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мукъа/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გათავისუფლება 

(გაათავისუფლებს ხოლმე) 

мукъа/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გათავისუფლება 

(გათავისუფლდება) 

мукъа/-д-увла (-дувл, -дийлар, -диннад, -

дувргда) მრავალგზ. გათავისუფლება 

(გათავისუფლდება ხოლმე) 

мукъал д (-о, -ца; -) უქმად ყოფნა, 

თავისუფლება 

мукъам б (-о, -ца; -аш д) მელოდია, მოტივი 

мунапакъ в (-а, -аца; -аш б)  უღმერთო, 

წარმართი 

мунда я (-о, -аца; -аш я)  საფრთხობელა 

мур я (-о, -аца; -) დამპალი ხე, დამპალი 

მერქანი 

мур/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დალპობა (დალპება) 

мут1ахьа ზედს. ერთგული, თავდადებული 

мух1 б (михо, михаца; -) ქარი, ნიავი, სიო 

мух2 я (-о, -аца; -аш я) წყენა, გაღიზიანება, 

გამაღიზიანებლობა, უკმაყოფილება 

мухь1 б (-о, -аца; махьарч д) ყვირილი, 

კივილი, კვნესა 

мухь2 б (мовхьо, мовхьаца; мовхьаш д) 

ტვირთი, საპალნე 

мухь3 я (махьаро, махьарца; махьараш я) 

ქონი, მცველი 

муц1ар я (о, -ца; -аш я) დინგი, დრუნჩი 

муш б (-о, -аца; -аш д) ბაგირი 

муъ б (муо, муаца; муаш д) ნაიარევი, 

ნაჭრილობევი, ნაწიბური 

му1 я (-о, -аца; -аш я) რქა 

м1ад я (-о, -аца; -аш я) ლაქა, ჭუჭყი 

м1адий ზედს. ჭუჭყიანი, დაბინძურებული 

м1ара1 б (-о, -аца; -аш д) ჩანგალი 

м1ара2 я (-о, -аца; -аш я) ფრჩხილი, 

ბრჭყალი 

м1арга б (-о, -аца; -ш д) წიხლი 

м1аьда ზედს. გადამწიფებული; ძალიან 

რბილი 

м1аьд/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გადამწიფება (გადამწიფდება), ძალიან 

დარბილება 

м1ишка//мишка я (-о, -аца; -аш я) 

მუჯლუგუნი 
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наб я (-аро, -арца; -араш я) ძილი, თვლემა 

набарах/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გა[მო]ღვიძება (გა[მო]აღვიძებს), 

შენჯღრევა (შეანჯღრევს) 

набарах/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გა[მო]ღვიძება 

(გა[მო]იღვიძებს) 

наб /е (ю, йир, яьй, ергья) დაძინება 

(დაიძინებს) 

нагахь//нагахь санна კავშ. თუ 

наггахьа ზმნს. ხანდახან, ზოგჯერ, 

დროდადრო 

наг-нагахьа ზმნს.  იშვიათად, ზოგჯერ 

наж я (-о, -аца; -аш я) მუხა 

нажаб1ар д (-о, -аца; -аш д) რკო 

найц в (-а, -аца;  -арий б) სიძე 

накха б (наькхо, наькхаца; -ноакхош д) 

მკერდი, ძუძუ 

накъа/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გაცილება (გააცილებს), გამგზავრება ( 

გაამგზავრებს) 

накъа/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გამოდგომა 

(გამოდგება), ვარგა 

нал б (-о, -аца; -аш д) ტახი, ქოსმენი 

налха б (-о, -аца; -) კარაქი 

нана я (-ас, -наьнаца; ноаной б) დედა 

нанап1елг б (-о, -аца; -аш д) ცერი, ცერი 

დიდი 

нан/и я (-е, -еца; -еш я?) ბებია 

нарс я (-о, -аца; -аш я) კიტრი 
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нахал/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გა[მო]ქვეყნება (გა[მო]აქვეყნებს), 

გასაჯაროება, ხმის დაგდება 

нахал/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გა[მო]ქვეყნება 

(გა[მო]ქვეყნდება), გასაჯაროება, ხმის 

დაგდება 

нахал/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. სალაპარაკოდ 

გახდომა  

(სალაპარაკო გახდება) 

нахал/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. სალაპარაკოდ 

გახდომა (სალაპარაკო გახდება ხოლმე) 

нахча я (-о, -аца; -) ყველი 

наца б (нецо, нецаца; неций д) ჩრჩილი 

на1алт д (-о, -аца; -аш д) წყევლა, კრულვა 

наькъа-новкъост в, я (-а, -аца; -ий б) 

თანამგზავრი 

наькъахо в, я (-чо, -чунца; --й б) მოგზაური, 

ყარიბი 

наьн/-воша в (-вошас, -вешийца; -вежарий 

б) ბიძა (დედის ძმა) 

наьн/-йиша я (-йишас, -йишийца; -йижарий 

б) დეიდა 

наьха1ზედს. სხვისი, უცხო 

наьха2  ზედს. ადამიანისა, კაცისა, 

ადამიანთა, კაცთა, ხალხისა 

нек//наьк д (-о, -аца; -) ცურვა 

неканча в, я (-а, -аца; -аш б) მოცურავე 

низ б (-о, -аца; -) ძალა 

низаг1а ზმნს. ძალიათ, ძალად, იძულებით 

низ/-бе (-бу, -бир, -баьб, -бергба) იძულება 

(აიძულებს), ძალადობა (ძალადობს) 

нийса//нийсадола ზედს. პირდაპირი, 

სწორი; წესიერი, სანდო, ზუსტი 

нийса ზმნს. პირდაპირ, სწორად; 

წესიერად, ზუსტად, სანდოდ 

нийс/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გასწორება (გაასწორებს), გათანაბრება, 

გატოლება 

нийсархо в, я (-чо, -чунца; -й б) ტოლი, 

კბილა, ერთი ხნისა 

нийсо//ниийсхо я (-но, -нца; -) სიზუსტე, 

სიმართლე, თანასწორობა, სამართლიანობა 

никъ б (наькъо, наькъаца; наькъаш д) გზა, 

შარაგზა, გზატკეცილი 

нийлха ზედს. მეჩხერი 

нийлх/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გამეჩხერება (გამეჩხერდება) 

нийлх/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამეჩხერება (გაამეჩხერებს), გამოკაფვა 

(გამოკაფავს) 

нитт б (-о, -аца; -аш б) ჭინჭარი 

нихь д (нахьаро, нахьарца; нахьараш д) 

ტყავი 

ни1 я (на1аро, на1арца; на1араш я) კარი 

новкъа ზედს.ხელისშემშლელი, 

დამაბრკოლებელი 

новкъа ზმნს. გზაზე, გზას (მაგ., გაუდგა), 

გზად 

новкъа/г1орта (-г1орт, -г1ертар, -г1ертад, -

г1ортаргда) ერთგზ. ხელის შეშლა (ხელს 

უშლის), შეეწინააღმდეგება 

новкъазар/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. განზე გადგომა 

(განზე გადგება) 

новкъост в, я (-а, -аца; -ий б) ამხანაგი 

ног1ар д (-о, -ца; -аш д) 1. სარქველი; 2. 

ქუთუთო 

нокхармоза б (-о, -аца; -ий д) ფუტკარი 

ност я (настаро, настарца; настараш я) წვივი 

нув б (новро, новраца; новраш д) ცოცხი 

нувр я (-о, -аца; -аш я) უნაგირი 

нув /хьакха (-хьокх, -хьекхар, -хьекхаб, -

хьокхаргба) დაგვა (დაგვის) 

нувх  я(-о, -аца; -аш я) ნაგვის ნამცეცი 

нувхаш я (-; -а, -ца; - ) ნაგავი 

нус я (несо, несийца; несарий б) რძალი 

нускал д (-о, -ца; -аш д) პატარძალი 

нух  д (-о, -аца; - ) საღეჭი ორგანო 

(ცხოველისა), საცოხნი ორგანო 

н1ана б (-о, -аца; -ий д) ჭია 

н1од я (-о, -аца; -) ჩირქი 

 

 

О 
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о შორისდ. გამოხატავს გაოცებას, 

სინანულს, აღტაცებას.  ო, ვაი.  

оага я (-о, -аца; -аш я) საკუჭნაო, საწყობი 

оага/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შერხევა (შეარხევს), ატოკება (ატკოდება) 

оага/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) შერხევა 

(შეარხევს), ატოკდება (აატოკებს) 

оаг1ора ზმნს. ირიბად, ცერად 

оаг1арахьара ზმნს. გვერდიდან 

оаг1ар/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გადახრა (გადახრის), დაცურება; გვერდზე 

გადაბრუნება 

оаг1ар/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გადახრა 

(გადაიხრება), დაცურება; გვერდზე 

გადაბრუნება 

оаг1ар/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გადახრა (გადახრის 

ხოლმე), დაცურება; გვერდზე 

გადაბრუნება 

оаг1ар/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გადახრა 

(გადაიხრება); გვერდზე გადაბრუნება 

оаг1ув б (оаг1оно, оаг1онца; оаг1ош// 

оаг1онаш б) გვერდი, მხარე; მიმართულება  

оаз я (-о, -аца; -аш я) ხმა 

оакхарал д (-о, -аца; -) მხეცობა, ველურობა 

оакхарал/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ნადირობა (ნადირობს) 

оалхазар д (-о, -аца; -аш д) ფრინველი 

оамал я (-о, -ца; -аш я) ხასიათი, ზნე 

оап б (-о, -аца; -аш б) ტყუილი, სიცრუე 

оапаш /бувца (бувц, бийцар, бийцаб, 

бувцаргба) ტყუილი (ტყუის), ცრუობა 

(ცრუობს), ტყუილის თქმა 

оарц1 д (-о, аца; -)კოჭი, დირე 

оарц2   д (-о, аца; -) დახმარება, შველა 

(საფრთხის დროს) 

оарцаг1даккхар მასდ. განგაშის ატეხა, 

დახმარების გამოძახება, მაშველთა 

მოხმობა 

оаса б (-о, -аца; -аш д)ზოლი 

оасар д (-о, -аца; -) 1. მარგვლა; 2. სარეველა 

оасар/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამარგვლა (გამარგლავს) 

оата ზედს. მსხვრეველი, დამღორღავი, 

დამფხვნელი 

оаха ზედს. დამსხვრეული, დაღორღილი, 

დაფხვნილი 

ов д (-но, -наца; -наш д) 1. ნაკერი; 2. 

შამფური 

овла б (-о, -аца; -аш д) ფესვი 

оза (оз, эзар, эзад, озаргда) 1. გაწევს 

(გასწევს); 2. მოწევა (მოსწევს); 3. აწონა 

(აწონის) 

олг д (-о, -аца; -аш д) კვერი, მჭადი 

олла (олл, эллар, эллад, олларгда) 

ჩამოფარება (ჩამოაფარებს), ჩამოკიდება 

(ჩამოჰკიდებს), დაკიდება (დაკიდებს) 

онда ზედს. მაგარი, მკვრივი; ახოვანი; 

წარმოსადეგი, ტანადი, ჯანმრთელი, 

ჩასხმული 

онда/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გაზრდა 

(გაიზრდება), გაჯანსაღება (გაჯანსაღდება), 

გამაგერება (გამაგრდება) 

ондо я (-но, -нца; -) სიმტკიცე, სიმაგრე, 

გამძლეობა 

ор д (-о, -аца; -аш д) ორმო, თხრილი, ხევი, 

ხრამი 

орг б (-о, -аца; -аш д)გორგალი, 

орц д (-о, -аца; -) მთის ტყით დაფარული 

(ატყევებული) ჩრდილოეთი ფერდობი 

оршот д (-о, -аца; -) ორშაბათი 

ост я (-о, -аца; -аш я) ხვეწი; სატეხი 

отар д (-о, -ца; -аш д) ფარდული; ხუტორი 

отта (отт, эттар, эттад, оттаргда) სუბ. მხ., 

ერთგზ. 1. დადგომა (დადგება); 2. შესვლა 

(შევა), მოწყობა (მაგ., სასწავლებელში, 

სამსახურში); 3. დაქანცვა (დაიქანცება), 

მოტყდომა 

отта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) დადგმა 

(დადგამს), დაყენება, დაწესება 

отув д (ото, отоца; отош д) წინაოთახი, 

მისაღები ოთახი; წინკარი 
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охка (охк, эхкар, эхкад, охкаргда) ობ. მრ., 

ერთგზ. ჩამოკიდება (ჩამოკიდებს), 

ჩამოფარება (ჩამოაფარებს) 

 

 

П 

 

 

пазат//паста я (-о, -аца; -аш я) ყელიანი 

წინდა 

пайда б (-о, -аца; -) სარფა, ხეირი, 

შემოსავალი 

пайдабоаца ზედს. უსარგებლო 

пайдане ზედს. ვარგისი, გამოსადეგი 

пайдандоаца ზედს. უსარგებლო, 

სულელური, არასაჭირო 

палаз//палас б (-о, -аца; -аш д) ფარდაგი, 

ხალიჩა, ნოხი 

пана ზედს. უდაბური, უკაცრიელი; 

შეუსწავლელი, გამოუკვლეველი 

пандар б (-о, -ца; -аш д) გარმონი 

парг1ата ზედს.1. მოხერხებული, 

თავისუფალი; 2. მშვიდი 

парг1ата ზმნს. მოხერხებულად, 

თავისუფლად; მშვიდად 

парг1ат/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

დამშვიდება (დაამშვიდებს), დაწყნარება; 

მოწყობა (მოაწყობს) 

парг1ат/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დამშვიდება 

(დამშვიდდება), დაწყნარება 

парг1ат/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. დამშვიდება 

(დამშვიდდება), დაწყნარდება 

парг1ато я (-но, -нца; -) მოხერხებულობა, 

ხელსაყრელი პირობები; სიწყნარე, 

სიმშვიდე 

пард д (-о, -аца; -аш д) ფოცხვერი 

паркх б (-о, -аца; -аш д) ერთი აღება (მაგ., 

თივა), ერთი იღლია 

паста я (-о, -аца; -аш я) ნესვი 

пахашк я (-о, -аца; -аш я) ჩვარი, ძველმანი, 

ძონძი 

паччахь в, я (-а, -аца; -аш б) მეფე, 

ხელმწიფე 

паччахьалкхе я (-но, -нца; -наш я) 

სახელმწიფო, სამეფო 

паьшк б (-о, -аца; -) სისულელე, ჭორი, 

ტყუილი 

паьшк б (-о, -аца; -аш б) ვარცლი 

пед б (-о, -аца; -аш д) კასრი 

пела д (-о, -аца; -аш д) ჭიქა, ფიალა 

пен б (-о, -аца; -аш д) კედელი 

пирстоп в (-о, -аца; -аш б) ბოქაული, 

ზედამხედველი 

песка д (-о, -аца; -аш д) ნიჩაბი 

пехк я (-о, -аца; -аш я) ფილტვი 

пийг б (-о, -аца; -аш л) მეჭეჭი 

пил д (-о, -аца; -аш д) სპილო 

пилхьа в (-а, -аца; -аш б) ჯამბაზი, 

აკრობატი 

писа ზედს. ხარბი და მშიშარა 

пис д (-о, -аца; -аш д) სიხარბე და 

მშიშრობა, სიმხდალე 

питам б (-о, -ца; -аш д) შარი, ინტრიგა, 

ცილი 

питаме ზედს. შარიანი 

питамхо в, я (-чо, -чунца; -й б) შარის თავი 

пишк я (-о, -аца; -аш я) ღუმელი 

поартал я (-о, -аца; -) 1. მზითევი; 2. ბარგი-

ბარხანა 

поднар я (-о, -аца; -аш я) ტახტი 

полтув я (-о, -аца; -ош я) პალტო 

поп я (-о, -аца; -аш я) ჭადარი; წიფელი 

пордув д (-о, -оца; -ош д) ფარდა 

пурам д (-о, -аца; -) ნებართვა, ნების 

დართვა 

пурх б (-о, -аца; -аш б) შხეფები 

пурхаш/ бе (бу, бир, баьб, бергба) 

გაბრაზება (გაბრაზდება), აღშფოთება, 

განაწყენება 

пха б (пхаьно, пхаьнаца; пхаьнаш д) 1. 

ძარღვი; 2. სიმი 

пхандар б (-о, -ца; -аш д) ბეჭის ძვალი 

пхаьн я (-о, -аца; -аш я) რცხილა 

пхезза რიცხ. ხუთ-ხუთად; ხუთჯერ 

пхелаг1а რიცხ. მეხუთეჯერ 
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пхийтта რიცხ. თხუთმეტი 

пхийттех რიცხ. თხუთმეტიოდე 

пхиъ რიცხ. ხუთი 

пхо1 б (-но, -наца; -наш д) ტყვია, ჭურვი 

пхо2 я (-но, -наца; -наш я) ფსკერი, ძირი 

пхораг1а ზმნს. გარდი-გარდმო 

пхьа б (-но, -наца; -наш я) устн. 

მესისხლეობა, სისხლის აღება 

пхьагал я (-о, -ца; -аш я) კურდღელი 

пхьар в (-а, -аца; -аш б) ოსტატი 

пхьарс б (-о, -аца; -аш д) მკლავი 

пхьарцеург я (-о, -аца; -аш я) ეშვი; 

სიბრძნის კბილი 

пхьарч б (-о, -аца; -) ლანძღვა 

пхьег1а я (-о, -аца; -аш я) ჭურჭელი 

пхьер//пхьор д (-о, -аца; -) ვახშამი 

пхьераза ზმნს.  უვახშმოდ, ვახშმის გარეშე 

пхьеш//пхьош д (-о, -аца; -аш д) სახელო 

пхьед//пхьид я (-о, -аца; -арч я) ბაყაყი 

пхьу б (пхьаро, пхьараца; пхьарч д) ძაღლი, 

ქოფაკი 

пхьук1оаг я (-о, -аца; -аш я) კეფა, კისრის 

ორმო 

 

 

П1 

 

 

п1аьлдиг б (-о, -аца; -аш д) ტყავის 

სამგზავრო ჩანთა 

п1аьраск1а д (-о, -аца; -) პარასკევი 

п1елг б (-о, -аца; -аш д) თითი 

п1енда б (-ро, -рца; -раш д) ნეკნი 

 

 

 

Р 

 

 

расха ზედს. ქურანი, წაბლისფერი 

раф1а я (-о, -аца; -) ბრჭყალი, ბრჭყალები; 

წინწკალი 

раьг1е я (-но, -нца; -наш я) ვაკე, ველი, 

დაბლობი 

раьзадола ზედს. თანახმა, კმაყოფილი 

раьзадоаца ზედს. უკმაყოფილო, 

არათანახმა 

раьза/ хила (ва, хилар, хиннад, хургда) 

დათანხმება (დათანხმდება) 

рема я (-о, -аца; -аш я)რემა, ცხენების ჯოგი 

рузкъа1 д (-о, -ца; -) სიმდიდრე, ქონება 

ру рузкъа2 д (-о, -аца; -) ბედი, ბედისწერა 

зкъа дола ზედს. მდიდარი, შეძლებული 

 

 

 

С 

 

 

са1 д (сино, синца; синош д) სული 

са2 б (саьно, саьнаца; саьнаш д) კუთხე, 

ჩარჩო 

са3ნაცვ. ჩემი 

сабар д (-о, -ца; -) მოთმინება, სიმშვიდე 

сабар/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) მოცდა 

(მოიცდის) 

сабаре//сабардолаზედს. მომთმენი, მშვიდი 

сабелгало я (-но, -нца; -) განთიადი, 

გარიჟრაჟი, აისი 

сабелгало/ яла (йоал, яьлар, яьннай, яргья) 

გათენება (თენდება) 

саб1арз/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გაბრაზება 

(გაბრაზდება), აღშფოთება, გაცოფება 

саг в, я (-а, -аца; нах б) ადამიანი 

сага (сог, сегар, сегад, согаргда) ერთგზ. 

ანთება (ანთებს), ჩართვა (ჩართავს) 

сагал б (-о, -аца; -аш д) რწყილი 

сагота1ზედს. ნაღვლიანი, სევდიანი 

сагота2ზმნს. ნაღვლიანად, სევდიანად 

сагот/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

წუხილი (წუხს), ღელვა (ღელავს) 

саг1а д (-о, -аца; -) მოწყალება 

садаа (садуъ, садиар, садиад, садуаргда) 

მობეზრება (მობეზრდება), გულის 

გაწყალება 
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са/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, -

доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. შესვენება 

(შეისვენებს), სულის მოთქმა 

са/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -даргда) 

სუბ. მხ., ერთგზ. გარდაცვალება 

(გარდაიცვლება), მოკვდომა, სულის 

ამოხდომა 

са/даха (-доах, -даьхар, -даьхад, -доахаргда) 

მრავალგზ. სუნთქვა (სუნთქავს ხოლმე) 

са/детта (-детт, -дийттар, -дийттад, -

деттаргда) მრავალგზ. თავშეკავებულობის 

გამოჩენა (თავშეკავებულობას გამოიჩენს), 

თავდაჭერილობა 

са/дикъа (-дукъ, -дикъар, -дикъад, -

дукъаргда) მიხრჩობა (მიახრჩობს), 

დახრჩობა 

садоаца  ზედს. ცოცხალ-მკვდარი 

са/дов (-дов, -дайра, -дайнад, -довргда) 

მოსაღამოვება (მოსაღამოვდება), 

დაბინდება , დაბნელება 

садовле ზმნს. საღამომდე, მზის 

ჩასვლამდე, შებინდებამდე 

садовш ზმნს. საღამოს, საღამო ხანს, 

შებინდებამდე 

сай б (саьво, саьца; саьрч д) ირემი 

сайре я (-но, -нца; -наш я) საღამო 

сайса  ზედს. მდიდრული; აბუებული, 

ფხვიერი 

сакхат д (-о, -аца; -аш д) ნაკლი, წუნი, 

დეფექტი 

са/кхе (-кхув, -кхийр, -кхийннад, кхувргда) 

გაგება (გაიგებს), მიხვედრა; გრძნობა 

(იგრძნობს) 

сакхоача/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) მოქანცვა (მოიქანცება), დაქანცვა 

сакхоача/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოქანცვა (მოქანცავს), დაქანცვა 

сакъерда (сакъерд, сакъийрдар, 

сакъийрдад,сакъердаргда) მხიარულობა 

(მხიარულობს), გართობა (გაერთობა) 

сакъердам б (-о, -ца; -) მხიარულება, 

გართობა 

сакъердаме  ზედს. მხიარულება, 

სამხიარულო; გასართობი, შესაქცევი 

салам д (-о, -ца; -) მისალმება, სალამი 

саласта (салост, салестар, салестад, 

салостаргда) ერთგზ. წუხილი (წუხს, 

შეწუხდება), ნაღვლობა (ნაღვლობს) 

салаца (салоац, салаьцар, салаьцад, 

салоацаргда) იძულება (აიძულებს), 

დაძალება, ყელში წაჭერა; გაგუდვა 

(გაიგუდება), დახრჩობა 

сала1а (сало1, сале1ар, сале1ад, сало1аргда) 

დასვენება (დაისვენებს) 

салеста (салест, салийстар, салийстад, 

салестаргда) წუხილი (წუხს ხოლმე, 

შეწუხდება ხოლმე), ნაღვლობა (ნაღვლობს 

ხოლმე) 

самардийнахьа ზმნს. გუშინწინ 

самардийнахьара ზმნს. გუშინწინდელი 

саметтаотта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დამშივიდება (დაამშვიდებს), დაწყნარება 

(დააწყნარებს) 

самеца  ზედს. გაუმაძღარი, ხარბი 

самеца ზმნს. გაუმაძღრად, ხარბად 

самукъа  ზედს. მყუდრო, თავისუფალი 

самукъа  ზედს. წრფელი, გულწრფელი 

самукъа/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გართობა (გაართობს), შექცევა (შეეაქცევს), 

გამხიარულება 

самукъа/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დატკბობა 

(დატკბება), განცხრომა, დასვენება, 

გამხიარულება 

самукъа/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გართობა (გაართობს 

ხოლმე), შექცევა (შეაქცევს ხოლმე), 

გამხიარულება 

санаг1а д (-о, -аца; -аш д) ჩარჩო (კარისა, 

ფანჯრისა) 

сангал//саьнгал д (-о, -аца; -) გოგირდი 

сангар я (-о, -аца; -аш я) ორმო, თხრილი 

санна კავშ. თითქოს, ვითომ 

сапа д (-о, -аца; -аш д) საპონი 

сапарг1ата ზმნს. თავისუფლად, მშვიდად, 

დინჯად 

сапарг1ата ზედს. მშვიდი, დინჯი 
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сарахьа ზმნს. საღამოს 

сарда (сард, сардар, сардай, сардаргья) 

დაწყევლა (დასწყევლის), შეჩვენება 

(შეაჩვენებს) 

сардам б (-о, -ца; -аш д) წყევლა, კრულვა 

сардар მასდ. წყევლა 

сармак б (-о, -аца; -аш д) დრაკონი, 

ურჩხული 

сармаст д (-о, -аца; -аш д) ბაწარი, წვრილი 

თოკი 

сарралца ზმნს. საღამომდე 

сарле//сарлехьа ზმნს. დაბინდებამდე, 

დღით 

сарсал я (-о, -ца; -аш я) ხოხობი 

сатасса1 (сатосс, сатессар, сатессад, 

сатоссаргда) ნატვრა (ნატრობს, ინატრებს), 

მოლოდინი  

сатасса2 (сатосс, сатессар, сатессад, 

сатоссаргда) ერთგზ. გათენება (თენდება) 

сатассале ზმნს. განთიადისას, გარიჟრაჟზე 

сатассалца ზმნს. განთიადამდე 

сатем б (-о, -аца; -) სიწყნარე, სიმშვიდე, 

მშვიდობა 

сатийна1ზმნს.  მშვიდად, წყნარად 

Сатийна2 ზედს. მშვიდი, წყნარი 

сатоссаш ზმნს.  რიჟრაჟზე, ალიონზე, 

განთიადისას 

сатоха (сатох, сатехар, сатехад, сатохаргда) 

მოთმენა (მოითმენს, ითმენს), ატანა 

(იტანს)  

сатта (сотт, сеттар, сеттад, соттаргда) 

ერთგზ. 1. გაღუნვა (გაიღუნება), მოღუნვა, 

გადაფერდება; 2. კოპწიაობა (კოპწიაობს), 

კეკლუცობა 

сатувса (сатувс, сатийсар, сатийсад, 

сатувсаргда) მრავალგზ. იმედის ქონა 

(იმედი აქვს ხოლმე), წუხილი (წუხს 

ხოლმე), ნაღვლობა (ნაღვლობს ხოლმე) 

сахада (сахад, сахаьдар, сахаьдад, 

сахадаргда) წელში გაწყვეტა (წელაში 

გაწყდება), წელის მოწყვეტა 

сахила (сахул, сахилар, сахиннад, сахургда) 

გათენება (გათენდება) 

сахиллалца ზმნს. გათენებამდე, 

განთიადამდე 

сахоада/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

წელში გაწყვეტა (წელში გაწყვეტს), წელის 

მოწყვეტა (წელში მოწყვეტს) 

сахьат д (-о, -аца; -аш д) საათი (დროის 

მონაკვეთი); საათი 

сахьовза (сахьовз, сахьайзар, сахьайзад, 

сахьовзаргда) ერთგზ. დანაღვლიანება 

(დანაღვლიანდება), დადარდიანება, 

მოწყენა 

сахьувза (сахьувз, сахьийзар, сахьийзар, 

сахьувзаргда) მრავალგზ. წუხილი (წუხს 

ხოლმე), ღელვა (ღელავს ხოლმე) 

саца (соц, сецар, сецад, соцаргда) ერთგზ. 

გაჩერება (გაჩერდება); დარჩენა (დარჩება); 

გაჩუმება (გაჩუმდება), დადუმება 

саццанза ზმნს. გაუჩერებლად 

сашорта  ზედს. მშვიდი, წყნარი, დინჯი 

саэца (саэц, саийцар, саийцад, саэцаргда) 

მოკვლა (მოკლავს), მოკვდინება 

(მოაკვდინებს) 

саькх в (-а, -аца; -аш б) მეთვალყურე, 

მზვერავი 

саькха1 ზედს. ფხიზელი 

саькха2ზმნს.  ფხიზლად, ფრთხილად, 

ყურადღებით 

саькх/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

გაოცება (გააოცებს), განცვიფრება 

(განაცვიფრებს), გაშტერება 

саькх/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გაოცება 

(გაოცდება), განცვიფრება (განცვიფრდება), 

გაშტერება 

саькх д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გაოცება (გააოცებს 

ხოლმე), განცვიფრება (განაცვიფრებს 

ხოლმე), გაშტერება 

саьмарсаькх б (-о, -аца; -аш д) ნიორი 

саьнга ზმნს. კუთხეში 

саьрг б (-о, -аца; -аш д) წნელი, წკეპლა, 

როზგი; მავთული 

саьса б (-о, -аца; -ий д) თავკომბალა 
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се ზედს. ქალისა, ქალური 

се ნაცვ. თვით, თვითონ 

сега (сег, сийгар, сийгад, сегаргда) 

მრავალგზ. ელვარება (ელვარებს, 

უელვარებს), ბრწყინვა (ბრწყინავს), 

კაშკაში 

седкъа б (-о, -ца; -ий д) ვარსკვლავი 

сек д (-о, -аца; -аш д) 1. ვარსკვლავი 

(თეთრი ნიშანი ცხენის შუბლზე); 2. 

ნაკაწრი, ნაფხაჭნი 

сакам я (-о, -ца; -аш я) 1. მწერი; 2. ჩინი, 

წოდება 

сек /-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. დაკაწვრა 

(დაკაწრავს), გაფხაჭნა (გაფხაჭნის), 

დაფხაჭნა 

сек /-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დაკაწრვა 

(დაიკაწრება), დაფხაჭნა (დაიფხაჭნება) 

сек /-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ.დაკაწრვა (დაკაწრავს 

ხოლმე), დაფხაჭნა (დაფხაჭნის ხოლმე) 

секха-1ад д (-о, -аца; -аш д) შურდული, 

მშვილდი 

сел//селла//селлара ზმნს. ამდენად, 

იმდენად, ასე, ისე, ესოდენ, ისეთი 

сел я (-о, -аца; -) ზალა, წალა, ჟუჟღი, ჩირქი 

селасат д (-о, -аца; -аш д) მოლაღური 

села1ад д (-о, -аца; -аш д) ცისარტყელა 

селхан ზმნს. გუშინ 

селханалцца ზმნს. გუშინდლამდე, 

გუშინდელ დღემდე 

селханара  ზედს. გუშინდელი 

серда (серд, сийрдар, сийрдад, сердаргда) 

მრავალგზ. წყევლა (წყევლის ხოლმე), 

დაწყევლა (დაწყევლის ხოლმე) 

сердал//сердало я (-о//но, -ца//-нца; -) შუქი, 

სინათლე, განათება, ელვარება 

серса (серс, сийрсар, сийрсад, серсаргда) 

ჟინჟღვლა (ჟნჟღლავს), ცრა (ცრის) 

сесаг я (-а, -аца; истий б) ცოლი, მეუღლე 

сетта1 (сетт, сийттар, сийттад, сеттаргда) 

მრავალგზ. გაღუნვა (იღუნება ხოლმე), 

მოღუნვა, გადახრა, გაფერდება 

сетта2 (сетт, сийттар, сийттад, сеттаргда) 

მრავალგზ. კოპწიაობა (კოპწიაობს ხოლმე), 

კეკლუცობა (კეკლუცობს ხოლმე) 

сетта  ზედს. დრეკადი, მოქნილი; 

გაღუნული, მოღუნული 

сехь//сехьа ზმნისწინი  გამოხატავს  

მოძრაობას იქიდან აქეთ (სააქეთო 

მიმართულებას) : გადმო-  

сехьа ზმნს. აქ, აქეთ 

сехьара  ზედს. აქედან 

сехьа/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. 

მხ.,ერთგზ.გადმოტანა (გადმოიტანს), 

გადმოყვანა (გადმოიყვანს) 

сехьа/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გადმოსვლა 

(გადმოვა) 

сехьа/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გადმოყვანა 

(გადმოიყვანს ხოლმე), გადმოტანა 

(გადმოიტანს ხოლმე) 

сехьа/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გადმოსვლა 

(გადმოვლენ) 

сехьа/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გადმოსვლა (გადმოვა 

ხოლმე, გადმოვლენ ხოლმე) 

сехьа/кхосса (-кхосс, -кхессар, -кхессад, 

кхоссаргда) ობ. მხ., ერთგზ. გამოსროლა 

(გადმოისვრის) 

сехьа/кхувса (-кхувс, -кхийсар, -кхийсад, -

кхувсаргда) მრავალგზ. გამოსროლა 

(გამოისვრის ხოლმე) 

сехьа/лалла (-лоал, лаьллар, -лаьллад, -

лоалларгда)ობ. მხ., ერთგზ. გამოგდება 

(გამოაგდებს) 

сехьа/лахка (-лоахк, -лаьхкар, -лаьхкад, -

лоахкаргда) ობ. მრ., ერთგზ. გამოყრა 

(გამოყრის) 

сехьа/лелха (-лелх, -лийлхар, -лийлхад, -

лелхаргда) მრავალგზ. გამოგდება 

(გამოაგდებს ხოლმე) 
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сехьа/лехка (-лехк, -лийхкар, -лийхкад, -

лехкаргда) მრავალგზ. გამოყრა (გამოყრის 

ხოლმე) 

сехьара  ზედს.გამოღმელი, გამოღმური, 

აქეთა მხრისა 

сехье я (-но, -нца; -наш я) აქეთა ადგილი 

сеца (сец, сийцар, сийцад, сецаргда) 

მრავალგზ.  გაჩერება (ჩერდება ხოლმე); 

დარჩენა (დარჩება ხოლმე); გაჩუმება, 

დადუმება 

сецца ზმნს. რიჟრაჟზე, ალიონზე, 

განთიადისას 

сигале я (-но, -нца; -) ცა, ცის ტაღი, ცის 

ტატნობი, ცის კამარა 

сиза  ზედს. ბიწიერი, უსინდისო, უნამუსო 

сий д (-но, -ца; -) ნამუსი, ღირსება 

сийг б (-о, -аца; -аш д) ნაპერწკალი 

сийдар მასდ. სახელის განთქმა, ქება-

დიდება 

сий/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

პატივისცემა (პატივს სცემს), ზეიმის 

გადახდა (ზეიმს უხდის) 

сийдоа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შეგინება (შეაგინებს), შებილწვა; ძაგება, 

სახელის გატეხა 

сийдоаца  ზედს. უსინდისო, უნამუსო, 

უსირცხვილო, უზნეო 

сийдола  ზედს. სახელოვანი, 

სახელგანთქმული, პატივცემული 

сийлахь  ზედს. სახელოვანი, საპატიო 

сийлахь-деза  ზედს.საზეიმო, 

სადღესასწაულო 

сийлахь-доккха  ზედს. დიდი, დიადი 

сийна  ზედს. ლურჯი, ცისფერი 

сийн/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გალურჯება (ლურჯდება) 

сийн/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გალურჯება (ალურჯებს), გალილავება 

сийрда1 ზედს. ნათელი, ღია ფერისა, 

კაშკაშა, გამჭვირვალე 

сийрда2ზმნს. ნათლად 

сийрда-мора  ზედს. ჩალისფერი 

сийрда-ц1е  ზედს. ალისფერი 

сийрда/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

განათება (გაანათებს), გაშუქება 

сийрда/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.განათება 

(განათდება) 

сийрда/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ., მრავალგზ. განათება 

(გაანათებს ხოლმე) 

сийрда/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. განათება 

(განათდება) 

сийрда/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. განათება (განათდება 

ხოლმე) 

сийсара ზმნს. წუხელ 

сийссаралца ზმნს. წუხანდლამდე, წუხელ 

საღამომდე 

сим б (-о, -аца; -аш д) ნაღველი, ნაღვლის 

ბუშტი 

симоака д (-о, -аца; -) საწამლავი 

синпха б (синпхаьно, синпхаьнаца; 

синпхаьнаш д) საძილე არტერია 

сир д (-о, -аца; -аш д) ემალი, ჭიქური 

сира  ზედს. ნაცრისფერი, რუხი 

сирг1а я (-о, -аца; -аш д)ხარი, მოზვერი 

сирхьат д (-о, -аца; -аш д)  ხიწვი 

сискал я (-о, -ца; -аш я) მჭადი ( 

გამომცხვარი) 

сиха1 ზედს.  სწრაფი, ჩქარი, მარდი 

сиха2//сихо ზმნს. სწრაფად, ჩქარა, 

ნაჩქარევად, აჩქარებ 

сихал//сихо я (-о//-но, -ца//-нца; -) 

სისწრაფე, სიჩქარე, აჩქარება 

сих/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) აჩქარება 

(ააჩქარებს), დაჩქარება 

сих/Iле//сих/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) აჩქარება (აჩქარდება), დაჩქარება 

сихха ზმნს. სწრაფად, დაუყოვნებლივ, 

საჩქაროდ, ახლავე 

соа я (-но, -наца; -наш д) ღერძი 

соакхал д (-о, -ца; -) ბეზღი, ბეზღება 

соалоз я (-о, -аца; -аш я) მარხილი 

соалор я (-о, -аца; -аш я) კვერნა 
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соахка ზმნს. შარშან 

соахкара  ზედს. შარშანდელი 

со ნაცვ. მე 

сов1ზმნს. მეტად, მეტისმეტად 

сов2 ზედს. ზედმეტი, არასაჭირო 

совг1ат д (-о, -аца; -аш д) საჩუქარი, 

ჯილდო 

совдар д (-о, -ца; -аш д) ნამეტი, ნაჭარბი 

совле я (-но, -нца; -наш я) უპირატესობა 

совса (совс, сайсар, сайсад, совсаргда) 

ერთგზ. გაფუება (გაფუვდება), ამოსვლა 

(ცომისა) 

совца (совц, сайцар, сайцад, совцаргда) სუბ. 

მრ., ერთგზ. გაჩერება (გაჩერდება), 

გაჩუმება 

совшерг д (-о, -аца; -аш д) ბრმანაწლავი, 

აპენდიცინტი 

сом б (-о, -аца; -аш б) 1. მანეთი (ფული); 2. 

ხილი, ნაყოფი 

сома  ზედს. სქელი 

сомаг1а ზმნს.  ცხადად, ცხადლივ, 

არასიზმრად, არაძილში 

сома/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. გაღვიძება 

(გააღვიძებს) 

сома/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.გაღვიძება 

(გაიღვიძებს) 

сома/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გაღვიძება 

(გააღვიძებს ხოლმე)  

сома/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გაღვიძება 

(გაიღვიძებს) 

сома/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გაღვიძება 

(გაიღვიძებს ხოლმე) 

сомал я (-о, -ца; -) სისქე 

сонта  ზედს. ქედმაღალი, ამპარტავანი, 

ყოყოჩი, კუდაბზიკა 

сонта/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გაყოყოჩება 

(გაყოყოჩდება), თავს გასვლა (თავს გაუვა) 

сонта/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გაყოყოჩევა 

(გაყოყოჩდება), თავს გასვლა (თავს გაუვა) 

сонтал я (-о, -ца; -) ქედმაღლობა, ყოყოჩობა 

сотта/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაღუნვა (გაიღუნება), მოღუნვა 

сотта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გაღუნვა (გაღუნავს), მოღნვა 

соца/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაჩერება (გააჩერებს), დამშვიდება 

(დაამშვიდებს); დაჭერა, აღკვეთა 

соцам б (-о, -аца; -аш д) დადგენილება, 

გადაწყვეტილება 

сув я (-но, -наца; -наш я) კნეინა, თავადის 

ცოლი; ქალთა განათლების ორგანიზაციის 

დამრიგებელი 

сувца (сувц, сийцар, сийцад, сувцаргда) 

მრავალგზ. გაჩერება (გაჩერდება ხოლმე) 

сувца/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)გაჩერება (გააჩერებს ხოლმე) 

суг1ар я (-о, -ца; -аш я) გადამწიფებული 

ნაყოფი 

сула я (-о, -аца; -) წიწიბურა 

сур я (-о, -аца; -аш я) პოლკი 

сурт д (-о, -аца; -аш д) ნახატი, სურათი, 

ილუსტრაცია 

сурт/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. სურათის 

გადაღება (სურათს გადაიღებს) 

сурт /дила (дул, дилар, дилад, дуларгда) 

ერთგზ. დახატვა (დახატავს) 

сут я (-о, -аца; -) მარადისობა 

(უსასრულობა) 

сутара ზმნს. ხარბად, გაუმაძღად; ძუნწად 

сутара ზედს. გაუმაძღარი, ხარბი 

сухал б (-о, -ца; -) აჩქარება, სიჩქარე; 

სისწრაფე, გატაცება 
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та1  (тов, тайр, тайнад, товргда) 

დამეგობრება (დაუმეგობრბდება), 

შერიგება (შეურიგდება), დაზავება 

та2 (тов, тайр, тайнад, товргда) მოხდენა 

(უხდება), მორგება (მოერგება) 

таа (тоъ, теар, теад, тоъаргда) კმარება 

(იკმარებს), ეყოფა 

таба (таб, тебар, тебад, тобаргда) ერთგზ. 

მიპარვა (ეპარება) 

таг1//таж я (-о, -аца; -аш я)ჩაფხური, 

მუზარადი 

тай д (таьво, таьца; таьш д) ძაფი 

тайжа ზმნს. მშვიდად, აუჩქარებლად 

тайна  ზედს. წესიერი, ზრდილი, 

ზრდილობიანი; სასიამოვნო 

тайпа д (-о, -аца; -аш д) გვარი, სახეობა 

тайпан /ц1и я (ц1еро, ц1ераца; ц1ераш я) 

გვარი, გვარის სახელი 

тайша  ზედს. წაბლისფერი, წაბლა 

така д (-о, -аца; -аш д) 1. ხაზი, ზოლი; 2. 

ბილიკი 

таккхал ზმნს. მშვიდად, წყნარად 

такха (токх, текхар, текхад, токхаргда) 

ერთგზ. ცოცვა (მიცოცავს), ხოხვა 

(მიხოხავს), ღოღვა (მიღოღავს) 

такхар1მასდ. ცოცვა, ხოხვა, ღოღვა, ჩოჩვა 

такхар2მასდ. ანაზღაურება, ქირა 

такхар3მასდ. გასუქება 

талг1е я (-но, -нца; -наш я) ტალღა 

талмач в, я (-а, -аца; -аш б) მთარგმნელი 

талс д (-о, -аца; -аш д) ხურჯინი 

талха (толх, телхар, телхад, толхаргда) 

გაფუჭება (გაფუჭდება), დარღვევა 

талханза  ზედს. საღ (სიტყვასიტყვით: 

გაუფუჭებელი) 

тамаш я (-ено, -енца; -) სასწაული, 

საკვირველება, საოცრება 

тамаш /е (ю, йир, яьй, ергья) გაკვირვება 

(გაუკვირდება), განცვიფრება 

тамашийна1 ზედს.საოცარი, საკვირველი, 

განსაცვიფრებელი, უცნაური 

тамашийна2ზმნს. საოცრად, საკვირველად, 

განსაცვიფრებლად 

тамашьяц ზმნს. საოცარი (საკვირველი) არ 

არის 

тар1მასდ. დაზავება, შერიგება 

тар2 я (-о, -аца; -) მოხდენა (რაიმისა) 

тараз д (-о, -аца; -аш д) სასწორი 

тар/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შეგუება (შეეგუება), შეთვისება 

(შეეთვისება) 

тар/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)დამსგავსება (დაამსგავსებს), 

მიმსგავსება 

тарка (торк, теркар, теркад, торкаргда) 

რხევა (ირხევა), რყევა (ირყევა), რწვეა, 

ქანაობა 

тар/кхета (кхет, кхийтар, кхийттай, 

кхетаргья) ჩათვლემა (ჩათვლემს), წაძინება, 

მირულვა, რულის მოკიდება 

таро я (-но, -нца; -)შეძლება, ქონება; 

შესაძლებლობა 

таро йоаца  ზედს. ღარიბი, ხელმოკლე 

тарра1ზედს.მსგავსი 

тарра2ზმნს. მსგავსად 

тарх я (-о, -аца; -аш я)  1. აისბერგი; 

ყინულის ან კლდის ნატეხი; 2. 

ლანდშაფტი 

тарха  ზედს. კლდოვანი 

тархи я (-ено, -енца; -еш я) თარო 

(წიგნების, ჭურჭლისა და მისთ.) 

тасса (тосс, тессар, тессад, тоссаргда) ობ. 

მხ., ერთგზ. 1. გადაგდება (გადააგდებს), 

გასროლა (გაისვრის); 2. მოყრა, დათესვა; 3. 

გაკრეჭა, შეჭრა 

тата д (-о, -аца; -ш д) ხმაური, გრუხუნი, 

ტკაცანი 

таташ /-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გრუხუნი (აგრუხუნებს), ხმაური 

(ახმაურებს) 

татта (тотт, теттар, теттад, тоттаргда) 

ერთგზ. გაწევა (გასწევს), გაჩოჩება, 

ამოძრავება 

тахан ზმნს. დღეს 

таханара ზმნს. დღევანდელი 

тахане я (-но, -нца; -) დღევანდელი დღე 
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тахка1 (тохк, техкар, техкад, тохкаргда) 

გამოკვლევა (გამოიკვლევს); გამოძიება 

(გამოიძიებს) 

тахка2 (тохк, техкар, техкад, тохкаргда) 

შეკეთება (შეუკეთებს) (მაგ., შეშას) 

тахта я (-о, -аца; -аш я) ტახტი 

тахханалца ზმნს. დღევანდლამდე, აქამდე, 

დღემდე 

таххане ზმნს. დღესვე, ახლავე 

таца (тоц, тецар, тецад, тоцаргда) გახევება 

(გახევდება), ოდნავ მოყინვა 

та1а (то1, те1ар, те1ад, то1аргда) ერთგზ. 

მიყრდნობა (მიეყრდნობა); ჩაწევა, ჩაწოლა 

та1азар д (-о, -ца; -) სასჯელი 

та1азар /-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დასჯა (დასჯის) 

таьзет д (-о, -аца; -) გლოვა, დასაფლავება, 

დაკრძალვა 

таьрахь д (-о, -аца; -аш д) თარიღი; რიცხვი 

те ნაწილ. ნუთუ, განა, ხომ, კი 

те/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაწყნარება (დააწყნარებს), დამშვიდება 

(დაამშვიდებს) 

теба (теб, тийбар, тийбад, тебаргда) 

მრავალგზ. მიპარვა (მიეპარება ხოლმე) 

тега (тег, тийгар, тийгад, тегаргда) შეკერვა 

(შეკერავს) 

теда (тед, тийдар, тийдад, тедаргда) დაჭრა 

(დაჭრის), ჭრა (ჭრის) 

теза1 ზედს. მტკნარი, უმარილო 

теза2ზმნს. უმარილოდ 

тезал я (-о, -ца; -) უმარილობა 

текха1 ზედს. მსუქანი, სქელი, პოხიერი 

текха2 (текх, тийкхар, тийкхад, текхаргда) 

მრავალგზ. ხოხვა (ხოხავს ხოლმე), 

ფორთხვა, ცოცვა 

Текха3 (текх, тийкхар, тийкхад, текхаргда) 

მრავალგზ. გადახდა (გადაიხდის) 

текха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. თრევა (მიათრევს ხოლმე) 

текхарг б (-о, -аца; -аш д) გველი, მხოხავი 

текхаш ზმნს. ცოცვით, ხოხვით 

тела (тел, тийлар, тийннад, теларгда) 

მრავალგზ. გადახდა (იხდის ხოლმე), 

მიცემა (აძლევს ხოლმე), ძლევა 

телха ზედს. გაფუჭებული, დაძველებული 

тем//сатем б (-о, -аца; -) სიწყნარე, 

სიმშვიდე 

теник я (-о, -аца; -аш я) თოჯინა 

тепча я (-о, -аца; -аш я) პისტოლეტი, 

რევოლვერი 

тер მასდ. დამშვიდება, დაწყნარება 

терка (терк, тийркар, тийркад, теркаргда) 

რხევა (ირხევა), რწევა, რყევა 

терка/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. დარხევა (დაარხევს), რხევა 

(არხევს), რყევა, რწევა 

теркалдар მასდ. დაკვირვება, 

მეთვალყურეობა 

теркал/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაკვირვება (დააკვირდება), თვალის 

დევნება 

теркам б (-о, -ца; -) ყურადღება, 

დამკვირვებლობა, დაკვირვებლობა 

теркар მასდ.  რხევა, რყევა, რწევა 

терко я (-но, -нца; -) ყურადღება, ინტერესი 

терса (терс, тийрсар, тийрсад, терсарда) 

თვლემა (თვლემს), რულის მოკიდება 

тесса (тесс, тийсар, тийсад, тувсаргда) 

მრავალგზ.გადაგდება (გადააგდებს 

ხოლმე), გასროლა (გაისვრის ხოლმე) 

тетта1ზმნს. თავხედურად, ურცხვად, 

კადნიერად  

тетта2 (тетт, тийттар, тийттад, теттаргда) 

წაწევა (წასწავს ხოლმე), გაწევა, მიწევა 

техка1 (техк, тийхкар, тийхкад, техкаргда) 

მრავალგზ.  გამოკვლევა (გამოიკვლევს), 

გამოძიება (გამოიძიებს ხოლმე) 

техка2 (техк, тийхкар, тийхкад, техкаргда) 

მრავალგზ. შეკეთება (შეუკეთებს ხოლმე) 

(მაგ., შეშას) 

теш в, я (-а, -аца; -аш б) მოწმე 

теша (теш, тийшар, тийшад, тешаргда) 

დარწმუნება (დარწმუნდება), დანდობა 

(დაენდობა, ენდობა), დაჯერება 
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теша/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)დარწმუნება(დაარწმუნებს),დადას

ტურება (დაადასტურებს) 

тешал д (-о, -аца; -) მოწმობა; ჩვენება 

тешал /-д-е (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)დამოწმება (ამოწმებს,მოწმობს, 

ემოწმება), თავდებობა (თავდებობს) 

тешам б (-о, -аца; -)რწმენა, ნდობა 

тешам боаца ზედს. არასაიმედო, 

დაუნდობელი 

тешаме ზედს. წესიერი, სანდო 

те1а ზმნს. მუქად, თალხად; მჭიდროდ 

те1а ( те1, тий1ар, тий1ад, те1аргда) 

მრავალგზ. დაწევა, ჩაწოლა, დატკეპნა, 

დაზეპვა 

те1а/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. შევიწროვება (შეავიწროვებს 

ხოლმე), დაწევა, დატკეპნა, დაზეპვა 

тига (туг, тигар, тигад, 

тугаргда)დათანხმება (დათანხმდება), 

დამორჩილება 

тийна ზედს. წყნარი, მშვიდი 

тийша/болх б (-белхо, -белхаца; -) 

მუხანათობა, ღალატი, მზაკვრობა, 

ვერაგობა 

тика я (-о, -аца; -аш я) მაღაზია 

тила (тул, тилар, тилад, туларгда) ობ. მხ., 

ერთგზ. დახურვა (დაიხურავს,დაახურავს); 

გადება (მაგ., ხიდისა), დადება (მაგ., 

ნაკერისა), დარქმევა (სახელისა) 

тиша ზედს. ძველი, გაცვეთილი 

тиш/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაცვეთა (გაცვდება), დაძველება, 

დაძონძება 

тиш/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)გაცვეთა 

(გაცვეთს), დაძველება, დაძონძება 

ткъам б (-о, -аца; -аш д)ფრთა 

ткъеста რიცხ. ცხრამეტი 

ткъестазлаг1а რიცხ. მეცხრამეტეჯერ 

ткъестлаг1а რიცხ. მეცხრამეტე 

ткъо რიცხ. ოცი 

ткъоалаг1а რიცხ. მეოცე 

ткъов я (-но, -наца; -) თოვლ-ჭყაპი, თქორი, 

ჟინჟღლი 

ткъов//ткъовро я (-но, -наца//-нца; -наш я)  

შტო, ტოტი, როკი, ნაჭერი 

ткъозза რიცხ. ოცჯერ 

тоа б (-но, -ца; -рч д) ყოჩი (ერთ წლამდე) 

тоаба я (-о, -аца; -аш я) ბრბო, ჯგუფი 

тоа/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მორჩენა (მორჩება), განკურნება; 

გამოჯანმრთელება, გამოკეთება; გასუქება 

тоа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) მორჩენა 

(მოარჩენს), განკურნება; 

გამოჯანმრთელება, გამოკეთება; გასუქება 

тоалув д (-о, -оца; -) საწამლავი, შხამი 

тоам б (-о, -аца; -) დაკმაყოფილება, 

შერიგება, დაზავება 

тоамаца ზმნს. მშვიდობიანად, მშვიდად, 

წყნარად 

тоатол д (-о, -аца; -аш д) ნაკადული, ღელე 

тоачо//тоачув д (-о, -оца; -ош д) ძახველი 

товг1а я (-о, -аца; -аш я) ერთგვარი ბუხარი 

(მთაში) 

товса (товс, тайсар, тайсад, товсаргда) ობ. 

მრ., ერთგზ. გადაგდება (გადააგდებს), 

გადაყრა 

товш ზმნს. მოხდენილად, ელეგანტურად 

той д (-с, -ца; -ш д) ლხინი, ნადიმი 

токха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

წათრევა (წაათრევს) 

токхам б (-о, -ца; -аш д) მეწყერი, ზვავი, 

შვავი 

токхор я (-о, -аца; -аш я) ზვინი (თივისა) 

толам б (-о, -аца; -аш д) გამარჯვება, 

წარმატება 

толам /баккха (боаккх, баьккхар, баьккхаб, 

боаккхаргда) ერთგზ. გამარჯვება 

(გაიმარჯვებს) 

толам /баха (боах, баьхар, баьхаб, боахаргба) 

მრავალგზ. გამარჯვება (გაიმარჯვებს 

ხოლმე) 

толамхо в, я (-чо, -чунца; -й б) 

გამარჯვებული 

толха/-д-е1 (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)გაფუჭება (გააფუჭებს), ვნების 

მიყენება (ვნებას მიაყენებს) 
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толха/-д-е2 (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამწვავება (გაამწვავებს), გამძაფრება 

топ я (-о, -аца; -аш я) თოფი, შაშხანა 

топпар б (-о, -ца; -) თიხა 

торка/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შერხევა (შეარხევს), შერყევა, დარწევა 

тосса/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

სუბ. მხ., ერთგზ.წამოდება (წამოედება), 

მოდება 

тотакх я (-о, -аца; -аш я) სავათი 

тотакх я (-о, -аца; -аш я) კუნძი; ზარმაცი, 

ზანტი 

тоха (тох, техар, техад, тохаргда)  ერთგზ. 

დარტყმა (დაარტყამს), დაკვრა (დაჰკრავს), 

დაკაკუნება 

тоха/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაქანება (გაექანება), გაწევა (გაიწევს) 

тохар მასდ. დარტყმა, კაკუნი 

тоъам б (-о, -ца; -) შეძლება, სიუხვე, 

ბარაქიანობა 

тоъам болаш ზმნს. საკმაოდ, ბლომად, 

საკმარისად, უხვად 

тоъаргда ზმნს. კმარა, საკმარისია 

тоъъал ზმნს. საკმარისად, უხვად, ბლომად 

то1а/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შევიწროება (შეავიწროებს), დატკეპნა 

(დატკეპნის), დაზეპვა (დაზეპავს) 

тувла/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შეცდომის დაშვება (შეცდომას დაუშვებს), 

დაბნევა (დაიბნევა), შეშლა (შეეშლება) 

тувла/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გზის შეშლა (გზა შეეშლება), გზის დაბნევა 

(გზა დაებნევა) 

тувла/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაბნევა (დააბნევს) 

тувса (тувс, тийсар, тийсад, тувсаргда) 

მრავალგზ. გამოკვერვა (გამოკვერავს), 

გამოჭედვა 

тувсар მასდ. კვერვა, ჭედვა 

туг д (-о, -аца; -аш д) ნერწყვი, დორბლი, 

ფურთხი 

тугаш /детта (детт, дийттар, дийттад, 

деттаргда) მრავალგზ. ფურთხება 

(იფურთხება ხოლმე, აფურთხებს ხოლმე) 

тугаш /тоха (тох, техар, техад, тохаргда) 

ფურთხება (იფურთხება) 

тукар д (-о, -ца; -аш д) მაკრატელი 

тукхам д (-о, -ца; -аш д) ტომი, გვარი 

тула/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) გაშლა 

(გაშლის), დაშლა (დაშლის); გატყავება 

тум я (томаро, томарца; -томараш я) ნაქუჩი 

тунтакх в, я (-о, -аца; -аш б) 

тур д (-о, -аца; -товраш д) 

туркх в (-а, -аца; -аш б) 

турпал1 в, я (-а, -ца; -аш б) სულელი, 

უმეცარი, გონებაჩლუნგი 

турпал2 в, я (-а, -ца; -аш б) გმირი, 

დევგმირი, ბუმბერაზი, გოლიათი 

турпалхо в, я (-чо, -чунца; -й б) გმირი 

(ლიტ. ნაწარმოებისა) 

тускар д (-о, -ца; -аш д) კალათი 

тути//тити я (-е, -еца; -еш я) 

დეკორატიული გოგრა 

тутмакх в, я (-а, -аца; -аш б) პატიმარი, 

ტუსაღი 

тух д (-о, -аца; -) მარილი 

тушоли я (-е, -еца; -) ნაყოფიერების 

ქალღმერთი (ღვთაება) 

тушолкотам я (-о, -ца; -аш я) ოფოფი 

(ნაყოფიერების ღვთაება თუშოლის წმინდა 

ფრინველი) 

тха1ნაცვ. ჩვენი 

тха2 д (-во, -наца; -) მატყლი 

тхир д (-о, -аца; -) ნამი, ცვარი 

тхов б (-но, -наца; -наш д) სახურავი 

тховсара ზმნს. ამაღამ, დღეს საღამოს 

тхьаг1аръ/аха (-ух, -ихар, -ихад, -ухаргда) 

მრავალგზ.თვლემა (თვლემს ხოლმე), 

წაძინება 

тхьаг1ар/даха (-дода, -дахар, -дахад, 

г1оргда) ერთგზ.თვლემა (ჩათვლემს) 

тхьамада в, я (-а, -аца; -аш б)თამადა 

тхьовра ზმნს. უფრო ადრიანად 

тхьовса (тхьовс, тхьайсар, тхьайсад, 

тхьовсаргда) ერთგზ. დაძინება (დაიძინებს) 

тхьовса/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაძინება (დააძინებს) 

тхьуж д (-о, -аца; -аш д) ხელი, რაინდი 
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Т1 

 

 

т1а д (т1аьно, т1аьнаца; т1аьнаш д) 

ცხოველის წინა ფეხი; ბეჭი 

т1а თანდ. გამოხატავს მოქმედების 

მიმართულებას ან საგნის მდებარეობას 

რაიმეზე: -ს, -ზე 

т1а ზმნისწ. გამოხატავს მოქმედების 

მიმართულებას რაიმის ზედაპირზე: მი-, 

მო-, გადა- 

т1а/ада (-уд, -идар, -идад, ударгда) 

მრავალგზ. მივარდნა (მიუვარდება 

ხოლმე), თავდასხმა (თავს ესხმება ხოლმე), 

დატაკება, დაძგერება 

т1а/аха (-ух, -ихар, -ихад, -ухаргда) 

მრავალგზ. მისვლა (მიდის ხოლმე) 

т1агул/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მოგროვება (მოგროვდება), თავმოყრა 

(თავს მოიყრის) 

т1а/г1арта (-1орт, -1ертар, -1ертад, -

1ортаргда)ერთგზ. მიახლოება 

(მიუახლოვდება), გაწევა (გაიწევს), 

მივარდნა (მიუვარდება) 

т1а/г1ерта (-1ерт, -1ийртар, -1ийртад, -

1ертаргда) მრავალგზ. მიახლოება 

(მიუახლოვდება ხოლმე), გაწევა (გაიწევს 

ხოლმე), მივარდნა (მიუვარდება ხოლმე) 

т1аг1олла თანდ. თავზე, ზედაპირზე 

т1а|-д-|а1 (-доаг1а, -дера, -денад, -

доаг1аргда) დადგომა (დადგება) 

(მიუთითებს დროზე, ამინდზე) 

т1а|-д-|а2 (-хьо, -дихьар, -дихьад, -хьоргда) 

მოტანა (მოიტანს), მიტანა (მიიტანს), 

ჩაბარება 

т1а|-д-|а3 (-доаг1а, -дера, -денад, -

доаг1аргда)  მისვლა (მივა), მოსვლა (მოვა), 

გადიდება, გაბერვა 

т1а/дада (-дод, -дедар, -деддад, -

додаргда)მირბენა (მიირბენს), მორბენა 

(მოირბენს) 

т1а/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, -

доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. ატანა 

(აიტანს), ზემოთ ატანა, ზემოთ აყვანა 

т1а/-д-ала1 (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მიცემა (მისცემს), დანაკლისის გადახდა 

т1а/-д-ала2 (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. ასვლა (ავა), 

აძვრომა; აღმოცენება (აღმოცენდება), 

ამოსვლა (ამოვა) 

т1адам б (-о, -аца; -аш д) წვეთი, წერტილი 

(გრამატ.) 

т1а/-д-аржа (-дарж, -даьржар, -даьржад, -

даржвргда) მივარდნა (მივარდება), 

დატაკება (დაეტაკება), დაძგერება 

(დაეძგერება) 

т1а/-д-аха1 (-дода, -дахар, -дахад, -г1оргда) 

ერთგზ. მიახლოება (მიუახლოვდება), 

მისვლა (მივა) 

т1а/-д-аха2 (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ.,მრავალგზ. ზემოთ ატანა 

(ზემოთ აიტანს), ზემოთ აყვანა 

т1а/-д-аха3 (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ.,მრავალგზ. დათხრა 

(დათხრის), ამოგდება (ამოაგდებს) 

т1а/-д-ахка1 (-дохк, -дехкар, -дехкад, -

дохкаргда)ობ. მრ., ერთგზ. დავალება 

(დაავალებს), მინდობა (მიანდობს) 

т1/-д-ахка2 (-доаг1а, -даьхкар, -даьхкад, -

доаг1аргда) ობ. მრ. გამობერვა 

(გამოიბერება), დაჭყეტა (დაჭყეტს) 

т1а/-д-ахьа (-хьо, -дихьар, -дихьад, -

хьоргда)ერთგზ. მიტანა (მიიტანს, 

მიუტანს) 

т1а/-д-ерза (-дерз, -дийрзар, -дийрзад, -

дерзаргда)  დათანხმება (დაეთანხმება), 

გაზიარება (გაიზიარებს); მიბრუნება, 

მობრუნება 

т1а|-д-|ерза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დათანხმება (დაითანხმებს), გაყოლება 

(გაიყოლებს); დარწმუნება (დაარწმუნებს), 

დაყოლიება 

т1а/-д-етта1 (-детт, -дийттар, -дийттад, -

деттаргда) მრავალგზ. დამატება 

(დაამატებს), გაზრდა, გადიდება; მიმატება 



 

90 

 

т1а/-д-етта2 (-детт, -дийттар, -дийттад, -

деттаргда) მრავალგზ. ავსება (აავსებს 

ხოლმე), გავსება (გაავსებს ხოლმე) 

т1а/-д-етта3 (-детт, -дийттар, -дийттад, -

деттаргда) მრავალგზ. მიჯახუნება 

(მიაჯახუნებს ხოლმე), ჯახუნით დახურვა 

т1адетта/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) ცემა (ეცემა) (მაგ., წვეთებისა 

რაიმეზე); დამატება (მაგ., ხელფასისა); 

დაცემა (მაგ., ნადირისა) 

т1а/-д-еха (-дех, -дийхар, -дийхад, -

дехаргда) მოთხოვნა (მოითხოვს), 

გამოძახება (გამოიძახებს) 

т1а/-д-ига (-дуг, -дигар, -дигад, -дугаргда) 

მიყვანა (მიიყვანს, მიუყვანს) 

т1а/-д-ила (-дул, -дилар, -дилар, -дуларгда) 

ობ. მხ. დავალება (დაავალებს), მინდობა 

(მიანდობს), დასაქმება 

т1адила ზმნს. განვადებით, ვალად 

т1а/-д-ита (-дут, -дитар, -дитар, -дутаргда) 

მიშვება (მიუშვებს) 

т1адоаг1а ზედს.  მომავალი 

т1а|-д-|оала/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოყვანა (მოიყვანს), მიყვანა 

т1а/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. ასვლა (ავა), 

აძვრომა; კალაპოტიდან გადასვლა; 

აღმოცენება 

т1а/-д-ожа (-дож, -дежар, -дежад, -

дожаргда) ერთგზ. ჩამოვარდნა 

(ჩამოვარდება), დაცემა (დაეცემა) 

т1а|-д-|ожа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ჩამოგდება (ჩამოაგდებს) 

т1а/-д-отта (-дотт, -деттар, -деттад, -

доттаргда) ერთგზ. ავსება (აავსებს), გავსება 

т1а/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. ასვლა (ავა ხოლმე), 

აძვრომა (აძვრება ხოლმე); კალაპოტიდან 

გადმოსვლა; აღმოცენება 

т1а/-д-увха (-дувх, -дийхар, -дийхад, -

дувхаргда)  ჩაცმა (ჩაიცვამს), შემოსვა 

(შეიმოსება) 

т1а/карча (-карч, -керчар, -керчад, -

карчаргда) ერთგზ. რაიმეზე გაგორება 

(გაგორდება) 

т1а/керча (-керч, -кийчар, -кийрчад, -

керчаргда) მრავალგზ. რაიმეზე გაგორება 

9გაგორდება ხოლმე) 

т1аккха ზმნს. შემდეგ 

т1а/корча/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. რაიმეზე გაგორება (გააგორებს) 

т1а/кхайка (т1акхайк, т1акхайкар, 

т1акхайкад, т1акхайкаргда) მოხმობა 

(მოიხმობს), მოწოდება 

т1а/кхалла (т1акхоалл, т1акхаьллар, 

т1акхаьллад, т1акхоалларгда) მიტანება 

(მიატანს), დაყოლება (დააყოებს) 

т1а/кхахьа (т1акхухь, т1акхихьар, 

т1акхихьад, т1акхухьаргда) მრავალგზ. 

მიტანა (მიიტანს ხოლმე), მოტანა 

т1а/кхача (т1акхоач, т1акхаьчар, т1акхаьчад, 

т1акхоачаргда) მისწრება (მიასწრებს), 

დროზე მისვლა 

т1а/кхе (т1акхув, т1акхийр, т1акхийннад, 

т1акхувргда) მისწრება (მიასწრებს, 

მიუსწრებს) 

т1акхе/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დროზე მიტანა (დროზე მიიტანს), დროზე 

მოტანა, სულზე მისწრება 

т1а/кхелла ზმნს. წამოსხმით (სამოსისა) 

т1а/кхета (-кхет, -кхийтар, -кхийттад, -

кхетаргда) თავს დაქცევა (თავზე დაექცევა), 

თავზე ჩამოექცევა; მივარდნა 

(მიუვარდება) 

т1а/кховда (-кховд, -кхайдар, -кхайдад, -

кховдаргда) ერთგზ. ხელის წავლება (ხელს 

წაავლებს), ხელის მოკიდება (ხელს 

მოჰკიდებს) 

т1а/кхолла (-кхолл, -кхеллар, -кхеллад, -

кхолларгда) ობ. მხ., ერთგზ. დაფარება 

(დაიფარებს, დააფარებს), წამოხურვა 

(იხურავს); წამოსხმა (წამოისხამს) 

т1а/кхосса (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда) ობ. მხ., ერთგზ. რაიმეზე 

დაგდება (დააგდებს), რაიმეზე შეგდება 

(შეაგდებს) 
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т1а/кхохка (-кхохк, -кхехкар, -кхехкад, -

кхохкаргда) ობ. მრ. რაიმეზე დაყრა 

(დაყრის) 

т1а/кхувда (-кхувд, -кхийдар, -кхийдад, -

кхувргда) ობ. მრ. მრავალგზ.  ხელის  

წავლება (ხელს წაავლებს ხოლმე), ხელის 

მოკიდება (ხელს მოჰკიდებს ხოლმე) 

т1а/кхувла (-кхувл, -кхийлар, -кхийлад, -

кхувлвргда) მრავალგზ. მიყვანა (მიიყვანს 

ხოლმე), მოყვანა (მოიყვანს ხოლმე), 

ტარება (ატარებენ ხოლმე) 

т1а/кхувса (-кхувс, -кхийсар, -кхийсад, -

кхувсаргда) მრავალგზ. რაიმეზე დაგდება 

(დააგდებს ხოლმე), რაიმეზე შეგდება 

(შეაგდებს ხოლმე) 

т1а/къовла (-къовл, -къайлар, -къайлад, -

къовларгда) ერთგზ. დახურვა (დახურავს), 

გახურვა; დაკეტვა (დაკეტავს) 

т1а/къувла (-къувл, -къийлар, -къийлад, -

къувларгда) მრავალგზ. დახურვა 

(დახურავს ხოლმე), გახურვა; დაკეტვა 

(დაკეტავს ხოლმე) 

 

т1а/лалла (-лоалл, -лаьллар, -лаьллад, -

лоалларгда) ობ. მხ., ერთგზ. გაგდება 

(გააგდებს), გალალვა (გალალავს), რაიმეზე 

მიშვება 

т1а/лахка (-лоахк, -лаьхкар, -лаьхкад, -

лоахкарда) ობ. მრ. ერთგზ. გარეკვა 

(გარეკავს ხოლმე), რაიმეზე მიშვება 

т1ангар д (-о, -аца; -аш д) მუცელი, ღიპი 

т1анийс/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) შეჩეხება (შეეჩეხება), წაწყდომა 

(წააწყდება) 

т1а/оза (-оз, -эзар, -эзад, -озаргда) მიტანა 

(მიიტანს), მოიტანს; მიზიდვა; მოზიდვა; 

მოწევა (მოსწევს), მოწევა 

т1а/отта (-отт, -эттар, -эттад, -оттаргда) 

ერთგზ. რაიმეზე დადგომა (დადგება), 

რაიმეზე შედგომა (შედგება) 

т1аотта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. რაიმეზე დადგმა (დადგამს), 

რაიმეზე შედგომა (შედგამს) 

т1ар б (-о, -аца; -аш д) ძუძუ 

т1арш я (-о, -аца; -) ჭყაპი, თოვლ-ჭყაპი 

т1а/та (-тов, -тайра, -тайнад, -товргда) 

მიმხრობა (მიემხრობა), მიკედლება 

т1а/тасса (-тосс, -тессар, -тессад, -тоссаргда) 

ერთგზ. წამოსხმა (წამოისხამს); მოყრა 

(მოაყრის) 

т1а/татта (-тотт, -теттар, -теттад, -тоттаргда) 

ერთგზ. მიწევა (მისწევს), გაწევა, 

მოახლოება (მოიახლოებს); დაბრალება, 

ბრალის დადება 

т1а/та1а (-та1, -те1ар, -те1ад, -та1аргда) 

ერთგზ. მიწოლა (მიაწვება), მოწოლა, 

ჩამოწოლა (ჩამოწვება) 

т1а/тега (-тег, -тийгар, -тийгад, -тегаргда) 

მიკერება (მიაკერებს) 

т1а/тетта (-тетт, -тийттар, -тийттад, -

теттаргда) მრავალგზ. მიჩოჩება (მიაჩოჩებს 

ხოლმე); დაბრალება 9დააბრალებს 

ხოლმე); ბრალის დადება 

т1а/те1а (-те1, -тий1ар, -тий1ад, -те1аргда) 

მრავალგზ. მიწოლა (მიაწვება ხოლმე), 

მიბრჯენა 

т1а/тоха (-тох, -техар, -техад, -тохаргда) 

ერთგზ. დარტყმა (დაარტყამს)მიჭედება; 

მიმატება, დამატება; მიჯახუნება 

т1а/увтта (-увтт, -ийттар, -ийттад, -

увттаргда)მრავალგზ. რაიმეზე დადგომა 

(დადგება ხოლმე), რაიმეზე შედგომა 

т1аувтта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. დადგმა (დადგამს ხოლმე) 

т1аус я (-о, -аца; -аш я) ფარშევანგი 

т1а/ха (-хов, -хайра, -хайнад, -ховргда) 

შეჯდომა (შეჯდება) 

т1а/харца (-харц, -хаьрцар, -хаьрцад, -

харцаргда) ერთგზ. ჩამონგრევა 

(ჩამოინგრევა), ჩამოქცევა 

т1ах-аьнна ზმნს. მარდი, ყოჩაღი, ცოცხალი 

т1а/херца (-херц, -хийрцар, -хийрцад, -

херцаргда) მრავალგზ. ჩამონგრევა 

(ჩამოინგრევა ხოლმე), ჩამოქცევა 

т1а/ховша (-ховш, -хайшар, -хайшад, -

ховшаргда) სუბ. მრ., ერთგზ. შესხდომა 

(შესხდებიან) 
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т1а/хувша (-хувш, -хийшар, -хийшад, -

хувшаргда) სუბ. მრ. შეჯდომა (შეჯდება 

ხოლმე) 

т1а/човха (-човх, -чайхар, -чайхад, -

човхаргда)შეყვირება (შეუყვირებს), 

დაცაცხანება (დაუცაცხანებს) 

т1аьд б (-о, -аца; -арч д) ჭორფლი 

т1аьда ზედს. სველი, ნოტიო 

т1аьнк1алхе я (-но, -нца; -наш я) იღლია 

т1аьръюкъ я (-о, -аца; -т1аьрйовкъаш я) 

ხელისგული, ნები 

т1е я (-но, -ца; -ш я) ზედაპირი 

т1елг//п1елг б (-о, -аца; -аш д) თითი 

т1ема//т1еман ზედს. სამხედრო 

т1емахо в (-чо, -чунца; -й б) სამხედრო 

მოსამსახურე, მეომარი, ჯარისკაცი 

т1ера1ზედს. ზედა, ზემო 

т1ера2ზედს. თავაზიანი, საყვარელი 

т1ера3თანდ. -გან, -ით, -იდან 

т1ера/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

წართმევა (წაართმევს), გამოკლება 

(გამოაკლებს), გაუქმება (გააუქმებს), 

გადახდა 

т1ера/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. მოშორება 

(მოშორდება), დაშორება, მოცილება 

т1ера/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გამოკლება 

(გამოაკლებს ხოლმე), წართმევა 

(წაართმევს ხოლმე) 

т1ера/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. წასვლა (წავა), 

გაცლა; მოშორება (მოშორდება) 

т1ера/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. წასვლა (წავა ხოლმე), 

გაცლა (გაეცლება ხოლმე); მოშორება 

(მოშორდება ხოლმე) 

т1ера/хила (-хул, -хилар, -хиннад, -

хургда)т1ех ზმნს. ძალიან, მეტად, 

მეტისმეტად ყვარება (ყვარობს, უყვარს) 

т1ех ზმნისწ. გამოხატავს დაბრკოლების 

გადალახვას, რაიმის გავლით 

т1ех/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. გადატანა 

(გადაიტანს), გადაყვანა (გადაიყვანს) 

т1ех/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. გადასვლა 

(გადავა), რაიმეში გავლა 

т1ех/-д-етта (-детт, -дийттар, -дийттад, -

деттаргда) მრავალგზ. დაყვედრება 

(დააყვედრებს ხოლმე) 

т1ехдика ზედს. საუკეთესო, გამორჩეული 

т1ех/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. გადასვლა 

(გადავა) 

т1ех/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გადასვლა (გადავა 

ხოლმე) 

т1ехк я (-о, -аца; -аш я) ძვალი 

т1ехкар д (-о, -ца; -аш д) ქამარი, სარტყელი 

т1ех/тоха (-тох, -техар, -техад, -

тохаргда)ერთგზ. დაყვედრება 

(დააყვედრებს) 

т1еххоза ზედს. უმშვენიერესი, ულამაზესი 

т1ехьа ზმნს. უკან, კვალზე, კვალდაკვალ; 

გვიან 

т1ехьа თანდ. შემდეგ, მერე 

т1ехьа ზმნისწ. გამოხატავს მოძრაობას 

რაიმის უკან, კვალდაკვალ 

т1ехьаг1а ზმნს. შემდგომ, შემდეგ, 

შემდგომში 

т1ехьа/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

ვადის გადაწევა (ვადას გადასწევს), ვადის 

გაგრძელება 

т1ехьа/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. დევნა (დევნის), 

გაყოლა (გაჰყვება), ადევნება 

т1ехьа/-д-иса (-дус, -дисар, -дисад, -

дусаргда) ჩემორჩენა (ჩამორჩება), 

დაგვიანება (დაიგვიანებს) 

т1ехьа/-д-ита (-дут, -дитар, -дитад, -

дутаргда) ჩამოტოვება (ჩამოიტოვებს) 

т1еха/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ.დადევნება 

(დაედევნება), მიდევნება; ჩამორჩენა 
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т1ехьа/-д-увза (-дувз, -дийзар, -дийзад, -

дувзаргда) გამობმა (გამოაბამს) 

т1ехьа/кхе (-кхув, -кхийра, -кхийннад, -

кхувргда) დაწევა (დაეწევა) 

т1ехьакхе/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

წამოწევა (წამოსწევს), დაწევა (დააწევს) 

т1ехьара ზედს. ბოლო, უკანასკნელი 

т1еххьара а ზმნს. ბოლოს, უკანასკნელად 

т1ехьашка ზმნს. უკნიდან, უკან 

т1ехьашка/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. 

მხ.,ერთგზ.რაიმის უკან გაყვანა (გაიყვანს), 

რაიმის უკან გატანა; უკან გაწევა, უკან 

მიწევა 

т1ехьашка/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) უკან დახევა (უკან დაიხევს) 

т1ехьашка/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, 

-довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. უკან დახევა 

(უკან დაიხევს) 

т1ехьашка/-д-увла (-дувл, -дийлар, -

дийннад, -дувргда) მრავალგზ. უკან დახევა 

(უკან დაიხევენ ხოლმე) 

т1ехьашкара1თანდ. -იდან 

т1ехьашкара2ზედს. უკანა 

т1ехьашкара3ზმნს. უკნიდან 

т1ехьашкахьа1ზმნს. უკნიდან, უკანა 

მხრიდან 

т1ехьашкахьа2ზმნს.  უკან, უკუსვლით 

т1ехьашкахье// т1ехьашке я (-но, -нца; -) 

უკანა მხარე 

т1ехье я (-но, -нца; -наш я)  შთამომავლობა 

т1ехь-т1ехьа ზმნს. ფეხდაფეხ, 

კვალდაკვალ, მიყოლებით 

т1еххьара ზედს. უკანასკნელი, საბოლოო; 

სიკვდილის წინა 

т1ий д (т1аьво, т1аьца; т1аьш д) ხიდი 

т1о//т1ой б (-но, -ца; -) ქვა, რიყის ქვა 

т1оа1 б (т1айво, т1айца; -) არაჟანი, ნაღები 

т1оа2 б (т1оано, т1оанаца; -) ელვა 

т1оада/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დასველება (დასველდება) 

т1оада/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დასველება (დაასველებს) 

т1оалба я (-о, -аца; -аш я) სატკეპნელა 

т1оалд  я (-о, -аца; -аш я) ხორთუმი 

т1оамар я (-о, -ца; -аш я) თათი; პატარა 

ხელი 

т1оара д (-о, -аца; -аш д) ხელი, მტევანი; 

გადატ. სილა 

т1од д (-о, -аца; -аш д) თათი 

т1олг д (-о, -аца; -аш д) წინსაფარი 

т1олх я (-о, -аца; -аш я) ძონძი, ჩვარი 

т1ом б (т1емо,т1емаца; т1емаш д) ომი, 

ბრძოლა 

т1ом бар მასდ. ბრძოლა 

т1ора б (-о, -аца; -аш д) სათითური; ქვების 

შესანახი ყუთი საბრძოლო კოშკში 

т1орми б (-е, -еца; -еш д) ჩანთა 

т1угаск//беттадуарг д (-о, -аца; -аш д) 

ბოლოკი 

т1ум1 я (-о, -аца; -) ძვლის ტვინი 

т1ум2 я (т1омаро, т1омарца; т1омараш я) 

ნაყოფის გული 

т1уна ზედს. ნოტიო, ნესტიანი, ტენიანი 

т1унал я (-о, -аца; -) ტენიანობა, 

ნესტიანობა, სინესტე 

т1ийриг я (-о, -аца; -аш я) ზონარი 

 

 

 

У 

 

 

у д (-но, -наца; -) გადამდები დაავადება; 

შავი ჭირი, ეპიდემია 

увг1а (увг1, увг1ар, увг1ай, увг1аргда) 

ღმუილი (ღმუის)  

увза (увз, ийзар, ийзад, увзаргда) მრავალგზ. 

მოწევა (ეწევა ხოლმე); გა[მო]წევა 

(გა[მო]სწევს) 

увза/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მორიდება (ერიდება) 

увза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გა[მო]წევა (გა[მო]სწევს), გაჭიმვა 

уда/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) გაქცევა 

(გააქცევს), განდევნა (განდევნის) 

уж ნაცვ. ისინი 
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узам б (-о, -ца; -аш д) კვნესა; ჰანგი, 

მელოდია 

уй//ий д (-но, -наца; -наш д) იატაკი 

уйла//ийла я (-о, -ца; -аш я) აზრი, ზრახვა 

уйлане ზედს. ჩაფიქრებული, 

დაფიქრებული, აზრიანი 

уйланца ზმნს. ჩანაფიქრით, აზრით 

уйла /е (ю, йир, яььй, ергья) დაფიქრება 

(დაფიქრდება), გააზრება 

уйт1е//ийт1е я (-но, -нца; -наш я) ეზო 

уйче я (-но, -нца;  -наш я) ტანალი, 

ვერანდა, შუშაბანდი 

укх ნაცვ.  ეს, ამაზე, ამაში 

укхаза ზმნს. აქ 

уккхазалца ზმნს. აქამდე 

укхазара ზმნს. აქაური 

укхазахьа ზმნს. აქეთკენ 

улг д (-о, -аца; -аш д) ფიცარი 

улица//урам я (-о, -аца; -аш я) ქუჩა 

уллув ზმნს. ახლოს, გვერდით, 

შორიახლოს 

уллув/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. 

მხ.,ერთგზ.თანყოლა (თან იყოლებს), 

თანწაყვანა (თან წაიყვანს) 

уллув/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ. თანგაყოლა (თან 

გაჰყვება), ადევნება (აედევნება) 

уллув/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. თანყოლა (თან 

იყოლიებს ხოლმე), თანწაყვანა (თან 

წაიყვანს ხოლმე) 

унахо в, я (-чо, -чунца; -й б) ადავმყოფი 

унахц1ена ზედს. ჯანმრთელი 

уне ზედს. ავადმყოფური, არაჯანსაღი, 

დაავადებული 

унзара ზედს. საშინელი, საზარელი 

унзар/-д-аккха (-доакх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.,ერთგზ. 

დაშინება (დააშინებს), დაფრთხობა, 

შეშინება 

унзар/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ., ერთგზ.შეშინება 

(შეშინდება), დაფრთხობა 

унзар/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. შეშინება (შეშინდება 

ხოლმე), დაფრთხობა 

унзар/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайнад, -

довргда) სუბ. მრ., ერთგზ. შეშინება 

(შეშინდება), დაფრთხობა 

унзар/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. შეშინება (შეშინდება 

ხოლმე), დაფრთხობა 

ункх я (-о, -аца; -аш я) გომბეშო 

ураг1а ზმნს. ზევით, მაღლა, აღმა 

ураг1а ზმნსისწ. გამოხატავს მოქმედების 

მიმართულებას აღმა 

ураг1/-д-ада (-дод, -дедер, -деддад, -

додаргда) ერთგზ. არბენა (აირბენს) 

ура/латта (-латт, -лаьттар, -лаьттад, 

латтаргда)  დგომა (დგას), ფეხზე დგომა; 

მომსახურება 

ура/отта (-отт, -эттар, -эттад, -оттаргда) სუბ. 

მხ., ერთგზ. ადგომა (ადგება), ფეხზე 

ადგომა 

ураотта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

წამოყენება (წამოაყენებს), ფეხზე დაყენება 

ураэтта ზმნს. ფეხზე მდგომელა 

уринга ზედს. ზოლებიანი (ძროხა) 

урс д (-о, -аца; -аш д) დანა 

урх я (-о, -аца; -аш я) სადავე 

урхал1 в (-о, -аца; -аш б) მმართველი, გამგე 

урхал2 д (-о, -ца; -) სამმართველო 

урхал/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მართვა (მართავს), გამგებლობა 

(გამგებლობს) 

урхе//ураг1е я (-но, -нца; -наш я) აღმართი 

уст б (-о, -аца; шерч д) ხარი 

устаг1а б (-о, -аца; жа д) ცხვარი 

уст-воша в  ცოლის ძმა 

уст-да в   სიმამრი 

уст-йиша я ცოლის და 

уст-нана я  სიდედრი 

уст-ц1ай б  ხოლის ნათესავები, 

ცოლეურები 

ушал я (-о, -аца; -аш я) ჭაობი 
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ф 

фаз//фазг  я(-о,-аца,-аш я) ფესი (ერთგვარი 

ქუდი) 

Фалти  я(-е,-еца,-еш я) ლეიბი 

фата  я(-о,-аца,-аш я)  დოლი 

Фатанча  в,я(б), (-а,-аца,-аш) მედოლე 

фатинг//фетинг  б(-о,-ца,-аш д) ღილი ( 

ბეშმეთისა, ჩოხისა) 

фаттан//фоттан я(-о,-ца,-аш я) შალაშინი 

фашкарг  я(-о,-аца,-аш я) ტკიპა 

фальг  б(-о,-аца,-аш д) ზღაპარი 

фаьр  я (-о,-аца) წარმატება 

фаьрал//фарал  д(-о,-ца) წარმატება 

Фе1//фийла  ზედს.სიუხვე, ბარაქა, 

დოვლათი 

Фе2ზმნს. ფხიზელი; ყურადღებიანი 

Фе3// фецара ზედ. საჰაერო 

Ферта  я(-о,-аца,-аш я) ნაბადი 

ферх  я(-о,-аца,-аш я) ფოცხვერი 

Фесархо  в,я(б),-й,-чо,-чунца მძარცველი, 

ყაჩაღი 

Фетта ზმნს. უზმოდ, უზმოზე 

фо   д ( фево, феца) ჰაერი 

фоарт  я(-о,-аца,-аш я) კისერი 

Форд  б(-о,-аца,-аш д) ზღვა 

Фордахо  в,я(б),-й,-чо,-чунца მეზღვაური 

фос  я,фесо, фесаца  ნადავლი, ნაძარცვი 

фост  д(-о,-аца,-аш д) დაღი, სერი; ნიშანი, 

ჭდე 

Фу1ნაცვ. რა 

Фу2  д,-но,-нца  თესლი 

Фу3   д,-но,-нца   მოდგმა, თაობა 

фуннагIа ნაცვ.რაღაც, რაც, რომელიც 

фуннагIа  дале а ზმნს. რაც გინდა იყოს 

фуннагIа даь а ზმნს. ყოველნაირად, რადაც 

უნდა დაჯდეს 

Фунаьхк ნაცვ. ვიღაც, რაღაც 

Фуеам  я(-о,-аца,-аш я)  სახლი; ოჯახი 

фусам-да в(б) фусам-даьй, фусам-дас, 

фусам-даьца სახლის პატრონი; მასპინძელი 

фусам-нана  я(я) фусам-ноаной, фусам-

нанас, фусам-наьнаца  დიასახლისი 

футтарде  (ве, бе, е) (футтарду, футтардир, 

футтардаьд, футтардергда)  დაცინვა 

(დასცინებს), გამასხარავება, სასაცილოდ 

აგდება 

Футтаре  я(-но,-нца,-наш я) ჯიბრი 

футтаре е (футтаре ю, футтаре йир, футтаре 

яьй, футтаре оргья) წყენინება (აწყენინებს), 

გაჯავრება 

Футтаройна ზმნს. ჯიბრით, ჯიბრზე 

фуъ  д(-о,-аца,-аш д) კვერცხი 

 

х 

 

 

ха1  д(д) хаьнаш, хаьно, хаьнаца ბარძაყი 

ха2  д(-но,-наца) დაცვა, ყარაული; გუშაგი, 

სადარაჯო 

ха3 я(-но,-наца,-наш я) დრო, ასაკი; ვადა 

ха4 (хов, хайра, хайнад, ховргда) ცოდნა 

(იცის), გაგება, შეტყობა; გაცნობა 

ха5  სუბ. მხ.ერთგზ.  (хов, хайра, хайнад, 

ховргда) დაჯდება, ჯდება (დაჯდება) 

хабар  д(-о,-ца,-аш д) ხმა, ხმები; ამბავი, 

ახალი ამბავი; ლაპარაკი 

хада ერთგზ. (хад, хаьдар, хаьдад, хадаргда) 

გაწყვეტა (გაწყდება), შეწყვეტა 
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хаза (хоз, хезар, хезад, хозаргда) სმენა 

(ესმის) 

хайра  д ( -, -о,-аца) სიკეთე, კეთილდღეობა 

хала1 ზედს. ძნელი, მძიმე 

хала2ზმნს.  ძნელად 

халахета (халахет, халахийтар, халахийттад, 

халахергда) წყენა (ეწყინება, იწყენს), 

დადარდიანება, დანაღვლიანება 

халкъ  д(-о,-аца, -аш д) ხალხი, ერი 

халла ზმნს. ძლივს, ძლივს ძლივობით, რის 

ვაივაგლახით 

халхадала სუბ. მხ.ერთგზ.  (халхадоал, 

халхадаьлар, халхадаьннад, халхадаргда) 

ცეკვა (ცეკვავს, იცეკვებს) 

халхадаха ობ. მრ.მრავალგზ. (халхадоах, 

халхадаьхар, халхадаьхад, халхадоахаргда)  

აცეკვება (ააცეკვებს) 

халхадувла ობ. მრ.მრავალგზ. (халхадувл, 

халхадийлар, халхадийннад, халхадувргда) 

ცეკვა (ცეკვავს ხოლმე, იცეკვებს ხოლმე) 

халхар д(-,-о,-ца) ცეკვა 

халхархо  в,я(б),-й,-чо,-чунца მოცეკვავე 

халчаотта (халчаотт, халчаэттар, халчаэттад, 

халчаоттаргда) დატანჯვა (დაიტანჯება), 

გაწამება, გაწვალება 

халчаоттаде (ве, бе, е) (халчаоттаду, 

халчаоттадир, халчаоттадаьд,  

халчаоттадергда)  დატანჯვა (დატანჯავს), 

გაწამება (გააწამებს), გაწვალება 

хам б(-,-о,-аца) პატივი, პატივისცემა, 

დაფასება 

хамбе  (хамбу, хамбир, хамбаьб, хамбергба)  

დაფასება (დააფასებს), პატივისცემა 

(პატივს სცემს) 

ханаза1 ზედს.ადრეული, ნაადრევი, 

არადროული 

ханаза2ზმნს. უდროო, უდროო დროს 

ханна//ханнахьа ზმნს. დროზე, დროით, 

დროულად 

хан-ханнахьа ზმნს. დროდადრო 

хара  я(-о,-ца,-аш я) ფუღურო 

харбаз  я(-о,-аца,-аш я) საზამთრო 

харжа ერთგზ.(хорж, хержар, хержад, 

хоржаргда) არჩევა (აირჩევს), ამორჩევა, 

გამორჩევა 

харц1 ზედს. ყალბი, ცრუ, არასწორი; 

მოჩვენებითი 

Харц2ზმნს.  ცრუდ, ტყუილად, 

ტყუილუბრალოდ 

харца ერთგზ. (харц, хаьрцар, хаьрцад, 

харцаргда)  გადაბრუნება (გადაბრუნდება), 

გადატრიალება; ჩამონგრევა (ჩამოინგრევა), 

ჩამოქცევა 

харцахьа ზმნს. უკუღმა, არასწორად 

харцахь/ –д-аккха (-доаккх, -даьккхар, - 

даьккхад, – даккхаргда) ობ. მხ., ერთგზ., 

გადაბრუნება (გადააბრუნებს); 

დამახინჯება (დაამახინჯებს) 

харцахьдаха ობ. 

მრ.მრავალგზ.გადაბრუნება 

(გადააბრუნებს ხოლმე); დამახინჯება 

(დაამახინჯებს ხოლმე) 

харцахьлела (харцахьлел, харцахьлийлар, 

харцахьлийннад, харцахьлеларгда)  

ცელქობა (ცელქობს), ანცობა; ცუდად 

მოქცევა (ცუდად იქცევა) 

харцдаккха (харцдоаккх, харцдаьккхар, 

харцдаьккхад, харцдоаккхаргда) ობ. მხ. 

ერთგზ. დამახინჯება (დაამახინჯებს), 

გაფუჭება, წახდენა  

харцдала (вала,бала,яла) (харцдоал, 

харцдаьлар, харцдаьннад, харцдаргда) სუბ. 

მხ. ერთგზ. დამახინჯება (დამახინჯდება), 

წახდენა (წახდება) 

харцдаха (харцдоах, харцдаьхар, харцдаьхад, 

харцдоахаргда) ობ. მრ. მრავალგზ. 

დამახინჯება (დაამახინჯებს ხოლმე), 

გაფუჭება, წახდენა 
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харцдовла (харцдовл, харцдайлар, 

хардайннад, харцдовргда) სუბ. მრ. ერთგზ. 

დამახინჯება (დამახინჯდება) 

харцдувла (харцдувл, харцдийлар, 

харцдийннад, харцдувргда) სუბ. მრ. 

მრავალგზ. დამახინჯება (დამახინჯდება 

ხოლმე), გაფუჭება, წახდენა 

харцле (харцлув, харцлийра, харцлийннад, 

харцлувргда) ტყუილის თქმა (ტყუილს 

იტყვის), ტყუილი (ტყუის), ცრუობა 

(ცრუობს) 

харцтешал  д(-о,-ца,-аш д) ცრუ მოწმეობა 

харш  д(-о,-аца,-аш д)  კვალი; კალაპოტი; 

თხრილი 

хатта  (хоатт, хаьттар, хаьттад, хоаттаргда) 

ერთგზ. კითხვა (ჰკითხავს, იკითხავს), 

გამოკითხვა 

хаттар  д(-о,-ца, -аш д)  კითხვა, შეკითხვა; 

საკითხი 

ха тоха (ха тох, ха техар, ха техай, ха 

тохаргья) მისჯა (მიუსჯის); განაჩენის 

გამოტანა; პატიმრობის მისჯა 

хатI  д(-о,-аца)  ხელი, ნაწერი; სტილი 

(ხელოვნებაში) 

хахка ერთგზ. (хоахк, хехкар, хехкад, 

хоахкаргда) გაჭენება (გააჭენებს); 

გასრიალება 

хачи я(-е,-еца,-еш я)  შარვალი 

хаьдда  ზედს. გადამწყვეტი, საბოლოო 

хаьсбеш  я(я) хаьсбешамаш (-о,-аца) 

ბოსტანი 

хаьхо  в,я(б),-й,-чо,-чунца  დარაჯი, 

ყარაული 

хаьшк  д(-о,-аца,-аш д) მუგუზალი, 

ჩირაღდანი 

хеда მრავალგზ. (хед, хийдар, хийдад, 

хедаргда) წყვეტა (წყდება), გაწყვეტა 

хеда/-д-е მრავალგზ. (-ду, -дир, -дьад, -

дергда)  გაწყვეტა (გაწყვეტავს ხოლმე) 

хержа მრავალგზ. (херж, хийржар, хийржад, 

хержаргда) არჩევა (აირჩევს ხოლმე), 

ამორჩევა, გამორჩევა 

херх б(-о,-аца,-аш д) ხერხი 

херца  (херц, хийрцар, хийрцад, херцаргда) 

მრავალგზ.გადაბრუნება (გადააბრუნებს 

ხოლმე), გადატრიალება; ჩამონგრევა, 

ჩამოქცევა 

херцаде (бе,е) (херцаду, херцадир, 

херцадаьд, херцадергда) მრავალგზ. 

გადაბრუნება (გადააბრუნებს ხოლმე), 

გადატრიალება, ჩამონგრევა, ჩამოქცევა 

хе та/-д-е (-ду, -дир,-даьд, -дергда) 

შექება (შეაქებს), განდიდება 

хета (хет, хийтар, хийттад, хетаргда) გონება 

(ჰგონია), მიჩნევა 

хетадала (хеталу, хетаделар, хетаденнад, 

хеталургда) მიჩნევა (მიიჩნევს) 

хетаде (ве, бе,е) (хетаду, хетадир, хетадьад, 

хетадергда) შეწირვა (შესწირავს), მიძღვნა 

(მიუძღვნის) 

хетам  б(-о,-аш д)  ვარაუდი; შეგრძნება, 

გრძნობა 

хетарах ზმნს. ალალბედზე 

хетта1  (хетт, хийттар, хийттад, хеттаргда) 

მრავალგზ. კითხვა (ჰკითხავს ხოლმე), 

შეკითხვა (შეეკითხება ხოლმე) 

хетта2  (хетт, хиййттар, хиййттад, хеттаргда) 

მრავალგზ. შეკვრა (შეკრავს ხოლმე), 

შეკონვა 

хеттá ზედს.შეკრული 

хехка  (хехк, хийхкар, хийхкад, хехкаргда) 

მრავალგზ. გაჭენება (გააჭენებს ხოლმე), 

გასრიალება 

хехкадала   (хехкалу, хехкаделар, 

хехкаденнад, хехкалургда) მრავალგზ. 

გაჭენება (გაჭენდება), გასრიალება 
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хехкаде  (ве, бе, е) (хехкаду, хехкадир, 

хехкадьад, хехкадергда) მრავალგზ. 

გაჭენება (აჭენებს ხოლმე) 

хеца (хец, хийцар, хийцад, хецаргда) 

გაშვება (გაუშვებს) 

хешт я(-о,-аца,-аш я)  წავა 

хи1  б(д) хенаш, хено, хенаца  ტანი (ხისა); 

მორი, ძელი 

хи2  б(д) хенаш, хено, хенаца   კონდახი 

хибухара  ზედს. წყალქვეშა 

хий  д (-во, -ца, -ш  д) წყალი, მდინარე 

хий детта  (хий детт, хий дийттар, хийттад, 

хий деттаргда) მრავალგზ. მორწყვა 

(მორწყავს ხოლმე) 

хий доаца  ზედს. უწყლო 

хийла ზმნს. ხშირად, ხანდახან 

Хийра   ზედს. შორეული, არაახლობელი, 

უცხო, გარეშე 

хийрадаккха (хийрадоаккх, хийрадаьккхар, 

хийрадаьккхад, хийрадоаккхаргда) ობ. მხ. 

ერთგზ. გახვრეტა (გახვრეტს); ოდნავ 

გამოღება 

хийрадала1 (вала, бала, яла) (хийрадоал, 

хийрадаьлар, хийрадаьннад, хийрадаргда) 

სუბ. მხ. ერთგზ. ბზარის გაჩენა (ბზარი 

გაუჩნდება), გაბზარვა; 

хийрадала2  (вала, бала, яла) (хийрадоал, 

хийрадаьлар, хийрадаьннад, хийрадаргда) 

სუბ. მხ. ერთგზ. განშორება (განშორდება), 

გაუცხოება 

хий тоха  (хий тох, хий техар, хий техад, хий 

тохаргда) ერთგზ. მორწყვა (მორწყავს) 

хийцца1ზმნს. თავისუფლად, მშვიდად 

хийцца2 ზმნს. მთელი ძალით 

хила (хул, хилар, хиннад, хургда) ქონება 

(აქვს), ყოლა (ჰყავს); ყოფნა 

хилда   შორისდ. დაე იყოს! 

хинбоабашк  я(-о,-аца,-аш я)  დაღლა 

хингал  д(-о,-ца,-аш д) ხინკალი, პელმენი 

хихдаккха (хихдоаккх, хихдаьккхар, 

хихдаьккхад, хихдоаккхаргда) ობ. მხ. 

ერთგზ. წყალგაღმა გაყვანა (გაიყვანს) 

хихдала (вала, бала, яла) (хихдоал, 

хихдаьлар, хихдаьннад, хихдаргда) სუბ. მხ. 

ერთგზ. წყალგაღმა გასვლა (გავა) 

хихдаха  (хихдоах, хихдаьхар, хихдаьхад, 

хихдоахаргда) ობ. მრ. მრავალგზ. 

წყალგაღმა გაყვანა (გაიყვანს ხოლმე) 

хихдовла (хихдовл, хихдайлар, хихдайннад, 

хихдовргда) ობ. მრ. ერთგზ. წყალგაღმა 

გასვლა (გავა) 

хич  б(-,-о,-аца)  ცრუმუქარა 

хоададар შორსდ. გაჭრა; გაწყვეტა 

хоададе ერთგზ. (ве, бе, е) (хоададу, 

хоададир, хоададаьд, хоададергда)  

გაწყვეტა (გაწყვეტს); გაჭრა (გაჭრის), 

დახევა, დაგლეჯა; გაწყვეტა (კავშირისა) 

хоадала (хоалу, хоаделар, хоаденнад, 

хоалургда) აღმოჩენა (აღმოაჩენს), შენიშვნა 

(შენიშნავს); შეგრძნება (შეიგრძნობს) 

хоам  б(-о,-аца,-аш д) ცნობა, უწყება; 

სიახლე; შეტყობინება 

хоамбе (хоамбу, хоамбир, хоамбаьб, 

хоамбергба) შეტყობინება (შეატყობინებს), 

უწყება (აუწყებს), ცნობება (აცნობებს) 

хоамча  в,я(б),-ий,-а,-аца)   მაცნე, 

მაუწყებელი, ცნობების მიმწოდებელი 

хоарцаде   (бе,е) (хоарцаду, хоарцадир, 

хоарцадаьд, хоарцадергда) ერთგზ. 

დანგრევა (დაანგრევს), დაქცევა 

хоастаде  (ве, бе, е) (хоастаду, хоастадир, 

хоастадаьд, хоасрадергда) ერთგზ. შექება 

(შეაქებს), განდიდება 

хоаттам  б(-,-о,-ца)  დაკითხვა 

хоахкадала  (хоахкалу, хоахкаделар, 

хоахкаденнад, хоахкалургда) 

ერთგზ.გასრიალება (გასრიალდება) 
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хоахкаде (ве, бе, е) (хоахкаду, хоахкадир, 

хоахкадаьд, хоахкадергда) ერთგზ. 

გასრიალება (გაასრიალებს) 

ховха  ზედს.ნაზი, სათუთი; ნორჩი 

ховша (ховш, хайшар, хайшад, 

ховшаргда)დასხდომა (დასხდებიან) 

ховша/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ობ. 

მრ. ერთგზ. დასხდომა (დასხამენ) 

ховш да ზმნს. ცნობილია 

хоза1 ზედს. ლამაზი, მშვენიერი, 

მოხდენილი 

хоза2ზმნს. ლამაზად, მშვენივრად, 

მოხდენილად 

хозал  я (-,-ца)  სილამაზე, სიმშვენიერე 

хоза/хéта1 (-хет, -хийтар, -хийттад, -

хетаргда) მოწონება (მოსწონს) 

хозахетá2 ზმნს. ხუმრობით, განგებ 

хоз/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

გალამაზება (გალამაზდება) 

хоз/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

გალამაზება (გაალამაზებს) 

хол  б(-о,-аца,-аш д) ზვინი 

хорсам  д(-о,-ца,-аш д) ბოლოკი, თალგამი 

хорш  я (-,-о,-аца) ციება, ციებ-ცხელება 

хотта1 б(-о,-аца,-аш б) ტალახი, თოვლ-

ჭყაპი 

хотта2 (хотт, хеттар, хеттад, хоттаргда) 

გადაბმა (გადააბამს), მიმაგრება, მიერთება 

хоттадала (хотталу, хоттаделар, 

хоттаденнад, хотталургда) გადაბმა 

(გადაებმევა), მიმაგრება (მიმაგრდება) 

хох  б(-о,-аца,-аш б) ხახვი 

хувца (хувц, хийцар, хийхад, хувцаргда) 

გაცვლა (გაცვლის); გადარქმევა; შეცვლა 

хувша (хувш, хийшар, хийшад, хувшаргда) 

მრავალგზ. დასხდომა (დასხდებიან) 

хувшаде  (ве, бе,е) (хувшаду, хувшадир, 

хувшадаьд, хувшадергда) მრავალგზ. 

დასხდომა (დასხდებიან ხოლმე) 

худар д ( -о, -ца, -аш) ფაფა 

хургдоаца  ზედს.აუხდენელი, 

განუხორციელებელი; ფუჭი 

хургдола  ზედს.რაც მოხდება, რაც 

განხორციელდება 

хурдел  в,я(-а,-аца, -аш б) მაწანწალა 

хурдийдаккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ.  

გაფუჭება (გააფუჭებს), გახრწნა 

хурдийдала  (хурдийдоал, хурдийдаьлар, 

хурдийдаьннад, хурдийдаргда) სუბ. მხ. 

ერთგზ. გაფუჭება (გაფუჭდება) 

хурсиг//хурск  я(-о,-аца,-аш я) გოჭი 

 

хь 

хьá (хьов, хьайра, хьайнад, хьовргда) 

დაძვრა (დაიძრება), ამოძრავება 

(ამოძრავდება) 

хьаада   (хьауд, хьаидар, хьаиддад, 

хьаударгда) მრავალგზ. მორბენა 

(მოირბენს), სირბილით მოსვლა 

хьаала (хьоал, хьааьлар, хьааьннад, 

хьааргда)  თქმა (ეტყვის I პირს) 

хьааха  (хьаух, хьаихар, хьаихад, хьаухаргда) 

მრავალგზ. მოსვლა (მოვა ხოლმე) 

хьга ერთგზ. (хьог, хьегар, хьегад, 

хьогаргда) შეშურება (შურს); წყურვილი 

(სწყურია), ნდომა 

хьагар მასდ. შური, წყურვილი 

хьагул/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

თავის მოყრა (თავს მოიყრის); მოგროვება 

(მოგროვდება) 

хьагул/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შეკრება (შეკრებს), აკრეფა 

хьагуча/-д-аккхаობ. მხ.ერთგზ.( -доаккх, -

даьккхар, -даьккхад, -доаккхаргда) გამოჩენა 

(გამოაჩენს), გამოვლენა, გამოაშკარავება 
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хьагуча/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ.  გამოჩენა 

(გამოჩნდება), გამოვლენა, გამოაშკარავება 

хьагуча/-д-аха  (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)ობ. მრ. მრავალგზ. გამოჩენა 

(გამოაჩენს ხოლმე), გამოვლენა, 

გამოაშკარავება 

хьагуча/-д-овла  (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ. გამოჩენა 

(გამოჩნდება) 

хьагI1  я(-,-о,-аца) შური, მტრობა 

хьагI2  я (-о,-аца,-арч  я)  ჯიხვი 

хьагIар я(-о,-ца,-аш я) გამოქვაბული, 

მღვიმე 

хьа/-д-а1  (-дахь, -дера, -денад, -дахьаргда) 

მოტანა (მოაქვს, მოიტანს) 

хьа/-д-а2   (-доага, -дера, -денад, -доагIаргда) 

მოსვლა (მოდის, მოვა) 

хьа/-д-а3(хьад, хьедар, хьеддад, хьадаргда) 

ერთგზ. გაქცევა (გაიქცევა), გაჭრა 

(გაიჭრება) 

хьа/-д-ада  (-дод, -дедар, -деддад, -

додаргда) ერთგზ. მორბენა (მოირბენს) 

хьа/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -даьккхад, 

-доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ. მოხსნა 

(მოხსნის); წართმევა (წაართმევს) 

хьа/-д-ала1   (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ. დაბრუნება (დააბრუნებს, 

დაუბრუნებს), მობრუნება 

хьа/-д-ала2  (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ.  მოხსნა (მოიხსნება); 

მოწყვეტა 

хьа/-д-аста (-доаст, -даьстар, -даьстад, -

доастаргда) გახსნა (გახსნის), პირის მოხსნა 

хьа/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ. მრავალგზ. მოხსნა 

(მოხსნის ხოლმე), მოწყვეტა 

хьа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  კეთება 

(აკეთებს), გაკეთება 

хьа/-д-елла (-делл, -дийллар, -дийллад, -

делларгда)  გა[მო]ღება (გა[მო]იღებს), 

გახსნა 

хьа/-д-ерзаде (-дерзаду, -дерзадир, -

дерзадаьд, -дерзадергда) მოტრიალება 

(მოატრიალებს), მობრუნება (მოაბრუნებს) 

хьа/-д-еха (-дех, -дийхар, -дийхад, -

дехаргда)  მოთხოვნა (მოითხოვს); მოწვევა 

(მოიწვევს) 

хьадж//хьаж  я(-,-о,-аца) სუნი 

хьаджйоагIа  ზედს. სუნიანი, 

სურნელოვანი 

хьа/-д-оаладе (-доаладу,-доаладир, -

доаладаьд, -доаладергда) მოყვანა 

(მოიყვანს) 

хьа/-д-оаржаде (-доаржаду, -доаржадир, -

доаржадаьд, -доаржадергда) გაშლა 

(გაშლის), გადმოშლა 

хьа/-д-оастадала (-доасталу, -доастаделар, -

доастаденнад, -доасталургда) გახსნა 

(გაიხსნება), მოხსნა 

хьа/-д-увца (-дувц, -дийцар, -дийцад, -

дувцаргда) მოყოლა (მოყვება), მოთხრობა 

(მოუთხრობს) 

хьаж  д(-о,-аца,-аш д) შუბლი 

хьажа (хьож, хьежар, хьежад, хьожаргда) 

ერთგზ. ყურება (იყურება, უყურებს); 

ცქერა; ნახვა 

хьажка  я(-о,-аца;-аш я)  სიმინდი 

хьазилг д (-о,-аца; -аш д) ჩიტი, ბეღურა 

хьий/-д-е   (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. მიღება (მიიღებს ხოლმე), აღება 

(აიღებს ხოლმე) 

хьай  д (-во, –ца;  хьаьаш   д) ბოსელი, 

გომური 

хьайба1  д (-о,-аца; -аш д) პირუტყვი, 

საქონელი 

хьайба2  я(-о,-аца; -аш я) კომში 

хьайра  я(-о,-аца; -аш я)  წისქვილი 
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хьаким  в,я(-а,-ца; -аш б) უფროსი, 

ხელმძღვანელი 

хьакора/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოძებნა (მოიძებნება), აღმოჩენა 

хьакха1  я(-о,-аца,-арч я) ღორი 

хьакха2  (хьокх, хьекхар, хьекхад, 

хьокхаргда) ერთგზ.მკა (მომკის); მოჭრა 

(ტყისა); დახერხვა, დაუთოება; გალესვა 

хьа/кхайка (-кхайк, -кхайкар, -кхайкад, -

кхайкаргда) მოხმობა (მოიხმობს), დაძახება 

(დაუძახებს) 

хьа/кхолла (-кхолл, -кхеллар, -кхеллад, -

кхолларгда) შექმნა (შექმნის), წარმოშობა 

хьа/кхосса  (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда) ერთგზ. გამოსროლა 

(გამოისვრის)  

хьакъ  (-о,-аца  д)  მოვალეობა; შრომა 

хьа/къада (-къад, -къедар, -къедад, -

къадаргда) ერთგზ. გამოჩენა (გამოჩნდება), 

გამოცხადება; გამოხედვა, გამოჭყეტვა 

хьа/къаста   (-къаст, -къаьстар, -къаьстад, -

къастаргда) ერთგზ. გამოყოფა 

(გამოიყოფა), გამოთიშვა 

хьа/къеда  (-къед-къийдар, -къийддад, -

къедаргда) მრავალგზ. გამოჩენა 

(გამოჩნდება ხოლმე), გამოცხადება 

хьа/къеста   (-къест, -къийсттар, -къийстад, 

-къестаргда) მრავალგზ. გამოყოფა 

(გამოიყოფა ხოლმე), გამოთიშვა 

хьакъеста/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. გამოყოფა (გამოყოფს ხოლმე), 

გამოთიშვა 

хьакъоста/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.გამოყოფა (გამოყოფს) 

хьа/къовла  (-къовл, -къайлар, -къайлад, -

къовларгда) ერთგზ. გამოკეტვა 

(გამოკეტავს), გამოხურვა 

хьал1 д(-о,-аца; -) ქონება, შეძლება 

хьал2 д(-о,-аца; -) გუნება, ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა 

хьал3  ჩართ. სიტყვა  შეხედე! უყურე! 

хьал34  ზმნისწინი  გამოხატავს 

მიმართულებას ზევით 

хьа/лалла (-лоалл, -лаьллар, -лаьллад, -

лоалларгда) ერთგზ. გამოგდება 

(გამოაგდებს) 

хьа/лаха (-лоаттийт, -латтийтар, -

лоаттийтаргда)  მოძებნა (მოძებნის) 

хьа/лакха (-лоакх, -лаьхкар, -лаьхкад, -

лоахкаргда) ობ. მრ. ერთგზ. მორეკვა 

(მორეკავს), გამორეკვა 

хьа/лаца  (-лоахкийт, -лаьцад, -лоацаргда) 

ერთგზ. დაჭერა (დაიჭერს), გამოჭერა 

хьал/гIатта (-гIотт, -гIеттар, -гIеттад, -

гIоттаргда)  აფრენა (აფრინდება), ადგომა 

(ადგება) 

хьал/гIетта (-гIетт, -гIийттар, -гIийттад, -

гIеттаргда) სუბ. მხ. მრავალგზ. აფრენა 

(აფრინდება ხოლმე), ადგომა (ადგება 

ხოლმე) 

хьалгIетта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. აყენება (ააყენებს ხოლმე), 

გაღვიძება 

хьал/говтта (-говтт, -гайттар, -гайттад, -

говттаргда) სუბ. მრ. ერთგზ. ადგომა 

(ადგებიან) 

хьалгIовтта/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ობ. მრ. ერთგზ. აყენება (ააყენებს) 

хьалгIотта/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ობ. მხ. ერთგზ. აყენება (ააყენებს) 

хьал/гIувтта (-гIувтт, -гIийттар, -гIийттад, -

гIувттаргда) სუბ. მხ. მრავალგზ. ადგომა 

(ადგება ხოლმე) 

хьалгIувтта/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. აყენება (ააყენებს ხოლმე) 

хьал/-д-á1 (-доагIа, -дера, -денад, -

доагIаргда) სუბ. მხ. ერთგზ. ასვლა (ავა) 
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хьал/-д-á2 (-дахь, -дера, -денад, -дахьаргда) 

ატანა (აიტანს), ზევით ატანა 

хьал/-д-ада (-дод, -дедар, -деддад, -

додаргда) სუბ. მხ. ერთგზ. ზემოთ გაქცევა 

(ზემოთ გაიქცევა) 

хьал/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ.  

ამოყვანა (ამოიყვანს); ამოღება, ამოთრევა 

хьал/-д-ала   (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ. აწოდება (ააწოდებს) 

хьал/-д-аха1   (-дода, -дахар, -дахад, -

гIоргда) ერთგზ. ზემოთ ასვლა (ზემოთ ავა) 

хьал/-д-áха2  (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)ობ. მხ., მრავალგზ.ამოყვანა 

(ამოიყვანს ხოლმე), ამოთრევა 

хьал/-д-ахка (-доагIа, -даьхкар, -даьхкад, -

доагаргда) სუბ. მრ.  ამოსვლა (ამოვლენ) 

хьал/-д-ахьа    (-хьо, -дихьар, -дихьад, -

хьоргда) ერთგზ. ზემოთ ატანა (აიტანს), 

ა[მო]თრევა 

хьал/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  აშენება 

(ააშენებს), აგება (ააგებს) 

хьал/-д-иза (-дуз, -дизар, -дизад, -дузаргда) 

ავსება (აავსებს) 

хьал/-д-овла (-довл, -дайлар, -дакннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ.  ამოსვლა (ამოვა) 

хьал дола  ზედს.შეძლებული, მდიდარი 

хьал/-д-отта (-дотт, -деттар, -деттад, -

доттаргда) აგება (ააგებს), აშენება, ამოყვანა 

(მაგ., კედლისა) 

хьал/-д-увла   (-лдувл, -лдийлар, -

лдийннад, -лдувргда) სუბ. მრ. მრავალგზ. 

ზემოთ ა[მო]სვლა (ზემოთ ა[მო]ვა) 

хьал/кхахьа (-кхухь, -кхихьар, -кхихьад, -

кхухьаргда)მრავალგზ. ზემოთ ატანა 

(ზემოთ ააქვს ხოლმე) 

хьал/кхе (-кхув, -кхийр, -кхийннад, -

кхуврда) გაზრდა (გაიზრდება) 

хьалкхе/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაზრდა (გაზრდის) 

хьал/кховда  (-кховд, -кхайдар, -кхайдад, -

кховдаргда)ერთგზ. ხელის აწვდენა 

(აიწვდენს) 

хьалкховда/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)ერთგზ. აწოდება (ააწვდენს) 

хьал/кховса (-кховс, -кхайсар, -кхайсад, -

кховсаргда)ობ. მრ. ერთგზ. ასროლა 

(აისვრის), ატყორცნა 

хьал/кхосса (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда)ობ. მხ. ასროლა (აისვრის), 

ატყორცნა 

хьалла ზმნს. ზემოთ, ზევით 

хьал/лалла  (-лоалл, -лаьллар, -лаьллад, -

лоалларгда)ობ. მხ. ერთგზ.  ზევით გაგდება 

(გააგდებს) 

хьал/лахка (-лоахк, -лаьхкар, -лаьхкад, -

лоахкаргда)ობ. მრ. ერთგზ.  ზევით გაყრა 

(გაყრის) 

хьал/лаца (-лоац, -лаьцар-лаьцад, -

лоацаргда) ერთგზ. დაჭერა (დაიჭერს), 

ხელის წაშველება, ხელის მოკიდება 

хьаллета/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)მრავალგზ.  დანთება (დაანთებს 

ხოლმე), ანთება 

хьал/лехка   (-лехк, -лийхкар, -лийхкад, -

лехкаргда)მრავალგზ. ზევით გაყრა (გაყრის 

ხოლმე 

хьаллота/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. დანთება (დაანთებს), ანთება 

хьал/мала (-мол, -мелар, -меннад, -маргда)  

დალევა (დალევს) 

хьалнийс/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) გასწორება (გასწორდება), წელში 

გამართვა 

хьалохьа/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -

дергда)მოგოვება (მოაგროვებს), მოკრეფა 
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хьал/сага   (-сог, -сегар, -сегад, -

согаргда)ერთგზ. ანთება (აანთებს) 

хьал/сега  (-сег, -сийгар, -сийгад, -

сегаргда)მრავალგზ. აცოცება (აცოცდება), 

ამოცოცება 

хьал/такха  (-токх, -текхар, -текхад, -

токхаргда)  ერთგზ. ამოყრა (ამოყრის); 

გაფენა (გაფენს) 

хьал/тасса  (-тосс, -тессар, -тессад, -

тоссаргда)ობ. მხ. ერთგზ.   ამოყრა 

(ამოყრის); გაფენა (გაფენს) 

хьал/тоха (-тох, -техар, -техад, -тохаргда) 

აკვრა (ააკრავს), მიჭედება, ჩამოკიდება 

(ჩამოჰკიდებს) 

хьалтIа/-д-а (-дахь, -дера, -денад, -

дахьаргда) ზემოთ ატანა (აიტანს) 

хьалтIа—д-ада  (-дод, -дедар, -еддад, -

додаргда)ერთგზ. ზემოთ გაქცევა 

хьалтIа/-д-аккха   (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда)ობ. მხ. 

ერთგზ.ზემოთ ა[მო]ყვანა (ა[მო]იყვანს), 

ათრევა 

хьалтIа/-д-ала  (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)სუბ. მხ.  ერთგზ. ზემოთ ასვლა 

(ავა), აძვრომა, აცოცება 

хьалтIа/-д-аха (-доах, -даьхар,-даьхад, -

доахаргда)ობ. მრ. ერთგზ.ზემოთ ატანა 

(აიტანს) 

хьалтIа/кхосса (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда) ზემოთ რაიმეზე ასროლა 

(აისვრის), ატყორცნა 

хьалтIам  я(-о,-ца; -аш я) პატარა გუნდებად 

მოხარშული მჭადის ცომი 

хьа/лувца (-лувц, -лийцар, -лийцад, -

лувцаргда)მრავალგზ. დაჭერა (დაიჭერს 

ხოლმე), დაკავება 

хьалха1ზმნს. ადრე 

хьалха2ზმნს. წინ, წინიდან 

хьал/ха3  (-хов, -хайра, -хайнад, -ховргда) 

ჩაჯდომა (ჩაჯდება), დაჯდომა (დაჯდება) 

хьалхагIа  ზმნს. უფრო ადრე, პირველად, 

თავდაპირველად 

хьалха/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ.  წინ 

გაყვანა (წინ გაიყვანს), წინ გატანა 

хьалха/-д-ала  (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)სუბ. მხ. ობ. მხ.გაძღოლა 

(გაუძღვება) 

хьалха/-д-аха   ( -доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)მრავალგზ. წინ გაყვანა (წინ 

გაიყვანს ხოლმე), წინ გატანა 

хьалха/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда)სუბ. მრ. ერთგზ. გაძღოლა 

(გაუძღვება) 

хьалха/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда)მრავალგზ. გაძღოლა (გაუძღვება  

ხოლმე) 

хьалхале я (-но,-нца; - ) პირველობა 

хьалха/лелха  (-лелх, -лийлхар, -лийлхад, -

лелхаргда)მრავალგზ. წინ გავარდნა (წინ 

გავარდება ხოლმე), გასწრება 

хьалха/отта   (-отт, -эттар, -эттад, -

оттаргда)ერთგზ. წინ წარდგომა (წინ 

წარსდგება) 

хьалхара   ზედს. პირველი, მოწინავე; 

წინანდელი, უწინდელი, წინა 

хьалха/татта   (-тотт, -теттар, -теттад, -

тотаргда)ერთგზ. წინ წაწევა (წინ წასწევს); 

დასახელება, გამორჩევა 

хьалха/тетта (-тетт, -тийттар, -тийттад, -

теттаргда)მრავალგზ.  წინ წაწევა (წინ 

წასწევს ხოლმე); დასახელება, გამორჩევა 

хьалха-тIехьа   ზმნს. თანმიმდევრულად, 

ერთიმეორის მიყოლებით 

хьал/хахка   (-хоахк, -хехкар, -хехкад, -

хоахкаргда)ერთგზ. ზემოთ გაჭენება 

(ზემოთ გააჭენებს) 



 

104 

 

хьалхашка ზმნს.  წინ 

хьалхе//хьалхашке//хьалхашкахье я (-но,-

нца;-наш я) წინა მხარე, ფასადი 

хьал/хехка   (-хекх, -хийхкар, -хийхкад, -

хехкаргда)მრავალგზ. ზემოთ გაჭენება 

(ზემოთ გააჭენებს ხოლმე) 

хьал/хеца (-хец, -хийцар, -хийцад, -

хецаргда) ზემოთ გაშვება (ზემოთ 

გაუშვებს) 

хьалхо в,я(-чо,-чунцаж -йб)მდიდარი 

хьалхоа/-д-е  (-ду, -адир, -адаьд, -дергда) 

ზემოთ დასმა (ზემოთ დასვამს) 

хьалххе  ზმნს. წინდაწინ, წინასწარ 

хьал/хьа (-хьов,  -хьайра, - хьайнад,–

хьовргда) აძრობა (აძვრება); წამოწევა 

(წემოიწევა), წამოდგომა 

хьал/хьажа (-хьож, -хьежар, -хьежад, -

хьожаргда)ერთგზ. ახედვა (აიხედავს) 

хьал/хьежа   (-хьеж, -хьийжар, -хьийжад, -

хьежаргда) მრავალგზ. ახედვა (აიხედავს 

ხოლმე) 

хьалъай/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. აღება (აიღებს), აყვანა (აიყვანს); 

აწევა (ასწევს) 

хьалъ/ала (-оал, -алар, -ьннад, -аргда) თქმა 

(იტყვის), გამოთქმა (გამოთქვამს) 

хьалъий/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. აღება (აიღებს ხოლმე), აყვანა 

(აიყვანს ხოლმე) 

хьалъ/олла (-олл, -эллар, -эллад, -олларгда) 

ობ. მხ.  ერთგზ. ჩამოკიდება 

(ჩამოჰკიდებს), დაკიდება (დაჰკიდებს) 

хьалъ/охка  (-охк, -эхкар, -эхкад, -охкаргда) 

ობ. მრ.  ერთგზ.  ჩამოკიდება 

(ჩამოჰკიდებს), დაკიდება (დაჰკიდებს) 

хьалъ/эккхаде (-эккхаду, -эккхадир, -

эккхадаьд, -эккхадергда) ობ. მხ. ერთგზ. 

ზემოთ გაგდება (ზემოთ გააგდებს) 

хьалъ/эца (-эц, -ийцар, -ийцад, -эцаргда)  

აღება (აიღებს), აკრეფა 

хьалъ/язде (-язду, -яздир, -яздаьд, -

яздергда) ამოწერა (ამოწერს) 

хьам б(-о,-аца; -) გათვალვა, თვალის ცემა, 

თვალის კვრა 

хьамара ზმნს. -თვის, გამო, გულისთვის 

хьамиск я(-о,-аца; аш я) ზღმარტლი 

хьамсара  ზედს.პატივცემული, ძვირფასი 

хьамча1 д(-ас,-аца; -) წებო 

хьамча2я(-ас,-аца;-) რეზინი, კაუჩუკი 

хьан   ნაცვ. ვისი, რომლისა 

хьанаьхк  ნაცვ. ვინმე, ვიღაც 

хьандар б(-о,-ца; -аш б) ასკილი 

хьа/оза   (-оз, -эзар, -эзад, -озаргда) ერთგზ. 

გამოწევა (გამოსწევს) 

хьар მასდ.  გაღიზიანება 

хьарам  д(-о,-ца; -) ცოდვა, არამი 

хьараме//хьарама   ზედს. უპატიოსნო, 

უნამუსო; ცოდვებიანი 

хьаргIа  я (-о,-аца; -аш я) ყორანი 

хьаржакъ  я(-о,-аца;-аш я)ოროვანდი 

хьармакх  д(-о,-аца; -аш д) ვარდი 

хьарца   (хьоарц, хьаьрцар, хьаьрцад, 

хьоарцаргда) ერთგზ. მოყრა (მოაყრის), 

წაყრა 

хьарцар  მასდ. მოყრა, წაყრა 

хьарча   (хьарч, хьаьрчар, хьаьрчад, 

хьарчаргда) ერთგზ. შემოხვევა 

(შემოეხვევა), შემოკვრა 

хьаст б(-о,-аца;-аш д) წყარო 

хьаста   (хьоаст, хьаьстар, хьаьстад, 

хьоастаргда) ერთგზ. მიალერსება 

(მიუალერსებს), მოფერება, დაყვავება 

хьастам б(-о,-ца;-аш д) ლურსმანი 

хьастар  მასდ. მოფერება, დაყვევაბა, 

ალერსი 

хьатара   ზედს. შავგვრემანი 
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хьа/тасса  (-тосс, -тессар, -тессад, -

тоссаргда) ობ. მხ. ერთგზ. გამოგდება 

(გამოაგდებს), გამოსროლა (გამოტყორცნა) 

хьа/татта  (-тотт, -теттар, -теттад, -тоттаргда) 

ერთგზ.გამოწევა (გამოსწევს) 

Хьа/тоха   (-тох, -техар, -техад, -

тохаргда)ერთგზ. გამოსროლა 

(გამოისვრის); დარტყმა 

хьатIа/-д-еха (-дех, -дийхар, -дийхад, -

дехаргда) გამოძახება (გამოიძახებს), 

გამოხმობა (გამოიხმობს) 

хьатIа/-д-ижа (-дуж, -дижар, -дижад, -

дужаргда) გადმოყრდნობა 

(გადმოეყრდნობა), დაწოლა, მიწოლა 

хьаха  (хьахов, хьахайра, хьахайнад, 

хьаховргда) ახლოს დაჯდომა (ახლოს 

დაჯდება) 

хьа/хаза (-хоз, -хезар, -хезад, -хозаргда)  

გაგონება (გაიგონებს) 

хьахеда/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. გაწყვეტა (გაწყვეტს ხოლმე), 

ჭრა (ჭრის ხოლმე) 

хьа/хеца (-хец, -хийцар, -хийцад, -

хецаргда)გამოშვება (გამოუშვებს), 

გათავისუფლება 

хьа/эца   (-эц, -ийцар, -ийцад, -эцаргда) 

ერთგზ. აღება (აიღებს), გადმოღება 

(გადმოიღებს) 

хьа/язде (-язду, -яздир, -яздаьд, -яздергда) 

გამოწერა (გამოწერს, გამოიწერს), ამოწერა, 

გადმოწერა 

хьаIа1 (хьаIов, хьаIйра, хьаIайнад, 

хьаIовргда) დაგროვება (დაგროვდება), 

მოგროვება, თავის მოყრა 

хьаIа2  (хьаI, хьеIар, хьеIад, хьаIаргда) 

დალექვა (დაილექება) 

хьа/Iоа-д-е (-Iоаду, -Iоадир, -Iоадаьд, -

Iоадергда) დაგროვება (დააგროვებს), 

მოგროვება 

хьаькъехьа თანდ. შესახებ, თაობაზე, 

რისამე შესახებ 

хьаькъал  д(-о –ца; -) ჭკუა, გონება 

хьаькъал доаца    ზედს. უგუნური, 

გადარეული 

хьаькъал дола    ზედს.გონიერი, ჭკვიანი 

хьаькъалца  ზმნს. ჭკვიანად, ჭკუით, 

გონიერად, გონივრულად 

хьаьна   ზედს. ცხიამიანი; პოხიერი 

хьаьнала1  ზედს. უცოდველი, წესიერი, 

პატიოსანი 

хьаьнала2 ზმნს. პატიოსნად, წესიერად 

хьаьр/-д-аккха ( -доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ. 

გაბრაზება (გააბრაზებს), განრისხება 

хьаьр/-д-ала   (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. გაბრაზება 

(გაბრაზდება), განრისხება 

хьаьрмарг  я (-о,-аца; -) სიცრუე, ტყუილი 

хьаьрхо  в(-чо,-чунца; -й б) მეწისქვილე 

хьаьша//хьаша  в,я (-ас,-аца;-ий,б) სტუმარი 

хьаьшацIа  д(хьаьшацIенош, хьаьшацIено, 

хьаьшацIеннад) სასტუმრო, სტუმრისთის 

განკუთვნილი 

хье (хьув, хьийра, хьийннад, хьувргда) 

დარბილება (დაარბილებს), დაბეჟვა; ზელა 

(ზელს) 

хьега (хьег, хьийгар, хьийгад, хьегаргда) 

შეშურება (შურს), განცდა 

хьега/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოხიბლვა (მოხიბლავს), ცდუნება 

хье/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

შეყოვნება (შეყოვნდება), დაგვიანება 

(დაგვიანდება, დაუგვიანდება) 

хье/-д-е1  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. მოხსენება (მოიხსენებს); 

მოხსენიება (მოიხსენიებს) 
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хье/-д-е2   (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შეყოვნება (შეაყოვნებს), დაკავება 

(დააკავებს), შეჩერება (შეაჩერებს) 

хьежа1   (хьеж,хьийжар, хьийжад, 

хьежаргда) მრავალგზ. ყურება (იყურება 

ხოლმე, უყურებს ხოლმე), ცქრეა; 

დათვალიერება 

хьежа2   (хьеж,хьийжар, хьийжад, 

хьежаргда) მრავალგზ. ცდა (იცდის ხოლმე, 

უცდის ხოლმე), ლოდინი (ელოდება 

ხოლმე) 

хьежа/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. მიმართვა (მიმართავს ხოლმე), 

განკუთვნა 

хьежжа   ზმნს. თანაბრად, თანატოლად, 

თანასწორად 

хьекха  (хьекх, хьийкхар, хьийкхад, 

хьекхаргда) მრავალგზ. მკა (მკის ხოლმე), 

ხერხვა (ხერხავს ხოლმე) 

хьекха/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. ხეხვა (ხეხავს ხოლმე), რეცხვა 

(რეცხავს ხოლმე), ამოვლება 

хьем  б(-о,-аца; -) შეყოვნება, დაყოვნება, 

დაგვიანება 

хьеракIиг д (-о,-аца; -аш д)იასპი,  

хьерца  (хьерц, хьийрцар, хьийрцад, 

хьерцаргда) მრავალგზ. მოყრა (მოაყრის 

ხოლმე), წაყრა 

хьерча  (хьерч, хьийрчар, хьийрчад, 

хьерчагда) მრავალგზ. შემოხვევა 

(შემოეხვევა ხოლმე), შემოკვრა 

хьерча/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. შეხვევა (შეახვევს ხოლმე), 

შემოხვევა, შეფუთვა; ვალად აღება (ვალად 

აიღებს), ვალად მიცემა (ვალად მისცემს) 

хьеста   (хьест, хьийстар, хьийстад, 

хьестаргда) მრავალგზ. მოფერება 

(მოეფერება ხოლმე), დაყვავება 

хьеста/-д-ала  (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

მიალერსება (ეალერსება), მოფერება 

хьетт1 я(хьаттаро, хьаттарца;  хьаттараш я) 

კალო 

хьетт2 я(хьаттаро, хьаттарца;  хьаттарашя) 

სირსვილი (კანის დაავადება) 

хьетт3 я(хьаттаро,хьаттарца;  хьаттараш я) 

ზვავი, მეწყერი 

хьех  я(-о,-аца;-аш я)  ცაცხვი 

хьеха (хьех, хьийхар, хьийхад, хьехаргда) 

სწავლება (ასწავლის) 

хьехархо  в,я(-чо,-чунца;-йб) 

მასწავლებელი 

хьинар  д(-о,-ца; -) უნარი 

хьо ნაცვალ. შენ 

хьоа б(хьаьво, хьаьца; -) ტვინი 

хьоа боаца   ზედს. უტვინო 

хьоар  д(-о,-аца; -) ფქვილი 

хьоарсам  б(-о,-ца; -аш д) კალაპოტი, 

თხრილი, არხი 

хьоарча/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.შეხვევა (შეახვევს), შემოხვევა; 

შეფუთვა; სესხება (ისესხებს) 

хьоаса б(-о, -аца; -ий д) სიმინდის ქოჩორი 

хьоаста/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -

лургда) მიალერსება (მიუალერსებს) 

хьоашал д (-о,-ца; -) მეგობრობა, 

სტუმარმასპინძლობა, ნაცნობობა 

хьоашал/-д-е (-ду, -дир, -далд, -дергда) 

გამასპინძლება (გაუმასპინძლდება) 

хьовза  (хьовз, хьайзар, хьайзад, хьовзаргда) 

ერთგზ. ტრიალი (ტრიალებს); ხვევა 

(ეხვევა), დახუჭუჭება 

хьовза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ.  ტრიალი (ატრიალებს), ბრუნვა 

(აბრუნებს) 

хьовхе  я (-но,-нца; -) მთის ჩრდილოვანი 

მხარე 

хьогал  я (-о,-ца; -) წყურვილი 
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хьогга  ზმნს.  მაშინ, წინათ; უწინ 

хьог/-д-ала (-лу,-делар, -деннад, -лургда) 

მოწყურება (მოსწყურდება), წყურვილი 

(სწყურია) 

хьожа/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. მიმართვა (მიმართავს), გაგზავნა 

хьокх  я(-о,-аца; -аш я) ნანგრევი 

хьокха б(-о,-аца; -арч д) მარგილი, სარი, 

ჭოკი 

хьонк б(-о,-аца; -) ღანძილი 

хьорх  я(-ено,-енца; -) ვარჯი, კრონა 

хьоцар//хьацар  д(-о,-ца; -аш д)ოფლი 

хьоцар/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) ერთგზ. გაოფლიანება 

(გაოფლიანდება) 

хьу я(-но,-нца;-наш я) ტყე 

хьув  я(-но,-наца; -) გაღზიანებული 

ჭრილობა (გამოწვეული სიცივისგან, 

სინესტისგან) 

хьувза1  (хьувз, хьийзар, хьийзад, хьувзаргда) 

მრავალგზ. ტრიალი (ტრიალებს ხოლმე), 

ბრუნვა 

хьувза2  (хьувз, хьийзар, хьийзад, хьувзаргда) 

დართვა (დაართავს) 

хьувза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. ტრიალი (ატრიალებს ხოლმე); 

დახვევა (დაახვევს); დატანჯვა 

(დატანჯავს) 

хьувкъа (хьувкъ, хьийкъар, хьийкъад, 

хьувкъаргда) გალაღება (გალაღდება) 

(მცენარისა) 

хьувкъам б(-о,-ца; -) მოსავალი, 

მოსავლიანობა 

хьула/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

დამალვა (დაიმალება); ჩაყვინთვა 

хьула/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда)  

დამალვა (დამალავს); ჩაყვინთვა 

хьулам  б(-о,-ца;-аш д) საიდუმლო 

хьунбIар д(-о,-аца;-аш д) ტყის თხილი 

 

 

хI 

хIа1  ნაწ. სიტყვამ მოიტანა და 

хIа2 შორისდ. აი, აჰა (გამოხატავს 

მიხვედრას, გაოცებას) 

хIа3 // хахьиნაწ. ა, აიღე, მიირთვი 

хIаа//хIау  ნაწ.  კი, ჰო 

хIа-хIа  შორისდ. აბა, ჰა 

хIай  ნაცვ. რა? 

хIай-хIай   შორისდ. აბა, ჰო, ო 

хIалак/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

განადგურება (გაანადგურებს), მოსპობა 

(მოსპობს) 

хIалакь/хила (-хул, -хилар, -хиннад, -

хургда) განადგურება (განადგურდება), 

მოსპობა (მოისპობა) 

хIама1   я(-о,-ца; -аш я) საგანი, ნივთი, 

რაიმე 

хIама2  д(-о,-ца;-аш д) შემთხვევა, ამბავი, 

მოვლენა 

хIамадаа (хIама дуъ, хIама диар, хIама диад, 

хIама дуаргда) ჭამა (შეჭამს), მირთმევა 

(მიირთმევს) 

хIама кхалла (хIама кхоалл, хIама кхаьллар, 

хIама кхаьллай, хIама кхоалларгья) 

წახემსება (წაიხემსებს), წასაუზმება 

хIамма а  ნაცვ. არაფერი 

хIана   ზმნის. რატომ, რისთის, რის გამო 

хIана аьлча  კავშ. რადგან, იმიტომ რომ 

хIанги  я(-е,-еца;-еш  я) თიხის ჯამი 

хIанз   ზმნს.  ახლა, ამჟამად 

хIанз а   ზმნს.  ახლაც, ამჟამადაც 

хIанзалца // хIанзолца აქამდე, ამ დრომდე, 

ამდრომდის 

хIанзара   ზედს. ახლანდელი, 

ამჟამინდელი; თანამედროვე 

хIанзарчоа  ზმნს. ჯერჯერობით 

хIанз денз   ზმნს. ამიერიდან, დღეიდან 
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хIанзехьа  ზმნს.  ჯერ, ახლავე, 

ჯერჯერობით 

хIанзза  ზმნს. ახლახანს, სულ ახლახანს 

хIанзлехьа  ზმნს. უკვე 

хIара   ნაცვ. ყოველი, თითოეული 

хIараз/-д-аккха  (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда)ობ. მხ.  ერთგზ.  

გამოკვება (გამოკვებავს), გასუქება 

хIараз/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда)სუბ. მხ. ერთგზ.  გასუქება 

(გასუქდება) 

хIаьта1   კავშ. კი, ხოლო 

хIаьта2 ზმნს. მაშნაც კი 

хIаьта3 ნაწ. აბა როგორ 

хIаьта  а  ზმნს. სულ ერთია 

хIилла я(-о,-ца; -) ცბიერობა, ვერაგობა, 

მაცდურობა 

хIиллане  ზმნს. ცბიერად, მაცდურად 

ц 

 ца1   ნაწილ. არ 

ца2   я(-но,-наца; -) კბილი 

ца3 ზმნისწ. აწარმოებს საპირისპირო 

მნიშვნელობის სიტყვებს 

цабезам  б(-о,-ца; -) ზიზღი 

цамагар  მასდ. შეუძლოდ ყოფნა 

цамогаш хила (цамогаш хул, цамогаш хилар, 

цамогаш хиннад, цамогаш хургда) ავად 

გახდომა (ავად გახდება) 

цамца   ზედს. ფხვიერი 

царг //церг я (-о,-аца; -аш я) კბილი 

ца соццаш  ზმნს. მუდმივად, 

განუწყვეტლივ 

ца тешам б (-о,-ца; -) უნდობლობა 

цаховш   ზედს. შემთხვევითი, უცაბედი 

цаца  б(-о,-аца; -аш д) საცერი; ვარცლი 

цаI1რიცხ.  ერთი 

цIа2 ნაცვალ. ვინმე, რამე, ვიღაც, რაღაც 

цел  б (-о,-аца; -аш  д) თოხი 

цец/-д-аккха  (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ.  

გაოცება (გააოცებს), გაკვირვება, 

განცვიფრება 

цец/-д-ала  (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. გაოცება 

(გაოცდება), გაკვირვება, განცვიფრება 

цец/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მხ. მრავალგზ. გაოცება 

(გააოცებს), გაკვირვება, განცვიფრება 

цецдаьнна   ზმნს. გაკვირვებით, გაოცებით 

цец/-д-овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ.  გაოცება 

(გაოცდება), გაკვირვება, განცვიფრება 

цец/-д-увла   (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. გაოცება (გაოცდება 

ხოლმე), გაკვირვება, განცვიფრება 

цига   ზმნს. იქ, იქით, მანდ 

цигара   ზმნს. იქიდან 

цигахьа  ზმნს. იქით, იქითკენ, იმ მხარეს 

цигахьара  ზმნს. იქიდან, იქითა მხრიდან 

цигга  ზმნს. იქვე, მანდვე 

циггалца  ზმნს. იქამდე 

цийцарг  я(-о,-аца;-аш я) ციცარი 

цинца я(-о,-ца; -) კვნიტი (მაგ., მარილის 

კვნიტი) 

циск  д(-о,-аца; -аш д)  კატა 

цист   შორისდ. აცხა! (კატის გასაგდები 

შეძახილი) 

цицха  д(-о,-аца;-аш д) შხეფი, წინწკალი 

цицхолг  я(-о,-аца;-аш я) ვირთხა 

цкъа1   ზმნს. ერთხელ 

цкъа2 კავშ. ან...ან 

цкъа-дале  ჩართული სიტყვა    ჯერ ერთი 

цкъаза   ზმნს. ხან, ხანდახან, ზოგჯერ 

цкъарчоа   ზმნს. ჯერჯერობით, 

პირველჯერ, თავიდან, თავდაპირველად 

цкъаь цкъа  ზმნს. არასოდეს, არც ერთხელ 

цогал  д(-о,-ца;-аш д) მელა; ცბიერი, ვერაგი 
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цон я(-о,-аца; -аш я) სათიბი 

цу  б(-но,-наца; -) ქუმელი 

цудухьа  კავშ. ამიტომ, იმიტომ, იმის გამო 

цу сахьате  ზმნს. იმავე წამს, მაშინვე 

цхьа  ნაცვ. ვიღაც, ვინმე 

цхьайтта   რიცხ. თერთმეტი 

цхьайттаза  რიცხ. თერთმეტჯერ 

цхьаккха  ნაცვ. არავინ, არაფერი 

цхьалха   ზმნს. შილიფად 

цхьалхха   ზედს.ერთადერთი 

цхьана  ზმნს. ერთად, ერთდროულად 

цхьаннахьа  ზმნს. სადღაც 

цхьаннахьара  ზმნს. საიდანღაც 

цхьан хана  ზმნს.  ოდესღაც, როდესღაც 

цхьацца  ზმნს. სათითაოდ 

цхьаь   ზედს. ცალკე, განცალკევებით 

цхаькха  ნაცვ.  კიდევ (ერთი) 

цхьаь-цаI ზმნს. არავინ  

цI 

 

цIа1  д(цIенош, цIено, цIенцад) სახლი, 

ოთახი 

цIа2 ზმნს. შინისკენ, სახლისკენ 

цIагIа  ზმნს. შინ, სახლში 

цIагIара   ზედს. შინაური; შინიდან 

цIазапIелг  б (-о,-аца; -аш д) ნეკი (თითი) 

цIай  я(-во,-наца; -) ზეიმი, დღესასწაული 

цIайза  ზედს. ყინვიანი, ცივი, სუსხიანი 

цIаккха ზმნს. არასოდეს 

цIацкъам д(-о,-ца;-аш д) წარბი, წამწამი 

цIаьпцIилг  д(-о,-аца;-аш д) ჭრიჭინა 

цIаьскар д(-о,-ца; -) განთიადი, ცისკარი 

цIаьхха1   ზედს. უცაბედი, მოულოდნელი, 

უეცარი 

цIаьхха2 ზმნს. უცბად, მოულოდნელად, 

უეცრად 

цIе   ზედს. წითელი, ვარდისფერი; ღაჟღაჟა 

цIена1 ზედს. სუფთა 

цIена2  ზედს. ახალი 

цIенда  в(-с, цIендаьй, цIендаьца б) სახლის 

პატრონი, სახლის მფლობელი; ქმარი, 

მეუღლე 

цIен/-д-ала  (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაწმენდა (გაიწმინდება), გასუფთავება; 

თავის მართლება 

цIен/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაწმენდა (გაწმენდს), გასუფთავება 

цIеннана  я(-с, цIеннаьнаца;цIенноанойб) 

დიასახლისი; ცოლი, მეუღლე 

цIено  я(-но,-нца; -) სისუფთავე 

цIерахо  в,я(-чо,-чунца; -йб) სეხნია 

цIет  д(-о,-аца; -аш д) სკალპი ( მტრისგან 

წართმეული ნივთიერი მტკიცებულება) 

цIи1   я(цIеро, цIерца; цIераш я) ცეცხლი, 

ალი, ხანძარი 

цIи2   1) я(цIераш, цIеро, цIерца я)2) (цIеро, 

цIерца; - ) სახელი, მეტსახელი 

цIий   д(цIево, цIеца; цIеш д) სისხლი 

цIимхара   ზედს. მკაცრი, მრისხანე 

цIи тила (цIи тул, цIи тилар, цIи тилай, цIи 

туларья) სახელის დარქმევა (სახელს 

დაარქმევს) 

цIов   б(-но,-наца; -наш д) თაიგული; კონა 

цIовза   (цIовз, цIайзар, цIайзад, цIовзаргда) 

ერთგზ. წივილი (წივის), წრიპინი, 

წკმუტუნი, ჭყივილი; ჭრიალი 

цIовза/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

ერთგზ. წკმუტუნი (აწკმუტუნებს), 

წივილი (აწივლებს) 

цIог  д(-о,-аца; -арч д) კუდი 

цIогдоаца  ზედ. უკუდო 

цIогдола   ზედს. კუდიანი 

цIогIа  д(-о,-аца;-арч  д) ყვირილი, 

ღრიალი, კივილი, ტირილი, ქვითინი 

цIогIа детта   (цIогIа детт, цIогIа дийттар, 

цIогIа дийттад, цIогIа деттаргда) 

მრავალგზ. ყვრილი (ყვირის), კივილი 

(კივის) 



 

110 

 

цIогIа тоха (цIогIа тох, цIогIа техар, цIогIа 

техад, цIогIа тохаргда) ერთგზ. დაყვირება 

(დაიყვირებს), კივილი, ღრიალი 

цIока д(цIеко, цIекаца;-аш  д) ტყავი 

цIокъ  д(-о,аца;-арч,- д) ჯიქი 

цIокъа-лом  д(-о,-аца; -аш д) ვეფხვი 

цIолак  я(-о,-аца;-аш я) ძირმაგარა 

цIон  я(-о,-аца; -аш я) ერთგვარი ბუჩქნარი 

цIонг//цIонк   д(-о,-аца;-аш д) ჭიპი 

цIора  д (-о,-аца; -ш  д)ქისა 

цIувза  (цIувз, цIийзар, цIийзад, цIувзаргда) 

მრავალგზ. წკმუტუნი (წკმუტუნებს 

ხოლმე), წრიპინი, წივილი; ჭრიალი 

цIувза/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. წკმუტუნი (აწკმუტუნებს 

ხოლმე), წრიპინი, წივილი, ჭრიალი 

цIулла  ზმნს. მაზეგ (დღეიდან მეოთხე 

დღეს) 

цIулцIумоака  ზმნს.  დღეიდან მეექვსე 

დღეს 

цIумоака  ზმნს. დღეიდან მეხუთე დღეს 

цIунтара ზმნს. თავდაყირა, ყირაზე, 

ყირამალა 

цIунто  б(-с,-ца; -рч  д)  ცხვარი (მამალი, 

ერთი წლისა) 

 

ч 

ча1   д(-но,-наца; -) ბზე 

ча2   я(я) чарч, чайво, чаца  დათვი 

чайбоал  б(-о,-аца,-аш  б) შოთხვი 

чайбуц я(чайбаьцо, чайбаьцаца; -) ბოტ. 

თხაწართხალა 

чайтонг  я(-о,-аца;-аш я) ბელი 

чайчил   я(-о,-аца;-аш я) გვიმრა 

чакх1    ზმნს.  გამჭოლი, შორის 

чакх2ზმნისწინი  გამოხატავს მოქმედების 

მიმართებას რაიმის შიგნით 

чакх|-д-|аккха  (-доаккх, -даьккхар,  -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ.  

გაყრა (გაუყრის); დამთავრება 

(დაამტავრებს), ბოლომდე მიყვანა, რამეში 

გატარება 

чакх|-д-|ала  (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. რაიმეში გავლა 

(გაივლის), დამთავრება (დაამთავრებს) 

чакх|-д-|аха  (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ.  მრავალგზ.  შესრულება 

(შეასრულებს ხოლმე), ასრულება 

(აასრულებს ხოლმე); რაიმეში გატარება 

чакх|-д-|овла  (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ.  რაიმეში გავლა 

(გაივლის), დამტავრება (დამთავრდება) 

чакх|-д-|увла   (-дувл, -дийлар, -дувргда) 

მრავალგზ. შესრულება (შეასრულებს 

ხოლმე), ასრულება (ასრულდება ხოლმე) 

чаккхам  я(-о,-ца; -аш я) საკეტი (იარაღისა) 

чакхъ|эккха  (-эккх, -ийккхар, -ийккхад, -

эккхаргда) სუბ. მხ. ერთგზ. რაიმეში 

გარბენა (გაირბენს), გაძვრომა (გაძვრება), 

გასხლტომა (გასხლტება) 

чам  б (-о,-аца; -) გემო 

чамбоаца    ზედს. უგემური 

чамбола   ზედს. გემრიელი 

чамза   ზედს. უგემური 

чами  б(-е,-еца; -еш д) ჯამი, თასი; კასრი 

чанкъорг  я(-о, -аца; -аш я) ბუნაგი 

чарахь  в(-а,-аца; -аш  б)მონადირე 

чарх  я(-о,-аца; -аш я) თვალი, ბორბალი 

чахар  я(-о,-аца; -аш я) ჭარხალი (საჭმელი) 

чаьтар  д(-о,-ца; -аш д) კარავი, ფარდული 

че1   ზმნს. უბეში 

че2   я(-но,-ца; -) ლხინი, ნადიმი, ღრეობა 

че3   я(-но,-нца; -) მუცელი, კუჭი 

че4   я(-но,-нца; -) ინტერიერი 

черма   я(-о,-аца; -аш я) ხის კასრი 
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чекха1    ზედს. სწრაფი, ჩქარი 

чекха2   ზმნს. ჩქარა, სწრაფად 

чил1  я (-о,-аца; -) ნახერხი, ნაქლიბი 

чил2   б(-о,-аца; -) ფერფლი 

чил3   я(-о,-аца; -аш я) მტვერი (წისქვილში) 

чилла б(-о,-аца; -аш д)  აბრეშუმის ძაფი 

чиллан-нIана//саллар   б(-о//-о, -аца//-ца, -

ий//-аш  д) აბრეშუმის ჭია 

чинг   я(-о,-аца; -) პულსირებადი ტკივილი 

чич1   д(-о,-аца; - ) ქერტლი 

чич2    д(-о,-аца; -) ქატო 

чкъаара  б(-о,-аца; -ийд) თევზი 

чкъорд  я(-о,-аца; -аш я) ტოროლა 

чкъор // чкъорт  я(-о,-аца; -аш я) ქერქი 

чкъорма/-д-аккха  (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ.  

გაფცქვნა (გაფცქვნის), ქერქის შემოცლა 

чкъорма|-д-|ала  (-доал, -даьлар, -даьннад, 

-даргда) სუბ. მხ. ერთგზ.   გაფცქვნა 

(გაიფცქვნება), ქერქის შემოცლა 

чо  б (-но,-наца,-ш//-чеш  д) თმა; ჯაგარი 

чоабол  я(-о,-аца; - ) ჩორთი 

чоала    ზედს. ლურჯი 

чоалцаб  я(-о,-аца; -аш я) ჩაცმა 

чоалх   я(-о,-аца; -аш я) სირთულე 

чов  я(-но,-аца; -наш я) ჭრილობა 

чов е (чов ю, чов ийр, чов яьй, чов ергья) 

დაჭრა (დაჭრის) 

човха|-д-|е1  (-ду, -дир, -дергда) ერთგზ. 

დაჭრა (დაჭრის), დაკოდვა; გაფუჭება 

човха|-д-|е2  (-ду, -дир, -даьд,-дергда) 

ერთგზ. დატუქსვა (დატუქსავს), გაწყრომა; 

შეშინება 

човхам  б (-о,-ца; - ) მუქარა, ლანძღვა 

чолакхал  д (-о,-ца; - ) სიმახინჯე 

чон  д (-о,-ца; - ) თუჯი 

чоп б(-о,-аца; -аш  б) ქაფი 

чопилг б (-о,-аца; -аш д) ღილი 

чорпа  я (-о,-аца; - ) ბულიონი 

чот   я (-о,-аца; - ) ანგარიში 

чот е (чот ю, чот йир, чот яьй, чот ергья) 

დათვლა (დათვლის) 

чу1  თანდ. გამოხატავს მოქმედების 

მიმართულებას რიმის შიგნით ან ზემოდან 

ქვემოთ, -ში 

чу2   ზმნისწინი, გამოხატავს 

მიმართულებას რაიმის შიგნით, -შე 

чу3 ზმნს. შიგნით, შიგ 

чу4 ზმნს. შინისკენ 

чу/биза (-буз, -бизар, -бизаб, -бузаргба) 

ჩასვლა (ჩავა), მნათობებისა 

чу|-в-|ада (-од, -едар, -еддав, -одаргва)სუბ. 

მხ. ერთგზ. შემორბენა (შემოირბენს), 

შერბენა (შეირბენს) 

чугIертар მასდ. შეტევა, თავდასხმა 

чугIерта   (чугIерт, чугIийртар, чугIийртад, 

чугIертаргда)მრავალგზ.  შე[მო]ჭრა 

(შე[მო]იჭრება), შე[მო]ღწევა, შე[მო]ტევა 

чу/гIорта   (-гIорт, -гIертар, -гIертад, -

гIортаргда)ერთგზ. შე[მო]ჭრა 

(შე[მო]იჭრება), შე[მო]ღწევა, შე[მო]ტევა 

чугIолла  ზმნს. რაიმით, რაიმეში გავლით 

чу|-д-|а(-дахь, -дера, -денад, -

дахьаргда)ერთგზ. შეტანა (შეიტანს), 

შემოტანა 

чу|-д-|ада   (-дод, -дедар, -деддад, -

додаргда)ერთგზ. შერბენა (შეირბენს), 

შემორბენა 

чу|-д-|ала1   (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) ერთგზ. შესვლა (შევა), შემოსვლა 

чу|-д-|ала2  (-ду, -делар, -деннад, -лургда) 

ერთგზ. ჩაბარება (ჩააბარებს) 

чу|-д-|ала3   (-доалл, -даьллар, -даьллад, -

доалларгда) სუბ. მხ. ერთგზ.  მყოფობა 

(იმყოფება), რაიმეში ყოფნა 
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чу|-д-|аха1   (-дола, -дахар, -дахад, -

гIоргда)ერთგზ. ვიზიტით წასვლა (წავა) 

чу|-д-|аха2 (-долх, -дахар, -дахад, -горгIда) 

ერთგზ. შინ შესვლა (შევს), შინისკენ 

წასვლა 

чу|-д-|аха3   (-долх, -дахар, -дахад, -горгIда) 

ერთგზ. შესვლა (შევა) 

чу|-д-|ахка1  (-доагIа, -даьхкар, -даьхкад, -

доагIаргда) ობ. მრ. ერთგზ. დაბრუნება 

(დაბრუნდება), შინ წასვლა 

чу|-д-|ахка2   (-доахк, -даьхкар, -даьхкад, -

доахкаргда) ობ. მრ. ერთგზ.  მყოფობა 

(იმყოფება), რაიმეში ყოფნა 

чу|-д-|ахка3   (-дохк, -дехкар, -дехкад, -

дохкаргда) ობ. მრ.  ერთგზ.ჩალაგება 

(ჩაალაგებს), ჩაწყობა 

чу|-д-|ахьа (-хьо, -дихьар, -дихьад, -

хьоргда) ერთგზ. შინ წაღება (წაიღებს), 

შეტანა 

чу|-д-|ерзаде1  (-дерзаду, -дерзадир, -

дерзадаьд, -дерзадергда) დაბინავება 

(დააბინავებს)  

чу|-д-|ерзаде2  (-дерзаду, -дерзадир, -

дерзадаьд, -дерзадергда) შემოღობვა 

(შემოღობავს), შემოზღუდვა 

чу|-д-|ерзаде3  (-дерзаду, -дерзадир, -

дерзадаьд, -дерзадергда) მოსავლის აღება 

(აიღებს), დაბინავება 

чу|-д-|етта  (-детт, -дийттар, -деттаргда) 

ჩასხმა (ჩაასხამს) 

чу|-д-|ига  (-дуг, -дигар, -дигад, -дугаргда) 

ერთგზ. შეყვანა (შეიყვანს) 

чу|-д-|овла (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ.  ერთგზ.  შესვლა (შევა), 

შემოსვლა 

чу|-д-|ожа  (-дож, -дежар, -дежад, -

дожаргда) ობ. მხ. ერთგზ. ჩავარდნა 

(ჩავარდება), ჩამოვარდნა 

чу|-д-|ожаде   (-дожаду, -дожадир, -

дожадаьд, -дожадергда) ერთგზ.  ჩაგდება 

(ჩააგდებს), ჩამოგდება 

чу|-д-|олла (-долл, -деллар, -деллад, -

долларгда) ობ. მხ.  ერთგზ. დამწყვდევა 

(დაამწყვდევს), რაიმეში მოთავსება 

чу|-д-|отта (-дотт, -деттар,  -деттад, -

доттаргда) ერთგზ. ჩასხმა (ჩაასხამს) 

чураш  я(-а,-ца; - ) შიგანი, შიგნეული 

чура თანდ. შინა, შიგნისა 

чура|-д-|аккха1  (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. 

ამოღება (ამოიღებს), ამოძრობა, ამოთრევა 

чура|-д-|аккха2  (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. 

ამოგდება (ამოაგდებს), ღრძობა 

чура|-д-|ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. ამოგდება 

(ამოვარდება), ღრძობა 

чурт  д(-о,-аца; -аш д) ძეგლი, საფლავის ქვა 

чу/сатта   (-ссот, -сеттар, -сеттад, -соттаргда) 

ერთგზ. ჩაზნექა (ჩაიზნექება) 

чу/сетта   (-сетт, -сийттар, -сийттад, -

сеттаргда) მრავალგზ. ჩაზნექა (ჩაიზნიქება 

ხოლმე) 

чу/ха (-хов, -хайр, -хайнад, -ховргда) სუბ. 

მხ. ერთგზ. ჩაჯდომა (ჩაჯდება) 

чухь  თანდ. -ში 

чу //чухь  ზმნისწ., გამოხატავს რაიმეში 

შესვლას ან მყოფობას 

чухье  я(-но,-нца; -наш я) შინა ნაწილი; 

შიგანი, შიგნეული 

чхар я(-о,-аца; -аш я) კლდე 

чхьагIард(-о,-аца; -аш д) ღვინო 

чхьовка  я(-о,-аца; -арчий  я)  ჭილყვავი 

чхьонкар  я(-о, -аца; -аш я) კეტი, ხელკეტი, 

კომბალი 
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чI 

чIаба  я(-о,-аца; -аш я) ნაწნავი, დალალი 

чIагарг1  д(-о,-аца; -аш д) მერცხალი 

чIагарг2    я(-о,-аца; -аш я) მაქო (საქსოვი 

დაზგისა) 

чIагIашк   д(-о,-аца; -аш д) მაქო (საკერავი 

მანქანისა) 

чIама1   ზედს. ნიკორა (თეთრი ნიშანი 

ცხენის შუბლზე) 

чIама2   ზედს. ბალანგამოცვლილი 

чIархаьнна რიგიანი, წესიერი 

чIахка1   (чIахк, чIахкар, чIахкад, 

чIахкаргда) ერთგზ. ასლუკუნება 

(ასლუკუნდება), განაწყენება 

(განაწყენდება) 

чIахка2   (чIахк, чIахкар, чIахкад, 

чIахкаргда) ერთგზ. უკან გაწევა (უკან 

გაიწევს) 

чIастарг //чIаштарг  д(-о,-аца; -аш д) 

კოწახური 

чIачкIа/-в-ала (-воал, -ваьлар, -ваьннав, -

варгва) მოღუშვა (მოიღუშება) 

чIаьпилг  д(-о,-аца; -аш д) ხაჭაპური 

чIега  б (-о,-аца; -аш д) კლიტე, ბოქლომი 

чIега болла    (чIега болл, чIега беллар, чIега 

беллаб, чIега болларгба) ერთგზ. დაკეტვა 

(დაკეტავს) 

чIенг  я(-о,-аца; -аш я) ნიკაპი 

чIий  б(-но,-наца; -наш д) ზუმბა; ღერძი, 

ღერო; წნელი, მავთული 

чIим   б(-но,-наца; -наш д) ბოტ. ჭყიმი 

чIингаш  б(-а,-ца; - ) ცხოველის 

გამაფრთხილებელი ღრენა 

чIинжаргIа  я (-о,-аца; -аш я) ანწლი 

чIиркх   я(-о,-аца; -аш я) კოღო, მუმლი, 

ქინქლა 

чIоагIа1ზმნს. ძალიან, ფრიად 

чIоагIа2  ზედს.  მაგარი, მტკიცე 

чIоагI/-д-ала (-Iлу, -делар, -деннад, -

лургда)გამაგრება (გამაგრდება), 

განმტკიცდება 

чIоагI/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გამაგრება (გაამაგრებს), განმტკიცება 

чIоад  д(-о,-аца; -аш д) დუქარდი (დიდი 

მალრატელი ცხვრის საპარსად) 

чIоб  я(-о,-аца; -аш я)ზოოლ. წყლის ბუღა 

чIож  я(-е,-еца; -еш я) ხეობა 

чIонак   я(-о,-аца; -аш я) კოკორი; რქა, 

ყლორტი 

чIондарг  я(-о,-аца; -аш я) ჭიანური 

чIорак  д(-о,-аца; -аш д) ბლითი, ბუბლიკი 

чIуг1  я(-о,-аца; чIовгаш я) ბეჭედი 

чIуг2  я(-о,-аца; чIовгаш я) რგოლი (ჯაჭვის 

პერანგისა) 

 

 

 

 

ш 

 

ша  б(-,-но,-нца) ყინული, სეტყვა 

шай д(-шаьво, шаьца; -нашд) შაური 

шаккхе  რიცხ. ორივე 

шакIа  б(-о,-аца; - ) მარმარილო, გრანიტი 

шал  д(-о,-аца; - ) ტილო (ლეიბისა) 

шалта  я(-о,-аца; -аш я) ხანჯალი 

шапша // шалфи   я(-о,-ца; -аш я) ატამი 

шар  д(-о,-аца; - ) დო 

шарбал   я(-о,-ца; -аш я) შარვალი 

шарша   (шарш,шершар, шершад, 

шершаргда) ერთგზ. სრიალი (სრიალებს), 

სხლეტა (სხლტება) 

шаршал   д (-о,-ца; -аш д) შაშვი 
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шахьар  я(-о,-ца; -аш я) ქალაქი, 

დასახლებული პუნქტი 

шаькъа  д (-о,-ца; -аш д) მელანი 

шаьра1    ზედს. სწორი, გლუვი 

шаьра2 ზმნს. მშვენივრად, საუცხოოდ 

шаьра аре  я(-но, -нца; -наш я) ვაკე, ბარი 

шаьр/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

გასწორება (გასწორდება), მოსწორება 

(მოსწორდება) 

шаьр/-д-е1  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გასწორება (გაასწორებს), მოსწორება 

(მოასწორებს) 

шаьр/-д-е2  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დასწავლა (დაისწავლის) 

ше  ნაცვ. თვითონ 

шедилг // шедолг   я(-о,-ца; -аш я) 

სალამური 

шекар  д (-о,-ца; - ) შაქარი 

шеквоацаш  ზმნს. უშიშრად, 

აუღელვებლად 

шек/-д-аккха  (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ.  

დაეჭვება (დააეჭვებს), შეყოყმანება 

шек/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ. დაეჭვება 

(დაეჭვდება), შეყოყმანება 

шек/-д-аха (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. დაეჭვება (დააეჭვებს 

ხოლმე) 

шек/-д-овла  (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ.  ერთგზ. დაეჭვება 

(დაეჭვდება) 

шек/-д-увла (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. დაეჭვება (დაეჭვდება 

ხოლმე) 

шеко  я (-но,-нца; - ) ეჭვი 

шел/-д-ала  (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაცივება (გაცივდება) 

шел/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) გაცივება 

(გააცივებს) 

шелъ/яла (-лу, -елар, -еннай, -лургья) 

აცივება (აცივდება) 

шера   ზედს. ფართო, განიერი 

шер-шера1 ზედს. ყოველწლიური 

шер-шера2ზმნს. ყოველწლიურად 

шера йола   ზედს. წლიური, წლისა 

шерг  д(-о,-аца; -аш д) ნაწლავი 

шер/-д-ала  (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაფართოება (გაფართოვდება), 

გაგანიერება 

шер/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაფართოება (გააფართოვებს), გაგანიერება 

шерша  (шерш, шийршар, шийршад, 

шершаргда) მრავალგზ.  სრიალი 

(სრიალებს ხოლმე), სხლეტა (სხლტება 

ხოლმე) 

ше-ше  ნაცვ. ყოველი, თითოეული 

ши  бIаь  რიცხ. ორასი 

ши  бIаьзза რიცხ. ორასჯერ 

ший  ნაცვ. თავისი, თავიანთი 

шийла1 ზედს. ცივი, სუსხიანი, ყინვიანი 

шийла2   ზმნს. ცივა, ყინავს 

шийтта  რიცხ. თორმეტი 

шийттаза  რიცხ. თოერმეტჯერ 

шийттазлагIа რიცხ. მეცამეტეჯერ 

шийханна  ზმნს. დროულად, დროზე, 

თავის დროზე 

шинар1  д(-о,-ца; - ) სამშაბათი 

шинар2   д(-о,-ца; -аш д) დეკეული 

шира   ზედს. ძველი, ძველებური 

шир/-д-ала  (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაცვეთა (გაცვეთს), გაფუჭება 

ширткъа//шорткъа //шурткъа   д(-о,-ца; -аш 

д) სინდიოფალა 

шиш  б(-о,-аца; -аш б) ერთგვარი ბუჩქი 

შხამიანი ფოთლებით 

шишша  ზმნს. ორ-ორად, წყვილად 
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шиъ  რიცხ. ორი 

шо  ნაცვ. თქვენ 

шоа б (-шоаво, ца; - ) დვრიტა 

шоага   ზედს. ხორკლიანი, მქისე 

шоакъ //шокъ  я(-о,-аца; - ) ექსტაზი, 

აზარტი 

шоана  ნაცვ. თქვენ (მიც. ბრ.) 

шоатта  д ( -о,-аца; - )  შაბათი 

шовда д(-о,-аца; -аш д) წყარო 

шовзткъа  რიცხ. ორმოცი 

шовлакх  д(-о,-аца; -аш д) აბრეშუმის 

თავსაფარი 

шод1  я(-о,-аца; -амаш я) შოლტი, მათრახი 

шод2    я(-о,- аца; -аш я) ნერწყვი 

шод3  б(-о,-аца; -амаш  д) კვანძი; ნუჟრი, 

როჯი 

шода  д(-о,-аца; -аш д) ფიწალი 

шозза  რიცხ. ორჯერ 

шок  я(-аро,-арца; -арч я) სტვენა 

шокьетта  (шокьетт, шокйийттар, 

шокйийттай, шокьеттаргья) სტვენა 

(დაუსტვენს ხოლმე) 

шок тоха (шок  тох, шок техар, шок техай, 

шок тохаргья) სტვენა (დაუსტვენს) 

шолкъ   я(-о,- аца;-аш я) ხვლიკი 

шоллагIа  რიცხ. მეორე 

шолх1  я(-о,- аца; -аш я) შოთხვი 

шолх2   д(-о,-аца; -аш д) ბურბუშელა, 

ნაფოტი 

шолха   ზედს. ორმატი, ორფა 

шорал  я(-о,-ца; - ) სიგანე 

шорта1    ზედს. ნელი, წყნარი 

шорта2 ზმნს.  ნელ-ნელა, წყნარად, 

ფრთხილად 

шортта1ზმნს. უხვად, ბარაქიანად 

шортта2  ზედს. უხვი, ბარაქიანი 

шоршал   я (-о,- аца; -аш я) შაშვი 

шу1  д( шеро, шерца;  шераш   д)წელი, 

წელიწადი 

шу2    д(-но, -нца; наш  д)ტაბლა, მაგიდა ( 

шу3    д(-но, -нца; наш  д)სამფეხა ტაბლა 

шу4    б (-но, -нца;  наш  б)დედალი ჯიხვი 

шув1     б (-но, -нца; наш  д) ზოლი 

шув2    б (-но, -нца; наш  д) ზეგანი 

шув3    я (-но, -нца; наш  я)  ფლატეებიანი 

ნაპირი 

шун  ნაცვ. თქვენი 

шура  я(-о,-аца; - ) რძე 

шурдол  я(-о,-аца; -аш я) შურდული 

шуча   в,я (-о,-аца; -ий,  б) ბიძაშვილი 

(დედის მხრიდან) 

шуша   я(-о,-аца; -аш я) ბოთლი 

э 

 

эбарг  в(-а,-аца; -аш б) აბრაგი 

эг  я(-о,-аца; -аш я) სალესი ქვა 

эга   (эг,ийгар, ийгад, эгаргда) მრავალგზ. 

რხევა (ირხევა), რწევა (ირწევა) 

эгIа1ზმნს. ქვემოთ, ქვევით, დაბლა; 

არასაპატიო ადგილი 

эгIа2  (егI, ийгIар, ийгIад, эгIаргда) 

წაჩხუბება (წაეჩხუბება), წაკიდება 

(წაეკიდება) 

эгIаз/-д-аха  (-дода, -дахар, -дахад. -гIоргда) 

განრისხება (განრისხდება), გაბრაზება 

эгIаз/-д-ига  (-дуг, -дигар, -дигад, -

дугаргда)ერთგზ.  განრისხება 

(განარისხებს), გაბრაზება 

э/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) შერევა 

(შეურევს), არევა, შეზავება 

эзар  რიცხ. ათასი 

эздел  д(-о,-аца; - ) ზრდილობა, 

თავაზიანობა, ზნეობა 

эзарза   რიცხ. ათასჯერ 

экаме   ზედს. მგრძნობიარე, მტკივნეული 

эккха/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) ობ. მხ.  

ერთგზ. გაგდება (გააგდებს), გაყრა 

эл1 я(-о,-ца; -аш я) ხვავი, გროვა 
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эл2  я(-о,-ца; -аш я) ყამირი, უხნავი ადგილი 

элг я(-о,-ца; -аш я) თაფლის პური 

элтар  я( -о, -ца; - ) კრაველი 

элча  в(-но, -анца; - ) მოციქული, ღვთის 

წარმომადგენელი 

эмчиг  в,я (-о,-аца,-аш  б) ძუძუმტე 

энгар  я(-о,-ца; -аш я) მეტოქე 

(მრავალცოლიანობისას ერთი ცოლი 

მეორისთვის) 

эппаз  д(-о,-аца; -аш д) აბაზი, ოცი თეთრი 

эр1д(-о,-аца; -аш д) მწერვარი 

эр2 д(-о,-аца; - ) კავშირი, ურთიერთობა 

эр3  я(-о,- аца; - )  წუნი 

эрга    ზედს.სხვაგვარი, განსხვავებული, 

ახალი 

эрз1   б(-о,-аца; -аш  д) ლელქაში 

эрз2   б(-о,-аца; -аш  д) შაქრის ლერწამი 

эсала1    ზედს. მშვიდი, უწყინარი; მხდალი, 

ლაჩარი; მორჩილი, დამჯერი 

эсала2   ზმნს. მშვიდად, უწყინრად, 

მორჩილად 

эскар   д (-о,-ца; -аш д) ჯარი, არმია 

эсти  д(-е,-еца; -еш д) შვინდი 

эттIа   (эттI, ийттIар, ийттIад, эттIаргда) 

მრავალგზ. გახევა (გაიხევა), დაგლეჯა 

эттIа/-д-е   (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მრავალგზ. გახევა (გახევს), დაგლეჯა 

эхь д(-о,-аца; - ) სირცხვილი 

эхь-бехк   д(-о,-аца; - ) პასუხისმგებლობა 

эхь да  ზმნს. სირცხვილია 

эхь/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

შერცხვენა შეარცხვენს), სახელის გატეხა, 

თავის მოჭრა 

эхь хета (эхь хет, эхь хийтар, эхь хийттад, 

эхь хетаргда) შერცხვენა (რცხვენია, 

ერცხვინება, ირცხვენს) 

эша1 (эш, ийшар, ийшад, эшаргда) წაგება 

(წააგებს), დანებება (დანებდება) 

эша2 (эш, ийшар, ийшад, эшаргда) 

დაჭირვება (დასჭირდება), მონდომება 

(მოუნდება) 

эша/-д-е (-ду, -дир-даьд, -дергда) 

დამარცხება (დაამარცხებს), დამორჩილება, 

დაპყრობა 

эшац  ზმნს. არაა საჭირო 

 

ю 

 

юа   ზედს. საჭმელი 

юв  я(овро, овраца; овраш  я) სადგისი 

ювргIа  б(-о,-аца; -аш  д) საბანი 

ювса (ювс, йийсар, йийсай, ювсаргья) იხ. 

дувса 

ювха (ювх, йийхар, йийхай, ювхаргья) იხ. 

дувха 

ювца1  (ювц, йийцар, йийцай, ювцаргья) 

დაწვნა (დაწნავს) 

ювца2  (ювц, йийцар, йийцай, ювцаргья)იხ. 

дувца 

юзае (юзаю, юзайир, юзаяьй, юзаергья) 

გაძღომა (გააძღობს) 

юккъера  ზმნს. შუიდან 

юкъ  я(-о,-аца; -йовкъаш  я) ტიხარი; 

შუალედი (დროისა) 

юкъара  ზედს. საერთო, ერთობლივი 

юкъархо  в,я (-чо,-чунца, -й  б)შუამავალი, 

მაკლერი 

юкъе1  ზმნს. შუაში 

юкъе2   თანდ. შუაში 

юкъе/гIерта    (-гIерт, -гIийртар, -гIийртад, -

гIердаргда) მრავალგზ. ჩარევა (ჩაერევა 

ხოლმე) 

юкъе/-д-аккха  (-доаккх, -даьккхар, -

аьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ. ერთგზ.  

ჩართვა (ჩართავს), ჩამატება, გამოტანა 

(შუაში), გამოყვანა 
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юкъе/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ. ერთგზ.  ჩართვა 

(ჩაერთვება), ჩამატება, გამოტანა (შუაში) 

юкъе/-д-аха1   (-дода, -дахар, -дахад, -

гIоргда) ობ. მრ. ერთგზ. ჩარევა (ჩარევს) 

юкъе/-д-аха2    (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда)ობ. მრ. მრავალგზ.შეტანა 

(შეიტანს), შემოტანა; ჩანერგვა 

юкъе/-д-ехка (-дехк, -дийхкар, -дийхкад, -

дехкаргда) მრავალგზ. ჩადება (ჩადებს 

ხოლმე), შეტანა, გახვევა 

юкъе/-д-ижа (-дуж, -дижар, -дижад, -

дужаргда) შუაში დაწოლა (შუაში დაწვება), 

შუაში ჩაწოლა 

юкъе/-д-оаладе    (-доаладу, -доаладир, -

доаладаьд, -доаладергда) ერთგზ. რაიმეში 

შეტანა (შეიტანს), რაიმეში შემოტანა 

юкъе/-д-овла   (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ.  ერთგზ.   ჩართვა 

(ჩაერთვება), ჩაბმა (ჩაებმევა) 

юкъе/-д-олла (-долл, -деллар, -деллад, -

долларгда) ობ. მხ.  ერთგზ. გახვევა 

(გახვევს), ჩადება (ჩადებს) 

юкъе/-д-охка (-дохк, -дехкар, -дехкад, -

дохкаргда) ობ. მრ.  ერთგზ. ჩადება 

(ჩადებს), გახვევა (გაახვევს) 

юкъе/лелха  (-лелх, -лийлхар, -лийлхад, -

лелхаргда) მრავალგზ. გაწყვეტინება 

(გააწყვეტინებს ხოლმე), შევარდნა 

юкъе/оза (-оз, -эзар, -эзад, -озаргда) ერთგზ. 

ჩაბმა (ჩააბამს), ჩართვა (ჩართავს), 

მიზიდვა 

юкъер/-д-аккха ( -доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. 

გარიცხვა (გარიცხავს), ამორიცხვა, 

რაიმიდან გამოყვანა 

юкъер/-д-ала   (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ.  ერთგზ. გასვლა (გავა), 

გამოსვლა (გამოვა), მიტოვება (მიატოვებს) 

юкъе/хьарча   (-хьарч, -хьарчар, -хьаьрчад, -

хьарчаргда) ერთგზ. რაიმეში გახვევა 

(გაეხვევა) 

юкъ е (юкъ ю, юкъ йир, юкъ яьй, ююкъ 

ергья) გადატიხრვა (გადატიხრავს) 

юкъ-юкъе  ზმნს. შენაცვლებით, რიგ-

რიგობით 

юкъ-юкъера  ზმნს. ხანდახან, რიგის 

დაუცველად 

юрт  я(-о,-аца; -аш я) სოფელი, აული 

юртара    ზედს. სოფლისა,  სოფლური 

юстар/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. 

განზე გახმობა (განზე გაიხმობს), 

განმარტოება; განდევნა 

юстар/-д-ала  (-доал, -даьлар, -даьннад, -

даргда) სუბ. მხ.  ერთგზ.   განმარტოება 

(განმარტოვდება), განცალკევება, განზე 

გასვლა 

юстар/-д-аха  (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. განცალკევება 

(განაცალკევებს), განზე გაყვანა 

юстар/-д-овла  (довл, даийлар, дайннад, 

довргда) სუბ. მრ.  ერთგზ. განცალკევება 

(განცალკევდება), განზე გასვლა 

юстар/-д-увла  (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда) მრავალგზ. განცალკევება 

(განცალკევდება ხოლმე), განზე გასვლა 

юха   ზმნს. ისევ, კვლავ, ხელახლა, კიდევ 

юхаа/ла  (-оал, -аьлар, -аьннад, -аргда) 

ერთგზ. გამეორება (გაიმეორებს) 

юха/-д-аккха  (-доаккх, -даьккхар, -

даьккхад, -доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ. 

დაბრუნება (დაიბრუნებს, დააბრუნებს), 

უკან წაღება 

юхадала  (-доал, -даьлар, -даьннад, -даргда) 

ერთგზ. დაბრუნება (დააბრუნებს) 
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юха/-д-аха1 (-дода, -дахар, -дахад, -горгIда) 

ერთგზ. დაბრუნება (დაბრუნდება), უკან 

წასვლა 

юха/-д-аха2   (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ.  მრავალგზ.  გამოყვანა 

(გამოიყვანს) 

юха/-д-аха3 (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) მრავალგზ. გამორთმევა 

(გამოართმევს), წართმევა 

юха/-д-ахка1 (-дохк, -дехкар, -дехкад, -

дохкаргда) ობ. მრ.  ერთგზ.  უკან გადატანა 

(უკან გადაიტანს), თავის ადგილას 

დაბრუნება 

юха/-д-ахка2      (-доагIа, -даьхкар, -

доагIаргда)ერთგზ. უკან დაბრუნება 

(დაბრუნდება) 

юха/-д-ахьа  (-хьо, -дихьар, -дихьад, -

хьоргда)ერთგზ. უკან წაღება (უკან 

წაიღებს) 

юха/-д-е1 (-дув, -дийр, -дийннад, -дувргда) 

ხელმეორედ დათესვა (ხელმეორედ 

დათესავს), ხელმეორედ დარგვა 

юха/-д-е2  ( - ду, - дир, -даьд, - дергда) 

გადაკეთება (გადააკეთებს) 

юха/лалла  (-лоалл, -даьллар, -лаьллад, -

лоалларгда)ობ. მხ.  ერთგზ. უკან გაგდება 

(უკან გააგდებს), უკან გაბრუნება 

юха/лехка  (-лехк, -лийхкар, -лийхкад, -

лехкаргда)მრავალგზ. უკან გაყრა (უკან 

გაყრის) 

юхалург   ზმნს. სეხად 

юха/тоха  (-тох, -техар, -техад, -

тохаргда)ერთგზ. დარტყმით უკუგდება 

(უკუაგდებს), შურისგება 

юха/тувса   (-тувс, -тийсар, -тийсад, -

тувсаргда)მრავალგზ. უკან გასროლა (უკან 

გაისვრის), უკან გატყორცნა 

юха/хатта  (-хоатт, -хаьттар, -хаьттад, -

хоаттаргда)ერთგზ. ხელახლა კითხვა 

(ხელახლა ჰკითხავს) 

юха/хьажа   (-хьож, -хьежар, -хьежад, -

хьожаргда)ერთგზ. უკან გახედვა (უკან 

გაიხედავს) 

юха/хьежа    (-хьеж, -хьийжар, -хьийжад, -

хьежаргда)მრავალგზ.უკან გახედვა (უკან 

გაიხედავს ხოლმე) 

юхшера  ზმნს. გაისად, მომავალ წელს 

юхе/-д-аха1   (-дода, -дахар, -дахад, -

гIоргда)ერთგზ. დალექვა (დაილექება) 

юхе/-д-аха2   (-дода, -дахар, -дахад, -

гIоргда)ერთგზ. მიახლოება 

(მიუახლოვდება), ახლოს მისვლა 

юхе/-д-аха3 (- дах, - даьхар, - даьхад, - 

дахаргда) ახლოს ცხოვრება (ახლოს 

ცხოვრობს) 

юххера    ზედს. უახლოესი, მახლობელი, 

ახლობელი 

юххера  а   ზმნს. ბოლოს, ბოლოს და 

ბოლოს, დასასრულ 

юхь1  я (-о,-аца;  йовхьамаш  я) პირი, სახე, 

პირისახე 

юхь2  я( -о,-аца; - ) დასაწყისი, სათავე, 

საწყისი 

юхьяр я(-о,-аца; - ) პატივისცემა, 

თაყვანისცემა 

юхь-духьала  ზმნს. პირში 

юххье   ზმნს. თავდაპირველად, 

დასაწყისში 

юххьера   ზედს. ამოსავალი, საწყისი 

юххьанцара  ზმნს. თავიდანვე, 

დასაწყისშივე 

юхьIаьржъ/е (-ю, -йир, -яьй, -ергья) 

შერცხვენა (შეარცხვენს) 

юхьIоаржо я(-но,-нца; - ) სირცხვილი 

 

я 
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я1  ( йоагIа, ера, енай, йоагIаргья) წასვლა 

(წავა), მოსვლა (მოვა) 

я2  (яхь,ера, енай, яхьаргья) იხ. да2 

яа (юъ, йийар, йиай, юаргья) ჭამა (შეჭამს), 

მირთმევა 

ябакх  я(-о,-аца; -аш я) გოგრა 

яга  (йоаг, яьгар, яьгай, йоагаргья)იხ. дага 

ягIа (ягI, ягIай, ягIаргья) дагIа 

яда1 (йод, едар, еддай, йодаргья) дада1 

яда2 (яда, яьдар, яьдай, ядаргья)дада2 

яжа (яж, яьжар, яьжай, яжаргья) дажа 

язде (язду, яздир, яздаьд, яздергда)წერა 

(დაწერს) 

яй1  б(-яьво, -яьца; -ш  д) ქვაბი 

яй2  ზედს. მსუბუქი 

яйе (яйю, яййир, яйяьй, яйергья) 

შემსუბუქება (შეამსუბუქებს) 

якха (якх, екхар, екхай, якхаргья) იხ. дакха 

яккха  (йоаккх, яьккхар, яьккхай, 

йоаккхаргья) ობ. მხ.  ერთგზ.  იხ. даккха 

яла1(йоал, яьлар, яьннай, яргья) სუბ. მხ. 

ერთგზ.дала1 

яла2   (ла, елар, еннай, лергья)იხ. дала2 

яла3     (лу, елар, еннай, лургья)იხ. дала3 

яла4   (йоал, яьлар, яьннай, яргья) სუბ. მხ.  

ერთგზ.   იხ. дала4 

ялат  д(-о,-ца; -аш д) მოსავალი, დოვლათი; 

მარცვლეული 

ялсмале  я(-но,-нца; - ) სამოთხე 

ялх  რიცხ. ექვსი 

ялхазза  რიცხ. ექვსჯერ 

ялхазлагIа  რიცხ. მეექვსეჯერ 

ялхайтта  რიცხ. თექვსმეტი 

ялхайттаза  რიცხ. თექვსმეტჯერ 

ялх бIаьრიცხ. ექვსასი 

ялхлагIа  რიცხ.მეექვსე 

ямарт  я(-о,-аца; - ) ვერაგობა, 

სულმდაბლობა, ცბიერება 

ямартхо  в,я(-чо,-чунца; -й б) დამსმენი, 

მოღალატე 

яржа (ярж, яьржар, яьржай, яржаргья) იხ. 

даржа 

ята (ят, яьтар, яьтай, ятаргья)რძის 

შედედება (შედედდება) 

яттIа    (яттI, яьттIар, яттIай, яттIаргья) 

ერთგზ. იხ. даттIа 

яха1 (ях, яьхар, яьхай, яхаргья) იხ. даха1 

яха2  (йода, яхар, яхай, гIоргья)იხ. даха2 

яхка (йоагIа, яьхкар, яьхкай, йоагIаргья) 

სუბ. მრ. ერთგზ. იხ.дахка 

яхьа1   (хьо, йихьар, йихьай, хьоргя) ერთგზ.  

იხ.дахьа1 

яхьа2   (юхь, йихьар, йихьай, юхьаргья)იხ. 

дахьа2 

яц   ნაწ. იხ. да ц 

яша (йоаш, яьшар, яьшай, йоашаргья) იხ. 

даша 

яьсса1ზმნს.  იხ. дасса1 

яьсса2  ზედს.Дасса2 

яьча   ზედს. ავდრიანი 

яьшка  я(-о,-аца; -аш я) ყუთი 

I 

 

Iа1  д(-но,-нца; - ) ზამთარი 

Iа2 (Iов, Iайра, Iайнад, Iовргда) დაგროვება 

(დაგროვდება), მოგროვება, თავის მოყრა; 

დაჩირქება 

Iаба  (Iаб, Iебар, Iебад, Iабаргда) 

დაკმაყოფილება (დაკმაყოფილდება) 

Iаббалца  ზმნს. ბლომად, უხვად, 

საკმარისად 

Iаг  б(-о,-аца; -аш д) კოვზი 

Iад (-о,-аца; -аш д) ხემი, ქამანი; რესორი 

Iадда  ზმნს. მშვიდად, წყნარად 

Iадикахийла  შორისდ. ნახვამდის 

Iаж  б (-о,-аца; -аш  б) ვაშლი (ხე, ნაყოფი) 

IажагIа ზედს. ყვითელი 
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IажагI/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაყვითლება (გაყვითლდება) 

Iазап  д(-о,-аца; - ) სასჯელი, ტანჯვა, წამება 

Iазапде (Iазап ду, Iазап дир, Iазап даьд, Iазап 

дергда) წამება (აწამებს), ტანჯვა (ტანჯავს)  

Iай  ზმნს. ზამთარში 

IайгIар  я(-о,-ца; -аш я) ულაყი 

Iалам  д(-о,-ца; - ) ბუნება 

Iалаш/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

უზრუნველყოფა (უზრუნველყოფს), 

მომარაგება (მოამარაგებს) 

Iам  б(-о,-аца; -арч д) ტბორი, გუბურა 

Iама (Iам, Iемар, Iемад, Iамаргда) სწავლა 

(ისწავლის), მიჩვევა (მიეჩვევა) 

Iаманза   ზედს. უსწავლელად, 

მიუჩვევლად 

Iамар  д(-о,-ца; - ) ჩვევა, თვისება 

Iан   ზედს. ზამთრისა, საზამთრო 

IандаргIа // IаммагIа  я(-о,-аца,-аш я) თელა 

Iанда // Iандарг  д(-о,-аца; - ) ფოლადი 

Iанзиза //лайзиза д(-о,-аца; -аш д) ენძელა 

Iанна  ზმნს. ზამთრის განმავლობაში 

Iарждакх  я(-о,-аца;-аш я) არყი, არყის ხე 

Iаса  д(Iаьсо, Iаьсаца, Iаьсий  д) ხბო 

Iаткъа    (Iаткъ, Iаьткъар, Iаьткъад, 

Iаткъаргда) ერთგზ. გავლენის  მოხდენა 

(გავლენას მოახდენს; ზეგავლენის 

მოხდენა; შეწუხება, დაწოლა 

Iаха   (Iах, Iаьхар, Iаьхад, Iахаргда) ერთგზ. 

ბღავილი (ბღავის), ყეფა (ყეფს), ჭიხვინი 

IаIа1 //IаIатIIийрг //IаIа  б(-о,-аца; -аш  б) 

ბოტ. ოროვანდი 

IаIа2  я(-о,-аца; -аш я) საჩუქარი 

(პატარძლისათვის) 

Iаьдал1  д(-о,-ца; - ) ხელისუფლება, კანონი 

Iаьдал2    д(-о,-аш д) ტრადიცია, ადათი 

Iаькъа  я(-о,-аца; -аш я) ტაფა 

Iаьржа   ზედს. შავი 

Iаьрж/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда) 

გაშავება (გაშავდება) 

Iаьрж/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

გაშავება (გააშავებს) 

Iаьржа комар  я(-о,-ца; -аш  я) მაყვალი 

Iаьржакъайг   я(-о,-ца; -аш  я) ჭკა 

Iаьхар  б(-о,-ца;Iоахарий   д) ბატკანი 

Iе  (Iа, Iийра, Iийннад, Iергда) დარჩენა 

(დარჩება) 

Iеткъа   (Iеткъ, Iийткъар, Iийткъад, 

Iеткъаргда) მრავალგზ. გავლენის მოხდენა 

(გავლენას მოახდენს ხოლმე), შეწუხება, 

დაწოლა 

Iетта  (Iетт, Iийттар, Iийттад, Iеттаргда) 

მრავალგზ.   ჩხვლეტა (უჩხვლეტს ხოლმე) 

Iеха    (Iех, Iийхар, Iийхад, Iехаргда) 

მრავალგზ. ბღავილი (ბღავის ხოლმე), 

ყეფა, ჭიხვინი 

Iеха/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოტყუება (მოატყუებს) 

Iи1 //IиндаргIа  д(-но//-о, -нца//-ца; - ) 

ჩრდილი 

Iи2   я (Iанаро, Iанарца, Iанараш   я) ორთქლი 

Iийне  ზმნს. ჩრდილში 

Iилма  д(-о,-аца; -аш  д) მეცნიერება 

Iимаьшк   д(-о,-аца; -аш  д) ღამურა 

Iинжарилг   д(-о,-аца; -аш  д) ელენთა 

Iиршинг //Iаршинг   д(-о,-аца; -аш  д)  

ცხვირის დაცემინება 

Iоа/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაგროვება (დააგროვებს), მოგროვება 

Iоажал  я(-о,-ца; - )სიკვდილი, 

გარდაცვალება 

Iовда (Iовд, Iайдар, Iайдад, Iовдаргда) 

ერთგზ. გაწურვა (გაწურავს), გამოწურვა, 

დაწურვა 

Iовдал   в,я (-о,-ца, -аш   б)სულელი, 

ტუტუცი 
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Iовдал/-д-ала  (-доал, -даьлар,-даьннад, -

даргда) სუბ. მხ.  ერთგზ.  გამოსულელება 

(გამოსულელდება), გამოტუტუცება 

Iовдал/-д-овла  (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ.  ერთგზ. გამოსულელება 

(გამოსულელდება) 

Iовша (Iовш, Iайшар, Iайшад, Iовшаргда) 

ღეჭვა (დაღეჭავს) 

Iо/-д-а (-доага, -дера, -доагаргда) ჩამოსვლა 

(ჩამოვა); ჩამოდენა (ჩამოდინდება) 

Iо/-д-аккха (-доаккх, -даьккхар, -даьккхад, -

доаккхаргда) ობ. მხ.  ერთგზ.  გახდა 

(გახდის), გაძრობა (გააძრობს) 

Iо/-д-ала (-доал, -даьлар, -даьннад, -даргда) 

სუბ. მხ.  ერთგზ.  ჩამოსვლა (ჩამოვა), 

ჩამოხტომა 

Iо/-д-аха1 (-дода, -дахар, -дахад, -гIоргда) 

გადაღვრა (გადაიღვრება), გადმოღვრა 

Iо/-д-аха2   (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ.  მრავალგზ.გახდა 

(გაიხდის ხოლმე) 

Iо/-д-аха3    (-доах, -даьхар, -даьхад, -

доахаргда) ობ. მრ.  მრავალგზ.ჩამოხსნა 

(ჩამოხსნის ხოლმე), ჩამოსმა, ჩამოყვანა 

Iо/-д-аха4    (-дода, -дахар, -дахад, -гIоргда) 

ერთგზ. ჩასვლა (ჩავა) 

Iо/-д-ахьа (-хьо, -дихьар, -дихьад, -хьоргда) 

ჩატანა (ჩაიტანს) 

Iо/-д-елха (-делх, -дийлхар, -дийлхад, -

делхаргда)ატირება (ატირდება) 

Iо/-д-ерза (-дерз, -дийрзар, -дийрзад,–

дерзаргда) დახრა (დაიხრება), მოხრა 

Iо/-д-ерза/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

მოხრა (მოხრის), დახრა 

Iо/-д-ижа  (-дуж, -дижар, -дижад, -

дужаргда) დაწოლა (დაწვება) 

Iо/-д-овла  (-довл, -дайлар, -дайннад, -

довргда) სუბ. მრ. ერთგზ. ჩამოსვლა 

(ჩამოვა), ჩამოხტომა 

Iо/-д-ожа (-дож, -дежар, -дежад, -дожаргда) 

ერთგზ. დაცემა (დაეცემა), დავარდნა, 

ჩამოვარდნა 

Iо/-д-ожа-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დაცემა (დასცემს), დავარდნა (დააგდებს), 

ჩამოვარდნა 

Iо/-д-осса (-досс, -дессар, -дессад, -

доссаргда) ჩასვლა (ჩავა), გადმოსვლა 

Iо/-д-отта  (-дотт, -деттар, -деттад, -

доттаргда) ერთგზ.  დასხმა (დაასხამს) 

Iодотта (Iодоттар) 

Iо/-д-оха/-д-е  (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დანგრევა (დაანგრევს) 

Iо/-д-увла  (-дувл, -дийлар, -дийннад, -

дувргда)სუბ. მრ. ერთგზ. ჩასვლა, ჩავა 

Iодувтта (Iодувтт, Iодувттар, Iодувттаргда) 

დასხმა (დაასხამს), დაღვრა, დაქცევა 

Iо/-д-увша (-дувш, -дийшар, -дийшад, -

дувшаргда) სუბ. მრ., მრავალგზ. დაწოლა 

(დაწვება ხოლმე) 

Iокаг/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) 

დამტვრევა (დაამტვრევს), დამსხვრევა, 

დაშლა 

Iо/карча    (-карч, -керчар, -керчад, -

карчаргда) ერთგზ. დაწოლა (დაწვება), 

დაგორება (დაგორდება), გაგორება 

Iо/керча (-керч, -кийрчар, -кийрчад, -

керчаргда) მრავალგზ. დაწოლა (დაწვება 

ხოლმე), დაგორება, გაგორება 

Iо/кхача (-кхоач, -кхаьчад, -

кхоачаргда)მისვლა (მივა), მიღწევა 

(მიაღწევს), ჩაღწევა 

Iо/кхета  (-кхет, -кхийтар, -кхийттад, -

кхетаргда) დაცემა (დაეცემა), დავარდნა 

Iо/кховда (-кховд, -кхайдар, -кхайдад, -

кховдаргда) ერთგზ. დაწვდენა (დასწვდება) 

Iо/кхосса  (-кхосс, -кхессар, -кхессад, -

кхоссаргда) ჩამოგდება (ჩამოაგდებს), 

დაგდება, გადაგდება 
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Iо/кхувда   (-кхувд, -кхийдар, -кхийдад, -

кхувдаргда) მრავალგზ.  დაწვდენა 

(დასწვდება ხოლმე) 

Iо/лалла  (-лоалл, -лаьллар, -лаьллад, -

лоалларгда) ერთგზ. ქვევით გაგდება 

(გააგდებს) 

Iо/лахка (-лоахк, -лаьхкар, -лаьхкад, -

лоахкаргда) ობ. მრ. ერთგზ.  ქვევით გაყრა 

(გაყრის) 

Iо/лега  (-лег, -лийгар, -лийгад, -легаргда) 

მრავალგზ. დაცვენა (დაცვივა), ჩამოცვენა 

(ჩამოსცვივა) 

Iо/лехка  (-лехк, -лийхкар, -лийхкад, -

лехкаргда) მრავალგზ. ქვევით გაყრა 

(გაყრის ხოლმე) 

Iо/ловжа (-ловж, -лайжар, -лайжад, -

ловжаргда) დასრიალება (დასრიალდება), 

დასხლეტა 

Iома/-д-ала (-лу, -делар, -деннад, -лургда)  

სწავლა (ისწავლის), მიჩვევა (მიეჩვევა) 

Iома/-д-е (-ду, -дир, -даьд, -дергда) სწავლა 

(ასწავლის), მიჩვევა (მიეჩვევა) 

Iо олла (-олл,-эллар,-эллад,  –олларгда) ობ. 

მხ., ერთგზ. ჩამოკიდება (ჩამოჰკიდებს) 

Iо/охка   (-охк, -эхкар, -эхкад, -охкаргда) ობ. 

მრ.  მრავალგზ. ჩამოკიდება (ჩამოჰკიდებს) 

Iо/тоха (-тох, -техар, -техад, -тохаргда) 

წაქცევა (წააქცევს) 

Iотта (Iотт, Iеттар, Iеттад, Iоттаргда) ერთგზ. 

ჩხვლეტა (უჩხვლეტს) 

Iо/ха (-хов,- хайр,- хайнад,-ховргда)  

დაჯდომა (დაჯდება) 

Iу1 в,я (-но,-нца; -й,    б) მწყემსი 

Iу2  в,я (-но,-нца; -й,    б) მოსამსახურე, 

მსახური, მოჯამაგირე 

Iувда1(Iувд, Iийдар, Iийдад, Iувдаргда) 

მრავალგზ. გაწურვა (გაწურავს ხოლმე); 

დახრჩობა (დაახრჩობს) 

Iувда2(Iувд, Iийдар, Iийдад, Iувдаргда) 

გამოწურვა (გამოწურავს) 

Iувша (Iувш, Iийшар, Iийшад, Iувшаргда) 

მრავალგზ. ღეჭვა (ღეჭავს ხოლმე) 

Iуйре   я(-ено,-енца; -енаш  я) დილა 

Iуйран  ზმნს. დილით, დილას 

Iул  д(-о,-аца; -аш  д) ჯოგი, ნახირი 

Iунал  д ( -о,-ца; - ) მოჯამაგირეობა 

Iург  д(-о,-аца; -аш д) ხვრელი, ნახვრეტი 

Iурра // Iуррехьа  ზმნს.  დილიდან 

Iура-Iура  ზმნს. ყოველ დილას 

Iуррехьа  ზმნს.  ადრიანად, დილიდან 
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ინდექსი 

ა 
 

ა, აიღე, მიირთვი хIа3 // хахьи   

აბაживари//живорий//жихьа  

აბა როგორ хIаьта3  

აბა, ჰა хIа-хIа   

აბა, ჰო, კი; რა;кх//кха  

აბა, ჰო, ო хIай-хIай    

აბაზი, ოცი თეთრიэппаз   

აბედიк1оажам 

აბლაბუდაмаза2   

აბრაგი эбарг   

აბრეშუმიдаьри  

აბრეშუმის თავსაფარიшовлакх   

აბრეშუმის ძაფიчилла  

აბრეშუმის ჭია чиллан-нIана//саллар    

აბუჩად აგდება (აბუჩად იგდებს), არად 

ჩაგდება; დაცინვაкхарда  

აგება (ააგებს), აშენება*дотта3 

აგება (ააგებს), აშენება, ამოყვანა (მაგ., 

კედლისა) хьал/-д-отта   

ადავმყოფიунахо 

ადამიანიадам 

ადამიანი саг  

ადამიანისა, კაცისა, ადამიანთა, კაცთა, 

ხალხისაнаьха2  

ადამიანობა, ადამიანურობაадамал  

ადამიანურიадамий 

ადგილზე, წაუსვლელად (ადგილზე 

ყოფნა)ваханза2 

ადგილიмоттиг  

ადგილი; შემთხვევაметтиг//моттиг  

ადგილიდან დაძვრა (ადგილიდან 

დაიძვრება)меттахь/-д-ала  

ადგილიდან დაძვრა (ადგილიდან დაძრავს 

ხოლმე)меттахь/-д-аха  

ადგილიდან დაძვრა (ადგილიდან 

დაძრავს)меттахь/-д-аккха  

ადგილიდან მოწყვეტა 

(მოწყდება)д1а/хьеда 
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ადგილობრივიметтигара   

ადგომა (ადგება ხოლმე) хьал/гIувтта  

ადგომა (ადგება), ფეხზე ადგომა ура/отта  

ადგომა (ადგება); აჯანყებაгIовтта 

ადგომა (ადგება); კორიანტელის დადგომა; 

აჯანყებაгIатта   

ადგომა (ადგებიან) хьал/говтта  

ადვილად, იოლად; მოხერხებულადатта2 

ადვილი, იოლიатта1 

ადრე хьалха1 

ადრე თუ გვიან гайна-ганза   

ადრე, ადრიანად, წინდაწინжеррахьо  

ადრეული, ნაადრევი, არადროულიханаза1 

ადრიანად, დილიდანIуррехьа   

ადრიანად, წინდაწინ; წინა დღეს, წინა 

დღითжеррахьа  

ადუღება (ადუღდება)к1еж/яккха  

ავად გახდომა (ავად გახდება) цамогаш 

хила  

ავადმყოფი, სნეულიлазархо  

ავადმყოფობა, დაავადება, სნეულებაлазар  

ავადმყოფური, არაჯანსაღი, 

დაავადებულიуне    

ავაზაлокъ  

ავგაროზი, ამულეტიЖай 

ავდარი, უამინდობაйоачан  

ავდრიანი яьча    

ავსება (აავსებს ხოლმე), გავსება (გაავსებს 

ხოლმე)т1а/-д-етта2 

ავსება (აავსებს) хьал/-д-иза  

ავსება (აავსებს), გავსებაт1а/-д-отта  

ავსება (ავსებს), გავსება*диза1 

აზატი, გათავისუფლებული ყმაазат  

აზერბაიჯანელიгIажаро   

აზრი, ზრახვა уйла//ийла  

აზრი, მნიშვნელობა, არსიма1ан  

ათასიэзар   

ათასჯერэзарза    

ათიитт  

ათქვეფა (ათქვეფს), დღვება ловса  

ათჯერиттаза   

აიер  

აი, აჰა (გამოხატავს მიხვედრას, გაოცებას) 

хIа2  

აი, ხომахIа //ахIи 

აისბერგი; ყინულის ან კლდის ნატეხიтарх  

აკვანიага 

აკვნისა; სააკვნე ага  

აკვრა (ააკრავს), მიჭედება, ჩამოკიდება 

(ჩამოჰკიდებს) хьал/тоха  

აკრეფა (აკრეფს), მოკრეფა (მოკრეფს)лохь/-

д-е  

აკრძალვა, აღკვეთა; ტაბუбехкам  

ალალბედზეхетарах  

ალალმართალი, გულგახსნილიдогц1ена 

ალვის ხეмиха2  

ალიала1 

ალიონზე, განთიადისასбийсашха   

ალისფერიсийрда-ц1е   

ალმაცერად ყურება (ალმაცერად 

უყურებს)бIагIархьажа     

ალმაცერად, ირიბადбIагIара2  

ალუბალი; ალუბლის ხეбоал2 

ალუმინიк1ала2 

ამაოდ, ფუჭად, ტყუილადкерза  

ამაღამ, დღეს საღამოსтховсара  

ამაღლება (აამაღლებს), აწევა (ასწევს)лакх/-

д-е  

ამაღლება (ამაღლდება)лакх/-д-ала  

ამაყად, მედიდურადКура2 

ამაყი, მედიდურიкура1 

ამაყობა (ამაყობს)  доккхал /де 

ამბავი, შემთხვევა, მოვლენაгIулакх2 

ამდენად, იმდენად, ასე, ისე, ესოდენ, 

ისეთიсел//селла//селлара   

ამიერიდან, დღეიდან хIанз денз    

ამიტომ, იმიტომ, იმის გამოцудухьа   

ამობრუნება (ამობრუნდება ხოლმე), 

ამოტრიალება,  გულაღმა დაწოლა, 

ზურგზე დაწოლა*аркъал/-д-увла 

ამობრუნება (ამობრუნდება), 

ამოტრიალება, გულაღმა დაწოლა, 

ზურგზე დაწოლა*аркъал/-д-овла 

ამოგდება (ამოაგდებს), ღრძობა  чура|-д-

|аккха2 

ამოგდება (ამოვარდება), ღრძობაчура|-д-

|ала  

ამოდება (ამოიდებს, ამოუდებს), ქვეშ 
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დალაგება, დაწყობაк1ал/-д-ахка1 

ამოვლება (ამოავლებს ხოლმე), 

გავლებაкхерза2 

ამოთხრა (ამოთხრის)*даккха5 

ამომწყდარიдизза 

ამოსავალი, საწყისი юххьера    

ამოსვლა (ამოვა)  хьал/-д-овла 

ამოსვლა (ამოვლენ) хьал/-д-ахка   

ამოტეხა; მოკოდვაага 

ამოღება (ამოიღებს), ამოძრობა, 

ამოთრევაчура|-д-|аккха1 

ამოღუნვა (ამოიღუნება ხოლმე), 

გადახრაаркъал/сетта 

ამოღუნვა (ამოიღუნება), გულაღმა 

გადახრაаркъал/сатта 

ამოყვანა (ამოიყვანს ხოლმე), ამოთრევა 

хьал/-д-áха2  

ამოყვანა (ამოიყვანს); ამოღება, ამოთრევა 

хьал/-д-аккха  

ამოყრა (ამოყრის); გაფენა (გაფენს) 

хьал/такха   

ამოყრა (ამოყრის); გაფენა (გაფენს) 

хьал/тасса   

ამოწერა (ამოწერს) хьалъ/язде  

ამტანობა, გამძლეობაгIоарал   

ამხანაგიновкъост  

ან...ან цкъа2  

ანაზღაურება, ქირაтакхар2 

ანათემაвий  

ანბანი, საანბანო წიგნიабат 

ანბანისაабата 

ანგარიშიдагардар 

ანგარიშიчот    

ანგარიში, დათვლაларх1ар  

ანგელოზიмалайк  

ანდაზაкица 

ანდერძიваскет 

ანთება (აანთებს) хьал/сага    

ანთება (აანთებს), დანთებაлота/-д-е1 

ანთება (აინთება)лота/-д-ала  

ანთება (აინთებს ხოლმე), მოკიდება 

(მოეკიდება ხოლმე)лета/-д-ала  

ანთება (ანთებს), ჩართვა (ჩართავს) сага  

ანკესი, ნემსკავიз1ак  

ანტიქრისტეдаджал 

ანწლიгIулдам   

ანწლიчIинжаргIа   

ანჯამაк1оажув  

არ ца1    

არ არის, არ იმყოფება*дац 

არ შეიძლება!мегаргдац  

არ შეიძლება, შეუძლებელია йиш яц  

არანაწილ. а 

არა (არ არის, არ იმყოფება)вац    

არა, არак 

არაა საჭირო эшац   

არავინ цхьаь-цаI  

არავინ, არაფერიцхьаккха   

არაკომუნიკაბელურიмотт боаца   

არაჟანი, ნაღებიт1оа1 

არასაიმედო, დაუნდობელიтешам боаца     

არასამართალზომიერად, 

არასამართლიანად, 

შეუბრალებლადгIийла2  

არასოდესцIаккха  

არასოდეს, არც ერთხელцкъаь цкъа   

არასოდეს, როდისმეвIалла   

არაფერი хIамма  

არაყიкъаракъ  

არბენა (აირბენს) ураг1/-д-ада  

არევა (აირევა), შერევა (შეერევა)кега/-д-ала  

არემარე, მიდამოарахьара 

არემარე, მიდამოарахье 

არეული, დახლართული, 

დაბურღულიкегаденна   

არეულობა, არეულდარეულობაкегар  

არსებითად, მართლადма дарра  

არსი, საფუძველი, საწყისიдух 

არსის გაგება (გაიგებს ხოლმე)*духт1а/-д-

увла 

არსის გაგება (გაიგებს)*духт1а/-д-ала 

არსის გაგება (გაიგებს)*духт1а/-д-овла 

არსის გაგებინება (გააგებინებს 

ხოლმე)*духт1а/-д-аха 

არსის გაგებინება (გააგებინებს), 

საფუძვლის გარკვევა, ჭეშმარიტების 

გაგება*духт1а/-д-аккха 

არტახი (აკვნის 
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მოწყობილობა)гIоахкар//гIохкар   

არქ. მანძილი იდაყვიდან 

შუათითამდეДол2  

არყი, არყის ხე Iарждакх   

არყი, არყის ხეдакх 

არჩევა (აირჩევს ხოლმე), ამორჩევა, 

გამორჩევაхержа  

არჩევა (აირჩევს), ამორჩევა, 

გამორჩევაхаржа  

არც თუ ლამაზი, საკმაოდ ულამაზოийрчо   

არწივიаьрзи 

ასე, აგრე, ისეиштта     

ასეთი, ამგვარი, ამნაირი, ამისთანა; ისეთი, 

იმგვარი, იმნაირიиштта   

ასეთი, ისეთიермо//еррамо  

ასვლა (ადის, ავა)წვერზე (თხემზე, 

მწვერვალზე)б კერნწეროზე 

ასვლაБухьедовла 

ასვლა (ავა ხოლმე), აძვრომა (აძვრება 

ხოლმე); კალაპოტიდან გადმოსვლა; 

აღმოცენებაт1а/-д-увла 

ასვლა (ავა) хьал/-д-á1 

ასვლა (ავა), აძვრომა; აღმოცენება 

(აღმოცენდება), ამოსვლა (ამოვა)т1а/-д-

ала2 

ასვლა (ავა), აძვრომა; კალაპოტიდან 

გადასვლა; აღმოცენებაт1а/-д-овла  

ასვლა (ავა), შედგომა (შედგება)д1ата/-д-

а  ла2 

ასი бIаь  

ასკილი  хьандар  

ასლუკუნება (ასლუკუნდება), განაწყენება 

(განაწყენდება)чIахка1 

ასოалап 

ასროლა (აისვრის), ატყორცნა хьал/кховса  

ასროლა (აისვრის), ატყორცნა хьал/кхосса  

ასრულება (აასრულებს), ახდომა; 

შესრულება (შესრულდება, 

შეუსრულდება)кхочаш/хила  

ასტამი, საფხეკიгам1 

ასჯერбIаьзза   

ატამი шапша // шалфи    

ატანა (აიტანს), ზევით ატანა  хьал/-д-á2 

ატანა (აიტანს), ზემოთ ატანა, ზემოთ 

აყვანაт1а/-д-аккха  

ატანა (აიტანს), მოთმენა (მოითმენს)ла3 

ატირება (ატირდება) Iо/-д-елха  

ატირება (ატირებს, აატირებს) *делха/-д-е 

ატლასი (ქსოვილი)алтаз 

აუცილებლად*деза5 

აუცილებლად; საჭიროა, უნდაвéза4 

აუხდენელი, განუხორციელებელი; 

ფუჭიхургдоаца   

აფთარიдекийдуарг 

აფრენა (აფრინდება ხოლმე), ადგომა 

(ადგება ხოლმე) хьал/гIетта  

აფრენა (აფრინდება), ადგომა (ადგება) 

хьал/гIатта  

აქукхаза  

აქ, აქეთсехьа   

აქამდეуккхазалца  

აქამდე, ამ დრომდე, ამდრომდის  хIанзалца 

// хIанзолца 

აქანდაზიаьшкал 

აქაურიукхазара  

აქედანсехьара   

აქეთა ადგილიсехье  

აქეთ-იქით, გაფანტვით*д1а-са/-д-аьржа 

აქეთკენукхазахьа  

აქლემი инкал  

აღდგენა (აღადგენს)меттаотта/-д-е  

აღდგენა (აღდგება), აღორძინებაметта/отта  

აღდგენა (აღდგება), განახლება; გონს 

მოსვლა (გონს მოვა), 

გამოფხიზლებაметта/-д-а  

აღება (აიღებს ხოლმე), აყვანა (აიყვანს 

ხოლმე) хьалъий/-д-е  

აღება (აიღებს), აკრეფა хьалъ/эца  

აღება (აიღებს), ალაგება; წართმევა 

(წაართმევს)*д1а/-д-а ха2 

აღება (აიღებს), აყვანა (აიყვანს), აწევაий/-

д-е2 

აღება (აიღებს), აყვანა (აიყვანს); აწევა 

(ასწევს) хьалъай/-д-е  

აღება (აიღებს), მიღება (მიიღებს)д1а/эца 

აღება (აიღებს), ხელში აყვანა (ხელში 

აიყვანს) кара/эца  

აღება (იღებს), აწევა, გადიდება, 
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გაზრდა*ай/-д-е 

აღება (იღებს), ყიდვა (იყიდის), 

შესყიდვაий/-д-е1 

აღელვება (აღელდება), შეწუხება 

(შეწუხდება)корзаг1/-д-ала  

აღვირიдирст 

აღიარება (აღიარებს), მოწონება 

(მოიწონებს)къоабал/-д-е 

აღმართიурхе//ураг1е  

აღმოსავლეთიмалхбоале  

აღმოჩენა (აღმოაჩენს), შენიშვნა 

(შენიშნავს); შეგრძნება 

(შეიგრძნობს)хоадала  

აღტაცებაში მოსვლა (არტაცებაში მოდის, 

მოვა), საკუთარი თავით ამაყობა 

(ამაყობს)воккхийве  

აყენება (ააყენებს ხოლმე) хьалгIувтта/-д-е   

აყენება (ააყენებს ხოლმე), გაღვიძება 

(გააღვიძებს ხოლმე)гIетта-д-е   

აყენება (ააყენებს ხოლმე), გაღვიძება 

хьалгIетта/-д-е  

აყენება (ააყენებს)гIовтта-д-е   

აყენება (ააყენებს) хьалгIовтта/-д-е  

აყენება (ააყენებს)хьалгIотта/-д-е   

აყენება (ააყენებს), გაღვიძება 

(გააღვიძებს)гIотта|-д-|е   

აყვავება (აყვავდება), აყვავილება; 

გაფურჩქვნაзиза/ де  

აყლაყუდა, ახმახიванчIар  

აშენება (ააშენებს), აგება (ააგებს) хьал/-д-е  

აჩრდილი, მოჩვენება, ლანდი, ზმანება; 

მირაჟი, სილუეტიгIаларт    

აჩქარება (ააჩქარებს), დაჩქარებაсих/-д-е   

აჩქარება (აჩქარდება), 

დაჩქარებაсих/Iле//сих/-д-ала  

აჩქარება, სიჩქარე; სისწრაფე, 

გატაცებაсухал  

აცეკვება (ააცეკვებს)халхадаха   

აცივება (აცივდება)шелъ/яла  

აცოცება (აცოცდება), ამოცოცება хьал/сега   

აცხა! (კატის გასაგდები შეძახილი) цист    

აძრობა (აძვრება); წამოწევა (წემოიწევა), 

წამოდგომა хьал/хьа  

აწოდება (ააწვდენს) хьалкховда/-д-е  

აწოდება (ააწოდებს) хьал/-д-ала    

აწონა (აწონის)оза  

აჭრელება (აჭრელებს)  къоарз/-д-е  

აჭრელება (ჭრელდება)къоарз/-д-ала   

ახალგაზრდა, ყმაწვილი, ნორჩიкъона    

ახალგაზრდობა, ყმაწვილკაცობაКагирхой2 

ახალგაზრდულიкагирхой1 

ახალიкерда   

ახალიцIена2  

ახედვა (აიხედავს ხოლმე) хьал/хьежа    

ახედვა (აიხედავს) хьал/хьажа  

ახლა, ამჟამად хIанз    

ახლანდელი, ამჟამინდელი; თანამედროვე 

хIанзара    

ახლაც, ამჟამადაც хIанз а    

ახლახანს, სულ ახლახანს хIанзза   

ახლო მომავალშიкастлашха  

ახლო, ახლოს, შორიახლოსаьттехьа2 

ახლოს დაჯდომა (ახლოს დაჯდება)хьаха   

ახლოს ცხოვრება (ახლოს ცხოვრობს) юхе/-

д-аха3 

ახლოს, გვერდით, შორიახლოსуллув   

ახლოს, სულ ახლოს, გვერდითгаргга   

ახლოს, შორიახლოსГаьнадоаццаш    

აჯნგიмукх2 

 

ბ 

 

ბაბუაწვერაБаппа 

ბაგე, ტუჩიборд   

ბაგირიмуш  

ბადრაგი, მცველი, დარაჯიкомбо  

ბავშვი, ბალღი, შვილი; ბარტყიк1орни  

ბავშვი, ყრმა, ჩვილიбер1 

ბავშვის გაჩენაбер дар 

ბავშვობა, ყრმობაберал 

ბაზიანტ. бурилгмоза  

ბაკენბარდი, ქოლვაშიгиччиг1 

ბალალაიკა, ფანდურიдахчан-пандар 

ბალანგამოცვლილიчIама2   

ბალახიбуц  

ბალი (სიტყ.: ქართული ბალი) гуржий боал   

ბალიშიгIайба   

ბალიშის პირიгIайба  лоаччар   
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ბამბაбоамби  

ბანაობა (ბანაობს ხოლმე), დაბანაлувча  

ბანება (აბანავებს), ბანა (ბანს)лувча/-д-е  

ბარაქა, სიუხვეберкат 

ბარაქიანი, უხვიберкате  

ბარგი-ბარხანაпоартал 

ბარვა (ბარავს)ахка4 

ბარტყი, ნაშიერიк1ориг  

ბარძაყიворув  

ბარძაყიха1 

ბარძაყი, ბარკალიгIогI   

ბასრი, მჭრელიира     

ბატიгIаж   

ბატკანი Iаьхар   

ბაღი (ხეხილისა)беш  

ბაღისა, ბოსტნისაбеша3 

ბაღშიбеша2   

ბაყაყიпхьед//пхьид  

ბაწარი, წვრილი თოკიсармаст  

ბებერა, ბუშტიахкарг 

ბებია (მამის დედა) даь-нана 

ბებიაнан/и  

ბედი, ბედისწერაдег1ар 

ბედი, ბედისწერაрузкъа2 

ბედნიერადдаькъала2 

ბედნიერად, ბედად, ბედზეиразе    

ბედნიერება, იღბალიираз  

ბედნიერი, ბედსვიანიдаькъала1 

ბედნიერი, იღბლიანიираздола    

ბევრიдукха  

ბევრჯერдуккхаза 

ბეზღი, ბეზღებაсоакхал  

ბელადი, წინამძღოლი, მეთაურიбаьчча  

ბელიчайтонг   

ბერძენი жалте1 

ბეშმეთიгIовтал   

ბეჭდვა (ბეჭდავს), წნეხა (წნეხს); ჭრა 

(ჭრის), ჭედვა (ჭედავს)кепа/детта  

ბეჭდვა, ტოპოგრაფიული ბეჭდვაзарба  

ბეჭედი чIуг1 

ბეჭედი, ფერსოгIоз   

ბეჭის ძვალიпхандар  

ბზე ча1 

ბზიკი, კრაზანაбоамбар  

ბზრიალაмаркъилг  

 ბილიკიтака 

ბილიკი, საცალფეხო გზაгIаш-никъ  

ბინდი, საღამო ხანი, შებინდების 

დროмаьрк1ажа ха  

ბინძური, ჭუჭყიანიдегаза1 

ბიძა (დედის ძმა)наьн/-воша  

ბიძა (მამის ძმა)даь-воша 

ბიძაвоти  

ბიძაშვილი (დედის მხრიდან)шуча    

ბიწიერი, უსინდისო, უნამუსოсиза   

ბიჭი, ბიჭუნაк1аьнк  

ბლითი, ბუბლიკიчIорак   

ბლინი, მაჭკატიлокъам  

ბლომად, უხვად, საკმარისად Iаббалца   

ბოდიში(თ), მაპატიე(თ)бехк ма каккха   

ბოთლიшуша    

ბოლი, კვამლიк1ур  

ბოლო, უკანასკნელიт1ехьара    

ბოლოკი т1угаск//беттадуарг  

ბოლოკი, თალგამიхорсам   

ბოლოკი, თვისბოლოკიბოტან. беттадуарг   

ბოლომდე, დამთავრებამდე, 

დასრულებამდეвáллалца3 

ბოლოს, ბოლოს და ბოლოს, დასასრულ 

юххера  а    

ბოლოს, უკანასკნელადт1еххьара а  

ბოლოქანქალაготахьазилг   

ბორანი, საზიდავიгIудалкх   

ბორკილიгIаба  

ბორკილი, დუშაყიбаргал 

ბოროტება, სიბოროტე, სიავე; ჭირი, 

უბედურებაво3 

ბორცვი, ყორღანიбоарз  

ბორცვი, ყორღანიгув    

ბოსელი, გომი, გომურიбожал  

ბოსელი, გომური хьай   

ბოსელი, გომური, საჯინიბოкхий  

ბოსტანიхаьсбеш   

ბოქაული, ზედამხედველიпирстоп  

ბოცვერიкуни  

ბოძი, სვეტიбIоагIа   

ბოჭკოгеж   

ბრაზი, ბოღმა, ჯავრიбирсал  
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ბრბო, ჯგუფი тоаба  

ბრინჯიдуга 

ბრიყვი, უზრდელიгажал   

ბრიყვი, უზრდელი, სულელიдундал 

ბრმა, უსინათლოбIарза     

ბრმანაწლავი, აპენდიცინტიсовшерг  

ბროლიкоркалх  

ბრონქიალური კრუნჩხვა (სპაზმი)миа1  

ბრტყელი ქვაдз1ил 

ბრტყელი; ფრიალაведа    

ბრძანებაамар2 

ბრძოლაт1ом бар  

ბრწყინვა (ბრწყინავს), ბრჭყვიალი, 

ელვარებაКъега 

ბრწყინვა, კაშკაში, ციალიлир  

ბრჭყალი, ბრჭყალები; წინწკალიраф1а  

ბუбов2 

ბუდეбIы  

ბუზიмоза  

ბულბული, კანარის ჩიტიдошохьазилг 

ბულიონიчорпа   

ბულულა (თივისა, ბზისა)гIама  

ბულული, პატარა ზვინიгIаьм    

ბუმბულიбедар 

ბუნაგი чанкъорг   

ბუნება Iалам   

ბურახიмасхам  

ბურბუშელა, ნაფოტიшолх2    

ბურთიбургац  

ბურღიбурув2 

ბურღული; როში ишк  

ბურღულისა, როშისაишка    

ბღავილი (ბღავის ხოლმე), ყეფა, ჭიხვინი 

Iеха     

ბღავილი (ბღავის), ყეფა (ყეფს), ჭიხვინი 

Iаха   
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გა[მო]გდება (გა[მო]აგდებს 

ხოლმე)ара/лахка 

გა[მო]გდება (გა[მო]აგდებს ხოლმე), 

გამოყრაара/лехка 

გა[მო]გდება (გა[მო]აგდებს ხოლმე), 

განდევნა, გა[მო]ძევება*ара/лелха-д-е 

გა[მო]გდება (გა[მო]აგდებს)ара/лалла 

გა[მო]ვარდნა (გა[მო]ვარდება ხოლმე), 

გა[მო]ხტომა; გა[მო]გდებაара/лелха 

გა[მო]ვარდნა (გა[მო]ვარდება)*ара/д-овда 

გა[მო]ვარდნა (გა[მო]ვარდება), 

გა[მო]ხტომაара/эккха 

გა[მო]ვარდნა (გამოვარდება)*ара/-д-ада 

გა[მო]ვარდნა (გამოვარდებბა 

ხოლმე)ара/ада 

გა[მო]თრევა (გა[მო]ათრევს)*ара/токха-д-е 

გა[მო]თრევა (გა[მო]ატრევს 

ხოლმე)*ара/текха-д-е 

გა[მო]სვლა (გა[მო]ვა ხოლმე)*ара/-д-увла 

გა[მო]სვლა (გა[მო]ვა)*ара/-д-ала 

გა[მო]სვლა (გა[მო]ვა)*ара/-д-овла 

გა[მო]სვლა (გა[მო]ვა), გარეთ 

გა[მო]სვლა*ара/-д-аха2 

გა[მო]ტანა (გა[მო]იტანს ხოლმე)ара/кхахьа 

გა[მო]ტანა (გა[მო]იტანს)*ара/-д-ахьа 

გა[მო]ტანა (გა[მო]იტანს, გა[მო]თრევა, 

გაჭიმვაара/оза 

გა[მო]ქვეყნება (გა[მო]აქვეყნებს), 

გასაჯაროება, ხმის დაგდებაнахал/-д-

аккха  

გა[მო]ქვეყნება (გა[მო]ქვეყნდება), 

გასაჯაროება, ხმის დაგდებაнахал/-д-

ала  

გა[მო]ღება (გა[მო]იღებს), გახსნა хьа/-д-

елла  

გა[მო]ღვიძება (გა[მო]აღვიძებს), 

შენჯღრევა (შეანჯღრევს)набарах/-д-

аккха  

გა[მო]ღვიძება (გა[მო]იღვიძებს)набарах/-д-

ала  

გა[მო]ყვანა (გა[მო]იყვანს ხოლმე)*ара/-д-

аха1 

გა[მო]ყვანა (გა[მო]იყვანს 

ხოლმე)ара/кхувла 

გა[მო]ყვანა (გა[მო]იყვანს)*ара/-д-аккха 

გა[მო]ყვანა (გა[მო]იყვანს)*ара/-д-ига 

გა[მო]ყოფა (გა[მო]ყოფს 

ხოლმე)*ара/кхувда-д-е 

გა[მო]ყოფა (გა[მო]ყოფს)ара/кховда 
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გა[მო]ყოფა (გა[მო]ყოფს), გაცემა 

(გასცემს)*ара/кховда-д-е 

გა[მო]ყოფა(გა[მო]ყოფს ხოლმე)ара/кхувда 

გა[მო]წევა (გა[მო]სწევს), 

გა[მო]თრევა*ара/оза-д-е 

გა[მო]წევა (გა[მო]სწევს), გაჭიმვაувза/-д-е  

გა[მო]ჭიმვა (გა[მო]ჭიმავს), 

გა[მო]ზიდვა*ара/увза-д-е 

გა[მო]ჭიმვა (გა[მო]ჭიმავს), 

გამოზიდვაара/увза 

გა[მო]ხვეტა (გა[მო]ხვეტავს ხოლმე) 

ара/хьекха 

გა[მო]ხვეტა (გა[მო]ხვეტს)ара/хьакха 

გა[მო]ხტომა (გა[მო]ხტება)ара/хьелха 

გაამაყება (გაამაყდება), გაყოყოჩებაкур/-д-

ала  

გაანალიზება (გააანალიზებს), 

განმარტებაма1ан /-д-е  

გაბარდული, მოდებულიдаьнна2 

გაბედვა (გაბედავს), უშიშრობაвахьа1 

გაბედვა (გაბედავს), შებედვა, 

გაგულადებაмайра/-д-ала  

გაბედვა (გაბედავს), ხელეწიფება, შეძლება 

(შეუძლია)караг1/-д-ала  

გაბედული, მამაციденал дола 

გაბერვა (გაბერავს)*дувса 

გაბერილიбийса2 

გაბრაზება (აბრაზებს), გაჯავრება, 

გაბოროტებაбирсде  

გაბრაზება (გააბრაზებს)бIарздаха  

გაბრაზება (გააბრაზებს), 

განრისხებაбIарздаккха  

გაბრაზება (გააბრაზებს), განრისხებაхьаьр/-

д-аккха  

გაბრაზება (გააბრაზებს), გაჯავრება 

(გააჯავრებს)*дорх/-д-е 

გაბრაზება (გაბრაზდება), აღშფოთება, 

განაწყენება пурхаш/ бе  

გაბრაზება (გაბრაზდება), აღშფოთება, 

გაცოფებაсаб1арз/-д-ала  

გაბრაზება (გაბრაზდება), განრისხება 

хьаьр/-д-ала    

გაბრაზება (გაბრაზდება), 

განრისხებაбIарздала    

გაბრაზება (გაბრაზდება), 

განრისხებაбIарздовла  

გაბრჭყვიალება (გააბრჭყვიალებს), 

გაწმენდა къоага/-д-е  

გაგდება (აგდებს ხოლმე, გააგდებს 

ხოლმე), გაყრაлехка  

გაგდება (გააგდებს ხოლმე), გაყრა (გაყრის 

ხოლმე)*д1алелха/-д-е 

გაგდება (გააგდებს)д1а/лалла 

გაგდება (გააგდებს)д1а/лахка 

გაგდება (გააგდებს)лалла  

გაგდება (გააგდებს), გალალვა (გალალავს), 

რაიმეზე მიშვებაт1а/лалла  

გაგდება (გააგდებს), გაყრაд1аэккха/-д-е 

გაგდება (გააგდებს), გაყრაэккха/-д-е   

გაგდება (გააგდებს), გაყრა; 

უკუგდებაд1а/товса 

გაგება (გაიგებს), ახსნა (ახსნის), 

განმარტებაкхета/-д-е  

გაგება (გაიგებს), მიხვედრაкхета2 

გაგება (გაიგებს), მიხვედრა; გრძნობა 

(იგრძნობს) са/кхе  

გაგება (გაიგებს), შეტყობა 

(შეიტყობს)д1а/ха 

გაგებინება (გააგებინებს), განმარტება, 

ახსნა*д1акхета/-д-е 

გაგზავნა (გაგზავნის), მიმართვა 

(მიმართავს)д1ахьожа/-д-е 

გაგონება (გაიგონებს)д1а/хаза 

გაგონება (გაიგონებს)хьа/хаза  

გაგორება (გაგორდება), დაგორებაкарча  

გადაბმა (გადააბამს ხოლმე), დამაგრება, 

მიბმაвIашагI/хетта  

გადაბმა (გადააბამს ხოლმე), შეერთება 

(შეართებს ხოლმე)вIашагI/тувса  

გადაბმა (გადააბამს), ერთმანეთზე 

გადაბმა, შეერთებაвIашагI/тасса  

გადაბმა (გადააბამს), მიმაგრება, 

მიერთებაхотта2 

გადაბმა (გადააბამს), 

შეერთებაвIашагI/товса  

გადაბმა (გადააბამს), შეკვრაвIашагI/хотта  

გადაბმა (გადააბამს), შეკვრა, 

შეკონვაвIашагI|-д-|екха  
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გადაბმა (გადააბამს), შეკვრა, 

შეკრებაвIашагI|-д-|олла 

გადაბმა (გადაებმევა), მიმაგრება 

(მიმაგრდება)хоттадала  

გადაბრუნება (გადააბრუნებს ხოლმე), 

გადატრიალება, ჩამონგრევა, 

ჩამოქცევაхерцаде   

გადაბრუნება (გადააბრუნებს ხოლმე), 

გადატრიალება; ჩამონგრევა, 

ჩამოქცევაхерца  

გადაბრუნება (გადააბრუნებს ხოლმე); 

დამახინჯება (დაამახინჯებს 

ხოლმე)харцахьдаха  

გადაბრუნება (გადააბრუნებს), 

გადატრიალება; გულაღმა 

გადაბრუნება*аркъал/-д-аккха 

გადაბრუნება (გადააბრუნებს); 

დამახინჯება (დაამახინჯებს)харцахь/ –

д-аккха  

გადაბრუნება (გადაბრუნდება ხოლმე), 

გადატრიალება; ამოტრიალება 

(ამოტრიალდება ხოლმე) *аркъал/-д-

аха 

გადაბრუნება (გადაბრუნდება), 

გადატრიალება; ამოტრიალება 

(ამოტრიალდება); გულაღმა 

დაწოლა*аркъал/-д-ала 

გადაბრუნება (გადაბრუნდება), 

გადატრიალება; ჩამონგრევა 

(ჩამოინგრევა), ჩამოქცევაхарца   

გადაგდება (გადააგდებს ხოლმე), გასროლა 

(გაისვრის ხოლმე)тесса  

გადაგდება (გადააგდებს ხოლმე), 

გასროლაд1а/кхувса 

გადაგდება (გადააგდებს ხოლმე), 

გატყორცნაкхувса2 

გადაგდება (გადააგდებს ხოლმე); გარეთ 

გასროლაара/кхувса 

გადაგდება (გადააგდებს), გადაყრაтовса  

გადაგდება (გადააგდებს), გასროლა 

(გაისვრის) кховса  

გადაგდება (გადააგდებს), გასროლა 

(გაისვრის)тасса  

გადაგდება (გადააგდებს), გასროლა 

(ისვრის, გაისვრის), გატყორცნაкхосса  

გადაგდება (გადააგდებს), 

გასროლაд1а/кховса 

გადაგდება (გადააგდებს), თავის მინებება, 

მიტოვებაд1а/кхосса 

გადაგდება (გადააგდებს), მიტოვება; 

მიმოფანტვა; დათესვა 

(დათესავს)д1а/тасса 

გადაგდება (გადააგდებს); 

გადაყრაара/кховса 

გადაგდება (გადააგდებს); გარეთ 

გასროლაара/кхосса 

გადაკეთება (გადააკეთებს) юха/-д-е2  

გადამდები დაავადებაд1а-са/ доала лазар // 

уне лазар 

გადამდები დაავადება; შავი ჭირი, 

ეპიდემიაу  

გადამწიფება (გადამწიფდება), ძალიან 

დარბილებაм1аьд/-д-ала  

გადამწიფებული ნაყოფიсуг1ар  

გადამწიფებული; ძალიან რბილიм1аьда    

გადამწყვეტი, საბოლოოхаьдда     

გადაპირქვავება (გადააპირქვავებს ხოლმე), 

გადმოპირქვავება*бартал/-д-аха 

გადაპირქვავება (გადააპირქვევებს), 

გადმოპირქვავება*бартал/-д-аккха 

გადაპირქვავება(გადაპირქვავდება), 

გადმოპირქვავება*бартал/-д-ала 

გადარჩენა (გადაარჩენს), შველა 

(უშველის), ხსნა (იხსნის)вáккха3 

გადარჩენა (გადაარჩენს), შველა 

(უშველის), ხსნა (იხსნის), დახსნა 

(დაიხსნის)к1алхар/-д-аккха  

გადარჩენა (გადარჩება), შველა 

(ეშველება)к1алхар/-д-овла  

გადარჩენა (გადარჩება), შველა (ეშველება), 

თავის შველა (თავს უშველის), თავის 

დახსნა (თავს დაიხსნის)к1алхар/-д-ала  

გადასახლება (გადაასახლებს)колха/-д-е  

გადასახლება (გადასახლდება ხოლმე) 

кхелха  

გადასახლება (გადასახლდება)кхолха/-д-

ала  

გადასახურავი (დახმარება 
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მიცვალებულთა 

ჭირისუფლებისათვის-ფული და 

სხვ.)заг1а  

გადასვლა (გადადის ხოლმე)*дехь/-д-увла 

გადასვლა (გადადის)*дехь/-д-овла 

გადასვლა (გადავა ხოლმე)т1ех/-д-увла  

გადასვლა (გადავა)т1ех/-д-овла  

გადასვლა (გადავა), რაიმეში გავლაт1ех/-д-

ала  

გადასვლა (გადის, გავა), გადალახვა (მაგ., 

წინაღობისა), გარევა (მაგ., 

წყალში)вала4 

გადატანა (გადაიტანს), გადაყვანა 

(გადაიყვანს)т1ех/-д-аккха  

გადატიხრვა (გადატიხრავს) юкъ е  

გადაღვრა (გადაიღვრება), გადმოღვრა Iо/-

д-аха1 

გადაღვრა (გადაღვრის ხოლმე), 

გადაქცევა*д1амехка/-д-е 

გადაღვრა (გადაღვრის), 

გადაქცევა*д1амохка/-д-е 

გადაღვრა (გადაღვრის), გადაქცევაмоасса/-

д-е  

გადაყვანა (გადაიყვანს ხოლმე), 

გადატანაдехь/-д-аха 

გადაცემა (გადასცემს), ხელზე 

გადაცემაкара/-д-ала  

გადაწოდება (გადააწოდებს), 

მიწოდებაд1акховда/-д-е 

გადაწყვეტილება, დადგენილებაваIад  

გადახდა (გადაიხდის)Текха3 

გადახდა (გადაიხდის), ვალის 

გადახდაд1а/такха 

გადახდა (იხდის ხოლმე), მიცემა (აძლევს 

ხოლმე), ძლევაтела  

გადახვევა (გადაეხვევა)вIашагI/хьарча   

გადახრა (გადაიხრება), დაცურება; 

გვერდზე გადაბრუნებაоаг1ар/-д-ала  

გადახრა (გადაიხრება); გვერდზე 

გადაბრუნებაоаг1ар/-д-овла  

გადახრა (გადახრის ხოლმე), დაცურება; 

გვერდზე გადაბრუნებაоаг1ар/-д-аха  

გადახრა (გადახრის), დაცურება; გვერდზე 

გადაბრუნებაоаг1ар/-д-аккха  

გადგომა (გადგება), წასვლაд1ахо/-д-ала 

გადიდება (ადიდებს ხოლმე; გადიდდება 

ხოლმე) *алсам/-д-аха 

გადიდება (ადიდებს, გაადიდებს); 

აწევა*алсам/-д-аккха 

გადიდება (გადიდდება); აწევა*алсам/-д-

ала 

გადმო- сехь//сехьа    

გადმოსვლა (გადმოვა ხოლმე, გადმოვლენ 

ხოლმე)сехьа/-д-увла  

გადმოსვლა (გადმოვა)сехьа/-д-ала  

გადმოსვლა (გადმოვლენ)сехьа/-д-овла  

გადმოტანა (გადმოიტანს), გადმოყვანა 

(გადმოიყვანს)сехьа/-д-аккха  

გადმოყვანა (გადმოიყვანს ხოლმე), 

გადმოტანა (გადმოიტანს 

ხოლმე)сехьа/-д-аха  

გადმოყრდნობა (გადმოეყრდნობა), 

დაწოლა, მიწოლაхьатIа/-д-ижа  

გადნობა (გაადნობს), გალღობაлоалла/-д-е  

გადნობა (გადნება)лалла  

გაელვება (გაიელვებს), გამოკრთომა, 

გამოჩენაкъада  

გაველურება (აველურებს ხოლმე)*акха/-д-

аха 
გაველურება (აველურებს)*акха/-д-а ძккха 

გაველურება (ველურდება)*акха/-д-ала 

გაველურება (ველურდება)*акха/-д-овла 

გაველურება (ველურდება)*акха/-д-увла 

გავერვა (გაიბერება)*дувса/-д-ала 

გავლენის  მოხდენა (გავლენას მოახდენს; 

ზეგავლენის მოხდენა; შეწუხება, 

დაწოლა Iаткъа     

გავლენის მოხდენა (გავლენას მოახდენს 

ხოლმე), შეწუხება, დაწოლა Iеткъа    

გავრცელება (გავრცელდება), 

გაფანტვა*даржа 

გავრცელება (გავრცელდება), მოდება*д1а/-

д-аржа 

გავსება (გაავსებს), ავსება, გამოვსებაдикъа1 

გავსებული მთვარის მდგომარეობაзаьла  

გაზარმაცება (გაზარმაცდება)мекъ/-д-ала  

გაზაფხულზეбIаьсти2 

გაზაფხულიбIаьсти1 
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გაზრდა (გაზრდის) хьалкхе/-д-е  

გაზრდა (გაიზრდება) *доккха/хила 

გაზრდა (გაიზრდება) хьал/кхе  

გაზრდა (გაიზრდება), გაჯანსაღება 

(გაჯანსაღდება), გამაგერება 

(გამაგრდება)онда/-д-ала  

გაზრდა (დაიზრდება); მოსწრება 

(მოასწრებს), მომწიფებაкхе2 

გაზრდა (ზრდის, გაზრდის) ; აღზრდაкхе/-

д-е  

გათავება (გაათავებს), დამთავრება, 

დასრულება*довла 

გათავება (გაათავებს), დამტავრება, 

დასრულება;  ამოწურვა, 

გახარჯვაкхоача/-д-е  

გათავება (გათავდება), დამტავრება, 

დასრულება; ამოწურვა, 

გახარჯვაкхоача/-д-ала 

გათავისუფლება (გაათავისუფლებს 

ხოლმე)мукъа/-д-аха  

გათავისუფლება 

(გაათავისუფლებს)мукъа/-д-аккха  

გათავისუფლება (გაათავისუფლებს), 

გაშვებაд1а/хеца 

გათავისუფლება (გათავისუფლდება 

ხოლმე)мукъа/-д-увла  

გათავისუფლება 

(გათავისუფლდება)мукъа/-д-ала  

გათავისუფლება 

(გათავისუფლდება)мукъа/-д-овла  

გათბობა (გაათბობს)бIоахбала1 

გათბობა (გაათბობს), შეთბობაд1оах/-д-е 

გათბობა (გათბება)бIоахбала2 

გათბობა (თბება)д1оах/-д-ала 

გათეთრება (გაათეთრებს)к1ай/-д-е  

გათეთრება (გათეთრდება)к1ай/-д-ала  

გათენება (გათენდება)сахила  

გათენება (თენდება)сабелгало/ яла  

გათენება (თენდება)сатасса2 

გათენებამდე, განთიადამდეсахиллалца   

გათვალვა (გათვალავს), თვალის ცემა 

бIаргхила   

გათვალვა, თვალის ცემა, თვალის კვრა 

хьам  

გათხელება (გაათხელებს), 

გაბრტყელებაйиткъъ  

გათხელება (გაათხელებს), 

გათხელდებაкоач/-д-е  

გათხელება (გათხელდება), 

გათხელდებაкоач/-д-ала  

გათხოვება (გათხოვდება)маьре  

გათხოვილიмаьре яха    

გაიაფება (გააიაფებს)*д-ай/-д-е3 

გაიაფება (გაიაფდება)*д-ай/-д-ала3 

გაისად, მომავალ წელს юхшера   

გაკვირვება (გაუკვირდება), 

განცვიფრებაтамаш /е  

გაკვირვებით, გაოცებით цецдаьнна    

გაკრეჭა (გაკრეჭს), გაპარსვა (ცხვრისა) 

ларга  

გაკრეჭა, შეჭრაтасса 

გალა (ხახვისა, ნივრისა)курс  

გალამაზება (გაალამაზებს)хоз/-д-е  

გალამაზება (გალამაზდება)хоз/-д-ала  

გალაღება (გალაღდება) (მცენარისა) 

хьувкъа  

გალესვა (გალესავს)ир/-д-е 

გალურჯება (ალურჯებს), 

გალილავებაсийн/-д-е   

გალურჯება (ლურჯდება)сийн/-д-ала  

გამაგრება (გაამაგრებს), 

განმტკიცებაчIоагI/-д-е  

გამაგრება (გამაგრდება), განმტკიცდება  

чIоагI/-д-ала   

გამარგვლა (გამარგლავს)оасар/-д-е  

გამართლებაбакъдар2 

გამართლება (ამართლებს); დამოწმება 

(ამოწმებს), დამტკიცება*бакъ/-д-е 

გამართლება (გაამართლებენ ხოლმე)бехказ 

|-д-|увла  

გამართლება (გაამართლებენ)бехказ |-д-

|овла  

გამართლება (გაამართლებს ხოლმე)бехказ 

|-д-|аха  

გამართლება (გაამართლებს)бекхаз |-д-

|аккха  

გამართლება (გაიმართლებს)бехказ |-д- |ала  

გამართლება (გამართლდება)бокъо яла1 
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გამართული, წესიერ მდგომარეობაში 

მყოფი*доханза 

გამარჯვება (გაიმარჯვებს ხოლმე)толам 

/баха  

გამარჯვება (გაიმარჯვებს ხოლმე); მოგება 

(მოიგებს ხოლმე)кот/-д-увла  

გამარჯვება (გაიმარჯვებს)толам /баккха  

გამარჯვება (გაიმარჯვებს); მოგება 

(მოიგებს)кот/-д-ала  

გამარჯვება, წარმატებაтолам  

გამარჯვება, წარმატება; ტრიუმფიкотало  

გამარჯვებული толамхо  

გამასპინძლება (გაუმასპინძლდება) 

хьоашал/-д-е  

გამბედაობა, გულადობა, მამაცობაмайра/-

д-овла  

გამეორება (გაიმეორებს) юхаа/ла   

გამეჩხერება (გაამეჩხერებს), გამოკაფვა 

(გამოკაფავს)нийлх/-д-е  

გამეჩხერება (გამეჩხერდება)нийлх/-д-ала  

გამიჯვნა (გამიჯნავს) гIайнаш   

გამლაშება (გაამლაშებს)дир/-д-е 

გამლაშება (გამლაშდება)*дир/-д-ала 

გამობერვა (გამოიბერება), დაჭყეტა 

(დაჭყეტს)т1/-д-ахка2 

გამობმა (გამოაბამს)т1ехьа/-д-увза  

გამოგდება (გამოაგდებს 

ხოლმე)сехьа/лелха  

გამოგდება (გამოაგდებს)сехьа/лалла  

გამოგდება (გამოაგდებს) хьа/лалла   

გამოგდება (გამოაგდებს), გამოსროლა 

(გამოტყორცნა)  хьа/тасса   

გამოდარება (გამოიდარებს), 

მოწმენდა*екха  

გამოდგომა (გამოდგება), ვარგაнакъа/-д-ала  

გამოკეთება (გამოიკეთებს), 

გამოჯანმრთელება, გასუქება*ерста2 

გამოკეტვა (გამოკეტავს), გამოხურვა 

хьа/къовла   

გამოკვება (გამოკვებავს), გასუქება хIараз/-

д-аккха   

გამოკვერვა (გამოკვერავს), გამოჭედვაтувса  

გამოკვლევა (გამოიკვლევს), 

გამორკვევა*дашха 

გამოკვლევა (გამოიკვლევს), გამოძიება 

(გამოიძიებს ხოლმე)техка1 

გამოკვლევა (გამოიკვლევს); გამოძიება 

(გამოიძიებს)тахка1 

გამოკლება (გამოაკლებს ხოლმე), წართმევა 

(წაართმევს ხოლმე)т1ера/-д-аха  

გამოკრთომა (გამოკრთის), გაელვება 

(გაიელვებს), ციმციმი, ციალიкъеда  

გამონაყარი, ნასიცხიкхарта  

გამორთმევა (გამოართმევს), წართმევა 

юха/-д-аха3  

გამორკვევა (გამოარკვევს), გამოძება; 

შემოწმებაд1а/тахка 

გამოსვლა (გამოდის (ითქმის 

წყაროზე)дух/-д-ала 

გამოსვლა (გამოვა), ბედის გაღვიძება 

(ბედი გაუღიმებს), ბედს ეწევაка/яла2 

გამოსვლა (გამოვა), მოხერხებაаьттув/бала 

გამოსვლა (გამოსდის ხოლმე), ბედის 

წყალობა (ბედი სწყალობს 

ხოლმე)ка/ювла  

გამოსვლა (გამოსდის), ბედის წყალობა 

(ბედი სწყალობს)ка/яла1 

გამოსროლა (გადმოისვრის)сехьа/кхосса  

გამოსროლა (გამოისვრის 

ხოლმე)сехьа/кхувса  

გამოსროლა (გამოისვრის)  хьа/кхосса   

გამოსროლა (გამოისვრის); 

დარტყმაХьа/тоха    

გამოსულელება (გამოსულელდება) 

Iовдал/-д-овла   

გამოსულელება (გამოსულელდება), 

გამოტუტუცება Iовдал/-д-ала   

გამოქვაბული, მღვიმე хьагIар  

გამოღმელი, გამოღმური, აქეთა 

მხრისაсехьара    

გამოყვანა (გამოიყვანს) юха/-д-аха2  

გამოყოფა (გამოეყოფა ხოლმე), 

მოცილებაкъеста  

გამოყოფა (გამოეყოფა), მოშორება, 

მოცილებაкъаста  

გამოყოფა (გამოეყოფა), მოცილება 

(მოსცილდება) , ჩამოშორებაд1а/къаста 

გამოყოფა (გამოიყოფა ხოლმე), გამოთიშვა 
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хьа/къеста    

გამოყოფა (გამოიყოფა), გამოთიშვა 

хьа/къаста    

გამოყოფა (გამოყოფს ხოლმე), გამოთიშვა 

хьакъеста/-д-е  

გამოყოფა (გამოყოფს ხოლმე), 

მოცილებაкъеста/-д-е  

გამოყოფა (გამოყოფს) хьакъоста/-д-е  

გამოყოფა (გამოყოფს), გარჩევა (გაარჩევს), 

განშორება, გაშორიშორებაкъоаста/-д-е  

გამოყოფა (გამოყოფს), გარჩევა (გაარჩევს), 

გარკვევაд1акъоаста/-д-е 

გამოყრა (გამოყრის ხოლმე)сехьа/лехка  

გამოყრა (გამოყრის)сехьа/лахка  

გამოშვება (გამოუშვებს), 

გათავისუფლებაхьа/хеца  

გამოჩენა (გამოაჩენს ხოლმე), გამოვლენა, 

გამოაშკარავებაгуча-д-аха  

გამოჩენა (გამოაჩენს ხოლმე), გამოვლენა, 

გამოაშკარავება хьагуча/-д-аха   

გამოჩენა (გამოაჩენს), გამოვლენა, 

გამოაშკარავებაгуча-д-аккха   

გამოჩენა (გამოაჩენს), გამოვლენა, 

გამოაშკარავება хьагуча/-д-аккха  

გამოჩენა (გამოჩნდება ხოლმე), გამოვლენა, 

გამოაშკარავებაгуча-д-увла  

გამოჩენა (გამოჩნდება ხოლმე), 

გამოცხადება хьа/къеда   

გამოჩენა (გამოჩნდება) хьагуча/-д-овла   

გამოჩენა (გამოჩნდება), გამოვლენა, 

გამოაშკარავებაгуча-д-ала  

გამოჩენა (გამოჩნდება), გამოვლენა, 

გამოაშკარავებაгуча-д-овла   

გამოჩენა (გამოჩნდება), გამოვლენა, 

გამოაშკარავება хьагуча/-д-ала  

გამოჩენა (გამოჩნდება), გამოცხადება; 

გამოხედვა, გამოჭყეტვა хьа/къада  

გამოჩენა (გამოჩნდება), წარმოშობა 

(წარმოიშვება)*да ла4 

გამოცხადება (გამოუცხადებს), საჯაროდ 

თქმაд1акхайка/-д-е 

გამოცხობა (გამოაცხობს)*датта 

გამოძახება (გამოიძახებს), გამოხმობა 

(გამოიხმობს)хьатIа/-д-еха  

გამოძრომა (გამოძვრება ხოლმე), 

გამოხოხვა, გამოფორთხვაара/текха 

გამოძრომა (გამოძვრება), გამოხოხვა, 

გამოფორთხებაара/такха 

გამოწევა (გამოსწევს)хьа/оза    

გამოწევა (გამოსწევს)хьа/татта   

გამოწერა (გამოწერს, გამოიწერს), ამოწერა, 

გადმოწერაхьа/язде   

გამოწრთობა (გამოაწრთობს) кхохка/-д-е  

გამოწურვა (გამოწურავს)Iувда2 

გამოჭრა (გამოჭრის)*даккха4 

გამოხატავს დაბრკოლების გადალახვას, 

რაიმის გავლითт1ех   

გამოხატავს მიმართულებას ზევით хьал34  

გამოხატავს მოქმედების მიმართულებას 

აღმაураг1а  

გამოხატავს მოძრაობას რაიმის უკან, 

კვალდაკვალт1ехьа   

გამოხატავს წაქეზებას: აბა, ჩქარა; 

დროზეжи  

გამრავლება (გაამრავლებს), მოშნება, 

მომრავლება*деба/-д-е 

გამრავლება (მრავლდება), მოშენება, 

მომრავლება*деба 

გამრუდება (გაამრუდებს), გაღუნვა 

(გაღუნავს); ერთმანეთს შორის 

მტრობის ჩამოგდებაгоам-д-е  

გამრუდება (გამრუდდება), გაღუნვა, 

დაბრეცა, მოღრეცაзул/-д-ала   

გამძვინვარება (გაამძვინვარებს ხოლმე), 

გააფთრება (გააფთრებს ხოლმე)къиз/-

д-аха  

გამძვინვარება (გაამძვინვარებს), 

გააფთრება (გაააფთრებს)къиз//-д-аккха  

გამძვინვარება (გაამძვინვარებს), 

გააფთრება (გააფთრდება)къиз/-д-ала  

გამძვინვარება (გამძვინვარდება ხოლმე), 

გააფთრება (გააფთრდება 

ხოლმე)къиз/-д-увла  

გამწარება (გაამწარებს)къахь/-д-е  

გამწარება (გამწარდება)къахь/-д-ала  

გამწვავება (გაამწვავებს), 

გამძაფრებაтолха/-д-е2 

გამჭოლი, შორისчакх1     
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გამხელა (გაამხელს), გადმოლაგება 

(უბედურებისა), გადმოფრქვევაкода/-

д-е  

-გან, -ით, -იდანт1ера3 

განადგურება (გაანადგურებს), მოსპობა 

(მოსპობს) хIалак/-д-е  

განადგურება (განადგურდება), მოსპობა 

(მოისპობა) хIалакь/хила   

განაზება (გაანაზებს)боча -д-аккха  

განაზება (განაზდება), გასათუთებაбоча-д-

ала  

განათება (გაანათებს ხოლმე)сийрда/-д-аха  

განათება (გაანათებს), გაშუქებაсийрда/-д-

аккха  

განათება (განათდება ხოლმე)сийрда/-д-

увла  

განათება (განათდება)сийрда/-д-ала  

განათება (განათდება)сийрда/-д-овла  

განათლებულიдийша 

განათხოვარი (ქალი)жеро  

განაჩენი, მსჯავრიкхел1 

განაწილება (გაანაწილებს), დანაწევრება, 

დანაწილება*д1а-са/ д-екъа 

განაწილება (გაანაწილებს), 

დანაწილებაдакъа де 

განახლება (განაახლებს ხოლმე), 

გადახალისებაкерда/-д-аха  

განახლება (განაახლებს)керда/-д-овла  

განახლება (განაახლებს), 

გადახალისებაкерда/-д-акка  

განახლება (განახლდება), 

გადახალისებაкерда/-д-ала  

განგაშის ატეხა, დახმარების გამოძახება, 

მაშველთა მოხმობაоарцаг1даккхар  

განებივრება (ანებივრებს), 

გათამამება*айхьаз/-д-аккха 

განვადებით, ვალადт1адила  

განზე გადგომა (განზე გადგება)новкъазар/-

д-ала  

განზე გახმობა (განზე გაიხმობს), 

განმარტოება; განდევნა юстар/-д-аккха   

განზრახ, წინასწარი განზრახვითлаьрхх1а  

განთიადამდეсатассалца  

განთიადი, გარიჟრაჟი, აისიсабелгало  

განთიადი, ცისკარიцIаьскар  

განთიადისას, გარიჟრაჟზეсатассале  

განიავება (მარცვლისა)*ега  

განკურნება (განიკურნება), მორჩენა 

(მორჩენა) *дерза1 

განკურნება (განიკურნება), მორჩენა*ерзае1  

განკურნება (განკურნავს), მორჩენა 

(მოარჩენს) верза|-в-|е  

განკურნება, მორჩენა верзар  

განმარტება, ახსნაдоашхам 

განმარტოება (განმარტოვდება), 

განცალკევება, განზე გასვლა юстар/-д-

ала   

განრისხება (განარისხებს), გაბრაზება 

эгIаз/-д-ига   

განრისხება (განრისხდება), 

გაბრაზებაэгIаз/-д-аха   

განრისხება (განრისხდება), გაჯავრება 

*дорх/-д-ала 

განრისხება (რისხდება), 

გაჯავრებაдорха/хила 

განსაზღვრა (განისაზღვრება), გარკვევა 

(გაირკვევა), გამორკვევა*белгал/-д-ала 

განსაზღვრა (განსაზღვრავს)къоаста/-д-ала  

განსხვავება, სხვაობაкъестам  

განსხვავება; თავისებურება, 

განსაკუთებულობაбашхало  

განსხვავებული, სხვადასხვაбашха2 

განურჩევლად; სულ ერთიაбе-башха 

განცალკევება (განაცალკევებს), განზე 

გაყვანა юстар/-д-аха   

განცალკევება (განცალკევდება ხოლმე), 

განზე გასვლა юстар/-д-увла   

განცალკევება (განცალკევდება), განზე 

გასვლა юстар/-д-овла   

განხილვა (განიხილავს), განსჯა; 

გადაწყვეტაкхел/ е  

გაოფლიანება (გაოფლიანდება) хьоцар/-д-

ала  

გაოცება (გააოცებს ხოლმე), განცვიფრება 

(განაცვიფრებს ხოლმე), 

გაშტერებაсаькх д-аха   

გაოცება (გააოცებს), გაკვირვება, 

განცვიფრება цец/-д-аккха   
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გაოცება (გააოცებს), გაკვირვება, 

განცვიფრება цец/-д-аха  

გაოცება (გააოცებს), განცვიფრება 

(განაცვიფრებს), გაშტერებაсаькх/-д-

аккха  

გაოცება (გაოცდება ხოლმე), გაკვირვება, 

განცვიფრება цец/-д-увла    

გაოცება (გაოცდება), გაკვირვება, 

განცვიფრება цец/-д-ала   

გაოცება (გაოცდება), გაკვირვება, 

განცვიფრება цец/-д-овла  

გაოცება (გაოცდება), განცვიფრება 

(განცვიფრდება), გაშტერებაсаькх/-д-

ала  

გარგარიгIамгIа   

გარდაცვალება (გარდაიცვლება), 

მოკვდომა (მოკვდება) *дала2 

გარდაცვალება (გარდაიცვლება), 

მოკვდომა, სულის ამოხდომა са/-д-ала  

გარდაცვალება (გარდაიცვლება), 

მოკვდომა; გადასახლება 

(გადასახლდება) кхалха   

გარდი-გარდმოпхораг1а  

გარეგანი, გარეთა, პირი 

(ქსოვილის)бакъахьара1 

გარეგნობა, შესახედაობაкуц  

გარედანарара1 

გარეთарахьа  

გარეთ გა[მო]გდება 

(გა[მო]აგდებს*ара/эккха-д-е  

გარეთ გა[მო]ვარდნა (გა[მო]ვარდება 

ხოლმე), გარეთ გა[მო]ქცევაара/хьеда 

გარეთ გა[მო]შვება (გა[მო]უშვებს)ара/хеца 

გარეთ გა[მო]ხედვა (გა[მო]იხედავს 

ხოლმე), გამოჩენაара/хьежа 

გარეთ გა[მო]ხედვა (გა[მო]იხედავს), 

გამოჩენაара/хьажа 

გარეთ გადახრა (იხრება ხოლმე); 

გადაბრეცაара/сетта 

გარეთ გადახრა (იხრება); 

გადაბრეცაара/сатта 

გარეთ გავარდნა (გა[მო]ვარდება), გარეთ 

გა[მო]ქცევა, გაქანებაара/хьада 

გარეთ, ქუჩაშიара  

გარეკვა (გარეკავს ხოლმე), რაიმეზე 

მიშვებაт1а/лахка  

გარეკვა (გარეკავს), გაყრაлахка  

გარეკვა (გარეკავს), გაყრაлелха/-д-е  

გარემო, მიდამოгонахье   

გარემომდებარე, გარემოгонахьара    

გარეული, ველურიакха1 

გარეშე, უცხოарара2 

გარეცხვა (გარეცხავს)*дитта 

გართობა (გაართობს ხოლმე), შექცევა 

(შეაქცევს ხოლმე), 

გამხიარულებაсамукъа/-д-аха  

გართობა (გაართობს), შექცევა (შეეაქცევს), 

გამხიარულებაсамукъа/-д-аккха  

გართობა, თავის შექცევაзокх  

გარიგება (ურიგებს), დანიშვნა*еха2 

გარიცხვა (გარიცხავს), ამორიცხვა, 

რაიმიდან გამოყვანა юкъер/-д-аккха  

გარიცხვა (რიცხავს), წაშლა, განადგურება, 

დანგრევა*д1а/-д-аккха 

გარკვევით, ნამდვილადбелггала//белгга 

გარმონიкаьхата пандар  

გარმონიпандар  

გარსაკრავიбокх  

გარსი, აპკი, აფსკი (ხორცზე); ნაოჭი 

(კანის)морд  

გარშემოხვევა (გარს შემოეხვევა), 

გარშემორტყმაгIоз бе  

გასარეცხი*диттанза 

გასართობი, თავშესაქცევიзокх бола   

გასაღებიд1оаг1а 

გასაჯაროება (გაასაჯაროებს), გაგებინება 

(გააგებინებს)кхайка/-д-е2 

გასვლა (გადის ხოლმე)*д1аара/-д-увла 

გასვლა (გავა)*д1аара/-д-ала 

გასვლა (გავა)*д1аара/-д-овла 

გასვლა (გავა), გამოსვლა (გამოვა), 

მიტოვება (მიატოვებს) юкъер/-д-ала    

გასკდომა (გასკდება), გახევა*датт1а 

გასრესა (გასრესს), გაჭყლეტა; დაჭმუჭვნა 

к1ал/-д-ахьа  

გასრიალება (გაასრიალებს)д1ашаьр/-д-е 

გასრიალება (გაასრიალებს)хоахкаде  

გასრიალება (გასრიალდება)хоахкадала   



 

138 

 

გასრიალება (გასრიალდება), სხლეტა 

(სხლტება)д1а/шарша 

გასული, წარსულიдаьнна1 

გასუქება (გაასუქებს), გამოკვება*дорста/-д-

е 

გასუქება (გასუქდება)*дарста 

გასუქება (გასუქდება) хIараз/-д-ала  

გასუქებაтакхар3 

გასქელება (ასქელებს); გახშირება*дикъ/-д-

е 

გასწვრივд1оаххал 

გასწვრივ, რაიმეს გავლით, -ზე (მაგ., 

რაიმეზე)гIолла   

გასწორება (გაასწორებს), 

გათანაბრება*д1анийс/-д-е 

გასწორება (გაასწორებს), გათანაბრება, 

გატოლებაнийс/-д-е 

გასწორება (გაასწორებს), მოსწორება 

(მოასწორებს)шаьр/-д-е1 

გასწორება (გასწორდება), მოსწორება 

(მოსწორდება)шаьр/-д-ала  

გასწორება (გასწორდება), წელში გამართვა 

хьалнийс/-д-ала  

გატრუსვა (გატრუსავს ხოლმე)мерца  

გატრუსვა (გატრუსავს)д1а/марца 

გატრუსვა (გატრუსავს) марца  

გატყდომა, გამოტყდომა (გამოტყდება), 

გამჟღავნება; ცნობა, აღიარებაдари 

გაუბედავიирке    

გაუთხოვარიмаьре яханза    

გაულეწავიарданза 

გაუმაძღარი, ხარბიсамеца   

გაუმაძღარი, ხარბიсутара    

გაუმაძღრად, ხარბადсамеца   

გაურკვევლადбелгалза 

გაუფერულება (გააუფერულებს ხოლმე), 

გაფერმკრთალება*бесаз/-д-аха 

გაუფერულება (გააუფერულებს), 

გაფერმკრთალება*бесаз/-д-аккха 

გაუფერულება (გაუფერულდება 

ხოლმე)*бесаз/-д-увла 

გაუფერულება (გაუფერულდება), 

გაფერმკრთალება*бесаз/-д-ала 

გაუჩერებლადсаццанза   

გაფართოება (გააფართოებს), 

გაგანიერებაд1ашер/-д-е 

გაფართოება (გააფართოვებს), 

გაგანიერებაшер/-д-е   

გაფართოება (გაფართოვდება), 

გაგანიერებაшер/-д-ала    

გაფართხალება (გაფართხალდება), 

კანკალი (კანკალებს), ძგერა*детта/-д-

ала 

გაფუება (გაფუვდება), ამოსვლა 

(ცომისა)совса  

გაფუჭება (გააფუჭებს ხოლმე), 

დამახინჯება, დასახიჩრებაвочадаха    

გაფუჭება (გააფუჭებს), 

გახრწნაхурдийдаккха  

გაფუჭება (გააფუჭებს), დასახიჩრება, 

დამახინჯებაвочадаккха  

გაფუჭება (გააფუჭებს), ვნების მიყენება 

(ვნებას მიაყენებს)толха/-д-е1 

გაფუჭება (გააფუჭებს), წახვდენა, 

წაახვდენსгал-д-аккха   

გაფუჭება (გაფუჭდება ხოლმე), 

დამახინჯება, დასახიჩრებაвочадувла  

გაფუჭება (გაფუჭდება)хурдийдала   

გაფუჭება (გაფუჭდება), დამახინჯება, 

დასახიჩრებაвочадала   

გაფუჭება (გაფუჭდება), დამახინჯება, 

დასახიჩრებაвочадовла  

გაფუჭება (გაფუჭდება), დარღვევაталха  

გაფუჭებული, დაძველებულიтелха   

გაფცქვნა (გაიფცქვნება), ქერქის 

შემოცლაчкъорма|-д-|ала   

გაფცქვნა (გაფცქვნის), ქერქის 

შემოცლაчкъорма/-д-аккха   

გაქანება (გაექანება), გაწევა (გაიწევს)тоха/-

д-ала  

გაქნევა (გააქნევს, გაიქნევს), დაქნევაлоста/-

д-е  

გაქცევა (გააქცევს), განდევნა 

(განდევნის)уда/-д-е  

გაქცევა (გააქცევს), გაძევება; 

მოტაცება*дода/-д-е 

გაქცევა (გაიქცევა) *дада1 

გაქცევა (გაიქცევა), გაჭრა (გაიჭრება) хьа/-
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д-а3 

გაღარიბება (ღარიბდება), გამათხოვრება, 

გაღატაკება, გაკოტრებაкъий/-д-ала  

გაღარიგააღარიბებს), გაღატაკება 

(გააღატაკებს), გამათხოვრებაкъий/-д-е   

გაღება (აღებს, გააღებს), გახსნა*делла 

გაღება (გააღებს), გახსნა*д1а/-д-елла 

გაღვიძება (გააღვიძებს ხოლმე) сома/-д-аха  

გაღვიძება (გააღვიძებს)сома/-д-аккха  

გაღვიძება (გაიღვიძებს ხოლმე)сома/-д-

увла  

გაღვიძება (გაიღვიძებს)сома/-д-ала  

გაღვიძება (გაიღვიძებს)сома/-д-овла  

გაღიზიანებაхьар  

გაღიზიანება, გამაღიზიანებლობა, 

უკმაყოფილებაмух2წყენა,  

გაღიზიანებული ჭრილობა (გამოწვეული 

სიცივისგან, სინესტისგან) хьув   

გაღიმება (გაიღიმებს ხოლმე)велакъаежа   

გაღიმება (გაიღიმებს)къажа  

გაღიმება (იღიმება)*дела/къажа 

გაღმა გაყვანა (გაღმა გადის)дехь/-д-ала 

გაღმა გაყვანა (გაღმა გაიყვანს) дехь/-д-

аккха 

გაღმა, იქითა მხარესдехьа 

გაღრმავება (გააღრმავებს)к1оарг/-д-е  

გაღრმავება (გაღრმავდება)к1оарг/-д-ала  

გაღუნვა (გაიღუნება), მოღუნვაсотта/-д-ала 

გაღუნვა (გაიღუნება), მოღუნვა, 

გადაფერდებაсатта  

გაღუნვა (გაღუნავს), მოღუნვაсотта/-д-е  

გაღუნვა (იღუნება ხოლმე), მოღუნვა, 

გადახრა, გაფერდებაсетта1 

გაყვანა (გაიყვანს ხოლმე), გატანა*д1аара/-

д-аха 

გაყვანა (გაიყვანს), გა[მო]ტანა*д1аара/-д-

аккха 

გაყვითლება (გაყვითლდება) IажагI/-д-ала  

გაყვითლება (გაყვითლდება)моаж/-д-е  

გაყიდვა (გაყიდის)*д1а/-д-охка 

გაყიდვა (გაყიდის)*дохка 

გაყინვა (გაყინავს)гIора|-д-|е   

გაყინულობა гIор   

გაყოფა (გაჰყოფს), დანაწილება 

(დაანაწილებს)*де  къа1 

გაყოფა (იყოფა, გაიყოფა), 

დანაწილება*декъа/-д-ала 

გაყოფა*декъар 

გაყოყოჩება (გაყოყოჩდება), თავს გასვლა 

(თავს გაუვა)сонта/-д-ала  

გაყოყოჩება (გაყოყოჩდება), თავს გასვლა 

(თავს გაუვა)сонта/-д-овла  

გაყრა (გაიყრება ხოლმე), დაშორიშორება 

(დაშორიშორდება ხოლმე), 

მიმოფანტვაвIашагI/къеста   

გაყრა (გაიყრება), დაშორიშორება, აქეთ-

იქით წასვლა, 

მიმოფანტვაвIашагI/къаста   

გაყრა (გაუყრის); დამთავრება 

(დაამტავრებს), ბოლომდე მიყვანა, 

რამეში გატარებაчакх|-д-|аккха   

გაშავება (გააშავებს) Iаьрж/-д-е  

გაშავება (გაშავდება) Iаьрж/-д-ала  

გაშეშება (გაშეშდება), გაშტერებაвехка|-в-

|ала  

გაშეშება (გაშეშდება), გახევება 

(გახევდება), გაქვავება, 

დამუნჯებაвувлавала  

გაშვება (გაუშვებს)хеца  

გაშვერა (უშვერს, გაიშვერს), 

გაწვდენაкхувда  

გაშიშვლება (გააშიშვლებს ხოლმე), 

გატიტვლება*дерзан/-д-аха 

გაშიშვლება (გააშიშვლებს), 

გატიტვლება*дерзан/-д-аккха 

გაშიშვლება (გაშიშვლდება ხოლმე) 

*дерзан/-д-увла 

გაშიშვლება (გაშიშვლდება), 

გატიტვლდება*дерзан/-д-овла 

გაშიშვლება (გაშიშვლდება), 

გატიტვლება*берзан/-б-овла 

გაშიშვლება (გაშიშვლდება), 

გატიტვლება*дерзан/-д-ала 

გაშლა (გაშლის), გადაშლა, გავრცელება, 

გაფანტა, მიმოფანტვა*доаржа/-д-е  

გაშლა (გაშლის), გადმოშლა хьа/-д-оаржаде  

გაშლა (გაშლის), გაფენა (გაფენს)боаржа|-б-

| е  
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გაშლა (გაშლის), დაშლა (დაშლის); 

გატყავებაтула/-д-е  

გაშრობამდე, გაშრობამდისдокъадаллалца 

გაშხლართვა (გაიშხლართება)варжа  

გაშხლართვით, 

გაშხლართულადд1аьхденна 

გაჩერება (გააჩერებს ხოლმე)сувца/-д-е  

გაჩერება (გააჩერებს), დამშვიდება 

(დაამშვიდებს); დაჭერა, აღკვეთაсоца/-

д-е  

გაჩერება (გაჩერდება ხოლმე)сувца  

გაჩერება (გაჩერდება), გაჩუმებაсовца  

გაჩერება (გაჩერდება), დადგომა 

(დადგება)д1а/отта 

გაჩერება (გაჩერდება); დარჩენა (დარჩება); 

გაჩუმება (გაჩუმდება), დადუმებაсаца  

გაჩერება (ჩერდება ხოლმე); დარჩენა 

(დარჩება ხოლმე); გაჩუმება, 

დადუმებაсеца  

გაჩოჩება (გაჩოჩდება), გაწევა 

(გაიწევს)д1а/та1а 

გაცემა (გასცემს ხოლმე), მიცემაд1а/тела 

გაცვეთა (გაცვდება), დაძველება, 

დაძონძებაтиш/-д-ала  

გაცვეთა (გაცვდება), ძონძად ქცევა*зарз/-д-

ала  

გაცვეთა (გაცვეთს), გაფუჭებაшир/-д-ала    

გაცვეთა (გაცვეთს), დაძველება, 

დაძონძებაтиш/-д-е  

გაცვლა (გაცვლის); გადარქმევა; შეცვლა 

хувца  

გაცივება (გააცივებს)шел/-д-е  

გაცივება (გაცივდება)шел/-д-ала   

გაცილება (გააცილებს), გამგზავრება ( 

გაამგზავრებს)накъа/-д-аккха  

გაცინება (გააცინებს)*дела/-д-е 

გაცინება (გაიცინებს), გაღიმება 

(გაიღიმებს)*дела/-д-ала 

გაცნობა (გაეცნობა), ცნობა (ეცნობა)*довза 

გაცოცხლება (გაცოცხლდება), 

გამოცოცხლება*дийн/-д-ала 

გაცრა (გაცრის ხოლმე)лувса  

გაცრა (გაცრის)ловса 

გაძვირება (აძვირებს), აფასება*дез/-д-е1 

გაძვირება (გაძვირდება)*дез/-д-ала 

გაძღოლა (გაუძღვება  ხოლმე) хьалха/-д-

увла  

გაძღოლა (გაუძღვება) хьалха/-д-ала   

გაძღოლა (გაუძღვება) хьалха/-д-овла  

გაძღომა (გააძღობს) юзае  

გაძღომა (გააძღობს), ჭმევა (აჭმევს)вузаве  

გაძღომა (გაძღება)*диза2 

გაწევა (გასწევს ხოლმე), გაჩოჩება; წაყვანა 

(წაიყვანს ხოლმე), გაყვანაд1ахо/-д-аха 

გაწევა (გასწევს), გაჩოჩება, ამოძრავებაтатта  

გაწევა (გასწევს), გაჩოჩება; წაყვანა 

(წაიყვანს ხოლმე), გაყვანაд1ахо/-д-

аккха 

გაწევა (გასწევს), მიწევა (მისწევს)д1а/татта 

გაწევა (გასწევს); ჩამოფარება 

(ჩამოაფარებს)д1а/оза 

გაწევს (გასწევს) оза  

გაწვდენა (გაიწვდის ხოლმე), 

გაშვერაкхувда/-д-е  

გაწმენდა (გაიწმინდება), გასუფთავება; 

თავის მართლებაцIен/-д-ала   

გაწმენდა (გაწმენდს), გასუფთავებაцIен/-д-

е   

გაწმენდა (გაწმენდს), მოწმენდა; 

წაშლა*доа /-д-е 

გაწოდება (გაიწვდის), მიწოდება 

(მიაწოდებს), მირთმევაкховда/-д-е   

გაწურვა (გაწურავს ხოლმე); დახრჩობა 

(დაახრჩობს)Iувда1 

გაწურვა (გაწურავს), გამოწურვა, დაწურვა 

Iовда  

გაწურვა (გაწურავს), წურვა (წურავს)литта2 

გაწყვეტა (გაწყდება), შეწყვეტაхада  

გაწყვეტა (გაწყვეტავს ხოლმე)хеда/-д-е  

გაწყვეტა (გაწყვეტს ხოლმე), ჭრა (ჭრის 

ხოლმე)хьахеда/-д-е   

გაწყვეტა (გაწყვეტს); გაჭრა (გაჭრის), 

დახევა, დაგლეჯა; გაწყვეტა 

(კავშირისა)хоададе   

გაწყვეტინება (გააწყვეტინებს ხოლმე), 

შევარდნა юкъе/лелха   

გაჭენება (აჭენებს ხოლმე)хехкаде   

გაჭენება (გააჭენებს ხოლმე), 
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გასრიალებაхехка   

გაჭენება (გააჭენებს), გაქუსვლა 

(გაქუსლავს); გასეირნებაд1а/хахка 

გაჭენება (გააჭენებს); გასრიალებაхахка  

გაჭენება (გაჭენდება), 

გასრიალებაхехкадала    

გაჭიანურებულიд1аьхденна 

გაჭრა; გაწყვეტაхоададар   

გახანგრძლივება (გახანგრძლივდება), 

გაგრძელება (გაგრძელდება), 

დაგრძელებაд1аьх/-д-ала 

გახარება (გაახარებს) гIоз-д-аккха  

გახარება (გაახარებს), ტკბობა 

(დაატკბობს)гIад-д-ига  

გახარება (გაიხარებს ხოლმე, გაუხარდება 

ხოლმე)гIоз-д-увла    

გახარება (გაიხარებს), ტკბობა (დატკბება), 

ნეტარება, განცხრომაში ყოფნაгIад-д-

аха1 

გახარება (გაიხარებს, გაუხარდება)гIоз-д-

ала  

გახარება (გაიხარებს, გაუხარდება)гIоз-д-

овла  

გახდა (გაიხდის ხოლმე) Iо/-д-аха2    

გახდა (გახდის), გაძრობა (გააძრობს) Iо/-д-

аккха  

გახდომა (გაახდუნებს)гIел-д-е  

გახდომა (გახდება)гIелдала  

გახედვა (გახედავს), თვალის 

გადავლებაд1а/хьажа 

გახედვა (იხედება), გამოჩენა, ერთი წამით 

გამოკრთომაара/къада 

გახევა (გაიხევა), დაგლეჯა эттIа    

გახევა (გახევს), დაგლეჯა эттIа/-д-е    

გახევება (გახევდება), ოდნავ მოყინვაтаца  

გახვევა (გაეხვევა), შეფუთვაд1а/хьарча 

გახვევა (გახვევს), ჩადება (ჩადებს) юкъе/-д-

олла  

გახვრეტა (გახვრეტს); ოდნავ 

გამოღებაхийрадаккха  

გახმობა (გაახმობს), უკიდურესად გახმობა 

(მერქნისა)мазакх/-д-е  

გახმობა (გახმება), გაშრობა, 

დაშრობა*докъа/-д-ала  

გახმობა,  (ახმობს), გაშრობა*докъа/-д-е 

გახსენება (გაიხსენებს ხოლმე), 

მოგონებაдага/лувца 

გახსენება (გაიხსენებს); მოფიქრება 

(მოიფიქრებს) дага/-д-оха 

გახსნა (გაიხსნება)*доаста/-д-ала 

გახსნა (გაიხსნება), გამოტყდომა 

(გამოტყდება), აღიარება, 

მინიშნებაдогхайта 

გახსნა (გაიხსნება), მოხსნა хьа/-д-оастадала  

გახსნა (გახსნის), დარღვევა (დაარღვევს), 

გარღვევა*даста 

გახსნა (გახსნის), პირის მოხსნა хьа/-д-аста  

გახურება (გახურდება); აჭარხლება 

(ჭარხლდება), ალეწა 

(აილეწება)кхохка/-д-ала  

გედიгIургIаж   

გეთაყვა, გთხოვ(თ)боккъала    

გემი, ხომალდი; ნავიкема1 

გემოчам   

გემოს გამწარება (გაამწარებს), 

გაცხარებაк1ом/-д-е1 

გემოს გამწარება (გამწარდება), 

გაცხარებაк1ом/-д-ала1 

გემრიელიчамбола    

გენერალი инарал  

გეჯაгий  

გვარი, გვარის სახელიтайпан /ц1и  

გვარი, სახეობაтайпа  

გველიлехь  

გველი, მხოხავიтекхарг  

გვერდი, მხარე; მიმართულება оаг1ув  

გვერდიდანоаг1арахьара  

გვერდით, ახლოსйисте1 

გვიმრა чайчил    

გვირილაмоажолг  

გზა, შარაგზა, გზატკეცილიникъ  

გზაზე, გზას (მაგ., გაუდგა), გზადновкъа  

გზაჯვარედინიж1арникъ  

გზის შეშლა (გზა შეეშლება), გზის დაბნევა 

(გზა დაებნევა)тувла/-д-ала  

გიაური (არამუსულმანი)гоавар   

გლოვა, დასაფლავება, დაკრძალვაтаьзет  

გმადლობ(თ)баркал 
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გმირი (ლიტ. ნაწარმოებისა)турпалхо  

გმირი, დევგმირი, ბუმბერაზი, 

გოლიათიтурпал2 

გოგირდიсангал//саьнгал  

გოგონა, ქალიშვილი  йи1иг  

გოგრა ябакх   

გომბეშოункх 

გონება (ჰგონია), მიჩნევაхета  

გონება (ჰგონია), წარმოდგენაмотта  

გონიერი, ჭკვიანიхьаькъал дола      

გორგალიорг  

გორება (დააგორებს, მიაგორებს)керча/-д-е  

გორვა (გორაობს, გორავს)керча  

გოჭი хурсиг//хурск   

გრაფიტიдаш2 

გრგვინვა (გრგვინავს), ქუხილი, 

გრიალიкъувкъа  

გრუხუნი (აგრუხუნებს), ხმაური 

(ახმაურებს)таташ /-д-е  

გრძელიбIаьха1  

გრძელიд1а ьха 

გრძელიзирак  

გრძლად, სიგრძით бIаьха2 

გრძლად, ფართოდд1а ьха 

გრძნეული, ჯადოქარიешап  

გრძნეული, ჯადოქარი, მაქციაгIам   

გუგულიбекарг 

გუდაлаьжг 

გუთანიгота   

გულადად, მამაცურად, ვაჟკაცურად, 

გაბედულადмайра   

გულადი, მამაცი, ვაჟკაცი, გაბედულიмайра   

გულაღმა დაგდება (აგდებს 

ხოლმე)аркъал/тувса 

გულაღმა დაგდება (დააგდებს), გულაღმა 

დაყრაаркъал/тасса 

გულაღმა დაგდება (დააგდებს), ზურგზე 

დაცემა (დასცემს)аркъал/кхосса 

გულაღმა დაცემა (დასცემს), 

დაგდებაаркъал/тоха 

გულაღმა დაცემა (ეცემა) аркъал/кхета 

გულაღმა სროლა (ისვრის ხოლმე) 

аркъал/кхувса 

გულაღმა ძირს დაგდება (აგდებს ხოლმე), 

ზურგზე დაგდება*аркъал/-д-етта 

გულაღმა, პირაღმაаркъал 

გულგრილი бедоаца 

გულდაჯერებული, 

[თვით]დარწმუნებულიдогтийша 

გულიдог 

გულითადიдега 

გულის წასვლაдог г1елдалар 

გულისთვისдухьа1 

გულისრევაдог-керчадар 

გულისცემაдог деттадалар 

გულმოდგინედ, ბეჯითადдаггара 

გულშემატკივრობა (გულშემატკივრობს), 

თანაგრძნობაдог лаза 

გულჩვილიдог-к1аьда 

გულწრფელადдагара 

გულწრფელი, გულღიაдогцхьалха 

გუნდა (მჭადისა, ხაჭოსი)мажарг  

გუნდა, გოროხიгала  

გუნდა, გოროხიгарз   

გუნდა, გოროხი; ფენა, ბელტიдарбал 

გუნება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

хьал2 

გუშინселхан  

გუშინდელიселханара   

გუშინდლამდე, გუშინდელ 

დღემდეселханалцца  

გუშინწინсамардийнахьа   

გუშინწინდელიсамардийнахьара   

დ 

 

დაйиша  

დაკავშ. а 

და)ნაყვა (ნაყავს), დაფშვნა, დამსხვრევაата  

და)ნაყვა,(და)ფხვნაатар  

დაავადმყოფება (დაავადმყოფდება)лаза/-д-

овла  

დაავადმყოფება (დაავადმყოფდება); 

ატკივება (ასტკივდება)лаза/-д-ала  

დაახლოება (დააახლოებს ხოლმე), 

ერთმანეთთან მიზიდვაвIашка/узва   

დაახლოება (დააახლოებს), ერთმანეთთან 

მიზიდვა, ერთმანეთთან 

მიტანაвIашка/оза  
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დაბადებამდე, გაჩენამდეвáллалца2 

დაბალიлоха    

დაბანა (იბანს), გარეცხვა*дила1 

დაბერება (დააბერებს) къа/-д-е  

დაბერება (დაბერდება)къа/-д-ала  

დაბერტყვა (დაბერტყავს), შერხევა*егаяла  

დაბეჭდვა( დაბეჭდავს), გამოქვეყნება, 

გასაჯაროებაкепа/тоха  

დაბინავება (დააბინავებს) чу|-д-|ерзаде1  

დაბინდებამდე, დღითсарле//сарлехьа  

დაბლობი; ძირი, ფუძე, საფუძველიлохе  

დაბნევა (დააბნევს)тувла/-д-е  

დაბნელება (ბნელდება)боад бола  

დაბნელება (ბნელდება), 

ჩამობნელება*баьд/-д-ерза 

დაბნელება (დააბნელებს)*баьд/-д-ерзаде 

დაბნეულად*деха2 

დაბრალება (იბრალებს)бехкеотта  

დაბრუნება (დააბრუნებს) юхадала   

დაბრუნება (დააბრუნებს, დაუბრუნებს), 

მობრუნება хьа/-д-ала1 

დაბრუნება (დაბრუნდება), უკან წასვლა 

юха/-д-аха1 

დაბრუნება (დაბრუნდება), შინ წასვლაчу|-

д-|ахка1 

დაბრუნება (დაიბრუნებს, დააბრუნებს), 

უკან წაღება юха/-д-аккха   

დაგება (დააგებს), დაფენა 

(დააფენს)к1ал/тасса  

დაგება (დააგებს), მოფენა (მოფენს, 

მოაფენს)бухетоха    

დაგესლვა (დაგესლავს), მოწამვლა, 

მოშხამვაдохьаж тоха 

დაგვა (დაგვის)нув /хьакха  

დაგვიანება (დაგვიანდება, დაუგვიანდება, 

დაიგვიანებს), დაყოვნებაгоа-д-ала   

დაგირავება (დაიგირავებს)кара/-д-ила  

დაგრეხა (დაგრეხს)да1а2 

დაგრეხა (დაიგრიხება)*до1а/-д-ала 

დაგროვება (დააგროვებს), მოგროვება Iоа/-

д-е   

დაგროვება (დააგროვებს), 

მოგროვებაхьа/Iоа-д-е  

დაგროვება (დაგროვდება), მოგროვება, 

თავის მოყრაхьаIа1 

დაგროვება (დაგროვდება), მოგროვება, 

თავის მოყრა; დაჩირქება Iа2 

დაგრძელება (დააგრძელებს), 

წაგრძელებაбIаьхбе  

დაგრძელება (დაგრძელდება), 

წაგრძელებაбIаьхбала  

დადანაშაულება (ადანაშაულებს), 

დაბრალებაбехке |-б-|е  

დადანაშაულება (დაადანაშაულებს 

ხოლმე), გადაკიდება (გადაეკიდება 

ხოლმე) качъ/аха  

დადანაშაულება, დაბრალებაбехкебар   

დადგენილება, გადაწყვეტილება соцам  

დადგმა (დადგამს ხოლმე)т1аувтта/-д-е  

დადგმა (დადგამს)*д1аотта/-д-е 

დადგმა (დადგამს), დაყენება, 

დაწესებაотта/-д-е  

დადგომა (დადგება) (მიუთითებს დროზე, 

ამინდზე)т1а|-д-|а1 

  დადგომა (დადგება) отта 

დადება (დადებს), დაწყობა (დააწყობს), 

დალაგება*ехка3 

დადება (დებს), ჩადება, დაწყობა*дила2 

დადევნება (დაედევნება), მიდევნება; 

ჩამორჩენაт1еха/-д-овла  

დადნობა (დნება)*даша1 

დაე იყოს!хилда     

დაე, თუ ღმერთი გწამსловча  

დაეჭვება (დააეჭვებს ხოლმე)шек/-д-аха    

დაეჭვება (დააეჭვებს), შეყოყმანებაшек/-д-

аккха   

დაეჭვება (დაეჭვდება ხოლმე)шек/-д-увла  

დაეჭვება (დაეჭვდება)шек/-д-овла   

დაეჭვება (დაეჭვდება), შეყოყმანებაшек/-д-

ала  

დავა (დავობს ხოლმე), სადავოდ გახდა 

(სადავოდ ხდის ხოლმე), 

შედავებაкъувса  

დავა (დავობს)къовса  

დავა, კამათი, პაექრობა; ბრძოლა, 

ჭიდაობაкъовсам  

დავალებაамалт 

დავალება (დაავალებს), მინდობა 
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(მიანდობს) амалт/ де 

დავალება (დაავალებს), მინდობა 

(მიანდობს)т1а/-д-ахка1 

დავალება (დაავალებს), მინდობა 

(მიანდობს), დასაქმებაт1а/-д-ила  

დავარდნა (დავარდება), დაცემა (დაეცემა); 

ჩამოვარდნა; ცვენაлега  

დავიწროება (დაავიწროვებს)готтде   

დავიწროება (დავიწროვდება)Готтдала  

დავიწყება (ავიწყებს, დაავიწყებს)виц|-в-|е  

დავიწყება (დაავიწყებს) йицъ  

დავიწყება (დაივიწყებს, 

დაავიწყდება)*диц/-д-ала 

დავიწყებული*дицденна 

დაზავება, შერიგებაтар1 

დაზოგვა (დაზოგავს), შენახვა 

(ინახავს)кхом/бе  

დათანხმება (დაეთანხმება), გაზიარება 

(გაიზიარებს); მიბრუნება, 

მობრუნებაт1а/-д-ерза  

დათანხმება (დათანხმდება)раьза/ хила 

დათანხმება (დათანხმდება), 

დამორჩილებაтига  

დათანხმება (დაითანხმებს), გაყოლება 

(გაიყოლებს); დარწმუნება 

(დაარწმუნებს), დაყოლიებაт1а|-д-

|ерза/-д-е  

დათესვა (დათესავს)*д1а/-д-е1 

დათვი ча2  

დათვლა (დათვლის  ხოლმე, დაითვლის 

ხოლმე)лерх1а  

დათვლა (დათვლის)ларх1а  

დათვლა (დათვლის)чот  

დათვლა (დათლის)д1а/ларх1а 

დათვლა (თვლის)*дагар/-д-е 

დათმობა (დაუთმობს), დანებება 

(დანებდება)къар/-д-ала  

დათრობა (დაათრობს)*доха/-д-е2 

დათრობა (დათვრება)*даха1 

დათრობამდეваххалца   

დათხრა (დათხრის), ამოგდება 

(ამოაგდებს)т1а/-д-аха3 

დაინვალიდება (დააინვალიდებს 

ხოლმე)за1ап/-д-аха  

დაინვალიდება (დააინვალიდებს)*за1ап/-

д-аккха  

დაინვალიდება (დაინვალიდდება)*за1ап/-

д-ала  

დაირა жарг1а1 

დაკავება (დააკავებს), შეჩერება 

(შეაჩერებს)гоа-д-е   

დაკარგვა (დაკარგავს)*доа/-д-е1 

დაკარგვა (იკარგება), გადაკარგვა, 

გაუჩინარება бов1 

დაკარგვა (იკარგება, დაიკარგება)вов  

დაკაცება, დავაჟკაცება; მოსწრებაкхер   

დაკაწვრა (დაკაწრავს), გაფხაჭნა 

(გაფხაჭნის), დაფხაჭნაсек /-д-аккха  

დაკაწრვა (დაიკაწრება), დაფხაჭნა 

(დაიფხაჭნება)сек /-д-ала  

დაკაწრვა (დაკაწრავს ხოლმე), დაფხაჭნა 

(დაფხაჭნის ხოლმე)сек /-д-аха  

დაკეტვა (დაკეტავს)чIега болла     

დაკეტვა (დაკეტავს), დახურვა, 

ჩაკეტვაд1а/къовла 

დაკეტვა (დაკეტავს), დახურვა; 

ამოვსება*д1а/-д-икъа 

დაკეტილი, დახურულიд1акъайла 

დაკვირვება (დააკვირდება), თვალის 

დევნებაтеркал/-д-е  

დაკვირვება, მეთვალყურეობაтеркалдар  

დაკვირვება; მეთვალყურეობაзем  

დაკვლა (დაკლავს), დახოცვა*доа /-д-е2 

დაკვლა (დაკლავს), მოკვლა*д1а/-д-е 2 

დაკვნესება (დაიკვნესებს ხოლმე), 

ამოკვნესა, ამოგმინვაахI яха 

დაკვნესება (დაიკვნესებს), ამოკვნესა, 

ამოგმინვაахI ала 

დაკვრა (დაუკრავს)д1а/лакха 

დაკვრა (უკრავს ხოლმე, დაუკრავს 

ხოლმე); მღერა (მღერის ხოლმე)лекха  

დაკითხვაхоаттам   

დაკითხვა, ჩვენების ჩამორთმევაбарт-

хоаттам 

დაკისრება (კისრება), [და]ეკიდება 

(აეკიდება), დადანაშაულება 

(დაადანაშაულებს) кач/-д-а  

დაკმაყოფილება (დაკმაყოფილდება) Iаба   
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დაკმაყოფილება, შერიგება, დაზავებაтоам  

დალაგება (დაალაგებს), შენახვა 

(შეინახავს), დამალვა*д1а/-д-ахка 

დალევა (დალევს) хьал/мала  

დალევა (დალევს), შესმაд1а/мала 

დალევა (სვამს, დალევს)мала1 

დალევინება (დაალევინებს)*д1амола/-д-е 

დალევინება (დაალევინებს), 

დარწყულება*д1амела/-д-е 

დალევინება (დაალევინებს), სმა 

(ასმევს)мола/-д-е  

დალექვა (დაილექება)хьаIа2  

დალექვა (დაილექება) юхе/-д-аха1 

დალოცვა (ლოცავს)*даькъал/-д-е 

დალპობა (დაალპობს)йохкаIе   

დალპობა (დალპება)*доахка/-д-ала 

დალპობა (დალპება)мур/-д-ала  

დამალვა (დაიმალება ხოლმე)гучар-д-увла  

დამალვა (დაიმალება ხოლმე), დაფარული, 

მიჩქმალვაкъайла/-д-увла  

დამალვა (დაიმალება ხოლმე, დაემალება 

ხოლმე)лечкъа  

დამალვა (დაიმალება)гучар-д-овла  

დამალვა (დაიმალება)лечкъа/-д-ала  

დამალვა (დაიმალება), დაფარვა, 

მიჩქმალვაкъайла/-д-ала  

დამალვა (დაიმალება), დაფარვა, 

მიჩქმალვაкъайла/-д-овла  

დამალვა (დაიმალება), მიმალვაд1а/лачкъа 

დამალვა (დაიმალება), მიმალვა лачкъа  

დამალვა (დაიმალება), მხედველობიდან 

გაქრობაгучар-д-ала  

დამალვა (დაიმალება); ჩაყვინთვა хьула/-д-

ала  

დამალვა (დამალავს ხოლმე)гучар-д-аха  

დამალვა (დამალავს ხოლმე), დაფარვა, 

მიჩქმალვაкъайла/-д-аха  

დამალვა (დამალავს ხოლმე), 

მიმალვაд1а/лечкъа 

დამალვა (დამალავს)*д1алочкъа/-д-е 

დამალვა (დამალავს), დადება, დალაგება; 

გადადება*д1а/-д-ила 

დამალვა (დამალავს), დაფარვა 

(დაფარავს), მიჩქმალვაкъайла/-д-аккха  

დამალვა (დამალავს), დაფარვა 

(დაფარავს), მიჩქმალვა; 

მოპარვაлочкъа/-д-е  

დამალვა (დამალავს), მხედველობიდან 

გაქრობაгучар-д-аккха  

დამალვა (დამალავს); ჩაყვინთვა хьула/-д-е  

დამარცხება (დაამარცხებს ხოლმე), 

მარცხის განცდა, წარუმატებლობის 

განცდაгIовз-д-аха    

დამარცხება (დაამარცხებს), დამორჩილება, 

დაპყრობა эша/-д-е  

დამარცხება (დამარცხდება), მარცხის 

განცდა, წარუმატებლობის 

განცდაгIовз-д-ала   

დამარცხება (მარცხის განცდა), 

წარუმატებლობის განცდაгIовз-д-

аккха  

დამარხვა (დამარხავს), ჩაფვლა, 

ჩამარხვა*д1а/-д-олла 

დამატება (დაამატებს), გაზრდა, გადიდება; 

მიმატებაт1а/-д-етта1 

დამახინჯება (დაამახინჯებს 

ხოლმე)ийрча/-д-аха  

დამახინჯება (დაამახინჯებს ხოლმე), 

გაფუჭება, წახდენაхарцдаха  

დამახინჯება (დაამახინჯებს), გაფუჭება, 

წახდენა харцдаккха  

დამახინჯება (დაამახინჯებს), 

დასახიჩრებაийрча/-д-аккха   

დამახინჯება (დამახინჯდება 

ხოლმე)ийрча/-д-увла 

დამახინჯება (დამახინჯდება ხოლმე), 

გაფუჭება, წახდენაхарцдувла  

დამახინჯება (დამახინჯდება)ийрча/-д-ала  

დამახინჯება (დამახინჯდება)харцдовла  

დამახინჯება (დამახინჯდება), წახდენა 

(წახდება)харцдала  

დამახსოვრება (დაიმახსოვრებს) дага/кхаба 

დამეგობრება (დაუმეგობრბდება), 

შერიგება (შეურიგდება), დაზავებაта1 

დამთავრება (დაამთავრებს ხოლმე), 

რაიმეში გატარევა (გაატარებს ხოლმე), 

გაყრა (ძაფისა)д1ачакх/-д-аха 

დამთავრება (დაამთავრებს), გათავება 
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(გაათავებს), დასრულება*да ла3 

დამთავრება (დაამთავრებს), 

დასრულება*д1акхоачаш/-д-е 

დამთავრება (დაამთავრებს), დასრულება, 

დაბოლოებაкхоачаш/-д-е  

დამთავრება (დაამთავრებს), რაიმეში 

გავლა (გაივლის)д1ачакх/-д-овла 

დამთავრება (დაამთავრებს), რამეში 

გატარება (გაატარებს), გაყვანა; გაყრა 

(ძაფისა)д1ачакх/-д-аккха 

დამთავრება (დამთავრდება), რამეში 

გავლა (გაივლის), გაყრა (ძაფისა) 

д1ачакх/-д-ала 

დამნაშავეбехкевола     

დამოკლება (დაამოკლებს), დაპატარავება 

(დააპატარავებს)лоац/-д-е  

დამოკლება (დამოკლდება), დაპატარავება 

(დაპატარავდება)лоац/-д-ала  

დამორჩილება (დაემორჩილება), 

დაქვემდებარება; დამარცხება; 

დაუძლურებაк1ал/-д-иса  

დამორჩილება (დაიმორჩლებს), 

დაქვემდებარებაк1ал/-д-ита  

დამორჩილება (დაიმორჩლებს), 

დაქვემდებარებაкара-д-ерза/-д-е  

დამორჩილება (დამორჩილდება),  

დაქვემდებარებაкара/-д-ерза  

დამორჩილებული, 

დაქვემდებარებულიкарара    

დამოწმება (ამოწმებს,მოწმობს, ემოწმება), 

თავდებობა (თავდებობს)тешал /-д-е  

დამპალი ხე, დამპალი მერქანიмур  

დამპალი, გაფუჭებულიйохкаенна  

დამჟავება (დამჟავდება), ამჟავებაмист/-д-

ала  

დამრგვალება (დაამრგვალებს)герг-д-е  

დამრგვალება (დამრგვალდება)герг-д-ала  

დამსგავსება (დაამსგავსებს), 

მიმსგავსებაтар/-д-е  

დამსმენი, მაბეზღარა, ჯაშუშიаькх 

დამსმენი, მაბეზღარიмоттбеттарг  

დამსმენი, მოღალატე ямартхо   

დამსხვრეული, დაღორღილი, 

დაფხვნილიоаха    

დამტვრევა (დაამტვრევს), დამსხვრევა, 

დაშლა Iокаг/-д-е  

დამტვრევა (დაამტვრევს), დანგრევა; 

დახევა*доха/-д-е1 

დამყნობა (დაემყნობა), ფეხის მოკიდება, 

მიწებებაд1а/лата2 

დამშვიდება (დაამშვიდებს), დაწყნარება; 

მოწყობა (მოაწყობს)парг1ат/-д-аккха  

დამშვიდება (დამშვიდდება), დაწყნარდება 

парг1ат/-д-овла  

დამშვიდება (დამშვიდდება), 

დაწყნარებაд1а/те 

დამშვიდება (დამშვიდდება), დაწყნარება 

парг1ат/-д-ала  

დამშვიდება, დაწყნარებაтер 

დამშივიდება (დაამშვიდებს), დაწყნარება 

(დააწყნარებს)саметтаотта/-д-е  

დამცირება (დაამცირებს ხოლმე), 

დაცინვა*доастам/-д-аха 

დამცირება (დაამცირებს), დამდაბლება*д-

ай/-д-е2 

დამცირება (დაამცირებს), 

დაცინვა*доастам/-д-аккха 

დამწერლობაйоазув д    

დამწიფება (დამწიფება)кхача2 

დამწყვდევა (დაამწყვდევს), რაიმეში 

მოთავსებაчу|-д-|олла  

დამხმარე, მცველიгIонча  

დანაурс  

დანანება (ენანება, ნანობს); დაზოგვა 

(ზოგავს)кхо/ хета  

დანაღვლიანება (დანაღვლიანდება), 

დადარდიანება, მოწყენაсахьовза  

დანაყრება (დანაყრდება), წასაუზმება 

кхалла  

დანაშაული, ბრალიбекх   

დანაწევრება (დაანაწევრებს ხოლმე), 

ნაწილებად დაშლა, დაყოფაвIашагI|-д-

|аха  

დანაწევრება (დაანაწევრებს), ნაწილებად 

დაშლაвIашагI|-д-|аккха   

დანაწევრება 

(დანაწევრდება),დაშლაвIашагI|-д-|ала  

დანახვა (დაინახავს),  ხედვა (ხედავს) го2 
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დანგრევა (დაანგრევს) Iо/-д-оха/-д-е   

დანგრევა (დაანგრევს), დაქცევაхоарцаде    

დანთება (დაანთებს ხოლმე), ანთება 

хьаллета/-д-е   

დანთება (დაანთებს ხოლმე), მოკიდება 

(მოუკიდებს ხოლმე)лета/-д-е1 

დანთება (დაანთებს), ანთება хьаллота/-д-е  

დაობება (დაობდება)вар|-д-|ола  

დაობებაмаза тассар   

დაპირება (პირდება, დაპირდება); პირობის 

მიცემაдош дала 

დაპობა (დააპობს), დამტვრევა 

(დაამტვრევს), გატეხა (გატეხს)*каг/-д-е 

დაპობა (დაიპობა); დამტვრევა 

(დაიმტვრევა), გატეხა (გატყდება)*каг/-

д-ала  

დაპობილი, გატეხილი, დამტვრეული*каг-

д-енна   

დაპყრობა (დაიპყრობს), დაჭერა 

(დაიჭერს),დაკავებაд1а/лаца 

დაჟანგვა (დაიჟანგება)мукх/даа  

დარაჯი, ყარაულიхаьхо   

დარბილება (დაარბილებს), დაბეჟვა; ზელა 

(ზელს) хье  

დარბილება (დაარბილებს); დასუსტება 

(დაასუსტებს), დაუძლურება к1ад/-д-е  

დარბილება (დარბილდება); დასუსტება 

(დასუსტდება), დაუძლურებაк1аьд/-д-

ала  

დარგვა (დარგავს), ჩასმა (ბოძისა და 

მისთ.)*д1а/-д-ог1а 

დარგვა (რგავს)*до г1а2 

დარდიანად, სევდიანად, 

ნაღვლიანადгIайгIане1 

დარდიანი, სევდიანი, ნაღვლიანიгIайгIане2  

დარეკვა (დარეკავს)з1ы/ тоха  

დართვა (დაართავს) хьувза2 

დარიგება (დაარიგებს), განაწილება, 

გაცემა*д1а/-д-екъа 

დარტყმა (დაარტყამს), დაკვრა (დაჰკრავს), 

დაკაკუნებაтоха  

დარტყმა (დაარტყამს); ჩასმა (მაგ., შუშისა 

ფანჯარაში), შეხვედრის 

მოწყობაд1а/тоха  

დარტყმა (დაარტყამს)მიჭედება; მიმატება, 

დამატება; მიჯახუნებაт1а/тоха  

დარტყმა, კაკუნიтохар  

დარტყმით უკუგდება (უკუაგდებს), 

შურისგება юха/тоха   

დარჩენა (დარჩება)*диса 

დარჩენა (დარჩება) Iе   

დარწმუნება (დარწმუნდება), დანდობა 

(დაენდობა, ენდობა), დაჯერებაтеша  

დარწმუნება(დაარწმუნებს),დადასტურება 

(დაადასტურებს)теша/-д-е  

დარხევა (დაარხევს), რხევა (არხევს), რყევა, 

რწევაтерка/-д-е  

დასავლეთიмалхбузе  

დასანახად, დასანახ ადგილას, 

თვალწინгучахьа//гучча   

დასაწყისი, სათავე, საწყისი юхь2 

დასახიჩრება  (დაასახიჩრებს ხოლმე), 

გახეიბრება, გაწამება, დატანჯვაгIорч|-

д-|аха   

დასახიჩრება (ასახიჩრებს ხოლმე), 

დამახინჯება*айп-д-аха 

დასახიჩრება (ასახიჩრებს), დამახინჯება 

*айп/-д-аккха 

დასახიჩრება (დაასახიჩრებს 

ხოლმე)Гаппар-д-аха   

დასახიჩრება (დაასახიჩრებს), გახეიბრება, 

გაწამება, დატანჯვაгIорч|-д-|аккха  

დასახიჩრება(დაასახიჩრებს), გახეიბრება; 

დაშავებაгаппар-д-аккха   

დასახიჩრება (დასახიჩრდება 

ხოლმე)Гаппар-д-увла  

დასახიჩრება (დასახიჩრდება) Гаппар-д-

ала  

დასახიჩრება (დასახიჩრდება)Гаппар-д-

овла  

დასახიჩრება (დასახიჩრდება), გახეიბრება, 

გაწამება, დატანჯვაгIорч|-д-|ала  

დასახიჩრება (სახიჩრდება), 

დამახინჯება*айп/-д-ала 

დასველება (დაასველებს)*дош/-д-е 

დასველება (დაასველებს)т1оада/-д-е  

დასველება (დაასველებს), დალბობაйошаIе  

დასველება (დასველდება)т1оада/-д-ала  
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დასვენება (დაისვენებს)сала1а  

დასივება (დასივდება), გასივება*деста 

დასრიალება (დასრიალდება), 

დასხლეტაIо/ловжа  

დასუსტება (დაასუსტებს), დაუძლურება; 

მოშვება (მოუშვებს)мел/-д-е  

დასუსტება (დასუსტდება), გაზანტება 

(გაზანტდება); მოშვება (მოეშვება)мел/-

д-ала  

დასწავლა (დაისწავლის)шаьр/-д-е2 

დასხდომა (დასხამენ)ховша/-д-е   

დასხდომა (დასხდებიან ხოლმე)хувшаде   

დასხდომა (დასხდებიან)ховша  

დასხდომა (დასხდებიან)хувша  

დასხმა (დაასხამს)*дотта1 

დასხმა (დაასხამს) Iо/-д-отта   

დასხმა (დაასხამს), დაღვრა, დაქცევა 

Iодувтта   

დასჯა (დასჯის)та1азар /-д-е  

დატაკება (დაატაკებს), 

დაჯახებაд1ат1а/хахка 

დატანჯვა (დაიტანჯება), გაწამება, 

გაწვალებაхалчаотта  

დატანჯვა (დატანჯავს), გაწამება 

(გააწამებს), გაწვალება халчаоттаде  

დატარება (დაატარებს ხოლმე), 

ჩამოტარებაд1а/кхахьа 

დატარება (დაატარებს), ჩამორიგება*д1а-

са/-д-ахьа 

დატვირთვა (დატვირთავს)*дотта2 

დატვირთული, სავსეвизза2 

დატკბობა (დაატკბობს); მოხიბლვა 

(მოხიბლავს)мерз/-д-е   

დატკბობა (დაატკბობს); შეცდენა 

(შეაცდენს)*д1амерза/-д-е 

დატკბობა (დატკბება), განცხრომა, 

დასვენება, გამხიარულებაсамукъа/-д-

ала  

დატკბობა (დატკბება); გატაცება 

(გაიტაცებს), მოხიბლვაмерз/-д-ала  

დატოვება (დატოვებს), მიტოვება*дита 

დატრიალება (დაატრიალებს)д1ахьовза/-д-

е 

დატრიალება (დატრიალდება ხოლმე), 

შემოვლა (შემოივლის ხოლმე)кхеста  

დატრიალება (დატრიალდება)д1а/хьовза 

დატრიალება (დატრიალდება), შემოვლა 

(შემოივლის)кхаста  

დატუქსვა (დატუქსავს), გაწყრომა; 

შეშინებაчовха|-д-|е2 

დატყვევება (დაატყვევებს), ხელში 

ჩაგდებაкара-д-оала/-д-е  

დაუდევრად, გულგრილად, 

უპასუხისმგებლოდ; სუსტად, 

არამტკიცედладара  

დაუვიწყარი*дицлургдоаца 

დაუთოება (აუთოებს ხოლმე)аьшк/ хьекха 

დაუთოება (აუთოებს)аьшк/ хьакха 

დაუთოება (დააუთოებს ხოლმე)аьшк/ етта 

დაუთოება (დააუთოებს)аьшк/ тоха 

დაუმდნარი*дашанза2 

დაუშვებელი, ნებადაურთველი, 

უვარგისი, შეუწყნარებელიмегаргдоаца   

დაუჩეჩელიалханза 

დაფარება(დააფარებს ხოლმე), გადახურვა 

(გადახურავს ხოლმე), დამალვა 

(დამალავს ხოლმე)*д1акъайла/-д-аха 

დაფარება (დააფარებს), გადახურვა, 

დამალვა (დამალავს)*д1акъайла/-д-

аккха 

დაფარება (დაიფარებს, დააფარებს), 

წამოხურვა (იხურავს); წამოსხმა 

(წამოისხამს)т1а/кхолла  

დაფასება (დააფასებს), პატივისცემა 

(პატივს სცემს)хамбе   

დაფასება (დაუფასდა), ფასის აწევაмаьхал/-

д-ала  

დაფენა (დააფენს ხოლმე), დაგება (დააგებს 

ხოლმე)к1ал/тесса  

დაფიქრება (დაფიქრდება), გააზრებაуйла 

/е  

დაფიცება (ეფიცება, იფიცებს), ფიცის 

მიცემა (ფიცს მისცემს), შეფიცვა 

(შეჰფიცავს)дув баа 

დაფრთხობა (დაფრთხება ხოლმე) 

დაფეთებაкъехка  

დაფრთხობა (დაფრთხება), დაფეთება 

къахка  
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დაქანცვა (დაიქანცება), მოტყდომაотта 

დაქირავება (დაიქირავებს); დაჭერა 

(დაიჭერს), დაპატიმრებაлаца  

დაღი, სერი; ნიშანი, ჭდე фост   

დაღლაхинбоабашк   

დაღლილი, დაქანცული, 

ძალაგამოცლილიк1аьдденна    

დაღმართი, თავქვე гарахье   

დაყვედრება (დააყვედრებს ხოლმე)т1ех/-д-

етта  

დაყვედრება (დააყვედრებს)т1ех/тоха  

დაყვირება (დაიყვირებს), კივილი, 

ღრიალიцIогIа тоха   

დაყრა (დააყრის), დაფარება 

(დააფარებს)кхохка  

დაყრუება (დააყრუებს) къор/-д-е  

დაყრუება (დაყრუვდება)къор/-д-ала  

დაშვება (დაეშვება ხოლმე), ჩაშვება 

(ჩაეშვება ხოლმე); შეძრომა (შეძვრება 

ხოლმე) к1ал/-д-увла  

დაშვება (დაეშვება), დაწევა (დაიწევს), 

ჩამოფასებაлох/-д-ала  

დაშვება (დაეშვება), ჩაშვება (ჩაეშვება); 

შეძრომა (შეძვრება)к1ал/-д-овла  

დაშვება (დაუშვებს), დაწევა (დაუწევს), 

ჩამოფასებაлох/-д-е  

დაშინება (დააშინებს), დაფრთხობა 

(დააფრთხობს), შეშინებაкъоахка/-д-е  

დაშინება (დააშინებს), დაფრთხობა, 

შეშინებაунзар/-д-аккха  

დაშლა (დაიშლება), დაფანტვა, 

დამსხვრევაвIашагI|-д-|овла  

დაშორება (დააშორებს ხოლმე)Гаьна-д-аха   

დაშორება (დააშორებს)гаьна-д-аккха  

დაშორება (დაშორდება ხოლმე)Гаьна-д-

увла     

დაშორება (დაშორდება)Гаьна-д-овла   

დაშორება (დაშორდება), მოცილებაГаьна-

д-ала  

დაშორიშორება (დააშორიშორებს), 

მიმოფანტვაвIашагI/къестаде  

დაშრეტა (დაიშრიტება)локъ/-д-ала  

დაშრეტა (დაშრეტს)локъ/а-д-е  

დაშრობა (დაშრება), გათავხელება 

(გათავხელდება)лакъа    

დაშრობა (შრება ხოლმე, დაშრება ხოლმე), 

დაწყვეტაлекъа  

დაჩაგვრა (დაიჩაგრება ხოლმე), 

დამახინჯება*даькъаз/-д-увла 

დაჩაგვრა (დაიჩაგრება), 

გაუბედურება*даькъаз/-д-ала 

დაჩაგვრა (დაჩაგრავს), 

გაუბედურება*даькъаз/-д-аккха 

დაჩაგვრა (დაჩაგრავს), გაუბედურება, 

დამახინჯება*даькъаз/-д-овла 

*დაჩაგვრა (დაჩაგრავს ხოლმე), 

გაუბედურებაдакъаз/-д-аха 

დაჩლუნგება (აჩლუნგებს)*аьрхI/-д-е 

დაჩლუნგება (დაჩლუნგდება)*аьрхI/-д-ала 

დაჩოქება (დააჩოქებს ხოლმე)гораувттаде   

  დაჩოქება (დააჩოქებს), მუხლებზე 

დადგომა (მუხლებზე 

დააყენებს)гораовттаде 

დაჩოქება (დააჩოქებს), მუხლებზე 

დადგომა (მუხლებზე 

დააყენებს)гораоттаде   

დაჩოქება (დაიჩოქებს ხოლმე)гораувтта  

დაჩოქება (დაიჩოქებს), მუხლებზე 

დადგომაгораотта   

დაჩოქება (დაიჩოქებს), ჩაჩოქება, 

ჩამუხლვა; მუხლებზე 

დადგომაгораовтта   

დაცემა (დაეცემა), დავარდნა Iо/кхета   

დაცემა (დაეცემა), დავარდნა, ჩამოვარდნა 

Iо/-д-ожа   

დაცემა (დაეცემა), დავარდნა, 

წაქცევა*дожа1 

დაცემა (დასცემს), დავარდნა (დააგდებს), 

ჩამოვარდნა Iо/-д-ожа-д-е  

დაცერება (დაუცერდება), 

გასრიალებაловжа  

დაცვა (დაიცავს)Га-д-аккха    

დაცვა (იცავს), გაფრთხილება 

(უფრთხილდება); დარაჯობა 

(დარაჯობს)лора/-д-е  

დაცვა, ყარაული; გუშაგი, სადარაჯოха2 

დაცვენა (დაცვივა), ჩამოცვენა (ჩამოსცვივა) 

Iо/лега   
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დაცილება (დააცილებს), გაყრა (გაყრის), 

დაყოფა, დაშლაвIашагI/къоастаде  

დაცინვა (დასცინებს), გამასხარავება, 

სასაცილოდ აგდებაфуттарде  

დაცლა (დაცლის), გადმოტვირთვა 

(გადმოტვირთავს)*доасса/-д-е 

დაძახება (დაუძახებს), 

მიპატიჟებაд1а/кхайка 

დაძახება (ეძახის), ხმობა (უხმობს); 

მოწვევა (მოიწვევს), მიწვევა, 

მოპატიჟებაкхайка  

დაძვრა (დაიძვრის)*дола/-д-ала 

დაძვრა (დაიძრება), ამოძრავება 

(ამოძრავდება)хьá 

დაძვრა (დაძრავს ხოლმე), გაწევა, 

მიწევაд1а/тетта 

დაძვრა (დაძრავს), განძრევა (გაანძრევს), 

ამოძრავებაд1ахьоа /-д-е2 

დაძინება (დააძინებს)тхьовса/-д-е 

დაძინება (დაიძინებს) наб /е  

დაძინება (დაიძინებს)тхьовса  

დაწევა (დაეწევა)т1ехьа/кхе  

დაწევა, ჩაწოლა, დატკეპნა, დაზეპვაте1а  

დაწვა (დაწვავს)*доага/-д-е 

დაწვდენა (დასწვდება ხოლმე) Iо/кхувда    

დაწვდენა (დასწვდება) Iо/кховда   

დაწვენა (დააწვენს), ჩაწვენა*дужа/-д-е 

დაწვნა (დაწნავს) ювца1 

დაწვრილმანება (დაწვრილმანდება 

ხოლმე)*доастам/-д-увла 

დაწვრილმანება (დაწვრილმანდება) 

*доастам/-д-ала 

დაწვრილმანება 

(დაწვრილმანდება)*доастам/-д-овла 

დაწოლა (დაწვება ხოლმე) Iо/-д-увша  

დაწოლა (დაწვება ხოლმე), დაგორება, 

გაგორება Iо/керча  

დაწოლა (დაწვება)*д1а/-д-увша 

დაწოლა (დაწვება) *дижа 

დაწოლა (დაწვება) Iо/-д-ижа   

დაწოლა (დაწვება), დაგორება 

(დაგორდება), გაგორება Iо/карча     

დაწყება (დაიწყებს), შედგომა 

(შეუდგება)*дола/-д-е 

დაწყება (დაიწყებს), შედგომა, ხელის 

მიყოფა*д1а-д-ола/-д-е 

დაწყევლა (დასწყევლის), შეჩვენება 

(შეაჩვენებს)сарда  

დაწყევლილი, წყეული, 

შეჩვენებულიмел1а  

დაწყნარება (დააწყნარებს), დამშვიდება 

(დაამშვიდებს)те/-д-е  

დაჭერა (დაიჭერს ხოლმე)лувца  

დაჭერა (დაიჭერს ხოლმე), დაკავება 

(დაიკავებს)д1а/лувца 

დაჭერა (დაიჭერს ხოლმე), დაკავება 

хьа/лувца  

დაჭერა (დაიჭერს), გამოჭერა хьа/лаца   

დაჭერა (დაიჭერს), ხელის წაშველება, 

ხელის მოკიდება хьал/лаца  

დაჭექება (დაიჭექებს), დაქუხება 

(დაიქუხებს)къовкъа  

დაჭირვება (დასჭირდება), მონდომება 

(მოუნდება) эша2 

დაჭრა (დაჭრის)чов  

დაჭრა (დაჭრის), დაკოდვა; 

გაფუჭებაчовха|-д-|е1 

დაჭრა (დაჭრის), ჭრა (ჭრის)теда  

დაჭრილიдоарахо 

დახატვა (დახატავს) сурт /дила  

დახევა (დაიხევა), დაგლეჯა, 

დამტვრევა*доха 

დახევა (დახევს), გახევა, 

დაგლეჯა*доатт1а/-д-е 

დახვევა (დაახვევს), ამოხვევა 

(ძაფისა)листа  

დახველება (დაახველებს)кхайка/-д-е1 

დახლართვა (დახლართავს), არევ-დარევა 

(დაურ-დაურევს), შეცდომა 

(შეცდება)кегар/ бе  

დახმარება (დაეხმარება), შველა, ხელის 

შეწყობაгIо де  

დახმარება, მხარდაჭერა, წაშველებაгIо1 

დახმარება, შველა (საფრთხის დროს)оарц2    

დახრა (დაიხრება), მოხრა Iо/-д-ерза 

დახრა (დახრის), გადახრა гара-д-аккха   

დახსომება (დაიხსომებს), მოიფიქრება 

(მოიფიქრებს) дага/лаца 
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დახურვა (დაიხურავს,დაახურავს); გადება 

(მაგ., ხიდისა), დადება (მაგ., ნაკერისა), 

დარქმევა (სახელისა)тила  

დახურვა (დაიხურება), დაკეტვა 

(დაიკეტება)къувла/-д-ала  

დახურვა (დაიხურება), დაკეცვა 

(დაიკეცება)къовла/-д-ала  

დახურვა (დახურავს ხოლმე), გახურვა; 

დაკეტვა (დაკეტავს ხოლმე)т1а/къувла  

დახურვა (დახურავს ხოლმე), დაკეტვა 

(დაკეტავს ხოლმე)къувла  

დახურვა (დახურავს), გახურვა; დაკეტვა 

(დაკეტავს)т1а/къовла  

დახურვა (დახურავს), დაკეცვა 

(დაკეცავს)къовла  

დაჯარიმება (დააჯარიმებს)гIодтоха   

დაჯდება, ჯდება (დაჯდება)ха5   

დაჯდომა (დაჯდება)Iо/ха  

დაჯერება (დაუჯერებს), გაგონება 

(გაუგონებს)аьннар де 

დგომა (დგას), ფეხზე დგომა; 

მომსახურებაура/латта   

დგომა (დგას); გაგრძელება (გრძელდება) 

латта  

დება (დევს), ალაგია*дада2 

დედაнана  

დედალი ჯიხვი шу4     

დედამთილიмаьр-нана  

დედამიწაлаьтта1 

დევნა (დევნის), გაყოლა (გაჰყვება), 

ადევნებაт1ехьа/-д-ала  

დეიდაнаьн/-йиша  

დეკეული шинар2  

დეკორატიული გოგრა тути//тити  

დენა (დის), წვეთა (წვეთს), ჟონვა 

(ჟონავს)леша  

დენა (დის, სდის), ჟონვა (ჟონავს)аха3 

დერეფანი, კორიდორი, 

შუშაბანდიийче//уйче  

დეფექტიანი, დეფექტის მქონე, 

ზადიანიайпдола  

დეფექტიანი; ავადმყოფური, არაჯანსაღი 

айпе  

დვრიტაшоа  

დიასახლისიфусам-нана  

დიასახლისი; ცოლი, მეუღლეцIеннана   

დიდი სიცხე, პაპანაქებაкъахь  

დიდი, დიადიсийлахь-доккха   

დიდი, ვეებერთელა, უზარმაზარი*доккха 

დილა Iуйре    

დილიდანIурра // Iуррехьа   

დილით, დილასIуйран   

დინგი, დრუნჩიмуц1ар  

დო шар   

დოლიфата   

დოქი, სურა, ტარიანი ფინჯანიзоак  

დოქი, ქილა, ქოთანიкхаба  

დრაკონი, ურჩხულიсармак  

დრეკადი, მოქნილი; გაღუნული, 

მოღუნულიсетта   

დრო, ასაკი; ვადაха3 

დრო, ხანი, ეპოქა, ერაзама  

დროდადროхан-ханнахьа  

დროზე მიტანა (დროზე მიიტანს), დროზე 

მოტანა, სულზე მისწრებაт1акхе/-д-е  

დროზე, დროით, 

დროულადханна//ханнахьа   

დროულად, დროზე, თავის 

დროზეшийханна   

დროშა, ბაირაღიбайракх 

დუმაдум/и 

დუნია, ქვეყანა, დედამიწაдуне 

დურგალი, ხუროдахчанпхьар 

დუქარდი (დიდი მალრატელი ცხვრის 

საპარსად)чIоад   

დუღილი (დუღს), ხარშვა 

(იხარშება)кхехка2 

დღეди1 

დღეგამოშვებითди-юккъа 

დღევანდელიтаханара   

დღევანდელი დღეтахане  

დღევანდლამდე, აქამდე, 

დღემდეтахханалца   

დღეიდან მეექვსე დღესцIулцIумоака   

დღეიდან მეხუთე დღესцIумоака   

დღესтахан  

დღესასწაულის გადახდა (დღესასწაულს 

გადაიხდის), იდღესასწაულებს*дез/-д-
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е2 

დღესვე, ახლავეтаххане  

დღე-ღამისა, სადღეღამისო, 

დღეღამესიден-бийсан 

დღითიდღეденгара-денга 

დღისა, დღიურიдийнахьара 

დღისითдийнахьа 

 

ე 

 

ებრაელი жугте  

ეგვიპტეмисаре  

ეზოков1 

ეზო уйт1е//ийт1е  

ეზოდანкоара2 

ეკლესია, ტაძარიкиназ  

ელამიбIагIара1 

ელენთა Iинжарилг    

ელვაт1оа2 

ელვარე, კაშკაშა; ბრწყინვალეкъаьга    

ელვარება (ელვარებს, უელვარებს), 

ბრწყინვა (ბრწყინავს), კაშკაშიсега  

ელჩი, წარმომადგენელი викал  

ემალი, ჭიქური сир  

ენა (ორგანო); ენა, მეტყველება мотт   

ენატანიობა, ჭორიკანობა, 

მაბეზღარობაгIийбат   

ენაწყლიანი, მჭევრმეტყველიметта шаьра   

ენოტი (ზედმ. გარეული ძაღლი)акхажIал/и 

ენძელა Iанзиза //лайзиза  

ერბოмашадаьтта  

ერთად, ერთდროულადцхьана   

ერთადერთიцхьалхха    

ერთგვარი ბაბუაწვერაбаргI 

ერთგვარი ბალახიвирчим  

ერთგვარი ბუჩქიмагаск  

ერთგვარი ბუჩქი შხამიანი 

ფოთლებითшиш   

ერთგვარი ბუჩქნარი цIон   

ერთგვარი ბუხარი (მთაში) товг1а  

ერთგვარი ნიორიбоъ  

ერთგვარი სურნელოვანი ბალახი епар  

ერთგზ. ბზარის გაჩენა (ბზარი გაუჩნდება), 

გაბზარვაхийрадала1 

ერთგზ. განშორება (განშორდება), 

გაუცხოებაхийрадала2 

ერთგზ. მიტანა (მიიტანს, მიუტანს)т1а/-д-

ахьа  

ერთგზ. მიყუდება (მიაყუდებს), 

მიყრდნობა (მიაყრდნობს)д1ат1аотта/-

д-е 

ერთგული, თავდადებულიмут1ахьа    

ერთი цаI1 

ერთი აღება (მაგ., თივა), ერთი 

იღლიაпаркх  

ერთი აღება (მაგ., თივისა)морх1  

ერთმანეთზეშედგენილი ზმნის პირველი 

ნაწილიвIашагI//вIаший   

ერთმანეთის  გადახვევა (ერთმანეთს 

გადაეხვევიან)марх1а/кхета  

ერთმანეთის გადახვევა (ერთმანეთს 

გადაეხვევაინ)марх1а/эккха  

ერთმანეთის შეხედვა (ერთმანეთს 

შეხედავენ)вIашка/хьажа   

ერთსულოვანი, შეთანხმებულიайха 

ერთხელ цкъа1    

ერი, ნაციაкъам  

ეს, ამაზე, ამაშიукх    

ექვსასი ялх бIаь   

ექვსი ялх   

ექვსჯერ ялхазза   

ექიმბაშიкай  

ექიმი, მკურნალი лор  

ექსპლოატორება (ექსპლუატაციას ეწევა), 

მძიმე სამუშაოს შესრულება*даца 

ექსპლუატაციის გაწევა (ექსპლუატაციას 

უწევს)*доаца/-д-е 

ექსტაზი, აზარტიшоакъ //шокъ   

ეშვიк1омсар  

ეშვი; სიბრძნის კბილიпхьарцеург  

ეშმა, ეშმაკიиблис//йилбаз  

ეშმაკი, ცბიერი, ვერაგიмаькара   

ეჭვიшеко   

ეჭვი, გუმანიдегабуам 

ეჭვის მიტანა (ეჭვს მიიტანს), ეჭვის 

აღებაдегабуам бе 

ეჰ, ოჰ...გამოხატავს სიბრალულს, 

სინანულს, საყვედურს, შეშფოთებას, 
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გაღიზიანებას маьржа-я1   

 

ვ 

 

ვადის გადაწევა (ვადას გადასწევს), ვადის 

გაგრძელებაт1ехьа/-д-аккха  

ვაზის ლერწი, მტევანიгайдолг   

ვაინახი (ჩეჩენი ან ინგუში), ვაინახები 

(ჩეჩნები და ინგუშები)вайнах//вейнах  

ვაინახურიвайнаьха    

ვაკე, ბარიшаьра аре   

ვაკე, ბარი, მინდორი ველი; გაშლილი 

სივრცე; სტეპიаре 

ვაკე, ველი, დაბლობიраьг1е  

ვალი, მოვალეობაдекхар1 

ვაჟიშვილი, ძეвоI   

ვაჟკაცი, მამაციк1ант  

ვაჟკაცობა, მამაცობა, მხნეობაденал 

ვაჟკაცობა, მამაცობა, მხნეობაкъонахчал  

ვარაუდი; შეგრძნება, გრძნობაхетам   

ვარგისი, გამოსადეგიпайдане   

ვარგისი, გამოსადეგი; 

ნებადართულიмегаргдола   

ვარდი хьармакх   

ვარსკვლავი (თეთრი ნიშანი ცხენის 

შუბლზე) сек  

ვარსკვლავიседкъа  

ვარცლიпаьшк  

ვარჯი, კრონა хьорх   

ვაშლი (ხე, ნაყოფი) Iаж   

ვაცი, ბოტიбодж  

ვაჭარი, გამყიდველი йохкархо  

ვაჭრობა (ვაჭრობს)база 

ვაჭრობაмах лелабар    

ვაჭრობა; ფასი, ღრებულება; შეფასებაмах  

ვახშამი пхьер//пхьор  

ველური, ბარბაროსი (ზედმიწევით: 

გარეული, ველური კაცი, 

ადამიანი)акха саг 

ველურობა, სიველურეакхал 

ველურობა, სიველურე; 

ბარბაროსობაгажалал   

ვერაგი, ცბიერი, ეშმაკიговза2 

ვერაგობა, სულმდაბლობა, ცბიერება ямарт   

ვერაგობა, ცბიერება, ეშმაკობაговзал2 

ვერცხლიдотув  

ვერცხლისაдото 

ვეფხვი цIокъа-лом   

ვიზიტით წასვლა (წავა)чу|-д-|аха1 

ვინмала2  

ვინმე, ვიღაც хьанаьхк   

ვინმე, რამე, ვიღაც, რაღაც цIа2  

ვინმე, რომელიმეмоллаг1а   

ვირთხა цицхолг   

ვირი, სახედარიвир  

ვისი, რომლისა хьан    

ვიღაც, ვინმეцхьа   

ვიღაც, რაღაცФунаьхк  

ვიწრო, მჭიდროготта1 

ვიწროდ, მჭიდროდ готта2 

ვნება (ავნებს), ზიანი (აზიანებს) зулам/ де  

ვოლიერი, ბაკიамнасташ 

 

ზ 

 

ზავი (დროებითი)масахьат  

ზალა, წალა, ჟუჟღი, ჩირქიсел  

ზამთარი Iа1 

ზამთარში Iай   

ზამთრის განმავლობაში Iанна   

ზამთრისა, საზამთრო Iан    

ზანტი, ზარმაციмекъа   

ზანტი, ზარმაცი, უქნარაмекъашк  

ზარალი, დანაკლისი, ზიანიзе1 

ზარალი, ზიანიзулам  

ზარალიანიзене    

ზარიгургал   

ზაფხულიахка1 

ზაფხულისა, საზაფხულოахкан 

ზაფხულში, ზაფხულობითаьхки 

ზაქი гамажа кIориг    

ზეგломма   

ზეგანი шув2     

ზედა, ზემოбуххьера1 

ზედა, ზემოлакхера    

ზედა, ზემოт1ера1 

ზედაპირი т1е  

ზედმეტი, არასაჭიროсов2 
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ზედსართავი სახელიგრამატ. белгалдош 

ზევიდან, ზემოდანлакхера  

ზევით გაგდება (გააგდებს) хьал/лалла   

ზევით გაყრა (გაყრის ხოლმე хьал/лехка    

ზევით გაყრა (გაყრის) хьал/лахка  

ზევით, მაღლა, აღმაураг1а  

ზეიმი, დღესასწაულიцIай   

ზემა (სცემს), რტყმა (ურტყამს), გასროლა 

(ისვრის), გატყორცნა*детта2 

ზემოთмаг1а   

ზემოთ ა[მო]სვლა (ზემოთ ა[მო]ვა) хьал/-д-

увла    

ზემოთ ა[მო]ყვანა (ა[მო]იყვანს), ათრევა 

хьалтIа/-д-аккха    

ზემოთ აგდება (ააგდებს), ასროლა 

(აისვრის)ланга  

ზემოთ ასვლა (ავა), აძვრომა, აცოცება 

хьалтIа/-д-ала   

ზემოთ ასვლა (ზემოთ ავა) хьал/-д-аха1 

ზემოთ ატანა (აიტანს) хьалтIа/-д-а  

ზემოთ ატანა (აიტანს) хьалтIа/-д-аха 

ზემოთ ატანა (აიტანს), ა[მო]თრევა хьал/-д-

ахьа     

ზემოთ ატანა (ზემოთ ააქვს ხოლმე) 

хьал/кхахьа  

ზემოთ ატანა (ზემოთ აიტანს), ზემოთ 

აყვანაт1а/-д-аха2 

ზემოთ გაგდება (ზემოთ გააგდებს) 

хьалъ/эккхаде  

ზემოთ გაქცევა  хьалтIа—д-ада   

ზემოთ გაქცევა (ზემოთ გაიქცევა) хьал/-д-

ада  

ზემოთ გაშვება (ზემოთ გაუშვებს) 

хьал/хеца  

ზემოთ გაჭენება (ზემოთ გააჭენებს ხოლმე) 

хьал/хехка    

ზემოთ გაჭენება (ზემოთ გააჭენებს) 

хьал/хахка    

ზემოთ დასმა (ზემოთ დასვამს) хьалхоа/-д-

е   

ზემოთ რაიმეზე ასროლა (აისვრის), 

ატყორცნა хьалтIа/кхосса  

ზემოთ, ზევით хьалла  

ზემოთ, მაღლაлакхе  

ზემოთკენмаг1ахьа  

ზეპირადдагахьа 

ზეპირად, სიტყვიერადбагах2 

ზეპირიбагах1 

ზვავი, მეწყერი хьетт3 

ზვინი (თივისა) токхор  

ზვინიаргIа3 

ზვინიлитта1 

ზვინიхол   

ზიზღი цабезам   

ზიზღით, უგულოდдегаза2 

ზოგი, ზოგიერთიвож    

ზოლებიანი (ძროხა)уринга   

ზოლიоаса  

ზოლი шув1      

ზოლიანი, ჭრელი*дохка 

ზონარიт1ийриг  

ზრდა (იზრდება), გაზრდაдег1 да 

ზრდილობა, თავაზიანობა, ზნეობაэздел   

ზრდილობა, ტაქტი; თავაზიანობა, 

ზრდილობიანობაгIулакх3  

ზრდილობის ნორმებიდან გაყვანა 

(გაჰყავს), ზრდილობის ნორმების 

დაუცველობა*айхьаз/-д-аха 

ზრდილობის ფარგლებიდან, ნორმებიდან 

გასვლა (გადის)*айхьаз/-д-ала 

ზუზუნი (მაგ., ტყვიისა)дарз2 

ზუმბა; ღერძი, ღერო; წნელი, 

მავთულიчIий   

ზუმფარაайра2 

ზურგზე კიდება (ზურგზე უკიდია)ги-д-

алла    

ზურგზე მოკიდება (ზურგზე მოიკიდებს 

ხოლმე)ги-д-ехка  

ზურგზე მოკიდება (ზურგზე 

მოიკიდებს)ги-д-олла  

ზურგზე მოკიდება (ზურგზე 

მოიკიდებს)ги-д-охка  

ზურგზე შესმა (ზურგზე შესვამს 

ხოლმე)гихувшаде  

ზურგზე შეხტომა (ზურგზე შეახტება)ги 

эккха  

ზურგზე შეჯდომა (ზურგზე შეაჯდა)гиха  

ზურგზე შეჯდომა (ზურგზე შეაჯდება 
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ხოლმე)ги лелха    

ზურგზე შეჯდომა (ზურგზე 

შეაჯდება)гиховша  

ზურგიбукъ 

ზურგიდანгира   

ზუსტად, სწორად, შესაბამისად, 

შესატყვისადгIаьххьа 2 

ზუსტი, შესაბამისი, შესატყვისი, 

ნორმალურიгIаьххьа1 

ზღაპარიфальг   

ზღარბი  з1ий  

ზღვაФорд   

ზღმარტლი хьамиск  

 

თ 

 

თაგვიдахка1 

თავადი, ბატონიаьла2 

თავადისა, თავადურიаьлан 

თავადობა, ბატონობა, მბრძანებლობაаьлал  

თავადურად, ბატონკაცურადаьлашха 

თავაზიანი, საყვარელიт1ера2 

თავბრუდახვევა (თავბრუ ეხვევა) 

бIагоръаха   

თავდაპირველად, დასაწყისში юххье    

თავდაყირა, ყირაზე, ყირამალაцIунтара  

თავზე, ზედაპირზეт1аг1олла   

თავთავიка2 

თავი (ანატ.); თავი (ნაშრომისა)корта  

თავიდანვე, დასაწყისშივე юххьанцара   

თავის მოყრა (თავს მოიყრის), 

მოგროვებაгулдала  

თავის მოყრა (თავს მოიყრის); მოგროვება 

(მოგროვდება) хьагул/-д-ала  

თავის ქალის სატრეპანაციო 

ინსტრუმენტიгам2 

თავისი, თავიანთიший   

თავისუფალი, დამოუკიდებელიазатле 

თავისუფალი, 

დამოუკიდებელიкортамуъка   

თავისუფლად, 

დამოუკიდებლადкортамукъале  

თავისუფლად, მშვიდადхийцца1 

თავისუფლად, მშვიდად, 

დინჯადсапарг1ата  

თავკომბალაсаьса  

თავმდაბალი, მორიდებული, 

მოკრძალებული, 

თავდაჭერილიаьсала1 

თავმოყვარე, ყოყოჩიдегала 

თავს დაქცევა (თავზე დაექცევა), თავზე 

ჩამოექცევა; მივარდნა 

(მიუვარდება)т1а/кхета  

თავსაფარი, თავშალი, მოსახვევი йовлакх  

თავსაფარი, შალიкортали  

თავშეკავებულობის გამოჩენა 

(თავშეკავებულობას გამოიჩენს), 

თავდაჭერილობა са/детта  

თავხედურად, კადნიერად, ურცხვად, 

უტიფრადайхьазо 

თავხედურად, ურცხვად, კადნიერად тетта1 

თათარა (ხილისა)айра3 

თათი т1од 

თათი; პატარა ხელი т1оамар  

თაიგული; კონა цIов    

თამადა тхьамада  

თამაში (ათამაშებს)*д1аловза/-д-е 

თამაში (ათამაშებს)ловза/-д-е  

თამაში (თამაშობს)ловза1 

თამაში (ითამაშებს)д1а/ловза 

თამაში, გართობაловзар  

თანაბრად, თანატოლად, თანასწორად 

хьежжа    

თანაგრძნობა, სამძიმარიкодам  

თანამგზავრიнаькъа-новкъост  

თანამედებობისა, თანამდებობრივი, 

სამსახურისა, 

სამსახურებრივიгIулакхера   

თანამოაზრე, მოკავშირეбартхо 

თანამოქალაქე, თანამემამულე; 

თვისტომიмехкахо  

თანახმა, კმაყოფილიраьзадола   

თანგაყოლა (თან გაჰყვება), ადევნება 

(აედევნება)уллув/-д-ала  

თანმიმდევრულად, ერთიმეორის 

მიყოლებით хьалха-тIехьа    

თანყოლა (თან იყოლებს), თანწაყვანა (თან 

წაიყვანს) уллув/-д-аккха  
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თანყოლა (თან იყოლიებს ხოლმე), 

თანწაყვანა (თან წაიყვანს 

ხოლმე)уллув/-д-аха  

თანხმობაში, კავშირშიбартагIа 

თანხმობის გარეშე, 

შეუთანხმებლადбартаза  

თარიღი; რიცხვიтаьрахь  

თარო (წიგნების, ჭურჭლისა და 

მისთ.)тархи  

თასი, ღრმა ჯამი бога  

თასმა, ყაითანიинза2 

თაფლიмодз  

თაფლის პური элг  

თაფლისა, თაფლიანიмеза2 

თაფლისფერიжог1ара   

თაღლით, ქურდიКуташк 

თბილიмела1 

თბილი მინერალური წყაროмуж  

თევზიчкъаара   

თეთრიк1ай    

თელა IандаргIа // IаммагIа   

თელაгIаьн   

თერთმეტიцхьайтта    

თერთმეტჯერцхьайттаза   

თესვა (თესავს)*де 

თესლიФу2 

თესლი, სატესურიги1 

თექვსმეტი ялхайтта   

თექვსმეტჯერ ялхайттаза   

თექის ჩექმაбIоаржам1 

თვალთვალი (უთვალთვალებს), თვალ-

ყურის დევნება, ყურის გდება зе2 

თვალიбIарг   

თვალი, ბორბალი чарх   

თვალით მინიშნება (მიანიშნებს), თვალის 

ჩაკვრა бIасае   

თვეбутт1 

თვით, თვითონиз-ше   

თვით, თვითონсе   

თვითმფრინავიкема2 

თვითონайса 

თვითონше   

-თვის, გამო, გულისთვის хьамара  

თვიური, თვისაбетта4 

თვლემა (თვლემს ხოლმე), 

წაძინებაтхьаг1аръ/аха  

თვლემა (თვლემს), რულის მოკიდებაтерса  

თვლემა (ჩათვლემს)тхьаг1ар/даха  

თვრამეტიбарайтта 

თვრამეტჯერбарайттаза 

თივაйол  

თივისაаьла1 

თითბერიгеза   

თითიп1елг  

თითი т1елг//п1елг  

თითისტარიйоач1иг  

თითქოს, ვითომсанна   

თირკმელიжим 

თიხა лоабат  

თიხაтоппар  

თიხის ჯამი хIанги   

თლა (თლის), გათლაдарда 

თმა (თმები)мос  

თმა; ჯაგარიчо   

თოვლი лоа  

თოვლის პაპაгIор-дади   

თოვლისა, თოვლიანიлай   

თოვლ-ჭყაპი, თქორი, ჟინჟღლიткъов  

თოთხმეტიдийттлаг1а 

თოკი (ცხენის ბეწვისა) карс//корс  

თოკი, შესაკრავიбарч2 

თორმეტიшийтта   

თორმეტჯერшийттаза   

თოფი, შაშხანა топ  

თოხარიკი (სვლა), იორღაйорг1а  

თოხი цел   

თოხი, ერთგვარი წერაქვიбарг2 

თოხლოდкоача2 

თოჯინა теник  

თრევა (მიათრევს ხოლმე)текха/-д-е  

თრევა (მიათრევს), გადაბრუნება 

(გადააბრუნებს), გადატრიალება, 

გადაშლაкорча/-д-е  

თრთვილი, ჭირხლი (ეკლისებური)к1ац  

თუиштта дале   

თუнагахь//нагахь санна   

თუთა, თუთის ხეдитт2 

თუნგიк1удал  
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თუჯიчон   

თქარათქურიдур 

თქვენ (მიც. ბრ.)шоана   

თქვენшо   

თქვენი шун   

თქმა (ეტყვის I პირს)хьаала  

თქმა (ეტყვის)д1а/ала 

თქმა (იტყვის), გამოთქმა (გამოთქვამს) 

хьалъ/ала  

თქმა (იტყვის); წარმოთქმა 

(წარმოთქვამს)ала2 

თქმა, წარმოთქმაалар1 

თქორი, ჟინჟღლიдарз1 

თხაгаза 

თხაწართხალაბოტ.чайбуц  

თხევადი, თხიერი; წყალწყალაкоача1 

თხელი*диткъа 

თხელი აბრეშუმის თავსაფარიгурмали   

თხმელა, მურყანიмиинг  

თხოვნა (ითხოვს), მოთხოვნა 

(მოითხოვს)*д1а/-д-еха 

თხოვნა (სთხოვს)*деха1 

თხოვნა (სთხოვს), ხვეწნა (ეხვეწება), 

თაყვანისცემაкорт/бетта  

თხუთმეტიпхийтта  

თხუთმეტიოდეпхийттех   

თხუპნა (თხუპნის), დასვრა, თითხნაбIехде  

თხუპნა (ითხუპნება), გასვრა, 

თითხნაбIехдала    

 

ი  

 

იარაღი герз   

იასპიхьеракIиг  

იატაკი уй//ий 

იაფად, შედარებით იაფადдадег1а2 

იაფიдарег1а1 

იაფი*дай2 

-იდანт1ехьашкара1 

იდაყვიгола   

იმავე წამს, მაშინვეцу сахьате   

იმდენადиззал    

იმედის გაცრუება (იმედი გაუცრუვდება), 

გულისგატეხაдогъэккха 

იმედის დაკარგვა (იმედს დაკარგავს), 

იმედის გადაწურვაдог/дила 

იმედის ქონა (იმედი აქვს ხოლმე), წუხილი 

(წუხს ხოლმე), ნაღვლობა (ნაღვლობს 

ხოლმე)сатувса  

იმედოვნება (იმედოვნებს), იმედის ქონა 

(იმედი აქვს) дог/даха1 

ინგუშიгIалгIа      

ინგუშურადгIалгIашха   

ინგუშურიгIалгIай    

ინდაურიмоскал  

ინვალიდი, ხეიბარი, საპყარიза1апхо  

ინვალიდობაза1ап  

ინტერიერი че4  

ირგვლივ, გარშემოгобаьккха    

ირგვლივ, გარშემოгонахьа    

ირემი сай  

ირიბად, დახრილად, გვერდზე, 

ალმაცერადзула2 

ირიბად, ცერადоаг1ора  

ირიბი, ცერა, ალმაცერიзула1 

ის из   

ისევ, კვლავ, ხელახლა, კიდევ юха    

ისინიуж 

იფანი, კოპიტიкъахьэсти  

იქд1а 

იქ, იქით, მანდ  цига  

იქამდე циггалца   

იქვე, მანდვე цигга   

იქიდანд1ара 

იქიდან цигара    

იქიდან, იქითა მხრიდან цигахьара   

იქით წასვლა (წავა), განზე გადგომა, გაცლა 

(გაეცლება), მოშორება*д1а/-д-ала2 

იქით, იქითკენ, იმ მხარეს цигахьа   

იღლიაт1аьнк1алхе  

იშვიათად, ზოგჯერнаг-нагахьа  

იძულება (აიძულებს), დაძალება, ყელში 

წაჭერა; გაგუდვა (გაიგუდება), 

დახრჩობაсалаца  

იძულება (აიძულებს), ძალადობა 

(ძალადობს)низ/-бе  

იძულებით გარეთ გაყვანა 

(გაიყვანს)*ара/уда-д-е 
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იხვიбобашк 

 

 

 

 

კ 

 

კაბა, პერანგიкоч  

კავშირიбувзам  

კავშირი, ტეპეშა, ტელეგრამა з1ы  

კავშირი, ურთიერთობა эр2  

კაზაკიгIазкхе   

კაკაბიмоаш  

კაკალი, ნიგოზიбIар1 

კაკალი, ნიგოზიбочабIар  

კაკანი, კრიახიаргIаш 

კალაгIаьле1 

კალათი тускар  

კალაპოტი, თხრილი, არხი хьоарсам   

კალო хьетт1 

კალოშიкалошк  

კამათში დაძლევა(კამათში დაძლევს), 

კამათში ჯობნაкъар/-д-е   

კამეჩი гамажа бугIа  

კანკალით, თრთოლითгарре   

კაპიკიкепиг  

კაჟი, ტალიмоакхаз  

კარადაишкап  

კარავი, ფარდულიчаьтар   

კარაქიналха  

კარგად, კეთილსინდისიერადдика2 

კარგიдика1 

კარიни1  

კარკასი; ჩონჩხი (მაგ., სახლისა)гом2 

კარმიდამოსი, საკარმიდამოкоара3 

კარტოფილიкоартол  

კასრიпед  

კასტრირება*да1а1 

კატა циск   

კაშკაში (აკაშკაშებს), ელვარება 

(ალევარებს)лепа/-д-е   

კაშკაში (კაშკაშებს), ბრჭყვიალი 

(ბრჭყვიალებს);გაელვებაкъага  

კაშკაში (კაშკაშებს), ელვარება 

(ელვარებს)Лепа 

კაცი, მამაკაციкъонах  

კაცი, მამაკაციма1а саг  

კაცისა, მამაკაცისა, კაცური, 

მამაკაცურიма1а   

კაჭკაჭიкъажкъайг  

კბილი (მაგ., ხერხისა) гов    

კბილი ца2  

კბილი царг //церг 

კედელიпен  

კეთება (აკეთებს)*де2 

კეთება (აკეთებს), გაკეთება хьа/-д-е  

კეთილი, გულკეთილიдог-дика 

კეკლუცობა, კოპწიაობაзудал  

კენკვა (კენკავს), ნისკარტის ცემა, 

ჩანისკარტებაз1окь/етта  

კენკრაкомар  

კენწერო, მწვერვალი, თხემიбухь  

კენწეროზე, მწვერვალზე, თხემზე бухье   

კენჭი, ხმა (არჩევნებში)кхаж  

კერაкурк  

კერა, ბუხარიкхуврч  

კეტიваба  

კეტი, ხელკეტი, კომბალიчхьонкар   

კეფა, კისრის ორმოпхьук1оаг  

კვალზე, ნაკვალევზეларах  

კვალიЛар2 

კვალიлер//лар  

კვალი; კალაპოტი; თხრილიхарш   

კვანძი; ნუჟრი, როჯიшод3    

კვერვა, ჭედვაтувсар  

კვერი, მჭადიолг  

კვერნაсоалор 

კვერცხიфуъ    

კვერცხის გულიбели   

კვირა, ერთი კვირაк1ира  

კვირა, კვირადღეк1иран/ди  

კვირას, კვირადღესк1ирандийнахьа   

კვირიონი, მელეღვიაжалкъорг  

კვიციбакъ1 

კვიციбакъилг 

კვიციговра бакъилг   

კვნესა; ჰანგი, მელოდიაузам  

კვნიტი (მაგ., მარილის კვნიტი) цинца  
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კიм   

კი, ხოლო хIаьта1  

კი, ჰო  хIаа//хIау   

კიბეлоами  

კიდევ (ერთი)цхаькха    

კიდევ, დამატებით, ამას გარდა, 

ამასთანავე, თანაცкхы1 

კიდეც, -ც კიкхыметтел  

კიდობანი,  ყუთი (ფქვილისთვის)к1е2 

კითხვა (კითხულობს)деша1 

კითხვა (ჰკითხავს ხოლმე), შეკითხვა 

(შეეკითხება ხოლმე)хетта1 

კითხვა (ჰკითხავს, იკითხავს), 

გამოკითხვაхатта   

კითხვაдешар  

კითხვა, შეკითხვა; საკითხიхаттар   

კირი, თეთრი თიხაк1ир  

კისერიфоарт   

კიტრიнарс  

კლდე чхар  

კლდოვანიтарха    

კლიტე, ბოქლომიчIега   

კმარა, საკმარისიაтоъаргда  

კმარება (იკმარებს), ეყოფაтаа  

კნეინა, თავადის ცოლი; ქალთა 

განათლების ორგანიზაციის 

დამრიგებელი сув  

კოდალა  з1окьеттарг  

კოვზი Iаг   

კოკაгеба   

კოკორი; რქა, ყლორტი чIонак    

კოლოფი, ყუთიгIутакх2 

კომბოსტოкабуц  

კომში хьайба2 

კონდახიхи2 

კოპიбог  

კოპწიაობა (კოპწიაობს ხოლმე), 

კეკლუცობა (კეკლუცობს ხოლმე)сетта2 

კოპწიაობა (კოპწიაობს), კეკლუცობაсатта 

კოღო, მუმლი, ქინქლაчIиркх    

კოცნა (აკოცებს), ამბორი (ეამბორება)барт 

баккха 

კოცნა, ამბორიбарт 

კოცნა, ამბორიбарт баккхар 

კოწახურიчIастарг //чIаштарг   

კოჭი, დირეгIайба   

კოჭი, დირეоарц1 

კოჭლიастагIа 

კოჭლობა (კოჭლობს ხოლმე)астагI/лелха 

კოხტა, მოხდენილი (ადამიანი)заббари  

კოხტაობა, კოპწიაობა заббарал  

კრაველიэлтар   

კრაზანა, ბზიკიз1окмоза  

კრაზანა, ბუზანკალიгор   

კრუნჩხვაа 

კუ богапхьид  

კუბოк1инг  

კუბო, აკლდამაкъубба  

კუდი цIог   

კუდიანიцIогдола    

კუდიანი დედაბერი; მონა (ქალი)гIарбаш   

კუთხე, ბოლო, განაპირიми1инг  

კუთხე, ჩარჩოса2 

კუთხეშიсаьнга  

კულული, დალალიгиччиг2 

კუნთი, ბოჭკოмаза1 

კუნძი, ჯირკი, ნამორი гара   

კუნძი; ზარმაცი, ზანტიтотакх  

კუნძულიгIайре    

კუპრიдохта 

კურდღელიпхьагал  

კუტიკარი, პატარა ჭიშკარიкоа/ни1  

კუჭი, მუცელიгийг   

 

ლ 

 

ლაგამიгоалам   

ლავიწიденбехк//дембехк 

ლაკი (დაღესტნის ერთ-ერთი 

ხალხი)гIазгIумке   

ლამაზად, მშვენივრად, მოხდენილადхоза2 

ლამაზი, მშვენიერი, მოხდენილიхоза1 

ლანდშაფტიтарх 

ლანჩა, ძირი (ფეხსაცმლისა)айра1 

ლანძღვა (ილანძღება), გინებაбарт/бетта 

ლანძღვაпхьарч  

ლაპარაკი (ლაპარაკობს), თქმა (ამბობს)ле  

ლაპარაკი (ლაპარაკობს), საუბარი 
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(საუბრობს)къамаьл/ д-е  

ლარი, ლამბი (მშვილდისა, 

ხერხისა)з1аьнар   

ლასტი, წნული (ღობე, ჭიშკარი)з1ар  

ლატანი, ჭოკიгIуркх   

ლაფშა, იაბო; შესაბმელი ცხენიалача 

ლაქა, ჭუჭყიм1ад  

ლაყე კვერცხიлувсакх  

ლეიბიФалти   

ლეკვი (ძღლისა, მგლისა)к1аза  

ლელქაში эрз1 

ლექსიკონიДошлорг 

ლეწვა (ლეწავს), გალეწვაарда  

ლობიო; ოსპი, ცერცვიкхе1 

ლოგინი; ლეიბიмотт  

ლოკოკინაмитал  

ლომიлом  

ლოყაбасилг 

ლოცვა; ხვეწნა, მუდარა, ვედრებაду1/а1 

ლუდი (შინაური)йий  

ლურსმანი хьастам  

ლურჯიчоала     

ლურჯი, ცისფერიсийна   

ლხინი, ნადიმიтой  

ლხინი, ნადიმი, ღრეობაче2  

 

მ 

 

მაგალითადмасала     

მაგალითიмасал  

მაგარი, მკვრივი; ახოვანი; წარმოსადეგი, 

ტანადი, ჯანმრთელი, ჩასხმულიонда   

მაგარი, მტკიცეчIоагIа2  

მაგიდა истол  

მაგიერ, მაგივრად, ნაცვლადметта  

მაგნიტიмисарболат  

მაგრამ, მაინც, ამასთან ერთადамма 

მადლი, წყალობაмаьл  

მადლობის თქმა (იტყვის), მადლობის 

გადახდა (გადაუხდის)баркал ала 

მავთულიаьшкасаьрг 

მავნე, მავნებელი, საზიანოзуламе   

მავნებელიзуламхо 

მავნეობა, ბოროტება, სისაძაგლე, 

სიავეвол//мол   

მაზეგ (დღეიდან მეოთხე დღეს)цIулла   

მაზლიмаьр-воша  

მაზლის ცოლიкхы3 

მაიმუნიмаймал 

მაინც, მაინც კი дале а 

მაისი (სუტყვასიტყვით: გუგულის 

თვე)მოძვ.бекарга бутт 

მაკარონი, ატრია, ვერმიშელიгарзаш  

მაკრატელიк1од  

მაკრატელი тукар  

მალეкастта  

მალულად, ფარულადк1алда1 

მამაда1 

მამალიборгIал  

მამალი, ხვადიборша    

მამამთილიмаьр-да  

მამაპაპურადдайшха 

მამიდაдаь-йиша 

მამისა, მამისეულიда  ь 

მანეთი (ფული) сом  

მანეკენიгIад2   

მაჟარი, კაჟიანი თოფიмажар  

მარაგიкечам  

მარადისობა (უსასრულობა)сут  

მარგალიტი, ბრილიანტი, ძვირფასი 

ქვაжовхьар  

მარგვლაоасар 

მარგილი, სარი, პალო; სოლი загал  

მარგილი, სარი, ჭოკი хьокха  

მარდად, მკვირცხლად; ანჩხლად, 

ჭირვეულად, ნებიერადаьрдагIа2 

მარდი, ყოჩაღი, ცოცხალიт1ах-аьнна  

მარდი, ჩაუქი, ცქვიტიкадай   

მართალი, სამართლიანი; უმწიკვლოбакъ3 

 მართვა (მანქანის) лалла  

მართვა (მართავს), გამგებლობა 

(გამგებლობს)урхал/-д-е  

მართვა (მართავს), გამგებლობა 

(გამგებლობს, განაგებს); 

ხელმძღვანელობაкулгал/-д-е  

მართლა! მართალია!бакъ2//бакъ дий из!  

მართლა, ნამდვილადбоккъала   

მართლა, ნამდვილად, სინამდვილეში, 
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არ(ა)*ба а 

მართლად ყოფნა (არის, არის 

ხოლმე)бакъ/хила 

მარილიтух  

მარილიანი, დამარილებული*даша-д-елла 

მარილწყალი, წათხიберхIа  

მარმარილო, გრანიტიшакIа   

მარცვალიБуртиг 

მარცხენაаьрда  

მარცხენა ხელიаьрдиг2 

მარცხნიდანаьрдехьара  

მარცხნივ, მარცხნით, 

ხელმარცხნითаьрдехьа  

მარხვარელ. марха  

მარხილიсоалоз  

მარხილის ფეხიгIо2    

მარჯვენაаьтта 

მარჯვენა ხელიаьттиг2 

მარჯვნიდანаьттехьара 

მარჯვნივаьттехьа1 

მასა, ნივთიერება, რისამე სქელი (ან 

ნახევრად თხელი) ნარევი (მაგ., ხაჭოს 

მასა)к1оаж  

მასწავლებელი хьехархо   

მასხარა, ხუმარა жуккарг2 

მატერიკიгIара  

მატყლი (გაზაფხულისა); უვარგისი 

მატყლიка4 

მატყლიтха2 

მაუდიисхали  

მაქო (საკერავი მანქანისა)чIагIашк    

მაქო (საქსოვი დაზგისა)чIагарг2     

მაღაზია тика  

მაღალიлакха1 

მაღლაлакха2 

მაღლობი (ზედმიწევნით: აწეული, 

ამაღლებული ადგილი; ზეგანი)айенна 

моттит 

მაყარი заме  

მაყვალი Iаьржа комар   

მაყვალიмангалкомар  

მაშა; მარწუხი, გაზიмоарзаг1а  

მაშინ, წინათ; უწინ хьогга   

მაშნაც კი хIаьта2  

მაჩვიборцакх  

მაცნე, მაუწყებელი, ცნობების 

მიმწოდებელიхоамча   

მაძღარი*диза 

მაწანწალაхурдел   

მაჭანკლობაзоахалол  

მახე, ხაფანგიк1ийле  

მახე, ხაფანგიбоанг  

მახვილი, ბასრი, წვეტიანიгебагIа2  

მახვილი, ხმალიдовт 

მბობა (უამბობს), მოთხრობა 

(მოუთხრობს)*дувца 

მგელიборз  

მგელივით, მგლურადберзах 

მგლის ლეკვიберза кIаз/а 

მგრძნობიარე, მტკივნეულიэкаме    

-მდე, -მდისкхаччалца   

მდედრობითი (სქესი)кхал1 

მდიდარი  ადამიანიвIаьхий2  

მდიდარი хьалхо  

მდიდარი, შეძლებულიвIаьхий1 

მდიდარი, შეძლებულიзкъа дола    

მდიდრული; აბუებული, ფხვიერი сайса   

მდივანი, მწერალი 

(კანცელარიაში)йоазонча  

მე аз  

მეсо  

მეათეитталг1а  

მეათეჯერиттазлаг1а  

მეასეбIоалагIа   

მებაღეбешахо  

მეგობარი, ამხანაგი, მოყვარე, 

ძმადნაფიციдоттаг1а 

მეგობრობა, სტუმარმასპინძლობა, 

ნაცნობობა хьоашал  

მედალი; მედალიონიмайдилг  

მედოლეФатанча   

მეექვსე ялхлагIа   

მეექვსეჯერ ялхазлагIа   

მეზობელიлоалахо  

მეზობლად, ახლოსлоалах  

მეზღვაურიФордахо   

მეთვალყურე, მზვერავიсаькх  

მეთვრამეტეჯერбарайттазлагIа 
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მეთოთხმეტეдийтта 

მელა; ცბიერი, ვერაგიцогал   

მელანი шаькъа   

მელოდია, მოტივიмукъам  

მელხიელი (ერთ-ერთი ინგუშური ტომის 

წარმომადგენელი)маьлхе1   

მემამულე, მებატონეмехка/да  

მეოთხე*диълаг1а 

მეოთხმოცეჯერ*дезткълаг1а 

მეომარი, მებრძოლი, ჯარისკაციбIухо   

მეორეшоллагIа   

მეორე მხრითвешта2 с   

მეოცეткъоалаг1а  

მერამდენედмассазлаг1а   

მერვეჯერбархIазлагIа  

მერცხალიчIагарг1 

მესაზღვრეзовр  

მესამეкхоалаг1а  

მესამე თაობის ადამიანები 

ერთმანეთისთვის, მესამე თაობის 

ნათესავიмохча  

მესამეჯერкхозлаг1а  

მესისხლეობა, სისხლის აღებაпхьа  

მეტად, მეტისმეტადсов1 

მეტისმეტად, ძალიან, ძლიერгеттара    

მეტოქე (მრავალცოლიანობისას ერთი 

ცოლი მეორისთვის)энгар   

მეურვეობა (მეურვეობს), ზრუნვა 

(მზრუნველობს) *доал д-е 

მეურვეობა, მზრუნველობაдоал 

მეფე, ხელმწიფეпаччахь  

მეშვიდეворхIлагIа   

მეჩეთიмаьждиг  

მეჩხერიнийлха   

მეცამეტეჯერшийттазлагIа  

მეცნიერება Iилма   

მეცხვარეობაжалеладар  

მეცხრამეტეткъестлаг1а  

მეცხრამეტეჯერткъестазлаг1а  

მეცხრეийслаг1а   

მეწისქვილე хьаьрхо   

მეწყერი, ზვავი, შვავიтокхам  

მეჭეჭიпийг  

მეხსიერება; ხსოვნაдагалоаттам 

მეხსიერება; ხსოვნაдагалоацам2 

მეხუთეჯერпхелаг1а  

მზაкийча    

მზეмалх  

მზეზეмаьлхе2 

მზესუმზირაгидуарг   

მზიანიмаьлха    

მზითევიпоартал  

მთა, გორაлоам  

მთავარსარდალიдовтби 

მთარგმნელიталмач  

მთაშიлоам  

მთელ ზაფხულს, ზაფხულის 

განმავლობაშიахккан 

მთელიеррига  

მთელი ძალითхийцца2  

მთელი, მთლიანიбIарчча1 

მთელი, მთლიანიверрига   

მთვარეбутт2 

მთვარიანიбеттала     

მთვარიანი, მთვარისაбетта3 

მთიელიлоамаро  

მთის არწივიдерт2 

მთის ტყით დაფარული (ატყევებული) 

ჩრდილოეთი ფერდობიорц  

მთის ჩრდილოვანი მხარე хьовхе   

მთლად, მთლიანად бIарчча2 

მთლიანად, სავსებით*деррига 

მთხოვნელიдехархо 

მთხრობელი, ამბის მთქმელი, 

მოამბეдувцархо 

მი-, მო-, გადა-т1а  

მიალერსება (ეალერსება), მოფერება 

хьеста/-д-ала   

მიალერსება (მიუალერსებს) хьоаста/-д-ала  

მიალერსება (მიუალერსებს), მოფერება, 

დაყვავებაхьаста    

მიახლოება (მიუახლოვდება 

ხოლმე)гаргааха    

მიახლოება (მიუახლოვდება ხოლმე), 

გაწევა (გაიწევს ხოლმე), მივარდნა 

(მიუვარდება ხოლმე)т1а/г1ерта  

მიახლოება (მიუახლოვდება)Гарга-д-

а//гаргадола  
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მიახლოება (მიუახლოვდება)Гарга-д-аха  

მიახლოება (მიუახლოვდება)гаргакхача  

მიახლოება (მიუახლოვდება), ახლოს 

მისვლა юхе/-д-аха2 

მიახლოება (მიუახლოვდება), გაწევა 

(გაიწევს), მივარდნა 

(მიუვარდება)т1а/г1арта  

მიახლოება (მიუახლოვდება), მისვლა 

(მივა)т1а/-д-аха1 

მიახლოების მცდელობა (მიახლოებას 

ცდილობს ხოლმე)гаргагIерта   

მიახლოების მცდელობა (მიახლოებას 

ცდილობს)гаргагIорта  

მიბმა (მიაბამს), დაბმა*д1а/-д-ехка 

მიბრუნება (მიბრუნდება), დაბრუნება, 

უკან დაბრუნება*д1а/-д-ерза 

მივარდნა (მივარდება), დატაკება 

(დაეტაკება), დაძგერება 

(დაეძგერება)т1а/-д-аржа 

მივარდნა (მიუვარდება ხოლმე), 

თავდასხმა (თავს ესხმება ხოლმე), 

დატაკება, დაძგერებაт1а/ада  

მიზანი, პრობლემაдекхар2 

მიზიდვა (მიიზიდავს); მითრევა 

(მიითრევს)гарга оза  

მიკერება (მიაკერებს)т1а/тега  

მიკერება (მიაკერებს), ერთმანეთთან 

მიკერებაвIашагI/тега  

მიკვრა (მიაკრავს), მიჭერაд1ат1ато1а/-д-е 

მიკვრა (მიეკვრება), მიეწებებაлата3 

მიკვრა (მიეკვრება), მიწოლაд1ата/та1а 

მიმალვა (მიიმალება ხოლმე), თავის 

შეფარება*д1акъала/-д-увла 

მიმალვა (მიიმალება)*д1акъайла/-д-овла 

მიმალვა (მიიმალება), თავის 

შეფარება*д1акъайла/-д-ала 

მიმართვა (მიმართავს ხოლმე), განკუთვნა 

хьежа/-д-е   

მიმართვა (მიმართავს), გაგზავნა хьожа/-д-

е   

მიმხრობა (მიემხრობა), მიკედლებაт1а/та  

მინდვრისა, სტეპისაарара3 

მინდვრისა, სტეპისა, ველურიарен 

მინდიбоал1 

მიპარვა (ეპარება)таба  

მიპარვა (მიეპარება ხოლმე)теба  

მირბენა (მიირბენს), მორბენა 

(მოირბენს)т1а/дада  

მისალმება, სალამიсалам  

მისვლა (მიდის ხოლმე)т1а/аха  

მისვლა (მივა), მიღწევა (მიაღწევს), ჩაღწევა 

Iо/кхача  

მისვლა (მივა), მიღწევაд1а/кхача 

მისვლა (მივა), მოსვლა (მოვა), გადიდება, 

გაბერვაт1а|-д-|а3 

მისწრება (მიასწრებს), დროზე 

მისვლაт1а/кхача  

მისწრება (მიასწრებს, მიუსწრებს)т1а/кхе  

მისხალიмисхал  

მისჯა (მიუსჯის); განაჩენის გამოტანა; 

პატიმრობის მისჯაха тоха  

მიტანა (მიიტანს ხოლმე), 

გადაწოდება*д1акхувд/-д-е 

მიტანა (მიიტანს ხოლმე), მოტანაт1а/кхахьа  

მიტანა (მიიტანს), მიზიდვა, მიყვანა, 

დასრულება*д1акхоача/-д-е 

მიტანა (მიიტანს), მოიტანს; მიზიდვა; 

მოზიდვა; მოწევა (მოსწევს), 

მოწევაт1а/оза  

მიტანება (მიატანს), დაყოლება 

(დააყოებს)т1а/кхалла  

მიღება (მიიღებს ხოლმე), აღება (აიღებს 

ხოლმე) хьий/-д-е    

მიღწევა (მიაღწევს); მცდელობა 

(ცდილობს)кот/-д-аха  

მიღწევა (მიაღწევს, მიაღწევინებს)кот/-д-

аккха  

მიყვანა (მიიყვანს ხოლმე), მოყვანა 

(მოიყვანს ხოლმე), ტარება (ატარებენ 

ხოლმე)т1а/кхувла  

მიყვანა (მიიყვანს, მიუყვანს)т1а/-д-ига  

მიყრდნობა (მიეყრდნობა); ჩაწევა, 

ჩაწოლაта1а  

მიშვება (მიუშვებს)т1а/-д-ита  

მიჩვევა (მიაჩვევს ხოლმე), შეჩვევაбаха5 

მიჩვევა (მიეჩვევა)д1а/1ама 

მიჩვევა (მიეჩვევა), ჩართვა, ჩათრევაвáха5 

მიჩნევა (მიიჩნევს)хетадала  
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მიჩოჩება (მიაჩოჩებს ხოლმე); 

დაბრალება(დააბრალებს ხოლმე); 

ბრალის დადებაт1а/тетта  

მიცემა (მისცემს), დანაკლისისд1ат1а/-д-

ала1 

მიცემა (მისცემს), დანაკლისის 

გადახდაт1а/-д-ала1 

მიცემა (მისცემს), მირთმევა*дала1 

მიცემა (მისცემს), ჩაბარება*д1а/-д-ала1 

მიცვალებული, ცხედარიдакъ/а1 

მიწა, ნიადაგი, ხმელეთი, 

ტერიტორიაлаьтта2 

მიწავაშლაболак  

მიწაზე, ძირს, დაბლაлаьттах  

მიწებება (მიაწებებს ხოლმე), 

მიკვრა*д1алета/-д-е 

მიწებება (მიაწებებს ხოლმე), მიკვრაлета/-

д-е2 

მიწებება (მიაწებებს), მიკვრა*д1алота/-д-е 

მიწებება (მიაწებებს), მიკვრაлота/-д-е2 

მიწევა (მისწევს), გაწევა, მოახლოება 

(მოიახლოებს); დაბრალება, ბრალის 

დადებაт1а/татта  

მიწისძვრაлаьттаагар  

მიწოლა (მიაწვება ხოლმე), 

მიბრჯენაт1а/те1а  

მიწოლა (მიაწვება), მიჭერა (მიაჭერს); 

შევიწროებაд1ато1а/-д-е 

მიწოლა (მიაწვება), მოწოლა, ჩამოწოლა 

(ჩამოწვება)т1а/та1а  

მიწოლა (მიწვება), თავის დადებაГара-д-

овла1 

მიხრჩობა (მიახრჩობს), დახრჩობა са/дикъа  

მიჯახუნება (მიაჯახუნებს ხოლმე), 

ჯახუნით დახურვაт1а/-д-етта3 

მკა (მკის ხოლმე), ხერხვა (ხერხავს ხოლმე) 

хьекха   

მკა (მომკის); მოჭრა (ტყისა); დახერხვა, 

დაუთოება; გალესვა хьакха2 

მკალიк1арцхал  

მკაცრი, მრისხანეцIимхара    

მკაცრი, მრისხანე, სასტიკი, 

ულმობელიбирса   

მკეთებელი, მომსახურე*ду  

მკერდი, ძუძუнакха  

მკვდარი, უსულო, უსიცოცხლო*денна3 

მკვლელობა; მოკვლა, დაკვლა*дер 

მკვრივიбутув    

მკლავიпхьарс  

მკურნალობა (მკურნალობს)дарба де 

მლაშე, მარილიანიдира 

მმართველი, გამგეурхал1 

მნიშვნელობაлоадам  

მნიშვნელოვანიлоадаме   

მოახლოება (მოიახლოებს), მიახლოება 

(მიიახლოებს)Гарга-д-оала-д-е  

მობეზრება (მოაბეზრებს), თავის შეწყენა 

(თავს შეაწყენს)к1орда/-д-е  

მობეზრება (მობეზრდება), გულის 

გაწყალება садаа  

მობეზრება (მობეზრდება), შეძულება, 

გულის აყრაгоам-д-ала2 

მობრუნება (მოაბრუნებს), 

მოტრიალება*ерзае2  

მობრუნება (მობრუნდება), მოტრიალება; 

გადაბრუნება *дерза2 

მოგება (ხბოსი და მისთ.)*дахка5 

მოგვარება (მოაგვარებს), მორიგება 

(მოარიგებს); გაბრუნება, 

მობრუნება*д1а-д-ерза/-д-е 

მოგზაური, ყარიბიнаькъахо  

მოგლეჯა (მოგლეჯს), ამოგლეჯა*даккха3 

მოგოვება (მოაგროვებს), მოკრეფა 

хьалохьа/-д-е  

მოგროვება (მოაგროვებს), დაგროვებაгулде  

მოგროვება (მოგროვდება), თავმოყრა 

(თავს მოიყრის)т1агул/-д-ала  

მოდგმა, თაობაФу3 

მოვალეობა; შრომა хьакъ   

მოზომება (მოაზომებს), დაზომება*диста 

მოთათბირება (მოითათბირებს), რჩევა-

დარიგების კითხვა (რჩევა-დარიგებას 

ჰკითხავს)*дага/-д-а ла 

მოთამაშეловзархо  

მოთიბული ყანის ან ბალახის ზოლიкес1 

მოთმენა (მოითმენს, ითმენს), ატანა 

(იტანს) сатоха  

მოთმინებაлар 
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მოთმინება, თავდაჭერილობაЛар3  

მოთმინება, სიმშვიდეсабар  

მოთხოვნა (მოითხოვს), გამოძახება 

(გამოიძახებს)т1а/-д-еха  

მოთხოვნა (მოითხოვს); მოწვევა (მოიწვევს) 

хьа/-д-еха   

მოთხრა (თხრის ხოლმე), ამოთხრა 

(ამოთხრის ხოლმე)*да ха5 

მოთხრობაдувцар  

[მო]თხრობა (მოუთხრობს), მოყოლა, მბობა 

(უამბობს)*д1а/-д-увца 

მოკვეთა (მოიკვეთება), უარის თქმა (უარს 

იტყვის), უარყოფაвала5 

მოკვლა (მოკლავს), განადგურება*де1 

მოკვლა (მოკლავს), მოკვდინება 

(მოაკვდინებს)саэца  

მოკლეлоаца    

მოკლედлоацца  

მოკრეფა (მოკრეფს ხოლმე)лехь/-д-е  

მოლაмолла  

მოლაღურიселасат  

მომავალიт1адоаг1а     

მომარაგება (მოამარაგებს, 

მოიმარჯვებს)кхоачам/ бе  

მომარაგება (მოამარაგტებს), 

უზრუნველყოფაкхоачо/ е  

მომზადება (მოამზადებს), გამზადება 

(გაამზადებს)кийч/-д-е  

მომზადება (მოემზადება), გამზადება 

(გაემზადება)кийч/-д-ала  

მომზადება, გამზადება, დამზადებაкийчо  

მომთმენი, მშვიდიсабаре//сабардола   

მომკალიмарсхо   

მომსახურება (მოემსახურება), დახმარება 

(დაეხმარება)гIулакх де   

მომღერალი илланча  

მომჩივანიлоткъамхо  

მომჭირნეობა, დამზოგველობაгIатакх   

მომჭირნეობა, დამზოგველობა, 

ყაირათიანობაкхом  

მონა, მსახურიлай  

მონადირეчарахь   

მონანიება (მოინანიებს)*дехке/-д-ала 

მონაცვლე, შემცვლელიкогаметта  

მონაწილეдакъалоацархо 

მონაწილეдоакъашхо 

მონაწილეობის მიღება (მონაწილეობას 

მიიღებს)дакъа/лаца 

მონახულება (მოინახულებს), ერთმანეთის 

მონახულებაбIаргтоха  

მონდომება (მოინდომებს), ნდომა (უნდა), 

მოსურვებაла1 

მოოქვრა (ოქრავს), ოქროში დაფერვა, 

მოვარაყებაдошув/-д-аккха 

მოოქრული, მოოქროვილი, ოქროში 

ამოვლებულიдошувдаьккха 

მორბენა (მოირბენს) хьа/-д-ада   

მორბენა (მოირბენს), სირბილით 

მოსვლაхьаада    

მორეკვა (მორეკავს), გამორეკვა хьа/лакха  

მორი, კუნძიваьндиг  

მორიგება (მოურიგდება), შეთანხმება 

(შეუთანხმდება)бартбе 

მორიგი, რიგითიаргIан1 

მორიდება (ერიდება)увза/-д-ала  

მორტყმა (მოარტყამს), მოხვედრებაкхета1 

მორჩენა (მოარჩენს), განკურნება; 

გამოჯანმრთელება, გამოკეთება; 

გასუქებაтоа/-д-е  

მორჩენა (მორჩება), განკურნება; 

გამოჯანმრთელება, გამოკეთება; 

გასუქებაтоа/-д-ала  

მორცხვად, მორიდებულად, 

მოკრძალებულადайхе  

მორცხვი, თავმდაბალი, მორცხვი, 

მოკრძალებულიайхье1 

მორწყვა (მორწყავს ხოლმე) хий детта   

მორწყვა (მორწყავს)хий тоха   

მოსავალი, დოვლათი; მარცვლეული ялат   

მოსავალი, მოსავლიანობა хьувкъам  

მოსავლის აღება (აიღებს), დაბინავებაчу|-

д-|ерзаде3 

მოსამართლე, საქმის გამრჩევიкхелахо  

მოსამსახურე, მსახური, მოჯამაგირეIу2  

მოსაღამოვება (მოსაღამოვდება), 

დაბინდება , დაბნელება са/дов   

მოსვლა (მოდიან)*дахка2 

მოსვლა (მოდის)*д-а 3 
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მოსვლა (მოდის, მოვა) хьа/-д-а2  

მოსვლა (მოვა ხოლმე)хьааха   

მოსვლა (მოვა); მიღწევა (მიაღწევს); 

მოსწრება (მოასწრებს)кхача3 

მოსწავლე, მოწაფეдешархо 

მოსწრება (მიასწრებს) кхоа/-д-е  

მოსხლეტა (მოსხლტება ხოლმე), 

ადგილიდან მოწყვეტაд1алелха/-д-е 

მოსხლეტა (მოსხლტება), ადგილიდან 

მოწყვეტაд1а/эккха 

მოტანა (მოაქვს)*д-а2 

მოტანა (მოაქვს, მოიტანს) хьа/-д-а1  

მოტანა (მოიტანს), მიტანა (მიიტანს), 

ჩაბარებაт1а|-д-|а2 

მოტრიალება (მოატრიალებს), მობრუნება 

(მოაბრუნებს) хьа/-д-ерзаде  

მოტყუება (მოატყუებს) Iеха/-д-е  

მოტყუება, ატყუებს (მოატყუებს)ле/-д-е  

მოუმწიფებელი, უმწიფარი, მკვახეаьрга2 

მოუპარსავი*дашанза1 

მოურიდებელი, კადნიერайхьаза1 

მოურიდებელი, უტიფარიкоача3 

მოურიდებლად, კადნიერად, 

უბოდიშოდайхаза2 

მოურიდებლობა, კადნიერება, 

არათავმდაბლობაайхьазал 

მოფერება (მოეფერება ხოლმე), დაყვავება 

хьеста    

მოფერება, დაყვევაბა, ალერსიхьастар   

მოფხანა (მოიფხანს)к1ом/-д-е2 

მოქანცვა (მოიქანცება), დაქანცვა сакхоача/-

д-ала  

მოქანცვა (მოქანცავს), დაქანცვა сакхоача/-

д-е  

მოღრუბლული, ნისლიანი, ბურუსიანი; 

დაფარული, ამოვლებულიкхаьла    

მოღუშვა (მოიღუშება)чIачкIа/-в-ала  

მოყვანა (მოიყვანს ხოლმე), მიყვანა 

(წაიყვანს ხოლმე), ტარებაкхувла  

მოყვანა (მოიყვანს) хьа/-д-оаладе  

მოყვანა (მოიყვანს), მიყვანაт1а|-д-|оала/-д-е  

მოყვანა (მოჰყავს, მოიყვანს)*доала/-д-е 

მოყინვა (მოყინავს, მოიყინავს), 

დაზრობა*дохь/-д-е 

მოყოლა (მოყვება), მოთხრობა 

(მოუთხრობს) хьа/-д-увца  

მოყრა (მოაყრის ხოლმე), წაყრა хьерца   

მოყრა (მოაყრის), წაყრაхьарца    

მოყრა, დათესვაтасса 

მოყრა, წაყრაхьарцар   

მოშვება (მოუშვებს), მოდუნება*д1амел/-д-

е1 

მოშივება (მოშვდება), დამშევა 

(დაიმშევა)мец/-д-ала  

მოშორება (მოშორდება), დაშორება, 

მოცილებაт1ера/-д-ала  

მოცდა (მოიცდის)сабар/-д-е  

მოცეკვავეхалхархо   

მოციქული, ღვთის წარმომადგენელიэлча   

მოცურავეнеканча  

მოცხარიкхазар 

მოძებნა (მოიძებნება), აღმოჩენა хьакора/-д-

е  

მოძებნა (მოძებნის) хьа/лаха  

მოძმე, ძმურიвежарашха     

მოძრაობა, ტემპიболам  

მოწევა (ეწევა ხოლმე); გა[მო]წევა 

(გა[მო]სწევს)увза  

მოწევა (მოსწევს) оза 

მოწევა (მოწევს), გაბოლებაгIаьле оза  

მოწვევა (მოიწვევს) веха  

მოწვევით, მიწვევით, მიპატიჟებითкхайка  

მოწველა (მოწველის)*етта3 

მოწვეული, მიწვეულიкхайка   

მოწიფული, მოზრდილი; 

სრულწლოვანიкхийна    

მოწმე теш  

მოწმენდილი ამინდიекхан  

მოწმენდილი, უღრუბლო йийкха   

მოწმობა; ჩვენებაтешал  

მოწოდება, განცხადებაКхайкам 

მოწონება (მოიწონებს)мога/-д-е   

მოწონება (მოიწონებს), პატივისცემის 

დამსახურება*да ша3 

მოწონება (მოსწონს)хоза/хéта1 

მოწყალე, გულმოწყალე, 

შემბრალებელიкъахетаме    

მოწყალება саг1а  
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მოწყვეტა (მოწყვეტს ხოლმე), 

მოგლეჯა*да ха4 

მოწყურება (მოსწყურდება), წყურვილი 

(სწყურია) хьог/-д-ала  

მოჭრა (მოჭრის), გადაჭრა, 

მოკვეთაд1ахоада/-д-е 

მოხარკე (სხვაზე დამოკიდებული 

ადამიანი) йоалхо  

მოხდენა (რაიმისა)тар2 

მოხდენა (უხდება), მორგება (მოერგება)та2 

მოხდენილად, ელეგანტურადтовш  

მოხერხებულად, თავისუფლად; 

მშვიდადпарг1ата  

მოხერხებული, თავისუფალიпарг1ата   

მოხერხებულობა, ხელსაყრელი პირობები; 

სიწყნარე, სიმშვიდეпарг1ато  

მოხვნა (მოხნავს)д1а/а ха2 

მოხიბლვა (მოხიბლავს), ცდუნება хьега/-д-

е  

მოხმობა (მოიხმობს), დაძახება 

(დაუძახებს)  хьа/кхайка  

მოხმობა (მოიხმობს), მოწოდებაт1а/кхайка  

მოხრა (მოიხრება ხოლმე) , დახრა 

(დაიხრება ხოლმე), გადახრა, 

გადმოხრაГара-д-увла  

მოხრა (მოიხრება ხოლმე), დაიხრება 

(ხოლმე), მოდრეკა, დადრეკაГара-д-

аха   

მოხრა (მოიხრება), დახრა (დაიხრება)Гара-

д-овла1 

მოხრა (მოიხრება), დახრა (დაიხრება), 

მოდრეკა, დადრეკა, გადახრა, 

გადმოხრა Гара-д-ала1 

მოხრა (მოიხრება), მოდრეკა (მოიდრიკება), 

დაბრეცა, გამრუდებაгоам-д-ала1 

მოხრა (მოიხრება), ქედის მოდრეკა, 

მოკუზვაбукаратаIа  

მოხრა (მოხრის), დახრა Iо/-д-ерза/-д-е  

მოხრით, მოკუზვით букара2  

მოხრილი, მოკუზულიбукара1 

მოხსენება (მოიხსენებს); მოხსენიება 

(მოიხსენიებს) хье/-д-е1 

მოხსნა (მოიხსნება); მოწყვეტა хьа/-д-ала2 

მოხსნა (მოხსნის ხოლმე), მოწყვეტა хьа/-д-

аха  

მოხსნა (მოხსნის); წართმევა (წაართმევს) 

хьа/-д-аккха  

მოხუცი, ბებერიвоккха   саг  

მოხუცი, მოხუცებულიкъоано  

მოჯამაგირეობაIунал   

მჟავეмиста    

მჟაუნაдынкхал 

მჟღერი, ხმიანი, ხმამაღალი, წკრიალაзовне 
1 

მრავალგზ. შეტანა (შეიტანს), შემოტანა; 

ჩანერგვა юкъе/-д-аха2  

მრავალგზ. შეფერხება (შეფერხდება), 

წაბორძიკება (წაბორძიკდება)букаръаха  

მრავალგზ. ცოტა ხნით დაწოლა (ცოტა 

ხნით დაწვება), წამოწოლაГарахь-д-

увла   

მრავალი, უამრავი, ბევრიдукхал 

მრავალძარღვაговбарг//дынбарг    

მრავალძარღვაдынбарг//говрбарг 

მრგვალიгерга1 

მრგვლადгерга2  

მრისხანე, გაბრაზებული, 

გაღიზიანებულიда ьра3 

მრისხანე, სასტიკი, მძვინვარეдорха 

მრისხანება, მძვინვარებაдорхал 

მრისხანედ, მძვინვარედ; ველურად; 

საზარლადакха2 

მრუდე, არასწორიгоама2 

მრუდედ, არასწორადгоама3 

მსგავსადтарра2 

მსგავსად, იმის მსგავსად (იმის მსგავსი) 

иззамо    

მსგავსიтарра1 

მსოფლიო; სამყაროайлам  

მსუბუქი*дай1 

მსუბუქიвайга   

მსუბუქი яй2  

მსუქანი*дерста 

მსუქანი, სქელი, პოხიერიтекха1 

მსხალიкхор  

მსხვილი ნაფქვავიгIоргIа3   

მსხვრეველი, დამღორღავი, 

დამფხვნელიоата   
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მტარვალი, დესერტიкъиза/ саг  

მტერი, მოწინააღმდეგე; მოქიშპე, 

მოდავეдовхо 

მტერი; მოწინააღმდეგეмоастаг1а  

მტვერი (წისქვილში) чил3  

მტვერიдом 

მტკნარი, უმარილოтеза1 

მტრედიкхокха  

მტრობა инкарал//инкарло  

მტრობა, სიძულვილიгоамал1 

მტრობა, შუღლიмоастаг1ал  

მუგუზალი, ჩირაღდანიхаьшк   

მუდამ, მარადдаим1 

მუდმივად, განუწყვეტლივ ца соццаш   

მუდმივი, მარადიულიдаим2 

მულიмаьр-йиша  

მუნჯიметтаза    

მური ( მამალი ფუტკარი); მუქთახორა, 

მუქთამჭამელიжуккарг1 

მუქად, თალხად; მჭიდროდте1а  

მუქარა, ლანძღვაчовхам   

მუქიбаьде1 

მუქი, რუხი, ნაცრისფერიмоакха    

მუშა, მოსამსახურე, თანამშრომელი болхло  

მუშაობა, საქმეболх  

მუშტიбий 

მუცელი, გულ-მუცელიкер2 

მუცელი, კუჭიче3  

მუცელი, ღიპიкит2 

მუცელი, ღიპიт1ангар  

მუწუკი, ფერიმჭამელაбосбуарг  

მუხაнаж  

მუხანათობა, ღალატი, მზაკვრობა, 

ვერაგობაтийша/болх  

მუხლამდეгонашка  кхаччалца  

მუხლიго3 

მუჯლუგუნიм1ишка//мишка  

მქისე, ხორკლიანი; ხაოიანიморса    

მღერა (მღერის)илли/ ала  

მღერა (მღერის), გალობა, ჭიკჭიკიдека 

მღერა (მღერის, იმღერებს); დაკვრა 

(დაუკრავს)лакха  

მყესიгIолгпха  

მყესიк1ажар2 

მყიფე, მსხვრევადი; რბილიкорка   

მყოფობა (იმყოფება), რაიმეში ყოფნაчу|-д-

|ала3  

მყოფობა (იმყოფება), რაიმეში ყოფნაчу|-д-

|ахка2  

მყუდრო, თავისუფალიсамукъа    

მშენებელი, კოლოფიгIишлонхо   

მშვენიერი, მოხდენილი, კოხტაмега   

მშვენივრად, საუცხოოდшаьра2  

მშვიდად, აუჩქარებლადтайжа   

მშვიდად, უწყინრად, მორჩილად эсала2    

მშვიდად, წყნარად Iадда   

მშვიდად, წყნარადсатийна1 

მშვიდად, წყნარადтаккхал   

მშვიდიпарг1ата 

მშვიდი, დინჯი*дижа  

მშვიდი, დინჯიсапарг1ата    

მშვიდი, უწყინარი; მხდალი, ლაჩარი; 

მორჩილი, დამჯერი эсала1    

მშვიდი, წყნარიСатийна2 

მშვიდი, წყნარი, დინჯიсашорта   

მშვიდობა, შერიგება, დაზავებაмашар  

მშვიდობიანადгIаьха-маьрша    

მშვიდობიანად, მშვიდად, წყნარადТоамаца 

მშვიდობიანად, უსაფრთხოდ, 

ბედნიერადмаьрша  

მშვიდობიანიмашаре   

მშვიდობიანი, უსაფრთხოмаьрша    

მშიერიмеца    

მშიშარა, ლაჩარი, მხდალიзовзхо 

მშიშარა, მხდალიзовза    

მშიშრობა, სიმხდალეзовзал  

მშრალი*декъа 

მშრალი საჭმლის ჭამა; ცარიელი (როცა 

მხოლოდ ერთი რამეა 

საჭმელად)*декъа 

მშრომელი, მაშვრალიкъахьегамхо  

მცოდნე, დახელოვნებული, უნარიანი; 

გაწაფული, დაოსტატებულიговза3 

მძარცველი, ყაჩაღიФесархо   

მძახალი (ნათესავი რძლის და სიძის 

მხრიდან)захал  

მძივი, მძივის მარცვალიгизг2 

მძიმე*деза1 
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მწარე გემო, სიმწარეкъахьал  

მწარე, ცხარეк1ома   

მწარე, ცხარეкъахьа   

მწარედ, მწვავედ, მოსწრებულადк1ома  

მწარედ, ცხარედкъахьа  

მწერალიйоазонхо  

მწერიсакам  

მწვანეбаьццара  

მწვერვალი эр1 

მწიფეкхаьча   

მწკრივად, ხაზოვნადмуг1арах  

მწყემსვა (მწყემსავს), ძოვება 

(აძოვებს)*доажа/-д-е 

მწყემსი (საქონლისა)бежIу 

მწყემსი Iу1 

მწყემსიгIоккхаз   

მწყერიлекъ  

მჭადი ( გამომცხვარი)сискал  

მჭედელიаьшканпхьар 

მხარიбелаж 

მხარიбалам 

მხარის დაჭერა (მხარს დაუჭერს), ხელის 

მიშველებაгалаца  

მხდელობა (ცდილობს), წელის მოწყვეტა 

(წელს იწყვეტს), ტანჯვაгIерта2 

მხედარი, კავალერისტიдошло 

მხედარი, ცხენოსანიговрбаьри    

მხედარი; ვაჟკაციбаьри 

მხედველობა, თვალთახედვაбIаргаса  

მხედველობა; თვალის ჩინიбIарга сердал   

მხედველობიდანгучара   

მხეცი, ნადირიаькха2 

მხეცობა, ველურობაоакхарал  

მხიარულება, გართობა сакъердам  

მხიარულება, სამხიარულო; გასართობი, 

შესაქცევიсакъердаме   

მხიარული, გახარებულიдог-г1оздаьнна 

მხიარულობა (მხიარულობს), გართობა 

(გაერთობა) сакъерда  

მხოლოდАлхха 

მხოლოდмара 

 

ნაბადიФерта  

ნაბადი, ქეჩაбIегIинг  

ნაბიჯიгIа1 

ნაბიჯის გადადგმა (ნაბიჯს გადადგამს 

ხოლმე), გადაბიჯებაгIа  баха  

ნაბიჯის გადადგმა (ნაბიჯს გადადგამს), 

გადაბიჯებაгIа баккха  

ნაგავიнувхаш  

ნაგვერდული, ყუაფიცარიахка2 

ნაგვის ნამცეციнувх   

ნადავლი, ნაძარცვი фос   

ნადები (სიგარეტის წევისაგან), 

ნიკოტინიгIир  

ნადი, მამითადი, კოლექტიური დახმარება 

ვინმესთვისбелхий 

ნადირობა (ნადირობს)оакхарал/-д-е  

ნადირობაаькхе 

ნავთობიмехкадаьтта 

ნაზი, სათუთიбоча     

ნაზი, სათუთი; ნორჩიховха   

ნათელი, ღია ფერისა, კაშკაშა, 

გამჭვირვალეсийрда1 

ნათესავად მიჩნევა (ნათესავად მიიჩნევს); 

ახლოდ მიჩნევა (ახლოდ 

მიიჩნევს)гаргахета  

ნათესავი, მონათესავეгаргара    

ნათესაობა; ახლოობა, მონათესაობაгаргало   

ნათლადсийрда2 

ნაიარევი, ნაჭრილობევი, ნაწიბურიмуъ  

ნაკადი, ჭავლიк1еж//к1едж  

ნაკადული, ღელეтоатол  

ნაკაწრი, ნაფხაჭნიсек  

ნაკერიов   

ნაკვერჩხალიк1аьга  

ნაკლებშემოსავლიანიк1е1 

ნაკლი, ზადი, დეფექტი, სენიайп 

ნაკლი, წუნი, დეფექტი сакхат  

ნალიла2 

ნამგალიмарс  

ნამდვილად, მართლაбокъонца//боккъала  

ნამდვილიвизза1 

ნამეტი, ნაჭარბი совдар  

ნამი, ცვარიтхир  

ნამსხვრევი, ნატეხიгарг   

ნამსხვრევისა, ნატეხისაгарга   

ნამუსი, ღირსებაсий  
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ნამცეცი, ნაფხვენიгIоргIа2   

ნამწვი, ტრუსიкхакхар  

ნანგრევი хьокх   

ნაპერწკალი сийг  

ნაპირას, კიდეზეйисте2  

ნაპირი, კიდეйист1 

ნაპოხი гар  

ნარინჯისფერი, ყვითელიмоажа    

ნარშავა, თავცეცხლა; ბირკავაбаI 

ნატეხი (მაგ., შაქრისა)бIалг  

ნატვრა (ნატრობს, ინატრებს), მოლოდინი 

сатасса1 

ნაფოტიк1аьрг  

ნაფოტი, ნაპობი (ხისა)гударг//гудар   

ნაქუჩი тум  

ნაღველი, ნაღვლის ბუშტიсим  

ნაღველი, სევდა, დარდი, ვარამი, 

მწუხარება, ჯავრიгIайгIа    

ნაღვლიანად, სევდიანად сагота2 

ნაღვლიანი, სევდიანიмаьлхара    

ნაღვლიანი, სევდიანი сагота1 

ნაყიდი, აღებულიийца   

ნაყოფიერების ქალღმერთი 

(ღვთაება)тушоли  

ნაყოფის გული т1ум2 

ნაცარი, ფერფლიйокъ  

ნაცარტუტა, თუთქიкха  

ნაცნობი вовза2 

ნაცრისფერი, რუხიсира    

ნაწილი, ნაკვეთი,  ნაწყვეტიда  къа2 

ნაწლავიшерг   

ნაწნავი, დალალიк1ажар1 

ნაწნავი, დალალი чIаба   

ნაჭერი, ნატეხიйист2 

ნახატი, სურათი, ილუსტრაციაсурт  

ნახევარიах 

ნახევარი საათიах-сахьат 

ნახევარი წელი, ნახევარწელიах-шу 

ნახევარი წლისაах-шера 

ნახევარკუნძულიах-гIайре 

ნახერხი, ნაქლიბიчил1 

ნახვამდის Iадикахийла   

ნახშირი; გუდაფშუტაк1ор  

ნაჯახი  (საბრძოლო)жамаг1а  

ნებართვა, ნების დართვაпурам  

ნების დართვა (ნებას დართავს); ნების 

მიცემაбокъо яла2 

ნებისყოფაло1ам  

ნეზვი, დედა ღორი жарг1а2 

ნეკერჩხალიкъоахк  

ნეკი (თითი)цIазапIелг   

ნეკნიп1енда  

ნელა, მდორედлаьгг1а    

ნელი, წყნარიшорта1    

ნელ-ნელა, წყნარად, ფრთხილადшорта2  

ნემსი; ნემსკავიмаха  

ნერწყვი шод2     

ნერწყვი, დორბლი, ფურთხიтуг  

ნესვიпаста  

ნექტარიдургал 

ნიანგიвоатагар  

ნიდაო (ცხენის კისრის დასასრული 

ბეჭების თავთან)к1асарт1е  

ნიკაპიкхалкхе //ч1енг  

ნიკაპი чIенг   

ნიკორა (თეთრი ნიშანი ცხენის 

შუბლზე)чIама1   

ნიორიсаьмарсаькх  

ნისკარტი; საცემელი, წვეტი (თოფისა)з1ок  

ნისლი, ჯანღი, ბურუსიдохк 

ნიშანიбелгало 

ნიშანი, ჭდე, ნაჭდევიбоадж//бодж   

ნიჩაბი (რკინისა)Бел 

ნიჩაბიпеска  

ნორჩი, მცირეწლოვანიберашха 

ნოტიო, ნესტიანი, ტენიანიт1уна    

ნუთუ, განა, ხომ, კიте 

 

ო 

 

ო, ვაი о  

ობიвар  

ობობაгизг1 

ოდესღაც, როდესღაცцхьан хана   

ოდნავ კოჭლობა (კოჭლობს)астагI/теIа 

ოდნავს ბასრი, ოდნავ მახვილიиро    

ოთხასიдиъ б1аь 

ოთხი*диъ 
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ოთხმოცი*дезткъа 

ოთხმოცჯერ*дезткъазза 

ოთხშაბათიкхаьра  

ოთხჯერдиазза 

ოი, ვაი аь 

ოი, ვაი, გამოხატავს გაოცებას, 

გაკვირვებას, აღშფოთებას, სინანულს 

вададай   

ოი, უჰвIай    

ომი, ბრძოლაт1ом  

ორასიши  бIаь   

ორასჯერши  бIаьзза  

ორგანოანატ. маьже  

ორთაბრძოლა, დუელიдовте 

ორთქლი Iи2   

ორიшиъ   

ორივეшаккхе   

ორმატი, ორფაшолха    

ორმო, თხრილიсангар  

ორმო, თხრილი, ღრანტეк1оаг  

ორმო, თხრილი, ხევი, ხრამიор  

ორმოციшовзткъа   

ოროვანდი хьаржакъ   

ოროვანდი ბოტ. IаIа1 //IаIатIIийрг //IаIа    

ორ-ორად, წყვილადшишша   

ორშაბათიоршот 

ორჯერшозза   

ოსტატიпхьар  

ოსტატი, ხელოვანიговзанча   

ოსტატურად, მარჯვედговза1 

ოფლი хьоцар//хьацар   

ოფოფი (ნაყოფიერების ღვთაება თუშოლის 

წმინდა ფრინველი)тушолкотам  

ოქროдошув 

ოქრომჭედელი, იუველირიдошо пхьар 

ოქროსიдошо 

ოღონდაცмукъа//мукъане   

ოციткъо   

ოცნება, იმედი, განზრახვაдог-уйла 

ოცნება, მიზანი, განზრახვაдагалоацам1 

ოცჯერткъозза  

ოჯახიдезал 

ოჯახის წევრიдезалхо 

ოჰахI 

ოჰ, ვაი аьшшахь 

ოჰ, ვაიанасаз // анасиз.  

 

პ 

 

პალტოполтув  

პაპა (მამის მამა) дада 

პაპა (მამის მამა)даь-да в  

პაპიროსი, სიგარეტიгIаьле2    

პარასკევიп1аьраск1а  

პარაფინი; სანთელი, კვარიк1ерам  

პარვა (მოიპარავს) кута/ е  

პარმაღი, კარისწინაлаба  

პარსვა (პარსავს), გაპარსვა, მოპარსვა*да ша2 

პასუხიжоп  

პასუხის გაცემა ( პასუხს გასცემს ხოლმე), 

უპასუხებს ხოლმეжоп/ тела 

პასუხის გაცემა (პასუხს გასცემს), 

უპასუხებს, პასუხის მიგებაжоп/ дала  

პასუხისმგებლობა эхь-бехк    

პატარა გუნდებად მოხარშული მჭადის 

ცომი хьалтIам   

პატარა საზამთროбургат  

პატარა, ახალგაზრდული, 

ყმაწვილურიз1амига    

პატარძალიнускал  

პატიება (აპატიებს ხოლმე)къинт1ера/-д-

увла  

პატიება (აპატიებს), თავის დანებება (თავს 

დაანებებს), დახსნა 

(დაეხნება)воаставала  

პატიება (აპატიებს), მიტევება 

(მიუტევებს)къинт1ера/-д-ала  

პატიება (აპატიებს), მიტევება 

(მიუტევებს)къинт1ера/-д-овла  

პატიება (პატიობს), შეწყალებაгешт-д-е  

პატიება გამოთხოვა (პატიებას 

გამოსთხოვს ხოლმე)къинт1ера/-д-аха  

პატიების გამოთხოვა (პატიებას 

გამოსთხოვს)къинт1ера/-д-аккха  

პატივი, პატივისცემა, დაფასება хам  

პატივისცემა (პატივს სცემს), ზეიმის 

გადახდა (ზეიმს უხდის)сий/-д-е  

პატივისცემა, თაყვანისცემა юхьяр  
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პატივსაცემი, საპატიოбехке    

პატივცემული, ძვირფასი хьамсара   

პატიმარი, ტუსაღი тутмакх  

პატიოსნად, წესიერადхьаьнала2  

პატრონი, მფლობელიдоалахо 

პატრონტაშიгIап   

პატრუქიинза1 

პეპელაк1ормац  

პეშვიкоана  

პირაღმა დაწოლა (დაწვება), გულაღმა 

დაგდება (დაეგდება)аркъалъ/эккха 

პირდაპირ, სწორად; წესიერად, ზუსტად, 

სანდოდнийса  

პირდაპირი, სწორი; წესიერი, სანდო, 

ზუსტიнийса//нийсадола    

პირველი, მოწინავე; წინანდელი, 

უწინდელი, წინა хьалхара    

პირველობა хьалхале  

პირიбаге  

პირი (მაგ. დანისა)дитт1 

პირი (ტომრისა და მისთ.)барч1 

პირი, სახე, პირისახე юхь1 

პირი, ხახაжаккхал  

პირობა, დაპირებაдош2 

პირობითбехкама   

პირსახოცი; ტილოгата    

პირუტყვი, საქონელი хьайба1 

პირქვეбартал 

პირშიбага2 

პირში юхь-духьала   

პისტოლეტი, რევოლვერი тепча  

პოვნა (იპოვის), მიგნება (მიაგნებს)кора/-д-

е  

პოლარული ვარსკვლავიкъулбаседа  

პოლკიсур  

პულსირებადი ტკივილიчинг    

პური (ქერისა)балаш 

პურიмаькх  

პწკარი, სტრიქონიмуг1 

 

ჟ 

 

ჟინჟღვლა (ჟნჟღლავს), ცრა (ცრის)серса  

ჟღალი, წითურიкеса1 

 

რ 

 

რაФу1 

რა? хIай   

რადგან, იმიტომ რომ хIана аьлча   

რათა, რომдухьа2 

რაიმეზე გაგორება (გააგორებს)т1а/корча/-

д-е  

რაიმეზე გაგორება(გაგორდება 

ხოლმე)т1а/керча  

რაიმეზე გაგორება (გაგორდება)т1а/карча  

რაიმეზე დაგდება (დააგდებს ხოლმე), 

რაიმეზე შეგდება (შეაგდებს 

ხოლმე)т1а/кхувса  

რაიმეზე დაგდება (დააგდებს), რაიმეზე 

შეგდება (შეაგდებს)т1а/кхосса  

რაიმეზე დადგმა (დადგამს), რაიმეზე 

შედგომა (შედგამს)т1аотта/-д-е  

რაიმეზე დადგომა (დადგება ხოლმე), 

რაიმეზე შედგომაт1а/увтта 

რაიმეზე დადგომა (დადგება), რაიმეზე 

შედგომა (შედგება)т1а/отта  

რაიმეზე დაყრა (დაყრის)т1а/кхохка  

რაიმეს ქვეშ დადგომა (დადგება), 

პასუხისმგებლობის თავის თავზე 

აღებაк1алъотта  

რაიმეს ქვეშ დალაგება (ალაგებს), 

ამოდებაк1ал/-д-ила  

რაიმეს ქვეშ შეტანა (დაწყობა, 

დალაგება)к1ал/-д-ахьа 

რაიმეს ქვეშ შეტანა (შეაქვს 

ხოლმე)к1ал/кхахьа  

რაიმეს ქვეშ ხელის შეყოფა 

(შეყოფს)к1ал/кховда  

რაიმეს ქვშ დადება (დადებს), რაიმეს ქვეშ 

დადგმაк1алъотта/-д-е  

რაიმეში გავლა (გაივლის ხოლმე)д1ачакх/-

д-увла 

რაიმეში გავლა (გაივლის), დამთავრება 

(დაამთავრებს)чакх|-д-|ала   

რაიმეში გავლა (გაივლის), დამტავრება 

(დამთავრდება)чакх|-д-|овла   

რაიმეში გარბენა (გაირბენს), გაძვრომა 
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(გაძვრება), გასხლტომა 

(გასხლტება)чакхъ|эккха   

რაიმეში გახვევა (გაეხვევა) юкъе/хьарча    

რაიმეში შეტანა (შეიტანს), რაიმეში 

შემოტანა юкъе/-д-оаладе     

რაიმით, რაიმეში გავლითчугIолла   

რაიმის გარშემო სიარული (დადის), 

უგზო-უკვლოდ ხეტიალიгобаха    

რაიმის გარშემო შემოვლა (შემოივლის); 

წრის დარტყმაгобаккха    

რაიმის უკან გაყვანა (გაიყვანს), რაიმის 

უკან გატანა; უკან გაწევა, უკან 

მიწევაт1ехьашка/-д-аккха  

რაიმის ქვეშ დაფენა (დააფენს), დაგება 

(დააგებს)к1ал/товса  

რაიმის ქვეშ დაფენა (დააფენს), დაგება 

(დააგებს)к1ал/тувса  

რაიმის ქვეშ შეცურება (შეაცურებს),  

რაიმის ქვეშ შეწევა (შესწევს), 

შეჩოჩებაк1ал/татта   

რაიმის ქვეშ შეწევა (შესწევს ხოლმე), 

შეჩოჩება, შეცურებაк1ал/тетта  

რამდენიмаасса   

რამდენი; როგორიмел   

რამდენიმეмассайта  

რამდენიმეмассехк   

რამდენიმეჯერмассайттаза  

რამდენ-რამდენიмас-масса   

რამდენჯერмассаза   

რაოდენობაмассал  

რას ამბობ, მეტი საქმე არა მაქვსмичара  

რატომ, რისთის, რის გამო хIана    

რაღაც, რაც, რომელიცфуннагIа   

რაც გინდა იყოსфуннагIа  дале а   

რაც მოხდება, რაც 

განხორციელდებაхургдола    

რბილად, წყნარად, ნელაк1аьда  

რბილი; კეთილი, 

ხათრიანი,დამთმობიк1аьда    

რგოლი (ჯაჭვის პერანგისა)чIуг2 

რევმატიზმი, ტეხაанаш 

რევმატულიаний 

რეზინი, კაუჩუკი хьамча2    

რეკვა (დარეკავს ხოლმე)гургал бетта  

რეკვა (დარეკავს)гургал тоха   

რეკვა, წკარუნი, ჩხარუნი, ღრჭიალი, 

კრაჭუნი, ჟღარუნიзов  

რელიგიური წიგნი; ყურანის კომენტარები 

Жай 

რემა, ცხენების ჯოგიрема  

რესურსი, სახსარი, საშუალებაгур   

რვაбархI 

რვაჯერбархIазза 

რიგი, მწკრივი, კვალიмуг1 

რიგი, ჯერიаргIа1 

რიგიანი, წესიერიчIарх  аьнна  

რიგობითი (გრამატ.)аргIан2 

რიგრიგობითаргIагIа 

რიჟრაჟზე, ალიონზე, 

განთიადისასсатоссаш    

რიჟრაჟზე, ალიონზე, განთიადისასсецца  

რკინა, თუნუქიаьшк1 

რკოнажаб1ар  

როგორмиштад   

როდემდეмаццалца   

როდისмаца   

რომელიмассалаг1а  

რომელი, როგორიмалаг1а   

როჭო; გარეული ქათამიакха котам 

რუსი ქალიмоаташка  

რქაму1 

რქიანიкурша    

რღვევა (ირღვევა), რხევაага 

რცხილაпхаьн  

რძალიнус  

რძე шура   

რძიანაბოტ. виршура  

რძის აჭრა (აიჭრება), შედედება; მოთელვა 

(მოითელება)*дата 

რძის პროდუქტებიмаша  

რძის შედედება (შედედდება) ята  

რწევა (ირწევა ხოლმე), რხევა (ირხევა 

ხოლმე), რყევა (ირყევა ხოლმე), ქნევა 

леста  

რწმენა, ნდობაтешам  

რწყილი сагал  

რხევა (არხევს ხოლმე), რყევა (არყევს 

ხოლმე), რწევა (არწევს ხოლმე), 
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ქნევაлеста/-д-е   

რხევა (ირხევა), რყევა (ირყევა), რწვეა, 

ქანაობაтарка  

რხევა (ირხევა), რწევა (ირწევა)эга    

რხევა (ირხევა), რწევა, რყევაтерка  

რხევა, რყევა, რწევაтеркар  

 

ს 

 

-ს, -ზეგამოხატავს მოქმედების 

მიმართულებას ან საგნის მდებარეობას 

რაიმეზეт1а  

საათი (დროის მონაკვეთი); საათიсахьат  

საათის ისარიгIоаролг   

საბავშვო ბაღიберий беш 

საბავშვო, ბავშვურიберий  

საბანი ювргIа   

საგანი, ნივთი, რაიმე хIама1 

სად, სადაცмича//мичахьа  

სად, საითკენмича  

სადავეурх  

სადამდეмиччалца  

სადგისი юв   

სადღაცцхьаннахьа   

სადღვებელიкувра  

სადღვებელიкъулг  

საერთო, ერთობლივი юкъара   

საერთოდ, ცოტაოდნად, მცირედით 

(აც)вIалла а   

სავათიдерт//дарт1 

სავათი тотакх  

სავარცხელი ехк   

სავსე, გადავსებულიкхехка1 

სავსე, გავსებული*диза  

სავსებით, მთლად, მთლიანადвизза3 

საზამთრო харбаз   

საზეიმო, სადღესასწაულოсийлахь-деза    

საზიანოდзенна  

საზომიбоарам  

საზრიანი, მიმხვედრი маькара  

საზღვარი, მიჯნაдоазув 

საზღვარი, სამანი,მიჯნაгIай    

სათამაშოловзорг 

სათესი, ფართობი, მინდორიбуц-аре   

სათიბი цон  

სათითაოდцхьацца   

სათითური; ქვების შესანახი ყუთი 

საბრძოლო კოშკშიт1ора  

საიდანмичара//мичахьара  

 საიდანღაცцхьаннахьара  

საიდუმლო хьулам   

საიდუმლო, იდუმალი, მალული, 

ფარულიкъайлаг1а    

საიდუმლო, საიდუმლოებაкъайле  

საკალმე, ყუთიгIутакх1 

საკეტი (იარაღისა)чаккхам   

საკვები, საზრდო, საჭმელიкхача1 

საკვები, ფურაჟიдоакъар  

საკმაოდ, ბლომადдикка  

საკმაოდ, ბლომად, საკმარისად, 

უხვადтоъам болаш  

საკმარისად, ბლომად, უხვადалсам 

საკმარისად, უხვად, ბლომადтоъъал  

საკუთარ თავზე აღება (აიღებს)д1ат1а/эца 

საკუთრებაдоалахье 

საკუჭნაო, საწყობიоага  

სალამურიшедилг // шедолг    

სალაპარაკოდ გახდომა (სალაპარაკო 

გახდება ხოლმე)нахал/-д-увла  

სალაპარაკოდ გახდომა (სალაპარაკო 

გახდება)нахал/-д-овла  

სალაფავი (ახალმოგებული ძროხისათვის) 

муж  

სალაფავიдеш 

სალესი (ქვა)аьлх  

სალესი ქვაгIайракх     

სალესი ქვა эг   

სამაგიეროს გადახდა (სამაგიეროს 

გადაუხდის), სამაგიეროს 

მიზღვაмерех/-д-аккха  

სამასიкхоб1аь  

სამიкхоъ   

სამკურნალო, მარგებელიдарбане 

სამმაგი, სამფა, სამკეციкхолха   

სამმართველოурхал2 

სამოთხე ялсмале   

სამოსი, სამოსელი; მორთულობა, 

მოკაზმულობაгIирс2     
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სამოციкховзткъа  

სამ-სამიкхоккха   

სამსახური (მსახურობს) амал 

სამსახურიамал  

სამსახურშიбалха  

სამუშაო, შრომითიбалха  

სამფეხა ტაბლა шу3   

სამფეხა, ზედადგარიкхоког  

სამშაბათიшинар1 

სამშენებლო მასალაкечал  

სამშობლოдаймохк 

სამშობლო, მამულიдаьхе 

სამჭედლოаьшкапхьоале 

სამხედროт1ема//т1еман    

სამხედრო მოსამსახურე, მეომარი, 

ჯარისკაციт1емахо  

სამხრეთიз1илбухе 

სამხრეთიкъулбехье  

სამხრეთისა, სამხრეთულიкъулбехьара    

სამხრეთისკენкъулбехьа  

სამჯერкхозза   

სანადიროდАькхе 

სანაძლეოланаш  

სანაძლეოს დადება (სანაძლეოს დადებს), 

დანაძლევება*дахка3 

სანახევროდ (მაგ., გაყოფა), შუაზე (მაგ., 

გაყოფა)ах-ах 

საოცარი (საკვირველი) არ არისтамашьяц  

საოცარი, საკვირველი, განსაცვიფრებელი, 

უცნაურიтамашийна1 

საოცრად, საკვირველად, 

განსაცვიფრებლადтамашийна2  

საპატიო ადგილი (სტუმრისა)მოძვ.баьрче 

საპონი сапа  

საპროცენტო გადასახადიйоал2 

 სარეველაоасар 

სართული, იარუსიгIат//гIаларт   

სართულიანიвIаштIардаь   

სარფა, ხეირი, შემოსავალიпайда  

სარქველიног1ар 

სარწმუნოება, აღმსარებლობა, რელიგიაди2 

სასაფლაოкашамаш  

სასახლე, კოშკი; ქალაქი, დედაქალაქიгIала   

სასთუმალთანгIовга   

სასთუმალიгIовге   

სასიმინდეдоа 

სასიხარულო ამბავი; საჩუქარი; 

ქრთამიкхаъ  

სასმელიмела2 

სასტუმრო, სტუმრისთის განკუთვნილი 

хьаьшацIа   

სასწავლო დაწესებულებაдешарче 

სასწაული, საკვირველება, საოცრებაтамаш  

სასწორიтараз  

სასჯელიта1азар  

სასჯელი, ტანჯვა, წამება Iазап   

სატელეგრაფოз1анара    

სატეხი, ღოჯიд1ам 

სატკეპნელა т1оалба  

საუბარი, ლაპარაკიкъамаьл  

საუბარი, მეტყველებაлер  

საუზმეмарта  

საუკეთესო, გამორჩეულიт1ехдика   

საუკუნეгасард    

საფერფლეгIаьленаштувсарг     

საფეხურიлаг1а  

საფლავი, სამარე; აკლდამაкаша  

საფრთხობელაмунда  

საფხეკი; ხვეწიаьст  

საქათმეгоринг   

საქათმეбу  

საქანელაбурчолг  

საქმე, სამუშაო, სამსახურიгIулакх1 

საქონელი, პირუტყვიдоахан 

საქონელი, პირუტყვი; მსხვილფეხა 

რწოსანი პირუტყვიбежан 

საქონლის ხორციбежана дулх 

საღად, გონივრულად, ფხიზლადваханза1 

საღამო сайре  

საღამომდეсарралца  

საღამომდე, მზის ჩასვლამდე, 

შებინდებამდე садовле  

საღამოსсарахьа 

საღამოს, საღამო ხანს, შებინდებამდე 

садовш  

საღებავიбасар 

საღეჭი ორგანო (ცხოველისა), საცოხნი 

ორგანოнух   
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საღი (სიტყვასიტყვით: 

გაუფუჭებელი)талханза    

საყელოкач  

საყელოкачмат  

საყვარელი (ქალი)езар  

საყვარელი, მიჯნურიезарг  

საყვედური (უსაყვედურებს ხოლმე), 

საყვედურის თქმაбехк баха  

საყვედური (უსაყვედურებს), ყვედრება 

(აყვედრებს)бехк баккха  

საყოფაცხოვრება, ყოფაცხოვრებისა, 

ცხოვრებისეულიда  хара 

საყრდენი, დასაყრდენი, საბჯენი, 

ბიჯგიгIортор   

საყურეгIалкха  

საშინელი, საზარელიунзара    

საშინლად, საზარლად; საშიშრადкхераме2 

საშიში, საშინელი, საზარელიкхераме1 

საშიშროება, შიშიкхерам  

საშუალება, ხერხიкеп2 

საჩივარი, ჩივილიлоткъам  

საჩუქარი (პატარძლისათვის) IаIа2  

საჩუქარი, ჯილდოсовг1ат  

საცერი; ვარცლი цаца   

საცოდავად, საბრალოდдаькъаза2 

საცოდავად, საბრალოდкхоба  

საცოდავად, საბრალოდ; სამწუხაროა, 

ცოდვააкъа да  

საცოდავად, შესაბრალისად, ნაღვლიანად, 

სევდიანადгIийла1//маьлхара   

საძილე არტერიაсинпха  

საძირკველი, საფუძველიлард  

საძოვარიдажар  

საძოვარი, საბალახო; გასადევარიдаьг1е 

საწამლავიсимоака  

საწამლავი, შხამიтоалув  

საწვნეкода  

საწოლიмаьнги//менги  

საწყალი, საბრალო, ბედკრულიдакъаза1 

საჭირო, აუცილებელი*деза4 

საჭმელი юа     

სახე, პირისახე; დინგი, დრუნჩიбат 

სახელიкоара1 

სახელი, მეტსახელიцIи2  

სახელის განთქმა (სახელს გაითქვამს 

ხოლმე)гIор|-д-|увла  

სახელის განთქმა (სახელს გაითქვამს), 

გამოქვეყნება, გავრცელებაгIор|-д-|ала  

სახელის განთქმა (სახელს გაუთქვამს 

ხოლმე), გამოქვეყნება, 

გავრცელებაгIор|-д-|аха   

სახელის განთქმა (სახელს გაუთქვამს), 

გამოქვეყნება, გავრცელებაгIор|-д-

|аккха  

სახელის განთქმა (სახელს გაუთქვამს), 

გამოქვეყნება, გავრცელებაгIор|-д-|овла    

სახელის განთქმა, ქება-დიდებაсийдар   

სახელის გატეხა (გაიტეხს), დამცირება*д-

ай/-д-ала2 

სახელის დარქმევა (სახელს დაარქმევს)цIи 

тила  

სახელმწიფო, სამეფოпаччахьалкхе  

სახელოпхьеш//пхьош  

სახელოვანი, საპატიოсийлахь   

სახელოვანი, სახელგანთქმული, 

პატივცემულიсийдола    

სახელური, ტარიмукъ  

სახელური, ტაძარიко  

სახლი, ოთახიцIа1 

სახლი; ოჯახიФуеам   

სახლის პატრონი, სახლის მფლობელი; 

ქმარი, მეუღლეцIенда   

სახლის პატრონი; მასპინძელიфусам-да  

სახუმარო, იუმორისტულიбеламе 

სახურავიтхов  

საჰაეროФе3// фецара 

სესხად юхалург    

სეხნია цIерахо   

სველი, ნოტიოт1аьда   

სიარული (დადის ხოლმე)лела  

სიარული (დადის)аха2 

სიარული (დადის)д1а/аха1 

სიახლე, ახალი რამкердал  

სიახლოვეს, შორიახლოსгарго   

სიბასრე, სიმახვილეирал  

სიბასრე, სიმახვილეк1омал  

სიბერეвоккхал  

სიბერე, მოხუცებულობაкъоанал  
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სიბნელეбаьдел 

სიბნელე, წყვდიადიбоад//боадо   

სიბნელეშიбаьде2 

სიბრალული, შებრალება, 

შეწყალებაкъахетам  

სიბრმავეбIарзал   

სიგანეшорал   

სიგრძეд1оахал 

სიდამწვრე, დამწვარიдоагам 

სიდედრიуст-нана 

სივიწროვე, სიმჭიდროვეготтал   

სიზმარიгIа2      

სიზუსტე, სიმართლე, თანასწორობა, 

სამართლიანობაнийсо//ниийсхо  

სითბო, სიცხეй1овхал//й1овхале  

სიკეთე, კეთილდღეობაхайра   

სიკეთე, წესიერება, პატიოსნებაдикал 

სიკვდილამდე, 

გარდაცვალებამდეваллалца1 

სიკვდილი, გარდაცვალება Iоажал   

სიკვდილი, მოკვდომაвалар  

სიკვდილის შემდეგ  велча  

სიკვდილისა, სასიკვდილოвалара    

სიკოჭლე, კოჭლობაастагIал 

სიკოჭლე, კოჭლობაгапп   

სილა, ქვიშაгIум  

სილამაზე, სიმშვენიერეхозал   

სიმამრიуст-да 

სიმართლის ლაპარაკი 

(ლაპარაკობს)бакъ/ле 

სიმახინჯეчолакхал   

სიმახინჯე, სიგონჯეийрчал  

სიმდიდრე, ქონებაрузкъа1 

სიმიмерз 

 სიმიпха 

სიმინდი хьажка  

სიმინდის ფქვილი, მჭადის ფქვილიжувр  

სიმინდის ქოჩორი хьоаса  

სიმრგვალეгергал   

სიმრუდე, მოღრეცილობაгоамал2 

სიმსუბუქე Вайгал  

სიმტკიცე, სიმაგრე, გამძლეობაондо  

სიმღერა (ეპიკური)илли  

სიმღერა, მელოდია, მუსიკაйиш  

სიმყიფე, მსხვრევადობაкоркал  

სიმცირე, კნინობა, წვრილმანობაдоастамал  

სიმძიმე*дозал1 

სიმჭიდროვე, სიმკვრივეайхе 

სინაზე, სითათუთეбочал   

სინანული (ანანებს ხოლმე) *дехке/-д-аха 

სინანული (ანანებს)*дехке/-д-аккха 

სინანული; სიბრალულიдагабоаллам 

სინდიოფალაширткъа//шорткъа //шурткъа    

სინჯარაгулинг   

სირბილი ада 

სირბილი, რბენაадар  

სირბილი, რბენა*дадар1 

სირბილით*едда  

სირბილითведда   

სირთულე чоалх   

სირსვილი (კანის დაავადება) хьетт2 

სირცხვილი эхь    

სირცხვილი юхьIоаржо  

სირცხვილია эхь да   

სისულელე, აბსურდიдошдоацар 

სისულელე, ჭორი, ტყუილიпаьшк  

სისუსტე, უძლურება, სიგამხდრეворал  

სისუფთავეцIено   

სისქეсомал  

სისწრაფე, სიჩქარე, აჩქარებაсихал//сихо  

სისხლიцIий    

სიტყვაдош1 

სიტყვა  შეხედე! უყურე! хьал3   

სიტყვამ მოიტანა და хIа1 

სიტყვის ჩაკვა (სიტყვას ჩაუკრავს), 

სიტყვის გადაკვრა  д1ахьоа  /-д-е1 

სიტყვის ჩაკვრა (სიტყვას ჩაუკრავს), 

სიტყვის გადაკვრაкъода/-д-е  

სიუხვე, ბარაქა, დოვლათიФе1//фийла    

სიღარიბე, სიღატაკეмискал  

სიღარიბე, სიღატაკე, გაჭირვება, 

გასაჭირიкъел  

სიყვარული (მამაკაცისა)везар    

სიყვარული (უყვარს), ტრფობა 

(ეტრფის)*деза6 

სიყვარული (უყვარს), ტრფობა (ეტრფის) 

дог/даха2 

სიშორეгаьнал   
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სიცარიელეдоассал 

სიცილი велар  

სიცილი (იცინის), გაღმება (იღიმის)*дела 

სიცილიелар  

სიცილი, სასაცილო რამ; იუმორიбелам 

სიცრუე, ტყუილიхьаьрмарг   

სიძეнайц  

სიწყნარე, სიმშვიდეтем//сатем  

სიწყნარე, სიმშვიდე, მშვიდობაсатем  

სიხარბე და მშიშრობა, სიმხდალეпис  

სიხარულიдикахетар 

სიხარულით, გახარებითгIаддаха2  

სიხარულში, ბედნირებაშიгIоза  

სკალპი ( მტრისგან წართმეული ნივთიერი 

მტკიცებულება)цIет   

სკამიгIанд   

სკოლა ишкол  

სლოკინიд1а1инг 

სმა (სვამს ხოლმე)д1а/мела 

სმა; სასმელიмалар   

სმევა (ასმევს ხოლმე)мела/-д-е  

სმენა (ესმის)хаза  

სოკო ж1аленускал 

სორსალი, გუნდაбурилг  

სოფელი, აულიкхаьле  

სოფელი, აული юрт   

სოფლისა,  სოფლური юртара     

სპილოпил  

სრიალი (სრიალებს ხოლმე)лувжа  

სრიალი (სრიალებს ხოლმე), სხლეტა 

(სხლტება ხოლმე)шерша   

სრიალი (სრიალებს), სხლეტა 

(სხლტება)шарша    

სროლა (ისვრის ხოლმე)кхувса1 

სროლა, ისვრის*етта1 

სრულიადაც, სრულიადაც არ, 

სრულებითაც, სულაცаьттехьа а3 

სტვენა (დაუსტვენს ხოლმე)шокьетта   

სტვენა (დაუსტვენს)шок тоха  

სტვენაшок   

სტვენიაზოოლ. берца кхокха 

სტუმარი хьаьша//хьаша   

სულ ერთია хIаьта   

სულელი, ტუტუცი Iовдал    

სულელი, უმეცარი, გონებაჩლუნგიтурпал1 

სულიса1 

სულის შეხუთვა (სული შეეხუთება), 

სულის შეგუბება*дувхьа 

სულმოკლე, წვრილმანიдоастама 

სუნთქვა (სუნთქავს ხოლმე) са/даха  

სუნი хьадж//хьаж   

სუნიანი, სურნელოვანიхьаджйоагIа   

სურათის გადაღება (სურათს 

გადაიღებს)сурт/-д-аккха  

სურვილიлар1 

სუსტი, უძლური, უსუსურიзаьлза    

სუსტი; ზოზინა, ზანტიмела3 

სუფთაцIена1 

სქელი (მაგ., მასა)дикъа2 

სქელი (სქელა) (თხევადი ნივთ.)йикъо  

სქელიсома    

სქლადдикъа3 

სწავლა (ასწავლის), მიჩვევა 

(მიეჩვევა)Iома/-д-е  

სწავლა (ისწავლის), მიჩვევა (მიეჩვევა) Iама  

სწავლა (ისწავლის), მიჩვევა 

(მიეჩვევა)Iома/-д-ала  

სწავლა (სწავლობს) деша2 

სწავლება (ასწავლის) хьеха  

სწავლება (ასწავლის), მიჩვევა (მიაჩვევს), 

შესმა (შესვამს)*даккха2 

სწორედбелггала2 

სწორედ კენწეროზეбуххье   

სწორი, გლუვიшаьра1    

სწორი, სამართლიანი; ზრდილი, 

ზრდილობიანი, წესიერიбакъахьара2 

სწრაფად, დაუყოვნებლივ, საჩქაროდ, 

ახლავე сихха   

სწრაფად, დროზეкатехха  

სწრაფად, ჩქარა, მარდადмасса   

სწრაფად, ჩქარა, ნაჩქარევად, 

აჩქარებсиха2//сихо   

სწრაფვა (ისწრაფვის ხოლმე)гIерта1 

სწრაფვა (ისწრაფვის, ესწრაფვის), 

მცდელობაгIорта    

სწრაფი, ჩქარიчекха1    

სწრაფი, ჩქარი, მარდიсиха1 

სწრაფი, ჩქარი, მარდი; მაგარიмасса   
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სხდომა, კრება, თათბირი, 

თავშესაყარიкхетаче  

სხეული; ტანიдег1  

სხვაкхы2 

სხვაგან, სხვა ადგილასкхычахьа  

სხვაგვარი, განსხვავებული, ახალი эрга     

სხვაგვრადა, სხვანაირადвешта1 

სხვისი, უცხოнаьха1 

სხივი (მზისა)з1ы  

 

ტ 

 

ტაბაკიдукъъоарц 

ტაბლა, მაგიდა шу2     

ტალანი, ვერანდა, შუშაბანდი уйче  

ტალახი, თოვლ-ჭყაპიхотта1 

ტალღაталг1е  

ტანი (ხისა); მორი, ძელიхи1 

ტანიдег1аг1ад 

ტანი, სხული, ტორსიгIов  

ტანი, ტორსი; კაბა, რომელსაც ჯერ 

მიკერებული არა აქვს სახელოებიгIад2   

ტანი, ღერო (სიმინდისა)гIад1//гадам    

ტანსაცმელიбарзкъа 

ტანსაცმელი, სამოსიдувхар 

ტანჯვა (იტანჯება), წვალება (წვალობს, 

ეწვალება), წამებაбала хьега 

ტარაკანაгIандгIилг   

ტარება (ატარებს)лела/-д-е  

ტარება (ატარებს, დაატარებს) кхахьа  

ტარი (ცულისა)дого 

ტარიალებს (ატრიალებს, ბრუნვა, 

აბრუნებს)кхеста/-д-е  

ტაფა (ტარიანი)йоалг1ув  

ტაფა Iаькъа   

ტაძარი ерда   

ტახი, ქოსმენიнал  

ტახტიподнар  

ტახტი тахта 

ტბორი, გუბურა Iам   

ტევრი, უღრანიварш  

ტევრი, უღრანიлисте  

ტენიანობა, ნესტიანობა, სინესტეт1унал  

ტვინი хьоа  

ტვირთიкира  

ტვირთი, საპალნეмухь2 

ტიკი, რუმბიкит1 

ტილიмеза1   

ტილო (ლეიბისა)шал   

ტირილი, ქვითინიგადატ. წვიმაზე*делха 

ტირილი; თავსხმა*делхар 

ტირიფიдак 

ტიტვლად, შიშვლად, 

დედიშობილად*дерзан2 

ტიხარი; შუალედი (დროისა) юкъ   

ტკბილი; სასიამოვნო (მაგ., საუბარი)мерза   

ტკენა (ატკენს), დაჟეჟვა (დაჟეჟავს)лоза/-д-е  

ტკივილი (სტკივა)лаза  

ტკიპაфашкарг   

ტოლი, კბილა, ერთი ხნისაнийсархо  

ტომარა гали   

ტომი, გვარიтукхам  

ტოროლა чкъорд   

ტოტიгов   

ტრადიცია, ადათი Iаьдал2  

ტრანსში ჩავარდნა (ვარდება) *аккхал/-в-аха 

ტრიალი (ატრიალებს ხოლმე); დახვევა 

(დაახვევს); დატანჯვა (დატანჯავს) 

хьувза/-д-е  

ტრიალი (ატრიალებს), ბრუნვა 

(აბრუნებს)кхоста/-д-е  

ტრიალი (ატრიალებს), ბრუნვა (აბრუნებს) 

хьовза/-д-е 

ტრიალი (ტრიალებს ხოლმე), ბრუნვა 

хьувза1 

ტრიალი (ტრიალებს), ბრუნვა 

(ბრუნავს)кхкста/-д-ала  

ტრიალი (ტრიალებს); ხვევა (ეხვევა), 

დახუჭუჭება хьовза   

ტურაаркъ 

ტყავიкаьрдиг  

ტყავიнихь  

ტყავიцIока  

ტყავის სამგზავრო ჩანთაп1аьлдиг  

ტყაპუნი (უტყაპუნებს), რახუნი 

(ურახუნებს), ტაშისცემა (ტაშს 

სცემს)*детта3 

ტყაპუჭი, კურტაკიкетар  
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ტყაპუჭი; ბეწვეული, ტყავიбекх 

ტყე хьу  

ტყვე есар   

ტყვიაдаш1 

ტყვია, ჭურვიпхо1 

ტყის თხილი хьунбIар  

ტყუილად, ამაოდ, უმიზნოდзехьа  

ტყუილი (ტყუის), ცრუობა (ცრუობს), 

ტყუილის თქმაоапаш /бувца   

ტყუილი, სიცრუეбакъдоацар 

ტყუილი, სიცრუეоап  

ტყუილის თქმა (ტყუილს იტყვის), 

ტყუილი (ტყუის), ცრუობა 

(ცრუობს)харцле  

 

უ 

 

უადგილო ადგილას, უდროო დროს; 

უადგილოаргIа йоаца 

უაზრო, უშინაარსო, უგუნურიма1ан доаца    

უაზრობა, სისულელე к1аддабоацар 

უახლოესი, მახლობელი, ახლობელი 

юххера     

უბედურებაдоакъазал  

უბედურება, მწუხარებაбала5 

უბეშიче1    

უგემურიчамбоаца    

უგემურიчамза    

უგუნური, გადარეულიхьаькъал доаца     

უდაბნოгIомара аре//кес  

უდაბური ადგილი, მიუდგომელი 

ადგილიваски   

უდაბური, უკაცრიელი; შეუსწავლელი, 

გამოუკვლეველიпана   

უდანაშაულოбехке-д-оаца   

უდანაშაულო, უბრალოбехказа   

უდიდებულესობა, აღმატებულება*дозал2 

უდროო, უდროო დროსханаза2 

უვახშმოდ, ვახშმის გარეშეпхьераза  

უზმოდ, უზმოზეФетта  

უზომო, განუზომელიбоарамбоаца   

უზომო, განუზომელიбоарамза1 

უზომოდ, განუზომლად боарамза2 

უზრუნველყოფა (უზრუნველყოფს), 

მომარაგება (მოამარაგებს) Iалаш/-д-е   

უთადარიგო, უყაირათო; 

უპატრონოбоахамза    

უთვალო, ბრმაбIаргашдайна    

უთოаьшк2 

უკან გაგდება (უკან გააგდებს), უკან 

გაბრუნება  юха/лалла   

უკან გადატანა (უკან გადაიტანს), თავის 

ადგილას დაბრუნება юха/-д-ахка1 

უკან გასროლა (უკან გაისვრის), უკან 

გატყორცნა юха/тувса    

უკან გაყრა (უკან გაყრის) юха/лехка   

უკან გაწევა (უკან გაიწევს)чIахка2 

უკან გახედვა (უკან გაიხედავს ხოლმე) 

юха/хьежа     

უკან გახედვა (უკან გაიხედავს) юха/хьажа    

უკან დაბრუნება (დაბრუნდება) юха/-д-

ахка2     

უკან დახევა (უკან დაიხევენ 

ხოლმე)т1ехьашка/-д-увла  

უკან დახევა (უკან დაიხევს)т1ехьашка/-д-

ала  

უკან დახევა (უკან დაიხევს)т1ехьашка/-д-

овла  

უკან წაღება (უკან წაიღებს) юха/-д-ахьа   

უკან, კვალზე, კვალდაკვალ; გვიანт1ехьа  

უკან, უკუსვლითт1ехьашкахьа2 

უკანაт1ехьашкара2 

უკანა მხარეт1ехьашкахье// т1ехьашке  

უკანასკნელი, საბოლოო; სიკვდილის 

წინაт1еххьара    

უკანონო შვილიбIиж   

უკეთ, უკეთესად, უფრო კარგად, 

უმჯობესადдикаг1а 

უკეთესი, უმჯობესი*дикаг1/-д-ола 

უკვე хIанзлехьа   

უკმაყოფილო, არათანახმაраьзадоаца    

უკნიდანт1ехьашкара3 

უკნიდან, უკანт1ехьашка  

უკნიდან, უკანა მხრიდანт1ехьашкахьа1 

უკუდოцIогдоаца 

უკურნებელი, 

განუკურნებელიверзаргвоаца    

უკუღმა, არასწორადхарцахьа  
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ულამაზო, უშნო, მახინჯი, გონჯიийрча   

ულაყიдынбакъ 

ულაყი IайгIар   

ულვაშიмекх  

ულვაშიანი, ულვაშაмекхашдола    

უმადურიбаркалдоаца  

უმარილობაтезал  

უმარილოდтеза2 

უმახინჯესი, უფრო ულამაზოийрчаг1а   

უმი, ნედლიбийда    

უმყიფესი; უფრო მყიფე, უფრო 

მსხვრევადი коркаг1а   

უმშვენიერესი, ულამაზესიт1еххоза    

უმცროსი(უფრო)უფრო 

ახალგაზრდაз1амаг1а1 

უმცროსიз1амаг1а2 

უმწიფარი, ზრდაშეჩერებულიкхенза    

უნაგირიнувр  

უნაკლო, უზადო. უდეფექტოайп доаца 

უნარი хьинар   

უნდობლობა ца тешам  

უპატიოსნო, უნამუსო; 

ცოდვებიანიхьараме//хьарама    

უპირატესობაсовле  

ურდული, საკეტიгIув2  

ურემიворда   

ურო (დიდი)  варбаст   

ურქო, რქების გარეშეдарша 

ურღვევი, ურყევი*дохалургдоаца 

ურჯულო, ურწმუნო, ღვთისგან 

განდგომილიимансиз  

უსარგებლოпайдабоаца   

უსარგებლო, სულელური, 

არასაჭიროпайдандоаца   

უსაქმური, უქნარა, ზარმაციдердайнар  

უსახლკარო, უთავშესაფროйовла    

უსიამოვნება, წყენაбохам   

უსიამოვნო, საზიზღარიгоама1 

უსინდისო, უნამუსო, უსირცხვილო, 

უზნეოсийдоаца   

უსუფთაოდбIеха2 

უსწავლელად, მიუჩვევლად Iаманза    

უტვინო хьоа 

უუფლებოбокъо йоаца    

უფასო, უსასყიდლო, მუქთი; თითქმის 

მუქთადмаьхаза   

უფასოდ, უსასყიდლოდ, მუქთად; 

თითქმის მუქთადмаьхаза  

უფერო, უფერულიбосбоаца   

უფლება; სამართალი, კანონი; 

ნებართვაбокъо  

უფლებამოსილიбокъо йола    

უფლებრივიбокъон    

უფრო ადვილად, უფრო მსუბუქადаттагIа 

უფრო ადრე, პირველად, თავდაპირველად 

хьалхагIа   

უფრო ადრიანადтхьовра  

უფრო ბასრი, უფრო მჭრელიираг1а   

უფრო იაფად*дайг1а 

უფრო იქით, შორსгаьнагIа  

უფრო მეტიдукхаг1а 

უფროსი (ასაკით)воккхагIа     

უფროსი, ხელმძღვანელი хьаким   

უფსკრულიахке 

უფსკრულიберд1 

უქმად ყოფნა, თავისუფლებაмукъал  

უღელი, ტვირთიдукъ1 

უღმერთო, წარმართიмунапакъ  

უშვერობა, უხამსობა, უწმაწურობა, 

ურცხვობაк1ужал  

უშვილოбердоаца 

უშიშრად, აუღელვებლადшеквоацаш   

უშიშროებაкхерамзле  

უცაბედი, მოულოდნელი, უეცარიцIаьхха1   

უცბად, მოულოდნელად, უეცრადцIаьхха2  

უცოდველი, წესიერი, პატიოსანიхьаьнала1  

უძიროбух боаца    

უწვერო, უწვერულიкеса3 

უწვერო, უწვერულიможйоца    

უწყლოхий доаца    

უხეშადгIожа1 

უხეში, უზრდელიгIожа2 

უხეშობაгIожал   

უხვად, ბარაქიანადшортта1 

უხვად, ხელგაშლილადКамаьрша2 

უხვი, ბარაქიანიдуккха 

უხვი, ბარაქიანიшортта2   

უხვი, ხელგაშლილი, გულუხვიкамаьрша1 
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ფ 

 

ფაიფური, ქაშანური ингали  

ფაიფურისაингале   

ფანქარიкъоалам  

ფანჯარაкор  

ფარა (ცხვრისა)жа  

ფარდაпордув  

ფარდაგი, ხალიჩა, ნოხიпалаз//палас  

ფარდულიкоале  

ფარდული; ხუტორიотар  

ფართო და ღრმა თხრილი (ციხე-სიმაგრის 

გარშემო)гIорч   

ფართო, განიერიшера    

ფარფლიანი ნაბდის ქუდიмангал кий 

ფარშევანგი т1аус  

ფარჩა; სტავრაмахмар  

ფარცხიмайрал  

ფასადური, წინა მხარეбата1 

ფაფაхудар  

ფაფარიкес2 

ფაშატი, ჭაკიкхал2 

ფენა, შრეбIал   

ფერადი, მუქიფერადიборгIа    

ფერად-ფერადი, სხვადასხვაფერიбес-

бесара 

ფერდობზე босе2 

ფერდობიбосе1 

ფერიбос  

ფერფლი чил2  

ფესვიовла  

ფესი (ერთგვარი ქუდი)фаз//фазг   

ფეტვიборц  

ფეტვისაберца 

ფეხდაფეხ, კვალდაკვალ, 

მიყოლებითт1ехь-т1ехьа  

ფეხზე მდგომელაураэтта  

ფეხიгоаз   

ფეხი, ტერფიког  

ფეხით(ქვეითად) მოსიარულე, ქვეითი; 

შიკრიკიгIашло   

ფეხით, ნაბიჯითгIаш   

ფეხის დადგმა (ფეხს დაადგამს ხოლმე), 

დაბიჯება (აბიჯებს ხოლმე)лувза  

ფეხმძიმედберагIа  

ფეხსაცმელი маьчи  

ფილტვების ანთება, 

ტუპერკულოზიкхайкор  

ფილტვიпехк  

ფისი, ლუქიк1ув  

ფიქრი (ფიქრობს), შებრალება, 

შეცოდება*дага/-д-алла 

ფიქრი; სინანული, სიბრალულიдагадаллар  

ფიცარიардакх 

ფიცარიулг  

ფიციдув 

ფიცრისა, ფიცრულიардакха  

ფიწალი шода   

ფიჭვიбажа2 

ფიჭვიдийхк2 

ფლატეებიანი ნაპირი шув3     

ფლორა, მცენარეთა სამყარომოძვ. буни  

ფოთლოვანი, ფოთლებიანიгIа дола     

ფოთოლი (კრებითი სახ.)гIа3  

ფოლადი Iанда // Iандарг   

ფოლადიболат 

ფონზეгечох   

ფონიгечув   

ფოჩიк1енж  

ფოცხვერიпард  

ფოცხვერიферх   

ფოცხიйолхьинг  

ფრთა ткъам  

ფრთხილად, სიფრთხილითлорлуш  

ფრინველების გუნდიжут  

ფრინველიоалхазар  

ფრჩხილი, ბრჭყალიм1ара2 

ფსკერზე, ძირზეбуххе  

ფსკერი, ძირიбух  

ფსკერი, ძირიпхо2 

ფულიахга  

ფურთხება (იფურთხება ხოლმე, 

აფურთხებს ხოლმე)тугаш /детта  

ფურთხება (იფურთხება)тугаш /тоха  

ფურირემიгIал    

ფურკამეჩი гамаж  

ფუტკარიнокхармоза  
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ფუფხიк1омарг 

ფუღუროхара   

ფუღურო, სიცარიელეкъор  

ფქვა (ფქვავს), დაფქვაахьа  

ფქვილი хьоар   

ფხანა (ეფხანება), ქავილი (ექავება)зувза  

ფხვიერი цамца    

ფხვიერი მიწაйост  

ფხვიერი, ნაყოფიერი, შავმიწა 

ნიადაგისაйийхьа    

ფხიზელიсаькха1 

ფხიზელი; ყურადღებიანიФе2 

ფხიზლად, ფრთხილად, 

ყურადღებითсаькха2 

 

ქ 

 

ქავილი (ექავება), ფხანა (ეფხანება)к1ом/-д-

ала2 

ქავილიзане  

ქათამიкотам  

ქალაქი, დასახლებული პუნქტიшахьар   

ქალი, მანდილოსანიкхалсаг  

ქალისა, ქალურიистий   

ქალისა, ქალურიсе    

ქალიშვილი, ასული, გოგონა, გოგოйо1  

ქალწული, გაუთხოვარი ქალიйо1-саг  

ქამარი, სარტყელიт1ехкар  

ქაოსი, უწესრიგობა, არეულ-

დარეულობაгIурт1 

ქარბუქის ხმაдарза 

ქართველიгурже   

ქართულიгуржий     

ქარი, ნიავი, სიოмух1 

ქარისა, ქარიანიмиха1 

ქარიშხარლი, გრიგალიду1а2 

ქარქაშიботт2 

ქატოдувраш 

ქატოчич2     

ქატო; ნარჩენებიлич2 

ქაფი чоп 

ქაღალდი, ფურცელი; საბუთი, 

დოკუმენტი Каьхат  

ქედი (მთისა)дукъ2 

ქედი, სერიаргIа2 

ქედმაღალი, ამპარტავანი, ყოყოჩი, 

კუდაბზიკაсонта    

ქედმაღლობა, ყოყოჩობაсонтал  

ქერა ადამიანიкера саг  

ქერიмукх1 

ქერტლიчич1    

ქერქი (ხისა)даг1 

ქერქი (ხისა)коаст  

ქერქი чкъор // чкъорт   

ქეჩა, ნაბადიистинг  

ქეცი, მუნიгирз   

ქვა, რიყის ქვაкхера1 // кхерт1о  

ქვა, რიყის ქვა т1о//т1ой  

ქვაბი яй1 

ქვედა, ქვემოбуххьера2 

ქვედა, ქვემოк1алара   

ქვედა, ქვემოк1алхара    

ქვედა, ქვემოлохера1 

ქვევით გაგდება (გააგდებს) Iо/лалла    

ქვევით გაყრა (გაყრის ხოლმე)Iо/лехка   

ქვევით გაყრა (გაყრის) Iо/лахка  

ქვევით, დაბლა, ქვეშк1ала1 

ქვემოთ, ქვევით, დაბლა; არასაპატიო 

ადგილიэгIа1 

ქვეყანა, მამულიмохк  

ქვეშ მოქცევა (ქვეშ მოექცევა)к1ал/-д-аха1 

ქვეშ მოქცევა (ქვეშ მოექცევა)к1ал/кхета  

ქვეშ მყოფობა (იმყოფება)к1ал/-д-ахка2 

ქვეშ, დაბლაбухе   

ქვეშ, დაბლაк1алха  

ქვეშ, ქვეშიდან, ქვემოდანк1ал1 

ქვეშიდან, ქვემოდანлохера2 

ქვეშიდან, ქვემოდან, ძირიდანк1алара  

ქვისლი*бажа1 

ქირით, საფასურითмаьхах  

ქისა цIора   

ქლიბიков2 

ქმარი, მეუღლეмар  

ქმნილება, ნაწარმოები, 

შემოქმედებაкхоллам  

ქონდარიкондар  

ქონება (აქვს), ყოლა (ჰყავს); ყოფნაхила  

ქონებაдарий 
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ქონება, მეურნეობაБоахам 

ქონება, საკუთრებაгIирс1 

ქონება, შეძლება хьал1 

ქონი, მცველიмухь3 

ქორი, ძერაкер1 

ქოჩორიк1уж  

ქოხიбунг  

ქრთამიкхалап//кхаъ  

ქსოვილიк1ада  

ქუდი, ფაფახიкий  

ქუთუთოбIаргIа ногIар   

ქუთუთოног1ар 

ქუმელიцу   

ქუმელი, კარაქში მოშუშული ფქვილი 

даьттаг1а 

ქურანი, წაბლისფერიрасха   

ქურდბაცაცა, გაიძვერა, თაღლითიйовсар  

ქურდიкъу  

ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობაкъоал  

ქურციკიмосар  

ქუსლი к1оажув  

ქუჩაулица//урам  

 

ღ 

 

ღამეбийса1 

ღამითбийсан   

ღამითбус//бусса   

ღამისა, ღამინდელიбийсанара    

ღამურა Iимаьшк    

ღამურაбурдолг  

ღანძილი хьонк  

ღარი (წისქვილისა) апар 

ღარი (წისქვილისა)ип  

ღარიბი, ღატაკი (ადამიანი)къе саг  

ღარიბი, ღატაკიкъе   

ღარიბი, ღატაკი; საბრალო, საწყალიмиска1 

ღარიბი, ხელმოკლეтаро йоаца    

ღარიბულად, ღარიბად, ხელმოკლედ, 

უბედურადмиска2 

ღერღილი (მსხვილად დაფქვილი 

სიმინდის მარცვალი)жарж  

ღერძი соа  

ღეჭვა (ღეჭავს ხოლმე)Iувша  

ღვიაბოტ. заьза  

ღვინოчхьагIар 

ღვიძლიдийхк1 

ღია (ჭრილობა)да ьра2 

ღია, გახსნილიйийла  

ღიანარინჯისფერიдугара  

ღილი ( ბეშმეთისა, ჩოხისა)фатинг//фетинг   

ღილიчопилг   

ღიღინი гIиргI   

ღმერთი, ალაჰიдаьла 

ღმერთმანიда ьра1 

ღმუილი (ღმუის) увг1а  

ღმუილი (ღმუის), ბღავილი, 

ყვირილიжержа   

ღობე, მესერიкарт  

ღორი хьакха1 

ღრენა (უღრენს), შეღრენა; შეპასუხება, 

სიტყვის შებრუნება  духьал/ле 

ღრმაк1оарга1 

ღრმადк1оарга2   

ღრუბელიкхаьлле  

ღრუბელიморх  

ღრძილიДол1 

ღუმელიпишк  

 

ყ 

 

ყავისფერიмора   

ყალბი, არასწორიкъаьра   

ყალბი, ცრუ, არასწორი; მოჩვენებითიхарц1 

ყალიბი, კალაპოტი (ქუდების 

გასასწორებელი)кеп4 

ყალმუხიгIалмакхе   

ყამირი, უხნავი ადგილიэл2 

ყანა, სახნავი; მიწის ნაკვეთიкха  

ყარაული, გუშაგიгIарол  

ყაყაჩოалинг 

ყბაмочхал  

ყბადაღება (ყბად აირებს), 

გახმოვანებაбIагал-д-аккха 

ყბედობა, ლაყბობა, ლაქლაქიбаге леяр 

ყდაмужалт  

ყდა, გარეკანიботт1 

ყელი, ხორხი, ხახაкъамарг  
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ყელი, ხორხი, ხახაлак  

ყელიანი წინდაпазат//паста  

ყვავიкъайг  

ყვავილიзиза  

ყველგან, ყოველგანмассанахьа  

ყველიнахча  

ყვითელი IажагIа 

ყვირილი, კივილი, კვნესაмухь1 

ყვირილი, ღრიალი, კივილი, ტირილი, 

ქვითინიцIогIа   

ყვრილი (ყვირის), კივილი (კივის)цIогIа 

детта    

ყინვიანი, ცივი, სუსხიანიцIайза   

ყინული, სეტყვაша   

ყირაზე გადასვლა (გადადის ხოლმე) 

аркъал/лелха 

ყირაზე გადასვლა (გადადის) 

*аркъал/кхосса-д-ала 

ყლუპიкъург  

ყოველ დილასIура-Iура   

ყოველ წუთს, წამდაუწუმмин-минутехь  

ყოველდღიურადденна1 

ყოველდღიურიденна2 

ყოველთვის, მუდამ, მუდმივადмассехана   

  ყოველთვის, მუდმივადдилла2 

ყოველთვიურადбетт-бетта 

ყოველი, თითოეული  хIара    

ყოველი, თითოეულიше-ше   

ყოველნაირად, რადაც უნდა 

დაჯდესфуннагIа даь а   

ყოველღამбусса   

ყოველწლიურადшер-шера2 

ყოველწლიურიшер-шера1 

ყორანიхьаргIа   

ყოფნა (იმყოფება), გახარება (ხარობს) (მაგ. 

ხე)*даг1а2 

ყოფნა (იმყოფება), რაიმეში მყოფობაвалла  

ყოფნა(არის, იმყოფება)*да хка4 

ყოყმანი, ჭოჭმანი, გაუბედაობაиркал  

ყოყოჩი, ყოყლოჩინა, კუდაბზიკაгIаь  

ყოყოჩობა, კუდაბზიკობაДегал 

ყოჩი (ერთ წლამდე)тоа  

ყოჩი, ვერძი ка3 

ყრუкъъора    

ყუაбIастам    

ყუთი яьшка   

ყუმუხიгIумке    

ყურადღება, დამკვირვებლობა, 

დაკვირვებლობაтеркам  

ყურადღება, ინტერესიтерко  

ყურება (იყურება ხოლმე, უყურებს 

ხოლმე), ცქრეა; დათვალიერება хьежа1 

ყურება (იყურება, უყურებს); ცქერა; ნახვა 

хьажа   

ყურიлерг 

ყურის დაგდება (ყურს დაუგდებს), 

მოსმენა (მოისმენს)ла/дувг1а  

ყურძენი, ვენახიкомс  

 

შ 

 

შაბათიшоатта   

შავგვრემანიхьатара    

შავი  Iаьржа    

შალაშინიфаттан//фоттан  

შალი, მაუდი (შინაური); 

პლედიмаша//цхарал  

შალის ქსოვილი, მატერიაзип  

შალის ძაფიаьхинг  

შამბი, შამბნარი, სარეველა ბალახი йоарх1  

შამფურიов 

შარვალიхачи   

შარვალი шарбал    

შარი, ინტრიგა, ცილიпитам  

შარიანიпитаме   

შარიანი, საშაროаьлдита 
შარის თავი питамхо  

შარშანсоахка  

შარშანდელიсоахкара    

შარშანწინлурчаг1а  

შაურიшай  

შაქარიшекар   

შაქრის ლერწამი эрз2 

შაშვი шаршал    

შაშვიшоршал    

-შეчу2    

შე-, ჩა-к1ал2  

შე[მო]ჭრა (შე[მო]იჭრება), შე[მო]ღწევა, 
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შე[მო]ტევაчу/гIорта    

შე[მო]ჭრა (შე[მო]იჭრება), შე[მო]ღწევა, 

შე[მო]ტევაчугIерта    

შებმა (შეაბამს)*д1а/-д-ожа 

შებმა (შეაბამს)*дожа2 

შებმა (შეიბნენ), ერთმანეთისთის ხელის 

ჩავლება, გადაკიდება (გადაეკიდნენ) 

кач/-б-аха  

შებრალება (ებრალება, შეიბრალებს), 

შეცოდებაкъа/хета  

შებრალება (შეიბრალებს), პატიება, 

აპატიებს къахетам/ бе  

შებრძოლება (შეაბრძოლებს), დაჭიდება 

(დააჭიდებს)лота/-д-е3 

შეგდება (შეაგდებს), შესროლაк1ал/кхосса  

შეგინება (შეაგინებს), შებილწვა; ძაგება, 

სახელის გატეხაсийдоа/-д-е  

შეგნებულიкхетам бола   

შეგუება (შეეგუება), შეთვისება 

(შეეთვისება)тар/-д-ала   

შედავება (შეედავება), შეკამათებაкъовса/-

д-ала  

შედგომა (შეუდგება), მიჩვევა (მიეჩვევა), 

ზიარება, მონაწილედ გახდომაвала6 

შედედება (შედედდება)*дота/-д-ала 

შედენა (შედენის), რაიმის ქვეშ შეგდება 

(შეაგდებს)к1ал/лалла  

შეერთება (შეაერთებს), გადაბმა, 

გადაკვანძვაд1а/хотта 

შევარდენიлаьча  

შევიწროება (შეავიწროებს), დატკეპნა 

(დატკეპნის), დაზეპვა 

(დაზეპავს)то1а/-д-е  

შევიწროვება (შეავიწროვებს ხოლმე), 

დაწევა, დატკეპნა, დაზეპვაте1а/-д-е  

შევლა (შეივლის), მონახულება 

(მოინახულებს)ласта  

შეზიზღება ( შეზიზღდება)*дегаз/-д-ала 

შეზიზღება (შეაზიზღებს)дегаз/-д-аккха 

შეთანხმება (შეათანხმებს ხოლმე)барта/аха 

შეთანხმება (შეუთანხმდება), 

მორიგება*барта/-д-аха 

შეთანხმება, მორიგებაбартбар  

შეთბობა (შეათბობს)*д1амел/-д-е2 

შეიძლებაйиш я  

შეკეთება (შეუკეთებს ხოლმე) (მაგ., 

შეშას)техка2 

შეკეთება (შეუკეთებს) (მაგ., შეშას)тахка2 

შეკერვა (შეკერავს)тега  

შეკვრა (შეკრავს ხოლმე), შეკონვაхетта2 

შეკვრა (შეკრავს), განასკვა*дехка 

შეკვრა (შეკრავს), მიკერვაд1а/тега 

შეკრება (იკრიბება ხოლმე, შეიკრიბება 

ხოლმე)вIашагI|-д-|еттадала  

შეკრება (შეკრებს), აკრეფა хьагул/-д-е 

შეკრება (შეკრებს), თავის მოყრა (თავს 

მოუყრის), გაერთიანება 

(გააერთიანებს)вIашагI/тоха   

შეკრება, თავმოყრა; კრებაгуллам   

შეკრულიхеттá 

შემასმენელიалам 

შემდგომ, შემდგომშიд1ахо2 

შემდგომ, შემდეგ, შემდგომშიт1ехьаг1а  

შემდეგ, მერეт1ехьа  

შემდეგт1аккха  

შემთხვევა, ამბავი, მოვლენა хIама2   

შემთხვევითი, უცაბედი цаховш    

შემოდგომა гуйре  

შემოდგომაზე, შემოდგომას, 

შემოდგომისгурахьа    

შემოდგომისა, საშემოდგომოгуйран    

შემორბენა (შემოირბენს), შერბენა 

(შეირბენს)чу|-в-|ада  

შემოქმედი, გამჩენიкхоллархо  

შემოღობვა (შემოღობავს), 

შემოზღუდვაчу|-д-|ерзаде2 

შემოხვევა (შემოეხვევა ხოლმე), შემოკვრა 

хьерча   

შემოხვევა (შემოეხვევა), შემოკვრაхьарча    

შემსუბუქება (შეამსუბუქებს) яйе  

შემსუბუქება (შეამსუბუქებს), დაკლება*д-

ай/-д-е1 

შემსუბუქება, წონაში დაკლება*д-ай/-д-ала1 

შემშრალება (შეამშრალებს), გამშრალება; 

შეღებვა (შეღებავს)д1а/хьакха 

შემჩნევა (შეამჩნევს), შენიშვნა 

(შენიშნავს)зе/д-ала  

შემცირება (შეამცირებს), მოკლება, 



 

187 

 

დაკლება, დაპატარავება, 

დაკნინება*з1амиг/-д-е  

შემჭიდროება (შეამჭიდროებს)кхота/-д-е   

შენ хьо  

შენაცვლებით, რიგ-რიგობით юкъ-юкъе   

შენახვა (ინახავს), დაზოგვა 

(დაზოგავს)кхо/-д-е  

შენახვა (შეინახავს), რაიმეში მყოფობა 

(ამყოფებს) йоахкаIе  

შენელება (შეანელებს)лаьг1/-д-е  

შენელება (შენელდება)  лаьг1/-д-ала  

შენიშვნა (შენიშნავს ხოლმე), აღნიშვნა 

(აღნიშნავს ხოლმე)*белгал/-д-аха 

შენიშვნა (შენიშნავს), აღნიშვნა 

(აღნიშნავს)*белгал/-д-аккха  

შენიშვნა (შენიშნავს), შემჩნევა, 

ყურადღების მიპყრობა*белгал/-д-е 

შენობა, ნაგებობაгIишло   

შერბენა (შეირბენს), შემორბენაчу|-д-|ада    

შერევა (შეერევა) д1а/э 

შერევა (შეურევს)д1аэ/-д-е 

შერევა (შეურევს), არევა (აურევს), 

შეზავებაкега/-д-е  

შერევა (შეურევს), არევა, შეზავებაэ/-д-е   

შერიგება (შეირიგებს ხოლმე), გარიგება 

(გარიგდება ხოლმე) маьрша/-д-аха  

შერიგება (შეირიგებს), გარიგება 

(გარიგდება)маьрша/-д-ала  

შერიგებაмаслахьат  

შერიგება, დაზავებაмашар бар   

შერცხვენა (რცხვენია, ერცხვინება, 

ირცხვენს) эхь хета 

შერცხვენა (შეარცხვენს) юхьIаьржъ/е  

შერცხვენა შეარცხვენს), სახელის გატეხა, 

თავის მოჭრა эхь/-д-е   

შერხევა (შეარხევს), ატოკდება 

(აატოკებს)оага/-д-е  

შერხევა (შეარხევს), ატოკება 

(ატკოდება)оага/-д-ала  

შერხევა (შეარხევს), შერყევა, 

დარწევაторка/-д-е  

შესამჩნევად, ცხადად, აშკარადбелггала1 

შესამჩნევი, დასანახიбIаргагу   

შესამჩნევი, ორიგინალურიбелггала3 

შესანიშნავადбашха3 

შესანიშნავი, მშვენიერიбашха1 

შესართავი (მდინარისა)даьрже 

შესართავი, სათავეдухь 

შესაძლებელია, შეიძლება, კარგი! 

კეთილი!мегарда  

შესახებ, თაობაზეлаьца  

შესახებ, თაობაზე, რისამე 

შესახებхьаькъехьа  

შესვენება (შეისვენებს), სულის მოთქმა са/-

д-аккха  

შესვლა (შედის ხოლმე) д1ачу/аха 

შესვლა (შედის ხოლმე)д1ачу/-д-овла 

შესვლა (შედის)д1ачу/-д-аха 

შესვლა (შევა)д1ачу/-д-а ла2 

შესვლა (შევა)чу|-д-|аха3  

შესვლა (შევა), მოწყობა (მაგ., 

სასწავლებელში, სამსახურში)отта 

შესვლა (შევა), შემოსვლაчу|-д-|ала1 

შესვლა (შევა), შემოსვლაчу|-д-|овла  

შესრულება (შეასრულებს ხოლმე), 

ასრულება (აასრულებს ხოლმე); 

რაიმეში გატარებაчакх|-д-|аха   

შესრულება (შეასრულებს ხოლმე), 

ასრულება (ასრულდება ხოლმე)чакх|-

д-|увла    

შესხდომა (შესხდებიან)т1а/ховша  

შეტანა (შეაქვს ხოლმე), შეყვანაд1ачу/-д-а ха 

შეტანა (შეაქვს ხოლმე), ჩაბარებაд1ачу/тела 

შეტანა (შეაქვს), შეყვანაд1ачу/-д-аккха 

შეტანა (შეიტანს), შემოტანაчу|-д-|а     

შეტევა, თავდასხმაчугIертар   

შეტყობინება (შეატყობინებს), უწყება 

(აუწყებს), ცნობება (აცნობებს)хоамбе  

შეტყობინება (შეატყობინებს), ცნობება 

(აცნობებს), მინიშნებაд1а/хайта 

შეუბრალებელი, ულმობელი, 

უწყალოкъиза   

შეუგნებელი, მოუსაზრებელიкхетам боаца    

შეუთანხმებლობაбарт ца хилар 

შეუძლოდ ყოფნა цамагар   

შექება (შეაქებს), განდიდებაхе та/-д-е  

შექება (შეაქებს), განდიდებაхоастаде   

შექება (შეაქებს), მოწონება (მოიწონებს, 
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მოუწონებს)*д1амога/-д-е 

შექმნა (შექმნის), წარმოშობაкхолла1 

შექმნა (შექმნის), წარმოშობა хьа/кхолла  

შეღებვა (შეღებავს) *басар/-д-е 

შეღებვა (შეღებავს)басар тоха 

შეღებვა (შეღებავს)басар хьакха 

შეღწევა (შეაღწევს), შეტანება (შეატანს) 

к1алда2 

შეყენება (შეუყენებს), რაიმის შედგმა 

(შეუდგამს ხოლმე), მიყრდნობაгIерта-

д-е   

შეყვანა (შეიყვანს)чу|-д-|ига   

შეყვარება (შეუყვარდება), მოწონება*деза/-

д-ала 

შეყვარებული (მამაკაცი)везарг   

შეყვირება (შეუყვირებს), დაცაცხანება 

(დაუცაცხანებს)т1а/човха  

შეყოვნება (შეაყოვნებს), დაკავება 

(დააკავებს), შეჩერება (შეაჩერებს) хье/-

д-е2 

შეყოვნება (შეყოვნდება), დაგვიანება 

(დაგვიანდება, დაუგვიანდება) хье/-д-

ала  

შეყოვნება, დაყოვნება, დაგვიანება хьем   

შეშაдахча 

შეშაдос  

შეშინება (შეაშინებს), დაფეთება 

(დააფეთებს)кхера/-д-е  

შეშინება (შეშინდება ხოლმე), 

დაფრთხობაунзар/-д-аха  

შეშინება (შეშინდება ხოლმე), 

დაფრთხობაунзар/-д-увла  

შეშინება (შეშინდება), დაფრთხობაунзар/-

д-ала  

შეშინება (შეშინდება), დაფრთხობაунзар/-

д-овла  

შეშინება (შეშინდება, შეეშინდება), 

დაფეთება (დაფეთდება)кхера/-д-ала  

შეშურება (შურს), განცდა хьега  

შეშურება (შურს); წყურვილი (სწყურია), 

ნდომა хьга  

შეჩეხება (შეეჩეხება), წაწყდომა 

(წააწყდება)т1анийс/-д-ала  

შეჩვევა (შეაჩვევს), მოშინაურება 

(მოშინაურდება) кара/1ама  

შეჩვევა (შეიჩვევს)кара1ома/-д-е  

შეჩრა (შეჩრის), ჩადება, ჩატენა, ჩაყოფა, 

ჩაყრაйохка3 

შეცდომა (შეაცდენს ხოლმე), მოტყუება 

(მოატყუებს ხოლმე), გაფუჭებაГал-д-

аха   

შეცდომა (შეცდება ხოლმე)гIалат-д-увла  

შეცდომა (შეცდება ხოლმე), მოტყუება 

(მოტყუვდება ხოლმე), გაფუჭებაГал-

д-увла    

შეცდომა (შეცდება), მოტყუება 

(მოტყუვდება), გაფუჭება гал-д-ала  

შეცდომა (შეცდება), მოტყუება 

(მოტყუვდება), გაფუჭებაГал-д-овла  

შეცდომა (შეცდება), შეშლაгIалат-д-ала  

შეცდომა (შეცდება), შეშლაгIалат-д-овла  

შეცდომა, დანაშაულიгIалат   

შეცდომის დაშვება (შეცდომას დაუშვებს), 

დაბნევა (დაიბნევა), შეშლა 

(შეეშლება)тувла/-д-ала  

შეცვლა (შეცვლის), გამოცვლაд1а/хувца 

შეძენა (შეიძენს), მიღება, 

გამომუშავებაвáккха4 

შეძლება (შეუძლია), ძალუძსмага  

შეძლება, სიუხვე, ბარაქიანობაтоъам  

შეძლება, უზრუნველყოფა, მარაგიкхоачам  

შეძლება, ქონება; შესაძლებლობაтаро  

შეძლებისდაგვარად, შესაძლებლობის 

მიხედვითма хулла   

შეძლებული, მდიდარი хьал дола    

შეწებება (შეაწებებს ხოლმე), 

მირჩილვაвIашагI/летаде2 

შეწებება (შეაწებებს)вIашагI/лотаде2 

შეწებება (შეეწებება ხოლმე), ერთმანეთზე 

მიწებება, მირჩილვაвIашагI/лета2 

შეწებება (შეეწებება), ერთმანეთზე 

მიწებება, დადუღება, 

მირჩილვაвIашагI/лата2   

შეწევა (შესწევს ხოლმე), მიწევაд1ачу/тетта 

შეწევა (შესწევს), მიწევაд1ачу/татта 

შეწვა (შეწვავს ხოლმე), მოხრაკვაкхерза1 

შეწვა (შეწვავს), მოხრაკვაкхарза  

შეწირვა (შესწირავს), მიძღვნა 
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(მიუძღვნის)хетаде  

შეწუხება (შეაწუხებს ხოლმე), აღელვება, 

გაბრაზება, მოთმინებიდან 

გამოყვანაкорзаг1/-д-аха  

შეწუხება (შეაწუხებს)бохам баккха  

შეწუხება (შეაწუხებს), აღელვება, 

მოთმინებიდან გამოყვანაкорзаг1/-д-

аккха  

შეწუხება (შეწუხდება ხოლმე), გაბრაზება, 

მოთმინებიდან გამოსვლაкорзаг1/-д-

увла  

შეწუხება (შეწუხდება), აღელვება, 

გაბრაზება, მოთმინებიდან 

გამოსვლაкорзаг1/-д-овла  

შეწყობა(შეეწყობა), შეგუება 

(შეეგუება)*д1атар/-д-ала 

შეწყობა (შეუწყობს),შეგუება (შეუგუებს) 

*д1атар/-д-е 

შეჭმა (შეჭამს)д1а/кхалла 

შეხება (შეეხება), მიკარება 

(მიეკარება)д1ахьо кха/-д-ала 

შეხედვა (შეხედავს)бIарахьажа    

შეხვედრა (შეხვდება)духьал/кхета 

შეხვედრა (შეხვდება), შეკრებაвIашагI/кхета  

შეხვედრა (შეხვდება), შეყრაд1а/кхета 

შეხვედრა (შეხვდება), შეყრა, 

წაწყდომაкхета3  

შეხვევა (შეახვევს ხოლმე), შემოხვევა, 

შეფუთვა; ვალად აღება (ვალად 

აიღებს), ვალად მიცემა (ვალად 

მისცემს) хьерча/-д-е  

შეხვევა (შეახვევს), შემოხვევა; შეფუთვა; 

სესხება (ისესხებს) хьоарча/-д-е  

შეჯდომა (შეჯდება ხოლმე)т1а/хувша  

შეჯდომა (შეჯდება)т1а/ха  

შვება, შეღავათიйоал1 

შველიлийг  

შვიდასიворхIабIаь    

შვიდიворхI     

შვიდჯერворхIазза   

შვინდიдуъэст/и 

შვინდი эсти   

შვრიაкен//кем  

შთამომავლობაт1ехье  

-შიчу1   

-შიчухь   

შიგანი, შიგნეულიчураш   

შიგნეული, კუჭმაჭიдаттараш 

შიგნით, შიგчу3  

შილიფადцхьалха    

შიმშილიмоцал  

შინ შესვლა (შევს), შინისკენ წასვლაчу|-д-

|аха2  

შინ წაღება (წაიღებს), შეტანაчу|-д-|ахьа  

შინ, სახლშიцIагIа   

შინა ნაწილი; შიგანი, შიგნეულიчухье   

შინა, შიგნისაчура  

შინაური; შინიდანцIагIара    

შინისკენчу4  

შინისკენ, სახლისკენцIа2  

შიშველი, ტიტველი, ფეხშიშველი*дерзан1 

შიში (შიშობს), მხდალობა*дега/-д-е 

შიში (შიშობს, ეშინია)кхера2 

შიშიкъемат  

შიშით, შეშინებულად кхераденна  

შიშის დათესვა (შიშს დათესავე), 

დამუქრება (დაემუქრება)кхерам/ тасса  

შიშის დათესვა (შიშს დათესავეს ხოლმე), 

დამუქრება (დაემუქრება 

ხოლმე)кхерам/ тесса  

შოთხვი чайбоал   

შოთხვიшолх1 

შოლტი, მათრახი шод1 

შორეულიгаьнара1 

შორეული, არაახლობელი, უცხო, 

გარეშეХийра     

შორიდან, შორეთიდანгаьнара2  

შორსгаьна    

შორს, უფრო შორსд1ахо1 

შოშიაалкхашк 

შრატიморз  

შრომა (მუშაობა)къахьегам  

შრომა (შრომობს), მუშაობა 

(მუშაობს)къа/хьега  

შრომა*баца 

შტო, განშტოება, გვარი, მოდგმაваьр1 

შტო, ტოტი, როკი, ნაჭერიткъов//ткъовро  

შუადღეделкъа ха 
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შუაზე გაყოფა (იყოფა ხოლმე)*ах/-д-увла 

შუაზე გაყოფა (იყოფა)*ах/-д-ала 

შუაზე გაყოფა (ყოფს ხოლმე)*ах/-д-аха 

შუაზე გაყოფა (ყოფს), ტოლად 

გაყოფა//გაჭრა*ах/-д-аккха 

შუამავალი, მაკლერი юкъархо   

შუამავალი, უხუცესი, რწმუნებულიкъаь  

შუაღამეах- баийса 

შუაში юкъе1   

შუაში юкъе2    

შუაში დაწოლა (შუაში დაწვება), შუაში 

ჩაწოლა юкъе/-д-ижа  

შუბლი хьаж   

შუიდან юккъера   

შულო, გორგალიмахьар//мухьар  

შულო; გორგალიлустарг  

შურდული шурдол   

შურდული, მშვილდიсекха-1ад  

შურთხიдовха1 

შური, მტრობა хьагI1 

შური, წყურვილი хьагар  

შურიანი, მოშურნე, ღვარძლიანი, 

ბოროტიдог1аьржа 

შურისძიება, შურისგება; სამაგიერო, 

სანაცვლოбекхам  

შუქი, სინათლე, განათება, 

ელვარებაсердал//сердало  

შუშა, სარკეкизга  

შხამი, გესლიдохьаж 

შხეფებიпурх  

შხეფი, წინწკალი цицха   

 

ჩ 

 

ჩა[მო]სვლა (ჩა[მო]ვა)*досса 

ჩაბარება (ჩააბარებს)чу|-д-|ала2 

ჩაბარება (ჩააბარებს), შეტანაд1ачу/-д-ала1 

ჩაბმა (ჩააბამს), ჩართვა (ჩართავს), 

მიზიდვა юкъе/оза  

ჩაგდება (ჩააგდებს), შეგდებაд1ачу/кховса 

ჩაგდება (ჩააგდებს), ჩამოგდებაчу|-д-

|ожаде    

ჩადება (ჩადებს ხოლმე), შეტანა, გახვევა 

юкъе/-д-ехка  

ჩადება (ჩადებს)*долла 

ჩადება (ჩადებს), გახვევა (გაახვევს) юкъе/-

д-охка 

ჩავარდნა (ჩავარდება), ჩამოვარდნა  чу|-д-

|ожа   

ჩაზნექა (ჩაიზნექება)чу/сатта    

ჩაზნექა (ჩაიზნიქება ხოლმე)чу/сетта    

ჩათვლემა (ჩათვლემს), წაძინება, მირულვა, 

რულის მოკიდებაтар/кхета  

ჩაკეტვა (ჩაკეტავს), შენახვა, რაიმეში 

მყოფობა (რაიმეში ამყოფებს) воаллаве  

ჩალაგება (ჩაალაგებს), ჩაწყობაчу|-д-|ахка3    

ჩალისფერიсийрда-мора    

ჩამოგდება (ჩამოაგდებს)т1а|-д-|ожа/-д-е  

ჩამოგდება (ჩამოაგდებს), დაგდება, 

გადაგდება Iо/кхосса   

ჩამოვარდნა (ჩამოვარდება), დაცემა 

(დაეცემა)т1а/-д-ожа  

ჩამოვარდნა (ჩამოვარდება), ჩამოცვენა 

(ჩამოცვივდება)лега/-д-е  

ჩამოკიდება (ჩამოკიდებს), ჩამოფარება 

(ჩამოაფარებს)охка  

ჩამოკიდება (ჩამოჰკიდებს)Iо олла  

ჩამოკიდება (ჩამოჰკიდებს)Iо/охка    

ჩამოკიდება (ჩამოჰკიდებს), დაკიდება 

(დაჰკიდებს)  хьалъ/олла  

ჩამოკიდება (ჩამოჰკიდებს), დაკიდება 

(დაჰკიდებს) хьалъ/охка   

ჩამონგრევა (ჩამოინგრევა ხოლმე), 

ჩამოქცევაт1а/херца  

ჩამონგრევა (ჩამოინგრევა), 

ჩამოქცევაт1а/харца  

ჩამოსვლა (ჩამოვა), ჩამოხტომა Iо/-д-ала  

ჩამოსვლა (ჩამოვა), ჩამოხტომა Iо/-д-овла   

ჩამოსვლა (ჩამოვა); ჩამოდენა 

(ჩამოდინდება) Iо/-д-а  

ჩამოტოვება (ჩამოიტოვებს)т1ехьа/-д-ита   

ჩამოფარება (ჩამოაფარებს), ჩამოკიდება 

(ჩამოჰკიდებს), დაკიდება 

(დაკიდებს)олла  

ჩამოხსნა (ჩამოხსნის ხოლმე), ჩამოსმა, 

ჩამოყვანა Iо/-д-аха3     

ჩანაფიქრით, აზრითуйланца  

ჩანგალიм1ара1 
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ჩანთაт1орми  

ჩანჩქერიкхуркхолг  

ჩანჩქერიкхуркхолг// къуркъал  

ჩარევა (ჩაერევა ხოლმე) юкъе/гIерта     

ჩარევა (ჩარევს) юкъе/-д-аха1 

ჩარეკვა (ჩარეკავს), რაიმეს ქვეშ შერეკვა 

(შერეკავს)к1ал/лахка   

ჩართვა (ჩაერთვება), ჩაბმა (ჩაებმევა) 

юкъе/-д-овла    

ჩართვა (ჩაერთვება), ჩამატება, გამოტანა 

(შუაში) юкъе/-д-ала  

ჩართვა (ჩართავს), შეჩვევა (შეაჩვევს), 

მიჩვევა (მიაჩვევს)ваккха5 

ჩართვა (ჩართავს), ჩამატება, გამოტანა 

(შუაში), გამოყვანა юкъе/-д-аккха   

ჩარჩო (კარისა, ფანჯრისა)санаг1а  

ჩარჩოгом1 

ჩასვლა (ჩავა) Iо/-д-аха4     

ჩასვლა (ჩავა), გადმოსვლა Iо/-д-осса  

ჩასვლა (ჩავა), მნათობებისაчу/биза  

ჩასვლა, ჩავა Iо/-д-увла   

ჩასხმა (ჩაასხამს)чу|-д-|етта   

ჩასხმა (ჩაასხამს)чу|-д-|отта  

ჩატანა (ჩაიტანს) Iо/-д-ахьа  

ჩაფვლა (ჩაფლავს), დაფვლა, 

დამარხვა*ехка2 

ჩაფვლა (ჩაფლავს), დაფვლა, 

ჩამარხვაйохка2 

ჩაფიქრებული, დაფიქრებული, 

აზრიანიуйлане    

ჩაფხუტი, მუზარადიтаг1//таж  

ჩაქრობა (ჩააქრობს), წაშლა, გადახაზვა*д1а-

д-оа/-д-е 

ჩაქუჩიгон   

ჩაქუჩი ж1ов  

ჩაყვანა (ჩაიყვანს), ჩატანა (ჩაიტანს), 

ჩამოფასებაлохе/-д-аккха  

ჩაყვანა (ჩაიყვანს), ჩმოყვანაвоссаве   

ჩაშვება (ჩაეშვება ხოლმე), ჩამოშვება , 

დაშვებაк1ал/-д-аха2 

 ჩაშვება (ჩაეშვება), დაშვება 

(დაეშვება)к1алда2 

ჩაშვება (ჩაეშვება), ჩამოშვება, დაშვება; 

შეძრომა (შეძვრება)к1ал/-д-ала  

ჩაშვება (ჩაუშვებს), ჩამოშვება, 

დაშვებაк1ал/-д-аккха  

ჩაცმა (ჩაიცვამს)*дувха 

ჩაცმა (ჩაიცვამს), შემოსვა (შეიმოსება)т1а/-

д-увха  

ჩაცმა чоалцаб   

ჩაცუცქება (ჩაიცუცქებს ხოლმე)горахувша  

ჩაცუცქება (ჩაიცუცქებს) гораховша  

ჩაწერა (ჩაეწერება), დაწერა 

(დაიწერება)д1аяз/-д-ала 

ჩაწერა (ჩაწერს), დაწერა (დაწერს)д1яз/-д-е 

ჩახედვა (ჩახედავს ხოლმე), შეხედვა 

(შეიხედავს ხოლმე)д1ачу/хьежа 

ჩახედვა (ჩახედავს), შეხედვა 

(შეიხედავს)д1ачу/хьажа 

ჩაჯდომა (ჩაჯდება)чу/ха  

ჩაჯდომა (ჩაჯდება), დაჯდომა (დაჯდება) 

хьал/ха3  

ჩებიჩი (ერთი წლის მამალი 

თხა)бешто//бошто   

ჩემიса3 

ჩემორჩენა (ჩამორჩება), დაგვიანება 

(დაიგვიანებს)т1ехьа/-д-иса  

ჩექმა икк  

ჩექმის (წაღის...) ყელიбертиг 

ჩეჩვა (იჩეჩება, გაიჩეჩება), წეწვა (იწეწება) 

къаж/-д-ала  

ჩეჩვა (ჩეჩავს), ვარცხნა (ვარცხნის)къаж/-д-

е  

ჩვარი, ძველმანი, ძონძიпахашк  

ჩვარი, ძონძი герми    

ჩვევა, თვისება Iамар   

ჩვენвай1 

ჩვენება (აჩვენებს), წარდგენა 

(წარადგენს)д1а/хьо кха 

ჩვენიвай2   

ჩვენიтха1 

ჩვენი, ჩვენი საკუთარიвайвар   

ჩვიდმეტიвурийтта   

ჩივილი (უჩივის ხოლმე)леткъа  

ჩივილი (უჩივის)латкъа  

ჩივილი (ჩივის), წუწუნი (წუწუნებს), 

ბუზღუნიкада  

ჩინი, წოდებაсакам 



 

192 

 

ჩინოვნიკი, შემსრულებელი, 

მოსამსახურეгIулакхче   

ჩირქიн1од  

ჩიტი, ბეღურა хьазилг  

ჩლიქიбарг1 

ჩლუნგი, ბლაგვიаьрхIа 

ჩობანი, მწყემსი, მეცხვარეжа1у  

ჩორთიчоабол   

ჩოჩორიвирбакъ   

ჩრდილი Iи1 //IиндаргIа   

ჩრდილოეთიгIибухе//гIинбухе//къилбаседе  

ჩრდილოეთის, ჩრდილოურიкъулбаседа     

ჩრდილში Iийне   

ჩრჩილი наца  

ჩუმად, მალულად, ფარულადкъайла  

ჩქარა, სწრაფადчекха2    

ჩხვლეტა (უჩხვლეტს ხოლმე) Iетта   

ჩხვლეტა (უჩხვლეტს)Iотта  

ჩხვლეტა (უჩხვლეტს)д1а/1отта 

ჩხუბი (აჩხუბებს ხოლმე), ბრძოლა 

(აბრძოლებს ხოლმე)лета/-д-е3 

ჩხუბი (ეჩხუბება ხოლმე, ჩხუბობს ხოლმე), 

ერთმანეთთან ჩხუბიвIашагI/лета1 

ჩხუბი (ეჩხუბება, ჩხუბობს), ერთმანეთთან 

ჩხუბიвIашагI/лата1 

ჩხუბი (ჩხუბობს ხოლმე, ეჩხუბება ხოლმე); 

ბრძოლა (ებრძვის ხოლმწ, იბრძვის 

ხოლმე)лета  

ჩხუბი, უთანხმოება; განხეთქილებაбарт  

эгIар 

ჩხუბი, შფოთი, მტრობაдов 

 

ც 

 

ცნაწილ. а -; 

-ც, არავინ, არავისаნაწილ.  

-ც, კი, კიდეც.ნაწილ.а 

ცა, ცის ტაღი, ცის ტატნობი, ცის 

კამარაсигале  

ცალკე, განცალკევებითцхьаь    

ცალკე, ცალკეული, 

განკერძოებულიкъаьста//къаьстта    

ცამეტიкхойтта   

ცამეტჯერкхойттаза   

ცარიელიдаьсса 

ცაციაаьрдиг1 

ცაციის ანტონიმიаьттиг1 

ცაცხვი хьех   

ცბიერად, მაცდურად хIиллане   

ცბიერობა, ვერაგობა, მაცდურობა хIилла  

ცდა (იცდის ხოლმე, უცდის ხოლმე), 

ლოდინი (ელოდება ხოლმე) хьежа2 

ცეკვა (ცეკვავს ხოლმე, იცეკვებს 

ხოლმე)халхадувла  

ცეკვა (ცეკვავს, იცეკვებს)халхадала  

ცეკვაхалхар  

ცელიмангал  

ცელქი, ანცი, ამრევი, ალიაქოთის ამტეხი 

кегархо  

ცელქი, ანცი; თავხედი, უტიფარი; 

დაუდგრომელიаьрдагIа1 

ცელქობა (ცელქობს), ანცობა; ცუდად 

მოქცევა (ცუდად იქცევა)харцахьлела  

ცემა (ეცემა) (მაგ., წვეთებისა რაიმეზე); 

დამატება (მაგ., ხელფასისა); დაცემა 

(მაგ., ნადირისა)т1адетта/-д-ала  

ცემა (სცემს)*етта2 

ცემა რაიმისა რაიმეზე (სცემს), დარტყმა 

(ურტყამს); შეგროვება, 

თავმოყრაвIашагI|-д-|етта  

ცემა, რიტმიгарт    

ცერი, ცერი დიდიнанап1елг  

ცეცხლი, ალი, ხანძარიцIи1 

ციდა (მანძილი ცერ და საჩვენებელ 

თითებს შორის)ги2 

ციება, ციებ-ცხელებაхорш   

ცივა, ყინავსшийла2    

ცივი, სუსხიანი, ყინვიანიшийла1 

ცირცელი, ჭნავიЕлла2 

ცისარტყელაсела1ад  

ციყვიбIарашдуарг//тарсал   

ციცარიаштаркх- котам 

ციცარი цийцарг   

ციხე, ციხე-სიმაგრეбурув1 

ციხე-კოშკიвIов  

ციხის კარიბჭე, საგუშაგო, სადარაჯოгIап   

ცნება, გაგება, წარმოდგენაкхетам  

ცნობა, უწყება; სიახლე; შეტყობინებაхоам   
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ცნობილი, სახელგანთქმული, 

სახელოვანიгIорваьнна    

ცნობილიაховш да   

ცოდვაкъа д  

ცოდვა, არამიхьарам   

ცოდვილი; დამნაშავეкъадола   

ცოდნა (იცის), გაგება, შეტყობა; გაცნობაха4 

ცოდნა, ოსტატობაговзал1 

ცოლი, მეუღლეсесаг  

ცოლის დაуст-йиша  

ცოლის ნათესავები, ცოლეურებიуст-ц1ай   

ცოლის ძმაуст-воша  

ცომიбод  

ცოტა (ოდნავ) მყიფე, ოდნავ 

მსხვრევადიкорсам  

ცოტაк1езига1 

ცოტა, თხელიйиткъо1 

ცოტა, თხლადйиткъо2 

ცოტ-ცოტაк1езиг-к1езига  

ცოცვა (მიცოცავს), ხოხვა (მიხოხავს), 

ღოღვა (მიღოღავს)такха  

ცოცვა, ხოხვა, ღოღვა, ჩოჩვაтакхар1 

ცოცვით, ხოხვითтекхаш  

ცოცხალიдийна 

ცოცხალ-მკვდარი садоаца   

ცოცხიнув  

ცრუ მოწმეობაхарцтешал   

ცრუდ, ტყუილად, ტყუილუბრალოდХарц2 

ცრუმუქარაхич   

ცუდად, საძაგლადво2//мо  

ცუდიмо//во   

ცუდი, ავი, საძაგელიво1//мо    

ცულის ტარიгIол   

ცურვაнек//наьк  

ცხადად, ცხადლივ, არასიზმრად, 

არაძილშიсомаг1а   

ცხელი, თბილი*д-1айха 

ცხენი, რაშიговр   

ცხენი, ტაიჭი, რაშიды 

ცხვარი (მამალი, ერთი წლისა)цIунто   

ცხვარი жий  

ცხვარიустаг1а  

ცხვირის დაცემინება Iиршинг //Iаршинг    

ცხვრის ბინა, სადგომიжамотт  

ცხვრის ტყავიкхакха  

ცხიამიანი; პოხიერიхьаьна    

ცხოველის გამაფრთხილებელი 

ღრენაчIингаш   

ცხოველის წინა ფეხი; ბეჭიт1а  

ცხოვრება (აცხოვრებს), ჭმევა (აჭმევს), 

შენახვა (ინახავს)воахаве  

ცხოვრება (ცხოვრობს)*да  ха3 

ცხოვრება, ყოფაвахар-лелар д    

ცხრაийс  

ცხრამეტიткъеста   

ცხრაჯერийссаза  

ძ 

 

ძალაниз  

ძალიათ, ძალად, იძულებითнизаг1а  

ძალიან, მეტად, მეტისმეტად ყვარება 

(ყვარობს, უყვარს)т1ера/хила  

ძალიან, ფრიად    чIоагIа1 

ძალმომრეობა, ძალადობა, ზეწოლა, 

წნეხიгIелал   

ძარღვიмиа2 

ძარღვიпха  

ძარცვა (ძარცვავს), გაძარცვა*довха2 

ძაფიтай  

ძაღლიж1али  

ძაღლი, ქოფაკიпхьу  

ძაღლისა, ძაღლურიж1але   

ძაღლურად, ძაღლივითж1алешха  

ძახველი тоачо//тоачув  

ძებნა (ეძებს ხოლმე)леха  

ძებნა (ეძებს), მოძებნაлаха  

ძეგლი, საფლავის ქვაчурт   

ძერაгIаьртал   

ძერა, ქორიмаккхал  

ძერა, ქორიмакха  

ძეხვის მსგავსი ეროვნ. საჭმელიбIар2   

ძვალი т1ехк  

ძველი, გაცვეთილიкъаьна   

ძველი, გაცვეთილიтиша    

ძველი, ძველებურიшира    

ძველი, ძველთაძველიкъаьнара    

ძველისძველი, 

უხსოვარდროინდელიмоцаг1ара  
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ძვირად*деза2 

ძვირფასი*деза3 

ძვირფასი ქვა, თვალიк1иг   

ძვირფასი, დაუფასებელიмах боаца   

ძვლის ტვინი т1ум1 

ძილი, თვლემაНаб 

ძილში, სიზმარშიгIанахьа   

ძირი, ფსკერი; იატაკი, საფარი, 

ჩარდახიк1ийле 

ძირის კბილი, საღეჭი კბილი; სიბრძნის 

კბილიкхала  

ძირმაგარა цIолак   

ძირს ჩასვლა (ჩადის, ჩავა), ჩამოსვლა, ძირს 

დაშვებაлохе/-д-ала   

ძირს, ქვემოთ ჩატანა (ჩაიტანს ხოლმე), 

ჩამოტანა, ძირს დაშვებაлохе/-д-аха  

ძლივს, ძლივს ძლივობით, რის 

ვაივაგლახითхалла  

ძმაвоша  

ძმისწული (გოგო)веший йоI  

ძმისწული (ვაჟი)веший воI  

ძმობაвошал  

ძნელადхала2 

ძნელი, მძიმეхала1 

ძოვა (ძოვს)*дажа 

ძონძი, ჩვარი т1олх  

ძროხაетт  

ძუკნაзуд  

ძუძუ т1ар  

ძუძუმტეэмчиг   

 

წ 

 

წაბლისფერი, წაბლაбора    

წაბლისფერი, წაბლაтайша   

წაგება (წააგებს), დანებება (დანებდება) 

эша1 

წაგლეჯა (წაგლეჯს), მოხვეტა, 

მოხვეჭაка/хьакха  

წაგლეჯით, ხელის გამოკვრითкатеха  

წავა хешт 

წათრევა (წაათრევს)токха/-д-е  

წაკითხვა (წაიკითხავს)*д1а/-д-еша 

წამალიдарба 

წამალი; თოფის  წამალი, დენთიМолха 

წამალი; სამკურნალო მალამოмаркхал  

წამება (აწამებს), ტანჯვა (ტანჯავს) Iазапде  

წამოდება (წამოედება), მოდებაтосса/-д-ала  

წამოსხმა (წამოისხამს), წამოხურვაкхолла2 

წამოსხმა (წამოისხამს); მოყრა 

(მოაყრის)т1а/тасса  

წამოსხმით (სამოსისა)т1а/кхелла  

წამოყენება (წამოაყენებს), ფეხზე 

დაყენებაураотта/-д-е  

წამოწევა (წამოსწევს), დაწევა 

(დააწევს)т1ехьакхе/-д-е  

წამწამიбIаргцIацкъам    

წარბი, წამწამიцIацкъам  

წართმევა (წაართმევს), გამოკლება 

(გამოაკლებს), გაუქმება (გააუქმებს), 

გადახდაт1ера/-д-аккха  

წართმევა (წაართმევს), გამორთმევა; 

მოწყვეტა*даккха1 

წარმატებაфаьр   

წარმატებაфаьрал//фарал   

წარმატება, გამარჯვებაаьтто//аьттув 

წარმატებით, წარმატებულადаьттув болаш 

წარმოსადეგი, ტანადიкустдола   

წარმოსადეგობა, ტანადობაдег1-кеп 

წარმოსადეგობა, ტანადობა; გარეგნობა, 

შესახედაობაкеп1 

წარმოსადეგობა, ტანადობა; შესახედაობა, 

გარეგნობაкуст//куц  

წარმოშობა (წარმოიშობა), გაჩენა 

(გაჩნდება), დაწყება, დაძვრა*д1а-д-

ола/-д-ала 

წასვლა (მიდის, წავა)гIо3 

წასვლა (წავა ხოლმე), გაცლა (გაეცლება 

ხოლმე); მოშორება (მოშორდება 

ხოლმე)т1ера/-д-увла  

წასვლა (წავა)*даха2 

წასვლა (წავა), გაემგზავრება*д1а/-д-аха1 

წასვლა (წავა), გაცლა; მოშორება 

(მოშორდება)т1ера/-д-овла  

წასვლა (წავა), მოსვლა (მოვა) я1 

წაქეზება, შეგულიანება, მიწოლაгIортам    

წაქცევა (წააქცევს)*дожа/-д-е 

წაქცევა (წააქცევს)Iо/тоха  
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წაღება (წაიღებს), გადატანა*д1а/-д-ахьа 

წაღება (წაიღებს), მიტანა*д1а/-д-а 

წაღება (წაიღებს), წათრევა*дахьа 

წაყვანა (წაიყვანს)*дига 

წაყვანა (წაიყვანს)*д1а/-д-ига 

წაჩხუბება (იჩხუბებს ხოლმე, წაეჩხუბება 

ხოლმე), დაჭიდებაд1а/лета 

წაჩხუბება (იჩხუბებს, წაეჩხუბება), 

დაჭიდება (დაეჭიდება)д1а/лата1 

წაჩხუბება (წააჩხუბებს 

ხოლმე)вIашагI/летаде1 

წაჩხუბება (წააჩხუბებს)вIашагI/лотаде1 

წაჩხუბება (წაეჩხუბება), კავშირის გაწყვეტა 

(გაწყვეტს)д1а/хада 

წაჩხუბება (წაეჩხუბება), ჩხუბის ატეხაлата1 

წაჩხუბება (წაეჩხუბება), წაკიდება 

(წაეკიდება)эгIа2 

წაწევა (წასწავს ხოლმე), გაწევა, 

მიწევაтетта2 

წახემსება (წაიხემსებს), წასაუზმება хIама 

кхалла  

წებო  хьамча1 

წელიгIадъюкъ   

წელი, წელიწადიшу1 

წელკავიа 

წელში გაწყვეტა (წელაში გაწყდება), წელის 

მოწყვეტაсахада  

წელში გაწყვეტა (წელში გაწყვეტს), წელის 

მოწყვეტა (წელში მოწყვეტს)сахоада/-д-

е  

წერა (დაწერს) язде  

წერაქვიалхьекхашк 

წერაქვი з1окбарг  

წერილობითйоазонца  

წეროгIаргIура   

წესიერი, ზრდილი, ზრდილობიანი; 

სასიამოვნოтайна    

წესიერი, სანდოтешаме   

წეწა (წეწს), ჩეჩა (ჩეჩს) Алха 

წვა (იწვის)*д-а  га 

წვეთი, ნამცეცი к1иг 

წვეთი, წერტილი (გრამატ.)т1адам  

წველა (წველის)*детта1 

წვენი, ბულიონიдилла1 

წვერიмож//модж  

წვერი, წვეტიдухьиг  

წვერიანიможйола  

წვეტი, წვერიбухьиг  

წვივიност  

წვიმაдог1а1 

წვნა (წნავს)*дувза 

წვრილადкагий  

წვრილი, პატარა; ახალგაზრდა, ყმაწვილი 

(ხალხი)кагий   

წვრილმანიк1езига2 

წვრილმანი ქურდობა, პარვაкута  

წიგნიкинижка  

წივილი (წივის), წრიპინი, წკმუტუნი, 

ჭყივილი; ჭრიალიцIовза    

წითელი მოცვი ецхам  

წითელი, ვარდისფერი; ღაჟღაჟაцIе    

წინ хьалхашка  

წინ გავარდნა (წინ გავარდება ხოლმე), 

გასწრება хьалха/лелха   

წინ გაყვანა (წინ გაიყვანს ხოლმე), წინ 

გატანა хьалха/-д-аха    

წინ გაყვანა (წინ გაიყვანს), წინ გატანა 

хьалха/-д-аккха  

წინ წარდგომა (წინ წარსდგება) хьалха/отта    

წინ წაწევა (წინ წასწევს ხოლმე); 

დასახელება, გამორჩევა хьалха/тетта  

წინ წაწევა (წინ წასწევს); დასახელება, 

გამორჩევა хьалха/татта    

წინ, პირდაპირ, პირისპირдухьал    

წინ, წინიდან хьалха2 

წინა მხარე, ფასადი  

хьалхе//хьалхашке//хьалхашкахье  

 წინა პირი(საგნის), გარეგანი 

(მხარე)бакъахье 

წინათ, ძველად, უხსოვარ დროს, უწინ, 

ოდესღაც, შორეულ წარსულშიмоцаг1а  

წინაოთახი, მისაღები ოთახი; წინკარიотув  

წინდაწინ, წინასწარ хьалххе   

წინდები (შალის, ხელით 

ნაქსოვი)бIоаржам   

წინსაფარიт1олг  

წისქვილი хьайра   

წისქვილის ბორბალიберд2 
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წიწაკა, პილპილიбурч   

წიწიბურაсула  

წიხლიм1арга  

წკმუტუნი (აწკმუტუნებს ხოლმე), 

წრიპინი, წივილი, ჭრიალიцIувза/-д-е  

წკმუტუნი (აწკმუტუნებს), წივილი 

(აწივლებს)цIовза/-д-е   

წკმუტუნი (წკმუტუნებს ხოლმე), წრიპინი, 

წივილი; ჭრიალიцIувза   

წლიური, წლისაшера йола    

წმინდა სისხლის ცხენიгила  

წნელიмарг1ал  

წნელი, წკეპლა, როზგი; მავთულიсаьрг  

წნული, მოწნული*дийца 

წოვა (წოვს) *дакха 

წოვა, მოწოვა (მოწოვს)вакха  

წოვება (აწოვებს) *докха/-д-е 

წოლა (წევს), დება (დევს), გდება 

(გდია)ала3 

წოლა (წვანან), დება; აწყვია, ალაგიაахка3 

წოლა*дадар2 

წოლა, დება, გდება алар2 

წოლელა (წოლით) მდგომარეობაში 

მყოფობა, მდგომარეობაში 

(ამყოფებს)йоадаIе  

წრე, წრეხაზიго1 

წრფელი, გულწრფელიдагара 

წრფელი, გულწრფელიсамукъа    

წუთიминот  

წუნი эр3  

წურბელაдокхорг 

წუხანდლამდე, წუხელ 

საღამომდეсийссаралца   

წუხელсийсара   

წუხილი (წუხს ხოლმე), ღელვა (ღელავს 

ხოლმე)сахьувза  

წუხილი (წუხს ხოლმე, შეწუხდება 

ხოლმე), ნაღვლობა (ნაღვლობს 

ხოლმე)салеста  

წუხილი (წუხს), ღელვა (ღელავს) сагот/-д-е  

წუხილი (წუხს, შეწუხდება), ნაღვლობა 

(ნაღვლობს)саласта  

წყალგაღმა გასვლა (გავა)хихдала  

წყალგაღმა გასვლა (გავა)хихдовла  

წყალგაღმა გაყვანა (გაიყვანს 

ხოლმე)хихдаха   

წყალგაღმა გაყვანა (გაიყვანს)хихдаккха  

წყალი, მდინარეхий   

წყალქვეშაхибухара    

წყარო хьаст  

წყარო шовда  

წყევლა (წყევლის ხოლმე), დაწყევლა 

(დაწყევლის ხოლმე)серда  

წყევლაсардар  

წყევლა, კრულვაна1алт  

წყევლა, კრულვაсардам  

წყენა (ეწყინება, იწყენს), დადარდიანება, 

დანაღვლიანებაхалахета  

წყენაвас  

წყენინება (აწყენინებს), გაჯავრებაфуттаре  

წყვეტა (წყდება), გაწყვეტაхеда   

წყლის ბუღაზოოლ. чIоб   

წყნარად, ჩუმად, ნელადмеллашха  

წყნარად; მორიდებულადаьсала2 

წყნარი, მშვიდიтийна    

წყნარი, ნელი, ჩუმიмеллашха    

წყურვილი хьогал   

 

ჭ 

 

ჭაгIув1 

ჭაბუკი, ახალგაზრდა, ყმაწვილიз1амига 

саг//з1амсаг  

ჭადარი; წიფელიпоп  

ჭამა (ამს), მირთმევა (მიირთმევს) ваа   

ჭამა (შეჭამს), მირთმევა (მიირთმევს) 

хIамадаа  

ჭამა (შეჭამს), მირთმევა яа  

ჭანგაბოტ.к1абуц  

ჭაობიушал  

ჭარხალი (საჭმელი) чахар   

ჭაღარაкеса2 

ჭეშმარიტება, არსიдухт1е 

ჭეშმარიტება, სიმართლეбакъдар1 

ჭვარტლი, მური к1урз   

ჭვინტა (ფრინველი)вирмерург//вирхьазилг  

ჭიაн1ана  

ჭიამაიაдаьлаетт 
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ჭიანური чIондарг   

ჭიანჭველა зунгат  

ჭიდაობა; ბრძოლაлатар   

ჭილოფიаьрга1 

ჭილყვავი чхьовка   

ჭინჭარიнитт  

ჭინჭრის სახეობაж1аленитт  

ჭიპიцIонг//цIонк   

ჭირხლი, თრთვილიарч 

ჭირხლი, თრთვილი йис  

ჭიქა, ფიალაпела  

ჭკა Iаьржакъайг    

ჭკვიანად, ჭკუით, გონიერად, 

გონივრულადхьаькъалца   

ჭკუა, გონებაхьаькъал   

ჭმევა (აჭმევს)*дуа/-д-е 

ჭმევა (აჭმევს), კვება; შენახვაкхаба  

ჭნავი, ცირცელიдатта  

ჭოკი аламбекъа 
ჭოკი, ხარიხაгIурт2 

ჭორი, კილვა; შარი, ცელიаьлдит 

ჭორიკანაаьлдитанча 

ჭორფლი т1аьд 

ჭოტი, ბუკიოტიზოოლ. бусиехарг  

ჭრა (ჭრის)გადატ.лата2 

ჭრელიбоарха    

ჭრელიкъоарза   

ჭრელი, ნაირფეროვანი, 

ფერადფერადიбасарий 

ჭრილობა чов  

ჭრიჭინა йилбазговр  

ჭრიჭინაцIаьпцIилг   

ჭურჭელიпхьег1а  

ჭურჭლის სახელურიк1ай  

ჭუჭყი, სიბინძურეбIехал   

ჭუჭყიანი, დაბინძურებულიм1адий    

ჭუჭყიანი, ტალახიანი, უსუფთაო, 

დასვრილიбIеха1 

ჭყაპი, თოვლ-ჭყაპიт1арш  

ჭყიმიბოტ. чIим    

ჭყინტი, რძიანიмоша   

 

ხ 

 

ხაზი, ზოლიтака  

ხალათი; ანაფორაаба 

ხალიк1аьд  

ხალიჩაк1увс 

ხალხი, ერიхалкъ   

ხალხი, კაცობრიობა.адам 

ხან, ხანდახან, ზოგჯერцкъаза    

ხანდაზმულ ქალთა ერთგვარი ეროვნული 

კაბაгIабали  

ხანდახან, ზოგჯერ, დროდადროнаггахьа  

ხანდახან, რიგის დაუცველად юкъ-юкъера   

ხანჯალი шалта   

ხაოიანი, ხორკლიანიдаг2 

ხარბად, გაუმაძღად; ძუნწადсутара  

ხარბი და მშიშარაписа   

ხარბი, ძუნწიбIаргмеца//бIармеца   

ხარიуст б  

ხარი, მოზვერიсирг1а  

ხარისხიмиштал  

ხარისხი; დონე, თანამდებობა, პოსტიдарж 

ხარშვა (ხარშავს), მოხარშვაкхехка3 /-д-е  

ხასიათი, ზნეоамал  

ხაჭაპურიчIаьпилг   

ხაჭოк1олд  

ხახვიхох   

ხბო Iаса   

ხევი, ღარტაფი, ხრამიбер2 

ხეიბარი, საპყარიайпарг //  чолакха саг 

ხელახლა კითხვა (ხელახლა ჰკითხავს) 

юха/хатта   

ხელბორკილიбуржал  

ხელზე, ხელშიкара  

ხელი (თამაშში), პარტიაбIал   

ხელი, (ხელის) წავლება, ტაცებაка1 

ხელი, მტევანიкулг  

ხელი, მტევანი; გადატ. სილაт1оара  

ხელი, ნაწერი; სტილი (ხელოვნებაში)хатI   

ხელი, რაინდიтхьуж  

ხელიდან გაგდება (გააგდებინებს), 

ხელიდან წაგლეჯა, წართმევაкарар/-д-

акк ха  

ხელიდან გაშვება (გააშვებინებს), 

გათავისუფლებაкарар/-д-аха  

ხელიდან გაძვრომა (გაძვრება), 
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გათავისუფლება, თავის 

დაღწევაкарар/-д-овла  

ხელიდან დასხლტომა (დასხლტება), 

ხელიდან გაძვრომა, თავის დაღწევა, 

განთავისუფლებაкарар/-д-ала  

ხელიდან დასხლტომა (დაუსხტება 

ხოლმე)თავის დაღწევა, 

განთავისუფლებაкарар/-д-увла  

ხელიდან ხელშიкарар-кара  

ხელითкулгалца  

ხელის  წავლება (ხელს წაავლებს ხოლმე), 

ხელის მოკიდება (ხელს მოჰკიდებს 

ხოლმე)т1а/кхувда  

ხელის აწვდენა (აიწვდენს) хьал/кховда   

ხელის გაწვდენა ( ხელს გაიწვდენს), ხელის 

გაშვერაд1а/кховда 

ხელის გაწვდენა (გაიწვდის), ხელის 

გაშვერა; ხელის ჩაყოფაкховда  

ხელის გაწვდენა (ხელს გაიწვდენს ხოლმე), 

ხელის გაშვერაд1а/кхувда 

ხელის მოწერა (ხელს მოაწერს)кулгяз/-д-е  

ხელის მოხვევა ( ხელს მოხვევს), ხელში 

აყვანა (ხელში აიყვანს)марх1а/-д-охка  

ხელის მოხვევა (ხელს მოხვევს), ხელში 

აყვანა (ხელში აიყვანს)марх1а/-д-олла  

ხელის ტაცება (ხელს სტაცებს), ხელის 

ჩავლებაкаетта  

ხელის შეშლა (ხელს უშლის), 

შეეწინააღმდეგებაновкъа/г1орта  

ხელის წავლება (ხელს წაავლებს), ხელის 

გამოკვრა, წაგლეჯაка/тоха  

ხელის წავლება (ხელს წაავლებს), ხელის 

მოკიდება (ხელს მოჰკიდებს)т1а/кховда  

ხელისგული, ნებიт1аьръюкъ  

ხელისუფლება, კანონი Iаьдал1 

ხელისშემშლელი, 

დამაბრკოლებელიновкъа   

ხელმეორედ დათესვა (ხელმეორედ 

დათესავს), ხელმეორედ დარგვა юха/-

д-е1 

ხელმძღვანელი, წინამძღოლი, მეთაური 

кулгалхо  

ხელსაყელი პირობებიаттал //оаттал 

ხელფასი, ჯამაგირიалап/и 

ხელ-ფეხი, კიდურები ког-кулг  

ხელში  ჩავარდნა (ჩაუვარდება), 

დამორჩლებაкара/-д-аха  

ხელში დაჭერა (ხელში დაიჭერს)кара/лаца  

ხელში ჩაგდება (ხელში ჩაიგდებს)кара/-д-а  

ხელში ჩაგდება (ხელში ჩაიგდებს), 

დამონება (დაიმონებს)  кара/-д-ига  

ხემი, ქამანი; რესორი Iад  

ხენდრო, მარწყვიбаьцакомар  

ხეობა чIож   

ხეობა, ველი, ჭალაатагIе 

ხეობაში, ველზე, ჭალაშიатагIа 

ხერხემალიбукъатехк  

ხერხი херх  

(ხეხავს ხოლმე), რეცხვა (რეცხავს ხოლმე), 

ამოვლება хьекха/-д-е  ხეხვა  

ხვავი, გროვაэл1 

ხვალкхоана  

ხვალე, ხვალინდელი დღეкхоане  

ხვალინდელიкхоанара   

ხვედრი, ბედი; სვეкхел2 

ხველა, ხველება, სურდოй1овхараш  

ხველის ატყდომა (ხველა აუტყდება), 

ხველის ავარდნაкхайка/-д-ала  

ხვეწი; სატეხიост  

ხვლიკი шолкъ    

ხვნა (ხნავს)аха1 

ხვრელი, ნახვრეტიIург   

ხიდიт1ий  

 ხილი, ნაყოფიсом 

ხინკალი, პელმენიхингал   

ხის კასრი черма    

ხისაдахчан 

ხიშტი, შუბი, ლახვარიгебагIа1 

ხიჩინი, ხიცინი, ღიტინიгIадагIилг//гIадилг    

ხიწვიлич1 

ხიწვიсирхьат  

ხმაоаз  

ხმა, ხმაურიгIар   

ხმა, ხმები; ამბავი, ახალი ამბავი; 

ლაპარაკიхабар   

ხმალიдут/а 

ხმამაღლა, წკრიალითЗовне 2 

ხმაური, გრუხუნი, ტკაცანიтата  
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ხმაურიანიгIаре   

ხმაურობა (ხმაურობს), ყაყანი (ყაყანებს); 

გალანძღვა (გალანძღავს)гIаре   

ხმის მიცემა (ხმას აძლევს)кхаж/ тасса  

ხმისა, სახმო, მჟღერიашара 

ხორბალიк1а  

ხორთუმი т1оалд   

ხორკლიანი, მქისეгIоргIа1 

ხორკლიანი, მქისეшоага    

ხორციдулх 

ხოჭოбумбарг  

ხოხვა (ხოხავს ხოლმე), ფორთხვა, 

ცოცვაтекха2 

ხოხობიакха боргIал 

ხოხობიсарсал  

ხრამი, ხევი; უფსკრულიаьли  

ხრეში, ღორღიжаг1а  

ხსოვნა (ახსოვს)  дага/латта 

ხტომა (ხტება ხოლმე); სკდომა (სკდება 

ხოლმე)лелха  

ხტომა (ხტის ხოლმე), ხტუნვაкхувса/-д-ала  

ხტომა (ხტის), ხტუნვა (ხტუნავს)кховса/-д-

ала  

ხტომა (ხტის), ხტუნვაкхосса/-д-ала  

ხტომა (ხტის, ხტება)д1акхувса/-д-ала 

ხუთიпхиъ   

ხუთშაბათიера  

ხუთ-ხუთად; ხუთჯერпхезза   

ხუმრობა (ხუმრობს)бегаш бе 

ხუმრობაбег 

ხუმრობითбегашха//бегашта 

ხუმრობით, განგებхозахетá2 

ხურჯინიталс  

ხუფი, სარქველი, თავსახურავიкеп3 

ხშირადкаст-каста  

ხშირად, ხანდახანхийла   

ხშირი, უღრანიлиста    

 

ჯ 

 

ჯავშანი (მაომრისა), ჯაჭვის პერანგიгIагIа  

ჯალათი жалте2 

ჯამბაზი, აკრობატიпилхьа  

ჯამი, თასი, ბოკალი (ორთომელი) кад  

ჯამი, თასი; კასრიчами   

ჯამი, შედეგიжамъ1а  

ჯანდაგი, დაუძლურებული (ცხოველი)вор  

ჯანმრთელიунахц1ена    

ჯანმრთელობაмоаршал  

ჯანყი, აჯანყებაгIоттам   

ჯარიбIу   

ჯარი, არმია эскар    

ჯარიმა, საურავიгIод   

ჯაშუშისა, ჯაშუშური, საჯაშუშოаькха1 

//аькхий 

ჯგუფი, ბანდა, ხროვაгIаьр   

ჯდომა (ზის) *д-аг1а1 

ჯერ ერთიцкъа-дале 

ჯერ, ახლავე, ჯერჯერობით хIанзехьа   

ჯერჯერობით хIанзарчоа   

ჯერჯერობით, პირველჯერ, თავიდან, 

თავდაპირველადцкъарчоа    

ჯვარი ж1ара//ж1арг  

ჯიბეкиса  

ჯიბრიФуттаре   

ჯიბრით, ჯიბრზეФуттаройна  

ჯიქი цIокъ   

ჯიხვი хьагI2  

ჯოგი, ნახირიIул   

ჯორიвирбIарз  

ჯოხი  бIарз   

ჯოხი, ხელჯოხი, ყავარჯენიгIадж   

ჯოჯოხეთიжожаг1ате  

 

ჰ 

 

ჰაერიфо    

ჰეი!вá1 

ჰორიზონტი (აღმოსავლეთით) анайист // 

анаюх 
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ინგუშური ონომასტიკა 

 

ეთნონიმები, სატომო და სათემო სახელები 

 

абазо აბაზა 

абхаз, -ка აფხაზი 

авар/ец, -ка//ж1айхо 

аджар აჭარელი 

адыго//аьдаг1е ადიღეელი 

албанхо ალბანელი 

алжирхо ალჟირელი 

американ/ец, -ка//америкхо ამერიკელი 
азербайджан/ец, -ка//г1ажаро 
აზერბაიჯანელი 

акхшо დარგუელი 

англичан//ингалс ინგლისელი 

афган/ец, -ка//афганхо ავღანელი 

аьккхе ახიელი  
 

балкхаро//боалкхаро ბალყარელი 
бацо//боацо//(баца//ц1о - З. Мальсагов) 
წოვათუში 

башкир, -ка ბაშკირელი 

бено//бени//(бене – З. М.) მოხევე 

ваьппи ინგუშების ერთ-ერთი ტომის 

წარმომადგენელი 

венгр, венгерка უნგრელი 

 

грек ბერძენი 

гурже//гурджие ქართველი 

 

г1ажаро აზერბაიჯანელი 

г1азг1умкхе ლაკი 

г1азкхе//казак კაზაკი, რუსი 

г1алг1а ინგუში 

г1аьбарто ყაბარდოელი 

г1армахо ყირიმელი თათარი 

г1умкхе ყუმუხი 

 

дугаро//дугуро დიგორელი (ოსი) 

дагестан/ец, -ка დაღესტნელი 

жугте ებრაელი 

ж1айрахо ჯეირახელი 

 

испан/ец, -ка ე ისპანელი 

итальян/ец, -ка იტალიელი 

кавказхо კავკასიელი 

каза/х, -чка ყაზახი 

кахто//к1ох კახელი 

кита/ец, -янка ჩინელი 

кобанхо ყუბანელი 

курде//курте ქურთი 

куьпчи ყუბაჩელი 

къаршо//къоаршо ყარაჩაელი 

 

лезгин, -ка ლეზგი 
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мисархо ეგვიპტელი 

моало მონგოლი 

наьсархо ნაზრანელი 

нег1е ნოღაელი 

нем/це, -ка გერმანელი 

нохчо ჩეჩენი 

окхшо ახუშელი, დარგუელი 

пирсаьн ირანელი, სპარსელი 

пхи ხევსური 

сако სკვითი 

татри//татар, -ка თათარი 

торкхо ტარკელი 

турко თურქი 

украин/ец, -ка უკრაინელი 

францу/з, -женка ფრანგი 

х1ире ოსი 

ч1аьбарло ჭებერლოელი 

 

чаг1ма ჩაღმა (თუში) 

черсе ჩერქეზი 

шаьмахо სირიელი 

шу ფშაველი 

 

эрмало სომეხი 

эрсе რუსი 

япон/ц, -ка იაპონელი 

1арбе არაბი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანთროპონიმები 

 

 

მამაკაცთა სახელები 

 

Абзуо აბაზა//აბზო 

Або აბო 

Алсбик///Асламбек ალსბეგი//ასლამბეგი 

Ахьмад აჰმადი//ახმადი//ახმედი 

Баьрйе ბერი 

Белмазкъа ბელმაზყა 

Бексолта ბექსოლთა 

Бекмарза ბექმარზა 

Бек-Хан ბექხანი 

Белан ბელანი 

Берд ბერდი 

Бийсолта ბისოლთა 

Бийболат ბიბოლათი 

Борш ბუორში 

Бузуркъа ბუზურყა 

Буог1 ბუოღი//ბუღი 

Буорз ბუორზი//ბორზი 

Б1аргаш ბარგაში 

Б1ехуо ბეხო 

Ваха ვახა 

Висарг ვისარგი 

Вуосаг ვუოსაგი 

Герман გერმანი 

Гирихан გირიხანი 

Гуржйе გურჟი 

Г1апур ღაფური 

Г1умкхйе ღუმხი 

Дауд დაუდი 

Дахкилг დახკილგი 

Дашлакъа დაშლაყა 

Джабраил ჯაბრაილი 

Дика დიქა 

Дикасаг დიქასაგი 

Дудар დუდარი 

Дукхаваха დუქავახა 

Дугаруо დუგარი 

Джамалда ჯამალდა 

Джамбот ჯამბოთი 

Заьламха ზელამხა//ზელიმხანი 

З1ок ზოქი 

Ибрах1им იბრაჰიმი 

Иналкъа ინალყა 

Инаркъа ინარყა 

Керим ქერიმი 

Кйер ქიერი//ქორი 

Къахьи ყაჰი 

Къоасам ყოასამი 

Лаьча ლეჩა 
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Лоам ლომი//ლოამი 

Мажит მაჟითი 

Майра მაირა 

Майракъа მაირაყა 

Махьмад//Мухьмад 

მაჰმადი//მახმადი//მუხმადი 

Ма1а მაა 

Мекхаш მეხაში//მექაში 

Мовлйе მოვლი 

Мочкъа მოჩყა//მოჩაყა 

Муртаз მურთაზი 

Муса მუსა 

Нал ნალი 

Ног1уо//нег1е ნოღი 

Нохчуо ნოხჩი 

Нуратдин ნურათდინი 

Рашит რაშითი 

Руслан რუსალანი 

Рустем რუსტემი 

Саг საგი 

Са1ид საიდი 

Султан სულთანი 

Темаркъа თემარყა 

Темыр თემირი 

Т1емхуо ტემხო 

Тимур თემური 

Товса თოვსა 

Турс თურსი 

Хоза ხოზა 

Хьадис ჰადისი 

Хьакха ჰაქა 

Хьамиск ჰამისქი 

Х1ирйе ჰირი 

Цуогал ცოგალი 

Ц1уокъ წოყი 

Ча ჩა 

Чабуорз ჩაბუორზი 

Чайкуог ჩაიქუოგი//ჩაიქოგი 

Чахк ჩახქი 

Черсйе ჩერსი 

Элбазкъа ელბაზყა 

Элджаркъа ელჯარყა 

Японц იაპონცი 

1алихан ალიხანი 

1арбйе არბი 

1аьржабер ერჟაბერი 

 

 

ქალთა სახელები 

 

 

Амнат ამინათი 

Аьсет ასეთი//ესეთი 

Байсари ბაისარი 

Басират ბასირათი 

Бейназ ბეინაზი 

Джовзан ჯოვზანი 

Джовсари//Джансари ჯოვსარი//ჯანსარი 

Захьидат ზაჰიდათი 

Зйеза//Заза ზაზა 

Йатт1а იატა 

Йаха იახა 

Йахийта იახითა 

Йисита ისითა 

Калимат ქალიმათი 

Комсйе ქომსი 

К1ормац კორმაცი 

Лейла ლეილა 

Лили ლილი 

Мадинат მადინათი 

Маликат მალიქათი 

Марем მარიამი 

Моаша მოშა 

Напсат//Небисат ნაფსათი//ნებისათი 

Райзет რაიზეთი 

Сайбат საიბათი 

Салимат სალიმათი 

Сацийта საცითა 

Сатуоха სათუოხა 

Тамар თამარი 

Тоъийта თოითა 

Хаза//хоза ხაზა//ხოზა 

Хьава ჰავა 

Цаэш ცაიეში 

Ч1аг1арг ჭაღარგი 

Шамсат შამსათი 
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ტოპონიმები (ჩეჩნეთ-ინგუშეთის 

ტოპონიმია) 

 

Автуре ს. ავთური 

Алпатово დ. ალფათოვო 

 Алхаст1е ს. ალხასტი 

Аргун ქ. არგუნი 

Арште ს. არშტი 

Ассиновка//Аха-Боарзе ს. ასინოვკა 

Ачалкхе ს. აჩალყი 

Ачхой-Мартан//Оарстхой-Фарта ს. აჩხოი-

მართანი 

Байтаркхе ს. ბაითარყი 

Бамут ს. ბამუთი 

Басс მდ. ბასი 

Басха მდ. ბასხა 

Белг1ата ს. ბელღათა 

Беной-Ведана ს. ბენოი-ვედენო 

Беной-Юрт ს. ბენოი-იურთი 

Борг1ане ს. ბორღანი 

Борзой ს. ბორზოი 

Б1ачи-Юрт ს. ბაჩი-იურთი 

Валаргат1е ს. ვალერიკი//ვალარგატი 

Вашиндра ს. ვაშინდრა 

Ведана ს. ვედენო 

Галашке ს. გალაშკი 

Гелдаген ს 

Гендерген ს. გენდერგენი 

Гермачик ს. გერმაჩიკი 

Гехт1е ს. გეხტი 

Грозный//Шолжа-Г1ала ქ. გროზნო 

Гумс მდ. გუმსი 

Гумсе ქ. გუდერმესი 

Гуна ს. გუნა 

Г1айрбика-Юрт ს. ღაირბიქ-იურთი 

Г1алайт1е ს. ღალაიტი 

Г1ажарий-Юрт ს. ღაჟარი-

იურთი//ნესტეროვკა 

Г1ой მდ. ღოი 

Г1ойси ს. ღოისი 

Г1ойт1а ს. ღოიტი 

Горагорск დ. გორაგორსკი 

Г1ордала ს. ღორდალა 

Г1аьзе-Юрт ს. ღაზი-იურთი 

Г1уларе ს. ღულარი 

Даьрг1а ს. დარღა 

Даьттаг1е ს. დათიხი 

Деби-Юрт ს. დები-იურთი 

Джалкх მდ. ჯალყა 

Джалкха დ. ჯალყა 

Дишни-Ведана ს. დიშნი-ვედენო 

Долакоа ს. დოლაქოა//ფსედახი 

Долакха-Юрт ს. დოლაყა-იურთ 

Доча-Боарзе ს. დოჩა-ბუორზი 

Дошалкъи-Юрт ს.  

Дуба-Юрт ს. დუბა-იურთი 

Д1ай ს. დაი 

Заки-Юрт ს. ზაქი-იურთი 

Зандакъ ს. ზანდაყი 

З1амига-Атаг1е ს. პატარა ათაღი 

Истису ს. ისთისუ 

Итум-Кхалла ს. ითუმ-ყალე 

Ишхой-Юрт ს. იშხოი-იურთი 

Карабулак ს. ყარაბულაკი 

Кенха ს. ქენხა 

Коатарой-Юрт ს. ქათირ-იურთი 

Курчала ს. ქურჩალა 

Кхошкхелди ქოშქელდი 

Къаьзана 1ам ტბა ყეზანი//ყეზანის ტბა 

Лаха Варанда ს. ქვემო ვარანდა 

Лаха Навре ს. ქვემო ნაური 

Лаьжг ს. ლეჟგი 

Маг1албике ქ. მალგობეკი 

Майртуп ს. მაირთუფი 

Макажа ს. მაქაჟა 

Макана-Юрт ს. მაქან-იურთი 

Махкат1а ს. მახქატი 

Мескат1а ს. მესქატი 

Мужече ს. მუჟიჩი 

Нажи-Юрт ს. ნაჟი-იურთი 

Назрань ქ. ნაზრანი 

Науре ს. ნაური 

Наьсар-Керте ს. ნასირ-ქერთი 

Оалхазара-Юрт ს. ალხაზური 

Олгат1е ს. ოლგეტი 

Пхьамата ს. ფჰამათა 

Рошничу ს. როშნიჩუ 

Сари-Су ს. სარი-სუ 
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Саьму1ашка ს. სამაშკი 

Саьсана ს. სესანა 

Сержен-Юрт ს. სერჟენ-იურთი 

Серноводски ს. სერნოვოდსკი 

Соаг1апче ს. საღაფჩი 

Сурхо-Хит1е ს. სურხახი 

Сувра-Корта მთა სუვრა-ქორთა 

Тазен-Кхала ს. თაზენ-ყალა  

Тийрка ч1ож ხეობა დარიალის ხეობა 

Урус-Мартан ქ. ურუს-მართანი 

Ушкхалла ს. უშყალა 

Хараче ს. ხარაჩოი 

Хаттуне ს. ხათუნი 

Хулхуло მდ. ხულხულაუ 

Хьала-Келай ს. ჰალა-ქელაი 

Хьарсена ს. ჰარსენა 

Ц1е-Ведана ს. წე-ვედენო 

Ц1онтара ს. წონთარა 

Чаьчана ს. ჩეჩანა 

Чемалг!е ს. ჩემალღი 

Ч1анти-Оргун მდ. ჭანთი ორგუნი  

Шалаже ს. შალაჟი 

Шара-Оргун ს. შარა-ორგუნი 

Ша1ми-Юрт ს. შაამი-იურთი 

Шаьла ქ. შაალი 

Шоъане მდ., ს. შავანი 

Эг1ашта ს. ეღაშთა 

Эккажакъонгий-Юрт ს. ექაჟევო 

Элистанжа ს. ელისთანჯი 

Эрсана ს. ერსანა 

Эсса მდ. ასა  

Яндаре ს. იანდირი 

1аларе ს. ალარი 

1алхан-Г1ала ს. ალხან-ყალა 

1алхан-Юрт ს. ალხან-იურთი 

1аьли-Юрт ს. ალი-იურთი 

 

 

 

 

 


