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1

აგრესორი

A

агроном (агрономыр, агрономхэр)
აგრონომი

а (ач, ахэр) ნაცვ. ის

адрагбъу (адрабгъур, адрабгъухэр)

абадзэ (абадзэр, абадзэхэр) არს. აბაზა
абанэ (абанэр, абанэхэр)

არს.

ფოსო,

ორმო

абдзах (абдзахэр, абдзахэхэр)

არს.

1.

აბძახი (ერთ-ერთი ჩერქეზი ტომი).
2. აბძახეთი, აბძახთა საცხოვრებელი
ადგილი (კუთხე)

абрагъу (абрагъор, абрагъохэр) დიდი
(абхъазыр,

абхъазхэр)

არს.

აფხაზი, აფხაზური

საწინააღმდეგო (მეორე) ნაპირი

адрэ (адрэр, адрэхэр) ნაცვ. სხვა
адыгабзэ

(адыгабзэр)

ჩერქეზული
ჩერქეზული

ენა.

1.
2.

(ადიღეური)

დამწერლობა, ლიტერატურა

адыгагъ (адыгагъэр)
(ადიღეურ)

არს.

ჩერქეზულ

ზნე-ჩვეულებათა

ერთობლიობა

(ჰუმანურობა,

გულისხმიერება,
სტუმართმოყვარეობა,

август (августыр) არს. აგვისტო

თავმდაბლობა)

авиация (авиациер) არს. ავიაცია
автобус (автобусыр, автобусхэр)

адыгэ (адыгэр, адыгэхэр) ჩერქეზი
არს.

(ადიღელი)

адэ ზმნის. იქ

ავტობუსი

автомат (автоматыр, автоматхэр)

არს.

ავტომატი

адэгущэ შორისდ. გამოხატავს წუხილს
аджал

автомобиль

(автомобилыр,

автомобильхэр) არს. ავტომობილი
(автономиер)

(аджалыр)

არს.

სიკვდილი,

არს.

სიკვდილის ჟამი

азанджапI

ავტონომია

(азанджапIэр,

азанджапIэхэр) არს. მინარეთი

азат (азатыр, азатхэр) არს. აზატი

автор (авторыр, авторхэр) არს. ავტორი
авторитет

არს.

(ადიღეური)

аванс (авансыр, авансхэр) არს. ავანსი

автономия

არს.

адремыпI (адрэмыкIэр) არს. მაზეგ

абас (абасыр, абасхэр) არს. აბაზი

абхаз

არს.

(авторитетыр)

არს.

ავტორიტეტი

არს.

აკადემიკოსი

академия (академиер, академиехэр)

агент (агентыр, агентхэр) არს. აგენტი
аграрнэ არს. აგრარული
агрегат (агрегатыр, агрегатхэр)

академик (академикыр, академикхэр)

არს.

აკადემია

акацэ (акацэр, акацэхэр) არს. აკაცია
არს.

აგრეგატი

агрессор (агрессорыр, агрессорхэр) არს.

акт (актыр, актхэр) არს. აქტი
актив (активыр) არს. აქტივი
акцент (акцентыр, акцентхэр)

არს.
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აქცენტი

анкет (анкетэр, анкетэхэр) არს. ანკეტა

акъыл (акъылыр) არს. ჭკუა
акъылыгъ (акъылыгъэр)

анонимнэ (анонимнэр, анонимнэхэр)
გონება,

არს.

გონივრულობა

антеннэ (антеннэр, антеннэхэр)

акъылынчъ (акъылынчъэр, акъылынчъэхэр) არს. უჭკუო, უგუნური
шIухэр) არს. ჭკვიანი
მრჩეველი

შორისდ.

1. გამოხატავს

алашэ (алашэр, алашэхэр)

არს.

ბიძა,

ბიძაშვილი (დედის მხრიდან)
(анэшыпхъур,

анэшыпхъухэр) არს. დეიდა

აღტაცებას. 2. გამოხატავს დაცინვას
ლაფშა,

არს.

იაბო

апрель (апрелыр) არს. აპრილი
апс (апсыр, апсхэр) არს. ხის ჯამი
аптек (аптекэр, аптекэхэр) აფთიაქი
апч (апчыр, апчхэр) 1. შუშა. 2. ბოთლი

алп (алпыр, алпхэр)

არს.

მითიური

(ზღაპრული) ცხენის ჯიში

апэ

ზმნის.

1. თავიდან. 2. წინ, პირველ

რიგში

алрэгьу (алрэгъур, алрэгъухэр)

არს.

ხალიჩა

алфавит (алфавитыр, алфавитхэр)

апэм ზმნის. ადრე, წინათ
апэрапшIэу

алтэс (алтэсыр, алтэсхэр) არს. ატლასი

ზმნის.

უპირველეს

(უწინარეს) ყოვლისა

არს.

ანბანი

апэрэмкIэ

ზმნის.

1.

თავიდან.

2.

ჯერერთი

альбом (альбомыр, альбомхэр)

არს.

ალბომი
(амалыр,

амалхэр)

1.

არს.

საშუალება, ხერხი. 2. დახმარება

амбат

(ერთ წელზე მეტი ხნისა)

анэшыпхъу

алахь (алахьэр) არს. ალაჰი

амал

ანტენა

анэш (анэшыр, анэшхэр

акъылэгъу (акъылэгъу, пкъылэгъухэр)

алахь-алахь

არს.

анэжъ (анэжъыр, анэжъхэр) არს. ქათამი

акъылышIу (акъылышIур, акъылы-

არს.

ზედს. ანონიმური

(амбатыр,

амбатхэр)

არს.

апэу ზმნის. თავდაპირველად
ар ნაცვ. ის (განს. ფორმა)
аргуаджэ
არს.

ბულული

амдэз (амдэзыр) არს. განბანა
амылкъан

апэрэр რიცხვ. პირველი

(амылкъаныр,

амылкъанхэр) არს. ნარმა

ан (анэр, анэхэр) არს. 1. დედა. 2. კრუხი
анай (анаир, анайхэр) არს. ნეკერჩხალი
анакIэ (анакIэр, анакIэхэр) არს. ვარია
анахьэу ზმნის. განსაკუთრებით

(аргуаджэр,

аргуаджэхэр)

ჭილობი

аргъой (аргъоир, аргъойхэр) არს. კოღო
ардэд

(ачдэдэр,

ардэдэхэр)

არს.

სწორედ ის

аркъ (ачкъыр) არს. არაყი
аркъашъу (аркъашъор, аркъашъохэр)
არს.

ლოთი (ზედმიწ. არაყ-სმა)

аркъын (аркъыныр, аркъынхэр)

არს.
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ქამანდი

атэшыпхъу

армие (армиер, армиехэр) არს. არმია

(атэшыпхъур,

атэшыпхъухэр) არს. მამიდა

армэу (армэур, армэухэр) არს. ზარმაცი

ау კავშ. მაგრამ

артист

ауджэдж არს. მითიურ ღვთაება

(артистыр,

артистхэр)

არს.

მსახიობი

аужыпкъ (аужыпкъэр, аужыпкъэхэр)

архив (архивыр, архивхэр) არს. არქივი
аршын (аршыныр, аршынхэр)

არს.

არშინი

ზედს.

უკანასკნელი, ბოლო

аузэ (аузэрэ) ნაწ. ამრიგად, ამგვარად
аущтми ნაწ. ასე, ამგვარად

ары ნაწ. დიახ, კი

аферым შორისდ. ყოჩაღ!

арыгъэ სტატ. იყო

афиш (афишэр, афишхэр) არს. აფიშა

арыти კავშ. ამიტომ, რადგან

ахын

წარმართული

არს.

арышъ ზმნის. ამის გამო

მსხვილფეხა

арышъо (арышъор) მსგავსი

მფარველი

რქოსანი

арыщтын ნაწ. ალბათ

ахрэт არს. საიქიო

арэу ზმნის. ასე, ამგვარად

ахъу არს. ლეღვი

аслъан

(аслъаныр,

аслъанхэр)

არს.

аспирант (аспирантыр, аспирантхэр)
ასპირანტი

ахъшам (ахъшамыр) არს. საღამო
ахъщалъ (ахъщалъэр, ахъщалъэхэр) არს.
საფულე

ассистент (ассистентыр, ассистентхэр)
არს.

პირუტყვის

ахъщ (ахъщэр, ахъщэхэр) არს. ფული

ლომი

არს.

ღვთაება,

ასისტენტი

ахь

შორისდ.

აჰ, ოჰ (გამოხატავს შიშსა

და გაკვირვებას)

асфальт (асфальтыр) არს. ასფალტი

ачъэ (ачъэр, ачъэхэр) არს. ვაცი

асыхьатым ზმნის. მაშინვე

ачъэжъ (ачъэжъыр, ачъэжъхэр)

атакъэ (атакъэр, атакъэхэр) არს. მამალი

ბებერი

аталыкъ (аталыкъыр, аталыкъхэр)

კლოუნი

არს.

атэжъ (атэжъыр, атэжъхэр)

არს.

პაპა,

(атэкъэIогъур)

არს.

განთიადი

атэпIашъ (атэпIашъэр, атэпIашъэхэр)
პაპის მამა

атэш (атэшыр, атэшхэр) არს. ბიძა (მამის
მხრიდან)

ტაკიმასხარა,

ашыкъ იხმარება მხოლოდ გარკვეულ
შესიტყვებაში:

ბაბუა

არს.

2.

1.

ашрай (ашраир) არს. სუპის სახეობა

გაძიძავებული

атэкъэIогъу

ვაცი.

არს.

ашыкъфэхъугъ

შეიყვარა, შეუყვარდა

ашъо (ашъор, ашъохэр)

არს.

ჯაჭვის

პერანგი

ашъуан (ашъуанэр, ашъуанэхэр)
ჯაჭვის

პერანგის

ფორი,

არს.

ერთი

რგოლი
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ашъыу

გამოხატავს

შორისდ.

უკმაყოფილებას

бгы (бгыр, бгыхэр)

არს.

მაღლობი,

ბორცვი

ащпэум ზმნის. მაშინ, ადრე

бгыбзэ

(бгыбзэр,

бгыбзэхэр)

არს.

წყევლა

ащыгъум ზმნის. მაშინ, იმ დროს

бгырыпх (бгырыпхыр, бгырыпххэр)

ащэфы შაფს. ფეტვის ჯიში

არს.

аI შორისდ. გამოხატავს სინანულს

ქამარი

бгыуан (бгыуанэр, бгыуанэхэр)

არს.

ზურგი

Б

бгыцакI (бгыцакIэр, бгыцакIэхэр)

არს.

ფრიალო (კლდე)

бабэ (бабэр)

არს.

ღომი, ფაფა (ბავშვის

ენაზე)

бгъанэ

(бгычIэр,

бгычIэхэр)

არს.

არწივის თვალი

багаж (багажыр, багажхэр) არს. ბარგი

бгъашхъо (бгъашхъор, бгъашхъохэр)

баджэ (баджэр, баджэхэр) არს. მელა

არს.

ქორი

бадзэ (бадзэр, бадзэхэр) არს. ბუზი

бгъо (бгъор, бгъохэр) ზედს. განიერი

баз (базэр, базэхэр) არს. ბაზა

бгъодж (бгъоджыр, бгъоджхэр)

არს.

მინდორი, ველი

бай (баир, байхэр) არს. მდიდარი
бакъмэр (бакъмэрыр) ზედს. მაძღარი

бгъу1 (бгъур) რიცხვ. ცხრა

бамбук (бамбукыр, бамбукхэр)

бгъу2 (бгъур, бгчухэр) არს. 1. გვერდი. 2.

არს.

მხარე

ბამბუკი

бгъуагъ (бгъуагъэр, бгъуфгъэхэр)

бан (баныр, банхэр) არს. აბანო

სიგანე

банк (банкыр, банкхэр) არს. ბანკი
бармэкъ (банкетыр, банкетхэр)

არს.

батыр (батырыр, батырхэр)

არს.

1.

გოლიათი. 2. ძლიერი, გაბედული,

бгъузэхэр)

ზედს.

бгъэ1 (бгъэр, бгъэх‘эр) არს. 1. მკერდი. 2.
ძუძუ

бгъэ2 (бгъэр, бгъэхэр) არს. არწივი

თავდადებული
არს.

ბოზა

(სასმელი)

башлыкъ (башлыкъыр, башлыкъхэр)
არს.

(бгъузэр,

бгъурыбгъу რიცხვ. ცხრა-ცხრა

басмэ (басмэр) არს. ჩითი

(бахъсымэр)

бгъузэ
ვიწრო

საწოლის ზურგის ზედა ნაწილი

бахсымэ

არს.

ყაბალახი

баIо (баIор, баIохэр) არს. ყბედი
бганэ (бганэр, бганэхэр) არს. ძნა

бгъэ3 (бгъэр, бгъэхэр) არს. ბერწი
бгъэкIапх (бгъэкIапхэр, бгъэкIапхэхэр) არს. აზღუდი, ლიფი

бгъэны (бгъэныр, бгъэнхэр) არს. ისლი
берам

(берамыр)

ბაირამობა

არს.

ბაირამი,

(რელიგიური

დღესასწაული)
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бетакъ

(бетакъыр)

არს.

შაური,

შაურიანი

бжьыныф (бжьыныфыр, бжьыныфхэр)
არს.

ნმრპმ

бжалэ (бжамэр, бжалэхэр) არს. ლიანა

бжьэ (бжьэр, бжьэхэр) არს. ფუტკარი

бжамэ (бжамэр, бжамэхэр)

бжьэпщ (бжьэпщыр, бжьэпщхэр)

არს.

ყურის

ბიბილო

დედაფუტკარი

бжиз (бжизыр, бжизхэр) არს. მტკაველი
бжыб (бжыбыр, бжыбхэр)

არს.

მუჭა,

бжыдзэ (бжыдзэр, бжыдзэхэр)

არს.

(бжымыр,

бжымхэр)

არს.

бжъаб (бжъабэр, бжъабэхэр) არს. ირემი
бжъакъо (бжъакор, бжъакохэр) არს. რქა
(бжъэр,

бжъэхэр)

არს.

რქა,

бжъэдыгъу

(бжъэдыгъур,

бжъэдыгъухэр) არს. 1. ბჟედუღი. 2.
ბჟედუღეთი

бжъэкъожый

დინ.

გაჭრა,

გარდაუვ.

გამოჭრა
ზედს.

1.

ბოროტი. 2. ავი

бзалъ (бзалъэр, бзалъэхэр) არს. ისრების
ბუდე, საისრე

бзамэ (бзамэр, бзамэхэр) არს. ძურწა

(бжъэкъожъыер,

бжъэшъу (бжъэшъур, бжъэшъухэр) არს.
საწოვარა
არს.

მეფუტკრე

(е-бзытэ)

დინ.

გარდამ.

бзыу (бзыур, бзыухэр)

არს.

1. ჩიტი, 2.

ბეღურა

бзыфы (бзыфыр, бзыфуцхэр) არს. липа
бзэгу

(бзэгур,

бзэгухэр)

არს.

ენა

(ანატომიური ორგანო)

бжьашIо (бжьашIор, бжьашIохэр)

არს.

მამალი ფუტკარი
არს.

бжьаIохэр)

არს.

(бзэпсыр,

бзэпсхэр)

არს.

მშვილდი

бзэхабз (бзэхабзэр) არს. გრამატიკა

საფუტკრე

бжьы (бжьыр, бжьыхэр) არს. 1. უღელი.
2. სიმძიმე, ჩაგვრა

бжьыны (бжьыныр, бжьынхэр)

ы-бзэигъ (е-бзэи) დინ. გარდამ. გალოკა
бзэпс

бжьащэхэр)

ნესტარი
(бжьаIор,

ы-бзытагъ

бзэ (бзэр, бзэхэр) არს. ენა, მეტყველება

бжьахъо (бжьахъор, бжьахъохэр)

(бжьащэр,

бзын (бзыныр) მასდ. ჭრა, გამოჭრა
გვერდები ჩამოჭრა, გაასწორა

бжъэкъожъыехэр) არს. საპირწამლე

ხახვი

გაუკეთა

бзы (бзыр, бзыхэр) არს. ძუ

სასმისი

бжьаIо

ოპერაცია

бзако (бзакор, бзакохэр) არს. მუნჯი

მუშტი

бжьащ

დინ. გარდამ.

бзаджэ (бзаджэр, бзаджэхэр)

რწყილი

бжъэ

ы-бзагъ (е-бзэ)
бзагэ (ма-бзэ)

პეშვი

бжымы

არს.

არს.

бзэхыгъэ (мэбзэхы) დინ. გარდაუვ. გაქრა
бзэягъэ (мэбзае) დინ. გარდაუვ. 1. ლოკა.
2. თიბა

библиотек

(библиотекэр,

библиотекхэр) არს. ბიბლიოთეკა
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билет

(билетыр,

билетхэр)

არს.

ბილეთი

бустылк (бутылкэр, бутылкэхэр)
ბოთლი

бинт (бинтыр, бинтхэр) არს. ბინტი

бы (быр, быхэр) არს. ბუნაგი

ы-благъ (е-блэ) დინ. გარდამ. დაწნა

быбыжьыгъэ

благъо

(благъор,

благъохэр)

არს.

благъэ1 (благъэр, благъэхэр)

ზედს.

благъэ2 (благъэр, благъэхэр)

არს.

1.

მოყვარე. 2. მეგობარი

გაფრინდა
დინ. გარდაუვ.

1.

აფრინდა. 2. ფრიალებდა

быдзы (быдзыр, быдзхэр) არს. ძუძუ
быдзып (быдзыпэр)

бланэхэр)

არს.

1.

არს.

ძუძუს თავი,

კერტი

ირემლაღი. 2. ენერგიული, ცქვიტი,

быкIу (быкIур, быкIухэр) არს. ხბო

მარჯვე

былым (былымыр, былымхэр)

блокнот (блокнотыр, блокнотхэр)

არს.

ბლოკნოტი

არს.

საქონელი, პირუტყვი

быны (быныр, бынхэр) არს. 1. ოჯახი. 2.

блы (блыр) რიცხვ. შვიდი

შვილები

блыгу (блыгур, блыгухэр) არს. 1. ყურე.
2. იღლია

быракъ (быракъыр, быракъхэр)

არს.

დროშა, ბაირაღი

блыгучI (блыгучIэр, блыгучIэхэр)

არს.

იღლია

блыны

დინ.

быгъу (быгъур, быгъухэр) არს. ბუღა

ახლობელი, ახლო

(бланэр,

გარდაუვ.

(мэбыбыжьы)

быбетагъэ (мэбыбатэ)

გველეშაპი

бланэ

არს.

бырац (бырацэр, бырацэхэр)

ზედს.

აბურძგნული, ბანჯგვლიანი
(блыныр,

блынхэр)

არს.

კედელი

бырсыр (бырсырыр, бырсырхэр) არს. 1.
აურზაური, ხმაური, მღელვარება. 2.

блыпкъ (блыпкъыр, блыпкъхэр)

არს.

მხარი

შეწუხება

бырыб (бырыбыр, бырыбхэр)

блыпэ (блыпэр) არს. ორშაბათი

ზედს.

ხუჭუჭი

блэ (блэр, блэхэр) ზმნის. შვიდჯერ
блэбгъу (блэбгъур, блэбгъухэр)

бысым (бысымыр, бысымхэр)
არს.

არს.

მასპინძელი

быты (бытыр, бытхэр) არს. კუზიანი

ბეჭი

блэн (блэныр) მასდ. 1. წვნა. 2. წვა

быу ღმუილი, ღრიალი, საყვირი

блэр (блэрыр, блэрхэр)

быугъэ (мэбыу) დინ. გარდაუვ. ღმუოდა

არს.

связка,

низка

быхъу (быхъур, быхъухэр)

борщ (борщыр) არს. ბორში
боу ზმნის. ძალიან
буслъымэн

ზედს.

1.

განიერი. 2. მსხვილი, სქელი

быщ (быщэр, быщэхэр) ზედს. მრუდე
(буслъымэныр,

буслъымэнхэр) არს. მუსულმანი

быяугъэ (мэ-быяу)

დინ. გარდაუვ.

1.

დაწყნარდა. 2. შეწყდა
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бэ (бэр, бэхэр) ზედს. ბევრი

бэскъагъэ (мэбаскъэ)
бэслъыный

бэгын (бэгыныр) მასდ. გასივება
(бэдэдэр,

бэдэдэхэр)

(ერთ-ერთი

бэджэшъ (бэджэшъыр, бэджэшъхэр)
ტურა
(бэдзэрыр,

бэдзэрхэр)

არს.

ბაზარი

бэкъуагъэ (мэбакъо)

დინ.

ბესლინელი

ჩერქეზი

ტომის

გარდაუვ.

бэслъыныябз (бэслъыныябзэр)

არს.

ბესლინური დიალექტი

бэты (бэтыр, бэтыхэр) არს. გულუხვი
бэхьалъэ (бэхьалъэр) ზედს. ძვირფასი
бэшхы

(бэшхыр,

бэшххэр)

არს.

გაუმაძღარი, ღორმუცელა

მიაბიჯებდა

бэкIы

არს.

წარმომადგენელი)

бэдж (бэджы, бэджыхэр) არს. ობობა

бэдзэр

(бэслъыныер,

бэслъыныехэр)

ზედს.

ძალიან ბევრი

არს.

გარდაუვ.

გასუქდა

бэгу (бэгур, бэгухэр) არს. ქეცი, მუნი
бэдэд

დინ.

(бэкIыр,

бэкIхэр)

არს.

бэщ (бэщыр, бэщхэр) არს. ჯოხი
бэщэч (бэщэчыр, бэщэчхэр)

მრავალწლიანი

1.

ამტანი. 2. მძიმეწონიანი

бэкIэ ზმნის. დიდად, მრავალჯერ
бэлыдж (бэлыджэр, бэлыджэхэр)

ზედს.

არს.

бэIуал

(бэIуалэр,

бэIуалэхэр)

არს.

ჭორიკანა

ბოლოკი

бэлыхь არს. 1. ქოლერა. 2. უბედურება
бэмб

(бэмбыр,

бэмбхэр)

1.

არს.

В

ბერკეტი. 2. დომკრატი

бэны (бэныр, бэнхэр)

არს.

საფლავი,

სამარე

ванн (ваннэр, ваннэхэр) არს. აბაზანა

бэнытIы (бэнытIыр, бэнытIхэр)

არს.

მესაფლავე

бэнэгъу

(бэнэгъур)

1.

არს.

მოწინააღმდეგე. 2. ბრძოლის დრო

бэнэн (бэнэныр) მასდ. ბრძოლა
бэрэскэжый

взвод (взводыр, взводхэр) არს. ოცეული
вино (винор, винохэр) არს. ღვინო
винт (винтыр, винтхэр) არს. ხრახნი
вождь (вождыр, вождхэр) არს. ბელადი
вокзал

бэрэ ზმნის. დიდხანს

(вокзалыр,

вокзалхэр)

არს.

ვოგზალი, სადგური

(бэрэскэжъыер)

არს.

(бэрэскэшхор)

არს.

ოთხშაბათი

бэраскашху

вагон (вагоныр, вагонхэр) არს. ვაგონი

врач (врачыр, врачхэр) არს. ექიმი
высшэ (высшэр) ზედს. უმაღლესი

პარასკევი

бэрэчэт (бэрэчэтыр)

არს.

1. სიუხვე,

ბარაქა. 2. კეთილგანწყობილი
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შეავსო, გამოტენა

Г

гуадзэ (гуадзэр)

газет (газетыр, газетхэр) არს. გაზეთი
(гаражыр,

гаражхэр)

არს.

гектархэр)

არს.

геологхэр)

არს.

ავტოფარეხი, გარაჟი

гектар

(гектарыр,
(геологыр,

(гуащэр,

თავადის

гуащэхэр)

ქალი,

არს.

1.

ქალბატონი,

2.

губгъу

(губгъор,

губгъохэр)

глобусхэр)

არს.

გლობუსი

губж (губжыр) არს. რისხვა, ბრაზი
гугъу (гугъур) არს. დარდი, წუხილი
гугъэ (гугъэр) არს. იმედი

гогон (гогоныр, гогонхэр) არს. თუნგი

гужъ (гужъыр) არს. ჯავრი

гогъу

гузэгу (гузэгур) არს. შუაგული

(гогъур,

гогъухэр)

არს.

гуитхагъ (гуетхэ) დინ. გარდამ. მიაწერა

გულისტკივილი

гуифыгъ (гуефы) დინ. გარდამ. გარეკა

гокIэн მასდ. მიზრდა (გვერდიდან)
гонорар (гонорарыр, гонорархэр)

არს.

гоныхь (гоныхэр) არს. ცოდვა
(гопхэныр)

гукъан (гукъанэр, гукъанэхэр)
მიბმა

მასდ.

госыгъ (гос) სტატ. იჯდა (გვერდით)
гощакIо (гощакIор, гощакIохэр)

გაბრაზება, გაჯავრება

гукIай
არს.

(гукIаер,

гукIаехэр)

гоIу (гоIур, гоIухэр) ზედს. სიმპატიური
(гражданскэр)

ზედს.

грамотэ (грамотэр, грамотэхэр)

არს.

არს.

შებრალება,

მოწყალება

гулъы (гулъытэр) არს. ბალახის სახეობა
гумах

სამოქალაქო

არს.

მწუხარება, წუხილი

гукIэгъу (гукIэгъур)

გამანაწილებელი

(гумахэр,

гумахэхэр)

ზედს.

გულსუსტი

гун (гуныр) მასდ. ლეწვა

სიგელი

грузин (грузиныр, грузинхэр)

არს.

ქართველი (იხ. курджы)

гунчъэ

(гунчэр,

гунчъэхэр)

ზედს.

ალალი, კეთილი

гу (гур) არს. გული
ы-гуагъ (е-го)

არს.

гукъау (гукъаор) არს. დარდი

(გვერდიდან)

гражданскэ

гуих (гуихыр) ზედს. საშინელი, საშიში
гуихыгъ (гуехы) დინ. გარდამ. მოახერხა

ჰონორარი

гопхэн

არს.

ы-гугъ (е-гу) დინ. გარდამ. გალეწა

гимн (гимныр, гимнхэр) არს. ჰიმნი
(глобусыр,

гуащэ

მინდორი

გეოლოგი

глобус

гуакIэ (гуакIэр, гуакIэхэр) არს. გერი

დედამთილი. 3. ცოლი.

ჰექტარი

геолог

წაკერება, ნაჭრის

ჩადგმა

газ (газыр, газхэр) არს. გაზი
гараж

არს.

гуп (гупэр) არს. 1. სახე. 2. წინა ნაწილი,
დინ.

გარდამ.

აავსო,

ფასადი. 3. მკერდი
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гупсэф

(гупсэфыр)

1.

ზედს.

მოხერხებული. 2. წყნარი

гупсэфыдж

(гупсэфыджэр)

(гупчэр,

ზედს.

гупчэхэр)

1.

არს.

ფიქრობდა
1.

არს.

ტაბიკი. 2î. ლითონის ღერო
гуркъэхэр)

(гурмыкъыр,

არს.

гурмыкхэр)

ჯიუტი, უტეხი

ფეტვის

საცეხველი.

1.

არს.

2.

ფეხის

საცეხველი.

თავს

1.

გრძნობდა

(гушъхьабжэр)

არს.

(гурытыр,

ბედნიერება, გახარება

гушIуагъэ (мэ-гушIо)

დინ.

გარდაუვ.

ხარობდა
არს.

მილოცვა, მისალოცად

მისვლა
гурытхэр)

ზედს.

საშუალო

гушIуапкIэ

(гушIуапкIэр)

არს.

სამახარობლო

гурышхъу (гурышхъор) არს. ეჭვი

гушIуаф (гушIуафэр)

гусагэ (мэгусэ) დინ. გარდაუვ. გაბრაზდა
гусэн (гусэныр) მასდ. გაჯავრება
(гуфабэр)

არს.

სიყვარული,

ზედს.

гухэкIхэр)

არს.

гухэлъхэр)

არს.

(гущыкIыгъор,

гущыкIыгъохэр)

ზედს.

საძაგელი,
არს.

1.

სიტყვა. 2. მეტყველება
ლაპარაკობდა. 2. ალაპარაკდა. 3.
ილაყბა

განზრახვა
მოხატულობა

гущтэ (гущтэр) არს. შიშის გრძნობა

гущыIагъэ (мэ-гущыIэ) დინ. გარდაუვ. 1.

დარდი, წყენა

гухьарэ (гухьарэр)

გულთბილი, ალერსიანი

гущыI (гущыIэр, гущыIэхэр)

гухэ (гухэр) ზედს. სუსტი გულისა

(гухэлъыр,

ზედს.

საზიზღარი

ყურადღებიანი

(гухэкIыр,

ბედნიერება,

(гушIубзыур)

гущыкIыгъу

გულთბილი დამოკიდებულება
(гуфаплъэр)

არს.

სიხარული

гушIубзыу

гууз (гуузыр) არს. გულის დაავადება

гуфаплъ

гушIуагъо (гушIуагъор, гушIуагъохэр)

гушIуакIо

гурым არს. ღუღუნი

гухэлъ

2.

гушъхьабж

არს.

гурхъу (гурхъур, гурхъухэр)

гухэкI

ამაყობდა,

დინ. გარდაუვ.

გულძმარვა

гурмыкъ

гуфаб

гушхон (гушхоныр) მასდ. სიამაყე

თავისუფლად, ლაღად

ჯიუტი

гурыт

гуцэфэшIылэхэр) ზედს. ეჭვიანი

гушхуагъэ (мэ-гушхо)

гургъ (гургъыр, гургъхэр)

ზედს.

(гуцэфэшIылэр,

гушхо (гушхор) ზედს. გაბედული

гупшысагъэ (мэгупшысэ) დინ. გარდაუვ.

(гуркъэр,

ბოღმა,

гуцаф (гуцафэр) არს. ეჭვი
гуцэфэшIыл

შუაგული. 2. ცენტრი

гуркъэ

არს.

ძველი დაფარული ჯავრი

მოუხერხებელი, უხერხული

гупч

гухьэгужъ (гухьэгужъыр)

არს.

სახე, ნახჭი,

гущыIакIо

(гущыIакIор)

არს.

შუამავალი
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гущыIакIэ (гущыIакIэр, гущыIакIэхэр)
არს.

ახალი სიტყვა, ნეოლოგიზმი
ლექსიკონი

гущыIап

1.

არს.

წინასიტყვაობა. 2. შესავალი სიტყვა

гущыIэгъу

(гущыIэгъур,

гущыIэгъухэр) არს. 1. თანამოსაუბრე.
2.

гыкIалъ (гыкIалъэр) არს. ტაშტი
ы-гыкIыгъ

(гущыIапэр)

დრო

საუბრისათვის,

ლაპარაკისათვის

гущыIэгъэф

(гущыIэгъэфыр,

гущыIэгъэфхэр) არს. მჭევრმეტყველი

гущыIэжъ

(гущыIэжъыр,

гущыIэжъхэр) არს. ანდაზა

(е-гыкIы)

დინ.

გარდამ.

გარეცხა

гыкIын (гыкIыныр) მასდ. რეცხვა
гыны (гыныр) არს. ტყვიაწამალი
гыныплъ (гыныплъыр) არს. ჭარხალი
гъаблэ (гъаблэр) არს. შიმშილი
гъагъо

(гъагъор,

гъагъохэр)

гъажъо (гъажъор) არს. ფეტვი
гъакъ (гъакъыр, гъакъхэр) არს. ტრაბახა
гъакъ-щакъ არს. ბაქია, ბაქიობა

гущыIэухыгъ

гъакIэ (гъакIэр) არს. ახალი წელი

(гущыIэухыгъэр,

гущыIэухыгъэхэр) არს. წინადადება

гъатхэ (гъатхэр) არს. გაზაფხული

гуIагъэ (мэ-гуIэ) დინ. გარდაუვ. ეტკინა

гъашIэ (гъашIэр) არს. ცხოვრება

гуIал

гъэрет (гъэретыр) არს. ძალა

гуIалэхэр)

ზედს.

гъо1 (гъор, гъохэр) ზედს. წითური

საძნელო, საცოდვილო

гуIан (гуIэныр)

მასდ.

1. მოუსვენრობა.

2. სიძნელე

гуIатыпI

гъо2 (гъор, гъохэр) არს. სორო (გველისა)
гъогу (гъогур, гъогухэр) არს. გზა

(гуIэтыпIэр)

წედს.

ხელსაყრელი, მოსახერხებელი
ფაციფუცობდა, ფუსფუსებდა
არს.

მამალი ბატი

гъогунапц

(гъогунапцэр)

არს.

гъогурыкIу (гъогурыкIор, гъогурыкIохэр) არს. 1. მგზავრი. 2. გამვლელი

гые (гыер, гыехэр) ზედს. ჭრელი
1

არს.

гъогууан (гъогууанэр) არს. 1. მანძილი.

საყვედური,

ყვედრება

2. დიდი მანძილი

гъогыгъэ (мэ-гъогы)

гыен (гыеныр) მასდ. საყვედური
(е-гыи)

არს.

გზისპირი

гуIэшIуI (гуIэшIуI, гуIэшIуIэхэр)

гые2 (гыер, гыехэр)

гъогогъу (гъогогъур, гъогогъухэр)
თანამგზავრი

гуIэжьыгъэ (мэ-гуIэжьы) დინ. გარდაუვ.

е-гыигъ

ზედს.

მშრალი (მარცვალი, თივა)

гущыIэн (гущыIэныр) მასდ. ლაპარაკი

(гуIалэр,

არს.

მრეცხავი

гущыIалъ (гущыIалъэр, гущыIалъэхэр)
არს.

гыкIакIо (гыкIакIор, гыкIакIохэр)

დინ.

დინ.

გარდაუვ.

იბღავლა
გარდამ.

საყვედურობდა

гыкагъэ (мэ-гыкIэ) დინ. გარდაუვ. რეცხა

гъогын (гъогыныр) მასდ. ბღავილი
гъогъон (гъогъоныр)

არს.

გუგუნი,

გრუხუნი, გრიალი
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гъогъуагъэ (мэ-гъуагъо)

დინ. გარდაუვ.

იგუგუნა, იგრუხუნა

гъопцагъэ (мэ-гъуапцэ)

гъожьы (гъожьыр, гъожьхэр)

ზედს.

ყვითელი
ღია ყვითელი

ზედს.

მოყვითალო

гъозагъэ (мэ-гъуазэ)

დინ.

გარდაუვ.

(гъозэныр)

მასდ.

დინ. გარდაუვ.

გზა დაებნა (ცხოველზე იტყვიან)
(мэ-гъуалъхьэ)

დინ.

მოკრუხდა

(гъопчэныр)

მასდ.

гъорыкIу (гъорыкIор, гъорыкIохэр)
ირაო ცხოველი

ы-гъотыгъ

(е-гъоты)

ы- гъотжьыгъ
გარდამ.

(гъолъхьаныр)

დინ.

გარდამ.

მასდ.

(е-гъотыжьы)

დინ.

მოძებნა

гъоу (гъоур, гъоухэр) არს. მქადაგებელი
гъофы (гъофыр) არს. თითბერი, ცინკი

гъолъыгъэ (мэгъолъы)

დინ. გარდაუვ.

1.

დაწვა. 2. ჩაწვა (ყანა)
хэр) არს. საწოლი

დინ. გარდაუვ.

гъохъон (гъохъоныр) მასდ. ღრიალი
гъочIэгъ (гъочIэгъыр, гъочIэгъхэр) არს.

гъомыл (гъомылэр, гъомылэхэр)

არს.

საჭმელი, საკვები

гъонлагъэ (мэгъуанлэ)

гъохъуагъэ (мэ-гъуахъо)
იღრიალა

гъолъыпIэ (гъолъыпIэр, гъолъыпIэ-

გამოქვაბული

гъошхагъэ (мэ-гъуашхэ)
დინ. გარდაუვ.

დაიხვია, დაიხუჭუჭა

დინ. გარდაუვ.

დაღეჭა

гъошхэн (гъошхэныр) მასდ. ღეჭვა

гъончэдж (гъончэджыр, гъончэджхэр)
შარვალი

гъошъу (гъошъур, гъошъухэр)

არს.

მლაშობი

гъоны (гъоныр) არს. შესახრჩოლებელი,
შესაბოლებელი

гъонэсан

მიმღ.

იპოვა

მოკრუხება

არს.

(гъуапчэрэр)

гъопчэн

არს.

гъокIуагъэ (мэ-гъуакIо)

гъолъхьан

გაყვითლდა

გაყვითლება

ხელმძღვანელობა

გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

გაყვითლებული

უხელმძღვანელა

гъолъхагъэ

მიმღ.

გამაგრებული

гъопчагъэр

гъоз (гъозыр) არს. ორთქლი

гъозэн

(гъуапцэрэр)

гъопчагъэ (мэ-гъуапчэ)

гъожьышэ (гъожьышэр, гъожьышэхэр)

დინ. გარდაუვ.

გამაგრდა (ზემოდან)

гъопцагъэр

гъожьыбз (гъожьыбзэр, гъожьыбзэхэр)
ზედს.

гъопсы (гъопсыр) არს. ჟუჟღი, წალა

(гъонэсанэр)

დინ. გარდაუვ.

1.

გზა დაებნა. 2. შეცდა
არს.

სულერთიანად ნახვრეტებიანი

гъоплъашIэ (гъоплIашIэр, гъоплъашIэхэр) არს. მესპილენძე

гъощагъэ (мэгъуащэ)
ы-гъощыхьагъ
გარდამ.

(е-гъощыхьэ)

დინ.

გზა დაებნა

гъощэн (гъощэныр) მასდ. დაბნევა
гъуаз

(гъуазэр,

гъуазэхэр)

არს.
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წინამძღოლი, გზამკვლევი

гъунэгъу (гъунэгъур, гъунэгъухэр) არს.

гъуан (гъуанэр, гъуанэхэр)

არს.

1.

ბუნაგი. 2. ნახვრეტი. 3. ფუღურო

гъунэнчъ

гъуанткIу (гъуанткIор, гъуанткIохэр)
არს.

წვეთი

гъуаплъэ (гъуаплъэр, гъуаплъэхэр) არს.
სპილენძი
არს.

მოყვითალო
შორისდ.

აღნიშნავს კაკუნს,

гъур1

(гъурыр,

гъурхэр)

ზედს.

გამხდარი
(სათამაშო)
(гъурбыр,

гъурбхэр)

არს.

ბუნაგი

гъурбэщ (гъурбэщыр, гъурбэщхэр)

гъубдж (гъубджыр) არს. სამშაბათი

არს.

მიწური, ქოხმახი

гъугъэ (мэгъу) დინ. გარდაუვ. 1. გახმა. 2.
გახდა

гъур-гъур

(гъур-гъурыр)

არს.

ერთგვარი თამაში (ხის ბურთით)

гъудэ (гъудыр, гъудхэр) არს. ბორა
гъужьыгъэ (мэгъужьы)

гъурыжъ (гъурыжъыр, гъурыжъхэр)

დინ. გარდაუვ.

არს.

კრამიტი

гъурз (гъурзэр, гъурзэхэр) არს. ღუზა

უკვე გახმა

гъукIагъэ (мэ-гъукIэ)

დინ.

გარდაუვ.

ჭედდა, მჭედლობდა
(гъукIэр,

гъурзэпэф

гъукIэхэр)

არს.

მასდ.

არს.

ხის ბურთით)

гъуркI

гъукIэн (гъукIэныр)

(гъурзэпэфыр)

ერთგვარი თამაში (ჯოხებითა და

მჭედელი
1. ჭედვა. 2.

(гъуркIыр,

гъуркIхэр)

არს.

ძლიერი ყინვა

гъурц (гъурцэр, гъурцэхэр) არს. ბუჩქი

გახმობა

гъумы (гъумыр, гъумхэр)

ზედს.

1.

მსხვილი. 2. ორსული

гъумыгъугъэ

(мэ-гъумыгъу)

დინ.

იბურდღუნა

ერთგვარი

(гъусэр,

гъусэхэр)

არს.

1.

თანამგზავრი. 2. მომხრე

ზღვარი, საზღვარი

гъусэнчъ

(гъусэнчъэр)

არს.

მარტოსული

гъундж (гъунджэр, гъунджэхэр)

არს.

სარკე
ზღვარი. 2. დასასრული

არს.

гъусагъ (гъусагъэр) არს. მეგობრობა
гъусэ

гъунапкъ (гъунапкъэр, гъунапкъэхэр)

гъунэ (гъунэр, гъунэхэр)

гъуршэс (гъусэгъур)
თამაში

гъун (гъуныр) მასდ. გახმობა
არს.

დაუსრულებელი

гъурбы

ხმაურს

გარდაუვ.

ზედს.

гъур2 (гъурыр, гъурхэр) არს. ხის ბურთი

гъуапчэ (гъуапчэр, гъуапчэхэр)

гъукIэ

(гъунэнчъэр)

гъур (гъурыр, гъурхэр) ზედს. გამხდარი

гъуап (гъуапэр, гъуапэхэр) არს. სახელო

гъуаргъу

1. მეზობელი. 2. ახლოს

гъучIахъу (гъучIахъор, гъучIахъохэр)
არს.

არს.

1. კიდე,

ქლიბი

гъучIтыгъужъ (гъучIтыгъужъыр)

არს.

მაგნიტი
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гъучIы (гъучIыр, гъучIхэр) არს. რკინა

гъэблакIо (гъэблакIор, гъэблакIохэр)

гъучIыпэ (гъучIыпэр, гъучIыпэхэр)
არს.

гъучIыч (гъучIычыр, гъучIычхэр)

არს.

гъучIыIун (гъучIыIунэр, гъучIыIунэгъучIэхъочан

(гъучIэхъочаныр,

гъушъ (гъушъэр, гъушъэхэр)

ზედს.

1.

гъушьыгъэ (мэ-гъушъы)

დინ. გარდაუვ.

гъушъын (гъушъыныр)

მასდ.

გაშრობა,

(гъыбзэр,

гъыбзэхэр)

არს.

(гъыбзэIоныр)

მასდ.

გარდამ.

(мэ-гъыбзаIо)

დინ.

მოთქვამდა, გოდებდა
(гъыбщыбыр)

(е-гъэгубжы)

მასდ.

დინ.

დინ. გარდამ.

დაჰპირდა
(ы-гъэгугъэныр)

მასდ.

დაპირება

გარდამ.

დინ.

1. ააჩქარა. 2. შეაწუხა
მასდ.

იძულება

ы-гъэгумэкIыгъ (е-гъэгумэкIы)
გარდამ.

ბუტბუტი

დინ.

შეაწუხა

гъэгумэкIын (гъэгумэкIыныр)

მასდ.

შეწუხება

гъыгъэ (мэ-гъы) დინ. გარდაუვ. იტირა
гъын (гъыныр) მასდ. ტირილი
гъындзыуагъэ

ზედს.

გააბრაზა, გააჯავრა

гъэгулэзын

მოთქმა, გოდება

гъыбщыб

(гъэбэжъур)

ы-гъэгузэжъуагъ (е-гъэгужъо)

სიმღერა-ტირილი, ზარი

1.

მოსავლიანი, დოვლათიანი

гъэгугъэн

გამოშრობა

მასდ.

დამშვიდება. 2. შეწყვეტა

ы-гъэгугъагъ (е-гъэгу)

გაშრა, გამოშრა

гъыбзэIуагъэ

(гъэбыяуныр)

ы-гъэгубжыгъ

სველი, 2. სავსებით, სრულიად

დინ. გარდამ.

1. დაამშვიდა. 2. შეწყვიტა

гъэбэжъу

гъучIэхъочанхэр) არს. ჭოპოსანი

დინ.

დამალა

гъэбыяун

хэр) არს. ლურსმანი

გარდაუვ.

გარდამ.

(е-гъэбылъы)

ы-гъэбыяугъ (е-гъэбыяу)

მავთული

гъыбзэIон

მეამბოხე

ы-гъэбылъыгъ

რკინის წვეტი

гъыбз

არს.

გარდამ.

(мэ-гъындзао)

დინ.

гъырын (гъырынэр, гъырынэхэр)

არს.

მტირალა
არს.

1. წელი. 2.

ზაფხული

ы-гъыбзагъ (е-гъабзэ)

დააწვევინა, დაწვა

(е-гъэгушхо)

დინ.

გაამხნევა

гъэгушIон

(гъэгушIоныр)

მასდ.

გახარება
დინ.

გარდამ.

გამოაჭრევინა

ы-гъэблагъ (е-гъаблэ)

დინ.

დააფიქრა

ы-гъэгушхуагъ
გარდამ.

დინ.

მოეფერა

ы-гъэгупшысагъ (е-гъэгупшысэ)
გარდამ.

გარდაუვ.

гъэ (гъэр, гъэхэр)

ы-гъэгупсэфыгъ (е-гъэгупсэфы)

ы-гъэгушIуагъ
გარდამ.

დინ.

გარდამ.

დინ.

(е-гъэгущыIэ)

დინ.

გაახარა

ы-гъэгущыIагъ
გარდამ.

(е-гъэгушIо)

აალაპარაკა
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ы-гъэгуIагъ (е-гъэгуIэ)

დინ. გარდამ.

ააღელვა, შეაშინა, ატკინა

гъэгуIэн (гъэгуIэныр)

მასდ.

აღელვება,

(гъэгъозэныр)

მასდ.

შეტყობინება

гъэгъозэн2

დინ.

გარდამ.

(гъэгъозэныр)

ы-гъэгъолъыгъ

მასდ.

(гъэджыныр)

მასდ.

ы-гъэен (гъэеныр) მასდ. დატირება
гъены (гъэеныр) ზმნის. სატირლად

(е-гъэгъолъы)

დინ.

დააწვინა

гъэгъолъын

гъэджын

დართვევინება

გაშრობა, გახმობა

ы-гъэжъагъ (е-гъажъэ)

დინ. გარდამ.

შეწვა, გამოაცხო

(гъэгъолъыныр)

მასდ.

დაწვენა

гъэжъагъэ

შემწვარი,

მიმღ.

გამომცხვარი

ы-гъэгъощагъ

(е-гъэгъуащэ)

დინ.

გზას ააცდინა

гъэжъон (гъэжъоныр) მასდ. მოხარშვა
ы-гъэжъуагъ1 (егъажъо)

гъэгъощакIо (гъэгъощакIор, гъэгъощакIохэр) არს. მატყუარა

ы-гъэгъугъ (е-гъэгъу)

დინ.

გარდამ.

(гъэгъуалъэр,

гъэгъуалъэхэр) არს. საშრობი

гъэгъун (гъэгъуныр)

მასდ.

(гъэжъуагъэр,

гъэжъуагъэхэр) მიმღ. მოხარშული

гъэжъуац (гъэжъуацэр, гъэжъуацэхэр)
გაშრობა,

გახმობა

არს.

ფეტვის მარცვალი

ы-гъэжъугъ (е-гъэжъу)
(е-гъадэ)

დინ.

გარდამ.

შეაკერინა
დინ. გარდამ.

გაასულელა, გააცურა

гъэделэн

(гъэделэныр)

მასდ.

ы-гъэдэхагъ (е-гъэдахэ)

დინ. გარდამ.

გაალამაზა, დაამშვენა
(гъэдэхэныр)
(гъэдэIогъуае)

დაუმორჩილებელი

დინ. გარდამ.

დააჩქარა
(е-гъазэ)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

დაატრიალა, დააბრუნა

ы-гъэзагъ2

(е-гъазэ)

შეაბრუნა, დააბრუნა
მასდ.

გალამაზება, დამშვენება

гъэдэIогъуай

დინ. გარდამ.

დააბერა

ы-гъэзагъ1

гъэдэн (гъэдэныр) მასდ. შეკერვინება

1.

გაათბო, 2. დააწყნარა, დაამშვიდა

ы-гъэжьыгъ (е-гъэжьы)

გასულელება

гъэдэхэн

დინ. გარდამ.

ы-гъэжъыгъ (е-гъэжъы)

ы-гъэделагъ (е-гъэделэ)

დინ. გარდამ.

მოხარშა

гъэжъуагъэ

гъэгъуалъ

დინ. გარდამ.

მოახვნევინა

ы-гъэжъуагъ2 (егъажъо)

გააშრო, გაახმო

ы-гъэдагъ

ы-гъэджыгъ
დაართვევინა

гъэгъозэн1

გარდამ.

დინ. გარდამ.

დააყვირებინა, დააძახებინა

შეშინება

გარდამ.

ы-гъэджагъ (е-гъэджы)

ы-гъэзэжьыгъ

დინ.

გარდამ.

უკან

დააბრუნა
არს.

гъэзэжьын (гъэзэжьыныр)

მასდ.

უკან

დაბრუნება
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ы-гъэзэуагъ (е-гъэзао)

დინ.

გარდამ.

აბრძოლა, აჭიდავა

ы-гъэкъыгъ (е-гъэкъы)

ჩაალბო, დაალბო
დინ. გარდამ.

1.

გაასულელა, 2. გააშეშა

ы-гъэкъэбзагъ
გარდამ.

(е-гъэкъабзэ)

დინ.

(гъэкъэбзэныр)

გარდამ.

მასდ.

გარდამ.

დინ.

1. დაკარგა. 2. დახარჯა
დინ.

გააფუჭა
მიმღ.

გაფუჭებული
(гъэкIожьыныр)

მასდ.

(е-гъэкIэжьы)

დინ.

გაახლა
(гъэкIэжьыныр)

მასდ.

гъэкIэкон

(гъэкIэконыр)

მასდ.

ы-гъэкIэкуагъ

1.

მასდ.

დაამოკლა

გარდამ.

ы-гъэкIотагъ (е-гъэкIуатэ) დინ. გარდამ.

მასდ.

მორთვა, დალაგება
დინ. გარდამ.

დააგვიანა

гъэкIэсагъэ მიმღ. დაგვიანებული

1. მისწია. 2. მიაწევინა

ы-гъэкIотагъ (е-гъэкIуатэ) დინ. გარდამ.
გააცილა

ы-гъэлагъ (е-гъалэ)
შეღება,

гъэкIотэн (гъэкIотэныр) მასდ. გაწევა
დინ.

დინ. გარდამ.

შეათეთრა,

გაპუდრა.

1.
2.

მოაოქროვა, მოავერცხლა

гъэкIотагъэ სტატ. გაწეულია
გარდამ.

гъэлагъэ
შეღებილი,

(гъэлагъэр)

მიმღ.

1.

შეთეთრებული.

2.

მოოქროვილი, მოვერცხლილი

გაგზავნა, გააგზავნა

ы-гъэкIыгъ (е-гъэкIы)

დინ.

მორთო

ы-гъэкIэсагъ (е-гъэкIасэ)

ჩაქრობა. 2. კვალის დაფარვა

ы-гъэкIуагъ (е-гъакIо)

დინ.

гъэкIэрэкIэн (гъэкIэрэкIэныр)

1. ჩააქრო. 2. მიაფუჩეჩა, მიჩქმალა
(гъэкIосэныр)

(е-гъэкIако)

ы-гъэкIэрэкIачъ (е-гъэкIэракIэ)

ы-гъэкIосагъ (е-гъэкIуасэ) დინ. გარდამ.

დინ.

გარდამ.

гъэлакIо (гъэлакIор, гъэлакIохэр)

არს.

მღებავი

გაზარდა
(гъэкIыгъэр)

მიმღ.

გაზრდილი

ы-гъэкIысагъ (е-гъэкIысэ) დინ. გარდამ.
აღმოცენდა

შემორგო, გარშემო დარგო

гъэкIэжьын

გარდამ.

гъэкIон (гъэкIоныр) მასდ. გაგზავნა

гъэкIыгъэ

დინ.

შემცირება, დამოკლება

უკან გაგზავნა

гъэкIосэн

(е-гъэкIыхьэ)

გაახლება

(гъэкIодыгъэр)

гъэкIожьын

დინ.

გააგრძელა

ы-гъэкIэжьыгъ
გარდამ.

(ыгъэкIодырэ)

гъэкодыгъэ

მასდ.

(егъэкIыхьэ)

ы-гъэкIыхьагъ2
გარდამ.

(е-гъэкIоды)

ы-гъэIодыгъ2

(гъэкIытэныр)

ы-гъэкIыхьагъ1
გარდამ.

დასუფთავება, გასუფთავება

ы-гъэкIодыгъ1

гъэкIытэн
დასველება

დაასუფთავა, გაასუფთავა

гъэкъэбзэн

ы-гъэкIытагъ (е-гъэкIытэ) დინ. გარდამ.

ы-гъэлыбжьагъэ

დინ. გარდამ.

შეწვა

(гъэлыбжьэныр)

მასდ.

(ერბოში)

гъэлыбжьэн
შეწვა
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ы-гълыгъ (е-гъэлы) დინ. გარდამ. დაწვა,
гъэлыгъон

(гъэлыгъоныр)

მასდ.

гъэлыгъу (гъэлыгъор) არს. ტრუსვა
ы-гъээлыгъуагъ

(е-гъэлыгъо)

შეტრუსა,

დინ.

გატრუსა,

გარდამ.

გააბრწყინა

гъэлъэн (гъэлэныр) მასდ. გადახტუნება

დინ. გარდამ.

შეწვა (მან

დაასველა,

დინ.

მასდ.

დინ.

გაუშვა,

გარდამ.

შეახვია, გაახვია

гъэлъэрэзэн

(гъэлъэрэзэныр)

არს.

მასდ.

ერთი წლის ბატკანი

ы-гъэлъэшыгъ

დაასუსტა

гъэлэнлагъэ

მიმღ.

გაშვებული,

(гъэлэнлэныр)

მასდ.

დინ.

გააძლიერა

гъэлъэшын

(гъэлъэшыныр)

მასდ.

გაძლიერება

გაშვება, დასუსტება

ы-гъалъагъ (е-гъэлъэ)

გარდამ.

(е-гъэлъэшы)

гъэлъэшыгъэ მიმღ. გაძლიერებული

დასუსტებული

დინ.

გარდამ.

ы-гъэлъэщагъ
გარდამ.

გადაახტუნა

гъэлъыхьон

დინ.

гъэлъэхъу (гъэлъэхъур, гъэлъэхъухэр)

гъэлэн (гъэлэныр) მასდ. შეღებვა

гъэлэнлэн

გაადიდკაცა

შეხვევა, გახვევა

კვლავ შეღებვა

ы-гъэлэнлагъ

მასდ.

(е-гъэлъэрыхьэ)

ы-гъэлъэрэзагъ (е-гъэлъэразэ)
გარდამ.

კვლავ შეღება
(гъэлыджыныр)

(гъэлъэпIэныр)

ы-гъэлъэрыхьагъ
დინ. გარდამ.

დაალბო
(е-гъэлыджы)

დინ.

გაძვირება

ы-гъэлыцIагъ დინ. გარდამ. შეტრუსა

ы-гъэлэжьыгъ

(е-гъэлъапIэ)

გააძვირა

гъэлъэпIэн

დინ. გარდამ.

დინ.

წააბორძიკა

ы-гъэльэпIагъ
გარდამ.

гъэлыпIэн მასდ. შეწვა

მასდ.

წაბორძიკება (წააბორძიკა)

გარდამ.

ის)

гъэлэжьын

(гъэлъэпэоныр)

ы-гъэлъэпэуагъ (е-гъэлъэпао)

гъэлын მასდ. შეტრუსვა, გატრუსვა

დინ.

დააგვიანა

гъэлъэпэон

ы-гъэлыдыгъ (е-гъэлыды) დინ. გარდამ.

ы-гъэлыпIагъ

არს.

საჩვენებელი

ы-гъэлъэжъуагъ (е-гъэлъажъо)

ფისისაგან გაათავისუფლა

ы-гъэлэбыгъ

(гъэлъэгъоныр)

гъэлъэен (гъэлъэеныр) მასდ. აწევა

შეტრუსვა, დაწვა

გარდამ.

1. აჩვენა. 2. წამოაყენა

гъэлъэгъоны

დაბუგა

გარდამ.

გარდამ.

(гъэлъыхъоныр)

მასდ.

დინ.

დააკოჭლა

ы-гъэлъэягъ (е-гъэлъае)

დინ. გარდამ.

ასწია

მოძებნინება

гъэлъэгъон (гъэлъэгъоныр)

(е-гъэлъащэ)

მასდ.

1.

გარდამ.

ჩვენება. 2. წამოყენება

ы-гъэлъэгъуагъ (е-гъэлъыхъо)

ы-гъэлъэIуагъ

დინ.

(е-гъэлъаIо)

დინ.

ათხოვნინა

гъэлъэIон

(гъэлъэIоныр)

მასდ.
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თხოვნინება

ы-гъэгъоджагъ (е-гъэнэгъуа-джэ) დინ.

ы-гъэлIагъ (е-гъалIэ)

დინ. გარდამ.

1.

მოკლა. 2. დააუძლურა

ы-гъэлIыгъ (е-гъэлIы)

დინ.

გარდამ.

(гъэлIыкIоныр)

მასდ.

შუამავლობის დაკისრება

ы-гъэлIыкIуагъ

(е-гъэлIыкIо)

გაგზავნა

დინ.

შუამავლად,

უჭმელი დატოვა, შიმშილით

гъэнэкIыгъэ მოშივდა
гъэнэкIын

(гъэнэкIыныр)

(е-гъэмарты)

ы-гъэнэфагъ (е-гъэнафэ)
დინ.

მოგება, გამარჯვება (რაიმე

თამაშში)

მასდ.

დინ. გარდამ.

განსაზღვრა, დაადგინა

ы-гъэнэфыгъ დინ. გარდამ. გაანათა
гъэнэфын (е-гъэнэфы) მასდ. განათება

гъэмаф (гъэмафэр) არს. ზაფხული

гъэнэфэн

гъэмафэу ზმნის. ზაფხულობით
гъэмыгъу (гъэмыгъор)

არს.

(гъэнэфэныр)

მასდ.

განსაზღვრა, დადგენა
მშიერი

წელი

ы-гъэпагъ

(е-гъапэ)

დინ.

გარდამ.

გააღიზიანა

ы-гъэмысагъ (е-гъэмысэ)

დინ. გარდამ.

დაადანაშაულა

гъэмысэн

(гъэмысэныр)

гъэмэфагу

მასდ.

არს.

შუა/შუაგული ზაფხული

гъэпкIагъ2 (е-гъапкIэ)

დინ.

გარდამ.

ы-гъэпкIагъэр (ы-гъапкIэрэр)

მიმღ.

დაბეჭდილი, დაწებებული

(гъэмэфакIэр)

არს.

ზაფხულის ბოლო/მიწურული

ы-гъэпкIэнтIагъ (е-гъэпкIантIэ)
გარდამ.

ы-гъэмэхыгъ (е-гъэмэхы) მასდ. გონება
დააკარგვინა

დინ.

გააოფლიანა

ы-гъэплъыгъ (е-гъэплъы)

დინ. გარდამ.

1. გაახურა. 2. დაანთო

(гъэмэщыр)

არს.

წლის

განმავლობაში მიღებული მოსავალი,
წლიური დოვლათი
(гъэныр)

დინ. გარდამ.

გაამარგვლინა

(гъэмэфэгур)

гъэмэфакI

ы-гъэпкIагъ1 (е-гъапкIэ)
დაბეჭდა, დააწება

დადანაშაულება

гъэны

დინ.

უჭმელად დატოვება

гъэлIэн (гъэлIэныр) მასდ. (მო)კვლა
ы-гъэмартыгъ

გარდამ.

(е-гъэнэкIы)

მოკლა

დაავალა შუამავლობა

гъэмэщ

დამალვა, დაფარვა

ы-гъэнэкIыгъ

гъэлIыкIон

გარდამ.

დამალა, დაფარა

гъэнэгъоджэн (гъэнэгъоджэныр) მასდ.

გაამამაცა

გარდამ.

გარდამ.

არს.

სტატ.

გახურებულია,

დანთებულია

гъэплъыкъон (гъэплъыкъоныр)
უბედურება,

დარდი; სატირალი

ы-гъэнысагъ (е-гъэнысэ)

гъэплъыгъэ

გაცივება

ы-гъэплъыкъуагъ
დინ. გარდამ.

უვლიდა მას როგორც პატარძალს

მასდ.

დინ. გარდამ.

(е-гъэплъыкъо)

გააცივა

ы-гъэплъыкъожьыгъ

(е17

гъэплъыкъожьы) დინ. გარდამ. ძალიან
გააცივა
(гъэплъыныр)

მასდ.

დანთება, გახურება
დინ. გარდამ.

1.

დაწნეხა. 2. დაუხუჭა (თვალები)

гъэплIэн

(гъэплIэныр)

მასდ.

(е-гъэпскIы)

დინ.

დაბანა
(гъэпскIыныр)

მასდ.

დინ.

ы-гъэпъэпхъагъ (е-гъэпхъапхъэ)
1.

დაყარა,

დინ.

დააპნია.

2.

დაანგრია, გაანადგურა
დინ.

გარდამ.

მოატყუა

ы-гъэпцIагъ (е-гъапцIэ) დინ. გარდამ. 1.

ы-гъэпсыгъ (е-гъэпсы)

დინ. გარდამ.

1.

გაუწია.

2.

ორგანიზაცია

გააწყო.

მოუხერხებელი,

ზედს.

უხერხული.

1.
2.

უცერემონიო

(гъапцIэрэр)

მიმღ.

(гъапцIэрэр)

მიმღ.

1.

გათელილი. 2. დამჟავებული

гъэпцIакIо

(гъэпцIакIор)

არს.

მატყუარა

гъэпсыкIашIу (гъэпсыкIашIор)

ზედს.

მოხერხებული

ы-гъэпцIымэагъ (е-гъэпцIымамэ) დინ.
გარდამ.

гъэпсын (гъэпсыныр) მასდ. 1. მოწყობა.
2. მომართვა

ააყვირა

гъэпцIэгъэшIу (гъэпцIэгъэшIур) ზედს.
მიმნდობი

ы-гъэпсынкIагъ1 (е-гъэпсынкIэ)

დინ.

დააჩქარა

гъэпцIэн1

(гъэпцIэныр)

მასდ.

მოტყუება

ы-гъэпсынкIагъ (е-гъэпсынкIэ)
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დინ.

გაადვილა

гъэпцIэн2

(гъэпцIэныр)

მაასდ.

1.

გათელვა. 2. დამჟავება

гъэпсынкIэн (гъэпсынкIэныр)

მასდ.

დაჩქარება

ы-гъэпцIэугъ (е-гъэпцIэу) დინ. გარდამ.
აწივლა, აწუწუნება

ы-гъэпсэугъ (е-гъэпсэу)

დინ. გარდამ.

აცხოვრა

гъэпцIэун

(гъэпцIэуныр)

მასდ.

აწივლება, აწუწუნა
(гъэпсэуныр)

მასდ.

ცხოვრების საშუალების მიცემა

ы-гъэпсэфыгъ

гъэпцIагъэ1
гъэпцIагъэ2

гъэпсыкIай (гъэпсыкIаер)

гъэпсэун

მოთელა. 2. დაამჟავა
მოტყუებული

3. ავარჯიშა, გაწვრთნა

გარდამ.

არს.

დააგვევინა

ы-гъэцIагъ (е-гъапцIэ)

(და)ბანა

გარდამ.

(гъэпсэфыпIэр)

ы-гъэпхъэнкIагъ (е-гъэпхъанкIэ)

გარდამ.

ы-гъэпскIыгъ
гъэпскIын

гъэпсэфыпIэ

გარდამ.

(და)ტკეპნა

გარდამ.

არს.

დასასვენებელი ადგილი

ы-гъэплIагъ (е-гъаплIэ)

ააშენა,

(гъэпсэфыгъор)

დასვენება, დასვენების დრო

гъэплъын

გარდამ.

гъэпсэфыгъо

(е-гъэпсэфы)

დააწყნარა

ы-гъэпшъыгъ (егъэпшъы)

დინ. გარდამ.

დაღალა
დინ.

ы-гъэпщъыгъэр
მიმღ.

(егъэпшъыгъэрэр)

დაღლილი
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ы-гъэпщтагъ (е-гъэпщтэ)

დინ. გარდამ.

აადუღა (რძე)
დინ. გარდამ.

გაბერა

гъэпщылIакIо (гъэпщылIакIор)

არს.

დინ.

მასდ.

(е-гъэпщынэ)

დინ.

(гъэпщынэныр)

მასდ.

ы-гъэпщэрыхьагъ

(е-гъэпщэрыхьэ)
(гъэпщэрыхьаныр)

მომზადებინება
დინ. გარდამ.

1. გაამაგრა,

1. კვლავ, ისევ ჩაკეტა. 2.

კვლავ განამტკიცა.
(гъэпытэныр)

1.

მასდ.

გამაგრება, განმტკიცება. 2. ჩაკეტვა

ы-гъэпыхьагъ
გარდამ.

(е-гъэпыхьэ)

დინ.

ააქვითინა

гъэпыхьан

(гъэпыхьаныр)

гъэпэтэн (гъэпэтэныр) მასდ. გადაკვრა
ы-гъэпIонкIыгъ (е-гъэпIонкIы)
მოხარშა

არს.

1. ტყვე. 2.

პატიმარი
შარშანდელ

ზმნის.

ზამთარში

гъэрекIу ზმნის. შარშან
гъэретынчъ

(гъэретынчъэр,

гъэритIу (гъэритIур) ზედს. ორწლიანი
гъэрищ (гъэрищыр) ზედს. სამწლიანი
гъэрыпI (гъэрыпIэр) არს. მონობა
ы-гъэрэзагъ (е-гъэразэ)

დინ.

1.

დინ. გარდამ.

დააკმაყოფილა. 2. მიიღო თანხმობა

гъэрэзэн

(гъэрэзэныр)
2.

მასდ.

1.

თანხმობის

მიღება

ы-гъэсагъ (е-гъасэ)
დინ. გარდამ.

გადააკრა

გარდამ.

მოკაზმვა, გამოპრანჭვა

დაკმაყოფილება.
მასდ.

აქვითინება

ы-гъэпэтагъ (е-гъэпатэ)

მასდ.

гъэретынчъэхэр) ზედს. უძლური

ы-гъэпытэжьыгъ (е-гъэпытэжьы) დინ.

гъэпытэн

მოიკაზმა, გამოიპრანჭა

гъэрет (гъэретыр) არს. ძალა

გაამყარა, განამტკიცა. 2. ჩაკეტა

გარდამ.

გარდამ.

დინ.

гъэрекIопагъ ზმნის. შარშანწინ

მოამზადებინა

гъэпщэрыхьэн

მასდ.

გაჭყლეტა

гъэрекIокI

ანაზღაურება

ы-гъэпытагъ

(гъэпIэртIэныр)

гъэр (гъэрыр, гъэрхэр)

აანაზღაურებინა

დინ. გარდამ.

დინ.

гъэпIэрэпIэн (гъэпIэрэпIэныр)

ექსპლოატაცია

гъэпщынэн

(е-гъэпIартIэ)

ы-гъэпIэрэпIагъ (е-гъэпIэрапIэ)

ექსპლოატაცია გაუწია

гъэпщылIын (гъэпщылIыныр)

დინ.

გაჭყლიტა

гъэпIэртIэн

ы-гъэпщылIыгъ (е-гъэпщылIы)

ы-гъэпщынагъ

გარდამ.

(е-гъэпIыкIэ)

გააყინინა

ы-гъэпIэртIагъ

ექსპლოატატორი

მასდ.

ы-гъэпIыкIагъ
გარდამ.

гъэпщын (гъэпщынэр) მასდ. გაბერვა

გარდამ.

მასდ.

მოხარშვა

ы-гъэпщыгъ (е-гъэпщы)

გარდამ.

гъэпIонкIын (гъэпIонкIыныр)

დინ.

გარდამ.

1.

აღზარდა. 2. მოიარა

гъэсагъэ (гъэсагъэр, гъэсагъэхэр) არს. 1.
სწავლული,

მეცნიერი.

მოთვინიერებული,

2.

გაწვრთნილი,

გახედნილი
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ы-гъэсакъыгъ
გარდამ.

(е-гъэсакъы)

დინ.

ყურები დაცქვიტა

гъэсакъын

მასდ.

ყურების დაცქვეტა

гъэсащ (гъэсащэр, гъэсащэхэр)

არს.

თივის (ძნის) საზიდი

დინ. გარდამ.

1.

(гъэстыныпхъэр)

არს.

(е-гъэстыры)

დინ.

(гъэстырыныр)

მას.

აჩუქებინა
დინ. გარდამ.

გაანდო, დაანთო
მასდ.

გადნობა,

დანთება
დინ.

გარდამ.

დააწერინა
დასაწყისი

დინ.

ы-гъэсымэджэн (ы-гъэсымэджэныр)
ы-гъэсысыгъ (е-гъэсысы)

დინ. გარდამ.

სტატ.

(гъэсысыныр)

მასდ.

1.

განებივრებულია,

ნებიერია

ы-гъэтхъыгъ (е-гъэтхъы)

აქანავებს, არხევს

დინ. გარდამ.

1. გაცვითა, აწეწა. 2. დახაზა

гъэтхъэн (гъэтхъэныр) მასდ. მოფერება

გაქანავება, შერხევა

ы-гъэсэигъ (е-гъэсэи)

დინ. გარდამ.

1.

гъэтхъын (гъэтхъыныр)

მასდ.

1. წეწვა.

2. დახაზვა

აავსო. 2. გააძღო

гъэсэин (гъэсэиныр)

მასდ.

1. ავსება. 2.

ы-гъэтхъытхъагъ
დინ. გარდამ.

გაძღომა

гъэсэку (гъэсэкур, гъэсэкухэр)

არს.

მასდ.

1. სწავლება. 2.

(е-гъэтхъытхъы)

დააჩქარა

гъэтхъытхъын
მასდ.

ძნით სავს საზიდარი

гъэсэн (гъэсэныр)

დინ. გარდამ.

დააპურა. 2. მოეფერა

гъэтхагъэ

დაავადმყოფება

არს.

ასლი, სპელტა (ხორბლის ჯიში)

ы-гъэтхъагъ (е-гъатхъэ)

დაავადმყოფა, დაავადა

არს.

საგაზაფხულო მარცვლეული

гъэтхэщ (гъэтхэщыр, гъэтхэщхэр)

ხელახლა გააცხელა

ы-гъэсымэджагъ (е-гъэсымаджэ)

გახედვნა

გარდამ.

гъэтхас (гъэтхасэр, гъэтхасэхэр)

ы-гъэстырыжьыгъ (е-гъэстырыжьы)

гъэысысын

მასდ.

гъэтхапэ (гъэтхапэр) არს. გაზაფხულის

გააცხელა

გაცხელება

მასდ.

დინ.

ы-гъэтхагъ (е-гъатхэ)

საწვავი

გარდამ.

(е-гъатэ)

гъэткIун (гъэткIуныр)

гъэстын (гъэстыныр) მასდ. დაწვა

დინ. გარდამ.

გაანებივრა

ы-гъэткIугъ (е-гъэткIу)

гъэстыгъэ (гъэстыгъэр) მიმღ. დამწვარი

гъэстырын

(е-гъэсэхъуджэ)

гъэсэхъуджэн (гъэсэхъуджэныр)
ы-гъэтагъ

დაწვა. 2. მოკლა

ы-гъэстырыгъ

არს.

განებივრება

гъэсащэ ძნების გროვა, ზვინი

გარდამ.

ы-гъэсэхъуджагъ
დინ. გარდამ.

ы-гъэстыгъ (е-гъэсты)

(гъэсэныгъэр)

განათლება

(гъэсакъыныр)

гъэстынып

гъэсэныгъ

(гъэтхъытхъыныр)

დაჩქარება

ы-гъэтъэжьыгъ (е-гъэтхъэжьы)
გარდამ.

დინ.

გააბედნიერა
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ы-гъэтынчыгъ
გარდამ.

(е-гъэтынчы)

დინ.

დააკმაყოფილა

гъэтынчын

გარდამ.

(гъэтынчыныр)

მასდ.

არს.

სასხლეტი

ы-гъэтэджыгъ
გარდამ.

(е-гъэтэджы)

დინ.

1. ასწია, ააყენა. 2. მიიყვანა. 3.

თრიმლა
აყენება.

2.

მასდ.

1.

თრიმლვა.

3.

შეადედა
(е-гъэтакъо)

დინ.

ცეხვავს

ы-гъэтэрэзыгъ

(е-гъэтэрэзы)

დინ.

(гъэтэрэзыныр)

гъэрэзыжьын

მასდ.

(гъэтэрэзыжьыныр)

(е-гъатIэ)

დინ.

გარდამ.

დინ.

1. დადო, დააწყო. 2. გადადო.

3. დაასაფლავა

დინ.

1. დასვა. 2. დააპატიმრა,

მასდ.

1.

დადება, დაწყობა. 2. გადადო. 3.
დაასაფლავა

ы-гъэтIыпIагъ

(е-гъэтIэпIы)

დინ.

1. დაარღვია. 2. გალახა

ы-гъэтIэпIыжьыгъ (е-гъэтIэпIыжьы)
კვლავ დაარღვია

гъэтIэпIын

(гъэтIэпIыныр)

მასდ.

гъэтIэпIыжьын

(гъэтIэпIыжьыныр)

კვლავ დარღვევა

ы-гъэтIэсхьагъ

(е-гъэтIасхъэ)

დინ.

დაასუსტა

гъэтIэсхьэн

(гъэтIэсхъэныр)

მასდ.

დასუსტება

ы-гъэтIэтIагъ (е-гъэтIатIэ) დინ. გარდამ.

гъэтIылъын (гъэтIылъыныр)

ჩახარშა, კარგად მოხარშა

гъэтIэтIэн (гъэтIэтIэныр) მასდ. კარგად
მოხარშვა, ჩახარშვა

(е-гъэтIыпIэ)

სიმინდის

დინ.

მარცვალი

ფანტელებად გარდაქმნა
(гъэтIыпIэныр)

ы-гъэуагъ (е-гъао)

მასდ.

დინ.

გარდამ.

1.

მიმღ.

1.

გაისროლა. 2. წააქცია

гъэуагъэ

სიმინდის მარცვლის ფანტელებად
გარდაქმნა

(гъэтIысыныр)

гъэтIэн (гъэтIэныр) მასდ. თხრა, ბარვა

გარდამ.

ы-гъэтIылъыгъ (е-гъэтIылъы)

гъэтIыпIэн

გარდამ.

მასდ.

გაათხრევინა

გარდამ.

მასდ.

დარღვევა (ტანსაცმლისა)

გამოსწორება

გარდამ.

დინ.

(гъэтIысхьаныр)

ы-гъэтIысыгъ

დინ. გარდამ.

გამართვა, მუშაობის აწყობა

ы-гъэтIагъ

(егъэтIысхьэ)

დარგო

гъэтIысхьан

გარდამ.

გამართა, მუშაობა ააწყო

гъэтэрэзын

მასდ.

გარდამ.

ы-гъэтэпIыгъ

гъэтэкъон (гъэтэкъоныр) მასდ. ცეხვა
გარდამ.

დახუჭუჭება

ჩასვა. 3. დარგო

ы-гъэтэкъуагъ
გარდამ.

მასდ.

(და)რგვა

гъэтэджын (гъэтэджыныр)
აწევა,

მოამწიფა

ы-гъэтIысхьагъ

(თოფისა)

დინ.

1. დაახუჭუჭა, დაიხუჭუჭა. 2.

гъэтIыргъон (гъэтIыргъоныр)

გაბედნიერება, დაკმაყოფილება

гъэтыр (гъэтырыр)

ы-гъэтIыргъуагъ (е-гъэтIыргъо)

(гъэуагъэр)

გასროლილი,

ნასროლი.

2.

წაქცეული

ы-гъэубагъ (е-гъэубэ)

დინ. გარდამ.

1.
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დაანაყვინა. 2. აგინებინა

ы-гъэулэугъ (е-гъэулэу)

гъэубэн (гъэубэныр) მასდ. დანაყვინება
ы-гъэубэрэпщыгъ
დინ. გარდამ.

(е-гъэубэрэпщы)

მოატყუა

მოტყუებული

ы-гъэуджыгъ (е-гъэуджы) დინ. გარდამ.
гъэуджын (гъэуджыныр) მასდ. ცეკვა
ы-гъэуджэшъуг (е-гъэуджэшъу)

დინ.

მასდ.

гъэужы (гъэужыр) არს. აქვიტი (მცენ.)
ы-гъэужырыгъ (е-гъэужьыры)

დინ.

(гъэужьырыныр)

მასდ.

ы-гъэузыгъ (е-гъэузы)

დინ.

გარდამ.

ატკინა, დაავადა

гъэузын (гъэузыныр)

მასდ.

ტკენინება,

დაავადება

ы-гъэукъоягъ (е-гъэукъае) დინ. გარდამ.
დამდუღრა
(гъэукъэеныр)

მასდ.

დამდუღვრა

ы-гъэукIорэигъ (е-гъэукIорэи)

დინ.

ы-гъэунагъ (е-гъэунэ)

гъэукIорэин (гъэукIорэиныр)

მასდ.

გარდამ.

(гъэунэныр)

მასდ.

გამდიდრება, გაბედნიერება

ы-гъэтунэфыгъ

(е-гъэунэфы)

დინ.

გამოსცადა, განსაზღვრა

гъэунэфын

(гъэунэфыныр)

ы-гъэунэхъугъ

მასდ.

(е-гъэунэхъу)

უსახლკაროდ

გარდამ.

гъэунэхъун

ы-гъэукIытагъ

დინ.

დატოვა,

(гъэунэхъуныр)

(е-гъэукIытэ)

დინ.

(гъэукIытэныр)

მასდ.

დატოვება,

ы-гъэупкIэпкIогъ

დინ.

გარდამ.

შეიკრა (ღილი)

гъэупкIэпкIэн
მასდ.

(гъэупкIэпкIэныр)

შეკვრა (ღილისა)

ы-гъэупэрэхъуджагъ

(е-

гъэупэрэхъуджэ) დინ. გარდამ. ხელი
შეუშალა

ы-гъэупэчэчаныгъ

(е-гъэупэрэцы)

წათალა (ფანქარი)

гъэупэчэчанын

(гъэупэчэчаныныр)

წათლა

ы-гъэупIэпIагъ (е-гъэупIапIэ)
გარდამ.

შეარცხვინა

მასდ.

გაუბედურება

მასდ.

გაგორება

შერცხვენა

დინ.

გაამდიდრა, გააბედნიერა

დინ. გარდამ.

გააგორა

гъэукIытэн

დინ.

დაჟანგა

უსახლკაროდ

დაჩქარება

гъэукъоен

(е-гъэулъыи)

გააუბედურა

დააჩქარა

гъэжьырын

მასდ.

გამოცდა, განსაზღვრა

გაპუტვა

გარდამ.

ы-гъэульыигъ

გარდამ.

გაპუტა

гъэуджэшъун (гъэуджэшъуныр)

გარდამ.

(гъэулэуныр)

гъэунэн

აცეკვა

გარდამ.

ы-гъэулэун

გარდამ.

ы-гъэубэрэцыгъ დინ. გარდამ. აწეწა

გარდამ.

გააძნელა, დაიქანცა
გაძნელება, დაქანცვა

гъэубэрэпщыгъэ (гъэубэрэпщыгъэр)
მიმღ.

დინ. გარდამ.

თვალი ჩაუკრა

ы-гъэусэпыгъ
გარდამ.

დინ.

(е-гъэусэпы)

დინ.

დაამტვრიანა
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гъэусэпын

(гъэусэпыныр)

მასდ.

დამტვრიანება

გარდამ.

ы-гъэутхъуагъ
გარდამ.

(е-гъэутхъо)

დინ.

1. აამღვრია. 2. აურია

гъэутхъон

(гъэутхъоныр)

დინ. გარდამ.

მასდ.

(е-гъэутырылъэ)

შეანჯღრია

ы-гъэутысагъ

დინ.

აამტვერა.

2.

1.

გარდამ.

გაანადგურა,
დინ.

გარდამ.

აჩეჩა, ააბუა
დინ.

1. დაათრო. 2. გაანებივრა

ы-гъэуцугъ (е-гъэуцу)

დინ. გარდამ.

1.

აიძულა.
5. დაადგინა
მასდ.

1.

დადგომა. 2. შეჩერება

ы-гъэуцуагъ (е-гъэуцо)

(гъэушынэныр)

მასდ.

ы-гъэушъорэкIыгъ (е-гъэушъорэкIы)
დინ.

გადაატრიალა,

გარდამ.

гъэушъорэкIын

(гъэушъорэкIыныр)

გადატრიალება

ы-гъэушъошъуагъ

(е-гъэушъуашъо)

1. შეანძრია. 2. გამოაჩინა

ы-гъэушъэбыгъ (е-гъэушъэбы)
გარდამ.

დინ.

1. დაანაწევრა. 2. დაარბილა
დანაწევრება,

მასდ.

ы-гъэуцэкугъ

ы-гъэушIоигъ დინ. გარდამ. დასვარა
ы-гъэушIункIыгъ

დინ. გარდამ.

ძალა გამოეცალა, დაუძლურდა
(е-гъэуцэку)

დინ. გარდამ.

დინ.

მასდ.

(е-гъэушIункIы)

1. ჩააქრო. 2. ჩააბნელა

гъэушIункIын

დაჩლუნგდა

(гъэушIункIыныр)

1. ჩაქრობა. 2. ჩაბნელება

ы-гъэушIуцIыгъ (е-гъэушIуцIы)
(гъэуцэкуныр)

მასდ.

დაჩლუნგება

გარდამ.

დინ.

დაასველა
(гъэуцIыныныр)

გარდამ.

დასველება
დინ.

გააცივა
(гъэучъыIыныр)

დინ. გარდამ.

გამოიყენა
(гъэфедэныр)

მასდ.

(гъэфыкъоныр)

მასდ.

გამოყენება

гъэфыкъон
მასდ.

დინ.

თვალი ჩაუკრა

гъэфедэн

ы-гъэучъыIугъ (е-гъэучъыIы)

(е-гъэущако)

ы-гъэфедагъ (е-гъэфедэ)
მასდ.

დინ.

1. გააშავა. 2. დაალილავა

ы-гъэущэкуагъ

ы-гъэуцIыныгъ (е-гъэуцIыны)

გაცივება

დინ.

დარბილება

(гъэуцуныр)

гъэучъыIун

гъэушынэн

гъэущэын

гъэуцIынын

(е-гъэушынэ)

დაასველა

დინ. გარდამ.

დადგა. 2. ააშენა. 3. შეაჩერა. 4.

გარდამ.

ы-гъэушынагъ

მასდ.

ы-гъэутэшъуагъ (е-гъэуташъо)

гъэуцэкун

მასდ.

გადააბრუნა

ы-гъэутакорэпщыгъ

გარდამ.

(гъэушкъоиныр)

დასველება

გააცამტვერა

гъэуцун

დაანამცეცა

гъэушкъоин

გარდამ.

ы-гъэутырылъагъ

დინ.

დანამცეცება

ამღვრევა

გარდამ.

ы-гъэушкъоигъ (е-гъэушкъои)

გატეხვა, დაზიანება

ы-гъэфыкъуагъ

(е-гъэфыкъо)

დინ.
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გარდამ.

გატეხა

гъэхьазырын (гъэхьазырыныр)

ы-гъэфэбагъ (е-гъэфабэ)

დინ. გარდამ.

გააცხელა

гъэфэбэн

(гъэфэбэныр)

მასდ.

დინ. გარდამ.

დაათბუნა
(гъэфэлэныр)

მასდ.

დინ. გარდამ.

1.

გააკეთა. 2. შეიგინა
წარმატება

ы-гъэхъокIыгъ

დინ.

გაქუცა

ы-гъэхъугъ (е-гъэхъу)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

მოაწყო, გააკეთა
დინ.

განკურნა

(е-гъэхьакIэ)

დინ.

გაუმასპინძლდა
(гъэхьакIэныр)მასდ.

გამასპინძლება
დინ.

1. აკრძალა. 2. ბოიკოტი

გარდამ.

гъэхьэрамын (гъэхьарамыныр)

(гъэхъужьыныр)

гъэцохъон (гъэцохъоныр) მასდ. გაწევა,

მასდ.

ы-гъэцыхагъ (е-гъэцыхэ)
1.

гъэхъун (гъэхъуныр) მასდ. (მო)ძოვება
гъэхъунэ (гъэхъуныр) არს. ველობი
гъэхъыен (гъэхъыеныр)

მასდ.

გამოამჟღავნა

ქანაობა,

დინ.

მასდ.

(е-гъэцакIэ)
(гъэцэкIэныр)

მასდ.

მასდ.

შესრულება, გაკეთება
შეკეთება

ы-гъэцIыугъ (е-гъэцIыу)

დაჩქარება

ы-гъэхыягъ (е-гъэхъые) დინ. გარდამ. 1.
დინ.

დინ. გარდამ.

გააპრიალა

ы-гъэцIэцIагъ

აქანავა. 2. დაძრა

ы-гъэхьазырыгъ (е-гъэхьазыры)

2.

гъэцэкIэжьын (гъэцэкIэжьыныр) მასდ.

დააჩქარა
(гъэхъыжъэныр)

სისუსტე.

შეასრულა, გააკეთა

гъэцэкIэн

ы-гъэхъыжъагъ (е-гъэхъыжъэ)

დინ. გარდამ.

გაბრაზდა

ы-гъэцэкIагъ

დაძვრა

მოამზადა

მასდ.

მიწევა

განკურნება

გარდამ.

1. აყეფა. 2. გააგზავნა

აკრძალვა, ბოიკოტირება

ы-гъэхъужьыгъ (е-гъэхъужьы)

гъэхъыжъэн

გარდამ.

დინ.

გამოუცხადა

ы-гъэхъугъ (е-гъэхъу)

გარდამ.

გარდამ.

(е-гъэхьакъу)

ы-гъэхьэрамыгъ (е-гъэхьарамы)

მოაძოვა

гъэхъужын

მასდ.

დაფქვევინება

гъэхьакIэн
(е-гъэхъокIы)

დინ.

(гъэхьаджэныр)

ы-гъэхьакIагъ

гъэхъагъэ (гъэхъагъэр, гъэхъагъэхэр)

(е-гъэхьаджэ)

დააფქვევინა

ы-гъэхьэкъугъ

ы-гъэхъагъ (е-гъахъэ)

გარდამ.

გარდამ.

гъэхьэджэн

დათბუნება

გარდამ.

гъэхьын მასდ. გაგზავნა
ы-гъэхьэджагъ

ы-гъэфэлэгъ (е-гъэфалэ)

არს.

მომზადება

ы-гъэхьыгъ დინ. გარდამ. გააგზავნა

გაცხელება

гъэфэлэн

მასდ.

გარდამ.

(е-гъэцIацIэ)

დინ.

შეაგინებინა

ы-гъэчагъ

(е-гъачэ)

დინ.

გარდამ.
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გაუტყდა

ы-гъэчъэбзагъ

ы-гъэчаныгъ (е-гъэчаны)

დინ. გარდამ.

ალესა

ы-гъэчыгъ

(е-гъэчы)

დინ.

გარდამ.

დაატრიალა

დაალექინა, დააწმენდინა

ы-гъэчырагъ (е-гъэчырэ)

დინ. გარდამ.

ы-гъэчэрэгъугъ (е-гъэчэрэгъу)

მასდ.

ы-гъэчэрэгъугъ (е-гъэчэрэгъу)

დინ.

(еდინ.

გარდამ.

გამოაშრო

ы-гъэчъэхъугъ

(е-гъэчъэхъу)

დინ.

გააბრუნა

гъэчъэхъун

(гъэчъэхъуныр)

მასდ.

гъэчэрэгъун

ы-гъэшкъыгъ (е-гъэшкъы) დინ. გარდამ.
დააუთოვა

დაატრიალა
(гъэчэрэгъуныр)

მასდ.

гъэшкъын

(гъэшкъыныр)

მასდ.

დაუთოვება

დატრიალება

ы-гъэчэрэзыгъ

(е-гъэчэрэзы)

დინ.

гъэчэразын

ы-гъэшхагъ (е-гъашхэ)

დინ.

გარდამ.

აჭამა

გაახვია, შეახვია
(гъэчэрэзыныр)

მასდ.

ы-гъэшхэкIыгъ (е-гъэшхэкIы)
გარდამ.

გახვევა, შეხვევა

ы-гъэчэфыгъ (е-гъэчэфы)

დინ. გარდამ.

დინ.

გააძღო

гъэшхэн1 (гъэшхэныр) მასდ. გაძღომა
гъэшхэн2 (гъэшхэныр) მასდ. შენახვა

გაამხიარულა
(гъэчэфыныр)

მასდ.

გამხიარულება

ы-гъэшхъуагъ (е-гъашхъо) დინ. გარდამ.
გამოაწრთო

ы-гъэчъагъ (е-гъачъэ)

დინ.

გარდამ.

გააქცია

ы-гъэшагъ

(е-гъашэ)

დინ.

გარდამ.

მოამწიფა

ы-гъэчъыгъ (е-гъэчъы)

დინ. გარდამ.

1.

გამოადნო. 2. უცებ ააგო

ы-гъэшэсыгъ (е-гъэшэсы)

დინ. გარდამ.

შესვა ცხენზე

(гъэчъыныр)

მასდ.

გამოდნობა

гъэшэсын (гъэшэсыныр)

მასდ.

ცხენზე

შესმა

ы-гъэчъыежьыгъ
დინ. გარდამ.

გააშრო

გაბრუნება

დაქირავება

гъэчъын

დინ.

ы-гъэчъэпхыжьыгъ

გარდამ.

დაიქირავა

гъэчэфын

გარდამ.

гъэчъэпхъыжьы)

гъэчын (гъэчыныр) მასდ. დატრიალება

გარდამ.

დინ.

ы-гъэчъэпхъыгъ (е-гъэчъэпхъы)

гъэчанын (гъэчаныныр) მასდ. გალესვა

გარდამ.

გარდამ.

(е-гъэчъабзэ)

(е-гъэчъыежьы)

დააძინა

გარდამ.

гъэчъежьын (гъэчъыежьыныр)

მასდ.

დაძინება

ы-гъэчъыягъ (е-гъэчъые)
აიძულა დაიძინოს

ы-гъэшэхъугъ

დინ. გარდამ.

დინ.

(е-гъэшахъо)

დინ.

მოატყუა

ы-гъэшэхьуагъ
გარდამ.

(е-гъэшэхъу)

ცხენები მოაძოვებინა

ы-гъэшэшагъ (е-гъэшашэ)

დინ. გარდამ.

დაანამცეცა
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ы-гъэшъокIыгъ (е-гъэшъокIы)

დინ.

შეავსო, გაჟღინათა

გარდამ.

ы-гъэшъугъ (е-гъэшъу)

დინ. გარდამ.

1.
1.

მასდ.

დასველება. 2. დალპობა

დინ.

гъэщтын (гъэщтыныр) მასდ. გაყინვა
ы-гъэщыгъ (е-гъэщы)

შეასრულა,

დაატრიალა, დაახვია

გარდამ.

განახორციელა
დინ.

გარდამ.

гъэшIон

მასდ.

(гъэшIоныр) მასდ. აზიზი,

სათუთი

ы-гъэшоIугъ (е-гъэшIоIу)

მასდ.

დამარილება

гъэшIуабзэ (гъэшIуабзэр) არს. ტკბილი
ენა
დინ. გარდამ.

გარდამ.

(гъэшIуныр)

ы-гъэшIыкIэягъ (е-гъэшIыкIае)

დინ.

არს.

საფთხობელა
(гъэщынэныр)

მასდ.

შეშინება

ы-гъэщэчагъ (е-гъэщачэ)

დინ. გარდამ.

დააკიდებინა

ы-гъэягъ2

(егъае)

ზედს.

დინ.

გარდამ.

დინ. გარდამ.

ასწია,

гъэIан (гъэIаныр) მასდ. აწევა, გაშლა
ы-гъэIоржъорыгъ

დინ.

გაიკვირვა

гъэшIэн (гъэшIэныр) არს. ცხოვრება
гъэщ (гъэщыр) არს. რძის პროდუქტები

(е-гъэIоржъоры)

ააყბედა

ы-гъэIорышIагъ (е-гъэIорышIэ)
გარდამ.

საკვირველი, საინტერესო

ы-гъэшIэгъуагъ (е-гъэшIагъо)

ы-гъэIагъ (е-гъаIэ)

დინ. გარდამ.

გაანებივრა

гъэшIэгъоны (гъэшIэгъоныр)

გარდამ.

(гъэщыналъэр)

გაშალა
მასდ.

განოყიერება

გარდამ.

შეაშინა

შეალესინა
დინ.

გაანოყიერა

гъэшIун

ы-гъэщынагъ (е-гъэщынэ) დინ. გარდამ.

ы-гъэягъ1 (егъае) დინ. გარდამ. დაიტირა

გაანებივრა

ы-гъэшIугъ (е-гъэшIу)

მასდ.

დატრიალება

гъэщынэн

(гъэшIоIуныр)

ы-гъэшIуагъ (е-гъашIо)

(гъэщыныр)

гъэщыналъэ
დინ. გარდამ.

დაამარილა

гъэшIоIун

გარდამ.

гъэщыгъэ2 მიმღ. დატრიალებული
гъэщын

(гъэшIоныр)

ლოლიაობა, პატივისცემა
2

დინ.

гъэщыгъэ1 სტატ. დატრიალდა

იცხოვრა

гъэшIон1

დინ. გარდამ.

გაყინა

(е-гъэшъыпкъэ)

ы-гъэшIагъ (е-гъашIэ)

გარდამ.

гъэщтэн (гъэщтэныр) მასდ. შეშინება
ы-гъэщтыгъ (е-гъэщты)

(гъэшъуныр)

ы-гъэшъыпкъагъ

დინ.

შეაშინა

დაასველა. 2. დაალპო

гъэшун

ы-гъэщтагъ (е-гъащтэ)

დინ.

უხელმძღვანელა, მართა

гъэIорышIэн (гъэIорышIэныр)

მასდ.

ხელმძღვანელობა, მართვა

ы-гъэIугъ (е-гъэIу)

დინ.

გარდამ.

1.

გაისმა, ხმა გამოსცა. 2. გაავრცელა

ы-гъIулагъ (е-гъэIулэ)

დინ. გარდამ.
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მოატყუა, გაასულელა

гъэIулэн

უკანასკნელი წყვილი

(гъэIулэныр)

მასდ.

გასულელება

данэ (данэр, данэхэр) არს. აბრეშუმი

ы-гъэIушыгъ (е-гъэIушы)

დინ. გარდამ.

შეაგულიანა, წააქეზა, ჩააგონა

гъэIушIын

(гъэIушыныр)

ы-гъэIэбагъ (е-гъэIабэ)

მასდ.

დინ. გარდამ.

ააღებინა, ხელი ჩამოართმევინა

ы-гъэIэбэлъэбагъ

გარდამ.

(е-гъэIэбэлъабэ)
(е-гъэIахъо)

დინ.

ы-гъэIэшIугъ (е-гъэIашIу) დინ. გარდამ.
1. დაატკბო. 2. გააგემრიელა
მასდ.

ы-гъэIэшIэхыгъ (е-гъэIэшIэхы)

дапIэхэр)

არს.

სამკერვალო

дарий

(дариер)

ასრ.

აბრეშუმის

дауш (даушыр, даушхэр) არს. ქება
дач (дачэр, дачэхэр) არს. აგარაკი
дворец (дворецыр, дворецхэр)

არს.

სასახლე
დინ.

მასთან

ერთად ესტუმრა

дебэныгъ (дебэны) დინ. მასთან ერთად
დინ.

ააჩქარა

ы-гъэIэягъ

(дапIэр,

деблэгъагъ (деблагъэ)

(гъэIэшIуныр)

დატკბობა

გარდამ.

дапIэ

дахэ (дахэр, дахэхэр) ზედს. ლამაზი

გაამწყემსა

гъэIэшIун

1. დავა, კამათი.

არს.

ქსოვილის სახეობა, დარაია

ააცოცა

ы-гъэIэхъуагъ

дао (даор, даохэр)
2. სასამართლო

შეგულიანება, წაქეზება, ჩაგონება

დინ. გარდამ.

дакIо (дакIор, дакIохэр) არს. მკერავი

იბრძოლა, იჭიდავა

дегупшысагъ (дегупшысэ) დინ. მასთან

(е-гъэIае)

დინ.

გარდამ.

ცუდად აქცია

ერთად იფიქრა

деджагъ (деджэ) დინ. 1. მასთან ერთად
იკითხა. 2. მასთან ერთად ისწავლა

Д

дежэыугъ (дежъыу) დინ. მიამღერა
дежьагъ (дежьэ)

არს.

ნაკლი,

дагъэ1 (дагъэр) არს. 1. ქონი. 2. ზეთი
дагъэ2 (мадэ) დინ. გარდაუვ. შეკერა
дае1 (даер, даехэр) არს. კაკალი
არს.

1. აღმზრდელი,

ძიძა. 2. დაჭრილის მომვლელი ქალი

дакъ (дакъэр, дакъэхэр)
შებმული

дезертир (дезертирыр, дезертирхэр)
არს.

დეფექტი

дае2 (даер, даехэр)

ხარების,

არს.

მასთან ერთად

გაემგზავრა

да? ნაცვ. (დიალ.) რა? რატომ?
дагъо (дагъор, дагъохэр)

დინ.

უღელში
ცხენების

დეზერტირი

дезэгъыгъ (дезэгъы)
დათანხმდნენ,

დინ. გარდამ.

შეთანხმდნენ.

1.
2.

მოილაპარაკეს

дезэуагъ (дезао)

დინ. გარდამ.

ერთად

იომეს

декабр (декабрэр) არს. დეკემბერი
декан (деканыр, деканхэр) არს. დეკანი
декрет

(декретыр,

декретхэр)

არს.
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დეკრეტი

десыгъ (десы)

декIолIагъ (декIуалIэ)

დინ.

1. ერთად

გამოცხადდნენ. 2. ერთად გააცილეს

делагъ (делагъэр, делагъэхэр)

არს.

სისულელე

ერთად

десэтын (десэтынэр) არს. დესეტინა
деуагъ (део)

დინ.

1. დაარტყა მასთან

ერთად. 2. მოთიბა მასთან ერთად. 3.

делегат (делегатыр, делегатхэр)

არს.

დელეგატი

დაუკრა მასთან ერთად

дешагъ (дешэ)

делэ (делэр, делэхэр)

არს.

სულელი,

შტერი

დინ.

ითევზავა მასთან

ერთად

дешэн (дешэныр)

делэжъ (делэжъыр, делэжъхэр)

არს.

სულელი, ტუტუცი
არს.

ჩერჩეტი, უგუნური

делъагъ (делъэ)

დინ.

ერთად

დინ.

დალია მასთან

ერთად

дешIагъ (дешIэ)
გადახტა მასთან

თევზაობა

მასდ.

მასთან ერთად

дешъуагъ (дешъо)

делэIул (делэIулэр, делэIулэхэр)

დინ.

ითამაშა მასთან

ერთად

деIагъ (деIэ) დინ. დაეხმარა

делъэIугъ

(делъэIу)

ითხოვა

დინ.

მასთან ერთად

демократ
демократие

(демократыр)

არს.

(демократиер)

არს.

არს.

დიაგრამა

диалог (диалогыр) არს. დიალოგი
диаметр (диаметрэр) არს. დიამეტრი

демонстрацие

(демонстрациер,

демонстрациехэр)

არს.

დემონსტრაცია

деплъыгъ (деплъы)

დინ.

გაიხედა

(მასთან ერთად)

გაახვია

(მასთან ერთად)

дивизие (дивизиер, дивизиехэр)

არს.

დივიზია
დინ.

გაანაწილა

მასთან ერთად

депутат (депутатыр, депутатхэр)

არს.

დეპუტატი

შეეგუა

დინ.

გალეწა მასთან

ერთად

მასთან

ერთად
десантхэр)

дигуагъ (дего) დინ. გარდამ. გაიმარჯვა
дигугъ (дегу)

дес (десэр, десэхэр) არს. გაკვეთილი

(десантыр,

დინ. გარდაუვ.

дигощыгъ (дегощы)

депо (депор) არს. დეპო

დინ.

диблагъ (деблэ)

диван (диваныр, диванхэр) არს. დივანი

деокIыгъ (деокIы) დინ. გაისროლა

დესანტი

(диагоналыр)

диаграмм (диаграммэр, диаграммэхэр)
არს.

დემოკრატია

десагъ (десэ)

диагональ
დიაგონალი

დემოკრატი

десант

იცურავა მასთან

დინ.

дигъотагъ (дигъомэ) დინ. იპოვა
дигъотыгъ

არს.

(дегъоты)

დინ.

იპოვა

მასთან ერთად

дигъуагъ (дегъо) დინ. იპოვა (შეამჩნია)
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ნაკლი

дигъэлагъ

дигъэбыбагъ

(дегъэбыбэ)

დინ.

შეაფრინა (აიძულა შეფრენილიყო)

(дегъэгыкIэ)

დინ.

(дегъэгъуалъхьэ)

დააწვინა, ჩააწვინა
(дегъэгъукIы)

დინ.

(дигъэделэ)

დინ.

(дегъажъо)

დინ.

(дегъэжъагъо)

дигъэзагъ (дегъазэ)

დინ.

დინ.

მასთან

1. გაუხვია
ერთად.

2.

დინ.

1. დააგდო.

2. დაავიწყდა
(дегъэзыкIы)

დინ.

დინ.

1.

ჩაარჭო. 2. შერეკა

дигъэзыягъ (дегъэзые)

ერთად დააწება

дигъэпсагъ (дегъапсэ)

დინ.

გაანათა

შიგნით, შეაღწევინა
(дегъэпскIы)

დინ.

დაბანა მასთან ერთად
დინ.

მოაწყო

მასთან ერთად

дигъэсагъ (дегъасэ)

დინ.

1. მოიარა

მასთან ერთად. 2. ასწავლა მასთან
დინ.

1. მაღლა

ასწია. 2. ბედმა გაუღიმა

(дегъэкIуасэ)

დინ.

ჩააქრო მასთან ერთად
(дегъэкIуатэ)

დინ.

1. დასვა. 2.

აცხოვრა, ამყოფა

дигъэтхагъ1 (дегъатхэ) დინ. დააწერინა
дигъэтхагъ2 (дегъатхэ) დინ. დააწერინა

დინ.

გააცილა მასთან ერთად

მასთან ერთად

дигъэтхъыгъ

дигъэкIоягъ (дегъэкIуае) დინ. აიყვანა
(дегъэкIы)

ერთად

дигъэсыгъ (дегъэсы)

дигъэкIагъ (дегъэкIы) დინ. დააგდო

გამოიყვანა

მასთან

დინ.

дигъэпсыгъ2 (дегъэпсы) დინ. გაანათა

дигъэзыхьагъ (дегъэзыхьэ)

дигъэкIыгъ

დინ.

გადაახტუნა

дигъэпсыгъ1 (дегъэпсы)

გააგდო

дигъэкIотагъ

(дегъапкIэ)

дигъэпскIыгъ

дигъэзыгъ (дегъэзы)

дигъэкIосагъ

ჩაარჭო

дигъэплъагъ (дегъапкIэ) დინ. გაახედა

მოგება დაიწყო

дигъэзыкIыгъ

დინ.

მოკლა

дигъэпкIагъ2 (дегъапкIэ)

მასთან ერთად მოხარშა
(გადაუხვია)

(შიმშილით)

дигъэпкIагъ1

ახვნევინა მასთან ერთად

дигъэжэуагъ2

ატარებინა

дигъэнагъ (дегъанэ) დინ. 1. გაიჭედა, 2.

მოატყუა, გააცურა

дигъэжэугъ1

დინ.

дигъэлIыкIыгъ (дегъэлIыкIы)

გააშრო

дигъэделагъ

(дегъэлъы)

дигъэлIагъ დინ. მოკლა მასთან ერთად

дигъэгъолъхьагъ
дигъэгъукIыгъ

მასთან ერთად

дигъэлъыгъ

გაარეცხინა

დინ.

შეღება

დინ.

дигъэлъыгъ (дегъэлъы) დინ. დააძინა

дигъэгугъ (дегъэгу) დინ. გაალეწინა
дигъэгыкIагъ

(дегъалIэ)

დინ.

(дегъэтхъыхьэ)

დინ.

გააპენტინა, გააწეწინა

дигъэтыгъ (дегъэты)

დინ.

აიძულა,

შეაგულიანა
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дигъэтакъугъ

(дегъэтэкъу)

დინ.

გადმოყარა

дигъэтIагъ
მოათხრევინა,

(дегъатIэ)

დინ.

დააბარინა

მასთან
დინ.

1.

დასვა. 2. დადო
(дегъэтIатIэ)

დინ.

дигъэукIыгъ დინ. გაასროლინა
дигъэушъорэкIагъ (дегъэушъоракIэ)
ააყირავა

дигъэфаг (дегъафэ)

дитхыгъ (детхы)

დინ.

დაწერა მასთან

дитхыкIыгъ (детхьакIы) დინ. ამოწერა
дитыгъ1 (дит)

დადგა მასთან

დინ.

дитыгъ2 (деты)

დინ.

მისცა, გადაიხადა

მასთან ერთად

дитэкъуагъ (детакъо) დინ. ჩაყარა
დინ.

გადააგდო,

ჩააგდო
2. შეაცდინა

დინ.

მწყემსა

მასთან ერთად

(детIупщы)

დინ.

გამოუშვა

дитIыгъ (детIы)

დინ.

თხარა მასთან

ერთად

дигъэхьагъ (дегъахьэ) დინ. 1. შეიყვანა.
2. შეუშვა. 3. დაამტვერიანა
დინ.

მოამზადა მასთან ერთად
დინ.

дитIыкIыгъ (детIыкIы) დინ. ამოთხარა
дитIэкIыгъ1 (детIэкIы)

дигъэхьэзырыгъ (дегъэхьазыры)
дипIытIагъ (депIытIэ)

დინ.

შეუშვა

дитIупщыгъ

дигъэхъуагъ (дегъахъо) დინ. ჩაასხა
дигъэхъугъ (дегъэхъу)

дитэкъугъ (детакъо) დინ. გადმოყარა
дитIупщыхьагъ (детIупщыхьэ)

дигъэхыгъ (дегъэхы) დინ. 1. შეაბრუნა.

მოუჭირა,

დირექტორი
დისკუსია

დინ.

გაძარცვა

დინ.

მოქსოვა მასთან

ერთად

диуагъ2 (део)

дискуссия (дискуссиер, дискуссиехэр)

გახადა

მასთან ერთად

диуагъ1 (део)

директор (директорыр, директорхэр)

დინ.

მასთან ერთად

дитIэкIыгъ2 (детIэкIы)

მოწეწკა

დინ.

გაუშვა, გაისროლა

მასთან ერთად

диубагъ (деубэ) დინ. გაავსო
(диспансерыр,

диспансерхэр) არს. დისპანსერი

диссертация

ერთად

ერთად

дигъэуцуагъ (дегъэуцо) დინ. დადგა

диспансер

იჯდა მასთან

დინ.

дитхыгъ (детхъы) დინ. ამოხია

дигъэугъ (дегъао) დინ. გაასროლინა

არს.

дисыгъ (десы)

ერთად

მოთხარა, დაღვარა

არს.

არს.

дитхагъ (детхэ) დინ. ჩაწერა

дигъэтIысхьагъ (дегъэтIысхьэ)

დინ.

(дисциплинэр)

დისციპლინა

ერთად

дигъэтIэтIагъ

дисциплин

(диссертациер,

диубгъуагъ (деубгъо) დინ. დააგო
диублагъ

(деублэ)

დინ.

დაიწყო

(მასთან ერთად)

диссертациехэр) არს. დისერტაცია
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диубыгъ1 (деубы)

დანაყა მასთან

დინ.

შეაკოწიწა

диухыгъ (деухы)

ერთად

диубыгъ2 (диубы)

იგინა, გაკილა

დინ.

მასთან ერთად. 2. შეათანხმა

диухыхьагъ (деухыхьэ)

მასთან ერთად

диубыкIыгъ

1. დაასრულა

დინ.

(диубыкIы)

დინ.

დახარჯა

диухьагъ (деухьэ) დინ. გვერდი აუარა

დაიხრჩო (მასთან ერთად)

диубытагъ (деубытэ) დინ. 1. დაიჭირა.
2. მოუჭირა. 3. ჩაკეტა

диуцIэрэпхъагъ (деуцIэрапхъэ)

დაიჭირა. 3. დაიქირავა

диушIоигъ

დინ.

1. გატენა. 2.

(деушъои)

დაარღვია

диушIоихьагъ

(деушIоихьэ)

диукIыгъ (диукIы)

დინ.

1. მოკლა

диуIубагъ (деуIубэ) დინ. გადააბრუნა

მასთან ერთად. 2. დაკლა მასთან

дифыгъ1 (дефы) დინ. გააგდო

ერთად

дифыгъ2 (дефы)

диукIыхьагъ (деукIыхьэ) დინ. მოკლა
(деунэкIы)

დინ.

ჩამოტვირთა მასთან ერთად

диупкIагъ1 (деупкIэ)
ერთად,

დინ.

(მო)ცელა

მოჭრა

მასთან

диупсыгъ (деупсы)

დინ.

გაიპარსა

დინ.

თავი

დაიბანა მასთან ერთად

дифыхыгъ (дефыхы)

დინ.

შეკრიბა,

დინ.

ჩააცვა მასთან

ერთად

дихыгъ (дехы) დინ. ამოიღო
დინ.

შეთხზა მასთან

ერთად

дихыжьыгъ1 (дехыжьы)

დინ.

უკან

დაიბრუნა

диутагъ (диутэ) დინ. აწონა
დინ.

дихыжыгъ2 (дехыжьы)

1. ამოთხარა. 2.

იშიშვლა

დინ.

მომკა

მასთან ერთად

дихын (дихыныр) მასდ. ამოღება

диутIагъ (деутIэ) დინ. დააგუბა
(деутIэрахъэ)

дихьагъ1 (дехьэ)
დინ.

წაუსვა

диуфэрэтыгъ

(дефыкIэ)

дифэпагъ (дефапэ)

მასთან ერთად

диутIэрэхъагъ

дифыгъ3 (дефы) დინ. გადენა, გაყარა

შეყარა

диупкIагъ2 დინ. შეიკეცა

диутыгъ (деуты)

1. გაშალა. 2.

დინ.

დაწნა

дификIагъ

ერთად

диусыгъ (диусы)

დინ.

დასვარა

მასთან ერთად

მასთან

დინ.

გააჭუჭყიანა მასთან ერთად

диугъоягъ (деугъуае) დინ. შეკრიბა
დინ.

диушъагъ (деушъэ)

სცემა (მასთან ერთად)

диугъ (диу) დინ. გათელა

диунэкIыгъ

დინ.

დაჩხაპნა, დაჯღაბნა

диубытыгъ (деубыты) დინ. 1. ეჭირა. 2.

диукъуагъ (диукъо)

დინ. გარდამ.

დინ.

შევიდა მასთან

ერთად

дихьагъ2 (дехьэ) დინ. შეიტანა
(диуфэрэты)

დინ.

дихьыгъ (дехьы)

დინ.

1. წაიღო მასთან
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ერთად. 2. იცხოვრა მასთან ერთად.
3. შეათავსა

дишIыхьагъ1 (дешIыхьэ) დინ. ააშენა

дихьыягъ (дехьые)

1. ასწია. 2.

დინ.

დადო. 3. განადიდა

дихьыхыгъ

(дехьыхы)

дихьыхыгъэр

дишIыхьагъ2 (дешIыхьэ) დინ. ჩაკეტა
дишIэягъ (дешIые) დინ. ასწია

დინ.

შეუყვარდა, მოეწონა

дищагъ1 (дещэ)

1. შეიყვანა. 2.

დინ.

შეიყვანა. 3. გაიყვანა

(дихьыхырэр)

არს.

შეყვარებული

дихьыхын

გადაწყვიტა მასთან ერთად

дищагъ2 (дещэ)

წაიყვანა მასთან

დინ.

ერთად

(дихьыхыныр)

მასდ.

შეყვარება, მოწონება

дихьэкIагъ

дищагъ3 (дещэ)

გაყიდა მასთან

დინ.

ერთად

(дехьакIэ)

დინ.

გაუმასპინძლდა მასთან ერთად

дицIыцIыхьагъ (децIыцIыхьэ)

дищыгъ1 (дещы)

1. გამოიყვანა,

დინ.

გამოიტანა. 2. აიყვანა
დინ.

დაჭმუჭნა

дищыгъ2 (дещы)

გაპარსა მასთან

დინ.

ერთად

дицIэлыгъ (децIалэ) დინ. წაუსვა

дищыгъ3 (дещы) დინ. მოაწველინა

дичыгъ

дищэигъ (дещэи) დინ. გაყო, შეყო

(дечы)

დაგლიჯა,

დინ.

მოგლიჯა

диштагъ (дештэ)

დინ.

1. დაეთანხმა. 2.

აიღო მასთან ერთად. 3. შეკრიბა

дишхыгъ (дешхы)

დინ.

1. ჭამა მასთან

ერთად. 2. დახარჯა მასთან ერთად

дишхыхьагъ (дешхыхьэ) დინ. 1. შეჭამა.
2. დახარჯა, გაფლანგა

дишыгъ (дешы)

დინ.

გაზომა მასთან

ერთად

дишэтагъ (дешатэ)

დინ.

დაადგინა,

განსაზღვრა მასთან ერთად

дишъагъ (дешъэ)

დინ.

ქსოვა მასთან

ერთად

дишIагъ1 (дешIэ)

დინ.

იმუშავა მასთან

დინ.

იცოდა (მის

დინ.

1. გააკეთა,

შესახებ)

дишIыгъ (дешIэ)
მოაწყო

дищэхыгъ2 (дещэхы)

მასთან

ერთად.

2.

დინ.

1. გვერდზე

გაიყვანა. 2. თავისკენ გადასწია

дищэягъ (дещае)

დინ.

1. ასწია. 2.

აიტანა, აიყვანა

диIонтIагъ (деIуантIэ)

დინ.

ატრიალა

მასთან ერთად

диIонтIэхыгъ

(деIонтIэхы)

დინ.

შეუხვია

диIуагъ (деIо)

დინ.

თქვა

მასთან

ერთად

диIэтэягъ (деIэты) დინ. ასწია
добэдашх (добэдашхэ, добэдашхэхэр)
არს.

ერთად

дишIагъ2 (дешIэ)

дищэхыгъ1 (дещэхы) დინ. ტყავი მოქნა

მედროვე, პირმოთნე

доверенность

(доверенностыр,

доверенностхэр) არს. მინდობილობა

договор (договорыр, договорхэр)

არს.

ხელშეკრულება

доклад (докладыр, докладхэр)

არს.
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მოხსენება

дыгъумыдж

докладчик

(докладчикыр,

докладчикхэр) არს. მომხსენებელი

доктор (докторыр, докторхэр)

1.

ექიმი. 2. დოქტორი (მეცნიერებათა)

ზედს.

дыгъэ1 (дыгъэр) მიმღ. შეკერილი
дыгъэ2 სტატ. შეკერილია

არს.

დომბა

ы-дыгъэр (ы-дыгэрэр)

მიმღ.

არს.

დომკრატი

дыдидзагъ (дыдедзэ)

დინ. გარდამ.

1.

დაწნა მასთან ერთად. 2. გალესა

домэсар (домэсарыр)

ძვირფასი

არს.

აბრეშუმი

მასთან ერთად

дыдидзагъ

донгъуз (донгъузыр, донгъузхэр)

არს.

ღორი

(дыдедзэ)

დინ.

გარდამ.

გადააგდო მასთან ერთად

дыдихыгъ (дыдехы) დინ. გარდამ. აიღო,
(дорэщыр,

дорэщхэр)

არს.

ვიწრობი, ხეობა

გამოიტანა,

გამოათრია

მასთან

ერთად

дран (драныр, дранхэр) არს. ყავარი

дыды (дыдыр, дыдхэр)

дригъэхыгъ (дрегъэхы) დინ. გაატანინა
дудакъ (дудакъыр, дудакъхэр)

არს.

მახათი,

სადგისი

дыдылъ (дыдылъэр, дыдылъэхэр)

дуга (дугар, дугахэр) არს. რკალი
არს.

არს.

ტყავის ჩასადები სადგისისათვის

дыдырихьагъ (дыдырехьэ) დინ. გარდამ.

სავათი

дул-дул (дул-дулыр)

მითიური

არს.

შეიტანა მასთან ერთად

дыдэкIыгъ (дыдэкIы)

ცხენი

дунай (дунаир)

არს.

დედამიწა.

1. ქვეყნიერება. 2.

3.

დედამიწის

გამოვიდა

დინ.

მასთან ერთად

дыджы (дыджыр, дыджхэр)

душ (душыр, душхэр) არს. აბაზანა

дыджы-псыдж ძალიან მწარე

дыблищыгъ (дыблещы) დინ. გვერდზე

ы-дыжьыгъ (е-дыжьы)

(дыгуеуты)

დინ.

1.

1.

дыгуихыгъ (дыгуехы)

დინ.

2.

1. მასთან

გვერდიდან

მოახერხა (მასთან ერთად)

ы-дыгъ (е-ды) დინ. გარდამ. შეკერა
дыгъо (дыгъор) არს. დრო

дыжьын (дыжьыныр)

მასდ.

გაკერვა,

დაკერება

მოაჭრა. 2. გამოაცალკევა
აიღო.

დინ. გარდამ.

გაკერა. 2. გაწება

გაიტანა, გაიყვანა

дыгуиутыгъ

ზედს.

მწარე

მოსახლეობა

ერთად

სასუბ.

შეკერილი

домкрат (домкратыр, домкратхэр)

дорэщ

дыгъумыджхэр)

გულჩათხრობილი, დაღვრემილი

არს.

домбай (домбаир, домбайхэр)

(дыгъумыджыр,

дызэригъфагъ (дызэрегъафэ)

დინ.

1.

დაალაგა მასთან ერთად. 2. გააწყო
(სუფრა)

дызэIишIагъ (дызэIешIэ)

დინ.

ხელი

შეუშალა
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дыигъэ1 (мэдыи) დინ. გარდაუვ. გაშეშდა
дыигъэ2

(мэдыи)

დინ.

გარდაუვ.

дырифыгъ

(дырефы)

დინ.

გააგდო მასთან ერთად

дырихыгъ (дырефыхы)

დამუნჯდა

დინ. გარდამ.

გაიტანა მასთან ერთად

дыкъ შორისდ. ხმაბაძვითი
дыкъыгъэ (мэдыкъы)

დინ.

გარდაუვ.

дырищыгъ (дырещы)

დინ.

дым შორისდ. ბრახუნის ხმა

дыриIагъ (дыреIэ) სტატ. იყო

димпIыгъэ (мэдымпIы)

дысы

დინ. გარდაუვ.

дымыIу (дымыIур, дымыIухэр)

ზედს.

дыны (дыныр, дынхэр) არს. ნაქარგი
მცირე ლხინი

პატარძლისათვის

дыпилъхьагъ (дыпелъхьэ)

дыпишIыгъ (дыпешIэ)

გარდამ.

გარდამ.

(дыпэгъокIы)

дыпIэ (дыпIэр, дыпIэхэр) არს. ნაკერი
дыргу შორისდ. ხმაურის აღმნიშვნელი
ღრუტუნი

(ღორის

ხმიანობის აღმნიშვნელი)

გარდამ.

(дытыредзы)

დინ.

ჩამოაგდო მასთან ერთად

ы-дытыхьагъ

(дытырелъхьэ)

დაალიანდაგა

დინ.

(კიდეები,

გარშემო)

ამოაღებინა, ამოაყვანინა

(дыхебзыкIы)

დინ.

ამოჭრა მასთან ერთად

дыхидзагъ

(дыхедзэ)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

ჩაააგდო მასთან ერთად

дыхикIагъ

(дыхекIэ)

გადაასხა მასთან ერთად

дыхилъхьагъ (дыхелъхьэ)

დინ. გარდამ.

დაესვა, დარგო მასთან ერთად

дыхихыгъ (дыхехы)

дырикIутыгъ (дырекIуты) დინ. გარდამ.
გადაღვარა მასთან ერთად
დინ. გარდამ.

дыхибзыкIыгъ

1. შეიტანა, ჩადო მასთან ერთად. 2.

дыригъэхыгъ (дырегъэхы) დინ. გარდამ.

(ძაფი ნემსს)

დინ.

ერთად

გარდამ.
დინ.

შეხვდა მასთან ერთად

дыриугъ (дыреу)

გარდამ.

дыхэн მასდ. დალიანდაგება
დინ.

მიაბა მასთან ერთად

შორისდ.

დინ.

წავიდა, დატოვა (პოსტი) მასთან

გარდამ.
დინ.

ჩამოხსნა მასთან ერთად

дыргъ

გესლიანი,

дытекIыгъ (дытекIы)

გარდამ.

დინ. გარდამ.

ჩადო მასთან ერთად

дыпэгъокIыгъ

(е-дытэ)

дытыридзыгъ

дыо (дыор, дыохэр) არს. წურბელა

(дыпехы)

ავენა,

1.

ზედს.

დაალიანდაგა

дын (дыныр) მასდ. კერვა
არს.

2.

дысхэр)

დამცინავი

ы-дытагъ

ჩაკეტილი, გულჩათხრობილი

გარდამ.

(дысыр,

ფრიალო.

დაიკარგა

дыпихыгъ

გარდამ.

გაიყვანა მასთან ერთად

გაშეშდა, გაიყინა

дынхэу (дынхэур)

გარდამ.

დინ. გარდამ.

1.

ამოარჩია, აიღო მასთან ერთად. 2.
შეთხზა მასთან ერთად

გაუყარა

дыхэдагъ

(дыхадэ)

დინ.

გარდამ.

ამოარჩია მასთან ერთად
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дыхэзыгъ

(дыхэзы)

დინ.

გარდამ.

გამოვარდა მასთან ერთად

дыхэлэжьагъ (дыхэлажьэ)

დინ. გარდამ.

ნახსენები სიტყვის მრ. რიცხვს

дыхэIагъ (дыхэIэ)
ერთად

დინ. გარდაუვ.

გამოვიდა მასთან ერთად

дышъ (дышъэр, дышъэхэр)

(წყალი)

1.

არს.

(дэбзае)

დინ.

გარდაუვ.

дэбэнагъ1

(дэбанэ)

დინ.

გარდაუვ.

იბრძოლა მასთან ერთად

дышъэф (дышъэфыр, дышъэфхэр)

არს.

თეთრი ოქრო

дэбэнагъ2 (дэбанэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

ჩაძვრა. 2. შეიჭრა

дыхъэчэт (дышъэчэтыр, дышъэчэтхэр)
ფარშავანგი

дыщэшъу

дэбыбэягъ

дэбыбэн (дэбыбэныр) მასდ. შეფრენა

ოქრო. 2. ძვირფასი

дэбэнджагъ (дэбанджэ)

(дышъашъор)

არს.

дэгу (дэгур, дэгухэр) არს. ყრუ
дэгуагъ1

(дышъэплъыр)

ზედს.

წითელი ოქრო
არს.

გამდნარი

ოქრო

(дэгуагъэр)
(дэгуагъэр)

დინ.

გარდამ.

შეღება მასთან ერთად
დინ.

გარდამ.

გაიხადა მასთან ერთად

дыщысыгъ (дыщэсы)

დინ.

დაჯდა მასთან ერთად

დინ. გარდამ.

1.

(дэгузажъо)

დინ.

იჩქარა

შეწყუხდა

მასთან

1.

ერთად.

2.

დაიღალა მასთან ერთად

дэгупсыгу (дэгупсыгур)

წაიღო მასთან ერთად. 2. გააღო
მასთან ერთად

გარდაუვ.

1.

იყო, იცხოვრა მასთან ერთად

дыIуихыгъ (дыIуехы)

დინ. გარდაუვ.

дэгумэкIыгъ (дэгумэкIы) დინ. გარდაუვ.

дыщыхьагъ (дыщэхьэ) დინ. მიაკრა
დინ. გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

დაიგვიანა მასთან ერთად

дэгузэжъуагъ
გარდაუვ.

სავსე,

გაბრაზდა მასთან ერთად

дэгужъуагъ (дэгужъо)

дыщихыгъ (дыщехы)

მიმღ.

ამოვსებული

дэгубжыгъ (дэгубжы)
(дыщефэ)

ზედს.

დამარცხებული

дэгуагъ2

дышъэпс (дышъэпсыр)

дыщыIагъ (дыщэIэ)

დინ. გარდაუვ.

დავარდა

ოქროსფერი

дыщифагъ

შეუვიდა

შეფრინდა

дышл (дышлэр, дышлэхэр) არს. ხელნა

дышъэплъ

დინ. გარდაუვ.

дэбзэен (дэбзэеныр) მასდ. ლოკვა

дычIэкIыгъ (дычIэкIы)

არს.

გამოჭრა

დინ. გარდაუვ.

(მასთან ერთად)

дэбзагъ2 (дэбзэ)

შეჭამა მასთან

ნაცვ.

გარდაუვ.

дэ (дэр, дэхэр) არს. კაკალი
дэбзагъ1 (дэбзэ)

უჩვენებს უწინ

ნაცვ.

დინ.

მივიდა მასთან ერთად

იმუშავა მასთან ერთად

дыхэм (дыхэр)

дыIухьагъ (дыIохьэ)

არს.

ძალიან

ყრუ

дэгупщысагъ
გარდაუვ.

(дэгупшысэ)

დინ.

იფიქრა მასთან ერთად
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дэгушIуагъ (дэгушIо)

დინ.

გარდაუვ.

дэдай (дэдаир, дэдайхэр)

გაიხარა მასთან ერთად

дэгущыIагъ (дэгущыIэ)

დინ. გარდაუვ.

(дэгуIэ)

დინ.

გარდაუვ.

дэгъырзыгъ (дэгырзы)

დინ. გარდაუვ.

дэгъалъ (дэгъалъэр, дэгъалъэхэр)

არს.

საკარაქე

გარდაუვ.

(და)ართო მასთან ერთად
მასდ.

დართვა

მასთან ერთად

дэечы (дэечыр, дэечхэр)

არს.

თხილის

წკნელი

дэгъодащ (дэгъодащэр, дэгъодэщэхэр)
ნაკლი
(дэгъуалъхьэ)

დინ.

დაწვა
დინ. გარდაუვ.

დაწვა მასთან ერთად

дэгъукIыгъ (дэгъукIы)

დინ.

გარდაუვ.

(дэжъо)

დინ.

გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

дэжъыгъ (дэжъы) დინ. გარდაუვ. ერთად
დაბერდნენ

дэгъыгъ (дэгъы)

იტირა

დინ. გარდაუვ.

მასთან ერთად

дэжъый (дэжъыер, дэжъыехэр)

არს.

თხილი
(дэгъэзыягъор)

არს.

აღმართა

дэжъыхьагъ (дэжъыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

შეიწვა

дэгъэкIын (дэгъэкIыныр)

მასდ.

1.

გამოშვება. 2. შეყოფა. 3. გატარება
(მაგ., ხორცისა ხორცსაკეპში)
მიმღ.

дэжъэгъуагъ (дэжъагъо)
დაიბრაწა

გაყოფილი,

дэжь თანდ. თან
дэжьыгъэ (мэдэжьы)

дэгъэнэн (дэгъэнэныр)

მასდ.

დინ. გარდაუვ.

дэжъан (дэжъэныр) მას. ერთად შეწვა

გარჭობილი
გაყოფა,

გარჭობა

დინ.

გარდაუვ.

გაფრინდა

дэзыгъ (дэзы) დინ. გარდაუვ. ამოვარდა

дэгъэчъ (дэгъэчъыр, дэгъэчъхэр)

არს.

(გამოსაწევი) ყუთი

дэд (дэдэр, дэдэхэр)

дэзыгъэр

(дэзырэр)

მიმღ.

ამოვარდნილი
ნაწ.

ძალიან,

სწორედ

дэдагъ (дадэ)

(дэжъо)

ერთად მოიხარშა

დაშრა

дэгъэнагъ

ერთად

ერთად ხნავდნენ

дэжъуагъ2

дэгъу (дэгъур, дэгъухэр) ზედს. კარგი

დინ. გარდაუვ.

შეიწვა

дэжъуагъ1

дэгъолъыгъ (дэгъолъы)

дэгъэзыягъо

дэжагъ (дэжэ) დინ. გარდაუვ. ამოგლიჯა
дэжъагъ (дэжъэ)

дэгъолъхьагъ
გარდაუვ.

დინ.

дэдзагъ (дэдзагъэр) სტატ. დაიხურა

(და)იკვნესა მასთან ერთად

არს.

(дэджы)

дэджын (дэджыныр)

განიცადა მასთან ერთად

ლამაზი

არს.

სათამაშო (ბავშვის ენაზე)

дэджыгъ

დაელაპარაკა

дэгуIагъ

მასთან ერთად

дэзэуагъ (дэзао)

დინ. გარდაუვ.

იომა

მასთან ერთად
დინ. გარდაუვ.

(შე)კერა

дазэщыхьагъ

(дэзэщыхьэ)

დინ.
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გარდაუვ.

მოიწყინა

дэкIыгъ (дэкIы)

дэи (дэир, дэихэр) ზედს. ცუდი

1.

გარდაუვ.

გამოვიდა. 2. ავიდა

дай-жъой ზედს. ცუდი

дэкIыгъо (дэкIыгъор, дэкIыгъохэр) არს.

дэкощыгъ (дэкощы)

დინ.

გარდაუვ.

გადასასვლელი, უღელტეხილი

дэкIыжьыгъ (дэкIыжьы)

გადაინაცვლა

дэкуагъ (дэкуагъэр, дэкуагъэхэр)

მიმღ.

дэкъац (дэкъацэр, дэкъацэхэр) არს. მაშა
дэкъыхьагъ (дэкъыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

გაემგზავრა

дэкIыжьын

შედებული, შეტენილი

(дэкIыжьыныр)

მასდ.

გამოსვლა, გამგზავრება

дэкIын (дэкIыныр)

1. ასვლა. 2.

მასდ.

გამოსვლა, გამგზავრება

გასულელდა

дэкIагъ (дэкIэ) დინ. გარდაუვ. ჩაიღვარა
дэкIодагь (дэкIуадэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

дэлэбыхьагъ (дэлэбыхьэ) დინ. გარდაუვ.
დასველდა

дэлэжьагъ (дэлажьэ)

დაიკარგა. 2. გაქრა

дэкIодыгъ (дэкIоды)

დინ. გარდაუვ.

1.

დაიკარგა მასთან ერთად. 2. გააფუჭა
(дэкIодыкIы)

დინ.

აღზარდა

дэкIегъу-дэкIегъоу

ზმნის.

რიგრიგობით

1. წასვლა

მასთან ერთად. 2. გათხოვება

дэкIотагъ (дэкIуатэ)

დინ.

дэкIотэн (дэкIотэныр) მასდ. გაცილება
დინ.

გარდაუვ.

ავიდა

дэкIошъагъ (дэкIуашъэ)

ავიდა. 2. მივიდა

დინ.

1.

არს.

დრო.

2.

ერთჯერადი ჩალაგება

дэлъхьан (дэлъхьаныр)
дэлъыгъ (дэлъ)

ჩადება,

მასდ.

1.

სტატ.

იწვა. 2.

იმყოფებოდა. 3. ჩაცმული იყო. 4.

дэлъын (дэлъыныр)

მასდ.

გარდაუვ.

1.

1. წოლა. 2.

ყოფნა. 3. ქონა

дэлъыхъуагъ (дэлъыхъо) დინ. გარდაუვ.
ეძება მასთან ერთად
დინ.

გარდაუვ.

შეირბინა

дэлъэдэжьыгъ
დინ. გარდაუვ.

შეიპარა

дэкIоягъ (дэкIуае)

ჩალაგების

дэлъэдагъ (дэлъадэ)
დინ. გარდაუვ.

შეიპარა

дэкIошъыгъ (дэкIошъы)

(дэлъхьагъур)

იყო
გარდაუვ.

გააცილა

дэкIотэягъ (дэкIотае)

გარდაუვ.

ჩალაგება, ჩაწყობა

дэкIоен (дэкIоеныр) მასდ. ასვლა
მასდ.

დინ.

იქანავა
ჩადების,

дэкIо-дэушъэу ზმნის. ჩორთით

дэкIон (дэкIоныр)

(дэлэлы)

дэлъхьагъу

გარდაუვ. დაიკარგა

1.

დინ. გარდაუვ.

იმუშავა, იშრომა მასან ერთად. 2.

дэлэлыгъ

მასთან ერთად

дэIодыкIыгъ

დინ.

გარდაუვ.

(дэлъэдэжьы)

დინ.

ისევ შეირბინა

дэлъэдэн (дэлъэдэныр) მასდ. შერბენა
дэлъэежьыгъ

(дэлъэежьы)

დინ.
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გარდაუვ.

შეფრთხიალდა (ქათამი)

дэлъэкIыхьагъ
გარდაუვ.

(дэлъэкIыхьэ)

дэоягъ (дэуае)
დინ.

ამოწმინდა
დინ. გარდაუვ.

მხიარულად

1.

დაფრინავდა,

სიხარულით

მიიღო.

2.

თავს

ევლებოდა, თავს დასტრიალებდა

дэлъэрэзэн

მასდ.

1.

მხიარულად

შემოვლება
დინ.

გარდაუვ.

ითხოვა მასთან ერთად
დინ. გარდაუვ.

მოკვდა

მასთან ერთად

дэлIагъ (дэлIэ)
2

დინ. გარდაუვ.

მოშივდა

მასთან ერთად

дэлIыкIыгъ (дэлIыкIы)
дэлIыхьагъ (дэлIыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

მოკვდა. 2. დაიმშა

გარდაუვ.

(дэмэхыхьэ)

გული წაუვიდა

(дэнагъор)

ზედს.

გარდაუვ.

дэплъыгъ

(дэплъы)

დინ.

გარდაუვ.

შეიხედა, გაიხედა
დინ. გარდაუვ.

აიხედა

дэпсынкIагъ (дэпсынкIэ) დინ. გარდაუვ.
აჩქარდა

дэпсыхагъ (дэпсыхэ)

დინ.

გარდაუვ.

ჩამოქვეითდა
(дэпсэу)

დინ.

გარდაუვ.

იცხოვრა მასთან ერთად

дэпсэун (дэпсэуныр)

მასთან

მასდ.

ერთად ცხოვრება
(дэпшы)

დინ.

გარდაუვ.

გამოძვრა, გაძვრა
(дэпшыхьэ)

დინ.

დაიღალა

дэпшIэпшIыкIыгъ (дэпшIэпшIыкIы)
ღია

დინ.

ირეოდა,

გარდაუვ.

ფუთფუთებდა

дэнапI (дэнапIэр, дэнапIэхэр)

არს.

აბრეშუმის ქვეშაგები

дэпщылIыгъ (дэпщылIы) დინ. გარდაუვ.
დაემონა

дэнылъ (дэнылъэр, дэнылъэхэр)

არს.

სანემსე

дэпыджагъ (дэпыджэ)

დინ. გარდაუვ.

ჩაასო, ჩაარჭო
(дэнэфыр,

дэнэфхэр)

არს.

თეთრი აბრეშუმი

дэон (дэоныр)

მასდ.

дзпэмагъ

(дэпамэ)

დინ.

გარდაუვ.

დასუნა

дэон1 (дэоныр) მასდ. გასამართლება
შერბენა

დინ.

გადახტა

გარდაუვ.

ყავისფერი

2

(дэпкIэ)

дэпшъыхьагъ

дэнагъ (дэнэ) დინ. გარდაუვ. გაიჭედა

дэнэфы

дэпкIагъ

дэпшыгъ
დინ.

дэн (дэныр) მასდ. შეკერვა
дэнагъо

არს.

კედელი

дэпсэугъ
დინ. გარდაუვ.

გარდაიცვალა, ამოწყდა

дэмэхыхьагъ

дэпкъхэр)

дэплъыягъ (дэплъые)

(делъIо)

дэлIагъ1 (дэлIэ)

(дэпкъыр,

дэпкIэягъ (дэпкIае) დინ. გარდაუვ. ახტა

ფრენა, სიხარულით მიღება. 2. თავს

дэлъэIуагъ

1. მაღლა

ისროლა, აისროლა. 2. მიუგდო

дэпкъы

дэлъэIуагъ (дэлъаIо)

დინ. გარდაუვ.

1. გასროლა. 2.

дэстыгъ (дэсты)

დინ. გარდაუვ.

დაიწვა

მასთან ერთად

дэстыхьагъ (дэстыхьэ)

დინ. გარდაუვ.
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დაიწვა

дэтIысын (дэтIысыныр)

дэсыгъ (дэс) დინ. გარდაუვ. დაჯდა
дэтумыкIыгъ
გარდაუვ.

ერთად დაჯდომა

(дэтумыкIы)

დინ.

გაქრა
დაწერა

დინ. გარდაუვ.

მასთან ერთად
(дэтхъэ)

დინ.

გარდაუვ.

ერთად

дэтIэн (дэтIэныр)

дэтхъугъ1

მასთან ერთად

дэтIэтIагъ (дэтIатIэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

მოხარშა მასთან ერთად. 2. გაჟონა

(дэтхъу)

დინ.

გადააგდო. 2. შეიჭრა, შეირბინა

გარდაუვ.

გაჭაღარავდა მასთან ერთად

дэтхъын

(мэдао)

მასდ.

გამოგლეჯა

გარდაუვ.

дэубагъ2

(дэубагъэр)

გატენა,

დინ.

დატენა

дэтхъытхъыгъ

(дэтхъытхъы)

დინ.

აჩქარდა
მასდ.

მხიარულება, ნეტარება

дэтхьэкIыхьагъ

дэугъ (дэу) დინ. გარდაუვ. გაისროლა
дэуджыгъ (дэуджы)

(дэтхъэныр)

(дэтхьэкIыхьагъэр)

дэтыгъ (дэт) სტატ. 1. იდგა. 2. იყო

ჩავარდა მასთან ერთად
(дэукIы)

დაიღალა

дэтын (дэтыныр) მასდ. დგომა

дэулъыихьагъ
გარდაუვ.

გარდაუვ.

თხარა

დინ. გარდაუვ.

дэтIысхьагъ (дэтIыысхьэ) დინ. გარდაუვ.
(дэтIысхьаныр)

მასდ.

მასდ.

1. გასროლა. 2.

შევარდა
1.

გამდიდრდა.

дэунэзыхьагъ
გარდაუვ.

დაჯდომა
დაჯდა მასთან ერთად

დინ.

დინ. გარდაუვ.

2.

გამდიდრდა

მასთან ერთად

დაჯდა მასთან ერთად

დინ.

დინ. გარდაუვ.

(дэулъыихьэ)

дэунэгъуагъ (дэунагъо)

მასთან ერთად

(дэтIысы)

გარდაუვ.

დაჟანგდა, დაიჟანგა

дэун (дэуныр)

ადგა მასთან ერთად

дэтIагъ (дэтIэ)

დინ.

дэулэухьагъ (дэулэухьэ)

იქურდა მასთან ერთად

დინ.

დინ. გარდაუვ.

გაისროლა

დინ. გარდაუვ.

дэтэджыгь (дэтэджы)

გარდაუვ.

იცეკვა მასთან ერთად

дэукIыгъ

дэтыгъуагъ (дэтыгъо)

დინ.

дэукIорэягъ (дэукIорае)

დაბანა, დარეცხა

дэтIыысхьан

დინ.

дэубагъ1 (дэубэ) დინ. გარდაუვ. იგინა

(дэтхъыныр)

дэтхъэн

дэуагъэ

გასამართლდა

дэтхъугъ2 მიმღ. გათხრილი

дэтIсыгъ

მასდ.

дэуагъ (дао) დინ. გარდაუვ. 1. გაისროლა,

дэтхъон (дэтхъоныр) მასდ. აძვრომა

სტატ.

დინ. გარდაუვ.

თხრა

ნეტარებდა, მხიარულად იყო მასთან

გარდაუვ.

дэтIыхьагъ (дэтIыхьэ)
გათხარა

дэтхагъ (датхэ)
дэтхъагъ

მასთან

მასდ.

გარდაუვ.

(дэунэзыхьэ)

დინ.

თავბრუ დაეხვა

дэунэхъуагъ (дэунахъо)

დინ. გარდაუვ.

გაღარიბდა, გაკოტრდა
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дэупэрэбжьагъ (дэупэрабжьэ)

დინ.

გადაწვა, გადაბუგა მასთან

გარდაუვ.

ერთად

джан (джанэр, джанэхэр)

არს.

პერანგი,

კაბა

дэутхагъ

(дэутхэ)

დინ.

გარდაუვ.

ჩააწვეთა
გამოტეხა
ერთად.

დინ. გარდაუვ.

2.

გათავხედდა

მასთან ერთად

გარდაუვ.

დინ.

ხელის ფათურით მოძებნა

дэIэпыIагъ

(дэIэпыIэныр)

მზვერავი

дэIэсыхьагъ (дэIэсыхьэ)
1. მიჩუმდა. 2. შეეგუა

(джаурыр,

джаурхэр)

ы-джахьыгъ (е-джахьы)

დინ. გარდამ.

(джахьыныр)

джахьын

джабгъу (джабгъур) არს. მარჯვენა

джацы (джацыр)

მასდ.

არს.

საღამო,

მწუხრი (დაახლ. 9 საათი)

джагъохэр)

არს.

არაკეთილმოსურნე

джашъо (джашъор, джашъохэр)

ზედს.

1. შიშველი, მელოტი. 2. ღარიბი

джагъэ (ма-джэ) დინ. გარდაუვ. იყვირა

джаущтау ზმნის. ასე, ამგვარად

джадэ

джащыгъум ზმნის. მაშინ

джадэхэр)

ზედს.

ძალიან დიდი, უზარმაზარი

джомарт (джомартыр) ზედს. გულუხვი

джае (джаер, джаехэр) არს. ლოქო

джор (джорэр, джорхэр) არს. ჯვარი

джаз (джазыр, джазхэр) არს. ჯაზი

джормэ (джормэр, джормэхэр)

джакIо (джакIор) არს. მრთველი

джур!

джал (джалэр) არს. ფაფარი

(жьур!)

შორისდ.

დოღის

დაწყების სიგნალი

(джамбырыур,
არს.

არს.

ჩერქეზული ძეხვი

джыкIэ არს. დართვის საშუალება

джамбырыухэр)

მასდ.

(და)მარცვლა, გამარგვლა
1.

გარდაუვ.

დაუძახა. 2. წაიკითხა

джамбырыу

არს.

დამარცვლა

джа (джар, джахэр) ნაცვ. ის

(джагъор,

джаур

джаущтэу ზმნის. ამრიგად

დინ. გარდაუვ.

დინ.

джау ზმნის. 1. იქ. 2. ასე

გიაური

дэIэпыIэн მასდ. დახმარება

(джадэр,

არს.

джаузэ ზმნის. ასე, ამრიგად

დინ.

დაეხმარა

е-джагъ (е-джэ)

джасус (джасусыр, джасусхэр)

джасэ (джасэр) არს. იარაღის სახეობა

дэIэблъэбыхьагъ (дэутэшъухьэ)
გარდაუვ.

джаргъэн (джаргъэныр) ზედს. ოჩანი
джары აი

дэутэшъуагъ (дэуташъо)
მასთან

джарары ზმნს. აი, ამიტომ; ამიტომ;
ასე რომ

дзутын (дэутыныр) მასდ. გამომტვრევა,

джагъ

საშალი

სჭვალი,

შურუპი

джамбрыугъаз (джамбрыугъазэр)

джурт (джьуртыр, джьуртхэр)

არს.

ებრაელი

джыгыт (джыгытыр, джыгытхэр)

არს.

არს.

40

მხედარი, მამაცი, ვაჟკაცი, ჯიგიტი

джыгъо (джыгъор) არს. რთვის დრო
джыгъо-джыгъоу

არს.

ზმნის.

რიგრიგობით (რთვის დროს)

джылхэр)

არს.

(джынапцIэр,

სული
джынджыфхэр)

(джынджыфыр,
ცხენის

არს.

джынэжъ (джынэжъыр, джынэжъхэр)

джэгун (джэгуныр) მასდ. თამაში
джагуапI

(джэгъуапIэр,

джынауз (джынэузыр) ზედს. 1. გიჟი. 2.

საზიზღარი

джэдыгу (джэдыгур, джэдыгухэр)

არს.

джэдыгушI

(джэдыгушIэр,

джэдыгушIэхэр) არს. ქურქის ოსტატი
დაუცურდა

джэлэн მასდ. ფეხის დაცურება

ფიცხი

джынэфы (джынэфыр, джынэфхэр)
თეთრი ჯინი, კეთილი სული

джэмышх (джэмышхыр, джэмышххэр)
არს.

джыры ზმნის. ახლა

კოვზი

джэмышхышI

джырэблагъ ზმნის. ახლახან

джэмышхышIэхэр)

джырыкIэ ზმნის. ჯერჯერობით

ოსტატი

джыуап (джыуапыр, джыуапхэр)

არს.

არს.

კოვზის

джэнабгъ (джэнабгъэр, джэнабгъэхэр)
არს.

დახმარება, მხარდაჭერა
(джэголъэжъыр,

джэголъэжъхэр) ზედს. ცუდი, ავი

საყელო

джэндыгъэ (мэджэнды)

დინ. გარდაუვ.

დაეცა

джэнджэш (джэнджэшыр) არს. ეჭვი

კაცი

джэгу1 (джэгур, джэгухэр)

(джэмышхышIэр,

джэн (джэныр) მასდ. ყვირილი

джырапшIэ ზმნის. ახლავე

არს.

თამაში,

ლხინი, მოლხენა

джэгу2 (джэгур, джэгухэр) არს. კერია
джэгуакIу (джэгуакIор, джэгуакIохэр)
არს.

საძაგელი,

ზედს.

джэлагъэ (мэджалэ) დინ. გარდაუვ. ფეხი

ეშმაკი

джэголъэжъ

არს.

ქურქი

джынэ (джынэр, джынэхэр) არს. სული

არს.

არს.

джэгул (джэгулэр, джэгулэхэр)

джэгъуапIэхэр)

ზღაპრული ჯიში

არს.

1.

ცელქი, ანცი

джынапцIэхэр) არს. შავი ეშმაკი, ავი

джынджыф

დინ. გარდაუვ.

თამაშის წესი, მანერა

თორმეტწლიანი წელთაღრიცხვა

джынапцIэ

джэгугъэ (мэджэгу)

джэгукIэ (джэгукIэр, джэгукIэхэр)

джыдэд ზმნის. ახლა
(джылыр,

1. სათამაშო. 2. უვარგისი

ითამაშა. 2. განათდა

джыгъэ (джыгъэр) არს. ნართი
джыл

джагуалъ (джэгуалъэр, джэгуалъэхэр)

მოხეტიალე მსახიობი, ბერიკა

е-джэнджэшыгъ (е-джэнджэшы)
გარდაუვ.

დინ.

1. დაეჭვდა. 2. დაეთათბირა

джэнджэшэгъу

(джэнджэшэгъур,

джэнджэшэгъухэр) არს. მრჩეველი

джэнчгын (джэнчгыныр) არს. ლობიოს
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სოუსი

ლოქოს კუდი

дженчы (джэнчыр, джэнчхэр)

არს.

джэяш (джэяшэр, джэяшэхэр)

ლობიო

ლოქოს მეთევზე

джэнчыдзы

(джэнчыдзыр,

джэнчыдзхэр)

(джэнчыпсыр)

არს.

дзапэ (дзапэр) არს. ავანგარდი
ы-дзыгъ

არს.

კერიის

гъончэджыр,

დინ.

გარდამ.

1.

დადო (კვერცხი). 4. მიუგდო

дзыгъо-дзыгъу

джэнэ-гъочэндж

(джэнэджэнэ-гъончэджхэр)

ზმნის.

რიგრიგობით

(სროლა)

дзыгъэ (дзыгъэр)

თეთრეული

მიმღ.

მიგდებული

(ბავშვი)

джэнэжъ (джэнэжъыр, джэнэжъхэр)

дзын (дзыныр) 1. გადაგდება. 2.

შიგნეული, შიგნეულობა

მიგდება

джэнэт (джэнэтыр) არს. სამოთხე
(джэрджэрыр)

дзыо (дзыор, дзыохэр) არს. ტომარა
არს.

дзыуачI (дзыуачIэр, дзыуачIэхэр)

ნებისყოფა

არს.

ტომრის ძირი

джэрз (джэрзыр) არს. ბრინჯაო
джэрпэджэжь (джэрпэджэжьыр)

дзэ (дзэр, дзэхэр) არს. ჯარი, არმია
არს.

ექო

джэрыуакIу (джэрыуакIор, джэрыуакIохэр) არს. მისაბმელი, ბარბაცა

джэрышI (джэрышIэр, джэрышIэхэр)
არს.

(е-дзы)

ისროლა. 2. ცეცხლი გაუჩინა. 3.

პირი

джэрджэр

არს.

ახალწვეული

ლობიოს მარცვალი

джэныкъу (джэныкъор)

არს.

дзакIохэр)

дзон (дзоныр) მასდ. დაგუბება

джэнчыц (джэнчыцэр, джэнчыцэхэр)

არს.

(дзакIор,

дзакIэ (дзакIэр) არს. არიერგრადი

ლობიოს სუპი

არს.

дзакIо

ლობიოზე

არს.

მკითხავი

джэнчыпсы

არს.

საძუე

джэуап (джэуапыр, джэуапхэр)

дзэку (дзэкур, дзэкухэр) არს. საზიდარი
дзэлI

(дзэлIыр,

дзэлIхэр)

არს.

ჯარისკაცი

дзэпащ (дзэпащэр, дзэпащэхэр)

არს.

მეთაური

дзэшы
არს.

(дзэшыр,

дзэшыхэр)

არს.

საბრძოლო ცხენი

პასუხი

джэфы (джэфыр, джэфхэр)

ზედს.

ღია

ნაცრისფერი

Е

джэхашъу (джэхэшъогур) არს. იატაკი
джэхьнэмы

(джэхьнэмыр)

არს.

е კავშ. ან

ჯოჯოხეთი

джэякI (джэякIэр, джэякIэхэр)

е (ер) არს. ბოროტება, უბედურება

არს.

ебагъ (ебэ)

დინ. გარდაუვ.

ალმაცერად
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შეხედა

ебэугъ (ебэу) დინ. გარდაუვ. აკოცა

ебгыгъ (ебгы) დინ. გარდაუვ. დაწყევლა

ебэун (ебэуныр) მასდ. კოცნა

ебгъагъ

егоон (егооныр) მასდ. ვნება

(ебгъэ)

დინ.

გარდაუვ.

გაბრაზდა, გაჯავრდა

егопагъ

ебгъукIуагъ (ебгъукIо)

დინ. გარდაუვ.

გვერდი აუარა

(ебгъэи)

გარდაუვ.

დინ.

გარდაუვ.

(ебжьыбжьы)

დინ.

ევლებოდა, უვლიდა

угуцэфагъ (егуцафэ)

დინ.

егуцэфэн (егуцэфэныр)

ебзагъ (ебзэ) დინ. გარდაუვ. მოაჭრა

გარდაუვ.

егушIугъ

ебзэн (ебзэныр) მასდ. მოჭრა
еблэгъагъ (еблагъэ)

მასდ.

ეჭვი

აიღო

ебзэигъ (ебзэи) დინ. გარდაუვ. გალოკა

(егушIу)

დინ.

გარდაუვ.

გულით მოეკიდა

დინ. გარდაუვ.

1.

შეუარა, ესტუმრა. 2. მიუახლოვდა
(еблэгъэныр)

егыигъ

(егыи)

დინ.

გარდაუვ.

უსაყვედურა

მასდ.

სტუმრობა

егыин (егыиныр) მასდ. საყვედური
егъашI

еблэми ნაწ. თუ უნდა

(егъашIэр)

მთელი

არს.

სიცოცხლე

ебыбылIагъ (ебыбылIэ)

დინ. გარდაუვ.

მიფრინდა

егъэшIи ზმნის. არასოდეს
егъашIэм ზმნის. მუდამ, მარადჟამ

ебыбэхыгъ (ебыбэхы)

დინ. გარდაუვ.

ჩაფრინდა

егъу (егъур) არს. მოწინააღმდეგე
егъугъ (егъу)

ебэкъон (ебэкъоныр) მასდ. გადააბიჯა
(ебакъо)

დინ.

გარდაუვ.

გადააბიჯა

ебэкIыгъ

თავს

იეჭვა, ეჭვი აიღო

ебз (ебзыр) არს. ნაკელი

ебэкъуагъ

დინ. გარდაუვ.

егугъун (егугъуныр) მასდ. მოვლა

დაიწვა

еблэгъэн

გარდაუვ.

ასიამოვნა

егугъугъ (егугъу)

შეიკრიბნენ, შემოიკრიბა

ебжьыбжьыгъ

დინ.

егоуагъ (егуао) დინ. გარდაუვ. ავნო

ебгъэн (ебгъэныр) მასდ. გაბრაზება
ебгъэигъ

(егуапэ)

დინ. გარდაუვ.

შეებრალა,

შეეცოდა

егъулIагъ (егъулIэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

შეახმა, მიახმა. 2. დაიტანჯა, ჩამოხმა
(ебэкIы)

დინ.

გარდაუვ.

გადააჭარბა

егъумыгъугъ

ебэн მასდ. გადახრა

გარდაუვ.

ебэнджыгъ (ебэнджы)

დინ. გარდაუვ.

დაეცა

ебэныгъ (ебэны)

егъулIэн მასდ. მიხმობა, შეხმობა
(егъумыгъу)

დინ.

ჩასჩურჩულა, ჩუმად უთხრა

егъэжьапIэ

(егъэжьапIэр,

егъэжьапIэхэр) არს. დასაწყისი
დინ.

გარდაუვ.

იბრძოლა, იჭიდავა. 2. დაიჭირა

1.

егъэзыгъ (егъэзыгъэр, егъэзыгъэхэр)
მიმღ.

იძულებული, დათრგუნული
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егъэзыпIэ

(егъэзыпIэр)

არს.

თავშესაფარი

еджэн (еджэныр)

(егъэзыхыгъор,

егъэзыхыгъохэр) არს. 1. დაღმართი. 2.
ცუდი დროება

еджэнджэшын
მასდ.

(еджэнджэшыныр)

1. დაეჭვება. 2. დათათბირება

еджэпIэшхо

(еджэпIэшхор,

егъэлыегъащэу ზმნის. ძალიან

еджэпIэшхохэр)

егъэлыягъэу ზმნის. მეტისმეტად

უნივერსიტეტი

(егъэпкIыныр)

მასდ.

გალანძღა, გული ატკინა

едэон (едэоныр) მასდ. 1. გასამართლება
2. ვაჭრობა
გარდაუვ.

1.

გასამართლდა. 2. ივაჭრა

едэхэшIагъ (едэхашIэ)

(едэхэшIэныр)

едэIугъ (едэIу) დინ. გარდაუვ. 1. უსმინა.
2. მოესმა

დინ.

გარდაუვ.

1.

წაიკითხა. 2. ისწავლა. 3. დაუძახა

еджакIо სასწავლებლად, სწავლა

მიმღ.

ჩამოკიდებულია,

ჩამოიკიდა

ежагъ (ежэ) დინ. გარდაუვ. დაელოდა
ежэдэуагъ (ежэдао)

დინ. გარდაუვ.

1.

აღვირს მოსწია. 2. ხელი შეუშალა
ეთქვა რამე
დინ.

გარდაუვ.

მიიწვა
დინ. გარდაუვ.

1.

მიუმღერა. 2. დაეთანხმა

ежь (ежьыр, ежьхэр) ნაცვ. თვითონ
ежьагъ (ежьэ)

დინ. გარდაუვ.

1. დაიძრა.

ежьэшхъо

(ежэшъор)

მცენარის

სახელწოდება

ежьашъо

(ежьашъор)

ежьыр-ежьырэу ზმნის. თვითონ

еджэгъэшху

ежьэжьыгъ (ежьэжьы)

(еджэгъэшхор,

ზედს.

ფერფლისფერი

еджакIэ (еджакIэр) არს. სიგელი
еджэгъэшхохэр) არს. მეცნიერი

არს.

2. დაიწყო

едэIун (едэIуныр) მასდ. მოსმენა
(еджэ)

სტატ.

ежъыуагъ (ежъыу)
მასდ.

მოფერება

еджагъ

(едзылIагъэр)

ежъылIагъ (ежъылIэ)

დინ. გარდაუვ.

მოეფარა

едэхашIэн

ტომის

დაგდებული (ახლოს)

едзэкIыгъ
გარდაუვ.

უჩხვლიტა, ატაკა

დინ.

ჩერქეზი

едзылIагъ

დინ. გარდაუვ.

დინ.

იეჯერხვაელი

ნაწილი, მოქმედება (პუსისა)

едагъ (едэ) დინ. გარდაუვ. გამოარჩია

(едысы)

არს.

едзыгъо (едзыгъор, едзыгъохэр)

егъэтын მასდ. ჩაკეტვა

(едао)

еджэркъуаехэр)

წარმომადგენელი)

егъэтыгъ სტატ. ჩაკეტილია

едауагъ

(еджэркъуаер,

(ერთერთი

მიკვრა, მიწებება

едыргъыгъ (едыргъы)

ინსტიტუტი,

არს.

еджэркъуай

егъэн (егъэныр) არს. ამტანი, ჯიშიანი

едысыгъ

1. კითხვა. 2.

სწავლა

егъэзыхыгъу

егъэпкIын

არს.

დინ. გარდაუვ.

გამოეშურა
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ежьэжьын (ежьэжьыныр)

მასდ.

უკან

დაბრუნება

езэгъыгъ (езэгъы)

დინ.

елъагъ (елъэ) დინ. გარდაუვ. გადახტა

გარდაუვ.

1.

დაეთანხმა. 2. მოელაპარაკა
მიდგომა, მისადგომი

ჭიდაობა

езэуагъ

(елъэдэкъао)

დინ.

ქუსლით მიარტყა

елъэкIоныгъ (елъэкIоны) დინ. გარდაუვ.
ნაბიჯს აუჩქარა

1. ბრძოლა. 2.

მასდ.

елъэдэкъэуагъ
გარდაუვ.

езэгъыпIэ (езэгъыпIэр, езэгъыпIэхэр)
езэон (еззоныр)

უცაბედად,

ზმნის.

ელვისებურად

ежэпсы (ежьэпсыр) არს. თუთქი

არს.

елбэтэу

елъэпсэуагъ (елъэпсао)

დინ. გარდაუვ.

1. მოჭრა. 2. დასცინა გესლიანი

(езао)

დინ.

1.

გარდაუვ.

елъэпэкIэуагъ

ებრძოლა. 2. ეჭიდავა

езэщыгъ (езэщы)

სიტყვით

დინ.

გარდაუვ.

1.

გარდაუვ.

(елъэпэкIао)

ფეხის წვერით დაარტყა

елъэпэуагъ (елъэпао)

დაღონდა. 2. მოსწყინდა

езэщын (езэщыныр) მასდ. 1. დაღონება.

დინ.

დინ.

გარდაუვ.

წაიბორძიკა

елъэрыхьэкIыгъ (елъэрыхьэкIы)

2. მოწყენა

ей შორისდ. გამოხატავს აღტაცებას

გარდაუვ.

დინ.

გადააჭარბა

екъу (екъур) არს. ცოხნა, საცოხნელი

елъэIугъ (елъэIу) დინ. გარდაუვ. სთხოვა

екIагъ (екIагъэр) მიმღ. გაღარიბებული

емлыч

екIапсIэ (екIапцIэр)

არს.

თხმელა.

(екIуалIэ)

დინ.

გარდაუვ.

არს.

ზედს.

ულამაზო,

სამარცხვინო (საქციელი)

емын (емынэр) არს. ქოლერა

მივიდა

екIотылIагъ (екIотылIэ)

დინ. გარდაუვ.

екIошъагугъ

(екIуашъэрэр)

დინ.

екIугъ (екIу) დინ. გარდაუვ. შეიკრიბნენ,
екIыбэуагъ (екIыбао)

დინ.

გარდაუვ.

გამაძლიერებელი

არს.

შაფს.

енэб (енэбыр, енэбхэр) არს. გვიმრა
(енэгуе)

დინ.

გარდაუვ.

შეეშინდა, ივარაუდა

енэгуягъо (енэгуягъор) ზმნის. ალბათ

მხარზე ხელი დაჰკრა

екIыгъ (екIы) დინ. გარდაუვ. გააფუჭა
დინ.

енэжъыгъ

გარდაუვ.

(енэжы)

დინ.

გარდაუვ.

ნერწვყი წამოუვიდა

енэкъокъугъ (енэкъокъу) დინ. გარდაუვ.

მიეზარდა

екIэкIуагъ (екIакIо)

შაფს.

енчъэ (енчъэр, енчъэхэр)

енэгуягъ

დაესხნენ თავს

(екIылIэ)

ნაწ.

ობოლი

მიეპარა

екIылIагъ

емыщ

შინაარსისა

მიიწია, მიუახლოვდა

გარდაუვ.

емлычхэр)

გაუხედნავი, ველური

емыкIу (емыкIур)

მურყანი, თხმელა

екIолIагъ

(емлычыр,

დინ. გარდაუვ.

გაუარესდა. 2. ჩამოცურდა

1.

შეეჯიბრა, გაეჯიბრა

енэкIэуагъ (енэкIао)

დინ.

გარდაუვ.
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თვალი ჩაუკრა

енэпэшъоуагъ
გარდაუვ.

епцагъ (епцэ) დინ. გარდაუვ. ამოტეხა
(енэпэшъуао)

დინ.

სილა გააწნა
დინ.

გარდაუვ.

შუბლით შეეჯახა, დაეჯახა
ჰქონდა
დინ.

გარდაუვ.

გაეცნო
მორიგეობით

ზმნის.

(თიბვა)

დინ. გარდაუვ.

(еожьы)

დინ.

გარდაუვ.

დარტყმა აიცილა (იქით დაარტყა)

еолIагъ (еуалIэрэр)

დინ. გარდაუვ.

გამოხატავს

1.

უგულვებელყო

გარდაუვ.

(епэгъогъохы)

(ვაი!)

ცხვირი ჩამოუშვა, დაღონდა

დინ.

გარდაუვ.

1.

შეხედა. 2. გასინჯა

еплъэкIуагъ (еплъакIо)

(сынкIэкIы)

(епсыхы)

გარდაუვ.

(епсыхыжьы)

დინ.

მოკვდა

епхъуагъ (епхъо) დინ. გარდაუვ. ჩაავლო,
დაიჭირა
ეუხეშა

გარდაუვ.

გარდაუვ.

(епхъэшэкIы)

დინ.

გაუსწრო

епцIыжьыгъ
გარდაუვ.

(епэшIуекIо)
(епIэжъэжъы)

დინ.

სიტყვა არ გატეხა
(епIэжъэжъы)

დინ.

იფუსფუსა, იფუთფუთა
დინ.

გარდაუვ.

უჩქმიტა
დინ. გარდაუვ.

მოხიკა, დაჩხაპნა, აკენკა
(ерагъэу)

ზმნის.

ძლივს,

ძლივძლიობით

ерагэ-псэрагъу

ზმნის.

ძალით,

ძალისძალად

епхыгъ მიმღ. მიბმული

епхъэшэкIыгъ

епэсыгъ (епэсыгъэр) მიმღ. ღირსი

ерагъ

1. უკვე ჩამოქვეითდა. 2.

გარდაუვ.

1.

სურნელება,

епIэстхъыгъ (епIэстхъы)
დინ.

ჩამოქვეითდა

епсыхыжьыгъ

(епэрымэ)

епIэскIугъ (епIэскIу)
დინ.

აჩქარდა

епсыхыгъ

епэрым

епIэжъэжъыгъ
დინ. გარდაუვ.

შეათვალიერა

епсынкIэкIыгъ

დინ. გარდაუვ.

ცხვირში დაარტყა. 2. მოიგერია

епэшIуекIуагъ
დინ.

კარგად გამოიყურებოდა

еплъыгъ (еплъы)

დინ.

კეთილსურნელება

წუხილს

епкъышIокIыгъ (епкъышIокIы)

დინ. გარდაუვ.

епэмыгъ (епэмы) დინ. გარდაუვ. იყნოსა

მიეჯახა. 2. შეხვდა. 3. წაბორძიკდა
შორისდ.

1.

епыигъ (епыи) დინ. გარდაუვ. უმტრო

епэкIэуагъ (епэкъао)

еожьыгъ

გარდაუვ.

епыджыгъ (епыджы)

епэгъогъохыгъ

еогъу-еогъу

1.

გარდაუვ.

епэгэкIыгъ (епэгэкIы)

енэIосагъ (енэIуасэ)

გარდაუვ.

დინ.

უჩხვლიტა. 2. ურქინა

енэцIыгъ (енэцIы) დინ. გარდაუვ. იმედი

გარდაუვ.

(епщэ)

დაუბერა. 2. ჩაბერა

енэтIэуагъ (енэтIао)

еоой

епщагъ

ермэлы

(ермэлыр,

ермэлхэр)

არს.

სომეხი

ермэлыкъ (ермэлыкъыр, ермэлыкъхэр)
დინ.

არს.

ბაზრობა

ерыуадж (ерыуаджэр, ерыуаджэхэр)
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არს.

უსაქმური

етIыргугъ (етIыргу)

ерыгъ (ерыгъыр) ზედს. კატეგორიული,
მომთხოვნი
(ерыхь-ерышх)

არს.

ყაჩაღი, ქურდი

ерэджыб (ерэджыбэр)

თიხის

წინაღობა კერიის უკან

ძველი

არს.

етIэпсы (етIэпсыр) არს. თიხიანი წყალი
етIээугъ (етIэу)

ვაჟკაცური,

ზედს.

მამაცი

თავით

დინ. გარდაუვ.

დაარტყა

етIэф (етIэфыр) არს. ცარცი

есагъ (есэ) დინ. გარდაუვ. შეეჩვია
естылIагъ

(естылIэ)

დინ.

етIэхъугъ

გარდაუვ.

მიიწვა

есылIагъ

(есылIэ)

დინ.

დინ.

გარდაუვ.

1. დაარტყა. 2.

დინ. გარდაუვ.

еубзагъ

(еубзэ)

დინ.

გარდაუვ.

(есэжьы)

დინ.

გარდაუვ.

еугъ (еу) დინ. გარდაუვ. იგრძნო
еужьырыгъ (еужьыры)

есэний (есэныер)

არს.

ჩერქეზული

ცხენის ჯიში

ააჩქარა,

დინ. გარდაუვ.

სწრაფად,

ენერგიულად

იმოქმედა

етагъ (етэ) დინ. გარდაუვ. აჩუქა
(мэятэ)

დინ.

еукIорэикIыгъ (еукIорэикIы)

გარდაუვ.

1.

იბობოქრა, აბობოქრდა. 2. დაავადდა
(етыгъо)

დინ.

გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

етэкъохыгъ (етэкъохы) დინ. გარდაუვ. 1.
დარჩა, დაიყარა. 2. ერთად წაიქცნენ

етэкъулIагъ (етэкъулIэ)

დინ. გარდაუვ.

დაიყარა

ბჟედ.

წაიქცა

еулэлэхыгъ (еулэлэхы)

დინ. გარდაუვ.

ჩამოეკიდა

еупхъугъ

მოიპარა

(еупхъу)

დინ.

გარდაუვ.

შეასწორა

еупхъун (еупхъуныр) მასდ. შესწორება
еусагъ (еусэ) დინ. გარდაუვ. გაიფიქრა
еутыгъ1 სტატ. დათესილია, დაითესა

етIагъ (етIэ) დინ. გარდაუვ. თხარა

еутыгъ2 მიმღ. დათესილი

етIагъо (етIагъор) არს. თიხა

еутын მასდ. დათესვა

დინ.

1.

ეალერსა. 2. ეპირფერება

შეეგუა

етыгъуагъ

გარდაუვ.

დაუკრა

მიცურა

есэжьыгъ

(етIэхъу)

მოიფხანა

еуагъ (ео)

есыгъ (есы) დინ. გარდაუვ. იცურა

етIанэ

არს.

(გამაგრებული) თიხის გუნდა

იარაღის სახეობა

етагъэ

არს.

(етIэбаир)

етIэгъой (етIэгъоир, етIэгъойхэр)

ерыш (ерышыр) ზედს. შეუპოვარი

ес (есыр, есхэр)

გარდაუვ.

უბიძგა

етIэбэй

ерыхь-ерышх

დინ.

გარდაუვ.ზმნის.

შემდეგ,

შემდგომ

етIащ თიხისათვის, თიხის მოსატანად
етIупщыгъэу ზმნის. სწრაფად

еутхыгъ

სტატ.

დაშხეფებულია,

დაწინწკლულია

еутэкIыгъ (еутэкIы)

დინ.

გარდაუვ.

დაეჯახა
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еуцолIагъ (еутэкIы)

დინ. გარდაუვ.

1.

ехъуагъ (ехъо) დინ. გარდაუვ. მოქლიბა

დადგა. 2. დათანხმდა

еуцолIэжыгъ
გარდაუვ.

(еуцолIэжьы)

დინ.

აღიარა
მასდ.

აღიარება

დინ.

გარდაუვ.

ავიდა,

ехъулIагъ (ехъулIэ)

დინ. გარდაუვ.

еущъыигъ (еушъыи)

დინ.

გარდაუვ.

ехъумпIыгъ (ехъумпIы)

დინ. გარდაუვ.

ერთი ყლუპი გადაყლაპა

ехъырэхъэшагъ (ехъырэхъышэ)

დაარიგა

еуIугъ

(еуIу)

დინ.

გარდაუვ.

გარდაუვ.

დაეჭვდა

აჩქარდა

ефыжьагъэу ზმნის. სწრაფად
ефыжьын (ефыжьэныр)

მასდ.

ააჩქარა,

ехьэгъушъугъугъ
დინ. გარდაუვ.

გაეკიდა

ефыкъулIагъ

დინ.

ехъыжъауагъ (ехъыжъао) დინ. გარდაუვ.

ჩაუნისკარტა

(ефыкъулIэ)

დინ.

ехьафыгъ

(ехьагъушъугъу)

შეშურდა

(ехьафы)

დინ.

გარდაუვ.

ითხოვა, სთხოვა

დაშავდა
(ефэндыр,

ефэндхэр)

არს.

ехьщырагъу

(ехьщырагъур)

ზედს.

გადატანითი

ეფენდი

ефэхыгъ (ефэхы) დინ. გარდაუვ. დაეცა

ехьщырыгъ (ехьщыр) სტატ. ჰგავდა

ехыгъ (ехы)

ехьыхыгъ მიმღ. დანგრეული

დინ. გარდაუვ.

1. ჩამოვიდა.

ехьэкъугъ (ехьакъу)

2. წავიდა

ехъоньIэ-бжьантI

(ехъонтIэ-

бжъэнтIы) დინ. გარდაუვ. მსუბუქად
გალანძღა, გაკენწლა

ехъоныгъ

(ехъоны)

დინ.

გარდაუვ.

ехъопсагъ (ехъуапсэ)

ехьэкIо-бгъукIуагъ
დინ.

გარდაუვ.

ехыгъэр (ехырэр)

მიმღ.

ჩამოსული,

დინ.

გარდაუვ.

ისევ ჩამოვიდა

მიმღ.

1. ჩადებული. 2.

(ецэгъу)

დინ.

გარდაუვ.

გაღრღნა

ецэлышхагъ (ецэлышхэ)

დინ. გარდაუვ.

გალანძღა, გამოლანძღა

ехъоршэрэкIыгъ (ехъоршэрэкIы)

დინ.

იეშმაკა, უეშმაკა

ехъохъугъ (ехъохъу)

ტრიალებდა,

გარდაუვ.

ецэкагъ (ецакъэ) დინ. გარდაუვ. მოაჭამა

მიმავალი

ехъожьыгъ (ехыжьы)

(ехьакIо-бгъу-

გაწეული

ецэгъугъ

შეცდა

გარდაუვ.

ბრუნავდა (გარშემო)

ехьэкIыкъ

დინ.

დინ.

იყეფა
кIо)

გალანძღა, გამოლანძღა

გარდაუვ.

1.

მოასწრო. 2. ბედმა გაუღიმა

еущъыгъ (еушъы) დინ. გარდაუვ. გააჭენა

ефэнды

ехъугъ (ехъу)
აიწია

еуцолэжын (еуцолIэжьыныр)

გარდაუვ.

წარმოთქვა, გამოაცხადა

დინ.

ецIэцIагъ

(ецIацIэ)

დინ.

გარდაუვ.

უსაყვედურა
გარდაუვ.

еченды (ечэндыр) არს. ნასადილევი
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ечэпэуагъ

(ечэпао)

დინ.

გარდაუვ.

მიარტყა

ечъэжьагъ (ечъажьэ)

დინ.

გარდაუვ.

ечъэлIагъ

(ечъэлIэ)

დინ.

გარდაუვ.

1. გასწია. 2.

ечъэхыгъ

(ечъэхы)

დინ.

გარდაუვ.

დინ.

1. ითევზავა.

დინ. გარდაუვ.

გარდაუვ.

(еIушъашъэ)

ешхэ-ешьу (ешхэ-ешъор)

არს.

ლხინი

ешхъухьэшIагъ (ешхъухьэшIэ)

დინ.

ешэкIуагъ (ешхъухьашIэ)

დინ. გარდაუვ.

ешъуагъ (ешэкIуагъэр)

დინ. გარდაუვ.

გარდაუვ.

დინ.

გარდაუვ.

ჩაეჭიდა (ქვემოდან)
(еIазэ)

დინ.

1.

გარდაუვ.

უმკურნალა. 2. გამოასწორა

еIэзэкIыгъ (еIэзэкIы)

მოინადირა

დინ.

ჩაეჭიდა (გვერდიდან)

еIэзагъ

ეშმაკურად მოექცა

დინ. გარდაუვ.

იფათურა

еIэбэхыгъ (еIэбэхы)

(ჭამა-სმა)

დინ.

უჩურჩულა

еIэбэкIыгъ (еIэбэкIы)

2. ინადირა

გარდაუვ.

მიაწვა, უჯიკავა

еIэблъэбыгъ (еIэблъэбы)

ჩაირბინა

დინ. გარდაუვ.

ოდნავ დატუქსა

еIушъашъагъ

მიირბინა

ешагъ (ешэ)

еIудмыдыгъ (еIудмыды)
еIункIыгъ (еIункIы)

სირბილით წავიდა, გაიქცა

დინ.

გარდაუვ.

ფრთხილად მოეპყრო

еIэн (еIэныр) მასდ. ხელით შეხება

დალია

ешъуакIо1 (ешъуакIор, ешъуакIохэр)
არს.

დინ. გარდაუვ.

აიღო. 3. წაიღო

ечъагъ (ечъэ) დინ. გარდაუვ. მიირბინა

გარდაუვ.

еIагъ (еIэ)

ლოთი

еIэшъхьэуагъ
გარდაუვ.

(еIэшъхьао)

დინ.

ხელზე დაარტყა

ешъуакIо2 (ешъуакIор, ешъуакIохэр)
არს.

ლოთობა

ешъхьэшъоуагъ (ешъхьэшъуао)
გარდაუვ.

Ж
დინ.

თავში წამოარტყა

ешIагъ (ешIэ) დინ. გარდაუვ. ითამაშა
ешIугъ (ешIу) დინ. გარდაუვ. შეურიგდა,
დაუზავდა

ешIужьыгъ (ешIужьы)

დინ. გარდაუვ.

შერიგდნენ

ещагъ (ещэ)

დინ.

გარდაუვ.

ივაჭრა,

მიჰყიდა

ещалI (ещалIэр, ещалIэхэр) არს. დარაბა
ещэлIэгъ (ещэлIагъэр)
მიიხურა

დინ. გარდაუვ.

жабз (жабзэр) არს. ზეპირმეტყველება
жай (жаер, жаехэр) ზედს. ოჩანი (ცხენი)
жако (жакор, жакохэр)

არს.

ის, ვისაც

ქვედა ტუჩი უფრო ბრტყელი აქვს

жакъэ

(жакъэр,

жакъэхэр)

ზედს.

მობრეცილპირიანი

жакIэ1 (жакIэр, жакIэхэр) არს. წვერი
жакIэ2 (жакIэр)

არს.

მარხილის უკანა

ნაწილი

жалэ (жалэр, жалэхэр) არს. ლაყუჩი
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жанэ (жанэр, жанэхэр)

არს.

ერთერთი

жэдэзыгъ

ჩერქეზული ტომი

жантI (жантIэр)

არს.

კარიდან ყველაზე

არს.

მარხილის წინა

ნაწილი

жашъу (жашъор) არს. პირის ღრუ
жашIу (жашIор, жашIохэр)
2.

ზედს.

1.

ადვილად
ხმაბაძვითი,

შორისდ.

жын (жыныр) მასდ. გლეჯა
(жэр)

არს.

1.

პირი.

2.

ენა

ციცაბო

არს.

жэгъуб (жэгъубэр)

მსხვილი,

ზედს.

(жэкIагъор)

ზედს.

ჟღალწვერიანი
ზედს.

თეთრწვერიანი
(жэкIэпэпкъыр,

არს.

პარიკმახერი

არს.

წვეროსანი

жэлый (жэлыер, жэлыехэр) არს. ანკესი

სქელი
(жэдеко)

დინ.

გარდამ.

(жэдекIэ)

დინ.

გარდამ.

жэлъэку (жэлъакIор)

არს.

სამარხილე

გზა

ჩაასხა პირში

жэдилъхьагъ (жэделъхьэ)

დინ. გარდამ.

жэмэчыу (жэмачыур, жэмачыухэр) არს.
მოლაყბე

ჩაუდო პირში

жэдилъхьажьыгъ

жэлый (жэлыер, жалыехэр) არს. ანკესის
ნაკეცი, ნაღუნი

ჩაიტენა პირში

жэдихыгь

ამოიბოყინა

жэкIэшху (жэкIэшхор, жэкIэшхохэр)

დაღმართი

დინ. გარდამ.

გარდაუვ.

жэкIэупс (жэкIэупсыр, жэкIэупсхэр)

жэгъу1 (жэгъур) არს. ნიკაპი

жэдикIагъ

დინ.

жэкIэпэпкъхэр) არს. ნიკაპი

жэ2 (жэр, жэхэр) არს. მარხილი

жэдикуагъ

გარდაუვ.

жэдэхыгъ სტატ. ამოღებულია

жэкIэпэпкъ

(жэгъур)

დინ.

жэкIэф (жэкIэфыр, жэкIэфхэр)

(ანატომიური)

жэгъу1

(жэдэо)

მკვეთრად (სწრაფად) გამოსწია

жэкIагъу

жыгъэ (мэжы) დინ. გარდაუვ. (მო)გლიჯა

დინ.

პირში უყურებდა

жэкъугъэ (мэжэкъу)

აღნიშნავს ტკაცუნს, ჭრაჭუნს

жэ1

გარდაუვ.

жэдэплъыхьагъ (жэдэплъыхьэ)
жэдэуагъ

სამართავი ცხენი

жъгъанч

დინ.

გადმოუვარდა პირიდან

გარდაუვ.

მჭევრმეტყველი.

(жэдэзы)

жэдэлъыгъ (жэдэлъ) სტატ. პირში ედო

მოშორებული ადგილი

жапэ (жапэр)

ჩაუყარა პირში

(жэделъхьэжьы)

ისევ ჩაუდო პირში
(жэдехы)

დინ.

გარდამ.

არს.

ლაქლაქა, ყბედი

жэпкъ (жэпкъыр, жэпкъхэр) არს. ქვედა
ყბა

პირიდან ამოუღო

жэдитхыгъ (жэдетхъы)

жэмыIан (жэмыIанэр, жэмIанхэр)

დინ. გარდამ.

жэхъу (жэхъур, жэхъухэр) არს. ყბედი

პირიდან გამოგლიჯა

жэдитэкъуагъ (жэдетакъо) დინ. გარდამ.
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жъокъун (жъокъуныр) მასდ. ღრეობა

ЖЪ

жъон1 (жъоныр) მასდ. ხვნა
жъагъ (жъагъэр) არს. ფილტვი

жъон2 (жъоныр) მასდ. ხარშვა

жъагъэ1 (мажъэ) დინ. გარდაუვ. შეიწვა

жъонакIо (жъонакIор, жъонакIохэр)

жъагъэ2 (жъагъэр, жъагъэхэр)

არს.

მხვნელი

жъоркъ (жъоркъыр)

დასაკლავი ცხვარი

жъажъ (жъажъэр)

არს.

მოუხეშავი,

ზედს.

жъалым (жъалымыр, жъалымхэр) ზედს.

(жъотыр,

жъотхэр)

жъалымыгъ

(жъалымыгъэ)

არს.

არს.

მხიარულება, ხმაური, აურზაური

жъотыгъэ (мэжъоты)

სასტიკი

დახუთული

ჰაერი

жъот

ტლანქი

არს.

დინ.

გარდაუვ.

გამხიარულდა

ы-жъуагъ (ежъо) დინ. გარდამ. მოხნა

სისასტიკე

жъуагъо (жъуагъор, жъуагъохэр)

жъанч შორისდ. ჟღრიალის ხმა

ვარსკვლავი

жъах შორისდ. ბრაგვანის ხმა
жъгъырб (жъгъырбыр)

არს.

ველური

жъуагъэ1 (мажъо) დინ. გრდაუვ. მოიხნა
жъуагъэ2

ვაზი

жъгъырыу

არს.

(жъгъырыур,

დინ.

გარდაუვ.

მოიხარშა

жъуагъэ3 (жъуагъэр, жъуагъэхэр)

жъгъырыухэр) არს. ზანზალაკი

жъгъэи (жъгъэир, жъгъэихэр)

(мажъо)

ზედს.

ხნული, ნახნავი

жъуаф

წვრილი

არს.

(жъуафэр,

жъуафэхэр)

არს.

კოპტონი

жъугъ (жъугъэр) არს. მასა

Жъу

жъугъэ (мэжъу) დინ. გარდაუვ. დადნა
жъогъобын

(жъогъобыныр)

არს.

жъогъзешибл (жъогъо зэшиблыр)

არს.

დიდი დათვის თანავარსკვლავედი
(жъогъопхычъыр,

жъогъопхычъхэр) არს. მეტეორი

жъогъу

(жъогъур)

არს.

მეწყვილე

жъыгъо (жъыгъор) არს. უფროსობა
жъыгъэ1

(мэжъы)

დინ.

გარდაუვ.

დაბერდა

жъыгъэ2 (жъыгъэр) არს. სიბერე
жъый (жъыер, жъыехэр)

ზედს.

პატარა,

ცოტა, მცირეოდენი

ხვნისას

жъогъуаплъ

ძველი,

ზედს.

მოხუცი

თანავარსკვლავედი

жъогъопхычъ

жъы (жъыр, жъыхэр)

(жъогъуаплъэр,

жъогъуаплъэхэр) არს. ასტროლოგი

жъоку (жъокур) არს. სიცხე

жъыкъат

(жъыкъатыр)

არს.

ღრმა

მოხუცი

жъыпIэ

(жъыпIэр)

არს.

მოხუცის
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ადგილი

жъыу

жьыхьарз (жьыхьарзэр, жьыхьарзэхэр)

(жъыур,

жъыухэр)

არს.

მისამღერი

жъыугъэ

არს.

გრიგალი

жьышъхьал

(мэжъыу)

დინ.

жьышъхьалхэр) არს. ქარის წისქვილი

გარდაუვ.

გაბრწყინდა

(жьышъхьалыр,

жьыщэ ზმნის. ადრიანად, ძალიან ადრე

жъыун (жъыуныр) მასდ. გაბრწყინება

жьэу ზმნის. ადრე

жъышъо (жъышъор)

жьэугъуадж (жьэугъуадж)

მოხუცება

არს.

(გარეგნულად)

არს.

საქარე

მხარე

жъэжъый (жъэжъыер) არს. თირკმელი
жъэн (жъэныр) მასდ. შეწვა

З

ЖЬ

забастовк (забастовкэр, забастовкэхэр)
არს.

გაფიცვა

жьау (жьаур, жьаухэр) არს. ჩრდილი

заграниц (заграницэр) არს. უცხოეთი

жьы1 (жьыр) არს. ჰაერი

загъорэ ზმნის. არასოდეს

жьы2 ზმნის. ადრე

зае (заер) არს. შინდი

жьыбгъэ (жьыбгъэр, жьыбгъэхэр)

არს.

заказ (заказыр, заказхэр) არს. შეკვეთა

ქარი

ы-жьыгъ

заем (заемыр, заемхэр) არს. სესხი

(е-жьы)

დინ.

გარდამ.

закр (закрэр, закрэхэр) არს. ხარო

დაივარცხნა

жьыгъэбыб

(жьыгъэбыбыр)

არს.

სათამაშო გველი

закъо

(закъор,

закъохэр)

არს.

მარტოხელა

жьыгъэбыу (жьыгъэбыур)

არს.

ბაქია,

ტრაბახა

жьыгьэшъуй

закон (законыр, законхэр) არს. კანონი

закI ზმნის. მთლიანად
залэ (залэр) არს. ერთი თითის დადება

(жьыгъэшъуир)

არს.

ბალახის სახეობა

жьызэпеу (жьызэпеор)

зандэ (зандэр) ზედს. ციცაბო
არს.

ორპირი

ქარი

жьыкъухь

залIэ ზმნის. უცებ, უეცრად
занкIэ

(занкIэр,

занкIэхэр)

ზედს.

სწორი, პირდაპირი
(жьыкъухьэр,

жьыкъухьэхэр) არს. იალქნიანი ნავი

жьын (жьыныр) მასდ. დავარცხნა
жьыуай (жьыуаер, жьыуаехэр)

занкIэу ზმნის. პირდაპირ
зао (заор, заохэр) არს. ომი
запад (западыр) არს. დასავლეთი

არს.

ქარიშხალი, გრიგალი

жьыф (жьыфыр, жьыфхэр) არს. მარაო

зафэ

(зафэр,

зафэхэр)

ზედს.

სამართლიანი

зашIэу ზმნის. უცებ, სწრაფად
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зекIо ლაშქრობა

зигъэгупсэфыгъ (зегъэгупсэфы)

зекIолI (зекIолIыр, зекIолIхэр)

არს.

зекIуагъэ (мэ-зекIо)

დინ. გარდაუვ.

1.

зигъэгупсэфын

зекIон (зекIоныр) მასდ. სვლა
зекIуагъэ (зекIуакIэр, зекIуакIэхэр) არს.

зепхъуакIо (зепхъуакIор, зепхъуакIо-

მასდ.

1. ტარება. 2.

зехьанхэр)

არს.

უუნარო, უშრომელი

მასდ.

1.

ტარება,

წაყვანა. 2. მოვლა, შენახვა
დინ.

თავს ჭკვიანად აჩვენებდა
(зегъэбылъы)

зигъэбылъыжьыгъ (зегъэбылъыжьы)
ისევ დაიმალა

зигъэбылъын (зигъэбылъыныр)
დამალვა

გარდამ.

зигъэбэлыхьагъ (зегъэбэлыхьэ)
ყელყელაობდა
(зегъэгужъо)

დინ.

დინ.

გაქრა, დაიმალა

зигъэдытпIын

(зигъэдымпIыныр)

გაქრობა, დამალვა

зигъэдаIохъугъ (зегъэдэIохъу)
გარდამ.

დინ.

წაუყრუა

зигъэджэгукIыгъ

(зегъэджэгукIы)

თამაშით გული იჯერა

зигъэджэгукIын (зигъэджэгукIыныр)
თამაში

зигъэджэлагъ
გარდამ.

დინ.

მას.

თავი მოიტყუა

зигъэдымпIыгъ (зегъэдымпIы)

მასდ.
დინ. გარდამ.

დაწყნარდა

დააგვიანა

გაშრა, გამოშრა

დინ. გარდამ.
მასდ.

დინ.

გამოტირება

მასდ.
დინ.

დაიმალა

зигъэбыяугъ (зегъэбыяу)

(зегъэгъыкIы)

зигъэгъыкIын (зигъэгъыкIыныр)

გარდამ.

зигъэакъылыгъ (зигъэакъылы)

зигъэгужъуагъ

გარდამ.

зигъэделэжьыгъ (зегъэделэжьы)

зечъэн (зечъэныр) მასდ. გაქცევა

გარდამ.

зигъэгъыкIыгъ
გარდამ.

შესრულება

зещэн (зещэныр)

დინ.

(зегъэгъушъыжьы) დინ. გარდამ. გაშრა

зефэн (зефэныр) მასდ. ტარება

зигъэбылъыгъ

зигъэгъугъ (зегъэгъу)
зигъэгьушъыжьыгъ

зефагъ მიმღ. ნახმარი

(зехьаныр,

მასდ.

გახდა

хэр) არს. მძარცველი

зехьан1 (зехьаныр)

(зигъэгусэныр)

გაბუტვა

зепхъуагъ მიმღ. გაძარცული

გარდამ.

დაწყნარება, წყნარად ცხოვრება

зигъэгусэн

зепхъон (зепхъоныр) მასდ. ძარცვა

დინ. გარდამ.

მასდ.

(зигъэгупсэфыныр)

зигъэгусагъ (зегъэгусэ) დინ. გაიბუტა

საქციელი

გარდამ.

(зегъэгупсэфыжьы) დინ. გარდამ. უკვე
დაწყნარდა

სალაშქროდ წავიდა. 2. მოიქცა

გარდამ.

დაწყნარდა

зигъэгупсэфыжьыгъ

რაინდი

зехьан2

გარდამ.

დინ.

(зегъэджалэ)

დინ.

წაბორძიკდა (განგებ)

зигъэежьыгъ (зегъэежьы)

დინ. გარდამ.

თავი დაიტირა
დინ.

зигъэжыбгъэуагъ

(зегъэжьыбгъао)
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დინ. გარდამ.

გაანიავა (ოთახი)

зигъэзагъ (зегъазэ)

დინ.

დავაჟკაცდა

გარდამ.

1.

შებრუნდა. 2. შეუერთდა, შეეკედლა

зигъэзэн

(зигъэзэныр)

1.

მასდ.

შებრუნება. 2. შეერთება, შეკედლება

зигъэзэфыгъ (зегъэзафэ)

დინ. გარდამ.

зигъэкъыгъ1 (зегъэкъы)

დინ. გარდამ.

დინ.

1.

გაემგზავრა.

2.

გარდაუვ.

დაუძლურდა

зигъэпскIыгъ (зегъэпскIы) დინ. გარდამ.
იბანავა

გარდამ.

(зегъэпсэфы)

დინ.

დაისვენა

зигъэпсэфын (зигъэпсэфыныр)

გაძღა

зигъэкъыгъ2 (зегъэкъы)

დინ. გარდამ.

зигъэкъэбзагъ

(зегъэкъабзэ)

დინ.

зигъэкIодыгъ (зегъэкIоды) დინ. გარდამ.
зигъэкIодыжьыгъ (зегъэкIоды-жьы)
დინ. გარდამ.

зигъэкIэлагъ (зегъэкIалэ)

დინ. გარდამ.

(зегъалэ)

დინ.

გარდამ.

დინ. გარდამ.

გამედიდურდა
(зигъэпэгэныр)

зигъэлыцIагъ (зегъэлыцIэ) დინ. გარდამ.

მასდ.

გამედიდურება
დინ. გარდამ.

დაკმაყოფილდა

зигъэрэзэн

შეიღება

(зигъэрэзэныр)

მასდ.

დაკმაყოფილება

зигъэрэхьатыгъ (зегъэрэхьаты)

დაიწვა (მზეზე)
(зигъэлэныр)

მასდ.

(зегъэлъапIэ)

გარდამ.

დინ.

მასდ.

зигъэлъэтагъ (зегъэлъатэ)

დინ. გარდამ.

(зигъэрэхьатыныр)

დაწყნარება

зигъэсагъ

მედიდურობს

(зегъасэ)

დინ.

გარდამ.

ისწავლა

зигъэсымэджагъ (зегъэсымаджэ)

შეხტა

зигъэлIагъ (зегъалIэ)

დინ. გარდამ.

მოიმკვდარუნა.

2.

1.

თავი

მოიკლა

зигъэлIыгъ (зегъэлIы)

დინ.

დაწყნარდა

зигъэрэхьатын

გაპუდვრა, ტუჩების შეღებვა

зигъэлъэпIагъ

შეირცხვინა თავი

зигъэрэзагъ (зегъэразэ)

გაახალგაზრდავდა

თავი

დინ. გარდამ.

зигъэпэгэн

გაიორთქლა

зигъэлэн

მასდ.

გამაგრება

зигъэпэгагъ (зегъэпагэ)

გაქრა

зигъэкIытагъ (зегъэкIытэ)

зигъэлагъ

(зигъэпытэныр)

зигъэпыутыжьыгъ (зегъэпыутыжьы)

თავს არ აჩვენებს

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

გამაგრდა

зигъэпытэн

გასუფთავდა

მასდ.

დასვენება

зигъэпытaгъ (зегъэпытэ)

გასულელდა, შეშინდა

გარდამ.

(зегъэлIэжьы)

зигъэпсэфыгъ

თავი გაიმართლა

გარდამ.

зигъэлIэжьыгъ

გარდამ.

დინ.

დაავადდა, ავად გახდა

зигъэсысыгъ (зегъэсысы)

დინ. გარდამ.

ირწეოდა
დინ.

გარდამ.

зигъэсэн (зигъэсэныр) მასდ. სწავლა
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зигъэтумыгъ (зегъэтумы)

დინ. გარდამ.

зигъэтхъагъ (зегъатхъэ)

დინ. გარდამ.

(зигъэтхъэныр)

მასდ.

зигъэукъэпыгъ (зегъэукъэпы)

დინ.

დინ.

(зигъэукIорэиныр)

დაცემა

зигъэукIытагъ

(зигъэукIытэ)

დინ.

დინ.

зигъэунэхъужьыгъ (зегъэунэхъужьы)
დინ. გარდამ.

зигъэунэхъужьын
(зигъэунэхъужьыныр)

მასდ.

თავის
დინ.

დათვრა
დინ.

დაასველა
დაისვარა

зигъэфэбыгъ (зегъэфабэ)

დინ. გარდამ.

დათვრა

მასდ.

(зигъэшъокIыныр)

დათრობა

გარდამ.

დინ.

დასველდა
(зегъэшъабэ)

დინ.

დარბილდა

зигъэшIожьыгъ (зегъэшIожьы)

დინ.

განცხრომას მიეცა, ინებივრა

зигъэшIожьын

(зигъэшIожьыныр)

ნებივრობა, განცხრომაში ყოფნა

зигъэщтэжьыгъ

(зегъэшIэгъожьы)

თავი შეიშინა

зидзыгъ (зедзы) დინ. გარდაუვ. ჩავარდა
зилъэкIыгъ (зелъы) დინ. გაიწმინდა
зилъэкIын

(зигъэфэбэныр)

მასდ.

გათბობა

(зилъэкIыныр)

დინ.

გამოჯანმრთელდა,

განიკურნა

зигъэхьазырыгъ (зегъэхьазыры)

მასდ.

1.

თავის დაჭრა. 2. გაჯავრება

зыпхъотагъ (зепхъуатэ) დინ. მიირბინა
зитхьакIыгъ (зетхьакIы)

დინ.

მასდ.

გაწმენდა

зилIэжьын (зилIэжьыныр)

зигъэхъужьыгъ (зегъэхъужьы)
გარდამ.

გარდამ.

зидзын (зидзыныр) მასდ. ჩავარდნა

გათბა

зигъэфэбэн

დინ.

გაძღა

დინ. გარდაუვ.

зыгъэушIоижьыгъ (зегъэушIоижьы)
დინ. გარდამ.

зигъэшьокIыгъ (зегъэшъокIы)

გარდამ.

მასდ.

зигъэуцIыныгъ (зегъэуцIыны)
გარდამ.

გაშრა
დინ.

გარდამ.

зигъэутэшъуагъ (зегъэуташъо)

დინ.

(зегъэшхэкIы)

გარდამ.

დაღუპვა

გარდამ.

გარდამ.

зигъэшъэбагъ

თავი დაიღუპა

მასდ.

თავმდაბლობა

зигъэшъужьыгъ (зегъэшъужьы)

იშრომა

დინ.

თავმდაბლობდა

зигъэшъокIын

შერცხვა

зигъэулэужьыгъ (зегъэулэужьы)
გარდამ.

გარდამ.

(зегъэцIыкIу)

зигъэшхэкIыгъ

დაეცა

зигъэукIорэин

გარდამ.

მომზადება

зигъэчъэпхъыгъ (зегъэчъэпхъы)

დაბერდა

зигъэукIорэигъ (зегъэукIорэи)

მასდ.

(зигъэхьазырыныр)

зигъэцIыкIун (зигъэцIыкIуныр)

კარგად ცხოვრება, ნებივრობა

გარდამ.

მასდ.

зигъэцIыкIугъ

კარგად იცხოვრა, ინებივრა

გარდამ.

მოემზადა

зигъэхьазырын

უცებ დაიმალა

зигъэтхъан

გარდამ.

დინ. გარდაუვ.

დაიბანა
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зитыгъ (зеты) დინ. გარდაუვ. დანებდა

зиухъумэжьын

зитын (зитыныр) მასდ. დანებება
зитIыжьыгъ (зетIыжьы)

დინ. გარდაუვ.

გამომჯობინდა, გამოჯანმრთელდა

зитIэкIыгъ (зетIэкIы)

დინ.

გარდაუვ.

зитIэкIыхьагъ

(зетIэкIыхьэ)

დინ.

(зеубыжьы)

დინ.

зиухьагъ (зеухьэ)

დინ. გარდამ.

გაიქნია,

იქით-აქეთ გაიქნია

დინ. გარდაუვ.

(зиузэндыныр)

მასდ.

зиузэнкIыжьыгъ (зеузэнкIыжьы)

დინ.

მომჯობინდა

зиукъошыгъ

(зеукъощы)

დინ.

(зеушъэфы)

დინ.

(зеущэрыхьэ)

დინ.

გაჩუმდა
დაიკლაკნა

зифепагъ (дефапэ) დინ. ჩაიცვა
зифэпэжьыгъ (зефэпэжьы) დინ. ჩაიცვა
зихъожьыгъ

зиукъудыигъ (зеукъудыи) დინ. გაიწია,
გაიჭიმა
დინ.

თავი

მოიკლა

(зехъожьы)

დინ.

შეიცვალა

зихъугъ (зехъу)

зиукIыжьыгъ (зеукIыжьы)

დინ. გარდამ.

უხვად

დაასაჩუქრა

зишIыгъ (зешIы) დინ. გაკეთდა, მოხდა

зиусхьан (зиусхьаныр, зиусхьанхэр)
მიმართვა თავადების, ხანებისადმი =
დაახლ. ჭირიმე!
(зеутэжьы)

დინ.

გამოერკვა

зищыIагъ (зещыIэ)

დინ.

1. განიცადა,

зищэчыгъ (зещэчы) დინ. აიწონა

(зеухыжьы)

დინ.

(зеухыижьы)

დინ.

გაწვალდა
თავი გაიმართლა
მასდ.

თავის გამართლება

зиухъумэжьыгъ (зеухъумэжьы)

(зешIэжьы)

გადაიტანა. 2. გაუჩუმდა

зиуфагъ (зеуфэ) დინ. დაიხარა

зиухыижьын (зиухыижьыныр)

зишIэжьыгъ

зищагъ (зещэ) დინ. გაიყიდა
დინ.

გაჭუჭყიანდა, დაისვარა

зиухыижьыгъ

თავი გამოსცადა

зифэпэн (зифэпэныр) მასდ. ჩაცმა

დაიხარა, მოიხარა

зиухыжьыгъ

დინ.

зиуIэжьыгъ (зеуIэжьы) დინ. დაიჭრა

მორთვა

зиутэжьыгъ

გარდამ.

зиущэрыхьагъ

მოირთო

зиузэндын

зиушхун (зиушхуныр) მასდ. გაჭიმვა

зиушъэфыгъ

თავი ცუდად მოიხსენია

зиузэндыгъ (зеузэнды)

გარდამ.

თავის დაცვა

зиушэтыжьыгъ (зеушэтыжьы)

შეიხსნა, გაიხსნა

зиубыжьыыгъ
გარდაუვ.

მასდ.

(зиухъумэжьыныр)

зиушхугъ (зеушху) დინ. გარდამ. გაიჭიმა

გაიხადა

გარდაუვ.

თავი შეინახა, დაიცვა

დინ.

зиIонтIагъ (зеIуантIэ) დინ. დაიკლაკნა
зиIэжагъ (зеIажэ) დინ. თავი შეიკავა
зиIэжэн

(зиIэжэныр)

დინ.

თავის

შეკავება

зы რიცხვ. ერთი
зыбгъу (зыбгъур) არს. ერთი მხარე
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зыбгъу-зыпшI რიცხვ. ცხრა-ათი
зыбгъупшI

(зыбгъупшIыр)

зыигьэр (зыирэр) მიმღ. შემლესავი
რიცხვ.

დაახლოებით ცხრა-ათი

зыбл-зый (зыбл-зыир)

зыкъуиупкIагъ

(зыкъуеупкIэ)

დინ.

ჩაიკუჭა

რიცხვ.

შვიდი-

რვა

зыкъызэригъэзэкIыгъ
(зыкъызэрегъэзэкIы) დინ. გაბრუნდა

зыблэ-зые ზმნის. შვიდ-რვაჯერ

зыкъишIэжьыгъ (зыкъешIэжьы)
გამოერკვა

зыгорэ ნაცვ. ვიღაც, რაღაც
зыгорэкIэ

ზმნის.

დინ.

1. იმ შემთხვევაში. 2.

зыкъиIэтыгъ

(зыкъеIэты)

დინ.

აჯანყდა

რაღაცაზე

зыгосыгъэр (зыгосыр) მიმ. გვერდით

зыкIи ნაწ. სულ (სრულიად) არ
зыкIы ზმნის. ერთიანად, ერთიანი

მჯდარი

зыготыгъэр (зыготыр)

მიმღ.

გვერდით

მდგარი

зыпакIэ ზმნის. ერთგან
зыпари ნაწ. არაფერი

ы-зыгъ (езы) დინ. გარდამ. გაწურა
зыгъэбылъын (зыгъэбылъыныр)

зыпигъэлъыгъ
მასდ.

დამალვა

(зыпегъэлъы)

დინ.

თავის მოვლის ნება დართო

зыпищагъ (зыпещэ) დინ. მიიმხრო

зыгъэн (зыгъэныр) მასდ. გაწურვა

зыплIэ-зытфэ ზმნის. ოთხ-ხუთჯერ

зыдигъэбылъхьагъ (зыдегъэбылъхьэ)

зыригъэкIугъ

დინ.

დაიმალა მასთან ერთად

зыригъэкIыгъ

зыдигъэшхагъ (зыдегъашхэ) დინ. აჭამა

მიეყრდნო

მასთან ერთად
დაიხმარა

დინ.

დინ.

зыдихьыгъ (зыдехьы) დინ. თან წაიღო
თან

დინ.

წაიყოლა

зыдищэжьыгъ (зыдещэжьы) დინ. უკან
წაიყვანა

დინ.

зыричигъ (зыречы) დინ. გაიჭიმა
ზმნის.

1.

თითოჯერ.

2.

იშვიათად

зытф-зых (зытф-зыхыр)

რიცხვ.

ხუთი-

ექვსი

зызыуIэшыгъэр (зызыуIэшырэр)

მიმღ.

შეიარაღებული

зызыщыIагъэр (зызыщыIарэр)

(зырегъэлъэгъу)

შეაჩვია თავი

зырыз

зыдищагъ (зыдещэ) დინ. თან წაიყვანა

(зырягъэлъэгъу)

1. ეჩვენა. 2. აჩვენა

зыригъэсагъ

ამტანი. 2. გაჩუმებული

(зырегъэкIы)

зыригъэлъэгъугъ

зыдигъэIэпыIагъ (зыдегъэIэпыIэ) დინ.

(зыдештэ)

დინ.

შეეწყო, შეეგუა

задигъэфагъ (зыдегъафэ) დინ. ჩავარდა

зыдиштагъ

(зырегъэкIу)

зытфэ-зыхэ ზმნის. ხუთ-ექვსჯერ
зытыригъэкIагъ (зытырегъакIэ)

მიმღ.

1.

დინ.

დაეყრდნო

зытырикIагъ (зытырекIэ)

დინ.

თავი
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დაისველა

зыхыбл (зыхыблыр)

зытырилъхьагъ (зытырелъхьэ)

დინ.

იკისრა
დინ.

ჩამოიბერტყა
(зытырешIыхьэ)

ხელით დაემუქრა

зытырищэягъ

(зытырещае)

დინ.

არაფერი

зышъхьаригъэхыгъ
დინ.

(зышъхьари-

гъэхыныр) მასდ. გარდამ. წაყრუება

зытIу (зытIур) რიცხვ. ერთი-ორი
зытIу-зыщ (зытIу-зыщыр)

გარდამ.

წაუყრუა

зышъхьаригъэхын

зытIо-зыщэ ზმნის. ორ-სამჯერ

зышIошIыжьыгъ (зышIошIыжьы) დინ.

რიცხვ.

ორი-

სამი

გარდამ.

იმედიდურა

зышIуигъэбылъыгъ

зытIущ

(зытIущыр)

რიცხვ.

დაახლოებით ორი-სამი, ორი-სამი

зыукIыгъэр

(зыукIырэр) მიმღ. 1.

მკვლელი. 2. დამკვლელი
მიმღ.

გაუბრაზდა

დინ.

გარდამ.

დაიმალა

зыщ-зыплI

(зыщэ-зыплIэр)

რიცხვ.

зыщигъэгъупшагъ (зыщегъэгъупшэ)
დინ. გარდამ.

зыфигъэзагъ (зыфегъазэ)

თავის

დინ.

თავზე აიღო

დაავიწყდა

зыщидзыгъ (зыщедзы)

დინ.

გარდამ.

გადააგდო, გაიხადა და გადააგდო

зыфиухьазырыгь

(зыфегъэхьазыры)

მოემზადა

зыщидзыягъ (зыщедзые)

დინ. გარდამ.

დაშორდა

зыфэсакъыгъ (зыфэсакъы)

დინ.

თავს

გაუფრთხილდა

зыщилъагъ (зыщелъэ)

დინ.

გარდამ.

დაიხურა

зыфэсакъыжьыгъ

(зыфэсакъыжьы)

თავი დაიცვა

зых-зыбл (зых-зыблыр)

зыщилъэжьыгъ (зыщелъэжьы)
გარდამ.

რიცხვ.

ექვსი-

შვიდი

დინ.

1. კვლავ დაიხურა. 2. ჩაიცვა

зыщихыгъ

(зыщехы)

დინ.

გარდამ.

გაიხადა

зыхигъэхьагъ

(зыхегъахьэ)

დინ.

ერთმანეთს შეხვდნენ

зыхидзагъ

(зышIуегъэбылъы)

სამი-ოთხი

зыфигъэгусагъ (зыфегъэгусэ)

დინ.

ნაწ.

ექვს-შვიდჯერ

(зышъхьарегъэхы)

დაიხარა მისკენ

დინ.

зыци

ზმნის.

зыч-зыпчэгъоу ზმნის. ერთხმად

зытыришIыхьагъ
დინ.

დაახლ.

ექვსი-შვიდი

зыхэ-зыблэ

зытыритэкъугъ (зытыретэкъу)

რიცხვ.

(зыхедзэ)

зыщихын (зыщихыныр) მასდ. გაიხადა
зыщыплI (зыщыплIыр)

დინ.

გარდამ.

ჩავარდა

რიცხვ.

სამი-

ოთხი

зыщэ-зыплIэ

ზმნის.

სამ-ოთხჯერ

зыхидзэн (зыхидзэныр) დინ. ჩავარდნა

зыIуагъэр (зыIорэр) მიმღ. მთქმელი

зыхищагъ (зыхещэ) დინ. გარდამ. მიიღო

зыIубзэежьыгъ (зыIобзэежьы)

დინ.
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გარდამ.

დაშორიშორება

зыIуилъэшъуагъ (зыIуелъашъо)

დინ.

ტუჩები გაილოკა
(зыIолъэкIыхьажьы)

зэгозыгъ (зэгозы) დინ. გარდაუვ. გაიპო
დინ.

გარდაუვ.

გაიწმინდა, შეიწმინდა

зэгокIыгъ

зэбгырифыгъ (зэбгырефы) დინ. გარდამ.
გარეკა, დაშალა
დინ.

დაიპნა
მასდ.

დაპნევა
(зэбгырэкIы)

დინ.

დაშორდნენ

დინ. გარდაუვ.

(зэбгырэчъы)

დინ.

გვერდგვერდით იდგნენ
ზედს.

გარდაუვ.

დინ.

(зэгонэсых)

დინ.

გაიპო
ერთმანეთს პატივი სცეს

(გადაბმულები) არიან
(зэгопхэныр)

დინ.

მასდ.

ერთმანეთზე გადაბმა

зэгосыгъэх

(зэгосых)

სტატ.

(ერთმანეთის

გვერდით) ისხდნენ

зэблагъэх (зэблагъэхэр) არს. მოყვრები
გარდამ.

შეცვალა

зэготыгъ

(зэготых)

სტატ.

1.

ერთმანეთის გვერდით იდგნენ. 2.
მოკავშირეები იყვნენ

зэблихъугъ (зэблехъу)

დინ.

გარდამ.

გაცვალა

зэгоутыгъ (зэгоуты)

დინ.

1. გატყდა. 2.

გარდაიცვალა. 3. ძალიან უნდოდა

зэблищыгъэ (зэблещы)

დინ. გარდამ.

1.

დააცალკევა. 2. წაიყვანა, წაიღო

зэблэжьыгъэ (зэблэжы)

(зэгоутыныр)

დინ. გარდაუვ.

зэгофагъэ (зэгуафэ)
გვერდიგვერდ

зэблэкIыпIэ

(зэблэкIыпIэр,

зэблэкIыпIэхэр)

зэгоутын

არს.

1.

წასვლა-

წამოსვლა. 2. შეკრება
(зэблэщыныр)

მასდ.

1.

გატყდომა. 2. გარდაცვალება

თავი დაიზოგა

зэблэщын

გარდაუვ.

(зэголэтхъы)

ერთმანეთთან

პარალელური

(зэблехы)

დინ. გარდაუვ.

зэгорэм ზმნის. ოდესღაც

зэбгъодэтыгъ (зэбгъодэт) დინ. გარდაუვ.

зэблихыгъ

გარდაუვ.

იგორა

зэгопхэн

გაიქც-გამოიქცნენ

зэбгъузэнатI

დინ.

зэгопхагъ ერთმანეთზე მიბმულები

უკვე დაშორდნენ

зэбгырычъыгъ

გარდაუვ.

დაშორდნენ

зэгонэсыгъэх

зэбгырыкIыжьыгъ (зэбгырэкIыжьы)

გარდაუვ.

(зэгокIы)

зэголэтхъыгъ

(зэбгырызыныр)

зэбгырыкIыгъ

დინ.

зэголэлыгъ (зэголэлы)
(зэбгырэзы)

зэбгырызын

გარდაუვ.

зэгокIагъэ (зэгоакIэ)
შეეზარდნენ

зэ ნაწ. ერთხელ

зэбгырызыгъ

დინ. გარდაუვ.

ეჭიდავნენ ერთმანეთს

зыIулъэкIыхьэжьыгъ

გარდაუვ.

зэбэныгъэх (зэбэных)

დინ. გარდაუვ.

1.

დაეცნენ.

2.

მოთავსდნენ. 3. შეხვდნენ

зэгоуцуагъэх (зэгоуцох)

დინ. გარდაუვ.

დადგნენ ერთმანეთის გვერდით
მასდ.

зэгохьагъэ (зэгуахьэ)

დინ.

კავშირი
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დაამყარეს,

დაუკავშირდნენ

ერთმანეთს

зэгъокIы ზედს. უკაცრიელი

зэгохьан (зэгохьаныр)

მასდ.

კავშირის

დამყარება
დინ. გარდაუვ.

1.

შეაკოწიწა. 2. დააკავშირა, დააჯგუფა

зэгуилъхьагъэ

(зэгуелъхьэ)

დინ.

ერთმანეთის გვერდით დადო

зэгуипхагъэ (зэгуепхэ)

დინ.

გარდამ.

ერთმანეთს გადააბა
დინ.

გარდამ.

ერთმანეთს მიაჭედა
(зэгуетхэ)

დინ.

зэгъэлъапIэ

(зэгъэлъапIэр,

зэгъэлъапIэхэр) არს. ნაოჭი; ნაოჭის
ადგილი

зэгъэфакIо

(зэгъэфакIор)

გარდამ.

დინ. გარდამ.

გახია

გამანაწილებელი

зэгъэшIэн (зэгъэшIэныр)

მასდ.

зэдагъэкIуагъ1 (зэдагъакIо)

зэгуиутыгъ (зэгуеуты)

დინ.

გარდამ.

გააპო

зэгуиутын (зэгуиутыныр) მასდ. გაპობა
(зэгуефы)

დინ.

გარდამ.

დაშალა, გარეკა
დინ. გარდამ.

(зэгуечы)

1.

დინ.

1.

დინ.

ერთად

შეღებეს, გაათეთრეს

зэдагъэпсыгъ

(зэдагъэпсы)

დინ.

зэдагъэхъугъ (зэдагъэхъу) დინ. ერთად
მოაძოვეს

დინ.

გარდამ.

გატეხა, გადატეხა

зэгуищыгъ (зэгуещы)

зэдагъэшхагъ

(зэдагъашхэ)

დინ.

ერთად აჭამეს
დინ.

გარდამ.

გაუნაწილა

зэдагъэшIагъ (зэдагъашIэ) დინ. ერთად
იცხოვრეს

зэгуищэигъ (зэгуещэи)

დინ. გარდამ.

გაშალა

зэдагъэIугъ (зэдагъэIу)

დინ.

ერთად

გაავრცელეს

зэгуиIулIагъ (зэгуеIулIэ)

დინ. გარდამ.

მიაკერა

зэдаджыгъ (зэдаджы)

დინ.

1. ერთად

ართავდნენ. 2. ერთად წაიკითხეს
(зэгурыIоныр)

მასდ.

შეგუება, ერთმანეთის გაგება
თანამგზავრი

1.

ერთად ააშენეს, მოაწყვეს

გახერხა. 2. გადაშალა

зэгъогогъу

დინ.

ერთად გაგზავნეს. 2. დააქორწინეს

зэдагъэлагъ (зэдагъалэ)

зэгурыIон

ცნობა

შეჭამეს

зэдагъэкIуагъ2 (зэдагъакIо)

зэгуихыгъ (зэгуехы)

არს.

ყველაფერი მოსპეს. 2. ყველაფერი

зэгуитхъыгъ (зэгуетхъы)

зэгуичыгъ

არს.

(ცნობს)

გვერდით მიაწერა

зэгуифыгъ

(зэгъунэгъухэр)

зэгъэфэн (зэгъэфэныр) მასდ. დალაგება

зэгуипцагъ (зэгуепцэ)
зэгуитхагъ

зэгъунэгъу
მეზობელი

зэгуидзагъ (зэгуедзэ)

გარდამ.

зэгъодэдэрэ ზმნის. იშვიათად

(зэгъогогъухэр)

зэдаигъ

(зэдаи)

დინ.

ერთად

ლესავდნენ სახლს
არს.

зэдалэжьыгъ (зэдалэжьы)

დინ.

ერთად

დაამუშავეს (მიწა), ერთად გაახარეს
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(მცენარე)

зэдаушъагъ (зэдаушъэ)

зэдалъэгъугъ1

(зэдалъэгъу)

დინ.

ერთად გადაიტანეს

зэдалъэгъугъ2

დინ.

ერთად დაინახეს
დინ.

ერთად

იანგარიშეს, დაიანგარიშეს

зэдапхыгъэ (зэдапхы)

ერთად

შეკრეს, შეახვიეს

зэдапIугъ

(зэдапIу)

დინ.

ერთად

დინ.

ერთად

შეკრიბეს

ერთად

(зэдауIэгу)

დინ.

მოპირეს (ცელი)
დააზვინეს
ებრძოლეს
ისწავლეს. 2. ერთად იკითხეს

зэдеджэн (зэдеджэныр)

зэдаугъоижьыгъ (зэдаугъоижьы)

დინ.

ერთად აიღეს მოსავალი

зэдаукIыгъ (зэдаукIы)

დინ.

ერთად

зэдаупкIагъ (зэдаупкIэ) დინ. 1. ერთად
თიბეს. 2. ერთად მოჭრეს
დინ.

ერთად

დინ.

ერთად

შექმნეს (სიმღერა)
დინ.

ერთად

1. ერთად

დინ.

დამარცვლეს. 2. გაგლიჯეს
დინ.

ერთად
ერთად

(зэдекIуалIэх)

მასდ.

ერთად

დინ.

(зэдепсыхых)

დინ.

ერთად ჩამოქვეითდნენ (ჩამოვიდნენ

зэдепсыхыжьыгъэх (зэдепсыхыжьых)
1. ერთად ჩამოქვეითდნენ. 2.

ერთად გარდაიცვალნენ

დინ.

ერთად

დინ.

ერთად

დინ.

ერთად

იცრუეს

зэдетIагъэх (зэдетIэх)

დამთავრება

зэдаушэтыгъ (зэдаушэты)

დინ.

(зэдеплъых)

зэдесыгъэх (зэдесых)

გადაწყვიტეს

зэдаухын (зэдаухыныр)

დინ.

ერთად ნახეს

დინ.
დინ.

(зэдезэгъых)

ცხენიდან)

დაასრულეს

зэдаухыгъ2 (зэдаухы)

ერთად

ერთად წავიდნენ; ერთად გამოჩდნენ

зэдепсыхыгъэх

зэдаухыгъ1 (зэдаухы)

მასდ.

ერთად შეუთანხმდნენ

зэдеплъыгъэх

მოზილეს

зэдаутыгъ (зэдауты)

ერთად

გამგზავრება

зэдекIолIагъэх

(зэдаутэ)

დინ.

გაემგზავრნენ

зэдезэгъыгъэх

გაასუფთავეს
(зэдаусы)

ერთად

სწავლა

зэдежьэн (зэдежьэныр)

зэдаупсыгъ (зэдаупсы)

მასდ.

зэдежьагъэх (зэдежьэх)

მოკლეს, დაკლეს

განიცადეს

დინ.

зэдеджагъэх (зэдеджэх) დინ. 1. ერთად

зэдаугъоигъ (зэдаугъои)

зэдаутагъ

დინ.

зэдебэныгъэх (зэдебэных) დინ. ერთად

აღზარდეს

зэдаусыгъ

(зэдауIу)

зэдауIэгугъ

დინ.

(зэдаушъэфы)

ერთად დამალეს

зэдауIугъ

зэдалъытагъ (зэдалъытэ)

ერთად

გატენეს

зэдаушъэфыгъ

(зэдалъэгчъу)

დინ.

თხრიდნენ

зэдехыгъэх (зэдехых)

დინ.

1. ერთად
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ჩავიდნენ. 2. ერთად გაცურეს

зэдешъуагъэх (зэдешъох)

დინ.

зэдытырахыгъ
ერთად

დალიეს
დინ.

ერთად

ითამაშეს
დინ.

ერთად

დაზავდნენ
დაეხმარნენ

დინ.

ერთმანეთს
(зэдегъэгущыIэ)

ერთმანეთს დაალაპარაკა

зэдидагъ (зэдедэ) დინ. გარდამ. შეკერა
зэдилъхьэжьыгъ (зэделъхьэжьы)

დინ.

ჩადო

зэдэбэнагъэх (зэдэбанэх)

დინ.

ერთად

зэдэгущыIагъэх (зэдэгущыIэх)

დინ.

зэдэдагъэ1 გარდაუვ. ერთად შეიკერა
зэдэдагъэх2 (зэдэдэх)

დინ.

ერთად

მიმღ.

ერთად

შეკერეს

зэдэдагъэ3 (зэдэдагъэр)
შეკერილი

зэдитхъыгъ (зэдетхъы)

დინ.

გარდამ.

დახია

зэдэджэгугъэх

(зэдэджэгух)

დინ.

ერთად ითამაშეს
(зэдехы)

დინ.

გარდამ.

გადაშალა

зэдэжъагъэх (зэдэжъэх)

ერთად

დინ.

შეიწვა

зэдишхыгъ (зэдешхы)

დინ.

გარდამ.

შეჭამა

зэдэжъуагъэх

(зэдэжъох)

1.

დინ.

ერთად მოხნეს. 2. ერთად მოხარშეს
(зэдещхэ)

დინ.

გარდამ.

შეაწება
დინ.

ერთად

(зэдынэсых)

დინ.

შეკრიბა
ერთად ჩავიდნენ

ერთად

зэдэзыгъ (зэдэзы) დინ. გაიხსნა

დინ.

ერთად

შეკრიბეს

ზედს.

დაკეცილი

зэдэуагъэх

зэдыпачыгъ (зэдыпачы)

(зэдаох)

გასამართლდნენ.

2.

დინ.

1.

ეკამათნენ

ერთმანეთს
(зэдыргъых)

დინ.

იჩხუბეს

зэдысыгъэх

დინ.

зэдэлъ (зэдэлъыр, зэдэлъхэр)

зэдынэсыгъэх

зэдыргъыгъэх

зэдэжъыгъэх (зэдэжъых)
დაბერდნენ

зэдыкIачыгъ (зэдыкIачы)

зэджагъэх (зэджэх)

დინ.

გამოიწვიეს

ერთმანეთი
(зэдысых)

დინ.

უსაყვედურეს ერთმანეთს

зэдытыралъхьагъ
დინ.

ჭამეს, ერთად დააგემოვნეს

დაილაპარაკეს

зэдигъэгущыIагъ

зэдищхагъ

ერთად

იბრძოლეს, იჭიდავეს

зэдеIагъэх (зэдеIэх)

зэдихыгъ

დინ.

зэдэбы ზმნის. აშვერილად

зэдешIугъэх (зэдешIух)

გარდამ.

დინ.

ერთად მოხსნეს, გაატყავეს

зэдыхэIагъэх (зэдыхаIэх)

зэдешIагъэх (зэдешIэх)

დინ. გარდამ.

(зэдытырахы)

(зэдытыралъхьэ)

1. ერთად დადეს. 2. ერთად

დახურეს (სახლი)

зэджэгъогъух არს. მტრები
зэджэжьыгъэх

(зэджэжьых)

დინ.

გამოიწვიეს

зэе-тIуай რიცხვ. თითოოროლა
зэжъу (зэжъур, зэжъухэр) ზედს. ვიწრო
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зэзы (зэзыр) ზედს. ნაღვლის ბუშტი
зэзэгъыгъэх

(зэзэгъых)

გარდამ.
დინ.

(зэзэох)

იჩხუბეს,

დინ.

зэкъоныгъ

(зэкъоныгъэр)

არს.

зэкъорыпсэу

(зэкъорыпсэур,

зэкъорыпсэухэр)

არს.

დინ. გარდამ.

(зэкIелъакIэ)

მიმღ.

აწყობილი

зэкъоужьыгъ

(зэкъоужьы)

გარდამ.

დინ.

დინ.

უკან გასწია

зэкIилъэшъуагъ2 (зэкIелъашъо)
გარდამ.

ერთპიროვნული მეურნე, გლეხი

დინ.

გაწოვა, მოწუწნა

зэкIипхагъ (зэкIепхэ)

დინ.

გარდამ.

შეიხვია

გამოიდარა

зэкIипхъыгъ (зэкIипхъы)

зэкъош (зэкъошхэр) არს. ძმები
зэкъошныгъ

(зэкъошныгъэр)

არს.

დინ. გარდამ.

შეწყვიტა

зэкIипхъэнкIагъ (зэкIепхъанкIэ)

ძმობა, მეგობრობა

გარდამ.

зэкъуабз ზმნის. მარტოდმარტო
зэкъуидзагъ (зэкъуедзэ) დინ. გარდამ. 1.
зэкъуихыгъ (зэкъуихы)

დინ. გარდამ.

დინ.

დაგავა, გამოგავა

зэкIитхыхьагъ
გარდამ.

შეკრა, გაკვანძა. 2. დაიწყო

(зэкIетхыхьэ)

დინ.

აღწერა

зэкIитхъыгъ (зэкIетхъы)

დინ. გარდამ.

დახია, გახია

გახსნა

зэкъуихыжьыгъ (зэкъуехыжьы)

დინ.

зэкIигъэкIуагъ

(зэкIегъакIо)

დინ.

(зэкIегъэкIы)

დინ.

დაასრულა, დაამთავრა

зэкIигъэнагъ (зэкIегъанэ)

დინ. გარდამ.

აანთო

зэкIигъэстыгъ (зэкIегъэнэжьы)

დინ.

დაანთო, ცეცხლი გააჩაღა

зэкIидагъ

(зэкIедэ)

დინ.

გარდამ.

მიაკერა, დააკერა

зэкIидэжьыгъ

(зэкIетIыкIы)

დინ.

ჩამოტვირთა

зэкIиугъоягъ (зэкIеугъуае) დინ. გარდამ.

უკან დაახევინა

зэкIигъэкIыгъ

зэкIитIыкIыгъ
გარდამ.

კვლავ გახსნა

зэкIакIу უკანდახევა, უარი

გარდამ.

უკან

зэкIилъэшъуагъ1 (зэкIелъашъо)

მარტოობა

გარდამ.

зэкIилъхьагъ (зэкIелъхьэ)
зэкIилъэкIагъ

зэкъозыгъэ (зэкъозы) დინ. გაიხსნა

გარდამ.

დინ. გარდამ.

ააწყო

იომეს

გარდამ.

зэкIидзагъ (зэкIедзэ)
გადააგდო

დათანხმდნენ

зэзэуагъэх

კლავ მიაკერა, დააკერა

(зэкIедэжьы)

დინ.

შეკრიბა, მოაგროვა

зэкIиутыгъ (зэкIеуты)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

გახია, გაგლიჯა

зэкIишIагъэ (зэкIешIэ)
შეაბა (უღელში)

зэкIищыгъ

(зэкIещы)

(გარმონის) დაკვრა დაიწყო

зэкIокIыгъэ (зэкIокIы) დინ. გარდაუვ. 1.
შეიცვალა. 2. გაგიჟდა

зэкIокIын

(зэкIокIыныр)

მასდ.

1.

შეცვლა. 2. გაგიჟება
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зэкIоцIидагъ
გარდამავ.

(зэкIоцIедэ)

დინ.

გაკერა

გარდამავ.

(зэкIоцIепхэ)

დინ.

დინ.

გაშალა

დინ. გარდამ.

(зэкIоцIещыхьэ)

დაახვია

მასდ.

(зэлъэкIох)

დინ.

ერთმანეთს ესტუმრნენ

зэлъыхъугъэх

(зэлъэхъух)

დინ.

ერთმანეთი ეძებეს

зэман (зэманыр, зэманхэр)

დრო,

არს.

დროება

зэкIоцIыщыхьагъэхэр) არს. შეკვრა

зэмзэм (зэмзэмыр)

зэкIыгъугъэх (зэкIыгъух) დინ. გარდაუვ.
იცხოვრეს.

2.

ერთად

იყვნენ

1.

არს.

წმინდა

წყალი. 2. გადატ. არაყი

зэндабзэу ზმნის. პირდაპირ, შვეულად
зэнкIабз ზედს. პირდაპირი, სწორი

зэкIэ (зэкIэри) ნაცვ. ყველა
зэкIэзыгъэ (зэкIэзы)

зэнкIабзэу ზმნის. პირდაპირ, სწორად

დინ.

გარდაუვ.

მოძვრა

зэкIэкIуагъэ (зэкIэкIо) დინ. გარდაუვ. 1.
უკან დაიხია. 2. დასუსტდა

зэкIэнагъэ (зэкIэнэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

გაჩაღდა. 2. გაბრაზდა, აენთო. 3.
ამუშავდა

зэкIихьагъ (зэкIехьэ)

დინ. გარდამ.

1.

გასწია. 2. გადადო

зэкIихьажьыгъэ (зэкIехьажьы)
გარდამ.

(зэлъыкIоныр)

зэлъыкIуагъэх

გარდაუვ.

(зэкIоцIыщыхьагъэр,

ერთად

დინ.

ყველამ გაიგო

зэлъыкIон

გარდაუვ.

зэкIоцIыщыхьагъ

1.

(зэлъашIэрэр)

ერთმანეთთან სტუმრობა

(зэкIоцIехы)

зэкIоцIищыхьагъ

зэлъашIагъэ
გარდაუვ.

შეკრა, ხელი შეუკრა

зэкIоцIихыгъ
გარდამავ.

დინ.

დაალაგა

зэкIоцIипхагъ

არს.

ნაოჭი

зэкIоцIилъхьагъ (зэкIоцIелъхьэ)
გარდამავ.

зэлъагъэ2 (зэлъэгъэр, зэлъагъэхэр)

зэлэгъу (зэлэгъухэр) არს. 1. ტოლები. 2.
წყვილი (ფეხსაცმელი)

ტოლები, მეგობრები

зэныбжь

(зэныбжьыр)

ზედს.

ერთნაირი, თანაბარი

зэнэкъокъугъэх (зэнэкъокъух)
გარდაუვ.

დინ.

1. შეეჯიბრნენ. 2. იკამათეს

зэнэкIэуагъэх

(зэнэкIаох)

დინ.

ერთმანეთს თვალი ჩაუკრეს

зэнэсыгъэх (зэнэсых)

დინ. გარდაუვ.

1.

იჩხუბეს

зэогъу 1. ერთი გასროლა. 2. ჭურვი
зэожьыгъэ (зэожьы)
ისროლა

зэлъ შორისდ. მოიცა!
დაუნაოჭდა

არს.

შეეხნენ ერთმანეთს. 2. დაეჯახნენ,
დინ. გარდაუვ.

ერთმანეთს დაეწივნენ

зэлъагъэ1 (зэлъагъэхэр)

зэныбджьэгъу (зэныбджьэгъухэр)

გარდაუვ.
დინ.

უკან წაიღო

зэкIэхьагъэх (зэкIэхьэх)

зэнтхъ (зэнтхъыр) არს. შვრია

(თავის

დინ.

თავს

გარდაუვ.

ესროლა),

მიირტყა
დინ. გარდაუვ.

зэожьын (зэожьыныр)

მასდ.

თავის

თავისთვის სროლა, მირტყმა
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зэозапсэу ზმნის. უეცრად
зэокIыгъэ1 (зэокIы)

зэпилъэшъугъ

დინ. გარდაუვ.

უკან

(зэокIы)

დინ.

გარდაუვ.

(зэолIыр,

зэолIхэр)

არს.

(зэпебзы)

დინ.

გარდამ.

(зэпегъажъэ)

დინ.

зэпигъэзыгъ (зэпегъэзы)

დინ. გარდამ.

зэпигъэкIагъ (зэпегъакIэ)

დინ. გარდამ.

(зэпегъэкIэжьы)

დინ.

გარდამ.

зэпигъэфагъ (зэпегъафэ)

დინ. გარდამ.

დინ.

зэпигъэщагъ (зэпегъащэ)

დინ. გარდამ.

зэпигъэIыгъ (зэпегъаIы)

დინ. გარდამ.

დინ.

გარდამ.

зэпидагъ (зэпедэ) დინ. გარდამ. მიაკერა
(зэпедзэ)

დინ.

გარდამ.

ერთმანეთს მიაჭედა
(зэпекIы)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გახსნა
დინ. გარდამ.

1. გადაჭრა, გადახერხა. 2. მოჭრა
დინ. გარდამ.

1.

გადაჭრა. 2. გადატიხრა
დინ.

გარდამ.

დაშალა
(зэпехы)

დინ.

გარდამ.

გადახერხა
დინ.

გარდამ.

1.

დაჭრა, გადაჭრა. 2. გადავიდა
(зэпешIэ)

დინ.

გარდამ.

ერთმანეთს მიაბა
დინ. გარდამ.

მიალამბა

зэпкъырихыгъ

გადააბა

გადატეხა

გარდამ.

зэпиIулIагъ (зэпеIулIэ)

გატიხრა, გადაღობა
(зэпеблэ)

დინ.

გადათხარა

зэпишIагъ

გადააბა

зэпикIыгъ

დინ. გარდამ.

(зэпетIыкIы)

зэпичыгъ (зэпечы)

გადაჭრა

зэпидзагъ

გარდამ.

зэпихыгъ

დაუკავშირა, დააკავშირა
(зэпегъэчъы)

გარდამ.

გადახია

зэпифыгъэх (зэпефых)

შეწყვიტა

зэпигъэчъыгъ

დაწვა,

მიაწერა

зэпиутыгъ (зэпеуты)

შეახორცა

зэпигъэугъ (зэпегъэу)

зэпиблагъ

დინ.

зэпиупкIыгъ (зэпеупкIы)

მიაზარდა

зэпигъэкIэжьыгъ

დინ.

зэпитIэтыкIыгъ (зэпетIэтыкIы)

განაცალკევა, გამოაცალკევა

გარდამ.

ერთიანად

(зэпетхэ)

зэпитIыкIыгъ

ერთად მოხარშა

დინ. გარდამ.

(зэпестыкIы)

зэпитхъыгъ (зэпетхъы)

გადაუჭრა

გარდამ.

სულ

გარდამ.

зэпитхагъ

зэон (зэоныр) მასდ. ბრძოლა, ომი

зэпигъэжъагъ

დინ.

გადაწვა

მებრძოლი, მეომარი

зэпибзыгъ

(зэпепхыкIы)

გადაახვია

зэпистыкIыгъ

შეიცვალა

зэолI

გარდამ.

დინ.

გაჭიმა, გაწელა

зэпипхыкIыгъ

გაისროლა, უკან გაარტყა

зэокIыгъэ2

გარდამ.

(зэпелъэшъу)

გარდამ.

(зэпкъырехы)

დინ.

1. ნაწილებად დაჭრა. 2.

დაშალა (შაშხანა, მანქანა)

зэплъыгъэх (зэплъых)

დინ.

გარდამ.

ერთმანეთს შეხვდეს

зэплъэкIыгъу

დინ.

გარდამ.

უკან
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მოხედვის დრო

зэплъэкIыгъэ
გარდაუვ.

ერთმანეთს უვლიდნენ
(зэплъэкIы)

დინ.

მიიხედა

გარდაუვ.

зэпстэуми ნაცვ. ყველა
(зэпсэрэдах)

(зэпыджых)

დინ.

1. ჩხვლეტდნენ ერთმანეთს.
მიჭედებულია

(зэпыпхэныр)

სტატ.

მასდ.

განიავებულია

(зэпырегъазэ)

დინ.

გადააბრუნა

зэпыридзыгъ

(зэпыредзы)

დინ.

გადააგდო, გადაიტანა

зэпырилъэшъугъ
დინ. გარდამავ.

ერთმანეთზე

(зэпырелъэшъу)

გადაათრია

зэпырифыгъ (зэпырефы) დინ. გარდამავ.
გადარეკა

(ოთახი)

зэпыдзыгъэ

(зэпыдзыгъэр)

მიმღ.

зэпыдзэн

(зэпыдзэныр)

მასდ.

დინ. გარდამავ.

(зэпэзы)

დინ.

გარდაუვ.

зэпызын (зэпызыныр) მასდ. დაშორება
зэпыкIагъэ (зэпэкIэ)

დინ.

დინ. გარდამ.

зэпырыгъэзагъ სტატ. უკუღმაა
зэпырыкIыгъ

დაშორდნენ

გარდაუვ.

გარდაუვ.

(зэпырэкIы)

დინ.

გადავიდა

зэпыт ნაწ. სულ, მუდამ
зэпытэу ზმნის. ერთად

შეეზარდნენ

зэпыкIыгъ (зэпэкIы)

зэпырищыгъ (зэпырещы)
გადაიყვანა

ერთმანეთზე მიჭედება, მიბმა

зэпызыгъ

зэпырихыгъ (зэпырехы)
გადაიტანა

განიავებული

დინ. გარდაუვ.

1.

გადატყდა, გატყდა. 2. დაშორდნენ

зэпыкIыжьыгъэх (зэпэкIыжьых)
გარდაუვ.

გარდამავ.

გარდამავ.

2. ერქინებოდნენ

зэпыдзыгъ

გადაბმულია

зэпыригъэзагъ

зэпыдэн (зэпыдэныр) მასდ. მიკერება

სტატ.

ერთმანეთზე

სტატ.

ერთმანეთზე გადაბმა

зэпыдагъэ სტატ. მიკერებულია

зэпыдзагъ

დინ.

დაიმსხვრა

зэпыпхэн

ერთმანეთი ძალიან უყვარდათ

გარდაუვ.

(зэпэлъэты)

зэпыпхагъэ

зэпсэрэдагъэх

зэпыджыгъэх

зэпылъэтыгъ

დინ.

დაშორდნენ

зэпыугъ (зэпэу) დინ. გარდაუვ. შეწყვეტა
зэпыун (зэпыуныр) მასდ. შეწყვეტა
зэпыутыгъ (зэпэуты)

зэпыкIын (зэпыкIыныр) მასდ. გატეხვა,
გადატეხვა

зэпылэлыгъ (зэпэлэлы)

зэпыугъу (зэпыугъор) არს. შესვენება

მოდუნდა, დაიღალა

зэпылъ (зэпылъыр, зэпылъхэр)

გარდაუვ.

გადატყდა

зэпыфагъ (зэпэфэ)
დინ. გარდაუვ.

დინ.

შევიდა

დინ. გარდაუვ.

1.

მეორეში).

2.

(ერთი

მოეწყვნენ
არს.

კოსტუმი

зэпылъыгъэх (зэпылъых) დინ. გარდაუვ.

зэпычыгъ

(зэпэчы)

დინ.

გარდაუვ.

გაწყდა (თოკი)

зэпэгъунэгъух

სტატ.

ერთმანეთთან
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ახლოსაა

зэриутыгъ

зэпэзырызых სტატ. იშვიათია, აქა-იქაა
зэпэлыдыгъ (зэпэлыды)

დინ. გარდაუვ.

იბრწყინა

зэриутэкIыгъ (зэреутэкIы) დინ. გარდამ.

დინ.

зэрихьагъ (зэрехьэ)

დაეჯახნენ

ატარა.

зэрджай (зэрджаер, зэрджаехэр)

გაავრცელა, უამბო

არს.

2.

зэрзакI ზედს. წმინდა, სუფთა
зэригъэзэкIыгъ (зэрегъэзэкIы)

დინ.

გადააბრუნა

зэригъэкIокIыгъ (зэрегъэкIокIы)

დინ.

უღალატა

зэригъэлъэгъугъ (зэрегъэлъэгъу)

დინ.

მოინახულა

зэригъэпэшыгъ (зэрегъэпэшы)
გარდამავ.

დინ.

зэригъэшIагъ (зэрегъашIэ) დინ. გარდამ.
(зэредзэ)

დინ.

გარდამ.

(зэредзэ)

დინ.

გარდამ.

(зэредзэ)

დინ.

გარდამ.

зэридзэкIыгъ1

(зэредзэкIы)

დინ.

(зэредзэкIы)

დინ.

გადააბრუნა, გადაშალა

зэрилъэкIэу

3.

ზმნის.

მონდომებით,

зэрищагъ (зэрещэ)

ერთმანეთზე მიაყუდა

3.

დინ.

1.

გარდამ.

ატარა. 2. წაიყვანა. 3. მოატყუა

зэрыдж

(зэрыджэр)

არს.

ძახველი

(ნაყოფი)

зэрызэ ზმნის. თითოჯერ
зэрыл (зэрылэр)
зэрынагъ

1.

ზედს.

(зэрэнэ)

სუფთა,

დინ.

გარდაუვ.

зэрытыпI (зэрытыпIэр) არს. სახსარი
зэрэбынэу ზმნის. მთელი ოჯახი
გარდაუვ.

(зэрэгъотых)

დინ. გარდაუვ.

გარდაუვ.

(зэрэгъэгубжых)

გაბრაზდნენ

დინ.

გარდამ.

გარდაუვ.

დინ.

ერთად ისულელეს

зэрэгъэкууагъэх (зэрэгъэкуох)
გარდაუვ.

დინ.

ერთმანეთი იპოვეს

დინ.

აყვირდნენ

зэрэлъэгъугъэх

ბეჯითად

зэриусэигъ (зэреусэи)

სამსახური.

зэрэгъэделагъэх (зэрэгъэделэх)

გადათარგმნა

зэридзэкIыгъ2

იმსახურა.

1.

გავრცელება

зэрэгъэгубжыгъэх

შეაწუხა

გარდამ.

აღსრულება,

зэрэгъотыгъэх

მიმოფანტა

გარდამ.

მართა,

გარდამ.

зэрыуагъэ (зэрэо) დინ. გარდაუვ. იღრძო

გაუყარა (ძაფი ნემსში)

зэридзагъ

2.

დინ.

ჩაეჭიდნენ

1. ისწავლა, დაისწავლა. 2. იცნო

зэридзагъ2

1.

წმინდა. 2. მოოქროვილი

დაალაგა, გააწყო

зэридзагъ1

გარდამ.

зэрихьан (зэрихьаныр) მასდ. 1. ტარება.

ძახველი (ხე)

გარდამ.

დინ.

გააჭენა. 2. მართა, წაიყვანა (მანქანა)

зэрар (зэрарыр, зэрархэр) არს. ზარალი

გარდამ.

გარდამ.

იღრძო

зэрифагъэ (зэрефэ)

зэрагъэутэкIыгъ (зэрагъэутэкIы)

გარდამ.

დინ.

დაეჯახა

зэпэпчъы არს. ლუწი
გარდამავ.

(зэреуты)

(зэрэлъэгъух)

დინ.

ერთმანეთი დაინახეს

зэрэубыгъэх (зэрэубых)

დინ. გარდაუვ.
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ცუდად მოიხსენია

зэрэугъоигъэх
გარდაუვ.

გაშეშდა

(зэрэугъоих)

დინ.

შეიკრიბნენ

зэтелъэу ზმნის. ერთმანეთზე

зэрэуджэгъугъэх (зэрэуджэгъух)
ერთმანეთს

გარდაუვ.

დინ.

თავი

მოაბეზრეს
ერთმანეთი დახოცეს

зэрэумысыгъэх

(зэрэумысых)

დინ.

ერთმანეთი

დაადანაშაულეს
დინ. გარდაუვ.

ერთმანეთს გამოეკიდნენ

зэрэшIагъэх (зэрэшIэх)

დინ.

გარდაუვ.

დაქორწინდნენ

გაჩუმდა
ერთმანეთს შეხედეს

зэтепшIыкI არს. ფენოვანი პური
გარდაუვ.

(зэтестыхьэ)

დინ.

ზედ დაიწვა
1.

დინ. გარდაუვ.

зэтетхъыгъэ (зэтетхъы)

დინ. გარდაუვ.

зэтеутыгъ

(зэтеуты)

დინ.

გარდაუვ.

მოტყდა

(засэх)

დინ.

გარდაუვ.

ერთმანეთს შეეჩვივნენ

зэтеухьагъэх (зэтеухьэх)

დინ. გარდაუვ.

ერთმანეთი სცემეს
ზვინულად,

ზმნის.

ყრილად

зэтеуцуагъ (зэтеуцо)

1.

დინ. გარდაუვ.

დადგა. 2. გაჩერდა

зэтегыихьагъэх

(зэтегыихьэх)

დინ.

ერთმანეთს უსაყვედურეს

зэтегъуагъ (зэтегъо)

დინ.

გარდაუვ.

გახდა, ჩამოხმა

зэтеджагъэ

დაძახულია,

სტატ.

зэтежъэгъуагъ

зэтефагъэ

(зэтефэ)

დინ.

გარდაუვ.

დაემთხვა

зэтефыгъэ

(зэтефыгъэр)

მიმღ.

სხვადასხვაგვარი, ნაირგვარი

ჩაგრეხილია
(зэтежъагъо)

მოხუცდა, დაუძლურდა
(зэтезы)

დინ.

გარდაუვ.

(зэтезы)

დინ.

გარდაუვ.

დინ.

გარდაუვ.

მასდ.

გახსნა,

გაღება

зэтечъ (зэтечъыр) არს. ფენოვანი კვერი
зэтыригъэзыгъ
1.

(зэтырегъэзы)
გახსნა,

დინ.

გააღო.

2.

зэтыригъэпкIагъ (зэтырегъапкIэ)

დინ.

გარდამ.

გაღარიბდა, გაკოტრდა

зэтекъагъэ (зэтекъэ)

зэтефэн (зэтефэныр) მასდ. დამთხვევა
зэтехын (зэтехыныр)

დინ.

გაიხსნა

зэтезыгъ2

გარდაუვ.

გაგლეჯილია

зэрэщагъэх (зэрэщэх)

зэтезыгъ

დინ.

მოზიდა. 2. დაგროვდა

დინ. გარდაუვ.

ერთმანეთი იცნეს

1

(зэтенэ)

зэтесэягъ (зэтесае)

зэрэхь-зэрэшх ყიდვა-გაყიდვა

зэтегукIагъэу

დინ.

დაიტანჯნენ

зэтестыхьагъ

зэрэфыгъэх (зэрэфых)

გარდაუვ.

გარდაუვ.

(зэтелIыхьэх)

зэтеплъагъэх (зэтеплъэх) დინ. გარდაუვ.

გარდაუვ.

გარდაუვ.

зэтелIыхьагъэх
зэтенагъэ

зэрэукIыгъэх (зэрэукIых) დინ. გარდაუვ.

зэсагъэх

зэтекI (зэтекIхэр) არს. გვარი

გაანადგურა, გააღარიბა

გარდამ.

დააწება, მიაწება
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зэтыриджагъ (зэтыреджэ)

დინ. გარდამ.

ჩაგრიხა, დაძახა
დინ. გარდამ.

იქით-აქეთ გადააგდო

გარდამ.

(зэтырелъхьэ)

დინ.

დინ. გარდამ.

გადააბა

გარდამ.

(зэтыретхъо)

გარდამ.

დინ.

(зэтыретхъы)

დინ.

გახსნა

დინ.

გარდამ.

(зэфещэ)

დინ.

გარდამ.

არს.

შვრიის

зэфы1 (зэфы, зэфхэр)
зэфы2 (зэфыр, зэфхэр)

დინ.

კვერი,

პურის

არს.

ერბოში

(ზეთში)

შემწვარი

зэфэгубжыгъэх (зэфэгубжых) გარდაუვ.
(зэтыретэкъу)

დინ.

გაბრაზდნენ

зэфэдиз ზედს. მსგავს(ებ)ი

მიმოფანტა

зэтырифыгъ (зэтырефы)

დინ. გარდამ.

გაყო

зэфэдэ ზედს. ერთნაირი
зэфэдэкIэ ზმნის. ზედიზედ

зэтырихыгъ (зэтырехы)

დინ. გარდამ.

გახსნა, გააღო
აავსო. 2. დააგროვა
დინ. გარდამ.

1.

გააღო. 2. იყვირა

გარდაუვ.

(зэфэкIо)

გარდაუვ.

დაუახლოვდნენ

зэфэшъхьафы (зэфэшъхьафхэр)

зэу ზმნის. 1. მაშინვე. 2. ასე

ზედს.

სხვადასხვა, სხვადასხვაგვარი

зэуагъэ (мэзао) დინ. გარდაუვ. იომა

зэфэшIу (зэфэшIур)

зэуакIо საომრად, საჭიდაოდ
зэуалэхэр)

ნასუქი.
არს.

2.

არს.

1. ზომიერად

კარგი

გუნება-

განწყობილება

зэхибзыхьагъ (зэхебзыхьэ) დინ. გარდამ.

მოჩხუბარი

зэуасэ ზედს. სრულფასოვანი
зэфагу (зэфагур) არს. შუა, შუაგული
зэфагъ (зэфагъэр) არს. სამართლიანობა
არს.

ცეკვის სახელწოდება

გაჭრა, დაჭრა

зэхиблагъ (зэхеблэ)

зэужэ (зэужэр) ნაცვ. ყველა

зэфакIу (зэфакIор)

დინ.

зэфэзын (зэфэзыныр) მასდ. შეხვედრა
зэфэкIуагъэ

зэтыричыгъ (зэтыречы)

(зэуалэр,

зэфэзыгъэх (зэфэзых)
შეხვდნენ

зэтырихьагъ (зэтырехьэ) დინ. გარდამ. 1.

зэуал

зэфищагъэ

დიდი

დაახვავა

зэтыритэкъугъ

(зэфефы)

ფქვილი, შვრიის ცეხვილი

зэтыритэкъуагъ (зэтыретакъо)
გარდამ.

зэфифыгъэ

შემოიჭირა, მოჭიმა

მოხვეტა

зэтыритхъыгъ

დინ. გარდამ.

დაახლოვა, შეაგროვა

зэтырипхагъ (зэтырепхэ)

გარდამ.

зэфилъыгъэх (зэфелъых)
ერთმანეთისკენ გაიწიეს

დააწყო

зэтыритхъуагъ

დინ. გარდამ.

გაუტოლა

зэтыридзыгъ (зэтыредзы)
зэтырилъхьагъ

зэфигъэдагъ (зэфегъадэ)

ჩერქეზული

დინ. გარდამ.

1.

მიაწნა, გადააბა. 2. დაიწყო

зэхигъэжъагъ
გარდამ.

(зэхегъажъэ)

დინ.

შეწვა

зэхигъэзыкIыгъ (зэхегъэзыкIы)

დინ.
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გარდამ.

დაყო

зэхидыхьагъ (зэхедыхьэ)

зэхигъэзыхьагъ (зэхегъэзыхьэ)
გარდამ.

შეკრიბა
დინ.

აურია, შეურია
დინ.

გაურია

დინ. გარდამ.

(зэхегъэлыбжьэ)

შეწვა
დინ. გარდამ.

1.

დაანთო, აანთო. 2. აამუშავა
დინ.

(გადა)დაწვა
დინ. გარდამ.

დასვა
დინ.

1. ერთმანეთს შეურია. 2.

ჩახარშა
დინ.

გარდამ.

ჩახარშა
წააქცია. 2. ჩაატია

зэхигъэхъуагъ
зэхигъэчъыгъ

(зэхегъахъо)

დინ.

დაანაწილა

გარდამ.

(зэхежъухьэ)

დინ.

მოხნა

გარდამ.

დინ.

გატეხა; დაანგრია
დინ.

გარდამ.

1.

შეადუღა. 2. შეურია

зэхилыцIагъ (зэхелыцIэ)
зэхилъхьагъ (зэхелъхьэ)
зэхилъхьагъ1 (зэхелъхьэ)

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

(зэхегъэчъы)

зэхилъхьажьыгъ2 (зэхелъхьажьы)
1.

გარდამ.
დინ.

შეურია
გაადნო

გარდამ.

დაამჟავა, დაამარილა

зэхигъэщагъ (зэхегъащэ)

დინ. გარდამ.

დაგრიხა

2.

(зэхелъашъо)

დინ.

აურია, აწეწა, აბურდა

зэхипхагъ

зэхигъэшIоIухьагъ (зэхегъэшIоIу-хьэ)

დათესა.

(зэхепхэ)

დინ.

გარდამ.

ერთად შეკრა

зэхипхъагъ (зэхепхъэ)

დინ.

გარდამ.

ჩაყარა

зэхипхъэнкIагъ (зэхепхъанкIэ)

зэхигъэщтыхьагъ

(зэхегъэщтыхьэ)

გაყინა

зэхидагъэ (зэхедэ) დინ. გარდამ. შეკერა

დინ.

(დასამჟავებლად) ჩადო

зэхилъэшъуагъ

зэхигъэчъыхьагъ (зэхегъэчъыхьэ) დინ.

დინ. გარდამ.

გარდამ.

შეაგროვა

1. შეკრიბა. 2. შეურია

დინ. გარდამ.

დინ.

შეკრიბა

зэхигъэфагъ (зэхегъафэ) დინ. გარდამ. 1.

გარდამ.

(зэхедзы)

დაწვა

зэхигъэуагъ (зэхегъао)

გარდამ.

1.

ერთად შეკრიბა. 2. შეარჩია

зэхикIагъ (зэхекIэ)

зэхигъэтIэтIагъ (зэхегъэтIатIэ)

გარდამ.

დინ. გარდამ.

зэхикъутыхьагъ (зэхекъутыхьэ)

зэхигъэсыгъэ (зэхегъэсы)

გარდამ.

დინ.

გადაიკითხა

зэхижъухьагъ

зэхигъэстыхьагъ (зэхегъэстыхьэ)
გარდამ.

გარდამ.

зэхидзыгъэ

зэхигъэнагъ (зэхегъанэ)

გარდამ.

(зэхеджыхьэ)

зэхидзагъэх (зэхедзэх)

зэхигъэлыбжьагъ

დინ.

დაართავს

зэхиджыхьагъ

зэхигъэкIухьагъ (зэхегъэкIухьэ)
გარდამ.

დააკერა

зэхиджагъэ (зэхеджэ)

зэхигъэкIокIагъ (зэхегъэкIуакIэ)
გარდამ.

დინ.

დინ. გარდამ.

გარდამ.

დინ.

გაბედა

зэхипшагъэ (зэхепшэ)

დინ.

გარდამ.

შეურია
70

зэхипшыхьагъ

(зэхепшыхьэ)

იხ.

зэхихыгъ (зэхехы)

зэхепшагъэ

зэхипIытIагъ (зэхепIытIэ)

დინ. გარდამ.

зэхитхъуагъ (зэхетхъо)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

(зэхецунтхъэ)

зэхитхъыгъ (зэхетхъы)

დინ.

გარდამ.

დახია

1. დაჭმუჭნა; 2. დაჭყლიტა

зэхицIэлагъ (зэхецIалэ)

გახია

зэхитэкъуагъ (зэхетакъо)

დინ. გარდამ.

(зэхеубэ)

დინ.

გარდამ.

(зэхешIэ)

зэхиубытагъэ (зэхеубытэ)

დინ. გარდამ.

გარდამ.

зэхиубэтагъ (зэхеубатэ)

დინ. გარდამ.

გარდამ.

(зэхешIыхьэ)

დინ.

1. გაყო, დააშორა. 2. ჩაიდინა

зэхищагъэ

დაიჭირა, დააპატიმრა

დინ.

იგრძნო

зэхишIыхьагъ

დააქუცმაცა

(зэхещэ)

зэхиугъоягъ (зэхеугъуае)

დინ. გარდამ.

(зэхеукIэ)

დინ.

გარდამ.

зэхиупкIыгъэ (зэхеупкIы)

დინ. გარდამ.

зэхиусэягъ (зэхеусае)

დინ.

გარდამ.

დაფხვნა, დაფშვნა
დინ. გარდამ.

ცილი დასწამა

(зэхеутэ)

დინ.

გარდამ.

(зэхеуты)

დინ.

გარდამ.

(зэхэдзыр)

зэхиуцэIухьагъ (зэхеуцэIухьэ)

დინ.

зэхиуIыхьагъ (зэхеуIыхьэ) დინ. გარდამ.
зэхифыгъэ (зэхефы)

დინ. გარდამ.

1.

დინ.

გარდაუვ.

(зэхэкIыпIэр,

გარდაუვ.

(зэхэкIыхьэ)

დინ.

1. გაიზარდა. 2. გაიბარდა,

მოედო

გაფანტა. 2. დაშალა

зэхифызагъ (зэхефызэ)

გარჩევა,

зэхэкIыпIэхэр) არს. გზაჯვარედინი

зэхэкIыхьагъ

გასხვრიტა

არს.

დაიყო, გამოიყო

зэхэкIыпIэ

დაღეჭა

შეკერილი

განხილვა

зэхэкIыгъэ (зэхэкIы)

გატეხა

მიმღ.

(სხვადასხვა ნაწილისაგან)

зэхэдз

შეანჯღრია

დინ. გარდამ.

წაიკიდნენ

зэхэдагъэ (зэхэдагъэр)

მიაყუდა

зэхиутыгъ

დინ. გარდამ.

зэхэбэнагъэх (зэхэбанэх)

გადაჭრა

1.

დააშორა. 2. გაჭიმა

зэхиIухьагъ (зэхеIухьэ)

გაანადგურა, სული ამოხადა

გარდამ.

დინ. გარდამ.

зэхищытIагъ (зэхещытIэ)

შეკრიბა

зэхиутагъ

დინ.

შეკრიბა, მოაწესრიგა, მოაწყო

зэхищыгъэ (зэхещы)

გატეხა

დინ. გარდამ.

დასვარა

зэхишIагъ

ერთად ჩაყარა

зэхиукIагъ

დინ.

зэхицIыцIагъ (зэхецIыцIэ) დინ. გარდამ.

მოხვეტა

зэхиубагъ

1.

გარდამ.

გაიგონა. 2. გაარჩია

зэхицунтхъагъ

გასრისა

გარდამ.

გაჭყლიტა, შეკუმშა

დინ.

გარდამ.

зэхэлъэдагъэх

(зэхэлъадэх)

დინ.

71

1.

გარდაუვ.

შეეზარდნენ.

2.

მოცვივდნენ, მოირბინეს

зэхэпшыхьагъ
გარდაუვ.

გარდაუვ.

(зэхэпшыхьэ)

დინ.

(зэхэстыхьэ)

დინ.

დინ. გარდაუვ.

1.

ერთად ისხდნენ, ცხოვრობდნენ. 2.
განლაგებულია

სტატ.

დინ.

გარდაუვ.

გაგრძელდა

სხვადასხვა

2. მომზადებულია, მოშენებულია

зэхэшIыхьагъэ

(зэхэшIыхьагъэ-хэр)

მოშენებული

зэхэщхагъэ მიმღ. შეწებებული
зэхэIулIагъ

დინ. გარდაუვ.

1. შეერია.

2. გაიფანტა

სტატ.

გარდაუვ.

დაჭედებულია

зэхэщэн მასდ. ორგანიზება

зэхэуцуагъ (зэхэуцо)

დინ.

გარდაუვ.

ერთად დადგნენ

зэхэIыстагъэ

(зэхэIыстэ)

ბჟედ.

სხდომა გაიმართა

(зэхэфэ)

დინ.

გარდაუვ.

ჩამოვარდა, ჩამოიქცა, ჩამოინგრა

зэхэфыгъэ

1.

გარდაუვ.

გაკეთებულია

მიმღ.

(зэхэты)

зэхэфагъ

ჭკუა,

ნივთიერებისაგან.

зэхэсыгъэх (зэхэсых)

зэхэтэкъуагъ

არს.

შეგნება

зэхэшIыхьагъ

დაიწვა

зэхэтыгъ

ნამსხვრევებად იქცა

зэхэшIыкI (зэхэшIыкIыр)

ჩამოცოცდნენ

зэхэстыхьагъ

დინ. გარდაუვ.

სტატ.

зэхъожьыгъэх
გარდაუვ.

გარდაუვ.

გამორკვეულია

(зэхъожьых)

დინ.

გაცვალეს

зэхъокIыгъэ (зэхъокIы)

დინ. გარდაუვ.

შეიცვალა, გამოიცვალა

зэхэфын (зэхэфыныр) მასდ. გამორკვევა

зэхъокIын (зэхъокIыныр) მასდ. შეცვლა

зэхэхьагъэ1 (зэхахьэ)

зэхъоныгъэх (зэхъоных)

დინ.

გარდაუვ.

შეიკრიბნენ

წაიჩხუბნენ

зэхэхьагъэ2 (зэхахьэ)

დინ.

გარდაუვ.

გაიხსნა

გარდაუვ.

(зэхэчъыхьэ)

დინ.

გამაგრდა

зэхэшыпыкIыгъ
зэхэшыпыкIыгъэ

სტატ.

გარდაუვ.

მიმღ.

გადარჩეული,

გადასინჯული

зэхэшыпыкIын

გარდაუვ.

ერთჯერად

წასაღები

(зэхэшыпыкIыныр)
(зэхэшъухьэ)

დინ. გარდაუვ.

წაიჩხუბნენ

зэчъэлIагъэх (зэчъалIэх)

დინ. გარდაუვ.

ერთმანეთთან მიირბინეს

зэшагъэх

გადასინჯვა, გადარჩევა

зэхэшъухьагъ

ტვირთი,

зэцIэцIагъэх (зэцIацIэх)

დალაგებულია, დახარისხებულია

მასდ.

зэхъоу ზმნის. უცებ
зэхьыгъу

зэхэчъыхьагъэ

დინ. გარდაუვ.

(зашэх)

დინ.

გარდაუვ.

ერთმანეთზე ნადირობდნენ

зэш-зэшыпхъу (зэш-зэшыпхъухэр) არს.
დინ.

დალპა (ერთად)

зэхэшъхъэшъхъагъ (зэхэшъхъашъхъэ)

და-ძმები

зэшитIу (зэшитIур) არს. ღვიძლი ძმები
зэштэгъу (зэштэгъур) არს. კომპლექტი
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зэшъогъу

(зэшъогъух)

არს.

ერთტონიანი

გარდაუვ.

(зэшIокIых)

დინ.

დინ. გარდაუვ.

(зэшIух)

დინ.

გარდაუვ.

დინ. გარდამ.

1.

დაშალა, დაიშალა. 2. შეასრულა,
დაასრულა

გარდამ.

(зэшIуетхъы)

დინ.

1. დაგლიჯა. 2. დახია
(зэщегъакъо)

зэщифыгъэ (зэщефы)

დინ.

გარდამ.

მოთმინება დააკარგვინა
(ერთმანეთს)

დინ. გარდამ.

გაუხახუნა.

ჩამოატარა

зэIихыжьыгъ (зэIехыжьы)

დინ. გარდამ.

კვლავ აიღო
დინ.

გარდამ.

1.

შეურია. 2. ააფორიაქა

გარდამ.

(зэIешIэжьы)

დინ.

ააფორიაქა

დაატირა

зэIузыгъ (зэIозы) დინ. გარდაუვ. გაიხსნა

2.

зэIуигъэкIагъ
გარდამ.

დინ.

(зэIуегъакIэ)

დინ.

შეკრიბა

зэIуигъэнагъ (зэIуегъанэ)

зэщыгъо არს. მოწყენილობა

დინ. გარდამ.

დააწყნარა, შეაჩერა
გარდაუვ.

მოიწყინა

зэIуидзыгъ (зэIуедзы)

დინ.

გარდამ.

მიუმატა

зэщыукъуагъэ (зэщэкъо) დინ. გარდაუვ.
დაიმტვრა.

გარდამ.

1.

зэщтегъэу დასვენება, გართობა
(мэзэщы)

დინ.

зэIо-зашIэу ზმნის. მაშინვე

ერთმანეთს წაჰკიდა

1.

(зэIефы)

зэIищыгъ (зэIещы) დინ. გარდამ. გაჭიმა,

დინ.

зэщихъуагъэ (зэщехъо)

დინ.

უკვე გახია, დახია

зэIишIэжьыгъ

დაანგრია, გააფუჭა

зэщыгъэ

გარდამ.

зэIишIагъ (зэIешIэ)

зэщигъэкъуагъ

გარდამ.

зэIихыгъ (зэIехы) დინ. გარდამ. აიღო

შერიგდნენ, დაზავდნენ

зэшIуихыгъ (зэшIуехы)

დინ.

გახია, დახია

зэIифыгъ

ერთმანეთს ჩაეჭიდნენ

გარდამ.

გარდამ.

зэIитхъыжьыгъ (зэIетхъыжьы)

зэшIонагъэх (зэшIонэх)

зэшIуитхъыгъ

დინ.

зэIитхъыгъ (зэIетхъы)

მოილაპარაკეს

зэшIугъэх

(зэIедзы)

გაფანტა

зэшъозэщ (зэшъозэщыр) ზედს. სწორი
зэшIокIыгъэх

зэIидзыгъ

2.

შეერყა

ჯანმრთელობა

зэщыщ (зэщыщыр, зэщыщхэр) არს. ერთ
სახეობის ნაწილი

დინ. გარდამ.

ააღელვა, ააფორიაქა

зэIуихыгъ

зэщыхьагъу ერთმანეთის ვნება

(зэIуехы)

დინ.

გარდამ.

გააღო, გახსნა

зэIуихьагъэ (зэIуехьэ)

დინ. გარდაუვ.

სული შეეხუთა, სუნთქვა შეეკრა

зэIибзыкIыгъ (зэIебзыкIы) დინ. გარდამ.
გაჭრა

зэIигъэхьагъ (зэIегъахьэ)

зэIуигъэIагъ (зэIуегъаIэ)

зэIуищэигъ (зэIуещэи)

დინ.

გარდამ.

გადასწია, გაწევ-გამოსწია
დინ. გარდამ.

1. შეურია. 2. აურია. 3. გააფუჭა

зэIукIагъэх (зэIокIэх)

დინ. გარდაუვ.

1.

ერთმანეთს შეხვდნენ. 2. შეიკრიბნენ
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зэIукIэ

(зэIукIэр,

зэIукIэхэр)

არს.

зэIэбэкIыгъ (зэIэбэкIы)

ყრილობა, შეკრება

зэIунагъэ

გაიშვირა (ხელი)

(зэIонэ)

დინ.

გარდაუვ.

зэIэзэжьыгъ (зэIэзэжьы)

შეწყვიტა

დინ. გარდაუვ.

იმკურნალა

зэIупхъуагъэх
გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

(зэIопхъох)

დინ.

зэIэзэжьын

მწვავედა შელაპარაკდნენ

მასდ.

მკურნალობა

зэIууагъэ (зэIоо) დინ. გარდაუვ. მწვავედ

зэIэхьэгъу (зэIэхьэгъухэр) არს. მეწილე,

ილაპარაკეს, შელაპარაკდნენ

зэIуупIагъэх (зэIоупIэх)

(зэIэзэжьыныр)

აქციონერი

დინ. გარდაუვ.

მოულოდნელად

შეხვდნენ

И

ერთმანეთს

зэIызыгъ

(зэIэзы)

დინ.

გარდაუვ.

დაიშალა, გაიხა

зэIыкIыгъ

ибашъо ობლად გამოიყურება

(зэIэкIы)

დინ.

გარდაუვ.

გაგანიერდა

зэIыкIыжьыгъ
გარდაუვ.

(зэIэкIыжьы)

გარდაუვ.

(зэIэцIэнлъы)

გარდამ.

დინ.

გაიჭიმა, გაიწელა

зэIыригъэшIагъ (зэIырегъашIэ)

დინ.

მიმღ.

გადაკრული,

ибзагъэ სტატ. გადაკრულია
ибзадж (избзаджэр) ზედს. უკუღმა
ибзэен (ибзэеныр) მასდ. ლოკვა
ибзэн მასდ. გადაკვრა
ибзэягь (ебзае) დინ. გარდაუვ. ალოკა

აარევინა

зэIытхъыгъ (зэIэтхъы)

დინ. გარდაუვ.

иблыс (иблысыр, иблысхэр)

არს.

1.

ეშმაკი, დემონი. 2. ცბიერი, მზაკვარი

გაიხა

зэIытIэтIыгъ (зэIэтIэтIы)

დინ. გარდაუვ.

ибыбагъ

(ебыбэ)

დინ.

გარდაუვ.

შეფრინდა

გასქელდა

зэIыутыгъ

ибзагъ

გადაჭიმული
დინ.

წავიდ-წამოვიდნენ

зэIыцIэнлъыгъ

и „რვა“

(зэIэуты)

დინ.

გარდაუვ.

გამოფრინდა

გატყდა

зэIыхыгъ1

სტატ.

გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

1.

გარდაუვ. შეძლო

გამოფრენა

ибыбэжьыгь (ебыбэжьы) დინ. გარდაუვ.

აიმღვრა. 2. შეერია
მიმღ.

უკან გამოფრინდა

ибыбыкIышъугъ (ебыбыкIышъу) დინ.

зэIыхыгъ2 მიმღ. დალაგებული
зэIыхьагъэ1 (зэIэхьэ)

ибыбыкIыжьыгъ (ебыбыкIыжьы) დინ.
გარდაუვ.

დალაგებულია

зэIыхьагъэ2

ибыбыкIыгъ (ебыбыкIы) დინ. გარდაუვ.

ამღვრეული,

გაფუჭებული

зэIышIэн (зэIышIэныр) მასდ. შერევა

კვლავ შეფრინდა

ибыбэжьышъугъ (ебыбэжьышъу) დინ.
გარდაუვ.

შეძლო შეფრენილიყო
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გაიჭედა, გაიჩხირა

ибыбэн (ибыбэныр) მასდ. შეფრენა
ибэ (ибэр, ибэхэр) არს. ობოლი

идыкIыгъ დინ. გარდაუვ. ამოკერა

ибэнагъ (ебанэ) დინ. გარდაუვ. შეიჭრა

идэжьын მასდ. მიკერება

игопагъ (игуап) სტატ. მოეწონა

идэн (идэныр) მასდ. მიკერება

игоуагъ (игуау) სტატ. უსიამოვნო იყო

идзагъ სტატ. შორს მდებარეობს

игуагъ სტატ. გატენილია, სავსეა

идзыгъ1

игъолъхьагъ
გარდაუვ.

(егъуалъхьэ)

დინ.

(игъолъхьаныр)

მასდ.

игьуагъ (игъу)

სტატ.

1. დროულია. 2.

игъукIыгъ (егъукIы)

დინ.

1. ჩაგდება. 2.

игъэ2 (игъэр, игъэхэр) მიმღ. შელესილი
ჩარჭობილია,

ჩასობილია

игъэхъон (игъэхъоныр) მასდ. ჩასხმა
игъэхъуагъ სტატ. ჩასხმულია
игъэхъуалъ

(игъэхъуалъэр,

игъэхъуалъэхэр) არს. სარწყავი
(идагъэр,

идагъэхэр)

ოქრომკედიანი

დინ.

გარდაუვ.

(идыихьаныр)

მასდ.

შესქელდა, გამაგრდა
გაჭედვა, გაჩხირვა
(едыкъэ)

დინ. გარდაუვ.

ижъукIын

(ижъукIыныр)

მასდ.

დინ.

ижъыгу (ижъыгур) არს. უდაბნო
изэкъуагъ (изакъу) სტატ. მარტო იყო
известк (известкэр) არს. კირხსნარი
извещение

(извещениер)

არს.

შეტყობინება

изыбзагъ (изыбз) სტატ. ამოვსებულია
изыгъ1 (из) სტატ. გარდაუვ. სავსეა
изыгъ2 (езы)

დინ. გარდაუვ.

ჩამოვარდა,

დაეცა

изын1 მასდ. ჩამოვარდნა

მიკერებულია

идыихьагъ (едыихьэ)

ძველებური,

ზედს.

ამოშრობა

игьэ1 სტატ. შელესილია
სტატ.

(ижъыр)

ამოშრა
გარდაუვ.

გამოშრა

идыкъагъ

მასდ.

ижъукIыгъ (ежъукIы)

игъошIу ადვილად შესალესი

идыихьан

გადაგდება,

მასდ.

პირველყოფილი

игъуае ძნელად შესალესი

სტატ.

идзэн (идзэныр)
ижъ

игъуадж უბედური შემთხვევა

идагъ

მოპირდაპირე ნაპირზე მდებარე

წამოცმა

აქტუალურია

игъэнагъ

მიმღ.

გადასროლა

игорыгъу ზმნის. თანდათან

2

(идзыгъэр)

идзын (идзыныр)

ჩაწოლა

идагъ1

მეორე (მოპირდაპირე)

მხარეს მდებარეობს

идзыгъ2

დაწვა, ჩაწვა

иголъхьан

სტატ.

გარდაუვ.

изын2 დამოუკიდებლად არ გვხვდება:
изын ритыгъ „ნება დართო“

изэщыхьагъ (езэщыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

მოიწყინა

изэщыхьан

(изэщыхьаныр)

მასდ.
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მოწყენა

икIутыгъ

ий შორისდ. გამოხატავს გაკვირვებას

икIутын

გარდაუვ.

(икIутыныр)

მასდ.

გადმოღვრა, დაღვრა

икуагъ (икуагъэр) მიმღ. ჩატენილი
икърар (икърарыр) არს. 1. ერთგულება.

икIыгъ

(екIы)

დინ.

1.

გარდაუვ.

გამოვიდა. 2. გადავიდა (კლასიდან

2. ფიცი

икърарынчъ

(икърарынчъэр,

икърарынчъэхэр) არს. ფიცის გამტეხი

икъугъ1 (екъу) დინ. გარდაუვ. საკმარისი

კლასში)

икIыгъо (икIыгъор, икIыгъохэр)

икъужьыгъ (екъужьы)

დინ. გარდაუვ.

икIыкIыгъ(екIыкIы)
икIыкIыжьыгъ

икъукIэ ზმნის. ძალიან

გარდაუვ.

икъун1 მასდ. საკმარისი

დინ.

გარდაუვ.

(екъыхьэ)

დინ.

გარდამ.

დაჩლუნგდა
(икъыхьаныр)

მასდ.

დაჩლუნგება
(икъэр)

ცხენის

არს.

ავადმყოფობის სახელწოდება

დინ.

კვლავ დაეცა.

არს.

სარწყავი
დინ. გარდაუვ.

1.

დაიკარგა. 2. დაიღუპა
გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

უკან

დაიხია
დინ. გარდაუვ.

უხმაუროდ (ფეხის წვერებზე) გაიარა

икIошъыгъ (екIошъы)

1.

გადასასვლელი, ფონი. 2. საკვამური

икIышъугъ (екIышъу)
შეძლო

დინ. გარდაუვ.

გამოსვლა.

2.

1.

შეძლო

გადასვლა

икIэмыкIэм

ზმნის.

დასასრულ,

илыцIыхьагъ
გარდაუვ.

(елыцIыхьэ)

დინ.

1. მიიწვა. 2. გაშავდა

илъыгъ1 (илъ)

სტატ.

1. იწვა. 2. ღამის

გათევა

დინ.

გამოვიდა (წინ)

икIошъагъ (екIуашъэ)

არს.

икIэрыкIэу ზმნის. კვლავ, ისევ

икIалъ (икIалъэр, икIалъэхэр)

(екIуатэ)

икIыпIэ (икIыпIэр, икIыпIэхэр)

ბოლოსდაბოლოს

икIагъ სტატ. ჩასხმულია

икIодагъ (екIуадэ)

(екIыкIыжьы)

икIыкIын (икIыкIыныр) მასდ. დაცემა

икъун2 ზმნის. კმარა

икIотыгъ (екIоты)

1. გამოსვლა. 2.

დაეცა

საკმარისი იყო

икъыхьан

მასდ.

გადასვლა

икъугъ2 ზმნის. საკმაოდ

икъыхьагъ

არს.

ფონი (მდინარისა...)

икIын (икIыныр)

იყო

икIотагъ

დინ.

გადმოიღვარა

икуагъ სტატ. ჩატენილია

икъэ

(екIуты)

დინ. გარდაუვ.

გამოვიდა (ფეხის წვერებზე|

илъыгъ2 (елъы) სტატ. გაექანა
илъын (илъыныр)

მასდ.

1. წოლა. 2.

ღამის გათევა

илъыхъухьагъ
გარდაუვ.

(елъыхъухьэ)

დინ.

ეძება

илъыхъухэн მასდ. ძებნა
илъэдагъ (елъадэ)

დინ.

გარდაუვ.

1.
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შეირბინა. 2. ჩაედინა

илъэдэжьыгъ
გარდაუვ.

ინვალიდი

(елъэдэжьы)

დინ.

უკან შეირბინა

илъээдэн

инженер (инженерыр, инженерхэр)

(илъэдэныр)

1.

მასდ.

შერბენა. 2. შედინება

илъэкIыхьагъ
გარდაუვ.

დინ.

ამოწმინდა
(елъэкIыхьэ)

მასდ.

(иностраннэр,

иностраннэхэр) ზედს. უცხოური
(инспекторыр,

инспекторхэр) არს. ინსპექტორი

институт (институтыр, институтхэр)

илъэс (илъэсыр, илъэсхэр) არს. წელი
илъэсыжъ

(илъэсыжъыр)

არს.

არს.

შარშანდელი წელი

ინსტიტუტი

интеллигент

(интеллигентыр,

интеллигентхэр) არს. ინტელიგენტი

илъэсыкI (илъэсыкIэр)

არს.

ახალი

წელი

интеллигенцие (интеллигенциер) არს.
ინტელიგენცია

илъэтыгъ (елъэты)

დინ. გარდაუვ.

1.

გამოვარდა. 2. გამოხტა
მასდ.

1.

გამოვარდნა.

2.

არს.

დევი, გოლიათი

инэу ზმნის. დიდად

илIыкIыгъ (елIыкIы)

დინ.

გარდაუვ.

მოკვდა, გარდაიცვალა

илIыкIын

ины (иныр, инхэр) ზედს. დიდი
иныжъ (иныжъыр, иныжъхэр)

გამოხტომა

ион (ионыр) ზმნის. შევარდნა
ипкIагъ (епкIэ) დინ. გარდაუვ. ჩახტა

(илIыкIыныр)

მასდ.

სიკვდილი

ипкIыгъ

(епкIы)

დინ.

გარდაუვ.

გადმოხტა

илIыхьагъ (елIыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

მოკვდა. 2. გაიტანჯა

илIыхьан

ინჟინერი

инспектор

გარეცხვა

илъэтын

არს.

иностраннэ

(илъэкIыхьэ)

илъэкIыхьан

инджылыз ზედს. ინლისური

უკან, უკვე გადმოხტა

(илIыхьаныр)

1.

მასდ.

სიკვდილი. 2. ტანჯვა

иманцыз (иманцызыр)

ипкIыжьыгъ (епкIыжьы) დინ. გარდაუვ.
ипкIэжьыгъ (епкIэжьы)

დინ. გარდაუვ.

გადახტა (უკან)
არს.

უღმერთო,

უღმრთო

империе (империер, империехэр)

иплъагъ (еплъэ) დინ. გარდაუვ. შეიხედა
არს.

იმპერია

(еплъы)

დინ.

გარდაუვ.

иплъын მასდ. შეხედვა

დინ. გარდაუვ.

გული წაუვიდა

инат (инатыр, инатхэр) ზედს. ჯიუტი
инвалид (инвалидыр, инвалидхэр)

иплъыгъ

გამოიხედა

импорт (импортыр) არს. იმპორტი
имэхыхьагъ (емэхыхьэ)

ипкIэн მასდ. გადახტომა, გადმოხტომა

არს.

иплъыхьагъ (еплъыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

შეხედა

ипхъыхьагъ

(еплъыхьэ)

სტატ.

გაფანტულია
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ипхъыхьан

(иплъыхьаныр)

მასდ.

გაფანტვა

исыгъ (ис) სტატ. იჯდა

ипыхьагъ (епыхьэ) დინ. გარდაუვ. სული
შეეხუთა, გაიგუდა

ипыхьан

исыкIыгъ

(есыкIы)

დინ.

გარდაუვ.

(исыкIыныр)

მასდ.

გადაცურა

(ипхъыхьаныр)

მასდ.

გაგუდვა

исыкIын
გადაცურვა

ипшыхьагъ (епыхьэ)

დინ.

გარდაუვ.

შეცოცდა, შეხოხდა

исын (исыныр) მასდ. ჯდომა
исысыхьагъ (есысыхьэ)

ипшыхьан მასდ. შეცოცება, შეხოხება
ипшыхьажьыгъ (епшыхьажьы)
გარდაუვ.

истыхьан (истыхьаныр) მასდ. დაწვა

დინ.

უკან შეცოცდა, შეხოხდა

ипыджагъ (епыджэ)

დინ.

დინ. გარდაუვ.

ბარბაცებდა

исысыхьан

(исысыхьаныр)

ბარბაცი

გარდაუვ.

ჩაარჭო, ჩაასო

итумыкIыгь (етумыкIы)

დინ. გარდაუვ.

გაქრა

ипэм ზმნის. ადრე, ძველად

итумыкIын

ипэмагъ (епамэ) დინ. გარდაუვ. უსუნა

(итумыкIыныр)

итхагъ მიმღ. ჩაწერილი

ипэум ზმნის. ადრე

итхъыгъ სტატ. გაჩხაპნილია

ирый ზმნის. რვაჯერ

итыгъ

искусств (искусствэр) არს. ხელოვნება
испыхэр)

არს.

историк (историкыр, историкхэр)

არს.

იდგა.

2.

итэкъон (итэкъоныр) მასდ. ჩაყრა
(етакъо)

დინ.

გარდაუვ.

итэкъугъ

(етэкъу)

დინ.

გარდაუვ.

გადმოიყარა

ისტორიკოსი

истребитель

(истребителыр,

истребительхэр)

არს.

ავიაგამანადგურებელი
(исыкIы)

დინ.

итэкъун (итэкъуныр) მასდ. გადმოყრა
итэкъухьан

(итэкъухьаныр)

მასდ.

მიყრა-მოყრა
გარდაუვ.

გადაცურა

итIанэ ზმნის. შემდეგ
итIу რიცხვ. ორი წყვილი, ორი

исыкIын

(истыкIыныр)

მასდ.

გადაცურვა
დაიწვა

1.

ჩაიყარა

историе (историер) არს. ისტორია

истыхагъ

სტატ.

მიკერებული იყო

итэкъуагъ

ქონდრისკაცი, ცეროდენა, ჯუჯა

ысыкIыгъ

(ит)

итын (итыныр) მასდ. დგომა

искусственнэ ზედს. ხელოვნური
(испыр,

მასდ.

გაქრობა

ипэмэн (ипэмэныр) მასდ. სუნვა

испы

მასდ.

(естыхьэ)

итIупщыхьагъ

სტატ.

გათავისუფლებულია, დაიშალა
დინ.

გარდაუვ.

итIупщыхьан მასდ. განთავისუფლება
итIысхьагъ (етIысхьэ)

დინ. გარდაუვ.
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დაჯდა

თავბრუ დაეხვა

итIысхьан

(итIысхьаныр)

მასდ.

დაჯდომა

иутыгъ

итIэтIагъ

(етIатIэ)

დინ.

გარდაუვ.

დაიღვარა, ჩაიღვარა

иуагъ1 (ео)

иусэягъ სტატ. იდგა, მიდგმული იყო
(еуты)

1. გადააგდო.

2. ჩაუვარდა

иуагъ2 (ео) დინ. გარდაუვ. შევარდა

გარდაუვ.

иубагъ სტატ. გატენილია

ჩხუბი ატეხა

иуцуагь

სტატ.

გაყრილია (ძაფი ნემსის

(еутэшъухьэ)

დინ.

1. დათვრა. 2. გაშმაგდა,
(еуцо)

დინ.

გარდაუვ.

1.

иуцон (иуцоныр)

1. გაჩერება. 2.

მასდ.

ავსება

ყუნწში)

иукъугъ (еукъу) დინ. გარდაუვ. დაეცა
иукIорэягъ (иукIорае)

დინ. გარდაუვ.

(еукIы)

დინ.

გარდაუვ.

გაისროლა

დინ.

გარდაუვ.

გაწამდა

иукIыхьан

(иукIыхьаныр)

მასდ.

გაწამება

иулэухьагь (еулэухьэ)

დინ. გარდაუვ.

დაიღალა

иулэухьан

(иулэухьаныр)

მასდ.

დაღლა

иулъыихьагъ

(еулъыихьэ)

დინ.

დაიჟანგა

иулъыхьан

(иулъыихьаныр)

მასდ.

დაჟანგვა

иун (иуныр)

მასდ.

გაყრა

დინ.

(еуцIэпIыхьэ)

დინ.

გაჭუჭყიანდა

иущхуагъ სტატ. გაჭიმულია
ифагъ (ефэ)

დინ. გარდაუვ.

1. დაეცა. 2.

მოთავსდა

иукIын (иукIыныр) მასდ. გასროლა
иукIыхьгъ (еукIыхьэ)

(еуцIыныхьэ)

დასველდა

иуцIэпIыхьагъ
გარდაუვ.

შემოგორდა

иукIыгъ

иуцIыныхьагъ
გარდაუვ.

иукъун (иукъуныр) მასდ. დაცემა

გარდაუვ.

1. დაგდება. 2.

მასდ.

გაჩერდა. 2. აივსო

иубэн (иубэныр) მასდ. გატენვა
иугъ

1.

მოგლეჯა

иутэшъухьагь

иубыхьагъ სტატ. გატენილია

გარდაუვ.

დაგდებულია. 2. მოგლეჯილია

иутын (иутыныр)

დინ. გარდაუვ.

დინ.

(ძაფისა

ნემსში)

иунэзыхьагъ (еунэзыхьэ) დინ. გარდაუვ.

ифын (ифыныр) მასდ. გამოგდება
ихыгъ1

სტატ.

1.

მოჭრილია.

2.

გატანილია

ихыгъ2 (ихыгъэр)

მიმღ.

1. მოჭრილი. 2.

გატანილი

ихъуагъ

(ехъо)

დინ.

გარდაუვ.

1.

წარმოიქმნა, შეიქმნა. 2. დაიფარა

ихъухьагъ (ехъухьэ)

დინ.

გარდაუვ.

მოხდა

ихъушъутыгь
გარდაუვ.

(ехъушъуты)

დინ.

გადმოხტა, გამოვარდა

ихъыкIыгъ (ехъыкIы)

დინ. გარდაუვ.

მოხდა

ихьагъ (ехьэ) დინ. გარდაუვ. შევიდა
ихьау შაფს. არა
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ихьэжьыгъ (ехьажьы)

დინ. გარდაუვ.

უკან შევიდა

июль (июлыр) არს. ივლისი
июнь (июныр) არს. ივნისი

ихьэ-икI (ихьэ-икIыр)

დინ. გარდაუვ.

მნახველი, მომსვლელი

ихьэшъугъ (ехьашъу)

иягъ2 არს. ზიანი

დინ.

გარდაუვ.

შეძლო შესვლა

иIагъ (иI) სტატ. ჰქონდა
иIэбагъ (еIабэ)

ихьэчыр ზედს. მსგავსი
ицохъуагъ (ецуахъо)

иягъ1 (ий) ინვერს. ეკუთვნოდა

დინ. გარდაუვ.

1.

иIэблъэбыхьагъ (еIэблъэбыхьэ)
გარდაუვ.

ицIэнлъагъ (ецIанлъэ)

დინ.

(ხელი) მოაფათურა

დინ. გარდაუვ.

შეცოცდა, აძვრა
დინ.

ჩაიყო

(ხელი ჯიბეში)

შეხოხდა. 2. შევარდა

ичыгъ (ечы)

დინ. გარდაუვ.

მოძვრა

გარდაუვ.

К

(ღილი)

ичын (ичыныр) მასდ. მოძვრომა

кабин (кабинэр, кабинэхэр) არს. კაბინა

ичэзыу ზმნის. დროულად

кабинет (кабинетыр, кабинетхэр)

ичъыгъ

(ечъы)

დინ.

გარდაუვ.

1.

კაბინეტი

кадет (кадетыр, кадетхэр) არს. კადეტი

გამოირბინა. 2. გამოედინა

ичъын (ичъыныр) მასდ. გამორბენა

кадр (кадрэр, кадрэхэр) არს. კადრი

ичъыхьагъ (ечъыхьэ)

казарм (казармэр, казармэхэр)

დინ.

გარდაუვ.

ичъыхьан მასდ. გამაგრება, შესქელება

казнэ (казнэр) არს. ხაზინა

ишэшагъ

какау (какаор) არს. კაკაო

დინ.

გარდაუვ.

календарь

ჩაიყარა

ишъухьагъ (ешъухьэ)

დინ.

გარდაუვ.

არს.

(калошыр,

калошхэр)

არს.

კალოში

ишIагъ სტატ. მიბმულია
ишIоIухьагъ (ешIоIухьэ)

დინ. გარდაუვ.

камер1 (камерэр, камерэхэр) არს. კამერა
камер2 (камерэр, камерэхэр) არს. კამერა

დამწნილდა
ზედს.

(календарыр)

კალენდარი

калош

დალპა

ишIу

არს.

ყაზარმა

გამაგრდა, შესქელდა

(ешашэ)

არს.

წინა

მხარე,

პირი

(ციხისა)

кампание (кампаниер) არს. კამპანია

(ქსოვილისა)

ищагъ სტატ. ჩატარებულია

канал (каналыр, каналхэр) არს. არხი

ищтыхьагъ (ещтыхьэ)

канат (канатыр, канатхэр) არს. ბაგირი

გაიყინა

ищыгъ ზედს. ტანადი

დინ. გარდაუვ.

кандидат (кандидатыр, кандидатхэр)
არს.

კანდიდატი
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капитал (капиталыр, капиталхэр)

არს.

კაპიტალი

кафедр (кафедрэр, кафедрэхэр)

капитальнэ ზედს. კაპიტალური
капитан (капитаныр, капитанхэр)

არს.

არს.

ქარავანი
ფანქარი
карнизхэр)

არს.

квартир (квартирэр, квартирэхэр)

არს.

არს.

кенаф (кенафыр) არს. კენაფი
кефир (кефирыр) არს. კეფირი

карт (картыр, картхэр)

არს.

1. რუკა. 2.

ბანქო

килограмм

(килограммыр,

килограммхэр) არს. კილოგრამი

картон (картоныр, картонхэр)

არს.

მუყაო

километр (километрэр, километрэхэр)
არს.

картоф (картофыр, картофхэр)

არს.

კარტოფილი
картоф

карточкэ (карточкэр, карточкэхэр)
карттех (карттехыр, карттеххэр)

არს.

картузхэр)

არს.

კლასი

არს.

კლასი

клеткэхэр)

არს.

(მუშათა)
(დონე)

клетк

(клеткэр,

უჯრედი, გალია

каск (каскэр, каскэхэр) არს. ჩაჩქანი

климат (климатыр) არს. კლიმატი

касс (кассэр, кассэхэр) არს. სალარო

клише (клишер, клишехэр) არს. კლიშე
არს.

კატალოგი

катер (катерыр, катерхэр) არს. კატერი
катокхэр)

არს.

клей (клеир) არს. წებო
არს.

კარტუზი

каталог (каталогыр, каталогхэр)

класс1 (классыр, классхэр) არს. კლასი

класс3 (классыр, классхэр)

ფოტოგრაფი

(катокыр,

кино (кинор, кинохэр) არს. კინო

класс2 (классыр, классхэр)

2. ბარათი. 2. ფოტოსურათი

(картузыр,

კილომეტრი

киоск (киоскыр, киоскхэр) არს. კინო

картошк (картошкэр, картошкэхэр) იხ.

каток

квартал (кварталыр, кварталхэр)

ბინა

კარნიზი

картуз

არს.

კვარტალი

карандаш (карандашыр, карандашхэр)
(карнизэр,

квадрат (квадратыр, квадратхэр)
კვადრატი

караван (караваныр, караванхэр)

карниз

არს.

კათედრა

კაპიტანი

არს.

кафе (кафе, кафехэр) არს. კაფე

არს.

საციგურაო

клуб (клубыр, клубхэр) არს. კლუბი
клумб

(клумбыр,

клумбхэр)

არს.

ყვავილნარი

кнопк (кнопкэр, кнопкэхэр) არს. კნოპი

каторг (каторгэр) არს. კატორღა
каучук (каучукыр, каучукхэр)

არს.

კაუჩუკი
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კონსული

Ку

консультант

консультантхэр) არს. კონსულტანტი

ко (кор, кохэр) არს. ბარძაყი

консультацие (консультациер)

кой (коир, коихэр) არს. უბანი
(коллективыр)

არს.

(коллекциер,

коллекциехэр) არს. კოლექცია

колоние (колониер, колониехэр)

არს.

კოლონია

колхоз

(колхозыр,

колхозхэр)

არს.

კოლმეურნეობა

комбайн (комбайнэр, комбайнэхэр)
არს.

კომბაინი

комбинат (комбинатыр, комбинатхэр)
არს.

комедие (комедиер, комедиехэр)

არს.

комитет (комитетыр, комитетхэр)

არს.

комодхэр)

არს.

კამფეტი

концерт (концертыр, концертхэр)

არს.

კონცერტი

коны (коныр, конхэр) არს. ნალია
коньяк (коньякыр, коньякхэр)

არს.

კონიაკი.

копие (копиер, копиехэр) არს. ასლი
коридор (коридорыр, коридорхэр)

არს.

король (королыр, корольхэр) არს. მეფე
არს.

კორპუსი

корэн (корэныр, корэнхэр) არს. წრე
коф (кофэр, кофэхэр) არს. ყავა

კომოდი

компот (компотыр) არს. კომპოტი
конверт (конвертыр, конвертхэр)

коцы (коцыр, коцхэр) არს. მარცვალი
არს.

კონვერტი

кощ (кощыр, кощхэр) არს. ფარდული
кощыгъэ (мэкощы)

(кондукторыр,

кондукторхэр) არს. კონდუქტორი

конкурс (конкурсыр, конкурсхэр)
консерв (консервыр, консервхэр)

არს.

გადასახლდა,

1.

გადაბარგდა,

2. გააკეთა სვლა (ჭადრაკში)

кощын (кощыныр)
არს.

მასდ.

გადასახლება,

გადაადგილება

кощыл (кощылэр, кощылэхэр)

კონსერვი

конспект (конспектыр, конспектхэр)

არს.

ვინც ხშირად გადაადგილდება

край (краир, крайхэр) არს. მხარე

კონსპექტი

консул (консулыр, консулхэр)

დინ. გარდაუვ.

გადაადგილდა.

კონკურსი

არს.

არს.

корт (кортыр) არს. კორტი

კომიტეტი

кондуктор

конфет (конфетыр, конфетхэр)

корпус (корпусыр, корпусхэр)

კომედია

(комодыр,

კონტროლი

კორიდორი

კომბინატი

комод

контроль (контролыр, контрольхэр)
არს.

კოლექტივი

коллекцие

არს.

კონსულტაცია

кокI (кокIыр) არს. მუხლი
коллектив

(консультантыр,

არს.

крейсер (крейсерыр, крейсерхэр)

არს.
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კრეისერი

купс (купсэр, купсэхэр)

критик (критикыр, критикхэр)

არს.

კრიტიკოსი
არს.

კრიტიკა

ცენტრი
არს.

ხელნა

куражъый (куражъыер, куражъыехэр)

кризис (кризисыр, кризисхэр)

არს.

კრიზისი

არს.

(საბავშვო) ეტლი

кургъу

круг (кругыр, кругхэр) არს. წრე
куамэ (куамэр, куамэхэр)

(кургъор,

кургъохэр)

არს.

კვერცხის გული

ку (кур, кухэр) არს. საზიდარი

курд (курдыр, курдхэр) არს. ქურთი

არს.

როკი,

ნუჟრი

курджы (курджыр, курджхэр)

არს.

ქართველი

куанд (куандэр, куандэхэр) არს. ბუჩქი
(куахъор,

куахъохер)

არს.

курорт (курортыр, курортхэр)

არს.

კურორტი

курс (курсыр, курсхэр) არს. კურსი

ფიწალი

кудагъэ

(мэкудэ)

დინ.

გარდაუვ.

დანაგვიანდა

курсант (курсантыр, курсантхэр)

кукумау (кукумаур, кукумаухэр)

кусэ (кусэр, кусэхэр) არს. ზოლი
არს.

კიოტა

кутанык (кутаныкыр)
საბავშვო

(кукуур,

არს.

კურსანტი

кудэ (кудэр, кудэхэр) არს. ნავთობი

кукуу1

შუაგული,

купэгъу (купэгъур, купэгъухэр)

критикэ (критикэр, критикэхэр)

куахъо

არს.

кукуухэр)

არს.

ეტლი

არს.

სათამაშო:

წნელებისაგან

გაკეთებული

куу (куур, куухэр) ზედს. ღრმა

გუგული

кукуу2 (кукуур) არს. ისარი

кууагъэ (мэкуо) დინ. გარდაუვ. იყვირა

кулак (кулакыр, кулакхэр) არს. მუშტი

кухь (кухьэр, кухьэхэр)

культур (культурэр) არს. კულტურა
культурнэ (культурнэр, культурнэхэр)
ზედს.

ურემი,

საზიდარი

куцэ (куцэр, куцэхэр) არს. ჩხირი, მანა
куцIы (куцIыр, куцIхэр) არს. ტვინი

კულტურული

кулъэмыдж

არს.

(кулъэмыджыр,

кулъэмыджхэр) არს. ღერძი

кулъэуж (кулъэужыр, кулъэужхэр) არს.
ნაურმალი

кулъэшъу (кулъэшъур, кулъэшъухэр)
არს.მუხრუჭი

куон (куоныр) მასდ. ყვირილი
куп (купыр, купхэр) არს. ჯგუფი

кучыр (кучырэр) არს. მეეტლე
кушъэ (кушъэр, кушъэхэр) არს. აკვანი
кушIэ

(кущIэр,

кущIэхэр)

არს.

საზიდარი

кушэрэхъ (кущэрэхъыр, кущэрэхъхэр)
არს.

ბორბალი

куIэрыщ (куIэрыщэр, куIэрыщэхэр)
არს. მაზიდა
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кэнау (кэнаур, кэнаухэр) არს. თხრილი

къампI (къампIэр) არს. ხის ჯამი
къамыл (къамылыр, къамылхэр)
ლელქაში

КЪ

къамыщ (къамыщыр, къамыщхэр)

къабзэ (къабзэр, къабзэхэр)

ზედს.

1.

სუფთა. 2. ლამაზი

къабзэу ზმნის. 1. სუფთად. 2. ლამაზად
къады (къадыр, къадхэр) არს. 1. ყადი. 2.
მედიდური, ქედმაღალი

къазгъыр (къазгъырыр, къазгъырхэр)
ბეჭი
(къазмэкъпанэр,

къазмэкъпанэхэр) არს. ქაცვი

къайгъэ (къаигъэр, къаигъэхэр)

ზედს.

ჯიუტი, კერპი

къакъыр (къакъырыр, къакъырыхэр)
არს.

ფარდული

къакъыщ (къакъыщыр, къакъыщхэр)
არს.

კავი, კაუჭი

къакъэ

(къакъэр,

къакъэхэр)

არს.

კვერცხი

къалмыкъ

(къалмыкъыр,

къалмыкъыхэр) არს. ყალმუხი

къалыркъэщ

(къалыркъэщыр,

къалыркъэщхэр) არს. კიბო

къалэ (къалэр, къалэхэр) არს. ქალაქი
къамзий (къамзиир, къамзийхэр)

არს.

კალამი

къамзэгу (къамзэгур, къамзэгухэр)

არს.

ჭიანჭველა

къамблыбжъ
къамблыбжъхэр) ??

къамэ (къамэр, къамэхэр) არს. ხანჯალი
къапкъэн (къапкъэныр, къапкъэнхэр)
არს.

აბეზარი, თავის მომაბეზრებელი

къапщыкъ

(къапщыкъыр,

къапщыкъхэр) არს. ტომარა

къарышъу (къарышъур) არს. ანკესი

къаз (къазыр, къазхэр) არს. ბატი

къазмэкъпан

არს.

1. მათრახი. 2. შოლტი

къа მოიტა!

არს.

არს.

(къамблыбжъэ,

къарэ (къарэр, къарэхэр)

არს.

1. შავრა.

2. შავგვრემანი

къат (къатыр, къатхэр) არს. ფენა, შრე
къаум (къаумэр) რიცხვ. რამდენიმე
къаун (къаунэр, къаунэхэр) არს. ნესვი
къацыф (къацыфыр, къацыфхэр)

არს.

ღიჭა

къашхъу (къашхъор, къашхъохэр) ზედს.
მწვანე

къебгъагъ

(къебгы)

დინ.

გარდაუვ.

გაბრაზდა, იწყინა

къебэныгъ (къебэны)

დინ. გარდაუვ.

1.

მივარდა. 2. იბრძოლა

къебэнын

(къебэныныр)

მასდ.

1.

მივარდნა. 2. ბრძოლა

къебэугъ (къебэу) დინ. გარდაუვ. აკოცა
къегыигъ

(къегый)

დინ.

გარდაუვ.

უსაყვედურა

къедэуагъ (къедао)

დინ. გარდაუვ.

1.

დინ. გარდაუვ.

1.

უჩივლა. 2. ივაჭრა

къедэIугъ (къедэIу)

მოუსმინა. 2. დაიჯერა

къедзыхын

(къедзыхыныр)

მასდ.

ჩამოგდება
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къежагъ

(къежэ)

დინ.

გარდაუვ.

დაელოდა

(къежьэныр)

къепсыгъ
1.

მასდ.

къезэгъыгъ (къезэгъы) დინ. გარდაუვ. 1.
დინ. გარდაუვ.

1.

къекIолIагъ (къекIуалIэ)

დინ. გარდაუვ.

къекIошъагъ

დინ.

გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

1.

ჩაბერა. 2. დაუკრა (ფლეიტაზე)
დინ. გარდაუვ.

მიეჩვია;

დაეჩვია

къесэн (къесэныр) მასდ. მიჩვევა

1. მივიდა. 2. გამოცხადდა
(къекIуашъэ)

დინ.

მიეპარა

къесыгъ (къесы) დინ. გარდაუვ. მოთოვა
къесын (къесыныр) მასდ. თოვა

къекIошъэн მასდ. მიპარვა
(къекIы)

დინ.

къетагъ (къетэ) დინ. გარდაუვ. აჩუქა
გარდაუვ.

მიეხმარა

къеузыгъ

(къеузы)

დინ.

გარდაუვ.

დაავადდა

къекIын (къекIыныр) მასდ. მიხმარება
къелыгъ (къелы) დინ. გარდაუვ. დარჩა
1. დარჩა. 2. გადარჩა

(къелъэ)

დინ.

დინ. გარდაუვ.

къефэхын (къефэхыныр) მასდ. დაცემა
къехъун

къелын (къелыныр) მასდ. დარჩენა

(къехъуныр)

მასდ.

გადაჭარბება

გარდაუვ.

გადმოხტა

къелъэн

къефэхыгъ (къефэхы)
დაეცა

къелыжьыгъ (къелыжьы) დინ. გარდაუვ.

къелъагъ

1.

დაელაპარაკა

къесагъ (къесэ)

წაეჩხუბა. 2. იომა

къекIыгъ

მასდ.

გაანათა

къепщагъ (къепщэ)

დაეთანხმა. 2. წავიდა

къезэуагъ (къезао)

(къепсы)

къепсэлъагъ (къепсалъэ)

გამგზავრება. 2. დაწყება

გარდაუვ.

(къеплъыныр)

დანახვა. 2. გასინჯვა

къежэн (къежэн) მასდ. ლოდინი
къежьэн

къеплъын

къечъажьэ (къечъажэ)

დინ. გარდაუვ.

გამოიქცა
(къелъэныр)

მასდ.

გადმოხტომა

(къечъэжьэныр)

მასდ.

გამოქცევა

къелъэIугъ (къелъэIу)

დინ. გარდაუვ.

სთხოვა

къечъэкIыгъ (къечъэкIы) დინ. გარდაუვ.
იტრიალა

къелъэIун (къелъэIуныр) მასდ. თხოვნა
къенэкIэуагъ (къенэкIао) დინ. გარდაუვ.

къечъэкIын

(къечъэжьэныр)

къенэцIыгъ (къенэцIы)

დინ. გარდაუვ.

1. იმედი ჰქონდა, ოცნებობდა. 2.
თვალი დარჩა, შეხარბდა
დინ. გარდაუვ.

დაეჯახა. 2. შეხვდა. 3. დაავადდა

მასდ.

ტრიალი, ბრუნვა

къечъэлIагъ (къечълIэ)

თვალი ჩაუკრა

къеолIагъ (къеуалIэ)

къечъэжьэн

დინ. გარდაუვ.

მიირბინა

къечъэлIэн

(къечъэлIэныр)

მასდ.

მირბენა
1.

къешагъ (къешэ)

დინ.

გარდაუვ.

1.

დაიჭირა (თევზი). 2. ინადირა
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къешIагъ (къешIэ) დინ. გარდაუვ. იცეკვა
დინ.

გარდაუვ.

წვიმის

მასდ.

(къеIэ)

დინ.

გარდაუვ.

(къеIэзэныр)

მასდ.

(къезы)

დინ.

გარდაუვ.

1.

(къехьэ)

დინ.

გარდაუვ.

къихьан3 (къихьаныр)

მასდ.

შესვლა,

къихьан (къихьаныр) მასდ. დადგომა
დინ. გარდაუვ.

1.

გამოიქცა. 2. გამოედინა

къичъын (къичъыныр) მასდ. გამოქცევა

ჩამოვარდა

къикIагъ

къихьагъ2

къичъыгъ (къечъы)

მკურნალობა

къизыгъ

დინ. გარდაუვ.

შეღწევა

უმკურნალა

къеIэзэн

къихьагъ1 (къехьэ)

დადგა (ზამთარი)

მოსვლა, წვიმა

къеIэзагъ

1.

შევიდა. 2. შეაღწია

წვიმა მოვიდა, მოწვიმა

къещхын (къещхыныр)

გარდაუვ.

დინ.

დაეცა. 2. შეხვდა

къешIэн (къешIэныр) მასდ. ცეკვა
къещхыгъ (къещхы)

къифагъ (къефэ)

(къекIэ)

დინ.

გარდაუვ.

გაიზარდა

къишъыгь (къешъы)

დინ.

გარდაუვ.

გაასწრო, გადაასწრო

къикIыгъ (къекIы)

დინ. გარდაუვ.

1.

გამოვიდა. 2. გაიქცა. 3. სისხლი

Къу

წამოუვიდა

къикIын (къикIыныр) მასდ. გამოსვლა

къо (къор, къохэр) არს. ვაჟიშვილი

къин (къиныр, къинхэр)

къо (къор, къохэр) არს. ღორი

არს.

სიძნელე,

დარდი

къинагъ (къенэ) დინ. გარდაუვ. დარჩა
къипсагъ

(къепсэ)

დინ.

გარდაუვ.

გაანათა

къипыджагъ (къепыджэ) დინ. გარდაუვ.
ჩაყო, ჩაარჭო

къисагъ (къесэ) დინ. გარდაუვ. მოთოვა
къисыгъ (къесы) დინ. გარდაუვ. იჯდა
къитыгъ (къит)

დინ.

გარდაუვ.

იყო,

იმყოფებოდა

къитэджагъ (къетаджэ)

გარდაუვ.

(къетIысхьэ)

къогъу1

(къогъур,

къогъухэр)

დინ. გარდაუვ.

დააგდო,

არს.

კუთხე

къогъу2 (къогъур, къогъухэр)

ზედს.

გამხდარი

къодан (къоданыр, къоданхэр)

ზედს.

ტანადი, მოხდენილი

къоды (къодыр) ზედს. ჯიუტი
ზედს.

მარტო

къозэгъагъ (къозэгъагъ)
დინ.

დაჯდა

къиуагъ (къео)

къогъанэ (къогъанэр) არს. საიდუმლო

къодый (къодыер, къодыехэр)
დინ. გარდაუვ.

გამოჩნდა

къитIысхьагъ

къо (къор, къохэр) არს. ხევი, ხეობა

დინ. გარდაუვ.

მიეჩვია

къокIыгъ

(къокIы)

დინ.

გარდაუვ.

გამოვიდა

ისროლა
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къокIыпIэ

(къокIыпIэр)

არს.

აღმოსავლეთი

къуадж (къуаджэр, къуаджэхэр)
აული,

къолэбзыу

(къолэбзыур,

къолэжъ (къолэжъыр, къолэжъхэр) არს.
ყორანი

აულის

მცხოვრებნი

къуако (къуакор, къуакохэр) არს. ურქო,
დოლა

къолэны (къолэныр, къолэнхэр)

ზედს.

ჭრელი

къуанцэ (къуанцэр, къуанцэхэр)

არს.

ეკალი, ტოტი

къонтхъ (къонтхъыр, къонтхъхэр)

არს.

ნადავლი, ალაფი

къуанчI (къуанчIэр, къуанчIэхэр)
къуапцIэ

къоныжъ (къоныжъыр, къоныжъхэр)

ზედს.

къопсхэр)

არს.

სახელური

къопсагъ

(къуапцIэр,

къуапцIэхэр)

1. შავგვრემანი. 2. შავი; ბნელი

къуацэ (къуацэр, къуацэхэр)

ღორი
(къопсыр,
(къопсэ)

დინ.

გარდაუვ.

არს.

ეშვი

къушкI (къушкIэр, къушкIэхэр)

არს.

(ღორისა)
ტყვიაჩასმული კოჭი

къуащъо (къуашъор, къуашъохэр)

გაანათა, შეიხედა

къорэгъ (къорэгъыр, къорэгъхэр)

არს.

къубэ (къубэр, къубэхэр) არს. აკლდამა
къужъай (къужъаер, къужъаехэр)

წნელი

къохьагъ (къохьэ) დინ. გარდაუვ. შევიდა
(къохьапIэр)

არს.

მსხლის ხე

къос (къосыр, къосхэр) არს. სახელი
არს.

къужъы (къужъыр, къужъыхэр)

არს.

მსხალი (ნაყოფი)

къужъIэрыс (къужъIэрысэр, къужъIэ-

დასავლეთი

къоцы (къоцыр, къоцхэр) არს. ჯაგარი
къошын (къошыныр, къошынхэр)

рысэхэр) არს. ნამყენი მსხალი

къул (къулэр, къулэхэр) არს. მათრახი

къош (къошыр, къошхэр) არს. ძმა
არს.

къуладжэ (къуладжэр, къуладжэхэр)
არს.

დოქი

къошынышI

არს.

1. ნავი. 2. ღორის ტყავი

къопсэн მასდ. განათება

къохьапIэ

არს.

ჭკა

къонцIэу ზმნის. მრუდედ, არასწორად

къопс

2.

1.

къуае (къуаер, къуаехэр) არს. გოჭი

къолэбзыухэр) არს. ჩიტი

არს.

სოფელი.

არს.

(къошынышIэр,

къошынышIэхэр) არს. მეთუნე

къошъобэщ (къошъобэщыр, къошъобэщхэр) არს. ნიჩაბი

къощ (къощыр, къощхэр) არს. საღორე
къощыр (къощырыр, къощырхэр) არს.

კალაპოტი (მდინარისა)

къулай

(къулаир,

къулайхэр)

არს.

ხერხი, საშუალება

къулайцыз
къулайцызхэр)

(къулайцызыр,
ზედს.

საწყალი,

უძლური

къулыкъу (къулыкъур, къулыкъухэр)
არს.

სამსახური
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къумал (къумалыр, къумалхэр)

არს.

მოღალატე
სპილენძის თუნგი

ასრ. ყუმიკი
არს.

კვიცი

დარჩა

къыготыгъ (къыгот)

დინ.

გარდაუვ.

къыгощыгъ (къегощы)

დინ.

გარდამ.

გაყო

къупшъхьэ

(къупшъхьэр,

къупшъхьэхэр) არს. ძვალი

къурбэкъэй

(къурбэкъэир,
(къурмэныр)

მუსულმანური

къыгугъ (къегу) დინ. გარდამ. გაცეხვა
къыщрыIуагъ (къыгурэIо) დინ. გარდამ.

къурбэкъэйхэр) არს. ხორხი

გაიგო

къыгыкIыгъ (къегыкIы)
1.

არს.

დღესასწაული

მსხვერპლშეწირვით. 2. მსხვერპლი

къурIан (КъурIаныр, КъурIанхэр)

არს.

ყურანი

დინ. გარდამ.

გარეცხა

къыгъэ1

(мэкъы)

დინ.

გარდაუვ.

გაქვავდა, გაშეშდა

къыгъэ2 (къыгъэр, къыгъэхэр)

ზედს.

ჩლუნგი, ბლაგვი

къутамэ (къутамэр, къутамэхэр)

არს.

ტოტი

къыгъэзэжьыгъ (къегъэзэжьы)
გარდამ.

къутыр (къутырыр, къутырхэр)

არს.

ხუტორი

დინ.

დაბრუნდა

къыгъэкІыгъ1 (къегъэкIы)

დინ. გარდამ.

გაზარდა

къухьэ (къухьэр, къухьэхэр)

არს.

გემი,

ხომალდი

къыгъэкIыгъ2 (къегъэкIы)

დინ. გარდამ.

1. გაახსენა. 2. ჩააგონა

къухьэIу (къухьэIур, къухьэIухэр)

არს.

ნავმისადგომი

къыгъэкIыжьыгъ
დინ. გარდამ.

къушъхьэ (къушъхьэр, къушъхьэхэр)
მთა

(къегъэкIыжьы)

შეამოკლა, შეამცირა

къыгъэнагъ (къегъанэ)

დინ. გარდამ.

დატოვა

къыгъэрэзагъ

КЪ

გარდამ.

(къыгъэразэ)

(къебзэ)

დინ.

გარდამ.

ოპერაცია გაუკეთა

къыблагъ (къеблэ) დინ. გარდამ. დაწნა
къыблэ (къыблэр) არს. სამხრეთი

დინ.

დააკმაყოფილა

къыгъэсагъ (къегъасэ)
къыбзагъ

დინ.

მხარი დაუჭირა

къунан (къунаныр, къунанхэр)

არს.

къыгонэжьыгъ(къыгонэжьы)
გარდაუვ.

къумыкъу (къумыкъур, къумыкъухэр)

къурмэн

(къыблэмамэр,

къыблэмамэхэр) არს. კომპასი

къумгъан (къумгъаныр, къумгъанхэр)
არს.

къыблэмамэ

მოათვინიერა,

დინ. გარდამ.

დაიმორჩილა.

1.
2.

ასწავლა, აღზარდა

къыгъэуагъ (къегъао)

დინ. გარდამ.

1.

გაისროლა. 2. დაანგრია; ააფეთქა

къыгъэунэыфгъ (къегъэунэфы)

დინ.
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გარდამ.

გამოარკვია; გაიგო

къыгъэхъагъ (къегъахъэ)

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

къыгъэхъун (къыгъэхъуныр)

მასდ.

1.

къыгъэхъэн (къыгъэхъэныр)
2.

მასდ.

1.

გაკეთება,

შესრულება
დინ. გარდამ.

გამოგზავნა

1. გააჩერა. 2. დატოვა

გარდამ.

დინ.

დაასხა

къыдидагъ (къыдедэ)

დინ.

გარდამ.

къыдидзагъ (къыдедзэ)

დინ. გარდამ.

1.

დააგდო. 2. გადაიტანა. 3. ალესა

къыгъэшхагъ (къегъашхэ)

დინ. გარდამ.

აჭამა

къыдидзыгъ (къыдедзы)

დინ. გარდამ.

გადააგდო

къыгъэщтагъ (къегъащтэ)

დინ. გარდამ.

შეაშინა
(къыгъэщтэныр)

მასდ.

შეშინება

დინ. გარდამ.

къыдилъэгъугъ (къыделъэгъу)
გარდაუვ.

къыдекIолIагъ (къыдекIуалIэ)
გარდაუვ.

къыдикуагъ (къыдеко)
ჩატენა, ჩაყო, ამოიდო

къыгъэщтэн

დინ.

მივიდა, მიუახლოვდა

къыдешхагъ (къыдешхэ)

დინ.

გადაიტანა, განიცადა

къыдинагъ (къыденэ)

დინ.

გარდამ.

დატოვა

დინ. გარდაუვ.

შეჭამა

къыдинэн

(къдинэныр)

მასდ.

დატოვება

къыдешIагъ (къыдешIэ)

დინ. გარდაუვ.

1. ითამაშა. 2. იცეკვა

къыдеIагъ (къыдеIэ)
къыдигъотагъ

დინ.

გარდაუვ.

(къыдегъуатэ)

დინ.

(къыдегъэзы)

къыдигъэкIыгъ (къыдегъэкIы)

დინ.

къыдиухьагъ (къыдеухьэ)

დინ. გარდამ.

დატოვა. 2. მიანიშნა

къыдифыгъ (къыдефы)
დინ.

къыдигъэлIыхьагъ (къыдегъэзыхьэ)
(къыдегъао)

დინ.

დინ. გარდამ.

1.

გამოიღო. 2. მოიგო

къыдихьыягъ

დატანჯა

დინ. გარდამ.

გააგდო, გამორეკა

къыдихыгъ (къыдехы)

გამოუშვა

къыдигъэуагъ

къыдитхъыгъ (къыдепхы) დინ. გარდამ.

1. შემოიარა, ყურადღების გარეშე

ხელიდან გაუვარდა

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

ამოგლიჯა, ამოხია

იპოვა

къыдигъэзыгъ

къыдипхагъ (къыдепхэ)
მიაბა

მიეხმარა, მხარი დაუჭირა

გარდამ.

გარდამ.

დინ.

ჩააკერა; ჩაამატა

къыгъэхьыгъ (къегъэхьы)

გარდამ.

გამოუშვა

къыдигъэхъуагъ (къыдегъэуцу)

შექმნა. 2. გამოზარდა

გარდამ.

დინ. გარდამ.

къыдигъэуцугъ (къыдегъэуцо)

1. შექმნა. 2. გამოზარდა

გამომუშავება.

გაისროლა

къыдигъэугъ (къыдегъэу)

1. გამოიმუშავა. 2. გააკეთა

къыгъэхъугъ (къегъэхъу)

1. შეუშვა. 2. გაასროლინა;

გარდამ.

(къыдехьые)

დინ.

გარდამ.
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къыдицIэлыгъ
გარდამ.

(къыдецIэлы)

დინ.

1. მიიტანა მასთან ერთად. 2.

გამოიტანა
დინ. გარდამ.

1. ივაჭრა. 2. მოელაპარაკა. 3. ააშენა
(მასთან ერთად)

დაეთანხმა

къыдэщхагъ (къыдэщхэ)

დინ. გარდამ.

დაასველა

къыдищыгъ (къыдешIы)

დინ. გარდამ.

გამოიყვანა, გამოიტანა

къыджыгъ (къеджы)

დინ. გარდამ.

1.

დაართო. 2. წაიკითხა

къыдын (къыдыныр) მასდ. გადაკერება
къыдыр (къыдырыр, къыдырхэр)

არს.

ჯორი

къыдзыгъ

(къедзы)

დინ.

გარდამ.

გადმოაგდო

къызэпкъырихыгъ (къызэпкъырехы)

къыдэкIагъ (къыдэкIэ)

დინ. გარდაუვ.

გაიზარდა

დინ. გარდამ.

დაშალა

къызэпригъэзагъ

къыдэкIыгъ (къыдэкIы)

დინ. გარდაუვ.

გამოვიდა

დინ.

გარდამ.

(къызэпырегъазэ)

1.

გადააბრუნა.

2.

გასაქანი არ მისცა

къыдэкIын (къыдэкIыныр)

მასდ.

1.

დატოვება. 2. გამოცემა

къыдэнагъ (къыдэнэ)

къызэхэнагъ (къызэханэ) დინ. გარდაუვ.
1. გაჩაღდა (ცეცხლი). 2. დარჩნენ

დინ.

გარდაუვ.

დარჩა

къыкъокIыгъ
გარდაუვ.

къыдэнэжьыгъ (къыдэнэжьы)
къыдэнэн

1. გამოედინა. 2. გამოიქცა

къыдэшIыгъ (къыдэшIы) დინ. გარდაუვ.

къыдишIыгъ (къыдешIэ)

გარდაუვ.

къыдэчъыгъ (къыдэчъы) დინ. გარდაუვ.

დინ.

დარჩა
მასდ.

1. გამოვიდა. 2. მოვიდა

къыкъокIын (къыкъокIыныр)

მასდ.

1.

(მზისა)

къыкъонагъ (къыкъонэ)

დარჩენა

къыдэпкIагъ (къыдапкIэ) დინ. გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

1. დარჩა. 2. გადარჩა

къыкъонэн (къыкъонэныр)

ჩახტა

къыдэтхагъ (къыдэтхэ)

დინ. გარდაუვ.

къыдэтыгъ (къыдэты)

დინ. გარდაუვ.

გარდაუვ.

(къыкъопсы)

къыдэуагъ (къыдэо)

დინ.

გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

1.

къыдэхьагъ (къыдахьэ)

გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

გარდაუვ.

(къыкъочъы)

დინ.

გამოვარდა

къыкъощхагъ

დაეცა. 2. დარჩა

დინ.

დაეცა (მას)

къыкъочъыгъ

დააგდო; გაისროლა

1.

გამოანათებს

къыкъофагъ (къыкъофэ)

იყო, იმყოფებოდა

მასდ.

დარჩენა. 2. გადარჩენა

къыкъопсыгъ

ჩაწერა

შევიდა, შეიარა

დინ.

გამოსვლა. 2. მოსვლა. 3. ამოსვლა

(къыдэнэныр)

къыдэфагъ (къыдэфэ)

(къыкъокIы)

(къыкъощхэ)

დინ.

ჩამოედინა, ჩამოვიდა

къыкъуинагъ

(къыкъуенэ)

დინ.
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გარდამ.

დატოვა

დატოვა

къыкъуитэкъуагъ
დინ. გარდამ.

(къыкъуетакъо)

ჩაყარა

къыпынагъ (къыпенэ)

къыпэгъокIыгъ (къыпэгъокІы)

къыкIичыгъ (къыкIечы) დინ. გარდამ. 1.

გარდაუვ.

დააკლდა. 2. დაიწია (ფასმა). 3.

къыпэугъ

მოგლიჯა. 4. შეანელა (ნაბიჯი)

დინ. გარდამ.

გარდაუვ.

(къыкIоцIэдысэ)

დინ.

??
დინ. გარდაუვ.

აივსო, დაიფარა
დინ. გარდაუვ.

მოძვრა
დინ. გარდამ.

მისცა

დინ. გარდაუვ.

(къыкIэлъэджэ)

უყვირა

къыкIэнагъ (къыкIэнэ)

დინ.

(къырегъэлы)

დინ.

დატოვა
(къырегъэлъы)

მიაწება

къыригъэпкIыгъ1

(къырегъэпкIы)

къыригъэсагъ2

(къырегъасэ)

დინ. გარდაუვ.

დინ.

შეაჩვია, მიაჩვია

къыригъэукъэбзыгъ
(къырегъэукъэбзы)

დინ.

გარდამ.

გათალა

къыригъэуцолIагъ (къырегъэуцуалIэ)

გაჩაღდა

къыкIэтIыргуагъ (къыкIэтIырго)

დინ.

დინ. გარდაუვ.

1. დაითანხმა. 2. მიადგა

გარდამ.

къылъыкIуагъ

(къылъэкIо)

დინ.

მასდ.

къылъыхъун (къылъыхъуныр)

მასდ.

ჩასხმა

გარდამ.

къыпигъодзыгъ (къыпегъодзы)

დინ.

მასდ.

(къыпелъхьэ)

დინ.

1. შეუკეთა (ცეცხლში). 2.

(къыригъэхъуныр)

1. გადაჭარბება. 2. მომატება

къыригъэхьагъ

უპასუხა

გარდამ.

1.

(къырегъахьэ)

შეუშვა.

2.

დინ.

გარდამ.

დინ.

დაბეჭდა;

გამოაქვეყნა

къыригъэхьыгъ (къырегъэхьы)

ჩაიცვა

დინ.

ჩაასხა

къыригъэхъун

გაჩხრეკა

დინ.

(къыригъэхъоныр)

къыригъэхъуагъ (къырегъахъо)

ესტუმრა

къыпинагъ (къыпенэ)

(къырегъафэ)

მოახვედრა

къыригъэхъон

დაეხმარა

къыпилъхьагъ

დინ. გარდამ.

къыригъэфагъ

დაარტყა

къыкIэIагъ (къыкIэIэ)

გარდამ.

(къырегъэзы)

къыригъэлъэгъугъ

გარდამ.

къыкIэлъыджагъ

გარდამ.

გარდაუვ.

ბჟედ. დინ. გარდამ. ჩაკეტა

къыкIэкIыгъ (къыкIэкIы)

გარდაუვ.

დინ.

აიძულა

დინ. გარდამ.

къыкIэзыгъ (къыкIэзы)

გარდაუვ.

(къыпэу)

къыригъэлыгъ
გარდამ.

къыкIэбзагъ (къыкIэбзэ)

შეხვდა

къыригъэзыгъ
გარდამ.

(къыкIэбзэ)

დინ.

გარეკა

უჩხვლიტა

къыкIэбзагьIъ

1.

დარჩა. 2. გაჩაღდა, აინთო

къыкъы (къыкъыр) არს. უნაბლუ

къыкIоцIыдысагь

დინ. გარდაუვ.

გარდამ.

დინ.

1. მოატანინა. 2. გამოგზავნა
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къыригъэчъагъ (къырегъачъэ)
გარდამ.

გამოაქცია
დინ.

1. ააღებინა. 2. აყიდინა

დინ.

გარდამ.

დააბრუნებინა
(къырегъэшэшы)

დააბნია, მოაბნია
დინ.

დაალევინა
დინ.

1. შეატყობინა. 2. განმარტა. 3.

ასწავლა
დინ.

შეარიგა, დაითანხმა
(къыригъэшIэныр)

აცეკვა

გარდამ.

მიუახლოვდა

გარდამ.

დინ.

1. სცემა. 2. შეარცხვინა
(къыреупкIы)

დინ.

მოჭრა

გარდამ.

შეეჯახა

къырифыгъ (къырефы)
къырифэкIыгъ

დინ. გარდამ.

1.

(къырегъащэ)

დინ.

1. მოატანინა. 2. დააქორწინა
დინ.

გამოყო

къыридагъ (къыредэ)

დინ.

სდია

къырихыгъ (къырехы)

გარდამ.

დინ. გარდამ.

გადმოაგდო, გადმოყარა

გადმოტვირთა.

1.
3.

გადაიტანა. 4. წაიკითხა

къырищагъ (къырещэ)
გამოიყვანა.

2.

დინ. გარდამ.

1.

გრადაიყვანა,

къырищэигъ (къырещэи)

დინ. გარდამ.

къыриIагъ

(къыреIэ)

დინ.

გარდამ.

შეღება

къырижъыгъ (къырежъы)

დინ. გარდამ.

გადმოყარა

къыриIотагъ

(къыреIуатэ)

დინ.

(къытебыбэ)

დინ.

გარდამ.უამბო
დინ. გარდამ.

ჩატენა, ჩაჩარა

къытебыбагъ
გარდაუვ.

დინ. გარდამ.

დაასხა

къырикIыгъ (къырекIы) დინ. გარდამ. 1.
წააქცია. 2. დააგდო

2.

დინ. გარდამ.

გამოყო (თავი)

къыридзыгъ (къыредзы)

къырикIагъ (къырекIэ)

დინ.

გადაიტანა

მიაკერა

къырикуагъ (къыреко)

(къырефэкIы)

1. დაატრიალა, დააბრუნა. 2.

ამოიღო.

къыригъэщыгъ (къырегъэщы)
გარდამ.

გარდამ.

გარდამ.

1. შეტყობინება. 2. სწავლება. 3.

къыригъэщагъ

(къыреублэгъы)

გააგდო. 2. ამოაგდო. 3. გალანძღა

къыригъэшIугъ (къырегъэшIу)

მასდ.

1.

къыриупкIэхыгъ (къыреупкIэхы) დინ.

къыригъэшIагъ (къырегъашIэ)

къыригъэшIэн

დინ. გარდამ.

къыриупкIыгъ

къыригъэшъуагъ (къырегъашъо)

გარდამ.

დინ. გარდამ.

къыриукIыхьагъ (къыреукIыхьэ)

къыригъэшэшыгъ

გარდამ.

1.

къыритыгъ (къыреты)
къыриублэгъыгъ

(къырегъэштэжьы)

გარდამ.

დინ. გარდამ.

მისცა. 2. აჩუქა

къыригъэштэжьыгъ

დინ. გარდამ.

къыринагъ (къыренэ)
დატოვა. 2. აჩუქა

къыригъэштагъ (къырегъаштэ)
გარდამ.

დინ.

გადაუფრინა

къытебэнагъ (къытебанэ)

დინ. გარდამ.

თავს დაესხა

къытебэнэн

(къытебэнэныр)

მასდ.

თავდასხმა, მივარდნა
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къытегуIыхьагъ (къытегуIыхьэ)
გარდაუვ.

(къытегъуагэ)

დინ.

დინ. გარდაუვ.

къытезыгъ (къытезы)

დინ.

გარდაუვ.

къытезэгъагъ

(къытезагъэ)

დინ.

къытекууагъ (къытекуо)

დინ. გარდაუვ.

къытекIагъ (къытекIэ)

დინ. გარდაუვ.

къытекIуагъ (къытекIо)

დინ. გარდაუვ.

къытекIыгъ (къытекIы)
ჩამოვიდა;

დინ. გარდაუვ.

გაემართა.

2.

къытекIэн (къытекIэныр)

1.

მასდ.

დინ. გარდამ.

თავი მოაბეზრა (ლაქლაქით)
გაამზადა, აღჭურვა
1.

გარდამ.

(къеузэнкIы)
გაასწორა.

къыукIыгъ (къеукIы)

2.

დინ.

გადატ.

დინ. გარდამ.

къытенагъ (къытенэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

გაიჭედა. 2. დაეთანხმა. 3. დარჩენა

къытенэн (къытещхэ)

დინ. გარდაუვ.

გარდამ.

დინ.

1. გაფცქვნა. 2. გამოჭედა

გარდამ.

(къеупIэпIы)

დინ.

1. მიაწება, გამოძერწა. 2.

როგორღაც გააკეთა

къыупIэIугъ (къеупIэIу)

დინ. გარდამ.

გაპუტა

დაასველა (წვიმამ)
(къытщхэныр)

მასდ.

къыупсыгъ (къеупсы)

დინ. გარდამ.

1.

გაიპარსა. 2. გათალა. 3. მოიპარა

დასველება (წვიმისაგან)

къытеIэбагъ (къытеIабэ)

1.

მოკლა. 2. სცემა

къыупIэпIыгъ

მოწევა (მოიწია). 2. გამოჩნდა

დინ. გარდაუვ.

къыутыгъ

(къеуты)

დინ.

გარდამ.

გადააკრა, შემოაკრა

გაუწოდა (ხელი)

къытырилъагъ (къытырелъкъэ)

დინ.

1. დადო. 2. მიუსაჯა. 3.

къыутэзыгъ (къеутэзы)

къытырилъхьан (къытырилъхьаныр)
(къытыренэ)

დინ.

დინ.

გარდამ.

1.

მოხარა. 2. გააჩერა

къыухыгъ

1. დადება. 2. მისჯა

დინ. გარდამ.

დახარა

къыуфагъ (къеуфэ)

მიაწერა

къытыринагъ

შეკრიბა

къыупкIэпкIыгъ (къеупкIэпкIы)

მიღებულია

მასდ.

დინ. გარდამ.

გამოასწორა

დაამარცხა

გარდაუვ.

კორომი

къыузэнкIыгъ

გაიზარდა

къытещхэн

მოაწყო

къыузэндыгъ (къеузэнды) დინ. გარდამ.

დაიყვირა

1.

დინ. გარდამ.

къыудэгугъ (къеудэгу)

შეეჩვია

დინ. გარდამ.

1. დაიჭირა. 2. გააჩერა

къыугъоигъ (къеугъои)

დაეცა; მოიხვია

მასდ.

დატოვება

къыугъ (къеу)

გამოგლიჯა

გარდაუვ.

დატოვა

къыубытыгъ (къеубыты)

1. უყვირა. 2. იგუგუნა

къытежагъ (къытежэ)

გარდაუვ.

къытыринэн (къытыринэныр)

შეწუხდა; აკანკალდა

къытегъогагъ
გარდაუვ.

დინ.

(къеухы)

დინ.

გარდამ.

დაასრულა, დაამთავრა
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къыухышъугъ
გარდამ.

(къеухышъу)

დინ.

შეძლო დამთავრება

დაიცვა
(къеухьэ)

დინ.

გარდამ.

შემოუარა

къыхичыгъ (къыхечы)

(къеуцIэпIы)

დინ.

დასვარა

დინ.

გარდამ.

დინ.

1.

გარდამ.

დაჭრა. 2. დასვარა

къыуIагъэр

მიმ.

1.

დაჭრილი. 2. დასვრილი
დინ.

გამოგზავნა

დინ. გარდაუვ.

къыхэкIагъ (къыхэкIэ)

დინ. გარდაუვ.

къыхэпкIагъ (къыхэпкIэ) დინ. გარდაუვ.
къыхэуагъ (къыхэо)

დინ. გარდაუვ.

(къыфелъы)
გაექანა,

დინ.

მივარდა,

къыхэугъ1

(къыхэу)

1. დაეხმარა. 2. აჩუქა

დინ.

გარდაუვ.

გაისროლა, გადააგდო

къыхэугъ2 (къыхэу)

къыфишIыгъ1 (къыфешIы) დინ. გარდამ.

გაუკეთა

ამოყვინთა. 2. გამოიყო, გამოიცა

გარდაუვ.

გაიელვა

къыхэхъухьагъ (къыхэхъухьэ)

къыфишIыгъ3 (къыфешIы) დინ. გარდამ.
დახურა

გარდაუვ.

დინ. გარდამ.

მოუტანა
1.

გარდამ.

მორეკა. 2. მოიყვანა

къыфэущыгъ

(къыфэущы)

დინ.

მოიწია (კარგი მოსავალი)

къыфэхъугъ (къыфэхъу)

დინ. გარდაუვ.

დაიბადა

къыхигъэкIагъ (къыхегъэзыкIы)

1. გამოყო. 2. გამორიცხა. 3.

მიიღო, ამოიღო

გარდაუვ.

(къыхэIэныр)

მასდ.

დასუსტება, შემცირება

къычъыхьагъ
გარდაუვ.

(къечъыхьэ)

დინ.

შემოირბინა

къычIэкIыгъ
გარდაუვ.

დინ.

დინ.

დასუსტდა; შემცირდა

къыхэIэн

къыфэкIыгъ (къыфэкIы) დინ. გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

დაასველა

къыхэIагъ (къыхэIэ)
დინ.

დინ.

1. დაიბადა. 2. გაიზარდა

къыхэщхагъ (къыхащхэ)

къыфищагъ (къыфещэ)

1.

დინ. გარდაუვ.

къыхэцIыукIыгъ (къыхэцIыукIы) დინ.

къыфишIыгъ2 (къыфешIы) დინ. გარდამ.

къыфыгъ (къефы)

1.

ჩაერჭო. 2. ჩააგდო. 3. შეუშალა ხელი

დაეძგერა. 2. გაბრაზდა

გარდაუვ.

къыхэзыгъ (къыхэкIы)

1. ჩახტა. 2. მიეკრო. 3. მიეწება

къыфигъэкIуагъ (къыфегъакIо)

1.

დაიძახა, დაიყვირავ.

გაიზარდა

(къыуIэрэр)

къыфилъыгъ

(къыхэбыбыкIы)

(გა)მოვარდა; დაეცა

къыуIагъ (къеуIэ)

გარდაუვ.

къыхэджыкIыгъ
დინ. გარდაუვ.

къыуцIэпIыгъ

გარდამ.

1.

ამოგლიჯა

къыухьагъ

გარდამ.

დინ. გარდამ.

დააგდო. 2. შეუშვა

къыухъумагъ (къеухъумэ) დინ. გარდამ.

გარდამ.

къыхидзагъ (къыхедзэ)

(къычIэкIы)

დინ.

1. გამოვიდა. 2. აღმოჩნდა

къычIэнагъ (къычIэнэ)

დინ. გარდაუვ.

დარჩა

къычIэнэн

(къычIэнэныр)

მასდ.

94

დარჩენა

къэбар (къэбарыр, къэбархэр)

къычIэугъ (къычIэу)

დინ.

გარდაუვ.

ამოყვინთა

къышын (къышыныр) მასდ. გაზომვა
къышыпыгъ (къешыпы)

დინ. გარდამ.

(къышIокIэ)

დინ.

(къышIуебзы) დინ.

1. დაკლა. 2. შეარცხვინა

къышIуихыгъ

(къышIуехы)

къэбарыжъхэр)

გადმოცემა,

არს.

დინ.

къыщагъ (къещэ)

დინ. გარდამ.

დინ.

2.

1.

დინ. გარდაუვ.

1.

აყვირდა
დინ.

გარდაუვ.

გასივდა

къэбэгын (къэбэгыныр) მასდ. გასივება
1.

გარდამ.

მოიყვანა.

3.

დაქორწინდა

къэбэртай (къэбэртаир, къэбэртайхэр)
არს.

1. ყაბარდოელი. 2. ყაბარდო

къэгугъагъ (къэгугъэ)

къыщыгушIукIыгъ (къыщэгушIукIы)
დინ. გარდაუვ.

къэбыугъ (къэбыу)

къэбэгыгъ (къэбэгы)

აწარმოა. 2. უარი უთხრა
მოიტანა.

къэбаскъ (къэбаскъэр) არს. კომბოსტო

იბღავლა. 2. იყმუვლა. 3. აგუგუნდა,

მოხსნა

къышIыгъ (къешIы)

1. გაიხარა. 2. ნიშანი

მოუგო

დინ. გარდაუვ.

იმედი ჰქონდა, ეიმედებოდა

къэгушIуагъ (къэгушIо)

დინ. გარდაუვ.

გაეხარდა

къыщыгъ

(къещы)

დინ.

გარდამ.

მოწველა

къыщыщынагъ (къыщэщынэ)
გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

къэгъагъ (къэгъагъэр, къэгъагъэхэр)
დინ.

შეშინდა

къыIукIагъ (къыIокIэ)
შეხვდა. 2.

къэгыкIагъ (къэгыкIэ)
გარეცხა

къыщын (къыщыныр) მასდ. წველა

არს.

ყვავილი

къэгъыгъ
დინ. გარდაუვ.

1.

მოინახულა. 3. თავს

დაესხა

(къэгъы)

დინ.

გარდაუვ.

იტირა

къэгъэзапIэ

(къэгъэзапIэр,

къэгъэзапIэхэр) არს. მოსახვევი

къыIузыгъ (къыIозы)

დინ. გარდაუვ.

1.

გამოვარდა, დაუვარდა. 2. დაეცა,
გადმოვარდა, ამოვარდა

къыIэкIихыгъ
გარდამ.

(къэбарыжъыр,

къэбы (къэбыр, къэбхэр) არს. გოგრა

გაიზარდა

къышIуибзыгъ

გარდამ.

მაცნე,

ნამდვილი ამბავი

къышIокIагъ

გარდამ.

არს.

მახარობელი

къэбарыжъ

შეკრიბა

გარდაუვ.

ამბავი, ცნობა

къэбаргъэIу (къэбаргъэIур)

къышыгъ (къешы) დინ. გარდამ. გაზომა

არს.

(къыIэкIехы)

შოვა, იყიდა

къэ (къэр, къэхэр) არს. საფდავტ

къэдэIуагъ (къэдаIо)

გარდაუვ.

მოისმინა

къэджагъ (къэджэ)
დინ.

დინ.

დინ. გარდაუვ.

1.

დაიძახა. 2. დაუძახა

къэетагъ

(къэятэ)

დინ.

გარდაუვ.

იბობოქრა, მძვინვარებდა
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къэжыгъ

(къэжы)

დინ.

გარდაუვ.

აღებინა

къэлэм (къэлэмыр, къэлэмхэр)
კალამი

къэжъагъ

(къэжъэ)

დინ.

გარდაუვ.

შეიწვა

къэлъыхъон

დინ.

გარდაუვ.

მოხნა

къэлъыхъуагъ
გარდაუვ.

къэлъэгъон

къэзанлы (къэзанлыр, къэзанлыхэр)

გამოჩენა

къэзэкъ (къэзэкъыр, къэзэкъхэр)

არს.

დინ.

(къэлъэгъоныр)

მასდ.

მივარდა. 2. შეკრთა

ზედს.

დინ. გარდამ.

სთხოვა

къэзэр (къэзэрыр) ზედს. ძუნწი
къэи (къэир, къэихэр)

1.

დინ. გარდაუვ.

къэлъэIуагъ (къэлъаIо)

კაზაკი

მწებარე,

къэлIагъ (къэлIэ)

დინ.

1.

გარდაუვ.

მოკვდა. 2. დაიტანჯა

გაწებული

къэмэку (къэмэкур, къэмэкухэр)

къэкIон (къэкIоныр) მასდ. წასვლა
къэкIосагъ (къэкIуасэ)

დინ. გარდაუვ.

არს.

ფხა, პირი

къэнагъ (къэнэ) დინ. გარდაუვ. დარჩა

ჩაქრა

къэкIуагъ

(къэкIо) დინ. მოვიდა,

къэкIухь (къэкIухьэр) არს. მოხეტიალე,
(къэкIы)

დინ.

გარდაუვ.

къэнэкIыгъ (къэнэкIы)

დინ. გარდაუვ.

къэнэфыгъ (къэнэфы)

დინ. გარდაუვ.

განათდა

გაიზარდა

къэкIын (къэкIыныр) მასდ. გაზრდა
къэкIэсагъ (къэкIысэ)

დინ. გარდაუვ.

къэнэфын

(къэкIэсэныр)

მასდ.

მასდ.

(къэнэфэныр)

მასდ.

გამორკვევა

къэнэцIагъ (къэнацIэ)

დაგვიანება

დინ. გარდაუვ.

იმედი ჰქონდა, ეიმედებოდა

къэлай (къэлаир) არს. კალა
къэлапчъ (къэлапчъэр, къэлапчъэхэр)

къэон

(къэоныр)

მასდ.

გასროლა,

აფეთქება

ჭიშკარი
(къэларыр)

(къэнэфыныр)

განათება

къэнэфэн

დაიგვიანა

къэкIэсэн

რკინა (ფურცლოვანი), თუნუქი

მოშვივდა

მოყიალე, მაწანწალა

къэкIыгъ

къэнджал (къэнджалыр, къэнджалхэр)
არს.

ჩამოვიდა

არს.

კაჟის

პისტოლეტი

къэлатыр (къэлатырыр, къэлаырхэр)
არს.

(къэлъыхъо)

къэлъэтагъ (къэлъатэ)

თათარი

къэлар

მასდ.

მოძებნა

къэжъугъ (къэжъо) დინ. გარდაუვ. გადნა

არს.

(къэлъыхъоныр)

ძებნა

къэжъуагъ (къэжъо)

არს.

არს.

კაჟის (კაჟიანი) პისტოლეტი

къэпкъан (къэпкъаныр, къэпкъанхэр)
არს.

ხაფანგი

къэплъагъ (къэплъэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

შეხედა. 2. დაელოდა
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къэплъан (къэплъаныр, къэплъанхэр)
არს.

არს.

საზამთრო
არს.

ბეშმეთი

დინ.

1.

გარდაუვ.

къэцгъуан

(къэцгъуанэр,

къэцгъуанэхэр) არს. კრაზანა, ბზიკი

къэпы (къэпыр, къэпхэр) არს. ფუტურო
къэраб (къэрабыр, къэрабхэр)

არს.

къэрабгъ (къэрабгъэр, къэрабгъэхэр)
მშიშარა, მხდალი, ლაჩარი
(къэрарыр)

1. მობობღდა. 2. მოეთრა

სინდისი,

არს.

къэцыф (къэцыфыр) არს. ღიჭა
къэчагъ (къэчэ) დინ. გარდაუვ. გატყდა

ერთგულება

къэчэрэгъугъ
გარდაუვ.

къэрэу (къэрэур, къэрэухэр) არს. წერო
къэсын

къэцохъуагъ (къэцуахъо) დინ. გარდაუვ.
къэцы (къэцыр, къэцхэр) არს. ეკალი

ბაბუაწვერა

(къэсыныр)

1.

მასდ.

დაბრუნება. 2. დადგომა

къэрсэбан (къэрсэбанэр)

არს.

მზრალი,

къэчэфыгъ (къэчэфы)

არს.

ხავერდი

დინ.

დინ. გარდაუვ.

გამხიარულდა
(къэчъэ)

დინ.

გარდაუვ.

მოირბინა

къэчъыхьан

къэтабэ (къэтабэр, къэтабэхэр)

(къэчэрэгъу)

ბრუნვა დაიწყო

къэчъагъ

მზრალად მოხნული

(къэчъыхьаныр)

მასდ.

მორბენა, შემორბენა

къэчъэн (къэчъэныр) მასდ. მორბენა

къэтран (къэтраныр) არს. ფისი
къэтэджыгъ (къэтэджы)

къэшхагъ (къэшхэ) დინ. გარდაუვ. შეჭამა

გარდაუვ.

1.

წამოდგა. 2. აფუვდა, ამოვიდა (ცომი)

къэтIэпIыгъ (къэтIэпIы)

დინ. გარდაუვ.

გაირღვა

къэуагъ

къэхъугъ (къэхъу)

წავიდა, მოხდა, დადგა. 2. დაიბადა

къэптан (къэптаныр, къэптанхэр)

къэрар

ჩათვლიმა

къэхалъ (къэхалъэр) არს. საფლავი

ვეფხვი

къэпраз (къэпразыр, къэпразхэр)

არს.

გარდაუვ.

къэшэкIон

(къэшэкIоныр)

ნადირობა

къэшъон (къэшъоныр) მასდ. ცეკვა
къэшъуагъ (къэшъо)

(къэо)

დინ.

1.

გარდაუვ.

გაისროლა, გადააგდო. 2. აფეთქდა.
3. ჩამოინგრა.

დინ.

გარდაუვ.

იცეკვა

къэшъуигъ (къэшъуи)

დინ. გარდაუვ.

დაუსტვინა

къэугъ (къэу) დინ. გარდაუვ. მოაღწია

къэшIэтыгъ (къэшIэты)

къэун1 (къэуныр) მასდ. მოღწევა

გაიელვა

къэун2 (къэунэр) მავზოლეუმი

къэщтагъ

къэущыгъ (къэущы) გარდაუვ. გაიღვიძა
къэущын

მასდ.

(къэущыныр)

მასდ.

გაღვიძება

къэфышъхьагъ

(къэщтэ)

დინ. გარდაუვ.

დინ.

გარდაუვ.

დინ.

გარდაუვ.

შეშინდა

къэщтыгъ (къэщты)
გაიყინა

(къэфышъхьэ)

დინ.

къэщтын (къэщтыныр) მასდ. გაყინვა
97

къэщтэн (къэщтэныр) მასდ. შეშინება

кIапэ (кIапэр, кIапэхэр)

къэщтэуIугъ (къэщтэуIу) დინ. გარდაუვ.
დინ.

გარდაუვ.

გაიცინა

къэщэн (къэщэныр)

(кIасэр,

кIасэхэр)

2.

მასდ.,

кIах (кIахэр, кIахэхэр)
1.

არს.

დაქორწინება.

3.

პატარძალი

არს.

ზედს.

ქვედა,

ქვემო

кIахъу (кIахъор)

1. იშვიათი. 2.

ზედს.

ღარიბი, ღატაკი

къэIонаIу (къэIонаIор, къэIонаIохэр)
არს.

кIас

შეყვარებული

къэщын (къэщыныр) მასდ. (მო)წველა
მოყვანა.

(ცხვრისა)

кIас (кIасэр, кIасэхэр) ზმნის. გვიან

შეკრთა, დაფრთხა, შეშინდა

къэщхыгъ (къэщхы)

დუმა

არს.

ხმა.

кIашъу (кIашъор, кIашъохэр) არს. ჭერი
кIигъэжъыкIыгъ
სტატ.

(кIегъэжъыкIы)

შემომწვარია, გატრუსული

кIигъэжъыкIын (кIигъэжъыкIыныр)

КI

მასდ.

кIабз (кIабзэр, кIабзэхэр) არს. სარჩული
кIад (кIадэр, кIадэхэр)

კასრი

არს.

(თავღია)

кIадзэ1 (кIадзэр, кIадзэхэр) არს. საოფლე
кIадзэ (кIадзэр) არს. ქონი

შემოწვა, გატრუსვა

кIигъэнагъ (кIегъанэ)

დინ.

გარდამ.

ცეცხლი წაუკიდა (მოუკიდა)

кIигъэуагъ (кIегъао)

1.

დინ. გარდამავ.

მიუშვა. 2. გადაასხა, გადაავლო

кIигъэхьагъ (кIегъахьэ)

დინ. გარდამ.

2

кIай (кIаир, кIайхэр)

დაეწია
იფანი,

არს.

კოპიტი

кIако (кIакор)

1. მოკლე; 2.

არს.

პიჯაკი,

კიტელი

მიაკერა

кIалэхэр)

ახალგაზრდა. 2. ბინი. 3. ჭაბუკი,
ახალგაზრდა კაცი

кIидзагъ (кIедзэ) დინ. გარდამ. განასკვა
кIижъукIыжьыгъ
დინ. გარდამ.

кIапсэ (кIапсэр, кIапсэхэр) არს. თოკი
кIапхэ (кIапхэр, кIапхэхэр) არს. სალტე
кIапщэхэр)

წვეულება დაჭრილისათვის

მასდ.

გადაკითხვა
1.

არს.

кIидэн (кIидэныр) მასდ. მიკერება
(кIиджыкIыжьыныр)

кIакIо (кIакIор, кIакIохэр) არს. ნაბადი

(кIапщэр,

დინ. გარდამ.

кIиджыкIыжьын

кIакъу (кIакъор, кIакъохэр) არს. პური
(кIалэр,

кIидагъ (кIедэ)
(ქვემოდან)

кIако (кIакор, кIакохэр)

кIапщ

დინ. გარდამ.

მორწყო
ზედს.

მოკლეკუდიანი

кIалэ

кIигъэхъуагъ (кIегъахъо)

არს.

(кIежъукIыжьы)

გადახნა

кIикъузагъ (кIекъузэ)

დინ.

გარდამ.

შემოიჭრა

кIикIагъ (кIекIэ) დინ. გარდამ. მორწყო
кIилъхьагъ (кIелъхьэ)

დინ. გარდამ.

1.
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ლოგინი დაუგო. 2. ქვეშ ამოუდო

кIилъыкIыгъ (кIелъыкIы)

кIишъугъ2

დინ. გარდამ.

გალესა

(кIешъу)

დინ.

გარდამ.

შეისრუტა, შეიწოვა

кIишIагъ (кIешIэ) დინ. გარდამ. 1. მიაბა.

кIипхагъ (кIепхэ)

დინ. გარდამ.

მიაბა,

შემოახვია, შემოუჭირა

кIитхагъ (кIетхэ)

2. შეაბა

кIишIэн (кIишIэныр)

დინ. გარდამ.

(ხელი)

მოაწერა

დინ. გარდამ.

(кIетхыкIыжьы)

გადაწერა

(кIещы)

დინ. გარდამ.

მიაწერა

(кIищыныр)

დინ. გარდამ.

(შებმული) გამოუშვა

(кIеIэ)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

მოკურცხლა, გაიქცა

кIиIугъ (кIеIу) დინ. გარდამ.

кIиугъ (кIеу) დინ. გარდამ. გაუყარა

кIо1 (кIор) არს. სვლა

кIиупкIагъ (кIеупкIэ)

кIодыгъэ (мэкIоды)

დინ.

გარდამ.

შემოკეცა
დინ.

გარდამ.

შეაშხეფა, შეასხა

кIиутагъ (кIеутэ)

кIодыжьыгъэ
გარდაუვ.

დინ. გარდამ.

დაუგო,

დაუფინა

(мэкIодыжьы)

დინ.

გარდამ.

1.

მოაძრო, მოტეხა. 2. ჩატენა

გაქრა, გაუჩინარდა

кIодын (кIодыныр)

მასდ.

1. დაკარგვა.

(кIехы)

დინ.

кIожьыгъэ (мэкIожьы)

დინ. გარდაუვ.

წავიდა

გარდამ.

1.

ჩა(მო)რეცხა. 2. მიიღო

кIон

(кIоныр)

მასდ.

წასვლა,

გამგზავრება

кIихыжьыгъ (кIехыжьы)

დინ. გარდამ.

აიღო

кIор (кIорыр, кIорхэр)

არს.

თოხარიკი,

თორღა (ცხენი)

кIихьагъ (кIехьэ) დინ. გარდამ. იგრძნო

кIосэн (кIосэныр) მასდ. ჩაქრობა

кIицIэлыгъ (кIецIэлы)

кIотагъэ (мэкIуатэ)

დინ.

გარდამ.

ამოგლისა
დინ. გარდამ.

გატეხა,

მოწყვიტა

кIотэн (кIотэныр)

მასდ.

1. გაწევა. 2.

მიწევა. 3. გადაადგილება

кIичын (кIичыныр)

მასდ.

გატეხვა,

მოწყვეტა
1

1.

დინ. გარდაუვ.

გაიწია. 2. მიიწია. 3. გადაადგილდა

кIичыгъ (кIечы)

დალია

დინ.

2. დაღუპვა. 3. გაფუჩვა. 4. გაფუჭება

кIиутыгъ (кIеуты)

кIишъугъ

1.

დინ. გარდაუვ.

დაიკარგა. 2. გაფუჭდა

кIиупцIагъ (кIеупцIэ)

кIихыгъ

გარდამ.

ამოტუმბვა

кIиIагъ

кIитIупщыгъ (кIетIупщы)

დინ.

ამოტუმბა

кIищын

кIитхэжьыгъ (кIетхэжьы)

1. მიბმა. 2.

შებმა

кIищыгъ

кIитхыкIыжьыгъ

მასდ.

кIоцI1

(кIоцIыр,

кIоцIхэр)

არს.

შიგნეულობა
(кIешъу)

დინ.

გარდამ.

кIоцI2 (кIоцIыр, кIоцIхэр)

ზმნის.

შიგ,

შიგნით
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кIоцI3 (кIоцIыр, кIоцIхэр) არს. გოდორი
(თიხით

შელესილი)

მარცვლის

შესანახად
დინ. გარდაუვ.

ჩატენა, ჩაჩარა
დინ. გარდამ.

შეკრა
(кIоцIипхэныр)

მასდ.

შეკვრა

(кIоцIыпыджэныр)

დატაკება, დაცემა

кIоцIырыкIыгъ (кIоцIырэкIы)
გარდაუვ.

кIоцIипхэн

დინ.

გაიარა

кIоцIыуагъ (кIоцIэо)

დინ.

გარდაუვ.

დაარტყა

кIоцIитхъыгъ

(кIоцIетхъы)

დინ.

ამოგლიჯა
დინ.

გარდამ.

ამოიღო, ამოათრია

кIоцIихын

(кIоцIихыгъэ)

მასდ.

დინ. გარდაუვ.

მოხვდა

кIоцIыфагъ2 (кIоцIэфэ)

ამოღება

დინ. გარდაუვ.

დაეტია

кIочIадж (кIочIаджэр) ზედს. უძლური,

кIоцIишъугъ (кIоцIешъу)

დინ. გარდამ.

დალია, ამოწოვა

დაჩიავებული

кIочIэшху (кIочэшхор, кIочIэшхохэр)

кIоцIищыхьагъ (кIоцIещыхьэ)

დინ.

შეახვია

არს.

ძალა, ძლიერება

кIошъугъэ (мэкIошъу)

кIоцIиIугъ (кIоцIеIу)

დინ.

გარდამ.

შეარჭო

დინ. გარდაუვ.

წასვლა შეძლო

кIуагъэ (макIо) დინ. გარდაუვ. 1. წავიდა.

кIоцIызыгъ (кIоцIэзы)

დინ. გარდაუვ.

ამოვარდა (ფული საფულიდან)

кIоцIызын

2. გაემგზავრა

кIуадж (кIуаджэр) არს. უგზოობა

(кIоцIызыныр)

მასდ.

ამოვარდნა

кIоцIыкуагъ

кIоцIыон (кIоцIыоныр) მასდ. დარტყმა
кIоцIыфагъ (кIоцIэфэ)

кIоцIихыгъ (кIоцIехы)

გარდამ.

შეცოცება

кIоцIыпыджэн
მასდ.

кIоцIипхагъ (кIоцIепхэ)

შეცოცდა

кIоцIыпшыхьан (кIоцIыпшыхьаэгъэ)
მასდ.

кIоцIикуагъ (кIоцIеко)

გარდამ.

გარდაუვ.

кIуачIэ

(кIуачIэр,

кIуачIэхэр)

არს.

ძალა, სიმძლავრე
1

სტატ.

შერჭობილია

кIы (кIыр) არს. ზამთარი

кIоцIыкуагъ (кIоцIыкIуагъэр)

მიმღ.

შერჭობილი

кIоцIылэлыгъ

кIыб (кIыбыр, кIыбхэр) არს. ზურგი
кIыб (кIыбыр) თანდ. უკან

(кIоцIэлэлы)

სტატ.

დაწოლილია

кIоцIынагъ (кIоцIэнэ)

кIыгъугъ (кIэгъу)

სტატ.

1. მასთან

ერთად იყო, თან ახლდა, აცილებდა.
დინ. გარდაუვ.

გაიჭედა

кIоцIыпкIэн (кIоцIыпкIэн)

2. ცხოვრობდა

кIыгъун (кIыгъуныр) მასდ. გაცილება
მასდ.

ფეხი

ამოჰკრა

кIоцIыпшыхьагъ (кIоцIэпшыхьэ)

кIыгъэ (мэкIы) დინ. გარდაუვ. გაიზარდა
кIыил

დინ.

(кIыилэр,

кIыилэхэр)

არს.

მყვირალა; გამკივანი ხმა
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кIыин

(кIыиныр)

ყვირილი,

მასდ.

კივილი

2.

გადატ.

მოჩვენებითი,

кIымаф (кIымафэр, кIымафэхэр)

არს.

ზამთარი
არს.

წელი

кIыпI (кIыпIэр, кIыпIэхэр)

არს.

ნაკეცი,

ნაკერი, ნაწიბური
ზედს.

მაღალი,

გრძელი

кIэ2 (кIэр, кIэхэр) არს. თესლი
кIэбгыкъу (кIэбгыкъур, кIэбгыкъухэр)
კოჭი, დირე

кIэбзагъ1 სტატ. ჩაკერებულია
შეღწეულია,

სტატ.

შედინებულია

кIэгушIугъ (кIэгушIу)

кIыц (кIыцэр, кIыцэхэр) არს. ფოჩი

დინ. გარდაუვ.

გაიხარა

кIысыжь (кIысыжьыр, кIысыжьхэр)
ნაგერალი

кIэгушIун

(кIэгушIуныр)

(кIысэгъэ)

მასდ.

ამოსვლა,

кIэгъожьыгъ
გარდაუვ.

кIыт (кIытэр) არს. ალაო
(мэкIытэ)

დინ.

გარდაუვ.

(кIэгъожьы)
(кIэгъожьыныр)

გაბერვა,

დალბობა

кIыхьагъ (кIыхьагъэр) არს. სიგრძე

кIыщхэр)

არს.

მასდ.

кIэдэон (кIэдэоныр)

მასდ.

ჩივილი

(სასამართლოში)

кIэджыб (кIэджыбэр, кIэджыбэхэр)

სამჭედლო
кIыIухэр)

არს.

არს.

ჯიბე

кIэджыкIыжьын (кIэджыкIыжьыныр)

ზედაპირი, თეხმი
(кIыIур,

кIэгъэкъонхэр) არს. საყრდენი, ბიჯგი
თხრა

кIышъу (кIышъор) არს. 1. კანი. 2. ქერქი

(кIыIур,

(кIэгъэкъоныр,

кIэгъэтхъын (кIэгъэтхъыныр)

кIыхьэ (кIыхьэр) ზედს. გრძელი
(кIыщыр,

დინ. გარდაუვ.

დაშრა

кIэгъэкъон

кIыфы (кIыфыр) ზედს. ფერმკრთალი

მასდ.

გადაფიქრება, დანანება

кIэгъукIыгъ (кIэгъукIы)
მასდ.

დინ.

გადაიფიქრა, ინანა

кIэгъожьын

გაიბერა
(кIытэныр)

მასდ.

გახარება

აღმოცენება

кIыIу2

არს.

მარყუჟი, ყულფი

кIэбзагъ2

кIыр (кIырыр, кIырхэр)

кIыIу1

кIыIун (кIыIунэр, кIыIунэхэр)

არს.

кIытагъэ

სამოსის

кIэ3 (кIэр, кIэхэр) არს. კუდი

кIыпкъ (кIыпкъыр, кIыпкъхэр)

кIыщ

ეროვნული

არს.

кIэ1 (кIэр, кIэхэр) ზედს. ახალი

თვალთმაქცური

кIытэн

кIыIухэр)

ნაწილი (გულისპირი)

кIыл (кIылэр, кIылэхэр) არს. 1. გაზრდა.

кIысэн

(кIыIур,

ჩერქეზული

кIыкъ შორისდ. აღნიშნავს ხმაურს

არს.

кIыIу4

кIыIухэр)

ზმნის.

ზემოდან, ზემოთ

кIыIу3 (кIыIур, кIыIухэр) არს. ღილი

მასდ.

1. გამეორება. 2. ძახავს (ძაფს)

кIэзыкIыгъ

(кIэзыкIыгъэр)

მიმღ.

გაწურული
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кIэзын (кIэзыныр)

მოვარდნა,

მასდ.

მოძრობა
დინ. გარდაუვ.

იკანკალა

кIэлъыгъыгъ (кIэлъэгъы) დინ. გარდაუვ.
იტირა

кIэзэзын (кIэзэзыныр) მასდ. კანკალი
სტატ.

кIэлъыджагъ

შემოგლესილია,

кIэкъощыхь (кIэкъощыхьэр, кIэкъоშემოჭერილია,

სტატ.

მიაყვირა,

(кIэкIыр,

кIэкIхэр)

არს.

кIэкI2 (кIэкIыр, кIэкIхэр)

არს.

ქალის

სამოსის სახეობა (ხავერდისაგან ან

მასდ.

ყურება (უკანა ხმრიდან)
(кIэлъырегъапкIэ)

დინ.

გარდამ.

кIэкIыгъ (кIэкIы) დინ. გარდაუვ. გაიარა
кIэлагъ (кIэлагъэр) არს. ბავშვობა
кIэлакIэ (кIэлакIэр, кIэлакIэхэр)

არს.

1.

ჭაბუკი, ახალგაზრდა
არს.

ახალგაზრდობა, სიყმაწვილე
кIэлэ-

гъуа-лэхэр) არს. ახალგაზრდობა
(кIэлэегъаджэр,

кIэлэегъаджэхэр) არს. მასწავლებელი

кIэлэжъ (кIэлэжъыр, кIэлэжъхэр)

არს.

1. უსაქმური, მაწანწალა. 2. ჭაბუკი,
ბიჭი
(кIэлэцIыкIур,

кIэлэцIыкIухэр) არს. ბავშვი

кIэлъифыгъ (кIэлъефы)

გარდამ.

დინ.

გადააგდო, უკუაგდო
(кIэлъырехы)

დინ.

1. აიღო, დაალაგა. 2. მიიღო,

იცნო

кIэлъырыхьан

(кIэлъырыхьаныр)

მისვლა,

მასდ.

მიახლოება

(გვერდიდან)

кIэлъырыкIыгъ (кIэлъырэкIы)

(кIэлэгъур)
(кIэлэ-гъуалэр,

кIэлъыридзыгъ (кIэлъыредзы)

გარდაუვ.

кIэкI3 (кIэкIыр, кIэкIхэр) არს. მოკლე

გარეკა, გააგდო

დაძახება, დაყვირება

кIэлъырихыгъ

შავი სქელი აბრეშუმისაგან)

кIэлэцIыкIу

მასდ.

მიაწება

ფიცარნაგი, კოშკი

кIэлэегъадж

(кIэлъыджагъэ)

кIэлъыригъэпкIагъ

მოჭერილია, მოჭიმულია

кIэлэ-гъуал

დინ.

кIэлъыплъэн (кIэлъыплъэныр)

щыхьэхэр) არს. ნაზუქი

кIэлэгъу

დაუყვირა,

გარდაუვ.

кIэлъыджэн

кIэй (кIэир, кIэйхэр) არს. ველი

кIэкъузагъ

(кIэлъэджэ)

დაუძახა

შემოგოზილია

кIэкI1

დინ. გარდამ.

წაიღო

кIэзэзыгъэ (мэкIэзэзы)

кIэигъ

кIэлъихьыгъ (кIэлъехъы)

დინ. გარდამ.

გარდაუვ.

განზე გავიდა, მოშორდა

кIэлъырыкIын
მასდ.

დინ.

(кIэлъырыкIыныр)

განზე გადგომა, მოშორება

кIэлъырытын (кIэлъырытныр)

მასდ.

გვერდით დგომა

кIэлъырыхьагъ (кIэлъырэхьэ)
გარდაუვ.

დინ.

მივიდა, მიუახლოვდა

кIэлъырыхьан (кIэлъырыхэгъ-э)

მასდ.

მისვლა, მიახლოება

кIэлъыуагъ (кIэлъэо)

დინ.

გარდაუვ.

გადააგდო, გაისროლა

кIэлъыхъонагъ (кIэлъэхъуанэ)

დინ.
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გარდაუვ.

გალანძღა

ბაწარი

кIэлъычъагъ (кIэлъэчъэ)

დინ. გარდაუვ.

მისდია

არს.

кIэлъэкIыхьагъ (кIэлъэкIыхьэ)
გარდაუვ.

დინ.

გადაიხეხა, გადაიყვლიფა

кIэлъэныкъуащ
ზმნის.

(кIэлъэныкъуащэр)

უსწოროდ, ირიბად

ჭემგუელი

(ერთ-ერთი

არს.

ჩერქეზი

ტომის წარმომადგენელი)

кIэпхын (кIэпхыныр, кIэпхынхэр)

არს.

ქვედატანი, ქვედაბოლო

кIэпщ

(кIэпщыр,

кIэпщхэр)

кIэпэжъожьаф

არს.

(кIэпэжъожьафэр,

кIэпэжъожьафэхэр) არს. ნახარში

кIэракI (кIэракIэр, кIэракIэхэр)

кIэн1 (кIэныр, кIэнхэр) არს. კოჭი

ზედს.

მორთული, მოკაზმული

кIэн2 (кIэныр) არს. მემკვიდრეობა

кIэрахъу (кIэрахъор, кIэрахъохэр)

кIэнагъ (кIэнэ) დინ. გარდაუვ. ცალკე არ
кIэнэн (кIэнэныр) მასდ. ანთება

გარდაუვ.

кIэнкIэ (кIэнкIэр, кIэнкIэхэр)

არს.

არს.

რევოლვერი

кIэрыгъухьагъ

გვხვდება. МашIо кэнагъ „აინთო“

(кIэрэгъухьэ)

დინ.

შეახმა

кIэрыгъухьан (кIэрыгъухьаныр)

მასდ.

შეხმობა

კვერცხი

кIэнкIэпсы (кIэнкIэпсыр) არს. ცილა
кIэнкIэхьалыу

(кIэнкIэхьалыур,

кIэнкIэшхуалъ (кIэнкIэшхуалъэр)

არს.

кIэнтIыIу (кIэнтIыIур, кIэнтIыIухэр)

წავიდა.

кIэрыкIын

кIэнэкъокъугъ

(кIэнэкъокъу)

დინ.

1.

გადაუვიდა
1.

მასდ.

кIэрыкIэу ზმნის. კვლავ, ისევ

დინ.

გარდაუვ.

(кIэрэлъэты)

დინ.

სწრაფად გასცილდა, გახტა

кIэрытыгъ (кIэрыт) დინ. გარდაუვ. იდგა

ესწრაფოდა, ეცადა

кIэнэкIагъ (кIэнакIэ)

2.

(кIэрыкIыгъэ)

кIэрылъэтыгъ

წელი

გარდაუვ.

დასცინა, გააქილიკა, გაამასხარავა
(кIэнэкIэныр)

მასდ.

(ახლოს)

кIэрытIысхьагъ (кIэрэтIысхьэ)
გარდაუვ.

кIэнэкIалъ (кIэнэкIалъэр, кIэнэкIалъэхэр) არს. სასაცილო, დასაცინი

кIэп (кIэпыр, кIэпхэр) არს. კანაფი
(кIэпсэжъыер,

кIэпсэжъыехэр) არს. წვრილი თოკი,

დინ.

ჩაჯდა, ჩაცუცქდა

кIэрэуагъэ (мэкIэрао)

გაქილიკება, დაცინვა

кIэпсэжъый

დაიძრა,

დინ. გარდაუვ.

დაძვრა. 2. გადასვლა. 3. დატოვება

თოხლო კვერცხი

кIэнэкIэн

кIэрыкIыгъ (кIэрэкIы)

(ფერი) გადასცილდა. 3. დატოვა

кIэнкIэхьалыухэр) არს. ბისკვიტი

გარდაუვ.

ბაგირი

მათრახი

кIэмгуй (кIэмгуер, кIэмгуехэр)

არს.

кIэпсэшху (кIэпсэшхор, кIэпсэшхохэр)

დინ.

გარდაუვ.

იტრიალა

кIэрэхъуагъэ
გარდაუვ.

(мэкIэрахъо)

დინ.

იტრიალა, იბრუნა

кIэрэхъуалъ

(кIэрэхъуалъэр,

кIэрэхъуалъэхэр) არს. რევოლვერის
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ბუდე

საგებელი

кIэс (кIэсыр) არს. ტყვე
кIэсагъэ

кIэфагъ (кIэфэ) დინ. გარდაუვ. მოხვდა

(мэкIасэ)

დინ.

გარდაუვ.

დაიგვიანა
(кIэсысыхьэ)

დინ.

ბარბაცებდა

кIэхъон (кIэхъоныр)
кIэхъу

(кIэхъур,

кIэтхыкIыжьыгъ სტატ. გადაწერილია

იშვიათი

кIэтхыкIыжьын (кIэтхыкIыжьы-ныр)

кIэхъуагъ

кIэтхэжьыгъ (кIэтхэжьы) დინ. გარდაუვ.
(кIэтхэжьыныр)

მასდ.

ხელისმოწერა
მასდ.

ხელისმოწერა
(кIэт)

დინ.

გარდაუვ.

შებმული

სტატ.

გამოშვებულია

кIэхьагъ (кIэхьэ) დინ. გარდაუვ. დაეწია
кIэхьэжьыгъ (кIэхьэжы)

დინ. გარდაუვ.

кIэхьашъугъ (кIэхьашъу) დინ. გარდაუვ.
кIэцIыгъэ (мэкIэцIы)

დინ.

გარდაუვ.

кIэцIын (кIэцIыныр)

მასდ.

კვერცხის

დადება

(кIэтIупщыныр)

მასდ.

გამოშვება

кIэчыгъ

(кIэчыгъэр)

მიმღ.

მოწყვეტილი, მოტეხილი

кIэтIый (кIэтIыир, кIэтIыйхэр)

არს.

ნაწლავი

кIэчын

(кIэчыныр)

მასდ.

მოტეხა,

დაკრეფა, მოწყვეტა

кIэугъ1 (кIэу) დინ. გარდაუვ. უკუიქცა

кIэчъыгъ (кIэчъы)
გვერდზე

кIэугъ2 (кIэу) სტატ. გაყრილია
(кIэо)

დინ.

გარდაუვ.

1.

დატბორა. 2. მოხვდა. 3. დაეჯახა

кIэупчIагъ (кIэупчIэ)

დინ.

გარდაუვ.

სტატ.

1.

არიდებულია,

მოგერიებულია. 2. დაზელილია

кIэутысагъ (кIэутысэ)

დინ. გარდაუვ.

кIэчъын

არს.

საფენი,

2.

(кIэчъыныр)

1.

გაიქცა.

3.

მარდ.

1.

გვერდზე გახტომა. 2. გაქცევა
(кIэшъур,

кIэшъухэр)

არს.

ჭიოტაა

кIэшъугъ

(кIэшъу)

დინ.

გარდაუვ.

მოწოვა

кIэшъэшъыгъ

გამტვერიანდა
(кIэутэныр)

გახტა.

დინ. გარდაუვ.

გაედინა

кIэшъу

ჰკითხა

кIэутэн

გარდაუვ.

კვერცხი დადო

кIэтIупщыгъ

кIэутыгъ

დინ.

შეძლო დასწეოდა

იმყოფებოდა

кIэуагъ

(кIэхъо)

ზედს.

უკვე დაეწია

(кIэтхэныр)

кIэтIупщын

кIэхъухэр)

кIэхьан (кIэханыр) მასდ. დაწევა

ხელი მოაწერა

кIэтхэн

გაიხარა,

გაიხარა, მოსავალი მოვიდა

1. გადაწერა. 2. გამოწერა

кIэтхэжьын

მასდ.

ნაყოფი მოისხა

кIэтхагъ (кIэтхэ) დინ. გარდაუვ. მოაწერა

кIэтыгъ

1. მოხვედრა.

მასდ.

2. მტვრის ნამცეცი

кIэсысыхьагъ
გარდაუვ.

кIэфэн (кIэфэныр)

გარდაუვ.

(кIэшъэшъы)

დინ.

ჩამოიყარა, დაიპნა
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кIэшъэшъын

(кIэшъэшъы)

მასდ.

лапшэ (лапшэр) არს. ატრია

ჩამოყრა, დაპნევა

кIэщакIо (кIэщакIор, кIэщакIохэр)
1.

სიმღერის

არს.

წამომწყები.

2.

ორგანიზატორი

(кIэщыгъэр)

სტატ.

кIэягъ (кIэягъэр) მიმღ. შელესილი

არს.

лекциехэр)

ლექცია

ლილიპუტი

1. ააყენა.

лимит (лимитыр) არს. ლიმიტი
лимон

2. დაეხმარა
(кIэIулIэныр)

1.

მასდ.

დინ.

(лимоныр,

лимонхэр)

არს.

ლიმონი

лимонад (лимонадыр) არს. ლიმონათი

აჭედვა, მიჭედება. 2. მიბლანდვა
(кIэIэбэ)

ბაფთი;

არს.

лилипут (лилипутыр, лилипутхэр) არს.

кIэIэн (кIэIэныр) მასდ. აყენება
დინ. გარდაუვ.

არს.

ლენტი

кIэягъ2 (кIэягъэр) სტატ. შელესილია

кIэIэбагъ

(лекциер,

лент (лентэр, лентэхэр)

1

кIэIулIэн

лектор (лекторыр, лекторхэр)
лекцие

ამოტუმბულია

кIэIагъ (кIэIэ)

легальнэ (легальнэр) ზედს. ლეგალური
ლექტორი

кIэщхэн (кIэщхэныр) მასდ. მიწებება
кIэщыгъ

ნეკერჩხალი

გარდაუვ.

მოწველა

литератур

(литературэр)

არს.

ლიტერატურა

литр (литрэр) არს. ლიტრი
лифт (лифтыр, лифтхэр) არს. ლიფტი

Л

ложэ (ложэр, ложэхэр) არს. ლოჟა
лаборант (лаборантыр, лаборантхэр)
არს.

лозунг

(лозунгыр,

лозунгхэр)

ლოზუნგი

ლაბორანტი

лагерь (лагерыр, лагерхэр) არს. ბანაკი

лото (лотор) არს. ლოტო

ы-лагъ (е-лэ) დინ. გარდამ. შეღება

лул (лулэр, лулэхэр) არს. ჩიბუხი

лагъмэ (лагъмэр, лагъмэхэр) არს. ნაღმი

лулакI (лулакIэр, лулакIэхэр)

არს.

1. უბედურება,

დარდი. 2. ბრალი

(ланчъэр,

1.

არს.

ხანძარი (ველზე,

ტყეში)
ზედს.

მოქნილი

ланчъэ

არს.

2. მოხალული

лыгъэ (лыгъэр)

ланлэ (ланлэр) ზმნის. სუსტად
лантIэхэр)

лыбжь (лыбжьэр, лыбжьэхэр)
მიმღ.

лалэ (лалэр) არს. ხორცი
(лантIэр,

лы (лыр, лыхэр) არს. ორგ. ხორცი
ფქვილი მოხალული სიმინდისაგან.

лакъырды არს. დაცინვა

лантIэ

არს.

მუნდშტუკი

лагъэ (лагъэр, лагъэхэр) არს. თეფში
лажь (лажьэр)

არს.

лыдыгъэ

(мэлыды)

დინ.

გარდაუვ.

(გა)იბრწყინა
ланчъэхэр)

არს.
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лыджыпх (лыджыпхэр)

ღიტინის

არს.

лэгъуп (лэгъупыр, лэгъупхэр)

მოშიშარი

лые2 (лыер, лыехэр)

ბოროტება,

არს.

лэгъупкъопс (лэгъупкъопсыр)

არს.

1.

ცისარტყელა. 2. სპილენძის ქვაბის

სიავე, ცუდი
(лыжэр,

лыжэхэр)

არს.

ყური

лэдэх

თხილამური

лыкъу (лыкъур) არს. კავი, კაკვი, კაუჭი
лылыбжь (лылыбжьэр)

არს.

კერძის

სახეობა (ერბოში შემწვარი ხორცი)

лыпцэ (лыпцэр, лыпцэхэр) არს. კუნთი
лыпIэ (лыпIэр) ზედს. სრული; მსუქანი
лыухъу (лыухъор, лыухъохэр)

არს.

რბილეული, რბილობი

лыцI (лыцIыр, лыцIхэр)

(лэдэхыр,

არს.

ამოჭრილი

ორგ.

კისერი, ნიკაპი

არს.

ტაშტი

лэжьагъэ1 (мэлажьэ)

დინ.

გარდაუვ.

დინ.

გარდაუვ.

იმუშავა

лэжьагъэ2 (мэлажьэ)
გაიცვითა

лэжьакIо (лэжьакIор, лэжьакIохэр) არს.
1.

არს.

лэдэххэр)

лэджэн (лэджэныр, лэджэнхэр)

лыкIэ (лыкIэр) არს. ახალი ხორცი

лыцIагъэ

არს.

სპილენძის ქვაბი

лые1 (лыер, лыехэр) ზედს. ზედმეტი

лыж

ახალდაქორწინებულთათვის

მშრომელი.

2.

ზედს.

შრომისმოყვარე

лэжьапкIэ (лэжьапкIэр) არს. ხელფასი

(мэлыцIэ)

დინ.

გარდაუვ.

მიიწვა, დაიწვა

лыцIэн (лыцIэныр) მასდ. მიწვა, დაწვა
лыхьэ1 (лыхьэр, лыхьэхэр) არს. ხორცის
მიმტანი

лэжьыгъэ (лэжьыгъэр, лэжьыгъэхэр)
არს.

მოსავალი

ы-лэжьагъ

(е-лажьэ)

დინ.

გარდამ.

გაცვითა

лэжьын (лэжьыныр) მასდ. დამუშავება,

лыхьэ ხორცისთვის, ხორცის წაღება
2

лыщ (лыщэр, лыщэхэр)

არს.

აღზრდა

ხორცის

გამყიდველი, ყასაბი

льгот (льготэр, льготхэр) არს. შეღავათი
лэбы (лэбыр) ზედს. ნოტიო, ტენიანი
(мэлэбы)

(лэгъур,

დინ.

გარდაუვ.

лэгъухэр)

лэжьэн (лэжьэныр) მასდ. 1. მუშაობა. 2.
გაცვეთა
პურის

კვერი.

2.

კანფეტი,

წვრილმანი პატარძლისათვის
არს.

1.

თანატოლი. 2. წყვილი

лэгъун (лэгъунэр, лэгъунэхэр)
ოთახი

1.

лэкъумэ (лэкъумэр, лэкъумэхэр) არს. 1.

დანოტიოვდა, დატენიანდა

лэгъу

დინ. გარდამ.

დაამუშავა. 2. აღზარდა

лыягъ (лыягъэр) ზედს. ზედმეტი, მეტი

лэбыгъэ

ы-лэжьыгъ (е-лэжьы)

лэнд

(лэндыр,

лэндхэр)

არს.

ქარიყლაპია
არს.

ახალგაზრდებისათვის,

лэныст (лэныстэр, лэныстэхэр)

არს.

მაკრატელი
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лэпсы (лэпсыр) არს. ხორციანი სუპი ან
ბულიონი

лъитагъ (лъетэ)

დინ. გარდამ.

მიხვდა,

შენიშნა

лэу (лэур, лэухэр) არს. ღორი

лъичъыгъ

(лъечъы)

დინ.

გარდაუვ.

დინ.

გარდაუვ.

გამოიქცა

лъфагъэ1

ЛЪ

გააჩინა

лъфагъэ2 (лъфагъэр) მიმღ. მაკე

лъаб (лъабыр, лъабхэр) არს. ფეხი
лъабжъ (лъабжъэр, лъабжъэхэр)
ორგ.

(малъфэ)

лъфыгъэ (лъфыгъэр, лъфыгъэхэр)
არს.

ფრჩხილი, ჩლიქი

лъагэ (лъагэр, лъагэхэр) ზედს. მაღალი
лъагъу

(лъагъор,

лъагъохэр)

არს.

ბილიკი

ბავშვი

лъхъанчэ (лъхъанчэр, лъхъанчэхэр)
ზედს.

დაბალი

лъхъонч (лъхъончыр, лъхъончхэр)
ნაჭა

лъай (лъаер, лъаехэр) არს. გამაში

(ქვაბის

ჯაჭვი)

лъы (лъыр) არს. ორგ. სისხლი

лъако (лъакор) ზედს. მოკლე, დაბალი

лъыгъачъ

არს. ორგ.

ფეხი

(лъыгъачъэр)

ზედს.

სისხლიანი

лъыгъэ1 (лъыгъэр) მიმღ. ალესილი

лъап (лъапэр, лъапэхэр)

ფორი,

არს.

სვრეტი
არს. ორგ.

ფესვი
არს.

ფეხშიშველა
(лъапIэр,

лъапIэхэр)

არს. ორგ.

1.

საძირკველი. 2. ქონება
არს.

лъащэ (лъащэр, лъащэхэр) არს. კოჭლი
დინ.

არს.

ფრინველის

(ჩიტის) ქონი

лъытэн (лъытэныр) მასდ. 1. დათვლა. 2.
პატივისცემა

лъэ (лъэр, лъэхэр) არს. ორგ. ფეხი

ფარცხი

(лъежьэ)

(лъынэр)

лъытакIэ (лъытакIэр) არს. ანგარიში

лъатэ (лъатэр) არს. დვრიტი, კვეთი

лъашъу (лъашъор, лъашъохэр)

არს.

სისხლძარღვი

лъынэ
ზედს.

ძვირფასი

лъачI (лъачIэр, лъачIэхэр)

лъыкIон (лъыкIоныр) მასდ. მიდევნა
лъынтф (лъынтфэр, лъынтфэхэр)

лъапцIэ (лъапцIэр, лъапцIэхэр)

лъежьагъ

лъыгъэ2 (лъыгъэр) სტატ. ალესილია
ы-лъыгъ (е-лъы) დინ. გარდამ. ალესა

лъапс (лъапсэр, лъапсэхэр)

лъапIэ

არს.

ჩამოსაკიდებელი

лъагъэ (малъэ) დინ. გარდაუვ. გადახტა
лъакъо (лъакъор, лъакъохэр)

არს.

გარდაუვ.

მისდია

лъежьэн (лъежьэныр) მასდ. მიდევნა

лъэб (лъэбыр, лъэбхэр)

არს.

1. ქუსლი.

2. ფუძე, საფუძველი, ძირი

лъэбанэ (лъэбанэр, лъэбанэхэр)

არს.

გუბე

лъэбгъу (лъэбгъур) არს. სარმა
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лъэбэкъу (лъэбэкъур, лъэбэкъухэр)
არს. ორგ.

лъэрычъ (лъэрычъэр, лъэрычъэхэр)

ნაბიჯი

лъэгу (лъэгур, лъэгухэр)

არს.

1. ლანჩა,

ძირი (ფეხსაცმლისა). 2. იატაკი. 3.
ველი

არს.

1. ციგურები. 2. მორბენალი

лъэсы (лъэсыр, лъэсхэр)

ქვეითი,

არს.

ქვეითად მოსიარულე

лъэгуан (лъэгуанэр, лъэгуанэхэр)

არს.

ველი, მინდორი

лъэтегъэуцу (лъэтегъэуцор)

არს.

დინ. გარდაუვ.

მასდ.

მივარდნა,

აფრენა

лъэтIэны (лъэтIэныр, лъэтIэнхэр)

დაიგვიანა

лъэкIапI (лъэкIапIэр, лъэкIапIэхэр) არს.

არს.

მარტივი ნასკვი

лъэуж (лъэужыр, лъэужхэр) არს. კვალი

კანჭი

лъэкIы (лъэкIыр) არს. ძალა
ы-лъэкIыгъ1 (е-лъэкIы)

лъэхъан (лъэхъаныр, лъэхъанхэр)

დინ. გარდამ.

დინ. გარდაუვ.

არს.

ეპოქა, პერიოდი, დრო

лъэхъу1

შეძლო

ы-лъэкIыгъ2 (е-лъэкIы)

წეს-

ფეხისადგმასთან დაკავშირებით

лъэтэн (лъэтэныр)

წვივი

лъэжъуагъэ (мэлъажъо)

არს.

ჩვეულება, რომელიც ეწყობა ბავშვის

лъэдый (лъэдыир, лъэдыихэр)

ორგ.

лъэрымыхьэхэр) არს. ორსული

(лъэхъур,

лъэхъухэр)

არს.

ბოსკილი

лъэхъу2 (лъэхъур) არს. ჩორთი

1. გა(და)წმინდა. 2. გაწმინდა

лъэкIэн1 (лъэкIэныр, лъэкIэнхэр)

არს.

კოჭი

лъэш (лъэшыр, лъэшхэр) ზედს. ძლიერი
лъэшэу ზმნის# ძლიერად, ძალიან

лъэкIэн2 (лъэкIэныр) მასდ. გაწმენდა

лъэIон (лъэIоныр) მასდ. თხოვნა

лъэмыдж (лъэмыджыр, лъэмыджхэр)

лъэIу (лъэIур, лъэIухэр) არს. თხოვნა

არს.

ხიდი

лъэIуагъэ

лъэн (лъэныр) მასდ. ხტომა

(мэлъаIо)

დინ.

გარდაუვ.

სთხოვა

лъэныкъу (лъэныкъор, лъэныкъохэр)
არს. ორგ.

1. მხარე. 2. რაიონი, მხარე

ЛI

лъэой (лъэоир, лъэоихэр) არს. კიბე
лъэоян (лъэоянэр) არს. საფეხური
лъэпкъ (лъэпкъыр, лъэпкъхэр)

არს.

1.

ეროვნება, ტომი. 2. ხარისხი. 3. ჯიში

лъэпэд (лъэпэдыр, лъэпэдхэр)

არს.

წინდა

лъэпэчIас (лъэпэчIасэр)

არს.

ცეკვა

(лъэрмыхьэр,

დინ. გარდაუვ.

1. მოკვდა.

2. იშიმშილა. 3. მოსწურდა.

лIакъу (лIакъор, лIакъохэр) არს. გვარი
лIы (лIыр, лIыхэр) არს. მამაკაცი
лIыгъуаб (лIыгъуабэр, лIыгъуабэхэр)
არს.

ცერებზე

лъэрмыхь

лIагъэ (малIэ)

ქვრივი კაცი

лIыгъэ (лIыгъэр) არს. ვაჟკაცობა
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лIыжъы (лIыжъыр, лIыжъхэр)

არს.

მოხუცი

лIыку

макIэ (макIэр, макIэхэр) ზედს. ცოტა
(лIыкур,

лIыкухэр)

არს.

ხანდაზმული კაცი
1.

არს.

შუამავალი. 2. ელჩი
(лIыхъур)

(мамунэр,

мамунэхэр)

არს.

მაიმუნი

мамхыгъ (мамхыгъэр, мамхыгъэхэр)
მამაკაცი,

არს.

თავდადებული, გმირი კაცი

არს.

მამხეღელი (ერთ-ერთი ჩერქეზი

ტომის წარმომადგენელი)

лIыхъужъ (лIыхъужъыр, лIыхъужъхэр) არს. გმირი

мамыр

მშვიდობა,

მოსვენება;

განსვენება

лIышъо (лIышъор) ზედს. ვაჟკაცური
лIэблан (лIэбланэр, лIэбланэхэр)

არს.

გმირი

мандат (мандатыр, мандатхэр)

არს.

მანდატი

мардж შორისდ. მოწოდება ენერგიული,

лIэкъолъэш

(лIэкъолъэшыр,

лIэкъолъэшхэр) არს. აზნაური

лъэкъуацI
(лIэныр)

(лъэкъуацIэр,

მასდ.

სწრაფი მოქმედებისაკენ

марк (маркэр, маркэхэр) არს. 1. მარკა. 2.

лъэкъуацIэхэр) არს. გვარი

лIэн

мамрыс (мамрысэр) არს. ღომი
мамун

лIыкIо (лIыкIор, лIыкIохэр)
лIыхъу

макъэ (макъэр, макъэхэр) არს. ორგ. ხმა

ნიშანი

марко (маркохэр) არს. მუცლის ჭია
მოკვდომა,

გარდაცვალება

маркIо (маркIор, маркIохэр)

არს.

1.

მაყვალი. 2. თუთა, თუთის ხე

лIэныгъ (лIэныгъэр) არს. სიკვდილი

март (мартыр) არს. მარტი

лIэуж (лIэужыр) არს. შთამომავალი

маршрут (маршрутыр, маршрутхэр)

лIэшIэгъу (лIэшIэгъур, лIэшIэгъухэр)
არს.

საუკუნე

არს.

მარშრუტი

мары 1. აი. 2. უკვე
мастэ (мастэр, мастэхэр) არს. ნემსი

М

мат (матэр, матэхэр)

არს.

კალათი,

კალათა

математикэ

ма შორისდ. აჰა!

материал (материалыр, материалхэр)

магазин არს. მაღაზია
(мажьэр,

мажьэхэр)

არს.

სავარცხელი

мазэ (мазэр, мазэхэр)
თვე

май (маир) არს. მაისი

არს.

მათკემატიკა

маба შორისდ. აი!
мажь

(математикэр)

არს.

1. მთვარე. 2.

არს.

მასალა

матч (матчыр) არს. მატჩი
мау შორისდ. მიაუ
мафэ1 (мафэр, мафэхэр) არს. დღე
мафэ2

(мафэр,

мафэхэр)

ზედს.
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ბედნიერი

минут (минутэр, минутхэр) არს. წუთი

махъулъэ (махъулъэр, махъулъэхэр)
არს.

სიძე

митинг (митингыр, митингхэр)
მიტინგი

махъушэ (махъушэр, махъушэхэр)

არს.

აქლემი

мо ნაცვ. ის
мод (модэр) არს. მოდა

мацI (мацIэр, мацIэхэр) არს. კალია

модель (моделыр, модельхэр)

машин (машинэр, машинэхэр)

არს.

მანქანა

модн (моднэр, моднэхэр) არს. მოდური
модыкIэ ზმნის. იქიდან, იქით

машIо (машIор)

модэ1 ზმნის. აი იქ

არს.

1. ცეცხლი. 2.

ხანძარი
(медэр,

медэхэр)

модэ2
ზედს.

ნაცრისფერი

медаль

(медалыр,

медалхэр)

медицин (медицинар) არს. მედიცინა
медрысэ (медрысэр, медрысэхэр) არს.
(медалыр,

медальхэр)

არს.

მედალი

медицин (медицинэр) არს. მედიცინა
медыр (медыр, медыхэр) არს. ლეიბი
металл (металлыр, металлхэр)

ნაწ.

რა (მიდირა!), ერთი (მიდი

ერთი!)

мокI ზმნის. იქით
არს.

მედალი

медаль

არს.

მოდელი

машэ (машэр, машэхэр) არს. ორმო

медэ

არს.

არს.

მეტალი

молэ (молэр, молэхэр) არს. მოლა
мор ნაცვ. ეგ
морад

морадхэр)

არს.

განზრახვა, მიზანი

морары შორისდ. აი
морожн (морожнэр, морожнэхэр)

არს.

ნაყინი

моряк

(морякыр,

морякхэр)

არს.

моторхэр)

არს.

მეზღვაური

мотор

метр (метрэр, метрэхэр) არს. მეტრი

(морадыр,

(моторыр,

მოტორი

метро (метрор, метрохэр) არს. მეტრო

мощтэу ზმნის. ამრიგად

механик (механикыр, механикхэр)

музей (музеир, музейхэр) არს. მუზეუმი

არს.

მექანიკოსი

микроб (микробыр, микробхэр)

музык (музыкэр) არს. მუსიკა
არს.

მიკრობი

милицие (милициер) არს. მილიცია
миллион (миллионыр, миллионхэр)
რიცხვ.

მილიონი

мин (миныр, минхэр) რიცხვ. ათასი
минус (минусыр) არს. მინუსი

мы1 (мыр, мыхэр) ნაცვ. ეს
мы2 (мыр, мыхэр) არს. გარეული ვაშლი
мыгъ (мыгъэ) არს. წლევანდელი წელი
мыдаIо (мыдаIор, мыдаIохэр)

არს.

გაუგონარი, ურჩი

мыдыкIэ ზმნის. აქეთ, აქედან
мыдэ ზმნის. აქეთ
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мыджыр

(мыджырыр,
1.

ზედს.

უმწიფარი.

мыджырхэр)

мыст შორისდ. აბა!

2.

мыстхъэ (мыстхъэр, мыстхъэхэр)

უკარება,

უკარებელი

мые (мыер, мыехэр)

არს.

არყისხე
ველური

არს.

ვაშლის ხე

мысэ

(мысэр,

мысэхэр)

ზედს.

1.

დამნაშავე. 2. უცხო

мыжъо (мыжъор, мыжъохэр) არს. ქვა

мыфты (мыфтыр, мыфтхэр) არს. მუფტი

мыжъобг (мыжъоыр)

мыхъур (мыхъурыр, мыхъурхэр)

არს.

ფრიალო

კლდე

ბეჭედი

мыжъобгъу

(мыжъобгъур,

мыжъобгъухэр) არს. ბრტყელი ქვა,
რომელზეც ნაყავენ მარილს, წიწაკას

мыжъолъ (мыжъолъыр, мыжъолъхэр)
არს.

სალესი, ქვასალესი

мыжъосын

(мыжъосыныр,

мыжъуакIэхэр) არს. ჭკა
(мыжъуахъор,

мызагъ (мызагъэр, мызагъэхэр)

ზედს.

ზედს.

დაუდეგარი,

мыкI

мыкъырхэр)

უხეში, ხეშეში

ზმნის.

პურ-

არს.

რკო
(мышъэр,

мышъэхэр)

არს.

мышъэбы (мышъэбыр, мышъэбхэр)
ბუნაგი

мыщ ზმნის. აქ
(мыIо-мышIэр)

ზედს.

მოუხეშავი, მოუქნელი, ტლანქი

мыIэ-мылI

(мыIэ-мылIэр)

არს.

ცოცხალ-მკვდარი

мыкI1 ზმნის. ამ ზამთარს
2

არს.

მარილი

мыIо-мышI

მშფოთვარე
(мыкъырыр,

სახელობითი ბეჭედი

мыхьамел (мыхьамелэр)

არს.

мыжъуахъохэр) არს. ძელაკი
მოუსვენარი,

(мыхъурIэлъыныр)

დათვი

(мыжъуакIэр,

мыжъуахъу

არს.

мышъэ

мыжъоф (мыжъофыр) არს. კირი
мыжъуакIэ

мыхъурIэлъын

мышкIу (мышкIур, мышкIухэр)

мыжъосынхэр) არს. ძეგლი

мыкъыр

არს.

ეს მხარე

мыIэ-мыщ

(мыIэ-мыщэр)

ზედს.

მოუხერხებელი, უნიათო

мыIэрыс (мыIэрысэр, мыIэрысэхэр)
არს.

1. ვაშლის ხე. 2. ვაშლი

мылы (мылыр, мылхэр) არს. ყინული

мэ (мэр) არს. ორგ. სუნი

мылышъ (мылышъэр) არს. თოში

мэджадж (мэджаджэр, меджаджэхэр)

мылъку (мылъкур) არს. ქონება
мыр ნაცვ. ეს
мырары ზმნის. აი
мыры სტატ. ესაა
мыскъар (мыскъарэр) არს. დაცინვა

არს.

მჭადი

мэзагъо (мэзагъор)

არს.

მთვარიანი

ღამე

мэзахэ

(мэзахэр,

мэзахэхэр)

ზედს.

ბნელი

мэзгуащ (мэзгуащэр) არს. ტყის ღმერთი
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мэзпэс

(мэзпэсыр,

мэзпэсхэр)

არს.

მეტყევე

мэзчэт

(мэлэщыр,

мэлэщхэр)

(мезчэтыр,

мэзчэтхэр)

არს.

мэратин (мэратинэр) არს. იმერელი
мэрджан (мэрджаныр, мэрджанхэр)

мэзчэтыу (мэзчэтыур, мэзчэтыухэр)
ველური კატა

არს.

ლალი

мэфэку (мэфэкур) არს. ხუთშაბათი

мэзы (мэзыр, мэзхэр) არს. ტყე
мэзыкъу (мэзыкъор, мэзыкъохэр)

мэфэкI (мэфэкIыр, мэфэкIхэр)
არს.

გარეული ღორი, ტახი

мэзылI (мезылIыр)

არს.

ცალთვალა

არს.

დღე

мэзыпэ (мэзыпэр) არს. ტყის პირი

მახოშელი

мэзытхь (мэзытхьэр) არს. ტყის ღმერთი

ტომის წარმომადგენელი)

мэзыцу (мэзыцур, мэзыцухэр)

არს.

არს.

არს.

ჩერქეზი

მნიშვნელობა,

(мэшIодзыгъэр)

არს.

(мэкъумэщышIэр,

არს.

мэшIохь (мэшIохьыр, мэшIохьхэр)

არს.

мэшIощыхъу

(мэшIощыхъор,

мэшIощыхъохэр) არს. ასანთი

მთიბავი

мэкъупIэ (мэкъупIэр, мэкъупIэхэр) არს.

мэшIуач (мэшIуачэр, мэшIуачэхэр) არს.
ნაპერწკალი

მინდორი, სათიბი

мэкъэхъу (мэкъэхъур, мэкъэхъухэр)

мэщы (мэщыр) არს. ფეტვი
мэщыт (мэщытыр, мэщытхэр)

ბანი

мэкIай (мэкIаир, мэкIайхэр) არს. თარო
мэлахъо (мэлахъор, мэлахъохэр)

(мэшIокъухьэр,

ციცინათელა

мэкъумэщышIэхэр) არს. გლეხი

мэкъуао (мэкъуаор, мэкъуаохэр)

мэшIокъухь

мэшIокъухьэхэр) არს. გემი

სოფლის მეურნეობა

мэкъумэщышI

არს.

მატარებელი

мэкъу (мэкъур) არს. თივა
(мэкъу-мэщыр)

არს.

ხანძარი

мэшIоку (мэшIокур, мэшIокухэр)

მოტივი

არს.

შინაარსი

мэшIодзыгъ

мэкъамэ (мэкъамэр, мэкъамэхэр)

ერთ-ერთი

мэхьанэ (мэхьанэр)

ტყის ხარი

არს.

საზეიმო

мэхъош (мэхъошыр, мэхъошхэр)

мэзыхь (мэзыхьэр) არს. მგელი

არს.

დღესასწაული

мэфэшху (мэфэшхор)

მითიური არსება

мэкъу-мэщ

არს.

ფარეხი

ხოხობი

არს.

мэлэщ

არს.

არს.

მეჩეთი

мэIу (мэIур, мэIухэр) არს. ფარი

მეცხვარე

мэлы (мэлыр, мэлхэр) არს. ცხვარი
мэлыжъ (мэлыжъыр, мэлыжъхэр)

არს.

ბებერი ცხვარი
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насып

Н

(насыпыр,

насыпхэр)

არს.

ბედნიერება

набгъо (набгъор, набгъохэр) არს. ბუდე
нэбгъурыс

(небгъурысыр,

небгъурысхэр)

მძევალი

არს.

набгъэ (набгъэр, набгъэхэр) არს. სუსტი

სიმინდი

натхъэ

(натхъэр,

натхъэхэр)

(нагъор,

нагъохэр)

არს.

(наукэр,

наукэхэр)

მეცნიერება

надэ (надэр, надэхэр) ზედს. ცარიელი

нахэ (нахэр, нахэхэр) არს. ორგ. სახე

нае (наер, наехэр) არს. ტრაქომა

нахь უფრო (ზმნის.), თუკი (კავშ.)

нэжъу (нэжъор) არს. ნამძინარევი

нахьыб (нахьыбэр, нахьыбэхэр)

იხმარება:

накIэ

უფროსი (წლოვანებით)

нахьыкI

нал (налыр, налхэр) არს. ნალი
(налогыр,

нахьыжъ (нахьыжъыр, нахьыжъхэр)
ზედს.

фишIыгъ თვალი ჩაუკრა

налог

налогхэр)

არს.

გადასახადი

ზედს.

(нахьыкIэр,

нахьыкIэхэр)

1. უმცროსი. 2. უარესი

нахьыпэ ზმნის. თავიდან

намыс (намысыр) არს. ნამუსი

нахьыпэм ზმნის. ადრე, წინათ

нан (нанэр, нанэхэр) არს. დედა

нахьышIу ზმნის. უკეთესად

наныу (наныур, наныухэр) არს. პატარა,

нацие (нациер) ეროვნება
национальнэ (национальнэр)

ბავშვი

напэ (напэр, напэхэр)

არს.

1. სახე. 2.

ზედს.

ეროვნული, ნაციონალური

начIэ (начIэр, начIэхэр) არს. თვალქვეშა

სინდისი

напцэ (напцэр, напцэхэр)

არს.

ორგ.

ადგილი

наш (нашэр, нашэхэр) არს. ნესვი

წარბი

напшIэ

ზედს.

მეტი

назэ (назэр, назэхэр) არს. ელამი
არ

არს.

научнэ ზედს. სამეცნიერო

თაფლისფერი თვალი

ცალკე

არს.

натIэ (натIэр, натIэхэр) არს. ორგ. შუბლი
наук

(დასუსტებული) თვალი

накIэ

არს.

დაპარჭყული თვალი

(კვერცხი)

нагъо

натрыф (натрыфыр, натрыфхэр)

(напшIэр,

напшIэхэр)

არს.

нашхъо (нашхъор, нашхъохэр)

ცისფერთვალა, ნაცრისფერთვალა

წარბსზედა რკალი

напIэ (напIэр, напIэхэр) არს. ქუთუთო

наIо (наIор, наIохэр) არს. ამბავი

нар (нарыр, нархэр) არს. ტახტი

неп (непэ) ზმნის. დღეს

нарзан (нарзаныр) არს. ნარზანი

неущ ზმნის. ხვალ

нарт (нартыр, нартхэр)

არს.

არს.

ნართი

(ლეგენდარული გოლიათი, გმირი)

ноль (нолыр, нольхэр) არს. ნული
номер

(номерыр,

номерхэр)

არს.
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ნომერი

ნახევარი

норм (нормэр, нормэхэр) არს. ნორმა

ныкъуажъо

(ныкъуажъор,

нот (нотэр, нотэхэр) არს. ნოტი

ныкъуажъохэр)

нот (нотэр, нотэхэр) არს. ნოტა

ნახევრადმოხარშული

ныкъуалIэ

ноябрь (ноябрэр) არს. ნოემბერი
нур (нурэр, нурэхэр)

არს.

სინათლე,

ნათება

ныбабгъу (ныбабгъор, ныбабгъохэр)
ღიპიანი

ныбадж1 (ныбаджэр) არს. მთის არწივი
ныбадж2 (ныбаджэр) ზედს. მშიერი
ныбгъу (ныбгъур, ныбгъухэр)

(ныбджэгъур,
ამხანაგი,

არს.

თანატოლი

ныбжь (ныбжьыр, ныбжьхэр)

არს. ორგ.

ныбыдж (ныбыджыр, ныбыджхэр) არს.

ныо (ныор, ныохэр) არს. დედაბერი
ныожъы (ныожъыр, ныожъхэр)

(ныбэр,

არს.

ბებრუხანა

нысащэ (нысащэр, нысащэхэр)

არს.

თოჯინა

нысэ (нысэр, нысэхэр) არს. რძალი
ныхы (ныхыр) არს. ვერხვი
ныIа ზმნის. მხოლოდ
нэ (нэр, нэхэр) არს. ორგ. თვალი
არს.

1.

нэбзый (нэбзыир, нэбзыйхэр)

არს.

სხივი

ჭიპი
ныбэхэр)

არს.

ორგ.

ныбэкъ (ныбэкъыр, ныбэкъхэр)

ზედს.

არს.

нэгу (нэгур, нэгухэр)

არს. ორგ.

სახე,

нэгушIу (нэгушIор, нэгушIохэр)

ზედს.

პირისახე

ღიპიანი

ныбэпх (ныбэпхыр, ныбэпххэр)

არს.

ალერსიანი, თბილი

მოსართავი

ныбэшъу (ныбэшъур, ныбэшъухэр)

нэгъу (нэгъур, нэгъухэр) არს. ჩიჩაყვი
нэгъундж (нэгъуджэр, нэгъуджэхэр)

ღიპიანი

ныдэлъф (ныдэлъфыр) არს. მშობელი
ныджы (ныджыр, ныджхэр) არს. მეჩეჩი
ныкъо (ныкъор, ныкъохэр)

нэбзыц (нэбзыцыр, нэбзыцхэр)
წამწამი

მუცელი

ზედს.

უმცროსისადმი

სული, კაცი. 2. რძალი

ныбжьи ზმნის. არასოდეს

ныбэ

მიმართვა

нэбгыр (нэбгырэр, нэбгырэхэр)

ასაკი

ორგ.

нынэ

нысхъап (нысхъапэр, нысхъапэхэр) არს.
არს.

მწყერი
ныбджэгъухэр)

ныкъуалIэхэр) არს. ცოცხალ-მკვდარი

ქორწილი

ныбашIу (ныбашIор) ზედს. მაძღარი

ныбджэгъу

(ныкъуалIэр,

(მოფერებით)

ны (ныр, ныхэр) არს. დედა
ზედს.

არს.

რიცხვ.

არს.

სათვალე

нэгъуцу (нэгъуцур, нэгъуцухэр)

არს.

კუშტი, უკმეხი, უცხვირპირო, ცივი

нэгъэупIапI

(нэгъэупIапIэр)

არს.
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მოხამხამე

(ვინც

თვალებს

ახამხამებს)

наку (нэкур, нэкухэр)

არს.

თვალის

нэку-нэпс (нэку-нэпсыр, нэкунэпсхэр)
არს.

ბებია
არს. ორგ.

ნაპირი
пэIэплъэкIхэр) არს. პირსახოცი

нэпсы (нэпсыр, нэпсхэр)

ქოჩორი
(нэкIмазэр)

მარხვა

არს.

нэкIу (нэкIур, нэкIухэр)

არს.

ორგ.

არს.

ორგ.

ცრემლი

нэпшъашъ

(მუსულმანებისა რამაზანის დროს)

(нэпшъашъэр,

нэпшъа-

шъэхэр) არს. გუგა (თვალისა)

нэрыплъ (нэрыплъэр, нэрыплъэхэр)

პირისახე, სახე

нэкIубгъу (нэкIубгъор, нэкIубгъохэр)

არს.

დურბინდი, ბინოკლი

нэсыгъ (нэсы) დინ. გარდაუვ. 1. შეეხო. 2.

გვერდი (წიგნისა)

нэкIушъу (нэкIушъор, нэкIушъохэр)

მიაღწია

нэсын (нэсыныр)

ლოყა

нэкIушъхь (нэкIушъхьэр, нэкIушъхьэ-

მასდ.

1. შეხება. 2.

მიღწევა

нэты (нэтыр, нэтхэр) არს. გუდა

хэр) არს. ლოყა

нэкIы1 (нэкIыр, нэкIхэр)

ზედს.

1.

нэф (нэфыр) არს. სინათლე
нэфапI

ცარიელი. 2. მშიერი

нэкIы2 (нэкIыр) არს. მარხვა

нэфын

нэкIэбыдз (нэкIэбыдзыр, нэкIэбыдзнэкIэ-нашъхь (нэкIэ-нашъхьэр)

არს.

მასდ.

თვალის

ცხადი, სინამდვილე

(нэфынэр)1.
(нэхаер,

სინათლე.

нэхаехэр)

ზედს.

(нэхъур,

нэхъухэр)

ზედს.

იშვიათი

нэцIэкI (нэцIэкIыр, нэцIэкIхэр)

ჩაკვრა

нэкIэуагъэ (енэкIао)

დინ.

გარდაუვ.

არს.

ნაკლი, მანკი

нэшэбэгу (нэшэбэгур, нэшэбэгухэр)

თვალი ჩაუკრა

нэлат (нэлатыр, нэлатхэр)

არს.

1.

ეშმაკი, ცბიერი, მზაკვარი. 2. წყევლა
(нэмазыр,

2.

პირქუში, კუშტი

нэхъу

თვალით ნიშნება, თვალის ჩაკვრა

არს.

გოგონა-აღსაზრდელის სახელი

нэхай

хэр) არს. ქერი

нэкIэон (нэкIэоныр)

არს.

нэпэIэплъэкI (нэпэIэплъэкIыр, нэ-

ცრემლი

нэкIап (нэкIапэр, нэкIапэхэр)

нэмаз

სხვა

нэпкъы (нэпкъыр, нэпкъхэр)

კაკალი

არს.

არს.

нэнэжъ (нэнэжъыр, нэнэжъхэр)

нэз (нэзыр, нэзхэр) არს. კიდე, ნაპირი

არს.

(ხუთჯერ

нэмыкI (нэмыкIыр, нэмыкIхэр)

нэжгъ (нэжгъыр, нэжгъхэр) არს. მზერა

нэкIмаз

ლოცვა

დღეში)

нэды (нэдыр, нэдхэр) ზედს. ხშირი

არს.

მუსულმანური

нэмазхэр)

არს.

არს.

კიტრი

нэшхо (нэшхор, нэшхохэр)

არს.

1.

დიდთვალება. 2. თვალმახვილი
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нэшъу (нэшъур, нэшъухэр) არს. ბრმა

онтэгъу (оныгъо, оныгъохэр)

нэшIошIы (нэшIошIыр, нэшIошIхэр)
პირმოთნე,

არს.

ფარისეველი,

თვალთმაქცი

მძიმე

оныгъу

(оныгъо,

оныгъохэр)

არს.

თიბვა; სათიბი

нэIу (нэIур, нэIухэр) არს. სახე
нэIуас

ზედს.

(нэIуасэр,

онэгу

нэIуасэхэр)

არს.

(онэгур,

онэгухэр)

არს.

სახრჩოლავი. 2. კვამლსადენი

онэгупс (онэгупсыр, онэгупсхэр)

ნაცნობი

1.

არს.

უნაგირის ბალიშის დასამაგრებელი

нэIус (нэIусыр, нэIусхэр) არს. აპკი

ქამარი

онэкъуап (онэкъуапэр, онэкъуапэхэр)

О

არს.

ტახტა, კოტა (უნაგირისა)

онэпкъ (онэпкъыр, онэпкъхэр)

о ნაცვ. შენ

კეხი

о (ор) არს. საჰაერო სივრცე

опсэу!

обзэгъу (обзэгъур, обзэгъухэр)

არს.

ცული

огу (огур, огухэр) ზედს. ნაცრისფერი

იცოცხლე!

შორისდ.

(მადლიერების გამოხატვა)

ор (орыр, орхэр)

1

არს.

огу (огур) არს. ცა

ор-орэу ზმნის. თვითონ

огъу (огъур, огъухэр) არს. გვალვა

орден

огъэн (огъэныр)

მასდ.

1. ქსოვა, წვნა. 2.

დღევება

од (одыр, одхэр) ზედს. გამხდარი, მჭლე
არს.

ზარი

(орденыр,

орденхэр)

არს.

ордерхэр)

არს.

ორდენი

ордер

одджын (одджыныр, одджынхэр)

1. ტალღა. 2.

ბობოქარი, მძვინვარე

2

(ордерыр,

ორდერი

оркъ (оркъыр, оркъхэр)

არს.

უზდენი

(ფეოდალი ჩრდილოეთ კავკასიაში)

оешху (оешхор, оешхохэр)

1.

არს.

თავსხმა, კოკისპირული წვიმა. 2.
ბუქი, ქარბუქი

орыгъэ (оры) სტატ. შენ ხარ
оридад (оридадэр)

არს.

უარიდადა

(საქორწილო სიმღერა)

октябрь (октябрэр) არს. ოქტომბერი

орэд (орэдыр, орэдхэр) არს. სიმღერა

олыхьэ შორისდ. ღმერთმანი

орэдышъу (орэдышъор)

онашI

(онашIэр,

онашIэхэр)

არს.

მეუნაგირე
გვერგვი

онджэкъ (онтэгъур, онтэгъухэр)
??. 2. საკვამური

არს.

მოტივი,

ჰანგი, კილო

орэдыIу (орэдыIор, орэдыIохэр)

ондрыхъу (онджэкъыр, онджэкъхэр)
არს.

არს.

არს.

მომღერალი

орэпсэу! გაუმარჯოს! (შეძახილი)
არს.

1.

остыгъай (остыгъаер, остыгъаехэр) არს.
სოჭი
116

остыгъэ (остыгъэр, остыгъэхэр)

არს.

ლამპი

пакет (пакетыр, пакетхэр) არს. პაკეტი

осы (осыр) არს. თოვლი

пако (пакор, пакохэр)

осыет (осыетыр) არს. ანდერძი
осылI

(осылIыр,

осылIхэр)

არს.

отпуск (отпускыр) არს. შვებულება
(отэкъыр,

отэкъхэр)

არს.

პაჭუა,

ნოღა
2. ბოლო

палат (палатэр, палатэхэр) არს. პალატა

офицер (офицерыр, офицерхэр) არს.

палътэу (палътэур, палътэухэр)

გამოხატავს

შორისდ.

არს.

1. ეკალი. 2.

ეკლიანი ბუჩქი, ბალახი

охы (охыр, оххэр) არს. დაბლობი
ошэкур (ошэкурыр, ошэкурхэр)

არს.

პალტო

панэ (панэр, панэхэр)

ღვარძლიანობას, ნიშნის მოგებას

არს.

папцIэ

(папцэр,

папцIэхэр)

ზედს.

წვეტიანი, ბასრი, მჭრელი

ლეიბი (მატყლისა)

папыщ (папыщыр, папыщхэр)

ошъу (ошъур) არს. სეტყვა
ошъуапщэ (ошъуапщэр, ошъуапщэхэр)
არს.

არს.

пакIэ (пакIэр, пакIэхэр) არს. 1. ულვაში.

კომპანიონი

(охыр)

ბლაგვი,

пакт (пактыр, пактхэр) არს. პაქტი
пакъэ (пакъэр, пакъэхэр)

осыцэ (осыцэр, осыцэхэр) არს. ფიფქი

ох

არს.

ბლაგვცხვირა

თოვლის კაცი

отэкъ

пае ნაწ. -თვის

ოთახის

ფეხსაცმელი

არს.

(მაღალი

ქუსლით საქუსარის გარეშე)

ღრუბელი

ошIу (ошIур, ошIухэр)

ზედს.

დარიანი,

парк (паркыр, паркхэр) არს. პარკი
паркет

კარგი (დღე)

(паркетыр,

паркетхэр)

არს.

პარკეტი

ощхы (ощхыр, ощххэр) არს. წვიმა
ощтыку (ощтыкур, ощтыкухэр) არს. ყუა
ощы (ощыр, ощхэр) არს. საპობი ცული,
საპობელა

парламент

(парламентыр,

парламентхэр) არს. პარლამენტი

парник (парникыр, парникхэр)

არს.

სათბური

парт (партыр, партхэр) არს. მერხი

П

партизан (партизаныр, партизанхэр)
არს.

паго (пагор, пагохэр)
1

არს.

1. კობრი. 2.

თევზი

паго2

(пагор,

пагохэр)

ამპარტავანი

არს.

партие (партиер, партиер) არს. პარტია
пас ზმნის. ადრე

არს.

ბლაგვცხვირა

пагэ (пагэр, пагэхэр)

პარტიზანი

ქედმაღალი,

паспорт (паспортыр, паспортхэр)

არს.

პასპორტი

пасэм არს.ზმნის. ძველად, ძველ დროს
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патент

(патентыр,

патентхэр)

არს.

პატენტი

(пигъэлыцIыкIыныр)

патриот (патриотыр, патриотхэр)

არს.

патрул (патрулыр, патрулхэр)

არს.

пахъ (пахъэр, пахъэхэр) არს. ორთქლი
пацэ (пацэр, пацэхэр)

არს.

მატყლი

(ცხვრის მუცლისმიერი ბატკნისაგან)

пачъыхь (пачъыхьэр, пачъыхьэхэр) არს.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

წამოაცვა წვერზე
აანთო

пигъэпкIагъ (пегъапкIэ)

დინ. გარდამ.

მიაწება

пигъэпкIэн

(пигъэпкIэныр)

пигъэстыхьагъ

пашэ (пашэр, пашэхэр) არს. ფაშა
(пащэр,

დინ.

მასდ.

მიწებება

მეფე, იმპერატორი

пащэхэр)

არს.

გარდამ.

(пегъэстыхьэ)

დინ.

დაწვა (შეშა)

пигъэтыгъ (пегъэты)

ხელმძღვანელი, გმირი

დინ. გარდამ.

1.

დატოვა. 2. დაატოვებინა. 3. დაიჭირა

паIо (паIор, паIохэр) არს. ქუდი
пелыуан (пелыуаныр, пелыуанхэр) არს.

пигъэтын

(пигъэтыныр)

1.

მასდ.

დატოვება. 2. დაყენება. 3. ლოდინი

გოლიათი
(пенсиер,

пенсиехэр)

არს.

пигъэтэкъугъ
გარდამ.

პენსია

пианин (пианинэр, пианинэхэр)

არს.

(пегъэтэкъу)

დინ.

1. ჩამოყარა, 2. ჩამობერტყა

пигъэтэкъун (пигъэтэкъуныр)

მასდ.

1.

ბერტყვა. 2. ჩამოყრა

პიანინო

пибзыгъ (пебзы) დინ. გარდამ. მოაჭრა
пигъотагъ

(пегъуатэ)

დინ.

გარდამ.

დინ.

დინ.

пигъэкIыжьыгъ (пегъэкIыжьы)
მოხსნა, დაითხოვა

(пегъэлыцIыкIы)

დაანახშირა

დინ.

გარდამ.

გადააგორა, გაათრია
მასდ.

გადაგორება, გათრევა

пигъэуцуагъ (пегъэуцо)
დინ.

1. კვლავ დაატოვებინა. 2.

დინ. გარდამ.

დინ.

დასვა, დასხა

пыгъэукIорэикIын
გარდამ.

დაატოვებინა

пигъэлыцIыкIыгъ

ჩაყარა, აავსო

(пегъэукIорэикIы)

გარდამ.

წააქცია. 2. მოკვეთა, მოჭრა

пигъэкIгъ (пегъэкIы)

დინ.

пигъэукIорэикIыгъ

пигъотэн (пигъотэныр) მასდ. პოვნა
(пегъэзы)

(пегъэтакъо)

пигъэтIысхьагъ (пегъэтIысхьэ)
გარდამ.

იპოვა

пигъэзыгъ

пигъэтэкъуагъ
გარდამ.

пив (пивэр, пивэхэр) არს. ლუდი

გარდამ.

დანახშირება

пигъэнагъ2 (пегъанэ)

პატრული

пенсие

მასდ.

пигъэнагъ1 (пегъанэ)

პატრიოტი

пащ

пигъэлыцIыкIын

დინ. გარდამ.

დაუპირისპირა

пигъэуцон

(пигъэуцоныр)

მასდ.

დადგმა

пигъэфагъ (пегъафэ)

დინ. გარდამ.

1.
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დააგდო, გაუვარდა (ხელიდან). 2.
ჩაატია
დინ. გარდამ.

დააგრძელა, მიაშენა

пигъэхъон

(пигъэхъоныр)

მასდ.

(пегъэчэразэ)

დინ.

მიახრახნა, ჩაახრახნა

დინ. გარდამ.

ამოხრახნა

пигъэчъыгъ (пегъэчъы)

გარდამ.

пикIагъ (пекIэ) დინ. გარდამ. დაასხა

пигъэчъыгъ (пегъэчъы)

(пилотыр,

пилотх

пигъэшъухьагъ (пегъэшъухьэ)
გააფუჭა

пигъэшъэшъыгъ (пегъэшъэшъы)

(пилъэгъоныр)

მოაყარა (ფქვილი)

მასდ.

დანახვა
წამოაცვა.

2.

დინ. გარდამ.

ჩადო,

შეუკეთა.

1.
3.

მიაწერა, დაადანაშაულა

пилъхьан
დინ.

დინ. გარდამ.

დაინახა

пилъхьагъ (пелъхьэ)
დინ.

1. დაასველა. 2. ააყროლა,

დინ.

არს.

пилъагъ (пелъэ) დინ. გარდამ. ჩამოკიდა

пилъэгъон
დინ. გარდამ.

წყალში გაავლო, ამოავლო

пигъэщагъ (пегъащэ)

пилот

пилъэгъуагъ (пелъагъо)
დინ. გარდამ.

მოაჭრა

წამოცმა.

(пилъхьаныр)
2.

ჩაგდება.

1.

მასდ.

3.

მიწერა,

დადანაშაულება
გარდამ.

მიაბა

пилъэгъуагъ (пелъагъо) დინ. გარდამ. 1.
დაინახა. 2. იშრომა

пигъэщэн (пигъэщэныр) მასდ. მიბმა
пигъэIукIыгъ

(пегъэIукIы)

დინ.

აახმაურა, ააგუგუნა

пидэжьыгъ (педэжы)

დინ.

გარდამ.

კვლავ მიაბა

пидзагъ (педзэ) დინ. გარდამ. ჩააგდო
пидзэн (пидзэныр) მასდ. 1. დაგდება. 2.
დადგა, დააწყო

დანახვა. 2. გადატანა (სიძნელისა)
დინ. გარდამ.

წაათრია, გაათრია

пылъэшъун

(пылъэшъуныр)

მასდ.

пилъэшъуагъ (пелъашъо)

დინ. გარდამ.

1. წამოიცვა. 2. თავს მოახვია

пионер (пионерыр, пионерхэр)

არს.

პიონერი
დინ.

გარდამ.

უკუაგდო, გადააგდო

пижъыгъ (пежъы) დინ. გარდამ. შემოწვა
(შემოწვავს)

1.

მასდ.

წათრევა, გათრევა

пидэжьын (пидэжьыныр) მასდ. მიბმა

(педзы)

пилъэгъон (пилъэгъоныр)
пилъэшъугъ (пелъэшъу)

пидагъ (педэ) დინ. გარდამ. მიაკერა

пидзыгъ

დინ.

მფრინავიэр)

пигъэчэрэзыкIыгъ (пегъэчэрэзыкIы)

გარდამ.

(пекъэ)

пикIэн (пикIэныр) მასდ. დასხმა

пигъэчэрэзагъ

გარდამ.

пикъагъ

დააჩლუნგა

მიმატება

გარდამ.

შემოწვა,

მასდ.

გამოწვა

пигъэхъуагъ (пегъахъо)

გარდამ.

пижъын (пижъыныр)

пипхагъ (пепхэ) დინ. გარდამ. მიაბა
пипхыхьагъ (пепхыхьэ)

დინ. გარდამ.

მიაბა

писарь (писарыр, писархэр) არს. საქმის
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მწარმოებელი, მწერალი

მოხსნა, მოწყვიტა

писатель (писателыр, писательхэр) არს.
მწერალი

письмэ

пичын

(пичыныр)

მოხსნა,

მასდ.

მოგლეჯა

(письмэр,

письмэхэр)

არს.

წერილი

пишыкIыгъ (пешыкIы)

დინ. გარდამ.

გაზომა, მოზომა, აზომ

питхагъ (петхэ) დინ. გარდამ. მიაწერა

пишъагъ (пешъэ) დინ. გარდამ. მიაქსოვა

питхыхьагъ (петхыхьэ)

пишIагъ (пешIэ) დინ. გარდამ. მიაბა

დინ. გარდამ.

მიიტანა

пишIыкIыгъ (пешIыкIы)

питIэтыкIыгъ
გარდამ.

(петIэтыкIы)

დინ.

აუშვა, გამოხსნა

пиупхъукIыгъ

დინ.

გარდამ.

(пеутхэ)

დინ.

გარდამ.

მოასხურა
დინ. გარდამ.

აირიდა,

მოიგერია

пиутыгъэр

გადატიხვრა

(пиутырэр)

пиухъумагъ (пеухъумэ)

მიმღ.

пиуцэIукIыгъ

დინ. გარდამ.

დინ.

пиуцIэпIыкIыгъ (пеуцIэпIыкIы)
(пефы)

დინ.

გარდამ.

1.

გამოაგდო. 2. მოაგლიჯა

пифыхьагъ (пефыхьэ)

გარდამ.

დინ. გარდამ.

მიაბა,

მიაქსოვა
გარდამ.

1.

მოწყვიტა. 2. მოგლიჯა

пичыжьыгъ (печыжьы)

გარდამ.

пиIагъ (пеIэ) დინ. გარდამ. ჩაყო
დინ.

გარდამ.

მიახრახნა
(пиIонтIэныр)

მასდ.

მიხრახვნა

пиIугъ (пеIу) დინ. გარდამ. წამოაცვა
пиIулIагъ

(пеIулIэ)

пиIулIыкIыгъ
გარდამ.

დინ. გარდამ.

მოხსნა

დინ.

დინ.

დინ.

გარდამ.

მიაბლანდა
დინ.

ჩადო, შეუკეთა

пихыжьыгъ (пехыжьы)

пищыхьагъ (пещыхьэ)

пиIонтIэн
დინ.

დასვარა

(печы)

შეწყვიტა

пиIонтIагъ (пеIуантIэ)

(пеуцэIукIы)

მოაკვნიტა, მოღრღნა

пихъагъ (пехъэ)

მიაშენა

ჩადო

ჩაფლა, ჩამარხა, დახურა

пифыгъ

დინ. გარდამ.

пищхагъ (пещхэ) დინ. გარდამ. მიაწება

არიდებული, მოგერიებული

გარდამავ.

მასდ.

пищыгъ (пещы) დინ. გარდამ. მოგლიჯა;

пиутыгъ (пиуты)

пичыгъ

(пышIыкIын)

пишIыхьагъ (пешIыхьэ)

пиутхагъ

გარდამ.

გატიხრა, გადატიხრა

пышIыкIын

(пеупхъукIы)

დინ. გარდამ.

(пеIулIыкIы)

დინ.

დაავიწროვა, დააპატარავა

пиIулIыкIын (пиIулIыкIыныр)

მასდ.

დავიწროება, დაპატარავება

пкъы

(пкъыр,

пкъыхэр)

1.

არს.

სხეულის ნაწილი. 2. ფიგურა, ტანი

пкъыгъо (пкъыгъор, пкъыгъохэр)

არს.

1. საგანი, ნივთი. 2. დარგი
დინ. გარდამ.

пкъыгъуацIэ

(пкъыгъуацIэр,
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пкъыгъуацIэхэр)

არსებითი

არს.

სახელი

плитэ (плитэр, плитэхэр)

пкъые (пкъыер)

1. მკერავი,

ზედს.

მტკიცე. 2. მწებვარე, ბლანტი

დინ.

1. ფილა.

2. ქურა
არს.

1. მოედანი. 2. ფართობი

пкъэу (пкъэур, пкъэухэр) არს. ბოძი
ы-пкIагъ (е-пкIэ)

არს.

площадь (площадыр, площадхэр)

пкъынэ (пкъынэр) არს. ინა

плъагъэ (маплъэ)
1.

გარდამ.

пкIагъэ (мапкIэ) დინ. გარდამ. გადახტა
пкIашъ (пкIашъэр, пкIашъэхэр)

დინ.

არს.

1.

გარდაუვ.

უყურა. 2. დაელოდა

плъакIо (плъакIор, плъакIохэр)

მოფინა, მოკირწყლა. 2. გამარგლა

არს.

მეთვალყურე

плъыгъэ

(мэплъы)

დინ.

გარდაუვ.

გახურდა

ფოთოლი

плъыжьы

пкIэ1 (пкIэр, пкIэхэр) არს. ფასი
пкIэ2 (пкIэр, пкIэхэр) არს. მნიშვნელობა
пкIэгъуас (пкIэгъуасэр) არს. ჭვარტლი,

ზედს.

(плъыжьыр,

плъыжьхэр)

წითელი

плъыжьышъо (плъыжьышъор)

ზედს.

მოწითალო

მური

пкIэнакIу (пкIэнакIор, пкIэнакIохэр)
არს.

მოსასხამი

დინ. გარდაუვ.

დაფიქრდა

მმარგვლელი

пкIэн1 (пкIэныр)

плъызыгъэ (мэплъызы)

მასდ.

1. მარგვლა. 2.

плъыкъон

(плъыкъоныр)

მასდ.

გაცივდა (უთო)

მოკირწყვლა

пкIэн2 (пкIэныр) მასდ. გადახტომა

плъын (плъыныр) მასდ.გახურება

пкIэнтIагъ (мэпкIантIэ)

ы-плъыхьагъ (еплъыхьэ) დინ. გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

დაათვალიერა

გაოფლიანდა

пкIэнтIэн

(пкIэнтIэныр)

მასდ.

плIанэ (плIанэр, плIанэхэр)

გაოფლიანება

пкIэнтIэпс (пкIэнтIэпсыр) არს. ოფლი
пкIэнчъэ

плъэн (плъэныр) მასდ. ყურება

(пкIэнчъэр)

ზედს.

ამაო,

რიცხვ.

მეოთხედი

плIы (плIыр) რიცხვ. ოთხი
плIырыплI რიცხვ. ოთხ-ოთხი

ფუჭი, უსარგებლო, ზედმეტი

пкIэшхо (пкIэшхор) არს. მაღალი ფასი

плIэ1 (плIэр, плIэхэр) ზმნის. ოთხჯერ

плакат

плIэ2 (плIэр, плIэхэр) არს. ფაფარი

(плакатыр,

плакатхэр)

არს.

плIэмый (плIэмыер, плIэмыехэр) ზედს.

პლაკატი

план (планыр, планхэр) არს. გეგმა
платыку (платыкур, платыкухэр) არს. 1.
ცხვირსახოცი.

2.

თავშალი,

плIэнып (плIэныпэр, плIэныпэхэр) არს.
კუთხე

плIэпс

თავსაფარი

плащ (плащыр, плащхэр)

კვადრატული

არს.

ლაბადა,

(плIэпсыр,

плIэпсхэр)

არს.

უღელა
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позицие (позициер, позициехэр)

არს.

არს.

ოქმი

профессор

პოზიცია

политик (политикыр, политикхэр)

არს.

(профессорыр,

профессорхэр) არს. პროფესორი

процент (процентыр, процентхэр)

პოლიტიკოსი

политикэ (политикэр) არს. პოლიტიკა

არს.

პროცენტი

полк (полкыр, полкхэр) არს. პოლკი

псагъ (псагъэр, псагъэхэр) არს. სამიზნე

помидор (помидорыр, помидорхэр)

псалъ (псалъэр, псалъэхэр) არს. სიტყვა

არს.

псау

პომიდორი

псэухэр)

ჯანმრთელი.

порт (портыр, портхэр) არს. პორტი
портрет (портретыр, портретхэр)

(псэур,

არს.

2.

ზედს.

1.

უვნებელი,

დაუზიანებელი

пстэуми ნაცვ. ყველა

პორტრეტი

пскагъэ

пост (постыр, постхэр) არს. პოსტი
არს.

დინ.

გარდაუვ.

დაახველა

почтэ (почтэр, почтэхэр) არს. ფოსტა
поштэ (почтэр, почтэхэр)

(мапскэ)

სამცხენა

пскэ (пскэр) არს. ხველება
пскIэ (пскIэр) არს. (ცალკე არ გვხვდება)

საფოსტო ეტლი

пскIэ хъугъэ ვერ იხეირა

поэм (поэмэр, поэмэхэр) არს. პოემა
поэт (поэтыр, поэтхэр) არს. პოეტი

псы (псыр, псыхэр) არს. წყალი

президент

псыбл (псыблэр, псыблэхэр) არს. ანკარა

(президентыр,

псыблан (псыбланэр, псыбланэхэр)

президентхэр) არს. პრეზიდენტი

премие

(премиер, премиехэр) არს.

прибор (приборыр, приборхэр)

არს.

არს.

ლოტოსი

псыгъо (псыгъор, псыгъохэр)

ხელსაწყო

приказ (приказыр, приказхэр)

არს.

ზედს.

წვრილი, თხელი, მოხდენილი

псыгъуанткIу (псыгъуанткIор, псы-

ბრძანება

гъуанткIохэр) არს. წვეთი

природ (природэр) არს. ბუნება
продукт (продуктыр) არს. პროდუქტი
проект (проектыр, проектхэр)

არს.

პროექტი

прокурор (прокурорыр, прокурорхэр)
პროკურორი

пропаганд

წავი

псыгуIан (псыгуIанэр, псыгуIанэхэр)

პრემია

არს.

არს.

(пропагандэр)

არს.

პროპაგანდა

протокол (протоколыр, протоколхэр)

псыдз

(псыдзэр,

псыдзэхэр)

არს.

წყალდიდობა

псыжъу (псыжъор)

არს.

მდუღარე

წყალი

псылъ

(псылъэр,

псылъэхэр)

არს.

მათარა

псынжъы (псынжъыр, псынжъхэр) არს.
ტალახი, ჭუჭყი

псынэ (псынэр, псынэхэр) არს. ჭა
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псынкIэ1 (псынкIэр, псынкIэхэр)

ზედს.

псыIуб (псыIубыр, псыIубхэр)

მსუბუქი

псынкIэ2 (псынкIэр)

ზედს.

ცხელი,

псынтIэ (псынтIэр, псынтIэхэр)

ზედს.

псыпсы (псыпсыр, псыпсхэр)

არს.

псыпэхэр)

არს.

(псыунэр,

псыунэхэр)

არს.

არს.

ცოდვა

არს.

თანამოსაუბრე, მოსაუბრე

псэлъэн (псэлъэныр) მასდ. ლაპარაკი

ტუალეტი, საპირფარეშო

псыутIэ (псыутIэр, псыутIэхэр)

არს.

გუბურა

псэуалъ (псэуалъэр, псэуалъэхэр)

არს.

ნაგებობა

псыхадзэ

(псыхадзэр,

псыхадзэхэр)

ეშმაკი, გაქნილი
(псыхэр,

псэукIэ (псэукIэр, псэукIэхэр)

არს.

ცხოვრება

псыхэхэр)

არს.

მდინარის ქვემოწელი

псэшъу (псэшъур, псэшъухэр) არს. მაკე
пуд (пудыр, пудхэр) არს. ფუთი

псыхэу (псыжэур, псыхэухэр)

არს.

ყანჩა

пудр (пудрэр, пудрэхэр) არს. პუდრი
пут (пыутыр, пыутхэр) ზედს. იაფი

псыхъу (псыхъор, псыхъохэр)

არს.

მდინარე

пхачI (пхачIэр, пхачIэхэр)

არს.

ფსკერი,

ძირი

псыхъурай

(псыхъураер,

псыхъураехэр) არს. ტბა

ы-псыхьагъ

(е-псыхьэ)

псыхьэбэщ

გარდამ.

(псыхьэбэщыр)

დინ. გარდამ.

შეკრა,

псыцу (псыцур, псыцухэр) არს. კამეჩი
псычэт (псычэтыр, псычэтхэр)

არს.

იხვი

псышъо (псышъор, псышъохэр)

არს.

სითხე
псыщэхэр)

пхыгъэ მიმღ. შეკრული
пхын მასდ. შეკვრა

არს.

მხარიზე (ვედროების საზიდი)

(псыщэр,

ы-пхыгъ (епхы)
შეუკრა

გამოაწრთო

псыщэр

ნეკერჩხალი

псэлъэгъу (псэлъэгъур, псэлъэгъухэр)

შესართავი

псыхэ

თათრული

არს.

псэкIоды (псэкIодыр, псэкIодхэр)

დოლბანდი, მარლა

ზედს.

псэ (псэр) არს. სული
псэи (псэир, псэйхэр)

თხევადი, წყლიანი, წყალწყალა

(псыпэр,

(псыIэрыщэр,

псыIэрыщэхэр) არხარხი

псынIэу ზმნის. სწრაფად

псыпэ

არს.

წყლის ყლუპი

псыIэрыщ

ფიცხი

псыун

მერწყული, წყალმზიდი

არს.

пхыр (пхырыр, пхырхэр) არს. ძნა
пхыриутыгъ (пхыреуты)

დინ. გარდამ.

გახვრიტა

пхыриутын მასდ. გახვრეტა
пхырыбыгъ (пхырэбы)

დინ. გარდაუვ.

ჩავარდა

пхырыбын მასდ. ჩავარდნა
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пхырыкIыгъ (пхырэкIы)

დინ. გარდაუვ.

გაიარა (ტყვიამ ფიცარში)

пхэкI (пхэкI, пхэкIхэр)

ы-пхъын მასდ. დათესვა

არს.

საჯდომი,

დუნდული

пхъаблэ (пхъаблэр, пхъаблэхэр)

არს.
არს.

საკაცე

ალუჩა

пхъэдз

(пхъэдзыр,

пхъэдзхэр)

არს.

კენჭისყრა

пхъагъэ

(мапхъэ)

დინ.

გარდაუვ.

(და)თესა

пхъэжъый (пхъэжъыер, пхъэжъыехэр)
არს.

пхъаныIу (пхъаныIур, пхъаныIухэр)
ხის ჩამჩა

(ჭადრაკის დაფისა)

пхъэку (пхъэкур) არს. ხის გული

ჯოხი

ტკაცუნა

пхъацI (пхъацIэр, пхъацIэхэр)

არს.

ბაღლინჯო

пхъашэ (пхъашэр, пхъашэхэр)
2.

ზედს.

1.

ვაჟკაცური,

მკაცრი

ჩერქეზული შაში

пхъэмбай (пхъэмбаир, пхъэмбайхэр)
არს.

კუბო

пхъэмбгъу

(пхъэмбгъур,

пхъэмбгъухэр) არს. დაფა

пхъэмбгъужъый

пхъашъ (пхъашъэр, пхъашъэхэр)

არს.

საქსოვი დაზგა
არს.

ქერქი

пхъэмбгъужъыехэр)

пхъашIэ (пхъашIэр, пхъашIэхэр)

არს.

ხურო, დურგალი

გარდამ.

(епхъэнкIы)

დინ.

დაგავა

пхъэнкIын (пхъэнкIыныр) მასდ. დაგვა

(пхъащэр,

пхъащэхэр)

არს.

შეშაზე წასვლა

пхъэнкIэн (пхъэнкIэныр) მასდ. დაგვა
пхъэнтIэкIу

пхъуант (пхъуантэр, пхъуантэхэр)

არს.

ზანდუკი
(пхъорэлъфыр,
არს.

ძმისშვილი,

შვილიშვილი
(е-пхъы)

(пхъэнтIэкIур,

пхъэнтIэкIухэр) არს. სკამი

пхъэпс

пхъорэлъф

დათესა

არს.

გასაკეთებლად

ы-пхъэнкIыгъ

ы-пхъыгъ

(пхъэмбгъужъыер,

კვადრატული ხის ფირფიტა თასმის

пхъашъо (пхъашъор, пхъашъохэр)

пхъорэлъфхэр)

დასარტყამი

пхъэкIэн (пхъэкIэныр, пхъэкIэнхэр)
არს.

მსხვილი.

ხის

არს.

ინსტრუმენტი

пхъапэ (пхъапэр, пхъапэхэр) არს. (კნინ.)

უხეში,

ნაფოტი

пхъэкIыч (пхъэкIычыр, пхъэкIычхэр)

пхъанэ (пхъанэр, пхъанэхэр) არს. უჯრა

пхъащ

пхъэ (пхъэр, пхъэхэр) არს. შეშა
пхъэгулъ (пхъэгулъыр, пхъэгулъхэр)

пхэндж (пхэнджыр) ზედს. უსწორო

არს.

пхъын მასდ. თესვა

(пхъэпсыр,

пхъэпсхэр)

არს.შალაშინი

пхъэпыхаф

(пхъэпыхафэр,

пхъэпыхафэхэр) არს. ნახერხი
დინ.

გარდაუვ.

пхъэр

(пхъэрыр,

пхъэрхэр)

არს.

გამოდევნება; მდევარი
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пхъэтеIуантI

(пхъэтеIуантIэр,

пхъэтеIуантIэхэр) არს. ტრიალა (კარი)

пхъэупсаф

(пхъэупсафэр,

არს.

კოდალა
არყის ხე
ხიწვი, ხიჭვი

пцашIо (пцашIор, пцашIохэр)

არს.

пцелы (пцелыр, пцелхэр) არს. ტირიფი
(пцешыр,

пцешхэр)

არს.

ტირიფნარი

пцы (пцыр, пцыхэр) არს. სატეხი

(пхъэцур,

пхъэцухэр)

არს.

ნივნივი

пцыку (пцыкур, пцыкухэр) არს. (ბჟედ.)
გოდორყური, კოკოზა

пхъэцуакъэ
пхъэцуакъэхэр)
სადგარი,

არს.

რომელზე

(пхъэцуакъэр,

пцын (пцыныр) მასდ. ამოტეხვა

მაღალი

пцэ (пцэр, пцэхэр) არს. თევზი

ხის

გოგონები

დგებოდნენ
(пхъэцыр,

пхъэцы2 (пхъэцыр, пхъэцхэр)

არს.

(пхъэцIакIэр,

пхъэцIакIэхэр) არს. მუგუზალი

пхъэчай (пхъэчаир, пхъэчайхэр)

пцэжъыяш2

(пцэжъыяшэр,

пцэжъыяшэхэр)

თევზჭერა,

არს.

სათევზაოდ წასვლა
пцэкъэнтфхэр)

(пцэкъэнтфыр,
არს.

1.

კაუჭი.

2.

ანკესი, ნემსკავი
(пхъэшъхьакIэр,

пхъэшъхьакIэхэр) არს. კარიზინი

пхъэшIыр (пхъэшIыр, пхъэшIхэр)

пхъэщэпс (пхъэщэпсыр, пхъэщэпсхэр)
ბერკეტი

пхъэIаш (пхъэIашэр, пхъэIашэхэр)

არს.

გუთანი

пхъэIун (пхъэIунэр, пхъэIунэхэр)

пцэфы (пцэфыр, пцэфхэр) არს. კალმახი
пчан (пчанэр, пчанэхэр)

არს.

ტყის მკაფავი

არს.

სარჭი

пхъэIушкIэн

(пцэжъыяшэр,

пцэкъэнтф
არს.

მომცრო კასრი

пхъэшъхьакIэ

пцэжъыяш1

пцэжъыяшэхэр) არს. მეთევზე
ზედს.

ჩამორჩენილი

пхъэцIакIэ

пцэжъый (пцэжъыер, пцэжъыехэр) არს.
თევზი

пхъэцхэр)

ხავსი

არს.

пхъэIэбжъанэхэр) არს. ფოცხი

пцешы

пхъэцалэ (пхъэцалэр, пхъэцалэхэр) არს.

пхъэцы1

(пхъэIэбжъанэр,

ტყვია

пхъэфы (пхъэфыр, пхъэфхэр) არს. არყი,

пхъэцу

пхъэIэбжъан

пцакIо (пцакIор, пцакIохэр) შაფს. ვიმბა

пхъэупсафэхэр) არს. ბურბუშელა

пхъэуIу (пхъэуIур, пхъэуIухэр)

пхъэIушкIэнхэр) არს. ნაფოტი

(пхъэIушкIэныр,

არს.

წელი,

ქამარი

пчап (пчапэр) არს. ბინდი, ბინდბუნდი
пчы (пчыр, пчыхэр) არს. შუბი
пчыкIэ1 (пчыкIэр, пчыкIэхэр)

არს.

შუბის ტარი

пчыкIэ2 (пчыкIэр, пчыкIэхэр)

არს.

ელვა

пчыхьэ

(пчыкIэр,

пчыкIэхэр)

არს.

საღამო
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ჭინჭარი

пчэ (пчэр, пчэхэр) არს. ქამარი, წელი
пчэгу

(пчэгур,

пчэгухэр)

არს.

пчэгъу (пчэгъур, пчэгъухэр)

არს.

სარი,

пчэдыжьы (пчэдыжьыр, пчэдыжьхэр)

пшъашъэ (пшъашъэр, пшъашъэхэр) არს.
пшъыгъэ

пчэнахъо (пчэнахъор, пчэнахъохэр არს.
пчэндэхъу

(пчэндэхъур,

пчъагъ (пчъагъэр, пчъагъэхэр)
2.

არს.

1.

მრავალი,

დაიღალა

пшъышъ

შორისდ.

შაფს.

გამოხატავს

არს.

კაშნე

пшъэрылъ

(пшъэрылъыр,

пшъэрылъхэр) არს. ამოცანა

მრავალრიცხოვანი

пшъэтыкъ

пчъын (пчъыныр) მასდ. თვლა
არს.

1. კარი. 2.

(пшъэтыкъыр,

пшъэтыкъхэр) არს. კისერი

пшъэхъу (пшъэхъур, пшъэхъухэр)

კუტიკარი

пчъэгъацI

(пчъэгъацIэр,
ზედს.

რიცხვითი

пчъэкъопс

არს.

ჯაჭვი

пшъэшъэжъый

(пшъэшъэжъыер,

пшъэшъэжъыехэр) არს. გოგონა

(სახელი)
(пчъэкъопсыр,

пшIэрыпш (пшIанэр) რიცხვ. მეათედი
пшIы (пшIыр) რიცხვ. ათი

пчъэкъопсхэр) არს. სახელური

пчъэIулъ (пчъэIулъыр, пчъэIулъхэр)
1. ურდული. 2. კლიტე

пшIыкузы

(пшIыкузыр)

რიცხვ.

თერთმეტი

пчъэIут (пчъэIутыр, пчъэIутхэр)

არს.

კარისკაცი, შვეიცარი
(пчIыныр)

გარდაუვ.

пшъэдэлъ (пшъэдэлъыр, пшъэдэлъхэр)

пчэны (пчэныр, пчэнхэр) არს. თხრა

пчъэгъацIэхэр)

დინ.

გაკვირვებას

пчэндэхъухэр) არს. შოშია

пчъэ (пчъэр, пчъэхэр)

(мэпшъы)

пшъын (пшъыныр) მასდ. დაღლა

თხების მწყემსი, მეთხე)

пчIын

არს.

ქალიშვილი

დილა

пчэи (пчэир, пчэйхэр) არს. ჭადარი

არს.

пшъапI (пшъапIэр, пшъапIэхэр)
საყელო

მარგილი, პალო

რიცხვი.

არს.

კისერმრუდი, მრუდკისერა

შუაგული, წრე

არს.

пшъакъэ (пшъакъэр, пшъакъэхэр)

пшIэ ზმნის. ათჯერ
пшIэрыпшI რიცხვ. ათ-ათი

არს.

ფუტკრის

ნაყრიანობა (ყრა)

пщагъу (пщагъор) არს. ნისლი
пщы1 (пщыр, пщыхэр) არს. თავადი

ы-пшагъ (е-пшэ) გარდამ. მოზილა

пщы2 (пщыр, пщыхэр) არს. მამამთილი

пшатэ (пшатэр) არს. სათრამლავი

пщыгъо (пщыгъор)

пшахъо (пшахъор, пшахъохэр)

არს.

ქვიშა

пшэсэны (пшэсэныр, пшэсэнхэр)

არს.

სათავადო,

სამთარო

пщыгъэ (мэпщы) არს. გასივდა
არს.
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пщыкъу (пщыкъор, пщыкъохэр)

არს.

მაზლი

пщынэ

пый
(пщынэр,

пщынэхэр)

არს.

გარმონი
მელოდია, მუსიკა
არს.

მეგარმონე, გარმონისტი

пщынэпхэндж

არს.

пыкъутыкIыгъ

(пэкъутыкIы)

(пщынэпхэнджыр,

მოტყდა

пыкIагъ (пэкIэ) დინ. გარდაუვ. დაიმყნო;
пыкIодагъ (пэкIуадэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

დაიკარგა. 2. დაიხარჯა

пщыпхъу (пщыпхъур, пщыпхъухэр)
მული

пыкIыгъ (пэкIы) დინ. გარდაუვ. დატოვა
пыкIын (пыкIыныр)

пщыпIэ (пщыпIэр) არს. ქოხი
пщэс (пщэсыр, пщэсхэр)

დინ.

გაიზარდა

пщынэпхэнджхэр) არს. გარმონი

მასდ.

დატოვება,

დაგდება, განორება
ნისლი,

არს.

ბურუსი

пыкIыкIын

(пыкIыкIыныр)

მასდ.

მოტეხვა

пыблагъ სტატ. გაყრილია

пыкIыхьагъ (пэкIыхьэ)

пыблэн (пыблэныр) მასდ. გაყრა

пыкIыхьан

пыгъолъхьан (пыгъолъхьаныр)

მასდ.

(пыкIыхьаныр)

пыдэ (пыдэр, пыдэхэр)

არს.

წაკერება,

ნაჭრის ჩადგმა

მიზრდა

пылъагъ სტატ. ჰკიდია
пылъапIэ (пылъапIэр, пылъапIэхэр)

დინ.

გარდაუვ.

ურქინა

არს.

საკიდი

пылъхьапIэ1

пыджэн (пыджэныр) მასდ. რქენა
пыдзаф (пыдзафэр, пыдзафэхэр)

არს.

пыжъхэр)

არს.

(пылъхьапIыр)

არს.

пыз-нэз (пыз-нэзыр, пыз-нэзхэр)

არს.

(пылъ)

დინ.

გარდაუვ.

გარდაუვ.

пылъыкIыгъ სტატ. ალესილია
(пылъыкIыныр)

მასდ.

გალესვა

пылъын (пылъыныр)

ნარჩენი, ხარჯი

სტატ.

იმყოფებოდა; წამოცმული იყო

пылъыкIын

ზღარბი

დარჩა (მას)

пылъхьапIэ2
пылъыгъ

пыдзэ (пыдзэр, пыдзэхэр) არს. წანაკერი

(пэзагъэ)

არს.

მოწყვლადი ადგილი

пыдзыгъ სტატ. შორსაა

пызэгъагъ

(пылъхьапIыр)

ადგილი

ნარჩენი, მონარჩენი

(пыжъыр,

მასდ.

пыл (пылыр, пылхэр) არს. სპილო

ჩაბღაუჭება

пыджагъэ (мэпыджэ)

დინ. გარდაუვ.

მიეზარდა

пыбэнэн მასდ. ჩაბღაუჭება

пыжъы

пыйхэр)

სარფთხობელა

გარდაუვ.

пщынао (пщынаор, пщынаохэр)

არს.

(пыир,

пыйныгъ (пыйныгъэр) არს. მტრობა

пщыналъ (пщыналъэр, пщыналъэхэр)
არს.

пый (пыир, пыйхэр) არს. მტერი

მასდ.

1. წამოცმა,

ჩადგმა. 2. ქონა

пылъэн (пылъэныр) მასდ. ჩამოკიდება
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пылъэтыгъ (пэлъэты)

დინ. გარდაუვ.

ასხლტა; მოწყდა

пылIыкIын

пыткIугъ (пэткIу) დინ. გარდაუვ. იწვეთა
пытIысхьагъ (пэтIысхьэ)

(пылIыкIыныр)

მასდ.

წართმევა

დინ. გარდაუვ.

დაჯდა

пыуагъ (пэо) დინ. გარდაუვ. გააკრიტიკა

пынагъ1 (пэнэ) დინ. გარდაუვ. აინთო

пыубыхьан

пынагъ (пэнэ) დინ. გარდაუვ. გაიჭედა
2

(пыубыхьаныр)

მასდ.

მიტანა

пындж (пынджыр) არს. ბრინჯი

пыугъ (пэу) დინ. გარდაუვ. შემცირდა

пынджыр (пынджырыр, пынджырхэр)

пыутыгъ

არს.

მინა, შუშა

გარდაუვ.

1.

გარდაუვ.

(пэплъыхьэ)
დაათვალიერა.

пыутын (пыутыныр) მასდ. მოტყდომა
დინ.

2.

დააცქერდა, დააკვირდა

пыуцон მასდ. ჩადგომა
пыуцуагъ (пэуцо) დინ. გარდაუვ. ჩადგა
пыфагъ

пыр შორისდ. ფრ! (ფრინველის ფრენის
ხმა)

(пэфэ)

დინ.

1.

გარდაუვ.

მოთავსდა. 2. წამოეცვა

пыхъон (пыхъоныр) მასდ. გა(მო)ზრდა

пырамыбжь

(пырамыбжьыр,

пырамыбжьхэр) არს. ანწლი

пыхъуагъ

(пэхъо)

დინ.

გარდაუვ.

გაიზარდა

пырац (пырацэр, пырацэхэр)

ზედს.

ხშირბეწვიანი, ბანჯგვლიანი

пырын (пырынэр, пырынэхэр)

пыхьагъ (пэхьэ)

დინ.

1.

გარდაუვ.

შეუდგა. 2. წამოეცვა
ზედს.

ხუჭუჭი

пыхьан (пыхьаныр)

მასდ.

შედგომა

(შეუდგება)

пырэжъый (пырэжъыер) არს. კვრინჩხი
пыстыкIыгъ (пэстыкIы)

დინ. გარდაუვ.

მოეწვა

пычыгъ

მოგლეჯილია,

სტატ.

მოწყვეტილია

пычын (пычыныр)

пысыгъ (пыс) სტატ. დაჯდა
(пытагъэр)

არს.

მასდ.

მოგლეჯა,

მოწყვეტა

пыт (пытыр, пытхэр) არს. სამზარეულო
пытагъ

დინ.

მოტყდა, მოვარდა

пыон (пыоныр) მასდ. გაკრიტიკებ
пыплъыхьагъ

(пэуты)

სიმტკიცე,

ვაჟკაცობა

пычъыгъ (пэчъы) დინპ. გ#არდაუვ.
ჩამოდინდა

пышъукIыгъ (пэшъукIы) დინ. გარდაუვ.

пытхыхьагъ (пэтхыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

მიიტანა

დალპა

пышIоIухьагъ

пытхэн (пытхэныр) მასდ. მიწერა

გარდაუვ.

(пэшIоIухьэ)

დინ.

ამჟავდა

пытхъын (пытхъыныр) მასდ. მოგლეჯა

пышIэн (пышIэныр) მასდ. მიბმა

пытыгъ (пыт)

пыщагъ1 (пыщагъэр) სტატ. მიბმულია

ცოცხალია

სტატ.

1. ეკიდა. 2.

пыщагъ2

(пыщагъэр)

მიმღ.
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გატაცებული, მიბმული

пэмэн (пэмэныр)მასდ. ყნოსვა

пыщэгъу (пыщэгъур, пыщэгъухэр)

არს.

ახლო ნაცნობი, მეგობარი

пэплъэн (пэплъэныр)მასდ. ლოდინი,
მოლოდინი

пыIагъ (пэIэ) დინ. გარდაუვ. მოწყვიტა

пэпчъ ზმნის. მუდამ

пыIугъ სტატ. წამოაგო

пэрытныгъ

пыIэбагъ

(пэIабэ)

დინ.

გარდაუვ.

მოწყვიტა

(пэрытныгъэр)

არს.

პირველობა

пэсыгъ (пэс) სტატ. იჯდა

пэ (пэр, пэхэр) არს. ცხვირი

пэтх (пэтхыр) არს. ცხვირის კეხი

ы-пэ ზმნის. წინ

пэтхъу-Iутхъу (пэтхъу-Iутхъур)

пэбг (пэбгыр, пэбгхэр)

არს.

ცხვირის

ფუძე, ცხვირის კეხი

სურდო

пэтхъэ-натхъ (пэтхъэ-натхъэр, пэтхъэ-

пэбгъу (пэбгъур, пэбгъухэр) არს. ნესტო
пэблагъ (пэблагъэр, пэблагъэхэр) 1.
ახლოს, ახლომახლო. 2. ნათესავი

натхъэхэр) არს. კონკები, ძონძები

пэтэджыгъ (пэтэджы)

თავი მოიწონა

пэтэкъуагъ (пэтакъо)

დინ.

გარდაუვ.

ჩამოცვივდა, ჩამოშიყარა

пэгопч (пэгопчыр, пэгопчхэр)

არს.

ბარჯი

пэтэкъон

(пэтэкъоныр)

მასდ.

ჩამოცვენა, ჩამოყრა

пэгуаш (пэгуашэр, пэгуашэхэр)

არს.

მეთევზე

пэуцуагъ (пэуцо) დინ. გარდაუვ. ჩადგა
пэфагъ (пэфэ) დინ. გარდაუვ. დაეცა

пэгэн (пэгэныр) მასდ. ყოყოჩობა, თავის
მოწონება

пэхьагъ (пэхьэ) დინ. გარდაუვ. შევიდა
пэцац

пэгъокIыгъ (пэгъокIы) დინ. გარდაუვ. 1.
შეხვდა. 2. მმიღო

(пэцацэр,

пэцацэхэр)

1.

მასდ.

შეხვედრა. 2. მიღება

ზედს.

წაწვეტებული, წვეტიანი

пэчIынатI

пэгъокIын (пэгъокIыныр)

(пэчIынатIэр,

пэчIынатIэхэр)

მეორე

არს.

(საწინაამდეგო) მხარე

пэгъуан (пэгъуанэр, пэгъуанэхэр)

არს.

ნესტო

пэшIокIын

(пэшIокIыныр)

მასდ.

დამთავრება

пэджы (пэджыр, пэджхэр) არს. ნართი

пэшIонагъ

пэкIыгъ (пэкIы) დინ. გარდაუვ. დატოვა

მიეკრო

ზმნის.

სხვადასხვა

მხარეს

пэмыкI (пэмыкIыр, пэмыкIхэр)

пэщагъ

(пэшIонэ)

დინ.

(пэщагъэр)

გარდამ.

არს.

ხელმძღვანელობა

пэмагъэ (мэпамэ) დინ. გარდაუვ. იყნოსა
სხვა

დინ. გარდაუვ.

წინ აღუდგა, აუჯძანყდა

пэгагъэ (мэпагэ) დინ. გარდაუვ. იყოყოჩა,

пэкIэ-пакIэу

არს.

არს.

пэщх-нэщх

(пэщх-нэщхыр,

пэщх-

нэщххэр) ზედს. ალერსიანი, თბილი

пэщын (пэщыныр)

არს.

წვინტლი,
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ცინგლი

пэщэныгъ

გაიყინა
(пэщэныгъэр)

არს.

ხელმძღვანელობა

пIыкIэн (пIыкIэныр) მასდ. გაყინვა
пIынкI-сынкI შორისდ. ხმაბაძვითი

пэIагъу ზმნის. ახლოს

пIырагу (пIырагур, пIырагухэр)

пэIудзыгъ სტატ. იმყოფებოდა (შორს)
пэIуплъ (пэIуплъэр) არს. 1. წინა მხარე,
ფასადი. 2. სახე

ბურთი

пIэ1 (пIэр, пIэхэр) არს. ლოგინი
пIэ2 (пIэр) არს. ქარქაში

пэIупхъу (пэIупхъор, пэIупхъохэр) არს.

пIэкIор (пIэкIорыр, пIэкIорхэр)

წინსაფარი

пэIыстагъ (пэIыстэ)

არს.

არს.

საწოლი
დინ.

გარდაუვ.

пIэстхъагъэ (мэпIастхъэ)

ბჟედ. მოუჯდა

დინ. გარდაუვ.

დაჩხაპნა

пьес (пьесэр, пьесэхэр) არს. პიესა

пIэстхъэн (пIэстхъэныр) მასდ. ჩხაპნა
пIэтехъо (пIэтехъор, пIэтехъохэр)

ПI

არს.

ზეწარი, ლოგინის გადასაფარებელი,
ფარდა

пIажъ შორისდ.
пIалъэ (пIалъэр, пIалъэхэр) არს. ვადა

Р

пIастэ (пIастэр) არს. ღომი
пIашъ (пIашъэр) 1. მსხვილი. 2. პაპის
მამა, ბებიის მამა

рабоч (рабочэр, рабочэхэр) არს. მუშა
радио (радиор, радиохэр) არს. რადიო

пIо (пIор) არს. ხუფი, სახურავი
пIонкIыгъэ (мэпIонкIы)

разэ

დინ. გარდამ.

კარგად მოიხარშა, ჩაიხარშა

пIонкIын (пIонкIыныр)

მასდ.

სტატ.

მოხარშვა, ჩახარშვა

კმაყოფილია.

2.

დაეთანხმა

район
კარგად

1.

(районыр,

районхэр)

არს.

რაიონი

рак (ракыр) არს. კიბო

пIоны (пIоныр, пIонхэр) არს. ქერცლი

рам (рамэр, рамэхэр) არს. ჩარჩო

пIуабл (пIуаблэр, пIуаблэхэр)

расход

არს.

ჭედურობა

(расходыр,

расходхэр)

არს.

ხარჯი

пIуагъэ (мапIо) დინ. გარდაუვ.

ревизор (ревизорыр, ревизорхэр)

ы-пIугъ (е-пIу) დინ. გარდამ. აღზრდა

არს.

რევიზორი

пIун (пIуныр) მასდ. აღზრდა

режим (режимыр) არს. რეჟიმი

пIур (пIурыр, пIурхэр)

режиссѐр (режиссѐрыр, режиссѐрхэр)

არს.

აღზრდლი,

გამოზრდილი

пIыкIагъэ (мэпIыкIэ)

არს.
დინ.

გარდაუვ.

რეჟისორი

резерв

(резервыр,

резервхэр)

არს.
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რეზერვი

შეაღებინა

реклам (рекламэр, рекламэхэр)

არს.

რეკლამა
(რაღაცის

დინ. გარდაუვ.

1.

გასწვრივ).

2.

წავიდა. 3. შევიდა

рекIокIыгъэр

(рекIокIырэр)

მიმღ.

არს.

რეკორდი
(рельсыр,

рельсхэр)

არს.

არს.

რემონტი
(республикэр,

республикэхэр) არს. რესპუბლიკა

реформ (реформэр, реформэхэр)

არს.

არს.

რეცეპტი
გარდამ.

გადახარა
დინ.

გარდამ.

დააწყევლინა

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

მიაწება
(регъасэ)

დინ.

გარდამ.

(регъасэ)

დინ.

გარდამ.

დახურა
ასწავლა, შეაჩვია, მიაჩვია
(регъэстыхьэ)

დინ.

1. დაწვა (წვავს). 2. დაღუპა,

გარდამ.

გაანადგურა

ригъэбзыгъ (регъэбзы)

დინ. გარდამ.

1.

დააჭრევინა. 2. გამოაჭრევინა

ригъэсыгъ1 (регъэсы)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

დასვა

ригъэбзытагъ (регъэбзытэ) დინ. გარდამ.
შემოასწორა

ригъэблэгъагъ

გარდამ.

შეახვევინა

ригъэстыхьагъ

ригъэбгыгъ (регъэбгы)

დინ.

შეამცირა; დახარჯა

ригъэсагъ2
დინ.

გარდამ.

მიაყრდნო

ригъэсагъ1

(регъабэ)

დინ.

ригъэпкIыгъ (регъэпкIы)

რეფორმა

рецепт (рецептыр, рецептхэр)

დინ. გარდამ.

მირეკა

ригъэпхыгъ (регъэпхы)

республик

დინ.

დახარა

ригъэохыгъ (регъэохы)

ремонт (ремонтыр, ремонтхэр)

ригъэсыгъ2 (регъэсы)
გააცურა

(регъэблагъэ)

დინ.

მოიწვია
დინ.

დამალა

ригъэдыгъ (регъэды)

ригъэтумыкIыгъ (регъэтумыкIы)
გარდამ.

ригъэбылъхьагъ (регъэбылъхьэ)
გარდამ.

1.

გამორეკა, გამოაგდო

ригъэкIугъ2 (регъэкIу)

ლიანდაგი

გარდამ.

გარდამ.

(регъэзыкIы)

ригъэкIугъ1 (регъэкъу)

рекорд (рекордхэр, рекордхэр)

ригъэбагъ

ригъэзыкIыгъ

ригъэзыхыгъ (регъэзыхы)

მიმავალი

рельс

დინ. გარდამ.

გადააგდებინა. 2. შეატანინა

рекIокIыгъ (рекIокIы)
წავიდა

ригъэдзыгъ (регъэдзы)

დინ.

მოიპარა

ригъэтыгъ1 (регъэты)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

დაკეტა
დინ.

გარდამ.

შეაკერინა

ригъэгъэлагъ (регъэгъалэ) დინ. გარდამ.

ригъэтыгъ2 (регъэты)
მიაცემინა

ригъэтIагъ (регъатIэ)
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გაათხრევინა

риусэигъ

ригъэтIыгъ (регъэтIы)

დინ. გარდამ.

1.

ამოათხრევინა. 2. გაათოხნინა

ригъэуагъ (регъао)
აცემინა.

2.

დინ.

დინ.

გარდამ.

მიეყრდნო, მიაყუდა

риутыгъ (реуты) დინ. გარდამ. წააქცია

გარდამ.

მოათიბინა.

1.
3.

დააწვნევინა

ригъэугъ

(реусэи)

риутхыгъ

(реутхы)

დინ.

გარდამ.

მოასხურა, დააშხეფა

риутэкIыгъ (реутэкIы) დინ. გარდამ.

(регъэу)

დინ.

გარდამ.

დაატკეპნინა

риутэхыгъ

(реутэхы)

დინ.

გარდამ.

დააკაკუნა, დაარტყა

ригъэукIыгъ (регъэукIы)

დინ. გარდამ.

დააკვლევინა

риущтыгъ(реущты)

დინ.

გარდამ.

მიუსია

ригъэутагъ (регъэутэ)

დინ.

გარდამ.

მოაზელინა

ригъэухыгъ (регъэухы)

рифыгъ(рефы) დინ. გარდამ. გამოაგდო
рихыгъ(рехы)

დინ. გარდამ.

დაამთავრებინა

გამოიტანა.

დინ.

2.

1.

გარდამ.

გამოათრია.

3.

დააშორა

ригъэуцуагъ (регъэуцо)

დინ. გარდამ.

დადგა (დგამს)

рихъухьагъ(рехъухьэ)

დინ. გარდამ.

დანიშნა. 2. იფიქრა, ივარაუდა

ридагъ (редэ) დინ. გარდამ. მიაკერა

рихьагъ(рехьэ) დინ. გარდამ. შეიტანა

ридзыгъ

ричыгъ(речы) დინ. გარდამ. ამოგლიჯა

(редзы)

დინ.

გარდამ.

გადმოყარა, გამოყარა

ридзэкIыгъ (редзэкIы)

ришъугъ(решъу) დინ. გარდამ. დალია
დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

ჩამოკიდა

ридзылIагъ (редзылIэ)
დააგდო

დინ. გარდამ.

1.

დააწყო. 2. დაავალა

рипхыгъ (репхы) დინ. გარდამ. მიაბა
рипхъыгъ

(репхъы)

დინ.

გარდამ.

დათესა

ритхагъ (ретхэ) დინ. გარდამ. ჩაწერა
ритыгъ (реты)

დინ. გარდამ.

1. აჩუქა. 2.

მისცა

ритэкъуагъ (ретакъо)

დინ.

გადმოყარა

риугъ (реу) დინ. გარდამ. გაუყარა

ришIагъ(решIэ) დინ. გარდამ. მიაბა
ришIыхьагъ(решIыхьэ)

დინ. გარდამ.

1.

ააშენა. 2. ჩაკეტა

рищагъ1 (рещэ) დინ. გარდამ. მიჰყიდა

рикIагъ (рекIэ) დინ. გარდამ. დაასხა
рилъхьагъ (релъхьэ)

1.

გარდამ.

рищагъ2 (рещэ) დინ. გარდამ. შეიყვანა
рищыгъ1

(рещы)

დინ.

1.

გარდამ.

გაიტანა. 2. გაიყვანა

рищыгъ2 (рещы) დინ. გარდამ. აფხიკა
рищэкIыгъ1 (рещэкIы)

დინ. გარდამ.

1.

დაახვია. 2. მოეხვია

рищэкIыгъ2 (рещэкIы)

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

შეიყვანა

рищэлIагъ1 (рещалIэ)
მიიყვანა

рищэлIагъ2 (рещалIэ)
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მიხურა

сай3 (саер, саехэр)

риIожьыгъ (реIожьы)

დინ. გარდამ.

1.

უპასუხა. 2. უამბო

риIокIыгъ

(реIокIы)

დინ.

გარდამ.

ლია
არს.

სამოვარი

санэ (санэр) არს. ღვინო
(реIуалIэ)

დინ.

გარდამ.

უსურვა

салат (салатыр, салатхэр) არს. სალათა
сам (самэр, самэхэр) არს. გროვა, ხროვა

риIотагъ (реIуатэ) დინ. გარდამ. უამბო

саман

роз (розэр, розэхэр) არს. ვარდი

санитар (санитарыр, санитархэр)
გარდაუვ.

არს.

არს.

სანიტარი

сап (сапэр, сапэхэр) არს. მტვერი

გაჰყვა; იხელმძღვანელა
(рыраз)

არს.

სანდლები

рояль (роялыр) არს. როიალი
დინ.

саманхэр)

сандал (сандалыр, сандалхэр)

рот (ротэр, ротэхэр) არს. როტა
рыгъозагъ (рэгъуазэ)

(саманыр,

ბზენარევი ალიზი, თიხაბზე

роман (ротэр, ротэхэр) არს. რომანი

рырэзагъ

შლამი, ლამი,

самовар (самоварыр, самовархэр)

მიანიშნა

риIолIагъ

არს.

სტატ.

გარდაუვ.

კმაყოფილი იყო

сапI (сапIэр, сапIэхэр) არს. ქარქაში
сарай

С

(сараир,

сарайхэр)

არს.

ფარდული

сараи (сараир) არს. წნული ღობე
сабый (сабыир, сабыйхэр)

არს.

1.

сатыр (сатырэр, сатырэхэр) არს. 1. რიგი.
2. მშენებლობა

ბავშვი. 2. ახალგაზრდა

сабыигъу (сабыигъор) არს. ბავშვი

сатыу (сатыур) არს. ვაჭრობა

сабын (сабыныр, сабынхэр) არს. საპონი

сатыушI (сатыушIыр, сатыушIхэр)
ვაჭარი

сагъ (сагъэр, сагъэхэр) არს. ჭეო
сагъындакъ

(сагъындакъыр,

(саугъэр,

саугъэхэр)

არს.

сафран (сафраныр) არს. ნაღველი

сад (садыр, садхэр) არს. ბაღი
садышI (садышIэр, садышIэхэр)

არს.

сектор

(секторыр,

секторхэр)

არს.

სექტორი

მებაღე
(сажынэр,

сажынэхэр)

არს.

(саер,

(ჩერქეზული)

семинар (семинарыр, семинархэр)

არს.

სემინარი

საჟენი

сай1

саугъэ

საჩუქარი

сагъындакъхэр) არს. კაპარჭი

сажын

არს.

саехэр)

არს.

ქალის

ეროვნული

ტანსაცმელი

сай2 (саер, саехэр) არს. ხიფთანი

сентябрь (сентябрэр) არს. სექტემბერი
собэ (собэр, собэхэр)

არს.

ოთახი,

რომელიც ზამთარში თბება

совет (советыр, советхэр) არს. საბჭო
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сод (содэр) არს. სოდა

сыджы2 (сыджыр, сыджхэр) არს. კუზი

сой (соер, соехэр) არს. სოია

сымадж (сымаджэр, сымаджэхэр)

არს.

ავადმყოფი

сом (сомэр, сомэхэр) არს. მანეთი

сымэджэщ

сорт (сортыр, сортхэр) არს. ხარისხი
спирт (спиртыр, спиртхэр) არს. სპირტი

(сымэджэщыр,

сымэджэщхэр) არს. საავადმყოფო

спор (спорыр, спорхэр) არს. კამათი

сыны (сыныр, сынхэр) არს. ძეგლი

спорт (спортыр) არს. სპორტი

сырб1 (сырбыр, сырбхэр) არს. დამბაში

справк (справкэр, справкэхэр)

არს.

сырб2 (сырбыр, сырбхэр)

არს.

ბჟედ.

მილი

ცნობა

стадион (стадионыр, стадионхэр)

არს.

сырныч (сырнычыр, сырнычхэр)

არს.

ასანთი

სტადიონი

станиц (станицэр, станицэхэр)

არს.

сырын (сырынэр, сырынэхэр)

არს.

სასტვენი, ფლეიტა, ზურნა

გვერდი

стаф (стафэр, стафэхэр) არს. ფერფლი
студент (студентыр, студентхэр)

არს.

სტუდენტი

стхъэн (стхъэныр)

მასდ.

გაუხეშება,

დაკოჟრება

стыгъэ (мэсты) დინ. გარდაუვ. 1. დაიწვა.

сысын

(сысыныр)

მასდ.

კანკალი,

ჟრჟოლა, რხევა

сыхьат (сыхьатыр, сыхьатхэр)

არს.

საათი

сэбахь (сэбахьыр) არს. განთიადი
сэкъат

(сэкъатыр,

сэкъатэр)

არს.

ინვალიდი

2. გაიყინა

стыр (стырыр, стырхэр) ზედს. 1. ცხელი.

сэкъау (сэкъаур, сэкъаухэр) ??
сэлам (сэламыр, сэламхэр) არს. ქოთაო

2. მწარე

сутк (суткэр, суткэхэр) არს. დღე-ღამე
суфы (суфыр, суфхэр) არს. განდეგილი,

сэмпал (сэмпалыр, сэмпалхэр)

არს.

ჩახმახი

сэмэгу (сэмэгур) ზედს. მარცხენა

მწირი

сцен (сценэр, сценэхэр) არს. სცენა

сэнаущ (сэнаущыр) ზედს. გამოცდილი

сыд ნაცვ. რა

сэнашъхь (сэнашъхьэр, сэнашъхьэхэр)
არს.

сыда ზმნის. რატომ, რა

ყურძენი

сыдигъу (сыдигъуа) ნაცვ. როდის

сэпалъ (сэпалъэр) ზედს. მტვრიანი

сыдигъуи ზმნის. ყოველთვის

сэх (сэхыр, сэххэр) არს. ურდული

сыдкIэ ზმნის. რით

сэхъ (сэхъыр, сэхъхэр)
ჭირხლი

сыдрэ ნაცვ. ყოველი, რაგინდარა
сыджы1

(сыджыр,

გრდემლი

сыджхэр)

არს.თრთვილი,

არს.

сэшхо (сэшхор, сэшхохэр) არს. ხმალი
сэшхуапIэ (сэшхуапIэр, сэшхуапIэхэр)
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არს.

ქარქაში

танк (танкыр, танкхэр) არს. ტანკი
танэ (танэр, танэхэр) არს. დეკეული

Т

тапэкIэ ზმნის. წინ
тара ნაცვ. რომელი

табель

(табелыр,

табельхэр)

არს.

ტაბელი

таукIэ ზმნის. სად
таурыхъ (таурыхъыр, таурыхъхэр)

таблиц (таблицэр, таблицэхэр)

არს.

ტაბულა, ცხრილი

ნამდვილი ამბავი, ლეგენდა

тауташ (тауташыр, тауташхэр)

табыу 1. გეთაყვა; კი, ბატონო. 2.
გმადლობთ, მადლობელი ვარ

არს.

არს.

უფსკრული

тахътэ (тахътэр, тахътэхэр) არს. დივანი

табэ (табэр, табэхэр) არს. ტაფა

театр (театрэр, театрэхэр) არს. თეატრი

тагъэ (матэ) დინ. გარდაუვ. აჩუქა

тебэнэн (тебэнэныр) მასდ. თავდასხმა

тай (таер, таехэр) არს. 1. დასტა, შეკვრა.

тегушхуагъ (тегушхо)

2. აკურატულად დალაგებული

თავისი უპირატესობის იმედი აქვს

такъ შორის. აღნიშნავს კაკუნს

тегушIухьагъ

такъикъ (такъикъыр, такъикъхэр)

არს.

წუთი

გარდაუვ.

(тегушIухьэ)

დინ.

1. შეიბრალა. 2. იმედი

ჰქონდა, ეგონა

такъыр (такъырыр, такъырхэр)

არს.

ნაჭერი

тегушIухьан (тегушIухьаныр)

მასდ.

1.

სურვილი. 2. იმედი (ეიმედება)

такъэ1 (такъэр, такъэхэр) არს. კუნძი

тегущыIагъ (тегущыIэ) დინ. გარდაუვ. 1.

такъэ2 (такъэр, такъэхэр) არს. ხაფანგი
талон (талоныр, талонхэр) არს. ტალონი
тамб (тамбыр, тамбхэр)

არს.

ჯებირი,

განიხილა. 2. გამოეხმაურა

тегущыIан (тегущыIэныр)

тамыгъэ (тамыгъэр, тамыгъэхэр) არს. 1.

უბანი,

მასდ.

тегъухьагъ (тегъухьэ)

დინ. გარდაუვ.

1.

გახმა, დაჭკნა. 2. გახდა, ჩამოხმა

კვარტალი

тамэ3 (тамэр, тамэхэр)

არს.

ნაპირი,

тегъухьан

(тегъухьаныр)

მასდ.

1.

გახმობა, დაჭკნობა. 2. გახდომა

მაღლობი
მუზარადი

(тегуIыхьаныр)

тегъагъ (тегъэ) დინ. გარდაუვ. დაატირა

тамэ1 (тамэр, тамэхэр) არს. ფრთა

(танджыр,

тегуIыхьан
ზრუნვა

დაღი, დამღა. 2. ჭდე. 3. ნიშანი

არს.

დინ. გარდაუვ.

იზრუნა

тамбыр (тамбырыр) არს. არენა

тамэ2 (тамэр, тамэхэр)

1.

მასდ.

განხილვა. 2. გამოხმაურება

тегуIыхьагъ (тегуIыхьэ)

დამბა

тандж

დინ. გარდაუვ.

танджхэр)

არს.

тегъэн (тегъэныр) მასდ. დატირება
тедэжьыгъ სტატ. დაკერებულია
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შემატება

медэн (медэныр) მასდ. დაკერება
теджал (теджалыр) არს. მითიური პირი
(არსება),

მიჯაჭვული

კავკასიის

телъэтыгъ (телъэты)

დინ. გარდაუვ.

1.

დინ. გარდაუვ.

1.

ჩამოხტა. 2. გაიქცა

телIыхьагъ (телIыхьэ)

ქედზე (ამირანი)

მოკვდა. 2. გაწამდა

тедзэ (тедзэр, тедзэхэр) არს. ვახში
тежъукIыгъ (тежъукIы)

დინ. გარდაუვ.

тем (темэр) არს. თემა
темлэч (темлэчыр, темлэчхэр)

დაადნა

тежъукIын

(тежъукIыныр)

მასდ.

ფოჩი (ხმლის დასამშვენებლად)

темыр (темырыр) არს. ჩრდილოეთი

დადნობა

тезыгъ (тезы) დინ. გარდაუვ. დაეცა

темэн (темэныр, темэнхэр) არს. ლია

тезын (тезыныр) მასდ. დაცემა

тенджыз (тенджызыр) არს. ოკეანე

тезэч (тезэчыр, тезэчхэр) არს. წივა

тенэчы (тенэчыр)

текIодагъ (текIуадэ)
2.

დინ. გარდაუვ.

დაზარალდა.

1.
3.

(теоныр)

(текIы)

დინ.

გარდაუვ.

ჩამოვიდა.

2.

1.

წავიდა,

დარტყმა

დინ. გარდაუვ.

теплъагъ

(теплъэ)

დინ.

გარდაუვ.

შეხედა; დაინახა

ზედს.

შეუხედავი, უთვალადო

теплъэ (теплъэр) არს. გარეგნობა, სახე

მოტყდა

текIыкIын

მიეკრა,

დინ. გარდაუვ.

теплъадж (теплъаджэр, теплъаджэхэр)

დატოვა (თანამდებობა)

текIыкIыгъ (текIыкIы)

დაკაკუნება,

მასდ.

მიეწება

текIэн (текIэныр) მასდ. დასხმა
ჩამოწვა,

теон

тепкIагъ (тепкIэ)

გაფუჭდა

текIыгъ

1. თუნუქი. 2.

არს.

ვედრო

текст (текстыр, текстхэр) არს. ტექსტი
დაიკარგა.

არს.

(текIыкIыныр)

მასდ.

მოტყდომა

тепсагъ1 (тепсэ) დინ. გარდაუვ. გაანათა

текIын (текIыныр) მასდ. მოტყდომა
телеграмм

тепсагъ2

(телеграммэр,

телеграммэхэр) არს. ტელეგრამა

телефон (телефоныр, телефонхэр)

არს.

(тепсэ)

(тепхэр,

სტატ.

1.

тепхэхэр)

არს.

1.

(тепхъор,

тепхъохэр)

არს.

тепцэхэр)

არს.

გადასაფარებელი
იწვა.

2.

დაფარული იყო

тепцэ

(тепцэр,

საკერებელი

телъхьан (телъхьаныр)

მასდ.

დაფარვა,

დახურვა

телъхьэ (телъхьэр)

გარდაუვ.

შემოსაკრავი. 2. შესახვევი

тепхъо

телэ (телэр) არს. ტელეგრაფი

დინ.

დააცემინა

тепхэ

ტელეფონი

телъыгъ (телъ)

теплъэн (теплъэныр) მასდ. შეხედვა

тепытыхьагъ
გარდაუვ.

არს.

დამატება,

(тепытыхьэ)

დინ.

გამაგრდა

тепIо (тепIор, тепIохэр)

არს.

ხუფი,
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სახურავი

теуцуагъ (теуцо)

термометр

(термометрэр,

термометрэхэр) არს. თერმომეტრი

тесагъ (тесэ)

დაიფარა, დაითოვლა

тесыгъ (тес)

1. იჯდა. 2.

იხელმძღვანელა

теуIон (теуIоныр) მასდ. დაკაკუნება
(теуIо)

გარდაუვ.

დააკაკუნა
მოახვედრა. 3. ??

тесэен (тесэныр) მასდ. მოყრა

тефагъ2 (тефэ)

тетрадь (тетрадыр, тетрадхэр)

არს.

რვეული

დინ. გარდაუვ.

тетхагъ სტატ. მოგლეჯილია

1. ბედმა

გაუღიმა. 2. გადატ. სახლში მიუსწრო

тефыгъ (тефыгъэр)

тетхэн (тетхэныр)

დინ.

тефагъ1 (тефэ) დინ. გარდაუვ. 1. დაეცა. 2.

тесын (тесыныр) მასდ. დაჯდომა

მიმღ.

მოხსნილი;

გაგდებული

დინ. გარდაუვ.

(ზედ)

დაწერა

тефын (тефыныр)

მასდ.

1. გაგდება,

მირეკვა, მორეკვა. 2. მოხსნა

тетхъын (тетхъыныр) მასდ. მოგლეჯა

მასდ.

1. დაცემა. 2.

техакIо (техакIор, техакIохэр)

тетыгъо (тетыгъор) არს. ბატონობა
დინ. გარდაუვ.

техыгъ1 (техыгъэр) სტატ. მოხსნილია
техыгъ2 (техыгъэр) მიმღ. წართმეული

1. დაჯდა. 2. განლაგდა
დინ. გარდაუვ.

დააკაკუნა,

техын1 (техыныр)

მასდ.

1. აღება. 2.

ფოტოგრაფირება, კოპირება

დაარტყა

теугъ (теу) დინ. გარდაუვ. შეწყვიტა

техын2 (техыныр) მასდ. წართმევა

теужьын (теужьыныр) მასდ. შეწყვეტა

техъо

теукIыхьагъ (теукIыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

теулэухьагъ (теулэухьэ)

დინ. გარდაუვ.

დინ. გარდაუვ.

გამდიდრდა, შეძლებული გახდა
(теурыкIор)

ზედს.

1. ადგა. 2. მოიკეთა

არს.

გადასაფარებელი

техъуагъ

სტატ.

1. დაფარულია. 2.

техъухьагъ (техъухьэ)

დინ. გარდაუვ.

მოხდა

техъыкIыгъ (техъыкIы)

დინ. გარდაუვ.

1. გადაიტანა. 2. მოხდა

ნაუცბათევი; ძლივს

теуцожьыгъ (теуцожьы)

техъохэр)

დაიფარა

დაიღალა, დაიტანჯა

теуныхьагъ (теуныхьэ)

(техъор,

техъон (техъоныр) არს. დაფარვა

დაძაბუნდა, დაუძლურდა

теурыкIу

არს.

ყაჩაღი, ბანდიტი

тетын (тетыныр) მასდ. დგომა
тетIысхьагъ (тетIысхьэ)

тефэн (тефэныр)

მოთავსება. 3. რგება (ერგო)

тетыгъ (тет) სტატ. იდგა, იყო

теуагъ (тео)

დააბიჯა. 2. მოძებნა

теуIуагъ

დინ. გარდაუვ.

1.

გარდაუვ.

теуцон (теуцоныр) მასდ. დაბიჯება

თოვლით

დინ. გარდაუვ.

დინ.

დინ. გარდაუვ.

техъыкIын

(техъыкIыныр)

მასდ.

გადატანა

техьагъ (техьэ) დინ. გარდაუვ. 1. მოვიდა.
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2. დაიწყო მუშაობა

ტირაჟი

техьагъу (техьагъур) არს. მალარია

тире (тирер) არს. ტირე

техьэжьыгъ (техьэжьы) დინ. გარდაუვ. 1.

тобэ1 (тобэр) არს. მონანიება, სინანული

დაბრუნდა. 2. კვე შეუდგა

тобэ2

техьэн (техьаныр) მასდ. 1. შემოსვლა. 2.
მუშაობის დაწყება

тецIэцIыхьагъ
გარდაუვ.

(тецIэцIыхьэ)

დინ.

გალანჯღა, დატუქსა

(течыныр)

тешъохэр)

ზედს.

წვრილი, ბრტყელი

тешъухьагъ (тешъухьэ)

მასდ.

(тетIысхьаныр)

1. მიწებებულია. 2.

მირჩილულია
არს.

პატარძალი,

რომელიც სასიძოს მეგობრის ოჯახში
იმყოფება

теIункIагъ (теIункIэ)

დინ.

გარდაუვ.

трибуна (трибунэр) არს. ტრიბუნა

теIункIэн (теIункIэныр)

მასდ.

დაჭერა

тутын

(тутыныр,

тутынхэр)

არს.

туфль

(туфлэр,

туфлэхэр)

არს.

ფეხსაცმელი

тучан (тучаныр, тучанхэр) არს. დუქანი
тфы (тфыр) რიცხვ. ხუთი
тфэи (тфэир) არს. რცხილა
тхагъэ (матхэ)

დინ.

გარდაუვ.

წერა,

тхакIо (тхакIор, тхакIохэр) ??
тхакIэ (тхакIэр) არს. წერილი, წერა

(დააჭირა)

теIулIагъ სტატ. დაჭედებულია

тхы1 (тхыр) არს. ხერხემალი

типограф

тхы2 (тхыр) არს. მაღლობი

(типографиер,

тхыбыIу (тхыбыIур) ზედს. კუზიანი

типографиехэр) არს. ტიპოგრაფია

тир (тирыр, тирхэр) არს. ტირი
(тиражыр,

არს.

დაწერა

დააჭირა

тираж

არს.

თამბაქო

тешIэн (тешIэныр) მასდ. გასვლა

(тещэр)

трактор(тракторыр, тракторхэр)

ტროტუარი
მასდ.

დაჯდომა

სტატ.

топ (топыр, топхэр) არს. ქვემეხი

тротуар (тротуарыр, тротуархэр)

тешIыхьагъ სტატ. დაშენებულია

тещэ

томат (томатыр) არს. ტომატი

ტრაქტორი

(тешъухьаныр)

დალპობა

тещхагъ

საქონელი

торф (торфыр) არს. ტორფი
დინ. გარდაუვ.

დალპა

тетIысхьан

არს.

тонн (тоннэр, тоннхэр) არს. ტონა

(тешъор,

тешъухьан

товархэр)

том (томыр, томхэр) არს. ტომი
მოწყვეტა,

მასდ.

(товарыр,

товарнэ ზედს. სასაქონლო

მოგლეჯა

тешъо

გაკვირვებას

товар

течыгъ სტატ. მოგლეჯილია
течын

(тобэр) შორისდ. გამოხატავს

тиражхэр)

тхыдэжъы (тхыдэжъыр, тхыдэжъхэр)
არს.

არს.

ლეგენდა
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тхылъ (тхылъыр, тхылъхэр) არს. წიგნი
тхыпхъ (тхыпхъэр, тхыпхъэхэр)

არს.

тхытхын (тхытхыныр)

მასდ.

ქანაობა,

დინ.

გარდაუვ.

ჩალისფერი ცხენი,

тхъоплъы (тхъоплъыр, тхъоплъхэр)

გარდაუვ.

тхъурб (тхъурбэр, тхъурбэхэр)

არს.

ქაფი
შესანიშნავად,

ზმნის.

დიდებულად
тхьабзэхэр)

არს.

ნაჭდევი, ჭდე

тхьабыл (тхьабылыр, тхьабылхэр)

არს.

тхьагъу (тхьагъур, тхьагъухэр)

არს.

тхьакохэр)

ზედს.

არს.

тхьапш ნაცვ. რამდენი
тхьап

(тхьапэр,

тхьапэхэр)

არს.

ფურცელი

тхьаркъо (тхьаркъор, тхьаркъохэр)

არს.

მტრედი

тхьарыIу (тхьарыIор) არს. ფიცი
тхьаумаф (тхьаумафэр) არს. კვირა
тхьацу (тхьацур) არს. ცომი

тхьакIагъэ (мэтхьакIэ)

(тхьацэр,

тхьацэхэр)

ზედს.

ძუნწი

тхьэ (тхьэр, тхьэхэр) არს. ღმერთი

მოკლეყურებიანი
დინ. გარდაუვ.

გარეცხა

тхьакIалъ (тхьакIалъэр, тхьакIалъэхэр)
არს.

тхьаматэ (тхьаматэр, тхьаматэхэр)

тхьацэ

ბეჭედი
(тхьакор,

არს.

тхьаусых (тхьаусыхэр) არს. საჩივარი

ფილტვი

тхьако

(тхьалъыркъэб)

თამადა

тхъугъэ2 (тхъугъэр) არს. ჭაღარა

(тхьабзэр,

მასდ.

1. მამასახლისი. 2. თავმჯდომარე. 3.

გაჭაღარავდა

тхьабз

(ы-тхьалаэныр)

ქილა, ქოცო

тхъу (тхъур) არს. 1. კარაქი. 2. ზეთი
დინ.

გარდამ.

დახრჩობა

тхьалъыркъэб

წითური

დინ.

დაახრჩო

ы-тхьалаэн

ზერდაგი

тхъугъэ1 (мэтхъу)

დინ. გარდამ.

тхьакIэн (тхьакIэныр) მასდ. რეცხვა
ы-тхьалагъ (е-тхьалэ)

განცხრომაში (ნეტარებაში) იყო
არს.

тхьакIумкIыхьэхэр) არს. კურდღელი

тхьакIын (тхьакIыныр) მასდ. გარეცხვა

тхэн (тхэныр) მასდ. წერა
(матхъэ)

(тхьакIумкIыхьэр,

გარეცხა

тхыцI (тхыцIэр) არს. ხერხემალი

тхъэкIаеу

тхьакIумалъэхэр) არს. საყურე

ы-тхьакIыгъ (е-тхьакIы)

რხევა, რყევა; კანკალი, ძაგძაგი

ზედს.

(тхьакIумалъэр,

тхьакIумкIыхь

ორნამენტი

тхъо (тхъор)

ყური

тхьакIумалъ

тхын (тхыныр) მასდ. (და)წერა

тхъагъэ

არს.

ჩვარი

тхьакIум (тхьакIумэр, тхьакIумэхэр)

тхьэлъанэ (тхьэлъанэр)

არს.

ფიცი,

აღთქმა

тхьэмафэ (тхьэмафэр) არს. კვირა
тхьачэт (тхьачэтыр, тхьачэтхэр)

არს.

ინდაური
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ты (тыр, тыхэр) არს. მამა

тыригъэугъ2 (тырегъэу)

тыригъэутысагъ (тырегъэутысэ)

тыгъу (тыгъур) არს. ქურდობა
დინ.

გარდაუვ.

тыгъужъы (тыгъужъыр, тыгъужъхэр)
тыгъурыгъу (тыгъурыгъур) არს. ბუ
тыгъэ (тыгъэр) არს. 1. მზე. 2. სინათლე,
შუქი

დასვარა

დააგდო.

2.

დინ. გარდამ.

დასვა.

тыжьыны (тыжьыныр) არს. ვერცხლი
тыку (тыкур, тыкухэр) არს. წვერი, პირი
тыкъын (тыкъыныр) არს. ყელი

ნაჭდევი

тынч (тыныр, тынхэр)

тыридзыгъ (тыредзы)

тырикъузагъ (тырекъузэ)

დინ. გარდამ.

тырикъутыгъ (тырекъуты) დინ. გარდამ.
გატეხა

тырипхъуагъ (тырепхъо)

ზედს.

წყნარი,

(тыретхэ)

тыригъэзыгъ (тырегъэзы)

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

წააქცია, დააგდო

დინ.

გარდამ.

მასდ.

დაწერა

დააწერა

тыритхэн (тыритхэныр)
(დააწერა)

тыритхъыгъ (тыретхъы)
(тырегъэкIы)

დინ.

1. წაშალა. 2. მოხსნა. 3.

აიძულა წასულიყო, ამდგარიყო

тыригъэлIыхьагъ

(тырегъэлIыхьэ)

გატანჯა, დატანჯა

გარდამ.

მოხიბლა, შეაცდინა

тыригъэстыхьагъ

тыриубытагъ1
გარდამ.

тыриубытагъ2

(тырегъэстыхьэ)

დაწვა (წვავს)

тыригъэсыгъ (тырегъэсы)

(тыреубытэ)

დინ.

გადაწყვიტა
(тыреупIапIэ)

тыриукIыхьагъ (тыреукIыхьэ)
გარდამ.

დინ.

1. მოკლა. 2. სცემა
დინ. გარდამ.

1.

შერეკა. 2. მოხსნა
დინ.

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

დაახურა, გადააფარა

тырихьагъ1 (тырехьэ)
დინ. გარდამ.

დინ.

დააწება, დააკრა

тырихъуагъ (тырехъо)
დინ. გარდამ.

1. დატოვა. 2. დაეხმარა

тыригъэуагъ1 (тырегъао)

დინ.

тырифыгъ (тырефы)
დინ. გარდამ.

1. დასვა. 2. გაამგზავრა

тыригъэтыгъ (тырегъэты)

გარდამ.

(тыреубытэ)

დაიჭირა

тыриупIэпIагъ
დინ.

დინ. გარდამ.

მოწყვიტა, მოგლიჯა

გარდამ.

тыригъэнэцIыхьагъ
(тырегъэнэцIыхьэ)

გარდამ.

ჩამოაგდო, გადმოაგდო

тыритхагъ

მშვიდი

тыригъэкIыгъ

დინ.

დახურა, დაფარა

тынужъ (тынчыр) არს. ძერა

დინ. გარდამ.

3.

1.

1. მიაჭყლიტა. 2. გადატ. დასაჯა

тыдэ ნაცვ. საიდან? საით?

დინ. გარდამ.

დინ.

გაუკეთა

მგელი

გარდამ.

გარდამ.

тыридзагъ (тыредзэ)

იქურდა

არს.

1.

აცემინა. 2. დააკაკუნებინა

тыгъон (тыгъоныр) მასდ. ქურდობა
тыгъуагъэ (мэтыгъо)

დინ. გარდამ.

წაიღო

მიაჭყლიტა
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тырихьагъ2 (тырехьэ)

დინ.

გარდამ.

ТI

დინ.

გარდამ.

тIагъэ (матIэ) დინ. გარდაუვ. თხარა

ბედმა გაუღიმა

тыричыгъ

(тыречы)

მოგლიჯა, მოწყვიტა

тыриштагъ (тырештэ)

тIаркъу (тIаркъор, тIаркъохэр)
დინ.

გარდამ.

შეუდარა; დაემსგავსა

тырищагъ

დინ.

გარდამ.

წაიყვანა

тырищхагъ (тырещхэ)

დინ.

გარდამ.

(тырищхэныр)

მასდ.

დააწება

тIо ზმნის. ორჯერ
тIокIы (тIокIыр) რიცხვ. ოცი
тIорытIу ზმნის. ორ-ორი
тIу (тIур) რიცხვ. ორი
тIуазэ (тIуазэр) არს. ტყუპი

დაწებება

тыриIуагъ

ტოტი; განტოტება

ткIопс (ткIопсыр, ткIопсхэр) არს. წვეთი

(тырещэ)

тырищхэн

არს.

(тыреIо)

დინ.

გარდამ.

тIуакI (тIуакIэр)

არს.

მინდორი (მთებს

შორის)

უსურვა

тырку (тыркур, тыркухэр) არს. თურქი

тIуалэ (тIуалэр) არს. გოჯი

тыркъу (тыркъор, тыркъохэр)

тIурыс (тIурысыр, тIурысэхэр) ზედს.

არს.

1. ხანდაზმული. 2. გაცვეთილი

ნაიარევი, ნაჭრილობევი

тыщ (тыщыр, тыщхэр)

არს.

ცოლეური,

ы-тIыгъ (етIы) დინ. გარდამ. ამოთხარა

მოყვარე

тэ ნაცვ. ჩვენ

тIыргъуагъэ1 (мэтIыргъо) დინ. გარდაუვ.
დამწიფდა

тэдрэ ნაცვ. ყოველი

тIыргъуагъэ2 (мэтIыргъо) დინ. გარდაუვ.

тэкI ზმნის. საით

დახუჭუჭდა

тэлау (тэлаур) არს. შავი ჭირი, ჟამი
тэмапкъ (тэмапкъыр, тэмапкъхэр)

არს.

тIырзагъэ (мэтIырзэ)

დინ.

გარდაუვ.

ინავარდა

საცობი, სარჭობი

тэмашъхь (тэмашъхьэр) არს. 1. მხარი. 2.

тIэкIу (тIэкIур) ზედს. ცოტა
тIэкIужъый

უბანი (სოფლისა)

(тIэкIужъыер)

ზედს.

ძალიან ცოტა

тэн (тэныр) მასდ. ჩუქება
тэп (тэпыр, тэпхэр)

тIы (тIыр, тIыхэр) არს. ცხვარი, ყოჩი

არს.

ნახშირი,

ნახშირის ნატეხი

тIэкIын

(тIэкIыныр)

მასდ.

გახდა

(გაიხადა)

тэр-тэрэу ზმნის. ჩვენ თვითონ

тIасхъ ადვილად

тэры ნაცვ. ჩვენ

тIэтагъэ (мэтIатэ) დინ. გარდაუვ. გაიხსნა

тэрэз (тэрэзыр) ზედს. სწორი

тIэтIэн

тэтэжъ (тэтэжъыр, тэтэжъхэр) არს. პაპა

(тIэтIэныр)

მასდ.

კარგად

მოხარშვა, ჩახარშვა
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შეკრიბა

У

угъоин (угъоиныр) მასდ. დაჭერა
уагъэ1 (уагъэр, уагъэхэр) ??

ударение (ударениер) არს. მახვილი

уагъэ2 (мао) დინ. გარდაუვ. 1. დააგდო. 2.

уды (удыр, удхэр)
კუდიანი

გაისროლა

уагъэ3 (мао)

ჯადოქარი,

არს.

დინ. გარდაუვ.

ადღვიბა,

уджы (уджыр, уджхэр)

არს.

ცეკვის

სახელწოდება

შედღვიბა

ужы1

уагъэ4 (мао) დინ. გარდაუვ. დაჯდა
уагъэ5 (мао) დინ. გარდაუვ. დახუჭუჭდა
уае (уаер, уаехэр)

1. ავდარი. 2.

არს.

წვიმა

არს.

კვალი,

ужхэр)

ზმნის.

ნაკვალევი

ужы2

(ужыр,

კვალდაკვალ, შემდგომ
თრითინა

уалъэ (уалъэр, уалъэхэр) არს. ტალღა

узы (узыр, узхэр) არს. ავადმყოფობა

уан (уанэр, уанэхэр) არს. უნაგირი

узыгъэ

уарзэ (уарзыр, уарзхэр) არს. ქადაგება

(мэузы)

დინ.

გარდაუვ.

იავადმყოფა

уасэ (уасэр, уасэхэр) არს. ფასი
1

узынчъ (узынчъэр, узынчъэхэр)

уасэ (уасэр, уасэхэр) არს. ურვადი
2

ზედს.

ჯანმრთელი

уатэ (уатэр, уатэхэр) არს. ჩაქუჩი

узэндын

уахътэ (уахътэр) არს. დრო
არს.

ужхэр)

ужьы (ужьыр, ужьхэр) არს. დედოფალა,

уакъ შორისდ. ყიყინი (იხვისა)

уашхъо (уашхъор)

(ужыр,

(узэндыныр)

მასდ.

1.

გარდამ.

1.

დამუხტა. 2. შეიარაღება

ცის კამარა, ცის

თაღი

ы-укъуагъ (е-укъо)

დინ.

დაარღვია, მოშალა. 2. გაცვალა

ы-убагъ (е-убэ) დინ. გარდამ. დატკეპნა

ы-укъудыигъ (е-укъудыи) დინ. გარდამ.

ублапIэ (ублапIэр) არს. დასაწყისი

1. გაჭიმა, გაწელა. 2. გასწია. 3.

убыгъэ (убыгъэр) მიმღ. დანაყილი

გააგრძელა

ы-убыкIыгъ (еубыкIы)

დინ. გარდამ.

(убыкIыныр)

მასდ.

დაიჭირა.

2.

ხელი

укъын (укъыныр)

დინ. გარდამ.

1.

მასდ.

1.

1. დაღება

გაუწოდა.

3.

укIакIо (укIакIор, укIакIохэр)

არს.

ჯალათი

შეკრიბა. 4. დაიქირავა. 5. დაამუნჯა

ы-укIыгъ (е-укIы)

убытын (убытыныр) მასდ. 1. დაჭერა. 2.

მოკლა. 2. დაკლა

დინ.

გარდამ.

1.

укIын (укIыныр) მასდ. დაკვლა

შეკრება

ы-угъоигъ

გარდამ.

(პირისა). 2. მხრების აჩეჩვა

დანამცეცება, დაფშვნა

ы-убытыгъ (еубыты)

დინ.

დააღო (პირი). 2. მხრები აიჩეჩა

დაანამცეცა, დაფშვნა

убыкIын

ы-укъыгъ (еукъы)

(еугъои)

დინ.

გარდამ.

укIыт

(укIытэр)

არს.

სირცხვილი,
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სინდისი

устав (уставыр, уставхэр) არს. წესდება

улэугъэ

(мэулэу)

დინ.

გარდაუვ.

დაიღალა

утын1

улэун (улэуныр) მასდ. დაღლა
улъыигъэ (мэулъыи)

დინ.

გარდაუვ.

(мэунэ)

დინ.

გარდაუვ.

გამდიდრდა
სახურავი

მასდ.

გაცესვა,

მასდ.

ნათესავი

(ძმა

და

მათი

შთამომავლობა)

დინ. გარდაუვ.

1. დათვრა. 2. გაყოყოჩდა
დინ. გარდამ.

მოხარა,

მოღუნა
(е-ухы)

დინ.

გარდამ.

1.

уцон (уцоныр) მასდ. დაღლა
уцугъэ (мэуцу) დინ. გარდაუვ. 1. დადგა.
2. შეწყვიტა

(унэIутыр,

унэIутхэр)

არს.

შინაყმა

уцупIэ

(уцупIэр,

уцупIэхэр)

არს.

გაჩერება; სადგომი

ы-уплъэкIугъ

(е-уплъэкIу)

დინ.

1. შეამოწმა. 2. გამოსცადა

уплъэкIун (уплъэкIуныр)

уцы (уцыр, уцхэр)

არს.

1. ბალახი. 2.

წამალი

მასდ.

1.

შემოწმება. 2. გამოცდა

уцышъу (уцышъор, уцышъохэр)

ზედს.

წამალი

упсын (упсыныр) მასდ. გაპარსვა

ы-уцIэпIыгъ (еуцIэпIы)

ы-упкIагъ (еупкIэ) დინ. გარდამ. გათიბა
упкIэ (упкIэр, упкIэхэр)

არს.

ქეჩა,

ნაბადი

დინ. გარდამ.

გააჭუჭყიანა, დასვარა

ы-ушэтыгъ (е-ушэты)

დინ. გარდამ.

გამოსცადა, დაადგინა

упкIэн (упкIэныр) მასდ. თიბვა
ы-упкIэтагъ (е-упкIатэ)

ушэтын (ушэтыныр)

დინ. გარდამ.

(мэупчIэ)

დინ.

გარდაუვ.

შეეკითხა

მასდ.

შემოწმება,

გამოცდა

ы-ушъагъ (е-ушъэ)

დაჭრა

упчIагъэ

утэшъуагъэ (мэуташъо)

დაასრულა. 2. გადაწყვიტა

унэкъощ (унэкъощыр, унэкъощхэр)

გარდამ.

(утыныр)

ы-ухыгъ

унэ (унэр, унэхэр) არს. სახლი

унэIут

утын2

ы-уфагъ (е-уфэ)

унашъхьэ (унашъхьэр, унашъхьэхэр)

არს.

утынхэр)

დამარცვლა

унагъо (унагъор, унагъохэр) არს. ოჯახი

არს.

(утыныр,

დარტყმა

დაიჟანგა

унагъэ

уты (утыр, утхэр) არს. უთო

დინ. გარდამ.

აავსო,

გატენა

ушъхьагъу

(ушъхьагъур)

არს.

упчIэн (упчIэныр) მასდ. კითხვა

მომიზეზება, მიზეზი

урам (урамыр, урамхэр) არს. ქუჩა

ушъы (ушъыр) არს. ჩორთი

урыс (урысыр, урысхэр) არს. რუსი

ушъэн (ушъэныр) მასდ. ავსება, გატენა

урысый (Урысыер) არს. რუსეთი

ы-уIагъ (е-уIэ) დინ. გარდამ. 1. დაჭრა. 2.
შეეხო, დაალაქავა
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уIагъ (уIагъэр, уIагъэхэр) არს. ჭრილობა

фигъэIугъ

(фегъэIу)

დინ.

გარდამ.

გაჭორა

уIон (уIоныр) მასდ. კენკვა

фидыгъ (феды) დინ. გარდამ. შეუკერა

ы-уIугъ (е-уIу) დინ. გარდამ. აკენკა

фиджыгъ

(феджы)

დინ.

გარდამ.

დაართო (მისთვის)

Ф

фижъуагъ (фежъо) დინ. გარდამ. მოუხნა
физикэ (физикэр) არს. ფიზიკა

фабжэу ზმნის. ძლიერ, ძლიერად
фабрик (фабрикэр, фабрикэхэр)

არს.

ფაბრიკა

фашIэ (фашIэр, фашIэхэр) არს. ხარკი
фаIо ნაწ. მაგალითად
ферм (фермэр, фермэхэр) არს. ფერმა
დინ. გარდამ.

დაუნთო, გაუჩაღა (ცეცხლი)

фигъэзагъ

(фегъазэ)

დინ.

фигъэзагъ

(фегъазэ)

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

(фегэнанлэ)

(фегъасэ)

გარდამ.

გარდამ.

(фегъэтIэпIы)

დინ.

გაურღვია, დაურღვია

фигъэхьыгъ

(фегъэхьы)

ბჟედ.

გაუგზავნა

фигъэхъыягъ (фегъэхъые)

დინ. გარდამ.

გარდამ.

გაახარა

დინ. გარდამ.

შეუღება
დინ.

გარდამ.

1.

გაექანა. 2. დაეტაკა

филъэкIыгъ1 (фелъэкIы)
филъэкIыгъ2 (фелъэкIы)
филъэсыгъ (фелъэсы)

დინ. გარდამ.

დინ. გარდამ.

დინ.

გარდამ.

фипхыгъ (фепхы) არს. შეუხვია; შეკრა
фипшагъ

(фегъэчэфы)

დინ.

(фепшэ)

არს.

შეურია,

მოზილა

фипIугъ (фепIу) დინ. გარდამ. გაზარდა
фитхыгъ (фетхы) დინ. გარდამ. მისწერა
фитыгъ (феты) დინ. გარდამ. გადაიხადა
фитIыгъ

დაარწია, აქანავა

фигъэчэфыгъ

филэжьыгъ2 (фелэжьы)

გარეცხა
დინ.

მოუწყო

фигъэтIэпIыгъ

დაუმუშავა (მიწა)

გაწმინდა
დინ.

გარდამ.დაასუსტა

фигъэсагъ

დინ. გარდამ.

შეძლო
დინ. გარდამ.

გაუგზავნა

фигъэлэнагъ

филэжьыгъ1 (фелэжьы)

филъыгъ2 (фелъы) დინ. გარდამ. გალესა

დაავალა

фигъэкIуагъ (фегъакIо)

ეყო,

фил (филыр, филхэр) არს. სპილო

филъыгъ1 (фелъы)

მიაბრუნა
2

დინ. გარდაუვ.

фикъун (фикъуныр) მასდ. საკმარისი

фае (фаер, фаехэр) ზედს. საჭირო

1

фикъугъ (фекъу)
საკმარისი იყო

фабэ (фабэр, фабэхэр) ზედს. თბილი

фигъэжъугъ (фегъэжъу)

физыгъ (фезы) დინ. გარდამ. გაუწურა

(фетIы)

დინ.

გარდამ.

ამოუთხარა

фитIын (фитIыныр) მასდ. ამოთხრა
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фиубыгъ

(феубы)

დინ.

გარდამ.

დაანამცეცა

фишIагъ

фиубын

(фиубыныр)

მასდ.

დანამცეცება

фиузэфыгъ (феузэфы)

დინ.

დინ.

გარდამ.

გარდამ.

გადაუხურდავა
დინ.

გარდამ.

დაუკლა

გალეწა

დინ. გარდამ.

წაიყვანა;

წაიღო
(фещы)

დინ.

გარდამ.

მოუწველა

фищыгъ2 (фещы) დინ. გარდამ. გაუკრიჭა

фиунэкIыгъ (феунэкIы)

დინ. გარდამ.

გაუთავისუფლა, დაუცალა

фиупхъуагъ (феупхъо)

დინ.

фищэфыгъ (фещэфы)

გარდამ.

(феупсы)

დინ.

გარდამ.

გაასუფთავა; გაპარსა

фиусыгъ (феусы)

დინ.

გარდამ.

1.

შექმნა, შეთხზა
დინ.

გარდამ.

1.

დაუსრულა. 2. (მკაცრად) დასაჯა

фиухъумагъ (феухъумэ)

დინ. გარდამ.

დაიცვა

фиушхугъ

(феушху)

დინ.

გარდამ.

(феушъэ)

დინ.

გარდამ.

გაუშალა

фиушъагъ

აუვსო, გაუტენა

фифагъ (фефэ) დინ. გარდამ. მოასწრო
фифыгъ (фефы) დინ. გარდამ. 1. დაუწნა,
შემოუღაბა. 2. განდევნა

фихъугъ (фехъу) დინ. გარდამ. გაზარდა;

მოუქსოვა

დინ.

გარდამ.

დაუზილა

фонд (фондыр, фондхэр) არს. ფონდი
форм (формэр, формэхэр) არს. ფორმა
фыжьы (фыжьыр, фыжьхэр)

ზედს.

თეთრი

ы-фызыгъ

(е-фызы)

დინ.

გარდამ.

გაწურა

фызын (фызыныр) მასდ. გაწურვა
фыкъуадэ (фыкъуадэр, фыкъуадэхэр)
არს.

მუწუკი

фыкIэн (фыкIэныр) მასდ. დაბანა
фын

(фыныр)

არს.

დისციპლინა,

მეცნიერება

фыркъу (фыркъор) არს. ბზე
фыртын (фыртынэр, фыртынэхэр)

არს.

1. ბუქი, ქარბუქი. 2. ქარიშხალი,

გაანაწილა
(фихъэныр)

(феIоты)

фиIуагъ (феIо) დინ. გარდამ. უთხრა

დაასახელა; დაარქვა (სახელი). 2.

фиухыгъ (феухы)

გარდამ.

фиIотагъ (феIуатэ) დინ. გარდამ. უამბო
фиIотыгъ

фиупсыгъ

დინ.

უყიდა

გაკრიჭა

фихъэн

დინ. გარდამ.

фищагъ1 (фещэ) დინ. გარდამ. გაუყიდა

фищыгъ1

(феукIы)

1.

გარდამ.

იმუშავა (მისთვის). 2. დაუთესა

фищагъ2 (фещэ)
(феукъо)

დინ.

(გაულეწა)

გაუსწორა

фиукIыгъ

(фешIэ)

фишIыгъ (фешIы)

фиугъ (феу) დინ. გარდამ. დატკეპნა

фиукъуагъ

фихьыгъ (фехьы) დინ. გარდამ. მიუტანა

დინ.

გარდამ.

გრიგალი

фытэн (фытэныр) მასდ. ჭედვა
145

фышхъо (фышхъор, фышхъохэр)

фэпIуагъ

წამალი

фыщын (фыщынэр, фыщынэхэр)
აბძ.

ფარანი, მაშუქა

არს.

(фэпIо)

დინ.

გარდამ.

გაუზარდა

არს.

фэс (фэсыр, фэсхэр) არს. ფესი

ალუბალი

фэ (фэр, фэхэр) არს. მყესი

фэсапщи მისალმება

фэбае (фэбаер) არს. სიცხე

фэтагын (фэтагынэр) არს. ნავთი

фэбэнагъ

(фэбанэ)

დინ.

გარდამ.

იჭიდავა (მისთვის)

фэтэр (фэтэрыр, фэтэрхэр) არს. ბინა
фэхыгъэ (мэфэхы) დინ. გარდაუვ. დაეცა

фэбэшхо (фэбэшхор) არს. სიცხე

фэхъу (фэхъур) არს. ძალა, გავლენა

фэгугъ (фэгу) დინ. გარდამ. გაუტყავა

фэчэф სტატ. სასიამოვნოა

фэгъыгъ (фэгъы) დინ. გარდამ. იტირა

фэшъхьаф ნაცვ. სხვა

фэд მსგავსი

фэшI თანდ. -თვის

фэдагъ (фэдэ) დინ. გარდამ. შეუკერა

фэщ (фэщыр) არს. კრუნჩხვა

фэжъон

(фэжъоныр)

ხვნა

მასდ.

(მისთვის)

фэягъ1 (фэе) დინ. გარდაუვ. გალესა
фэягъ2 (фай) დინ. გარდაუვ. მოუნდა

фэжъу (фэжъур) არს. ხმაური, ჩქამი

фэIаз (фэIазыр) ოსტატი

фэзыпIугъэр

фэIуагъ1 (фэIо) დინ. გარდაუვ. გაულეწა

(фэзыпIурэр)

მიმღ.

გამზრდელი

фэзытхъугъэр

фэIуагъ2 (фэIо) არაფერია

(фэзытхъурэр)

მიმღ.

გასუფთავება

фэзышIыгъэр1 (фэзышIырэр)

მიმღ.

1.

Х

(ა)მშენებელი. 2. მომწყობი

фэзышIыгъэр2

(фэзышIырэр)

მიმღ.

фэкъулай ოსტატი; მარჯვე, უნარიანი
დინ. გარდამ.

წავიდა

(фэлIэ)

დინ.

გარდამ.

1.

фэмб (фэмбыр, фэмбхэр)

ზედს.

წყნარი,

მშვიდი

არს.

ჩადგმა;

ჩასადგმელი

халат (халатыр, халатхэр) არს. ხალათი
хапIэ (хапIэр, хапIэхэр) არს. გეგმა
хас (хасэр, хасэхэр)

фэмыф (фэмыфыр, фэмыфхэр)

არს.

ზარმაცი
(фэнарыр,

хадэ (хадэр, хадэхэр)

хамэ (хамэ, хамэхэр) ზედს. უცხო

მოსწყურდა. 2. მოუნდა

фэнар

ჩვეულება,

хакIо (хакIор, хакIохэр) არს. ულაყი

(მასთან, მისთვის)

фэлIагъ

არს.

ზნე

დამხურავი

фэкIуагъ (фэкIо)

хабзэ (хабзэр, хабзэхэр)

არს.

ყრილობა,

თავყრილობა

хатэ (хатэр, хатэхэр) არს. ბოსტანი
фэнархэр)

არს.

хатIэ (хатIэр, хатIэхэр) არს. ბოძი
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хафэ (хафэр) ზედს. 1. მჟავე. 2. ძლიერი,

хисагъ (хесэ) დინ. გარდამ. შეარჭო

მკაცრი, ნებისყოფიანი

хашъу (хашъор, хашъохэр)

ველი,

არს.

სტეპი
დინ. გარდამ.

1.

ხელიდან გაუვარდა. 2. გააგდებინა

хигъэкIагъ (хегъакIэ)

დინ. გარდაუვ.

დინ.

хисэжьыгъ (хесэжьы)

გარდამ.

დინ.

გარდამ.

გამორიცხა, გამორეკა

(хеуты)

(хегъэстыкIы)

დინ.

ამოწვა, დაწვა

хигъэтхъыгъ (хегъэтхъы)

დინ. გარდამ.

1. გახაზა. 2. გაავლო, გაატარა

хигъэхъуагъ (хегъахъо)
ჩაასხა

დინ. გარდამ.

გაუყარა;

хифыгъ (хефы) დინ. გარდამ. გამოდენა
1. ამოიღო.

დინ. გარდამ.

2. ამოათრია

хихьагъ (хехьэ) დინ. გარდამ. შეიტანა
хичыгъ

დინ. გარდამ.

1.

გარდამ.

ჩააჭედა

хихыгъ (хехы)

хигъэсыгъ (хегъэсы) დინ. გარდამ. დასვა

დინ.

გამოჭრა. 2. დაბეჭდა

хифагъ (хефэ)

хигъэнагъ (хегъанэ) დინ. გარდამ. აანთო
хигъэстыкIыгъ

გარდამ.

хиугъ (хеу) დინ. გარდამ. გაუყარა
хиутыгъ

хигъэкIыгъ (хегъэкIы)

დინ.

(კვლავ) გაურჭო

დააწვინა

(хечы)

დინ.

გარდამ.

1.

ამოგლიჯა. 2. დახია

хишъугъ (хешъу) დინ. გარდამ. მოსვა

хигъэшъухьагъ (хегъэшъухьэ)
გარდამ.

хистыхьагъ (хестыхьэ)
დაიწვა

хигъэзыгъ (хегъэзы)

გარდამ.

შეწყვიტა

დინ.

1. დაასველა. 2. დაალპო

хигъэщагъ

(хегъащэ)

დინ.

хищагъ (хещэ)

დინ. გარდამ.

1. შეიყვანა.

2. ჩააბა

გარდამ.

დაუწნა

хиIагъ (хеIэ)

დინ.

ჩაჩარა,

გარდამ.

გაუშვა

хидагъ (хедэ) დინ. გარდამ. 1. ჩააკერა. 2.
ამოკერა, გაკერა

хиIугъ (хеIу)

დინ.

გარდამ.

შეარჭო,

გაუყარა

хидзагъ (хедзэ) დინ. გარდამ. 1. დააგდო.
2. მოხვდა

хы1 (хыр, хыхэр) ზღვა
хы2 (хыр, хыхэр) რიცხვ. ექვსი

хижъугъ (хежъу) დინ. გარდამ. მოხარშა

хыгъэ (хыгъэр) მიმღ. გალეწილი

хизыгъ (хиз) დინ. გარდამ. სავსე იყო

хые

хикIагъ (хекIэ) დინ. გარდამ. ჩაასხა
хилъхьагъ (хелъхьэ)
დადო.

2.

შემინა.

დინ. გარდამ.

3.

ჩადო.

хыехэр)

უდანაშაულო.
1.
4.

გამოიღო

2.

ზედს.

1.

პატიოსანი,

მართალი

хыжьы (хыжьыр)

არს.

დასავლეთის

ქარი

химие (химиер) დინ. გარდამ. ქიმი
хин (хинэр) დინ. გარდამ. ქინაქინა
хинагъ (хенэ)

(хыер,

დინ. გარდამ.

დატოვა;

хыкъум (хыкъумэр, хыкъумэхэр)

არს.

ტბა

хымэ (хымэр, хымэхэр) ზედს. უცხო
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გამორეკვა

хын (хыныр) მასდ. გალეწვა
хыор (хыорыр, хыорхэр)

ზღვის

არს.

хэхъон

(хэхъоныр)

გაზრდა,

მასდ.

შემატება

ტალღა

хэхъуагъ

хырых რიცხვ. ექვ-ექვსი
хытIуалэ (хытIуалэр, хытIуалэхэр)

არს.

(хэхъо)

დინ.

გარდამ.

1.

გაიზარდა. 2. შეემატა

хэхьапIэ (хэхьажьы) დინ. გარდამ. პლაჟი

ყურე

хыуай (хыуаер, хыуаехэр) არს. შტორმი
хыIу (хыIур, хыIухэр)

პორტი,

არს.

хэIэбагъ (хэIабэ)

დინ. გარდაუვ.

ხელი

ჩაიყო, აიღო

ნავმისადგომი

ХЪ

хэ ზმნის. ექვსჯერ
хэгъэгу (хэгъэгур, хэгъэгухэр)

არს.

хъардж (хъарджыр, хъарджхэр)

ქვეყანა

ხარჯი

хэку (хэкур, хэкухэр) არს. ოლქი

хъатэ

хэкI (хэкIыр) არს. ნაგავი
хэкIодагъ (хэкIуадэ)

დინ.

გარდაუვ.

хэкIотагъ (хэкIуатэ) სტატ. გვიანი იყო
(хэкIы)

დინ.

გარდაუვ.

хэкIыпIэ (хэкIыпIэр, хэкIыпIэхэр)

არს.

დინ. გარდაუვ.

მოკვდა,

დინ. გარდაუვ.

დარჩა;

არს.

ტრაბახა, მკვეხარა, ბაქია

хъои (хъоир)

ზედს.

კარგა

დიდი,

хъоны (хъоныр) არს. გინება

(мэхасэ)

დინ.

გარდაუვ.

ბუქი,

არს.

ხრამი,

ღრე
დინ. გარდაუვ.

1. მოხდა.

2. მიუსწრო. 3. მზადაა. 4. საკმარისია

хъужьыгъэ (мэхъужьы) დინ. გარდაუვ. 1.

განიხილა

хэсыгъ (хэс) სტატ. 1. იჯდა. 2. იცხოვრა

გამოჯანმრთელდა. 2. დაიწყო

хъукIэ

хэт ნაცვ. ვინ
хэтыгъ (хэт) სტატ. იყო, იმყოფებოდა
хэтэрыкI (хэтэрыкIыр, хэтэрыкIхэр)
ბოსტნეული

хэфагъ (хэфэ) დინ. გარდაუვ. დაეცა
хэфын (хэфыныр)

არს.

ქარბუქი

хъугъэ (мэхъу)

გაუშვა

არს.

хъахъэхэр)

хъуат (хъуатэр, хъуатэхэр)

სული ამოხადა

хэсагъэ

(хъахъэр,

хъот (хъотыр, хъотхэр)

გამოსასვლელი

хэныгъ (хэны)

განსაკუთრებული,

საკმაოდ უხვი

გამოვიდა

хэлIагъ (хэлIэ)

ზედს.

მნიშვნელოვანი

хъахъ

დაიკარგა

хэкIыгъ

არს.

მასდ.

გამოგდება,

(хъукIэр)

არს.

საშუალება,

შესაძლებლობა

хъун (хъуныр) არს. ჩრჩილი
хъунмыгъашх (хъунмыгъашхэр)

არს.

აბზინდა

хъупхъэ (хъупхъэр, хъупхъэхэр)

არს.

ვაჟკაცი, ჭაბუკი, ახალგაზრდა
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хъупкъ (хъупкъэр, хъупкъэхэр)

არს.

კუნძურა (ქუდებისა)

არს.

хъурдэ (хъурдэр, хъурдэхэр) ზედს. შაფს.
მსხვილი

хъыжъэн (хъыжъэныр)

хьаку (хьакур, хьакухэр) არს. ღუმელი
2. სიმართლე, ჭეშმარიტება

მასდ.

აჩქარება,

სიჩქარე

хьакъугъэ (мэхьакъу)

(хъызмэтыр)

საქმე,

არს.

სამუშაო

хьакъун (хьакъуныр) მასდ. ყეფა
хьакIэ

хъырбыдз (хъырбыдзыр, хъырбыдзхэр)
საზამთრო

(хьакIэр,

არს.

ბადე
(хъэбарыр,

хъэбархэр)

არს.

(хьакIэ-къуакIэр,

хьакIэ-къуакIэхэр) არს. მხეცი
არს.

სასტუმრო

хьалы (хьалыр, хьалхэр) არს. სოლი

хъэдэн (хъэдэныр, хъэдэнхэр)

არს.

ჩვარი

хьалыгъу (хьалыгъур, хьалыгъухэр)
არს.

хъэн (хъэныр) მასდ. ქსოვა

პური

хьалыжъу (хьалыжъор, хьалыжъохэр)

хъэр (хъэрыр) არს. უჯრა

არს.

ყველიანი ღვეზელი

хьалыу

(хьалыур,

საკონდიტრო

ХЬ

ბურღულისა

хьабл (хьаблэр, хьаблэхэр)

არს.

უბანი

(აულისა)
хьадэхэр)

არს.

სიკვიდის

დრო

хьадэIус (хьадэIусыр, хьадэIусхэр)

და

არს.

ფეტვის

თაფლის

ან

хьамам (хьамамыр, хьамамхэр)

არს.

აბანო

хьаджэ (хьаджэр, хьаджэхэр) არს. ჰაჯი
хьаджакIо (хьаджакIор, хьаджакIохэр)

არს.

ბეღელი

хьамлашкIо

(хьамлашкIор,

хьамлашкIохэр) არს. ნიჟარა

хьамлыу (хьамлыур, хьамлыухэр)
არს.

ქელეხი

მომლოცველი (მექაში)

ნაწარმი

хьамбар (хьамбарыр, хьамбархэр)
არს.

მიცვალებული

хьадэгъу (хьадэгъур)

хьалыухэр)

შაქრისაგან

хьабзы (хьабзыр) არს. ძუკნა ძაღლი

(хьадэр,

არს.

სტუმარი

хьакIэщ (хьакIэщыр, хьакIэщхэр)

ამბავი, ცნობა

არს.

хьакIэхэр)

хьакIэ-къуакI

хъытыу (хъытыур, хъытыухэр)

хьадэ

დინ. გარადაუვ.

იყეფა

хъызмэт

хъэбар

დევნილი (დანაშაულის გამო)

хьакъ (хьакъыр, хьакъхэр) არს. 1. წილი.

хъущ (хъущэр) ზედს. ბევრი

არს.

хъаджрэт (хъаджрэтыр, хъаджрэтхэр)

არს.

მატლი

хьамшхунтI (хьамшхунтIэр, хьамшхунтIэхэр) არს. კუნელი

хьамэ (хьамэр, хьамэхэр) არს. კალო
хьандзу (хьандзор, хьандзохэр)

არს.
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ზვინი (თივისა, ჩალისა)

хьанцэгуащ
хьанцэгуащэхэр)

хьэжъу

(хьанцэгуащэр,

ტანსაცმლით
(გამოყენებული

ქალის

არს.

შემოსილი
ხალხურ

хьантIаркъу

(хьантIаркъор,

хьантIаркъохэр) არს. ბაყაყი

хьэжъухэр)

არს.

ლეკვი

хьазыр (хьазырыр) არს. მასრა
хьэкъужъ (хьэкъужъыр, хьэкъужъхэр)

წეს-

ჩვეულებაში) ხის ნიჩაბი

(хьэжъур,

არს.

ასკილი

хьэуарз (хьэуарзэр) არს. ჩალჩა

Ц

хьао (хаор) არს. ჰაერი
хьапс (хьапсэр, хьапсэхэр) არს. ციხე
хьарам (хьарамыр, хьарамхэр)

არს.

1.

цаб (цабыр, цабхэр) არს. კბილი
цагэ (цагэр, цагэхэр) არს. ნეკნი

ძუნწი. 2. ცოდვა

хьарз (хьарзэр, хьарзэхэр)

არს.

1. გედი.

цапэ

(цапэр,

цапэхэр)

წინა

არს.

კბილები

2. ფურთუნი

хьарэ (хьарэр, хьарэхэр) არს. კამეჩი

цех (цехыр, цехыхэр) არს. ცეხი

хьау ნაწ. არა

цирк (циркыр, циркхэр) არს. ცირკი

хьахъу

(хьахъур,

хьахъухэр)

არს.

(цокъэзэкIадэр,

цокъэзэкIадэхэр) არს. წუღა

მეძაღლე

хьашъо1 (хьашъор, хьашъохэр)

არს.

цу (цур, цухэр) არს. ხარი
цуакъэ

ძაღლის ტყავი

хьашъо2 (хьашъор, хьашъохэр)

არს.

(цуакъэр,

цуакъэхэр)

არს.

ფეხსაცმელი

цуй არს. სკორე, კურკლი, ნეხვი

რეზინი

хьашъо3 (хьашъор, хьашъохэр)

არს.

ღვედი, ქამარი

(хьилэр)

цукIэ

(цукIэр,

მოზვერი.

ზედს.

2.

цукIэхэр)

1.

არს.

ბუზსარეკი

(ხარის

კუდი ხის ტარზე წამოცმული)

хьаIу (хьаIур, хьаIухэр) არს. სოკო
хьилэ

цокъэзэкIад

ცბიერი,

цумпэ (цумпэр, цумпэхэр)

1.

არს.

მარწყვი. 2. ხენდრო

მზაკვარი, ვერაგი

хьисап1 (хьисапыр) 1. ანგარიში. 2.

цунды (цундыр, цундхэр) არს. ყორანი
цы (цыр, цыхэр) არს. 1. თმა, მატყლი. 2.

არითმეტიკა

მატყლისა

хьисап2 (хьисапыр) არს. განზრახვა
хьыгъо (хьыгъор) არს. მიღება

цыгъо (цыгъор, цыгъохэр) არს. თაგვი

хьэ1 (хьэр, хьэхэр) არს. ძაღლი

цыды (цыдыр, цыдыхэр)

(хьыныр,

ტვირთი

1.

წებოვანი. 2. გულქვა, უგულო

хьэ2 (хьэр) არს. ქერი
хьыны

ზედს.

хьыныхэр)

არს.

цыджан1 (цыджанэр, цыджанэхэр)

არს.

ბოშა
150

цыджан2 (цыджанэр, цыджанэхэр)

არს.

მატყლის კაბა

цIэлэн (цIэлэныр) მასდ. დასვრა
цIэнлъагъо

цызэ (цызэр, цызэхэр) არს. ციყვი

(цIэнлъагъор)

ზედს.

მოლიპული, სრიალა

цый (цыер, цыехэр) არს. ჩოხა

цIэплъы (цIэплъыр) არს. წითური

цыпх (цыпхыр, цыпххэр) არს. საჩეჩელი

цIэрыIу (цIэрыIор) ზედს. ცნობილი

цыхэ (цыхэр)

цIэцIэн (цIэцIэныр) მასდ. ლანძღვა

ზედს.

მოუთმენელი,

ფიცხი

цэ (цэр, цэхэр) არს. კბილი
цэ (цэр, цэхэр) არს. მარცვალი
цэл (цэлыр, цэлхэр) არს. ნუნა
цэй (цэир) არს. უღლეული
цэфы (цэфыр, цэфхэр) არს. თუნუქი
цэхъу (цэхъур) ზედს. იშვიათი

ЦI
цIау (цIаур, цIаухэр) არს. ჭრიჭინა
цIыкIу

(цIыкIур,

цIыкIухэр)

არს.

პატარა

цIынэ (цIынэр, цIынэхэр)

ზედს.

1.

სველი. 2. ნოტიო. 3. ქორფა, ნორჩი.
4. მოუხარშავი. 5. უმწიფარი

цIырау (цIыраур, цIыраухэр) არს. შამბი
цIыугъэ

(мэцIыу)

დინ.

გარდაუვ.

იბრწყინა

цIыун (цIыуныр) მასდ. ბრწყინვა
цIыфы (цIыфыр, цIыфхэр)

არს.

კაცი,

цIэлыехэр)

არს.

ადამიანი

цIыфыгъ არს. ადამიანურობა
цIэ1 (цIэр, цIэхэр) არს. სახელი
цIэ2 (цIэр, цIэхэр) არს. ტილი
цIэджэгъу არს. სეხნია
цIэлый

(цIэлыер,

მეტსახელი
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ალუბალი

Ч

чэты (чэтыр, чэтхэр) არს. ქათამი
чэтэн (чэтэныр, чэтэнхэр) არს. ტილო

чаба (чабэр) არს. ქააბა (ქალაქი)
чагъэ (мачэ)

დინ.

გარდაუვ.

გასკდა,

чэу1(чэур, чэухэр) არს. ღობე
чэу2(чэур) არს. კარ-მიდამო, სახლ-კარი

გაიბზარა

чан1 (чаныр, чанхэр)

არს.

ჯიბის დანა,

чэф

(чэфыр,

чэфхэр)

1.

ზედს.

მხიარული. 2. მთვრალი

ჯაყვა

чан2(чаныр, чанхэр) არს. ბასრი

чэцIы (чэцIыр, чэцIыхэр) არს. თიკანი

чан3 (чаныр, чанхэр) ზედს. ენერგიული

чэщ-зымаф (чэщ-зымафэр)

чап1 (чапэр, чапэхэр) არს. დაღმართი

არს.

დღე-

ღამე

чап2 (чапэр) არს. გვერდი

чэщы (чэщыр, чэщхэр) არს. ღამე

чатэ (чатэр, чатэхэр) არს. მახვილი

чъыгай (чъыгаер, чъыгаехэр) არს. მუხა

чау შორისდ. აღნიშნავს რეკვას

чъыгы (чъыгыр, чъыгхэр) არს. ხე

чы (чыр, чыхэр)

ы-чъыгъ (е-чъы) გარდამ. გაირბინა

არს.

ფიჩხი, წნელი,

чъые (чъыер) არს. ძილი

წკეპლა

чыжьэ (чыжьэр) 1.

ზედს.

შორეული. 2.

чъыIэ (чъыIэр) არს. სიცივე

чыл (чылыр, чылхэр) არს. ქოხი
чылэ (чылэр, чылэхэр)

არს.

აული,

ЧI

სოფელი
(чыматэр,

чыматэхэр)

არს.

კალათი, გოდორი

чIапIэ (чIапIэр) არს. ადგილი

чыракIо (чыракIор, чыракIохэр)

არს.

მუშა

чырэ

чырэхэр)

არს.

დინ. გარდამ.

1.

чыфыт (чыфытыр, чыфытхэр)

არს.

чIидзагъ (чIедзэ) დინ. გარდამ. დააგდო
დააგდო. 2. გადააგდო

чэмы (чэмыр, чэмхэр) არს. ძროხა

чIитIагъ (чIетIэ) დინ. გარდამ. ჩამარხა
არს.

საძროხე, ბოსელი
(чэрэзыр,

გარდამ.

чIидзыгъ (чIедзы) დინ. გარდამ. 1. (ზედ)

чыIу (чыIур, чыIухэр) არს. ღილი
чэмэщхэр)

დინ.

чIигъэфэн (чIигъэфэныр) მასდ. ჩატევა

ებრაელი

(чэмэщыр,

чIигъэфагъ (чIегъафэ)
ჩაატია, მოათავსა

чысэ (чысэр, чысэхэр) არს. ქისა

чэрэз

чIигъэсыгъ (чIегъэсы)
დასვა. 2. აცოცხლა

(чырэр,

მოჯამაგირე, დაქირავებული

чэмэщ

არს.

მძინარა, ძილისგუდა

ზმნის.შორს

чымат

чъыяпх (чъыяпхэр, чъыяпхэхэр)

чIиухыхьагъ (чIеухыхьэ)

დინ. გარდამ.

დახარჯა
чэрэзхэр)

არს.

чIифыгъ (чIефы) დინ. გარდამ. გააგდო
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чIихьагъ (чIехьэ)

დინ.

1.

გარდამ.

Ш

დაიხრჩო. 2. შეიტანა

чIищагъ (чIещэ) დინ. გარდამ. შეიყვანა
чIищыгъ (чIещы) დინ. გარდამ. გაიყვანა
чIиIугъ (чIеIу)

დინ.

ჩაასო,

გარდამ.

ჩაარჭო

шако (шакор)

არს.

ფიჭიანი თაფლი,

გოლეული

шакIо

(шакIор,

шакIохэр)

არს.

მონადირე

чIы (чIыр) არს. მიწა

шакIо

чIыбжь (чIыбжьэр, чIыбжьэхэр)

არს.

ბაზი

(шакIор,

шакIохэр)

ნადირობა

шал (шалыр, шалыхэр)

чIыгу (чIыгур)

არს.

1. მიწა, დედამიწა.

არს.

შალი,

არს.

მოსახვევი

2. ხმელეთი. 3. ნიადაგი. 4. ნაკვეთი.

шащ (шаор, шаохэр) არს. მეეტლე

5 ტერიტორია

шам (шамыр) არს. სირია

чIыкъу (чIыкъор, чIыкъохэр) არს. მაჩვი

шамбыр (шамбырыр) არს. ბამბუკი

чIыкIэ (чIыкIэр) არს. ყამირი

шапсыгъ (шапсыгъэр, шапсыгъэхэр)

чIылъ (чIылъэр)

არს.

1. ხმელეთი. 2.

მიწა

чIынд

(чIындэр,

чIындэхэр)

არს.

არს.

ბარი,

დაბლობი

чIыпцI (чIыпцIэр) არს. შავმიწა, შავმიწა
ნიადაგი

чIырыкIу (чIырыкIор, чIырыкIохэр)
მიწისთხილი

чIыфэ (чIыфэр, чIыфэхэр) არს. სესხი
чIыхъумбый

(чIыхъумбыир,

чIыхъумбыйхэр) არს. თხუნელა

чIыхъэжъу

(чIыхъэжъур,

1.

ზომა. 2. საზომი

დაიმალა

шкIун

(шкIуныр,

шкIунхэр)

არს.

მარყუჟი, ყულფი

шкIэ (шкIэр, шкIэхэр) არს. ხბო
штаб (штабыр, штабхэр) არს. შტაბი
штат (штатыр) არს. შტატი
шхагъэ (машхэ) დინ. გარდაუვ. ჭამა
шхо (шхор, шхохэр) არს. აღვირი

чIэуагъ2 (чIэо) დინ. გარდაუვ. შეაგდო
დინ. გარდამ.

შევიდა;

(шхонкIэкIыр)

არს.

პისტოლეტი, ნაგანი

шхонч

(ქვეშ)

чIэхьагъ (чIахьэ)

шашк (шашкэр, шашкэхэр) არს. შაში

шхонкIэкI

чIэ (чIэр) არს. ძირი
დინ. გარდაუვ.

шахт (шахтыр, шахтхэр) არს. შახტა

шхол (шхолыр, шхолхэр) არს. ცური

чIыхъэжъухэр) არს. ზაზუნა

чIэуагъ1 (чIао)

არს.

шахмат (шахматыр) არს. ჭადრაკი

чIыох (чIыохэр, чIыоххэр)

შეიარა

1. შაფსუღი. 2. შაფსუღეთი

шапхъ (шапхъэр, шапхъэхэр)

მიწისთხილი

არს.

არს.

(шхончыр,

шхончхэр)

არს.

шхужъ (шхужъыр, шхужъхэр)

არს.

თოფი
მენჯი
153

шхынцумп

(шхынцумпэр,

шэны (шэныр)

шхынцумпэхэр) არს. ლეღვი

шхыны

(шхыныр,

шхынхэр)

არს.

шхъо (шхъор) არს. ცელქობა, ოინი
шхъомч (шхъомчыр, шхъомчхэр)

არს.

(шхъуантIэр)

ზედს.

არს.

რემა

1.

მწვანე. 2. რუხი, ნაცრისფერი

ЩЪ

шы (шыр, шыхэр) არს. ცხენი
(шыгур,

шыгухэр)

არს.

1.

მწვერვალი. 2. ქუდის ზედა ნაწილი
(шыгъор,

шыгъохэр)

არს.

წითური (ცხენი)

шыж (шыжэр, шыжэхэр) არს. მარხილი
(шыкур,

шыкухэр)

არს.

шыкъухэр)

არს.

ოთხთვალა

шыкъу

მოთმინება

шэщ (шэщыр, шэщыхэр) არს. საჯინიბო

шхъуантIэ

шыку

1. ხასიათი. 2.

шэхъогъу (шэхъогъур, шэхъогъухэр)

წაბლი

шыгъо

არს.

шэфы (шэфыр) არს. ცვილი

საკვები

шыгу

ზვინი, ძნა (გაულეწავი პურისა)

(шыкъур,

шъабэ

(шъабэр,

шыкIэпщын

(шыкIэпщынэр,

шыкIэпщынэхэр)

არს.

ჩერქეზული

საქორწილო

სიმებიანი

ინსტრუმენტი

(ერთსიმიანი

ვიოლინო)

ზედს.

რბილი

шъао (шъаор, шъаохэр) არს. ვაჟიშვილი
шъо1 (шъор, шъохэр) ნაცვ. თქვენ
шъо2 (шъор, шъохэр) არს. კანი, ტყავი
шъо3 (шъор, шъохэр) არს. ფერი
шъо4 (шъор, шъохэр) არს. ქერქი
шъоджан

ჭურჭელი

шъабэхэр)

(шъоджанэр)

არს.

საბარკული

шъокъу (шъокъур) ზედს. მელოტი
шъомпIэжъ

(шъомпIэжъыр,

шъом-

пIэжъхэр) ??

шъондыр (шъондырыр, шъондырхэр)

шыпхъу (шыпхъур, шыпхъухэр) არს. და

არს.

ხოჭო, ტარაკანი

шыр (шырыр) არს. ფოლადი

шъонт (шъонтыр, шъонтхэр) არს. გუდა

шыу (шыур, шыухэр) არს. ცხენოსანი

шъоны

шыхъу (шыхъур)

არს.

ცხენი, ტაიჭი,

шъонхэр)

არს.

სასმელი

шъор-шъорэу ზმნის. თვითონ

რაში

шыхьат (шыхьатыр, шыхьатхэр)

არს.

მოწმე

шъоу (шъоур) არს. თაფლი
шъоущыгъу (шъоущыгъур) არს. შაქარი

шэ (шэр) არს. ქონი
шэкIы

(шъоныр,

(шэкIыр,

шъоф (шъофыр, шъофхэр) არს. ვაკე
шэкIыхэр)

არს.

მატერია, ქსოვილი

шэндж (шэнджыр, шэнджхэр)

шъошъуй (шъошъуер) ნაცვ. თქვენი
шъоIу

არს.

არს.

მორთულობა,

მოკაზმულობა
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шъуае (шъуаер, шъуаехэр) არს. ვირთხა

шъхьэтепIохэр) არს. ხუფი

шъуатэ (шъуатэр) არს. ბოზა (სასმელი)

шъыд ნაცვ. რა

шъугъэ1 (мэшъу) დინ. გარდაუვ. დალპა

шъынэ (шъынэр, шъынэхэр) არს. კრავი,

шъугъэ2

(мэшъу)

დინ.

გარდაუვ.

ბატკანი

шъыхьэ (шъыхьэр) არს. ირემი

დასველდა

шъуз (шъузыр, шъузхэр) არს. 1. ქალი. 2.

шъэ (шъэр) რიცხვ. ასი
шъэжъый (шъэжъыер, шъэжъыехэр)

ცოლი

шъузаб (шъузабэр, шъузабэхэр)

არს.

არს.

დანა

шъэн (шъэныр) მასდ. ქსოვა

ქვრივი (ქალი

шъхьадж ნაცვ. ყოველი

шъэфы (шъэфыр) არს. საიდუმლო

шъхьай კავშ. მაგრამ

шIои

шъхьалы (шъхьалыр, шъхьалхэр)

არს.

шъхьангъупчъ

(шъхьангъупчъэр,

шъхьангъупчъэхэр) არს. ფანჯარა

1.

ზედს.

ჭუჭყიანი. 2. ნაგავი. 3. საზიზღარი

шIоркъ (шIоркъыр) ზედს. მღვრიე
шIу1 (шIур, шIухэр) არს. ღვიძლი

шъхьанд (шъхьандэр, шъхьандэхэр)
ბუჩქი

шIу2 (шIур, шIухэр)

ზედს.

1. კარგი. 2.

კეთილი, გულკეთილი

шъхьант (шъхьантэр, шъхьантэхэр) არს.
ბალიში

шIуагъ (шIуагъэр) არს. 1. სარგებელი. 2.
ხარისხი

шъхьархъон

(шъхьархъоныр,

шъхьархъонхэр) არს. ყაბალახი

шъхьаупс

(шъхьаупсыр)

шIугуащ (шIугуащэр) არს. სიდედრი
шIункI (шIункIыр) 1. სიბნელე. 2.

არს.

სამართებელი

ბნელი

шIуфэс არს. მისალმება

шъхьацы (шъхьацыр) არს. თმა
шъхьацыф

шIойхэр)

шIоигъу (шIоигъор) არს. სურვილი

წისქვილი

არს.

(шIоир,

шIупIэ არს. უკეთესი ნაწილი

(шъхьацыфыр)

ზედს.

ჭაღარა

шIэны (шIэныр) არს. განჭვრეტა

шъхьач (шъхьачэр) არს. კეფა
шъхьэ (шъхьэр, шъхьэхэр)

არს.

шIыкIэ (шIыкIэр) არს. ფასონი

1. თავი.

шIэхэу ზმნის. სწრაფად, ჩქარა

2. თვითონ. 3. გონება. 4. სული
(საქონლის

რაოდენობა).

5.

სახურავი. 6. წვერი, კენწერო

шъхьэгъус (шъхьэгъусэр) არს. მეუღლე
шъхьэзакъу

(шъхьэзакъор,

шъхьэзакъохэр) არს. მარტოხელა

шъхьэтепIу

(шъхьэтепIор,
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щыгъын (щыгъыныр, щыгъынхэр)

Щ

არს.

მძივი

щабз (щабзэр, щабзэхэр) არს. მშვილდი
გარდამ.

არს.

1. წაიყვანა. 2.

დაცოლშვილდა

щылбыр (щылбырыр) არს. ქამანდი
щылэ1 (щылэр) არს. იანვარი

щазмэ (щазмэр, щазмэхэр) არს. ჩექმა

щылэ2 (щылэр) არს. აბრეშუმი

щай (щаир) არს. ჩაი

щын1 (щыныр) მასდ. გაკრეჭა

щакIо

(щакIор,

ვირი,

სახედარი

щагу (щагур, щагухэр) არს. ეზო
ыщагъ (ещэ)

щыды (щыдыр, щыдхэр)

щакIохэр)

არს.

щын2 (щыныр) მასდ. (მო)წველა
щынагъэ

გამყიდველი

щамбыр (щамбырыр, щамбырхэр)

არს.

(мэщынэ)

დინ.

გარდაუვ.

შეშინდა, შეეშინდა

щынэн (щынэныр) მასდ. შეშინება

ბამბუკი

щанэ (щанэр) რიცხვ. მესამედი

щыпэ (щыпэр) რიცხვ. პირველი

щатэ (щатэр) არს. არაჟანი

щыр (щырыр, щырхэр) არს. წიწილა

щифагъ (щефэ)

დინ. გარდამ.

1. გალესა;

щысын (щысыныр) მასდ. ჯდომა

შეღება; გაპუდრა. 2. მოეფერა

щихыгъ (щехы)

დინ. გარდამ.

щысыгъ (щыс) სტატ. იჯდა

გახადა

(ხდის)

щысэ (щысэр, щысэхэр) არს. მაგალითი
щытхъу (щытхъур)

щихъугъ

(щехъу)

დინ.

გარდამ.

გა(მო)ზარდა

არს.

ქება, ხოტბა,

დიდება

щыу შორისდ. აქშა!

щищагъ (щещэ) დინ. გარდამ. გაყიდა

щыуан (щыуаныр, щыуанхэр)

щтапх (щтапхэр) ზედს. მშიშარა

ქვაბი

щхагъэ1 სტატ. გაკრულია

щыуаныжъ

(щыуаныжъыр,

щыуаныжъхэр) არს. თუჯი

щхагъэ2 (щхагъэр) მიმღ. გაკრული
щхын (щхыныр) მასდ. გაცინება

щыухьэ (щыухьэр) არს. მაუდი

щхыу (щхыур) არს. მაწონი

щыфэ (щыфэр) არს. კრემი, საცხი

щхэны (щхэныр) ზედს. სასაცილო

щыхьан1 (щыхьаныр)

щыбз1 (щыбзэр, щыбзэхэр) არს. საცერი
(щыбзэр,

მასდ.

შეხვევა,

მასდ.

ჩაციება,

დახვევა

щы (щыр) რიცხვ. სამი
щыбз2

არს.

щыбзэхэр)

არს.

სანიავებელა

щыгъупшагъ (щэгъупшэ)

დინ. გარდამ.

დაივიწყა

щыгъы (щыгъыр, щыгъыхэр) არს. ??

щыхьан2 (щыхьаныр)
შარის მოდება

щышIагъ (щэшIэ) დინ. გარდაუვ. გავიდა,
გაიარა

щыIагъ1 (щыIагъэр) არს. მოთმინება
щыIагъ2 (щыI) სტატ. იყო
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щыIакIэ (щыIакIэр) არს. ცხოვრება

Э

щыIэн (щыIэныр) მასდ. 1. ცხოვრება. 2.
ყოფნა (არის)

экипаж (экипажыр) ეკიპაჟი

щэ (щэр) არს. რძე
1

экран (экраныр) არს. ეკრანი

щэ (щэр, щэхэр) არს. ტყვია
2

щэ3 (щэр, щэхэр) ზმნის. სამჯერ
щэбзащ (щэбзащэр, щэбзащэхэр)

Ю
არს.

ისარი

щэгын არს. სამხედრო აღჭურვილობა
щэламэ(щэламэр,

щэламэхэр)

არს.

თხელი კვერი ერბოში შემწვარი

щэлъахъ (щэлъахъэр, щэлъахъэхэр) არს.
სამწვერა ხუნდი, ბორკილი

щэмэдж (щэмэджыр, щэмэджхэр)

არს.

юбилей (юбилеир, юбилейхэр)

არს.

იუბილე

юг (югыр) არს. სამხრეთი
юмор (юморыр) არს. იუმორი
юнкер (юнкерыр) არს. იუნკერი
юрист (юристыр) არს. იურისტი

ცელი

щэнаут (щэнаутыр, щэнаутхэр)

არს.

Я

საწამლავი

щэн1 (щэныр) მასდ. გაყიდვა

ябгэ (ябгэр, ябгэхэр)

щэн2 (щэныр) მასდ. წაყვანა

ябгъо (ябгъонэрэр) რიცხვ. მეცხრეჯერ

щэрэхъ (щэрэхъыр, щэрэхъхэр)

არს.

ბორბალი

ябгъонэрэ (ябгъонэрэр) რიცხვ. მეცხრე
яблэ

დინ. გარდაუვ.

ბოროტი,

ავი

щэны (щэныр) არს. საქონელი

щэхыгъэ (мэщэхы)

ზედს.

ჩაწვა,

ჩაიწია

რიცხვ.

მეშვიდეჯერ

ягъэ (ягъэр, ягъэхэр) არს. მუწუკი
яд (ядыр) არს. საწამლავი

щэхэпс (щэхэпсыр) არს. შარდი

яжьэ (яжьэр) არს. ნაცარი

щэхъу (щэхъурэ) ნაწ. გარდა

якIэ (якIэр) არს. 1. ქოჩორი. 2. ფუნჯი

щэч (щэчыр) არს. ეჭვი

яслъ (яслъэр) არს. ბაგა

щэчалъ (щэчалъэр, щэчалъэхэр)

არს.

ятIэ (ятIэр) არს. თიხა

სასწორი

ыкIи კავშ. და
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Iогу (Iогъур) არს. შინაყმა

I

IокIэ-шIыкI
Iаб (Iабыр, Iабхэр)

არს.

ხელი (ბავშვის

шIыкIхэр) კარგი მანერები

IорышI

Iагу (Iагур, Iагухэр) არს. ეზო
Iадэ (Iадэр, Iадэхэр)

არს.

1. მარწუხი,

გაზი. 2. მაშა

Iазэ (Iазэр, Iазэхэр)

არს.

1. ექიმი. 2.

დახელოვნებული ოსტატი

Iалъэхэр)

Iалъмэкъ (Iалъмэкъыр, Iалъмэкъхэр)
ჩანთა
(Iанлъэр,

Iанлъэхэр)

არს.

ბეჭედი

Iанэ (Iанэр, Iанэхэр)

არს.

მრგვალი

Iапшъ (Iапшъэр, Iапшъэхэр) არს. მაჯა
არს.

1. თითი. 2.

ы-Iотагъ (е-Iуатэ)

IапI (IапIэр, IапIхэр)

ბარგი. 2.

არს.

ы-Iотыгъ (е-Iуты)

დინ.

Iотын (Iотыныр)

1.

დარბილება. 2. დაზელა

Iофы1 (Iофыр, Iофхэр) არს. საქმე
Iофы2 (Iофыр) არს. სამუშაო
Iу (Iур) არს. 1. ნახვრეტი. 2. პირი
Iубзы (Iубзырыр, Iубзырхэр) არს. ისლი
არს.

ბოლი

Iудан (Iуданэр, Iуданэхэр) არს. ძაფი
(Iудэр,

Iудэхэр)

არს.

არშია,

ფურჩალა, ფოჩი

IуитIупщыгъ (IуетIупщы)

Iатын (Iатыныр) მასდ. აწევა
1. წილი. 2.

ნაწილი

Iахьыл (Iахьылыр, Iахьылхэр)

კვამლი,

დინ. გარდამ.

მოაჭრა (კიდე)

Iат (Iатэр, Iатэхэр) არს. ზვინი

არს.

ნათესავი

IашкI (IашкIэр, IашкIэхэр) არს. გუნდა
Iашэ (Iашэр, Iашэхэр) არს. იარაღი
IашIу (IашIур, IашIухэр) ზედს. ტკბილი
Iо (Iор, Iохэр) არს. სიტყვა

გარდამ.

1. დასრესა,

მასდ.

Iуигъэчъыгъ (Iуегъэчъы)

საქონელი

არს.

უამბო,

დინ. გარდამ.

შეატყობინა

Iудэ

ხელი

Iахь (Iахьэр, Iахьэхэр)

დამჯერი, მორჩილი

Iугъу (Iугъор, Iугъохэр)

სამფეხა მაგიდა

Iапэ (Iапэр, Iапэхэр)

გამგონი,

არს.

დაზილა
არს.

ხელთათმანი

Iалъын

(IорышIэр)

დაჭმუჭნა, დასრისა, დაარბილა. 2.

Iалуц (Iалуцыр) არს. თამბაქო
(Iалъэр,

არს.

ყბედი, ლაქლაქა

Iабл (Iаблэр) არს. ხელი

არს.

IокIэ-

Iоржъор (Iоржъорыр, Iоржъорхэр)

ენაზე)

Iалъ

(IокIэ-шIыкIыр,

დინ. გარდამ.

გაუშვა

Iуихыжьыгъ (Iуехыжьы)

დინ. გარდამ.

აიღო (მოსავალი)

Iуичыгъ (Iуечы) დინ. გარდამ. ამოიძრო
Iуко (Iукор, Iукохэр)

არს.

საცობი,

სარჭობი

Iукъэ

(Iукъэр)

არს.

დოყლაპია,

ბუზიყლაპია

Iул (Iулыр) არს. ??
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ფრჩხილი

Iулэ (Iулэр) ზედს. სულელი
IункIыбз (IункIыбзэр) არს. 1. კლიტე. 2.

Iэгу2 (Iэгур, Iэгухэр) არს. კონა (თივისა)

გასაღები

Iуп (Iупэр, Iупэхэр) არს. 1. პირი, ბაგე. 2.
ყელი

Iэгъуап (Iэгуаплъэр, Iэгуаплъэхэр)

არს.

სახელო

Iупхъ (Iупхъэр) არს. საკვები

IэкIыб (IэкIыбыр, IэкIыбхэр)

Iупхъу (Iупхъор, Iупхъохэр) არს. ფარდა
Iуплъ

Iэгу1 (Iэгур, Iэгухэр) არს. ხელისგული

(Iуплъэр)

არს.

შეხედვა,

ზედს.

უცხო

IэмычI (IэмычIэр, IэмычIэхэр)

არს.

მუშტი

გამოხედვა

Iупсы (Iупсыр, Iупсхэр)

არს.

ნერწყვი,

Iэн-кун უხერხულობა, შეცბუნება
Iэпкъ-лъэпкъ (Iэпкъ-лъэпкъыхэр)

დორბლი

არს.

კიდური

IупI (IупIэр, IупIэхэр) არს. სადავე
IупшIэ (IупшIэр, IупшIэхэр) არს. ტუჩი

IэплъэкI (IэплъэкIыр) არს. პირსახოცი

Iус (Iусыр, Iусхэр)

Iэрам (Iэрамыр, Iэрамхэр) არს. კონა

არს.

1. საკვები. 2.

Iэсагъэ (мэIасэ) დინ. გარდაუვ. გაჩუმდა

ფურაჟი

IуукIыхьагъ (IоукIыхьэ)

დინ. გარდაუვ.

გაიტანჯა

IэубытыпI

(IэубытыпIэр)

არს.

სახელური. 2. მომიზეზება

Iухъо (Iухъор) არს. ფარდა

Iэуж (Iэужыр) არს. გირაო, წინდი

Iухьэ-IукI ზედს. მრავალრიცხოვანი

Iэхъогъу (Iэхъогъур) არს. ჯოგი

Iуш (Iушыр, Iушхэр) არს. ჭკვიანი

Iэхъомбэжъый

(Iэхъомбэжъыер,

Iэхъомбэжъыехэр)

IушкIэн (IушкIэн) არს. ნაფოტი
Iушъаб (Iушъабэр, Iушъабэхэр)

არს.

Iушъхь (Iушъхьэр, Iушъхьэхэр)

არს.

ნეკა,

ნეკა

(Iэхъомбэшхор)

არს.

არს.

თითი

Iэхъомбэшху

მჭევრმეტყველი

ცერი

Iэхъуамб (Iэхъуамбэр, Iэхъуамбэхэр)

ყაყაჩო

ы-Iыгъ (е-Iыгъы)

1.

დინ. გარდამ.

ხელში

არს.

თითი

Iэхъу-лъэхъу

ეჭირა

(Iэхъу-лъэхъур)

არს.

ბორკილი

Iым-сымы შორისდ. ტიკტიკი

Iэшъын (Iэшъынэр, Iэшъынэхэр)

IыI ნაწ. არა, არ მინდა

არს.

ნაყარი (ფუტკრისა)

Iэ (Iэр, Iэхэр) არს. ხელი

Iэщ

Iэбгъу (Iэбгъу) არს. ნაჭერი

(Iэщыр,

Iэщхэр)

არს.

ბაკი

Iэбжым (Iэбжымыр) არს. მუშტი
Iэбжъан (Iэбжъанэр, Iэбжъанэхэр)

არს.
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ჩერქეზულ-ქართული ლექსიკონი

ქართულ-ჩერქეზული ინდექსი

ააბუა ы-гъэутакорэпщыгъ
ააგუგუნა пигъэIукIыгъ

ააყბედა ы-гъэIоржъорыгъ
ააყენა къыдихьыягъ

აადუღა ы-гъэпщтагъ
აავსო ы-гуагъ
აავსო ы-гъэсэигъ
აავსო зэтырихьагъ

ააყენა кIэIагъ

აავსო къыкIэбзагьIъ

ააშენა ы-гъэпсыгъ
ააშენა ы-гъэуцугъ
ააშენა дишIыхьагъ1

აავსო пигъэтэкъуагъ
აავსო ы-ушъагъ
აალაპარაკა ы-гъэгущыIагъ
აამტვერა ы-гъэутысагъ
აამუშავა зэхигъэнагъ
აამღვრია ы-гъэутхъуагъ
აანაზღაურებინა ы-гъэпщынагъ
აანთო зэкIигъэнагъ
აანთო зэхигъэнагъ
აანთო пигъэнагъ

2

ააყვირა ы-гъэпцIымэагъ
ააყირავა дигъэушъорэкIагъ
ააყროლა пигъэшъухьагъ

ააშენა ришIыхьагъ
ააშენა (მასთან ერთად) къыдишIыгъ
ააჩქარა ы-гъэгузэжъуагъ
ააჩქარა ы-гъэIэшIэхыгъ
ააჩქარა еужьырыгъ
ააჩქარა ефыжьын
ააცოცა ы-гъэIэбэлъэбагъ
ააწყო зэкIилъхьагъ

აანთო хигъэнагъ

აახმაურა пигъэIукIыгъ

აარევინა зэIыригъэшIагъ

აბა! мыст

ააფეთქა къыгъэуагъ

აბაზა абадзэ
აბაზანა ванн
აბაზანა душ

ააფორიაქა зэIишIагъ
ააფორიაქა зэIишIэжьыгъ
ააფორიაქა зэIуигъэIагъ
ააქვითინა ы-гъэпыхьагъ
ააღებინა ы-гъэIэбагъ
ააღებინა къыригъэштагъ
ააღელვა ы-гъэгуIагъ
ააღელვა зэIуигъэIагъ

აბაზი абас
აბანო бан
აბანო хьамам
აბეზარი къапкъэн
აბზინდა хъунмыгъашх
აბობოქრდა етагъэ
160

აბრეშუმი данэ

ადრე ипэум

აბრეშუმი щылэ2

ადრე нахьыпэм

აბრეშუმის ქვეშაგები дэнапI

ადრე пас

აბრეშუმის ქსოვილის სახეობა дарий

ადრე, წინათ апэм
ადრიანად жьыщэ

აბრძოლა ы-гъэзэуагъ
აბურდა зэхилъэшъуагъ

ადღვიბა уагъэ3

აბურძგნული бырац
აბძახეთი абдзах
აბძახი абдзах
აგარაკი дач

აენთო зэкIэнагъэ

აგენტი агент
აგვისტო август
აგინებინა ы-гъэубагъ
აგრარული аграрнэ
აგრეგატი агрегат
აგრესორი агрессор
აგრონომი агроном
აგუგუნდა къэбыугъ

ავანგარდი дзапэ

ადამიანი цIыфы
ადამიანურობა цIыфыгъ
ადგა теуцожьыгъ
ადგა მასთან ერთად дэтэджыгь
ადგილი пылъхьапIэ1
ადგილი чIапIэ
ადვილად тIасхъ
ადვილად სამართავი ცხენი жашIу
ადვილად შესალესი игъошIу
ადიღელი адыгэ
ადიღეური დამწერლობა адыгабзэ
ადიღეური ენა адыгабзэ
ადიღეური ლიტერატურა адыгабзэ
ადრე ащпэум
ადრე жьы2
ადრე жьэу
ადრე ипэм

ავად გახდა зигъэсымэджагъ
ავადმყოფი сымадж
ავადმყოფობა узы
ავანსი аванс
ავარჯიშა ы-гъэпсыгъ
ავდარი уае
ავენა дысы
ავი бзаджэ
ავი ябгэ
ავი კაცი джэголъэжъ
ავი სული джынапцIэ
ავიაგამანადგურებელი истребитель
ავიაცია авиация
ავიდა дэкIотэягъ
ავიდა дэкIоягъ
ავიდა дэкIыгъ
ავიდა ехъугъ
ავნო егоуагъ
ავსება гъэсэин
ავსება иуцон
ავსება ушъэн
ავტობუსი автобус
ავტომატი автомат
ავტომობილი автомобиль
ავტონომია автономия
ავტორი автор
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ავტორიტეტი авторитет
ავტოფარეხი гараж
აზატი азат
აზიზი гъэшIон3
აზნაური лIэкъолъэш
აზღუდი бгъэкIапх
ათ-ათი пшIэрыпшI

აიღო მასთან ერთად диштагъ
აიღო მასთან ერთად дыхихыгъ
აიყვანა дигъэкIоягъ
აიყვანა дищыгъ3
აიყვანა дищэягъ
აიძულა ы-гъэуцугъ
აიძულა дигъэтыгъ

ათასი мин

აიძულა къыригъэзыгъ

ათი пшIы
ათხოვნინა ы-гъэлъэIуагъ
ათჯერ пшIэ
აი джарары

აიძულა დაიძინოს ы-гъэчъыягъ
აიძულა წასულიყო тыригъэкIыгъ
აიწია ехъугъ
აიწონა зищэчыгъ

აი джары

აიხედა дэплъыягъ

აი мары

აკადემია академия
აკადემიკოსი академик
აკანკალდა къытегуIыхьагъ

აი морары
აი мырары
აი იქ модэ1
აი! маба

აკაცია акацэ
აკენკა епIэстхъыгъ

აივსო иуцуагь

აკენკა ы-уIугъ

აივსო къыкIэбзагъ
აიმღვრა зэIыхьагъэ

აკვანი кушъэ
1

აკლდამა къубэ

აინთო къыпынагъ

აკოცა ебэугъ

აინთო МашIо кэнагъ

აკოცა къебэугъ

აინთო пынагъ1

აკრძალა ы-гъэхьэрамыгъ
აკრძალვა гъэхьэрамын
აკურატულად დალაგებული тай

აირიდა пиутыгъ
აისროლა дэоягъ
აიტანა дищэягъ
აიღო дыдихыгъ
აიღო еIагъ
აიღო зэIихыгъ
აიღო кIихыжьыгъ
აიღო кIэлъырихыгъ
აიღო хэIэбагъ
აიღო (მოსავალი) Iуихыжьыгъ

ალალი гунчъэ
ალაო кIыт
ალაპარაკდა гущыIагъэ
ალაფი къонтхъ
ალაჰი алахь
ალბათ арыщтын
ალბათ енэгуягъо
ალბომი альбом
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ალერსიანი гушIубзыу
ალერსიანი нэгушIу

ამოარჩია მასთან ერთად дыхэдагъ

ალერსიანი пэщх-нэщх

ამოაყვანინა дыригъэхыгъ

ალესა ы-гъэчаныгъ
ალესა къыдидзагъ

ამოგლისა кIицIэлыгъ

ალესა ы-лъыгъ

ამოგლიჯა къыдитхъыгъ

ალესილი лъыгъэ1
ალესილია лъыгъэ

ამოაღებინა дыригъэхыгъ

ამოგლიჯა дэжагъ
ამოგლიჯა къыхичыгъ

2

ამოგლიჯა кIоцIитхъыгъ

ალესილია пылъыкIыгъ

ამოგლიჯა ричыгъ

ალმაცერად შეხედა ебагъ

ამოგლიჯა хичыгъ

ალოკა ибзэягь

ამოვარდა дэзыгъ

ალუბალი фыщын

ამოვარდა къыIузыгъ

ალუბალი чэрэз

ამოვარდა кIоцIызыгъ

ალუჩა пхъэгулъ

ამოვარდნა кIоцIызын

ამ ზამთარს мыкI

ამოვარდნილი дэзыгъэр

ამაო пкIэнчъэ

ამოვიდა (ცომი) къэтэджыгъ

ამაყობდა гушхуагъэ
ამბავი къэбар

ამოვსებული дэгуагъ3

ამბავი наIо

ამოთხარა дитIыкIыгъ

1

ამბავი хъэбар
ამგვარად арэу
ამგვარად аузэ
ამგვარად аущтми
ამგვარად джаущтау
ამდგარიყო тыригъэкIыгъ
ამის გამო арышъ
ამიტომ арыти
ამიტომ джарары
ამოაგდო къырифыгъ
ამოავლო пигъэчъыгъ
ამოათრია кIоцIихыгъ
ამოათრია хихыгъ
ამოათხრევინა ригъэтIыгъ
ამოარჩია дыхихыгъ

ამოვსებულია изыбзагъ
ამოთხარა диутыгъ
ამოთხარა ы-тIыгъ
ამოთხრა фитIын
ამოიბოყინა жэкъугъэ
ამოიდო къыдикуагъ
ამოიღო дихыгъ
ამოიღო къырихыгъ
ამოიღო къыхигъэкIагъ
ამოიღო кIоцIихыгъ
ამოიღო хихыгъ
ამოიძრო Iуичыгъ
ამოკერა идыкIыгъ
ამოკერა хидагъ
ამოსვლა кIысэн
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ამოსვლა (მზისა) къыкъокIын

ამტანი зызыщыIагъэр

ამოტეხა епцагъ

ამუშავდა зэкIэнагъэ

ამოტეხვა пцын
ამოტუმბა кIищыгъ

ამღვრევა гъэутхъон
ამღვრეული, გაფუჭებული зэIыхьагъэ3

ამოტუმბვა кIищын

ამყოფა дигъэсыгъ

ამოტუმბულია кIэщыгъ

ამშენებელი фэзышIыгъэр2

ამოუთხარა фитIыгъ

ამხანაგი ныбджэгъу

ამოღება дихын

ან е

ამოღება кIоцIихын

ანაზღაურება гъэпщынэн
ანბანი алфавит
ანგარიში лъытакIэ

ამოღებულია жэдэхыгъ
ამოყვინთა къыхэугъ3
ამოყვინთა къычIэугъ
ამოშრა ижъукIыгъ
ამოშრობა ижъукIын
ამოცანა пшъэрылъ
ამოწერა дитхыкIыгъ
ამოწვა хигъэстыкIыгъ
ამოწმინდა дэлъэкIыхьагъ
ამოწმინდა илъэкIыхьагъ
ამოწოვა кIоцIишъугъ
ამოწყდა дэлIыкIыгъ
ამოჭრა მასთან ერთად дыхибзыкIыгъ
ამოჭრილი лэдэх
ამოხია дитхыгъ
ამოხია къыдитхъыгъ
ამოხრახნა пигъэчэрэзыкIыгъ
ამპარტავანი пагэ
ამჟავდა пышIоIухьагъ
ამრიგად аузэ
ამრიგად джаузэ
ამრიგად джаущтэу
ამრიგად мощтэу
ამტანი бэщэч
ამტანი егъэн

ანგარიში хьисап1
ანდაზა гущыIэжъ
ანდერძი осыет
ანთება кIэнэн
ანკარა псыбл
ანკესი жэлый
ანკესი къарышъу
ანკესი пцэкъэнтф
ანკესის ნაკეცი жэлый
ანკეტა анкет
ანონიმური анонимнэ
ანტენა антеннэ
ანცი джэгул
ანწლი пырамыбжь
აპკი нэIус
აპრილი апрель
არ მინდა IыI
არა ихьау
არა хьау
არა IыI
არაკეთილმოსურნე джагъ
არაჟანი щатэ
არასოდეს егъэшIи
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არასოდეს загъорэ

ასე джаущтау

არასოდეს ныбжьи

ასე зэу

არასწორად къонцIэу

ასე რომ джарары

არაფერი зыпари

ასვლა дэкIоен

არაფერი зыци

ასვლა дэкIын

არაფერია фэIуагъ2

ასი шъэ

არაყი аркъ
არაყი зэмзэм

ასიამოვნა егопагъ

არენა тамбыр
არიდებული пиутыгъэр
არიდებულია кIэутыгъ

ასისტენტი ассистент
ასკილი хьэкъужъ
ასლი гъэтхэщ
ასლი копие

არითმეტიკა хьисап2

ასპირანტი аспирант
ასტროლოგი жъогъуаплъ

არმია армие
არმია дзэ

ასფალტი асфальт
ასწავლა къыгъэсагъ

არსებითი სახელი пкъыгъуацIэ

ასწავლა къыригъэшIагъ

არქივი архив
არყი пхъэфы

ასწავლა ригъэсагъ2

არყის ხე пхъэфы

ასწია ы-гъэлъэягъ
ასწია ы-гъэIагъ
ასწია дихьыягъ

არიერგრადი дзакIэ

არყისხე мыстхъэ
არშია Iудэ
არშინი аршын
არწივი бгъэ3
არწივის თვალი бгъанэ
არხარხი псыIэрыщ
არხევს ы-гъэсысыгъ
არხი канал

ასწავლა მასთან ერთად дигъэсагъ

ასწია дишIэягъ
ასწია дищэягъ
ასწია диIэтэягъ
ასწია, ააყენა ы-гъэтэджыгъ
ასხლტა пылъэтыгъ
ატაკა едысыгъ

ასაკი ныбжь

ატარა зэрихьагъ

ასანთი мэшIощыхъу

ატარა зэрищагъ

ასანთი сырныч

ატარებინა дигъэлъыгъ

ასე арэу
ასე аущтми
ასე джау

ატკინა ы-гъэгуIагъ
ატკინა ы-гъэузыгъ
ატლასი алтэс
ატრია лапшэ

ასე джаузэ

165

აული къуадж

აქტი акт
აქტივი актив
აქტუალურია игьуагъ

აული чылэ

აქშა! щыу

აულის მცხოვრებნი къуадж

აქცენტი акцент
აქციონერი зэIэхьэгъу

ატრიალა მასთან ერთად диIонтIагъ
აუვსო фиушъагъ

აურზაური бырсыр
აურზაური жъот
აურია ы-гъэутхъуагъ
აურია зэхигъэкIокIагъ

აღება техын1
აღებინა къэжыгъ

აურია зэхилъэшъуагъ

აღელვება гъэгуIэн
აღვირი шхо

აურია зэIигъэхьагъ

აღვირს მოსწია ежэдэуагъ

აუშვა питIэтыкIыгъ

აღზარდა ы-гъэсагъ
აღზარდა дэлэжьагъ

აუჯძანყდა пэтэджыгъ
აფეთქდა къэуагъ

აღზარდა къыгъэсагъ

აფეთქება къэон

აღზარდა ы-лэжьыгъ

აფთიაქი аптек
აფიშა афиш
აფრენა лъэтэн

აღზარდა пIуагъэ
აღზრდა лэжьын

აფრინდა быбетагъэ
აფუვდა къэтэджыгъ

აღზრდა пIун

აფხაზი абхаз
აფხაზური абхаз
აფხიკა рищыгъ3

აღთქმა тхьэлъанэ

აქ мыщ

აღმართა дэгъэзыягъо

აქა-იქაა зэпэзырызых

აღმზრდელი дае2

აქანავა ы-гъэхыягъ
აქანავა фигъэхъыягъ

აღმოსავლეთი къокIыпIэ

აქანავებს ы-гъэсысыгъ
აქედან мыдыкIэ

აღმოცენდა ы-гъэкIысагъ
აღმოცენება кIысэн

აქეთ мыдыкIэ
აქეთ мыдэ
აქვითინება гъэпыхьан
აქვიტი гъэужы
აქლემი махъушэ

აღზრდა ы-пIугъ
აღზრდლი пIур
აღიარა еуцолIэжыгъ
აღიარება еуцолэжын

აღმოჩნდა къычIэкIыгъ

აღნიშნავს კაკუნს гъуаргъу
აღნიშნავს რეკვას чау
აღნიშნავს ტკაცუნს жъгъанч
აღნიშნავს ხმაურს кIыкъ
აღსრულება зэрихьан
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აღწერა зэкIитхыхьагъ

აწარმოა къышIыгъ

აღჭურვა къыузэндыгъ

აწევა гъэлъэен
აწევა гъэIан
აწევა Iатын

აყენება кIэIэн
აყეფა ы-гъэхьэкъугъ
აყვირდა къэбыугъ
აყვირდნენ зэрэгъэкууагъэх
აყიდინა къыригъэштагъ
აშვერილად зэдэбы
აჩეჩა ы-гъэутакорэпщыгъ
აჩვენა ы-гъэлъэгъуагъ
აჩვენა зыригъэлъэгъугъ
აჩუქა етагъ
აჩუქა къетагъ
აჩუქა къыринагъ
აჩუქა къыритыгъ
აჩუქა къыфишIыгъ2
აჩუქა ритыгъ
აჩუქა тагъэ
აჩუქებინა ы-гъэтагъ
აჩქარდა дэпсынкIагъ
აჩქარდა дэтхъытхъыгъ
აჩქარდა епсынкIэкIыгъ
აჩქარდა ехъыжъауагъ
აჩქარება хъыжъэн
აცეკვა ы-гъэуджыгъ
აცეკვა къыригъэшIэн
აცემინა ригъэуагъ
აცემინა тыригъэугъ1
აცილებდა кIыгъугъ
აცოცხლა чIигъэсыгъ
აცხოვრა ы-гъэпсэугъ
აცხოვრა дигъэсыгъ
აძვრა ицIэнлъагъ
აძვრომა дэтхъон

აწევა, აყენება гъэтэджын
აწეწა ы-гъэтхъыгъ
აწეწა ы-гъэубэрэцыгъ
აწეწა зэхилъэшъуагъ
აწივლა ы-гъэпцIэугъ
აწივლება гъэпцIэун
აწონა диутагъ
აწუწუნა гъэпцIэун
აწუწუნება ы-гъэпцIэугъ
აწყობილი зэкIилъэкIагъ
აჭამა ы-гъэшхагъ
აჭამა къыгъэшхагъ
აჭამა მასთან ერთად зыдигъэшхагъ
აჭედვა кIэIулIэн
აჭიდავა ы-гъэзэуагъ
ახალგაზრდა кIалэ
ახალგაზრდა кIэлакIэ
ახალგაზრდა сабый
ახალგაზრდა хъупхъэ
ახალგაზრდა კაცი кIалэ
ახალგაზრდობა кIэлэгъу
ახალგაზრდობა кIэлэ-гъуал
ახალი кIэ1
ახალი სიტყვა гущыIакIэ
ახალი წელი гъакIэ
ახალი წელი илъэсыкI
ახალი ხორცი лыкIэ
ახალწვეული дзакIо
ახვნევინა მასთან ერთად дигъэжэугъ1
ახლა джыдэд
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ახლა джыры

ბაკი Iэщ

ახლავე джырапшIэ

ბალახი панэ

ახლახან джырэблагъ

ბალახი уцы

ახლო благъэ2
ახლო ნაცნობი пыщэгъу

ბალახის სახეობა гулъы
ბალახის სახეობა жьыгьэшъуй

ახლობელი благъэ1
ახლომახლო пэблагъ

ბალიში шъхьант

ახლოს гъунэгъу
ახლოს пэблагъ
ახლოს пэIагъу

ბამბუკი бамбук
ბამბუკი шамбыр
ბამბუკი щамбыр

ახტა дэпкIэягъ

ბანა гъэпскIын
ბანაკი лагерь

აჯანყდა зыкъиIэтыгъ

ბანდიტი техакIо

აჰ ахь
აჰა! ма

ბანი мэкъэхъу

ბაბუა атэжъ
ბაბუაწვერა къэраб

ბანკი банк
ბანქო карт

ბაგა яслъ

ბანჯგვლიანი бырац
ბარათი карточкэ

ბაგე Iуп

ბარბაცა джэрыуакIу

ბაგირი канат

ბარბაცებდა исысыхьагъ

ბაგირი кIэпсэшху

ბარბაცებდა кIэсысыхьагъ

ბადე хъытыу

ბარბაცი исысыхьан

ბავშვი кIэлэцIыкIу

ბარგი багаж
ბარგი IапI

ბავშვი лъфыгъэ
ბავშვი сабый

ბარვა гъэтIэн
ბარი чIыох

ბავშვი сабыигъу

ბარძაყი ко

ბავშვობა кIэлагъ

ბარჯი пэгопч

ბაზა баз
ბაზარი бэдзэр
ბაზი чIыбжь

ბასრი папцIэ

ბაზრობა ермэлыкъ

ბატკანი шъынэ

ბაირამი берам
ბაირამობა берам
ბაირაღი быракъ

ბატონობა тетыгъо

ბავშვი наныу

ბასრი чан2
ბატი къаз

ბაფთი лент
ბაქია гъакъ-щакъ
168

ბაქია жьыгъэбыу

ბეჭედი тхьагъу

ბაქია хъахъ

ბეჭედი Iалъын

ბაქიობა гъакъ-щакъ
ბაღი сад

ბეჭი блэбгъу
ბეჭი къазгъыр

ბაღლინჯო пхъацI

ბეჯითად зэрилъэкIэу

ბაყაყი хьантIаркъу

ბზე фыркъу

ბაწარი кIэпсэжъый

ბზენარევი ალიზი саман

ბებერი ვაცი ачъэжъ
ბებერი ცხვარი мэлыжъ

ბზიკი къэцгъуан

ბებიის მამა пIашъ

ბიბლიოთეკა библиотек
ბილეთი билет
ბილიკი лъагъу

ბებრუხანა ныожъы

ბინა квартир

ბედმა გაუღიმა дигъэзыягъ

ბინა фэтэр

ბედმა გაუღიმა ехъулIагъ

ბინდი, ბინდბუნდი пчап

ბედმა გაუღიმა тефагъ3

ბინი кIалэ

ბედმა გაუღიმა тырихьагъ2

ბინოკლი нэрыплъ

ბედნიერება гушIуагъо
ბედნიერება гушIуаф
ბედნიერება насып

ბინტი бинт
ბისკვიტი кIэнкIэхьалыу

ბებია нэнэжъ

ბედნიერი мафэ2
ბევრი бэ
ბევრი хъущ

ბიძა анэш
ბიძა атэш
ბიძაშვილი анэш
ბიჭი кIэлэжъ

ბელადი вождь
ბერიკა джэгуакIу

ბიჯგი кIэгъэкъон

ბერკეტი бэмб
ბერკეტი пхъэщэпс

ბლაგვი пако

ბერტყვა пигъэтэкъун

ბლაგვცხვირა пако

ბერწი бгъэ4
ბესლინელი бэслъыный
ბესლინური დიალექტი бэслъыныябз
ბეღელი хьамбар

ბლანტი пкъые

ბეღურა бзыу
ბეშმეთი къэптан

ბნელი шIункI

ბეჭედი мыхъур

ბოზა бахсымэ

ბლაგვი къыгъэ4
ბლაგვცხვირა паго3

ბლოკნოტი блокнот
ბნელი къуапцIэ
ბნელი мэзахэ
ბობოქარი ор
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ბოზა шъуатэ

ბრინჯაო джэрз

ბოთლი апч
ბოთლი бустылк
ბოიკოტი გამოუცხადა ы-гъэхьэрамыгъ
ბოიკოტირება гъэхьэрамын
ბოლი Iугъу

ბრინჯი пындж

ბოლო аужыпкъ
ბოლო пакIэ

ბრუნავდა ехьэкIо-бгъукIуагъ

ბოლოკი бэлыдж
ბოლოსდაბოლოს икIэмыкIэм
ბორა гъудэ
ბორბალი кушэрэхъ
ბორბალი щэрэхъ
ბორკილი щэлъахъ
ბორკილი Iэхъу-лъэхъу
ბოროტება е
ბოროტება лые2
ბოროტი бзаджэ
ბოროტი ябгэ
ბორში борщ
ბორცვი бгы
ბოსელი чэмэщ
ბოსკილი лъэхъу1
ბოსტანი хатэ
ბოსტნეული хэтэрыкI
ბოღმა гухьэгужъ
ბოშა цыджан1
ბოძი пкъэу
ბოძი хатIэ
ბჟედუღეთი бжъэдыгъу
ბჟედუღი бжъэдыгъу
ბრაგვანის ხმა жъах
ბრალი лажь
ბრახუნის ხმა дым

ბრმა нэшъу
ბრტყელი тешъо
ბრტყელი ქვა, რომელზეც ნაყავენ
мыжъобгъу

ბრუნვა къечъэкIын
ბრუნვა დაიწყო къэчэрэгъугъ
ბრძანება приказ
ბრძოლა бэнэн
ბრძოლა езэон
ბრძოლა зэон
ბრძოლა къебэнын
ბრძოლის დრო бэнэгъу
ბრწყინვა цIыун
ბუ тыгъурыгъу
ბუდე набгъо
ბუზი бадзэ
ბუზიყლაპია Iукъэ
ბუზსარეკი цукIэ
ბულული амбат
ბუნაგი бы
ბუნაგი гъуан
ბუნაგი гъурбы
ბუნაგი мышъэбы
ბუნება природ
ბურბუშელა пхъэупсаф
ბურთი пIырагу
ბურუსი пщэс
ბუტბუტი гъыбщыб
ბუქი оешху
ბუქი фыртын
ბუქი хъот
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ბუღა быгъу
ბუჩქი гъурц
ბუჩქი куанд

გაათბო ы-гъэжъугъ
გაათეთრეს зэдагъэлагъ

ბუჩქი шъхьанд

გაათრია пигъэукIорэикIыгъ

ბღავილი гъогын
გა(და)წმინდა ы-лъэкIыгъ2

გაათრია пилъэшъугъ

გაათოხნინა ригъэтIыгъ

გა(მო)ზარდა щихъугъ
გა(მო)ზრდა пыхъон
გააბედნიერა ы-гъэтъэжьыгъ
გააბედნიერა ы-гъэунагъ
გააბრაზა ы-гъэгубжыгъ
გააბრუნა ы-гъэчъэхъугъ
გააბრწყინა ы-гъэлыдыгъ
გააგდებინა хигъэзыгъ
გააგდო дигъэзыкIыгъ
გააგდო дифыгъ

1

გააგდო къыдифыгъ

გაათხრევინა ы-гъэтIагъ
გაათხრევინა ригъэтIагъ
გააკეთა ы-гъэхъагъ
გააკეთა ы-гъэхъугъ
გააკეთა ы-гъэцэкIагъ
გააკეთა дишIыгъ
გააკეთა къыгъэхъагъ
გააკეთა სვლა (ჭადრაკში) кощыгъэ
გააკრიტიკა пыуагъ
გაალამაზა ы-гъэдэхагъ
გაალეწინა дигъэгугъ

გააგდო чIифыгъ

გაამაგრა ы-гъэпытагъ
გაამამაცა ы-гъэлIыгъ
გაამარგვლინა гъэпкIагъ2
გაამასხარავა кIэнэкIагъ

გააგდო მასთან ერთად дырифыгъ

გაამგზავრა тыригъэсыгъ

გააგემრიელა ы-гъэIэшIугъ
გააგზავნა ы-гъэкIуагъ
გააგზავნა ы-гъэхьыгъ
გააგზავნა ы-гъэхьэкъугъ
გააგორა ы-гъэукIорэигъ
გააგრძელა ы-гъэкIыхьагъ1
გააგრძელა ы-укъудыигъ

გაამდიდრა ы-гъэунагъ
გაამზადა къыузэндыгъ

გააგდო къырифыгъ
გააგდო кIэлъифыгъ

გაადვილა ы-гъэпсынкIагъ2
გაადიდკაცა ы-гъэлъэрыхьагъ
გაადნო зэхигъэчъыхьагъ

გაამყარა ы-гъэпытагъ
გაამწყემსა ы-гъэIэхъуагъ
გაამხიარულა ы-гъэчэфыгъ
გაამხნევა ы-гъэгушхуагъ
გაანადგურა ы-гъэпъэпхъагъ
გაანადგურა ы-гъэутысагъ
გაანადგურა зэтыригъэзыгъ
გაანადგურა зэхиукIагъ

გაავლო хигъэтхъыгъ

გაანადგურა ригъэстыхьагъ

გაავრცელა ы-гъэIугъ
გაავრცელა зэрихьагъ

გაანათა ы-гъэнэфыгъ
გაანათა дигъэпсыгъ2

გაავსო диубагъ

გაანათა къепсыгъ
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გაანათა къипсагъ

გააფუჭა зэщигъэкъуагъ

გაანათა къопсагъ

გააფუჭა зэIигъэхьагъ

გაანათა тепсагъ1

გააფუჭა пигъэшъухьагъ

გაანათა შიგნით дигъэпсагъ

გააფუჭა მასთან ერთად дэкIодыгъ

გაანაწილა фихъугъ

გააქილიკა кIэнэкIагъ

გაანაწილა მასთან ერთად дигощыгъ

გააქცია ы-гъэчъагъ
გააღარიბა зэтыригъэзыгъ

გაანდო ы-гъэткIугъ
გაანებივრა ы-гъэсэхъуджагъ
გაანებივრა ы-гъэутэшъуагъ
გაანებივრა ы-гъэшIуагъ
გაანებივრა ы-гъэшIыкIэягъ
გაანიავა зигъэжыбгъэуагъ
გაანოყიერა ы-гъэшIугъ
გააოფლიანა ы-гъэпкIэнтIагъ
გააპენტინა дигъэтхъыгъ

გააღიზიანა ы-гъэпагъ
გააღო зэтырихыгъ
გააღო зэтыричыгъ
გააღო зэIуихыгъ
გააღო მასთან ერთად дыIуихыгъ

გააპრიალა ы-гъэцIыугъ
გაარეცხინა дигъэгыкIагъ

გააყინინა ы-гъэпIыкIагъ
გააშავა ы-гъэушIуцIыгъ
გააშეშა ы-гъэкъыгъ
გააშრო ы-гъэгъугъ
გააშრო ы-гъэчъэпхъыгъ
გააშრო дигъэгъукIыгъ

გაარჩია зэхихыгъ

გააჩერა къыдигъэуцугъ

გაასროლინა дигъэугъ

გააჩერა къыубытыгъ

გაასროლინა дигъэукIыгъ

გააჩერა къыуфагъ

გაასროლინა къыдигъэуагъ

გააჩინა лъфагъэ1

გაასულელა ы-гъэделагъ
გაასულელა ы-гъэкъыгъ
გაასულელა ы-гъIулагъ
გაასუფთავა ы-гъэкъэбзагъ
გაასუფთავა фиупсыгъ

გააცამტვერა ы-гъэутысагъ
გააცივა ы-гъэплъыкъуагъ
გააცივა ы-гъэучъыIугъ
გააცილა ы-гъэкIотагъ
გააცილა дэкIотагъ

გაასწორა къыузэнкIыгъ

გააცილა მასთან ერთად дигъэкIотагъ

გაასწრო къишъыгь
გაატანინა дригъэхыгъ

გააცურა ы-гъэделагъ
გააცურა дигъэделагъ

გაატარა хигъэтхъыгъ

გააცურა ригъэсыгъ2

გაატყავეს зэдытырахыгъ

გააცხელა ы-гъэстырыгъ
გააცხელა ы-гъэфэбагъ
გააძვირა ы-гъэльэпIагъ
გააძლიერა ы-гъэлъэшыгъ

გააპო зэгуиутыгъ

გააუბედურა ы-гъэунэхъугъ
გააფუჭა ы-гъэIодыгъ
გააფუჭა екIыгъ
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გააძნელა ы-гъэулэугъ
გააძღო ы-гъэсэигъ
გააძღო ы-гъэшхэкIыгъ
გააწეწინა дигъэтхъыгъ

გაბრაზდა зэкIэнагъэ

გააწყო ы-гъэпсыгъ
გააწყო зэригъэпэшыгъ

გაბრაზდნენ зэрэгъэгубжыгъэх

გააწყო (სუფრა) дызэригъфагъ
გააჭენა еущъыгъ
გააჭენა зэрифагъэ
გააჭუჭყიანა ы-уцIэпIыгъ

გაბრაზდა къебгъагъ
გაბრაზდა къыфилъыгъ
გაბრაზდა მასთან ერთად дэгубжыгъ
გაბრაზდნენ зэфэгубжыгъэх
გაბრაზება гукъан
გაბრაზება ебгъэн
გაბრუნდა зыкъызэригъэзэкIыгъ

გააჭუჭყიანა მასთან ერთად диушIоигъ

გაბრუნება гъэчъэхъун
გაბრწყინდა жъыугъэ

გაახალგაზრდავდა зигъэкIэлагъ

გაბრწყინება жъыун

გაახარა ы-гъэгушIуагъ
გაახარა фигъэчэфыгъ

გაბუტვა зигъэгусэн

გაახედა дигъэплъагъ

გაგდება тефын

გაახვია ы-гъэлъэрэзагъ
გაახვია ы-гъэчэрэзыгъ
გაახვია диблагъ
გაახლა ы-гъэкIэжьыгъ
გაახლება гъэкIэжьын
გაახმო ы-гъэгъугъ
გაახსენა къыгъэкIыгъ2
გაახურა ы-гъэплъыгъ
გააჯავრა ы-гъэгубжыгъ
გაბედა зэхипхъэнкIагъ
გაბედნიერება гъэтынчын
გაბედნიერება гъэунэн
გაბედული батыр
გაბედული гушхо
გაბერა ы-гъэпщыгъ
გაბერვა гъэпщын
გაბერვა кIытэн
გაბრაზდა гусагэ
გაბრაზდა ы-гъэцыхагъ
გაბრაზდა ебгъагъ

გაგანიერდა зэIыкIыгъ
გაგდებული тефыгъ
გაგზავნა гъэкIон
გაგზავნა ы-гъэкIуагъ
გაგზავნა гъэхьын
გაგზავნა შუამავლად ы-гъэлIыкIуагъ
გაგიჟდა зэкIокIыгъэ
გაგიჟება зэкIокIын
გაგლეჯილია зэтетхъыгъэ
გაგლიჯა зэкIиутыгъ
გაგლიჯეს зэдаутыгъ
გაგორება гъэукIорэин
გაგრძელდა зэхэтыгъ
გაგუდვა ипыхьан
გადააბა зэпигъэщагъ
გადააბა зэпиблагъ
გადააბა зэтырипхагъ
გადააბა зэхиблагъ
გადააბიჯა ебэкъон
გადააბიჯა ебэкъуагъ
173

გადააბრუნა ы-гъэушъорэкIыгъ
გადააბრუნა диуIубагъ

გადაახვია зэпипхыкIыгъ

გადააბრუნა зэпыригъэзагъ

გადაახტუნა ы-гъалъагъ
გადაახტუნა дигъэпкIагъ1

გადააბრუნა зэригъэзэкIыгъ

გადაბარგდა кощыгъэ

გადააბრუნა зэридзэкIыгъ2

გადაბუგა მასთან ერთად дэупэрэбжьагъ

გადააბრუნა къызэпригъэзагъ

გადაგდება дзын

გადააგდებინა ригъэдзыгъ

გადაგდება идзын

გადააგდო дигъэфаг

გადაგორება пыгъэукIорэикIын

გადააგდო зыщидзыгъ
გადააგდო иуагъ1

გადადო ы-гъэтIылъыгъ
გადადო гъэтIылъын
გადადო зэкIихьажьыгъэ

გადააგდო къыдидзыгъ

გადავიდა зэпичыгъ

გადააგდო къыхэугъ2

გადავიდა зэпырыкIыгъ

გადააგდო кIэлъыридзыгъ

გადავიდა икIыгъ

გადააგდო кIэлъыуагъ

გადათარგმნა зэридзэкIыгъ1

გადააგდო пидзыгъ

გადათხარა зэпитIыкIыгъ

გადააგდო чIидзыгъ

გადაიკითხა зэхиджыхьагъ

გადააგდო მასთან ერთად дыдидзагъ

გადაინაცვლა дэкощыгъ

გადააგორა пигъэукIорэикIыгъ

გადაიტანა зищыIагъ

გადაადგილდა кощыгъэ

გადაიტანა зэпыридзыгъ

გადაადგილდა кIотагъэ

გადაიტანა зэпырихыгъ

გადაადგილება кощын

გადაიტანა къыдидзагъ

გადაადგილება кIотэн

გადაიტანა къыдилъэгъугъ

გადაავლო кIигъэуагъ

გადაიტანა къырихыгъ

გადაათრია зэпырилъэшъугъ

გადაიტანა къырищагъ

გადააკრა ы-гъэпэтагъ
გადააკრა къыутыгъ

გადაიტანა техъыкIыгъ

გადაასწრო къишъыгь

გადაიყვანა зэпырищыгъ

გადაასხა кIигъэуагъ

გადაიყვლიფა кIэлъэкIыхьагъ

გადაასხა მასთან ერთად дыхикIагъ

გადაიხადა фитыгъ

გადაატრიალა ы-гъэушъорэкIыгъ
გადააფარა тырихъуагъ

გადაიხადა მასთან ერთად дитыгъ3

გადააჭარბა ебэкIыгъ

გადაკერება къыдын

გადააჭარბა елъэрыхьэкIыгъ

გადაკვრა гъэпэтэн

გადააგდო зэпыридзыгъ

გადაიფიქრა кIэгъожьыгъ

გადაიხეხა кIэлъэкIыхьагъ
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გადაკვრა ибзэн

გადატყდა зэпыкIыгъ

გადაკითხვა кIиджыкIыжьын

გადატყდა зэпыутыгъ

გადაკრული ибзагъ

გადაუვიდა кIэрыкIыгъ

გადაკრულია ибзагъэ

გადაუფრინა къытебыбагъ

გადარეკა зэпырифыгъ

გადაუჭრა зэпибзыгъ

გადარჩა къелыжьыгъ

გადაუხურდავა фиукъуагъ

გადარჩა къыкъонагъ

გადაფიქრება кIэгъожьын

გადარჩევა зэхэшыпыкIын

გადაღვარა მასთან ერთად дырикIутыгъ

გადარჩენა къыкъонэн

გადაღობა зэпигъэIыгъ

გადარჩეული зэхэшыпыкIыгъэ

გადაშალა зэгуихыгъ

გადასასვლელი дэкIыгъо

გადაშალა зэдихыгъ

გადასასვლელი икIыпIэ

გადაშალა зэридзэкIыгъ3

გადასაფარებელი тепхъо

გადაცურა ысыкIыгъ

გადასაფარებელი техъо

გადაცურა исыкIыгъ

გადასახადი налог

გადაცურვა исыкIын

გადასახლდა кощыгъэ

გადაცურვა исыкIын

გადასახლება кощын

გადაწერა кIитхыкIыжьыгъ

გადასვლა икIын

გადაწერა кIэтхыкIыжьын

გადასვლა кIэрыкIын

გადაწერილია кIэтхыкIыжьыгъ

გადასინჯვა зэхэшыпыкIын

გადაწვა дэупэрэбжьагъ

გადასინჯული зэхэшыпыкIыгъэ

გადაწვა зэпистыкIыгъ

გადასროლა идзын

გადაწვა зэхигъэстыхьагъ

გადასცილდა кIэрыкIыгъ

გადაწყვიტა тыриубытагъ2

გადასწია зэIуищэигъ

გადაწყვიტა ы-ухыгъ

გადატანა пилъэгъон

გადაწყვიტა მასთან ერთად дишIыгъ

გადატანა техъыкIын

გადაჭარბება къехъун

გადატანითი ехьщырагъу

გადაჭარბება къыригъэхъун

გადატეხა зэгуичыгъ

გადაჭიმული ибзагъ

გადატეხა зэпикIыгъ

გადაჭრა зэпигъэчъыгъ

გადატეხვა зэпыкIын

გადაჭრა зэпиупкIыгъ

გადატიხვრა пышIыкIын

გადაჭრა зэпиутыгъ

გადატიხრა зэпиутыгъ

გადაჭრა зэпичыгъ

გადატრიალება гъэушъорэкIын

გადაჭრა зэхиупкIыгъэ
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გადახარა ригъэбагъ

გადმოხტა ипкIыгъ

გადახერხა зэпиупкIыгъ

გადმოხტა ихъушъутыгь

გადახერხა зэпихыгъ

გადმოხტა къелъагъ

გადახია зэпитхъыгъ

გადმოხტომა ипкIэн

გადახნა кIижъукIыжьыгъ

გადმოხტომა къелъэн

გადახრა ебэн

გადნა къэжъугъ

გადახტა дэпкIагъ
გადახტა елъагъ

გადნობა гъэткIун
გაედინა кIэчъыгъ

გადახტა ипкIэжьыгъ

გაეკიდა ефыжьын

გადახტა лъагъэ

გაემართა къытекIыгъ

გადახტა пкIагъэ

გაემგზავრა дэкIыжьыгъ

გადახტა მასთან ერთად делъагъ

გაემგზავრა зигъэлIэжьыгъ

გადახტომა ипкIэн

გაემგზავრა кIуагъэ

გადახტომა пкIэн3

გაექანა илъыгъ3

გადახტუნება гъэлъэн
გადენა дифыгъ4

გაექანა къыфилъыгъ

გადმოაგდო къыдзыгъ

გაეცნო енэIосагъ

გადმოაგდო къыридзыгъ

გაეხარდა къэгушIуагъ

გადმოაგდო тыридзыгъ

გაეჯიბრა енэкъокъугъ

გადმოვარდა къыIузыгъ

გავიდა щышIагъ

გადმოიღვარა икIутыгъ

გავლენა фэхъу

გადმოიყარა итэкъугъ

გავრცელება зэрихьан

გადმოტვირთა къырихыгъ
გადმოუვარდა პირიდან жэдэзыгъ

გაზარდა ы-гъэкIыгъ
გაზარდა къыгъэкІыгъ1

გადმოღვრა икIутын

გაზარდა фипIугъ

გადმოყარა дигъэтакъугъ

გაზარდა фихъугъ

გადმოყარა дитэкъугъ

გაზარდა щихъугъ

გადმოყარა къыридзыгъ

გაზაფხული гъатхэ
გაზაფხულის დასაწყისი гъэтхапэ
გაზეთი газет
გაზი газ
გაზი Iадэ

გადმოყარა къырижъыгъ
გადმოყარა ридзыгъ
გადმოყარა ритэкъуагъ
გადმოყრა итэкъун
გადმოცემა къэбарыжъ

გაექანა филъыгъ1

გაზომა къышыгъ
გაზომა пишыкIыгъ
176

გაზომა მასთან ერთად дишыгъ

გაიგუდა ипыхьагъ

გაზომვა къышын

გაიელვა къыхэцIыукIыгъ

გაზრდა къэкIын

გაიელვა къэшIэтыгъ

გაზრდა кIыл

გაიზარდა зэхэкIыхьагъ

გაზრდა хэхъон

გაიზარდა къикIагъ

გაზრდილი гъэкIыгъэ

გაიზარდა къыдэкIагъ

გათავისუფლებულია итIупщыхьагъ

გაიზარდა къытекIагъ

გათავხედდა მასთან ერთად

გაიზარდა къыхэкIагъ

дэутэшъуагъ

გათალა къыригъэукъэбзыгъ
გათალა къыупсыгъ
გათბა зигъэфэбыгъ
გათბობა

зигъэфэбэн

გათელა диугъ
გათელვა гъэпцIэн
გათელილი гъэпцIагъэ2
გათიბა ы-упкIагъ
2

გათრევა пыгъэукIорэикIын
გათრევა пылъэшъун
გათხარა дэтIыхьагъ
გათხოვება дэкIон
გათხრილი дэтхъугъ2
გაიარა кIоцIырыкIыгъ
გაიარა кIэкIыгъ
გაიარა пхырыкIыгъ

გაიზარდა къыхэхъухьагъ
გაიზარდა къышIокIагъ
გაიზარდა къэкIыгъ
გაიზარდა кIыгъэ
გაიზარდა пыкIагъ
გაიზარდა пыхъуагъ
გაიზარდა хэхъуагъ
გაიკვირვა ы-гъэшIэгъуагъ
გაიმარჯვა дигуагъ
გაიორთქლა зигъэкIытагъ
გაიპარსა къыупсыгъ
გაიპარსა მასთან ერთად диупсыгъ
გაიპო зэгозыгъ
გაიპო зэголэтхъыгъ
გაირბინა ы-чъыгъ
გაირღვა къэтIэпIыгъ

გაიბარდა зэхэкIыхьагъ

გაისმა ы-гъэIугъ
გაისროლა ы-гъэуагъ
გაისროლა деокIыгъ

გაიბერა кIытагъэ

გაისროლა дэугъ

გაიბზარა чагъэ

გაისროლა дэукIыгъ

გაიბრწყინა лыдыгъэ

გაისროლა иукIыгъ

გაიბუტა зигъэгусагъ

გაისროლა къыгъэуагъ

გაიგო къыщрыIуагъ

გაისროლა къыдигъэуагъ

გაიგო къыгъэунэыфгъ

გაისროლა къыдэуагъ

გაიგონა зэхихыгъ

გაისროლა къыхэугъ1

გაიარა щышIагъ
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გაისროლა кIэлъыуагъ

გაიცვითა лэжьагъэ2

გაისროლა уагъэ2

გაიცინა къэщхыгъ

გაისროლა მასთან ერთად диуагъ3

გაიწელა зэIыцIэнлъыгъ

გაისროლა, გადააგდო дэуагъ

გაიწია зиукъудыигъ

გაისროლა, გადააგდო къэуагъ

გაიწია кIотагъэ

გაიტანა рищыгъ1

გაიწმინდა зилъэкIыгъ

გაიტანა მასთან ერთად дырихыгъ

გაიწმინდა зыIулъэкIыхьэжьыгъ

გაიტანჯა илIыхьагъ

გაიჭედა дигъэнагъ

გაიტანჯა IуукIыхьагъ

გაიჭედა дэнагъ

გაიფანტა зэхэтэкъуагъ

გაიჭედა идыкъагъ

გაიფიქრა еусагъ

გაიჭედა къытенагъ

გაიქნია зиухьагъ

გაიჭედა кIоцIынагъ

გაიქცა ечъэжьагъ

გაიჭედა пынагъ2

გაიქცა къикIыгъ

გაიჭიმა зиукъудыигъ

გაიქცა кIиIагъ

გაიჭიმა зиушхугъ

გაიქცა кIэчъыгъ

გაიჭიმა зыричигъ

გაიქცა телъэтыгъ

გაიჭიმა зэIыцIэнлъыгъ

გაიქც-გამოიქცნენ зэбгырычъыгъ

გაიხა зэIызыгъ

გაიღვიძა къыфэущыгъ

გაიხა зэIытхъыгъ

გაიღვიძა къэущыгъ

გაიხადა зитIэкIыгъ

გაიყვანა дищагъ3

გაიხადა зыщихыгъ

გაიყვანა дыблищыгъ

გაიხადა зыщихын

გაიყვანა рищыгъ2

გაიხადა და გადააგდო зыщидзыгъ

გაიყვანა чIищыгъ

გაიხადა მასთან ერთად дыщихыгъ

გაიყვანა მასთან ერთად дырищыгъ

გაიხარა къыщыгушIукIыгъ

გაიყიდა зищагъ

გაიხარა кIэгушIугъ

გაიყინა дыкъыгъэ

გაიხარა кIэхъон

გაიყინა ищтыхьагъ

გაიხარა кIэхъуагъ

გაიყინა къэщтыгъ

გაიხარა მასთან ერთად дэгушIуагъ

გაიყინა пIыкIагъэ

გაიხედა (მასთან ერთად) деплъыгъ

გაიყინა стыгъэ

გაიხსნა зитIэкIыхьагъ

გაიშვირა (ხელი) зэIэбэкIыгъ

გაიხსნა зэдэзыгъ

გაიჩხირა идыкъагъ

გაიხსნა зэкъозыгъэ
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გაიხსნა зэтезыгъ1

გალესა филъыгъ2

გაიხსნა зэхэхьагъэ2

გალესა фэягъ1

გაიხსნა зэIузыгъ

გალესა щифагъ

გაიხსნა тIэтагъэ

გალესა მასთან ერთად дыдидзагъ

გაკეთდა зишIыгъ

გალესვა гъэчанын
გალესვა пылъыкIын

გაკეთება гъэцэкIэн
გაკეთება къыгъэхъэн
გაკეთებულია სხვადასხვა
ნივთიერებისაგან

გალეწა ы-гугъ
გალეწა фишIыгъ
გალეწა მასთან ერთად дигугъ

зэхэшIыхьагъ

გალეწვა хын

გაკენწლა ехъоньIэ-бжьантI

გალეწილი хыгъэ

გაკერა ы-дыжьыгъ

გალია клетк

გაკერა зэкIоцIидагъ
გაკერა хидагъ

გალოკა ы-бзэигъ
გალოკა ебзэигъ

გაკერვა дыжьын

გამაგრდა зигъэпытaгъ

გაკვანძა зэкъуидзагъ

გამაგრდა зэхэчъыхьагъэ

გაკვეთილი дес

გამაგრდა идыихьагъ

გაკილა მასთან ერთად диубыгъ3

გამაგრდა ичъыхьагъ

გაკოტრდა дэунэхъуагъ

გამაგრდა тепытыхьагъ

გაკოტრდა зэтезыгъ3
გაკრეჭა щын1

გამაგრდა (ზემოდან) гъопцагъэ
გამაგრება зигъэпытэн

გაკრიტიკებ пыон

გამაგრება ичъыхьан

გაკრიჭა фиупхъуагъ

გამაგრება, განმტკიცება гъэпытэн
გამაგრებული гъопцагъэр
გამანაწილებელი гощакIо
გამანაწილებელი зэгъэфакIо

გაკრული щхагъэ2
გაკრულია щхагъэ1
გალამაზება гъэдэхэн
გალანძღა едыргъыгъ
გალანძღა ехъоныгъ
გალანძღა ецэлышхагъ
გალანძღა къырифыгъ
გალანძღა кIэлъыхъонагъ
გალანძღა тецIэцIыхьагъ
გალახა ы-гъэтэпIыгъ
გალესა кIилъыкIыгъ

გამარგვლა джахьын
გამარგლა ы-пкIагъ
გამართა ы-гъэтэрэзыгъ
გამართვა гъэтэрэзын
გამარჯვება ы-гъэмартыгъ
გამასპინძლება гъэхьакIэн
გამაში лъай
გამაძლიერებელი შინაარსისა емыщ
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გამგზავრება дэкIыжьын

გამოაცალკევა зэпигъэзыгъ

გამგზავრება дэкIын

გამოაცხადა ехъохъугъ

გამგზავრება къежьэн

გამოაცხო ы-гъэжъагъ
გამოაწრთო ы-гъэшхъуагъ
გამოაწრთო ы-псыхьагъ

გამგზავრება кIон
გამგონი IорышI
გამდიდრდა дэунэгъуагъ
გამდიდრდა теуныхьагъ
გამდიდრდა унагъэ

გამოაჭრევინა ы-гъыбзагъ
გამოაჭრევინა ригъэбзыгъ
გამოგავა зэкIипхъэнкIагъ

გამდიდრდა მასთან ერთად дэунэгъуагъ

გამოგდება ифын

გამდიდრება гъэунэн
გამდნარი ოქრო дышъэпс

გამოგდება хэфын
გამოგზავნა къыгъэхьыгъ

გამედიდურდა зигъэпэгагъ

გამოგზავნა къыригъэхьыгъ

გამედიდურება зигъэпэгэн

გამოგზავნა къыфигъэкIуагъ

გამეორება кIэджыкIыжьын

გამოგლეჯა дэтхъын

გამვლელი гъогурыкIу
გამზრდელი фэзыпIугъэр

გამოგლიჯა къытежагъ

გამკივანი ხმა кIыил

გამოდენა хифыгъ

გამოაგდო пифыгъ
გამოაგდო ригъэзыкIыгъ

გამოდნობა гъэчъын
გამოედინა ичъыгъ

გამოაგდო рифыгъ

გამოედინა къичъыгъ

გამოადნო ы-гъэчъыгъ
გამოათრია рихыгъ

გამოედინა къыдэчъыгъ

გამოათრია მასთან ერთად дыдихыгъ

გამოერკვა зыкъишIэжьыгъ

გამოამჟღავნა სისუსტე ы-гъэцыхагъ
გამოანათებს къыкъопсыгъ

გამოეშურა ежьэжьыгъ

გამოარკვია къыгъэунэыфгъ

გამოვარდა илъэтыгъ

გამოარჩია едагъ

გამოვარდა ихъушъутыгь

გამოასწორა еIэзагъ

გამოვარდა къыкъочъыгъ

გამოასწორა къыузэнкIыгъ

გამოვარდა къыхэзыгъ

გამოაქვეყნა къыригъэхьагъ

გამოვარდა къыIузыгъ

გამოაქცია къыригъэчъагъ

გამოვარდა მასთან ერთად дыхэзыгъ

გამოაშრო ы-гъэчъэпхыжьыгъ
გამოაჩინა ы-гъэушъошъуагъ
გამოაცალკევა дыгуиутыгъ

გამოვარდნა илъэтын

გამოდევნება пхъэр

გამოერკვა зишIэжьыгъ

გამოეხმაურა тегущыIагъ

გამოვიდა дэкIыгъ
გამოვიდა икIотагъ
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გამოვიდა икIошъыгъ

გამოიყო къыхэугъ4

გამოვიდა икIыгъ

გამოიცა къыхэугъ5

გამოვიდა къикIыгъ

გამოიცვალა зэхъокIыгъэ

გამოვიდა къокIыгъ

გამოიწვიეს зэджэжьыгъэх

გამოვიდა къыдэкIыгъ

გამოიწვიეს ერთმანეთი зэджагъэх

გამოვიდა къыкъокIыгъ

გამოიხედა иплъыгъ

გამოვიდა къычIэкIыгъ

გამოლანძღა ехъоныгъ

გამოვიდა хэкIыгъ

გამოლანძღა ецэлышхагъ

გამოვიდა მასთან ერთად дыдэкIыгъ

გამომტვრევა дзутын

გამოვიდა მასთან ერთად дычIэкIыгъ

გამომუშავება къыгъэхъэн

გამოზარდა къыгъэхъугъ

გამომცხვარი гъэжъагъэ
გამომჯობინდა зитIыжьыгъ

გამოზარდა къыгъэхъун
გამოიდარა зэкъоужьыгъ

გამოპრანჭვა гъэпIэрэпIэн
გამორბენა ичъын

გამოიმუშავა къыгъэхъагъ

გამორეკა къыдифыгъ

გამოიპრანჭა ы-гъэпIэрэпIагъ
გამოირბინა ичъыгъ

გამორეკა ригъэзыкIыгъ

გამოიტანა дищыгъ2

გამორეკვა хэфын

გამოიტანა дыдихыгъ

გამორიცხა къыхигъэкIагъ

გამოიტანა къыдицIэлыгъ

გამორიცხა хигъэкIыгъ

გამოიტანა къыдищыгъ

გამორკვევა зэхэфын

გამოიტანა рихыгъ

გამორკვევა къэнэфэн

გამოიქცა къечъажьэ

გამორკვეულია зэхэфыгъэ

გამოიქცა къичъыгъ

გამოსასვლელი хэкIыпIэ

გამოიქცა къыдэчъыгъ

გამოსვლა дэкIыжьын

გამოიქცა лъичъыгъ

გამოსვლა дэкIын

გამოიღო къыдихыгъ

გამოსვლა икIын

გამოიღო хилъхьагъ

გამოსვლა къикIын

გამოიყენა ы-гъэфедагъ
გამოიყვანა дигъэкIыгъ

გამოსვლა къыкъокIын

გამოზრდილი пIур

გამორეკა хигъэкIыгъ

გამოიყვანა дищыгъ1

გამოსცადა ы-гъэтунэфыгъ
გამოსცადა ы-уплъэкIугъ

გამოიყვანა къыдищыгъ

გამოსცადა ы-ушэтыгъ

გამოიყვანა къырищагъ

გამოსწორება гъэрэзыжьын
გამოტენა ы-гуагъ

გამოიყო зэхэкIыгъэ
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გამოტეხა дзутын

გამოწვა пижъын

გამოტირება зигъэгъыкIын

გამოჭედა къыупкIэпкIыгъ

გამოუშვა дитIупщыгъ
გამოუშვა къыдигъэкIыгъ

გამოჭრა бзагэ
გამოჭრა дэбзагъ1

გამოუშვა къыдигъэугъ

გამოჭრა хиутыгъ

გამოუშვა (შებმული) кIитIупщыгъ

გამოხატავს აღტაცებას алахь-алахь
გამოხატავს აღტაცებას ей

გამოფრინდა ибыбыкIыгъ
გამოქვაბული гъочIэгъ
გამოქცევა къечъэжьэн

გამოხატავს გაკვირვებას ий

გამოქცევა къичъын

გამოხატავს გაკვირვებას тобэ2

გამოყარა ридзыгъ

გამოხატავს დაცინვას алахь-алахь
გამოხატავს სინანულს аI
გამოხატავს უკმაყოფილებას ашъыу
გამოხატავს ღვარძლიანობას ох

გამოყენება гъэфедэн
გამოყო къыригъэщыгъ
გამოყო къыхигъэкIагъ
გამოყო (თავი) къырищэигъ
გამოშვება дэгъэкIын
გამოშვება кIэтIупщын
გამოშვებულია кIэтIупщыгъ
გამოშრა гъушьыгъэ
გამოშრა зигъэгъыкIыгъ

გამოხატავს გაკვირვებას пшъышъ

გამოხატავს წუხილს адэгущэ
გამოხატავს წუხილს еоой
გამოხედვა Iуплъ
გამოხმაურება тегущыIан
გამოხსნა питIэтыкIыгъ
გამოხტა илъэтыгъ

გამოშრა игъукIыгъ

გამოხტომა илъэтын

გამოშრობა гъушъын
გამოჩენა къэлъэгъон

გამოჯანმრთელდა зигъэхъужьыгъ
გამოჯანმრთელდა зитIыжьыгъ

გამოჩნდა къитэджагъ

გამოჯანმრთელდა хъужьыгъэ

გამოჩნდა къытекIэн

გამტვერიანდა кIэутысагъ

გამოცდა гъэунэфын
გამოცდა уплъэкIун

გამყიდველი щакIо

გამოცდა ушэтын
გამოცდილი сэнаущ
გამოცემა къыдэкIын
გამოცხადდა къекIолIагъ
გამოძერწა къыупIэпIыгъ
გამოძვრა, გაძვრა дэпшыгъ
გამოწერა кIэтхыкIыжьын

გამხდარი гъур
გამხდარი гъур1
გამხდარი къогъу2
გამხდარი од
გამხიარულდა жъотыгъэ
გამხიარულდა къэчэфыгъ
გამხიარულება гъэчэфын
განადიდა дихьыягъ
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განათდა джэгугъэ
განათდა къэнэфыгъ

განკურნება гъэхъужын
განლაგდა тетIысхьагъ

განათება гъэнэфын
განათება къопсэн

განლაგებულია зэхэсыгъэх

განათება къэнэфын

განორება пыкIын

განათლება гъэсэныгъ
განამტკიცა ы-гъэпытагъ
განასკვა кIидзагъ

განოყიერება гъэшIун
განსაზღვრა гъэнэфэн
განსაზღვრა ы-гъэтунэфыгъ
განსაზღვრა гъэунэфын
განსაზღვრა მასთან ერთად дишэтагъ

განაცალკევა зэпигъэзыгъ
განახორციელა ы-гъэшъыпкъагъ
განბანა амдэз
განდეგილი суфы
განდევნა фифыгъ

განმარტა къыригъэшIагъ

განსაზღვრა, დაადგინა ы-гъэнэфагъ
განსაკუთრებით анахьэу
განსაკუთრებული хъатэ

განებივრება гъэсэхъуджэн
განებივრებულია гъэтхагъэ
განზე გადგომა кIэлъырыкIын

განსვენება мамыр

განზე გავიდა кIэлъырыкIыгъ

განცხრომაში იყო тхъагъэ

განზრახვა гухэлъ
განზრახვა морад

განცხრომაში ყოფნა зигъэшIожьын

განზრახვა хьисап3

განხილვა зэхэдз

განთავისუფლება итIупщыхьан

განხილვა тегущыIан

განთიადი атэкъэIогъу
განთიადი сэбахь

გაოფლიანდა пкIэнтIагъ

განიავებული зэпыдзыгъэ

გაპარსა фиупсыгъ

განიავებულია зэпыдзыгъ
განიერი бгъо
განიერი быхъу
განიკურნა зигъэхъужьыгъ
განიცადა зищыIагъ
განიცადა къыдилъэгъугъ
განიცადა მასთან ერთად дэгуIагъ
განიხილა тегущыIагъ
განიხილა хэсагъэ
განკურნა ы-гъэхъужьыгъ

განტოტება тIаркъу
განცხრომას მიეცა зигъэшIожьыгъ

განჭვრეტა шIэны

გაოფლიანება пкIэнтIэн
გაპარსა მასთან ერთად дищыгъ4
გაპარსვა упсын
გაპობა зэгуиутын
გაპუდვრა зигъэлэн
გაპუდრა ы-гъэлагъ
გაპუდრა щифагъ
გაპუტა ы-гъэуджэшъуг
გაპუტა къыупIэIугъ
გაპუტვა гъэуджэшъун
გაჟონა дэтIэтIагъ
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გაჟღინათა ы-гъэшъокIыгъ
გარაჟი гараж
გარდა щэхъу

გასამართლდა едауагъ

გარდაიცვალა дэлIыкIыгъ

გასამართლება едэон

გარდაიცვალა зэгоутыгъ

გასაქანი არ მისცა къызэпригъэзагъ

გარდაიცვალა илIыкIыгъ

გასაღები IункIыбз

გარდამავ.

გასვლა тешIэн

მიუშვა кIигъэуагъ

გასამართლდნენ зэдэуагъэх
გასამართლება дэон1

გარდაცვალება зэгоутын

გასივდა къэбэгыгъ

გარდაცვალება лIэн

გასივდა пщыгъэ

გარეგნობა теплъэ

გასივება бэгын
გასივება къэбэгын

გარეკა гуифыгъ
გარეკა зэбгырифыгъ

გასინჯა еплъыгъ

გარეკა зэгуифыгъ

გასინჯვა къеплъын

გარეკა къыпэугъ

გასკდა чагъэ

გარეკა кIэлъифыгъ
გარეული ვაშლი мы

გასრისა зэхипIытIагъ
2

გასროლა дэон2

გარეული ღორი мэзыкъу

გასროლა дэун

გარეცხა ы-гыкIыгъ
გარეცხა къыгыкIыгъ

გასროლა иукIын

გარეცხა къэгыкIагъ
გარეცხა тхьакIагъэ

გასროლილი гъэуагъэ
გასულელდა дэкъыхьагъ

გარეცხა ы-тхьакIыгъ

გასულელდა зигъэкъыгъ2

გარეცხა филъэсыгъ

გასულელება гъэделэн
გასულელება гъэIулэн
გასუფთავდა зигъэкъэбзагъ

გარეცხვა илъэкIыхьан
გარეცხვა тхьакIын
გართობა зэщтегъэу
გარმონი пщынэ
გარმონი пщынэпхэндж
გარმონისტი пщынао

გასროლა къэон

გასუფთავება гъэкъэбзэн
გასუფთავება фэзытхъугъэр
გასუქდა бэскъагъэ
გასქელდა зэIытIэтIыгъ

გარშემო დარგო ы-гъэкIыхьагъ3
გარჩევა зэхэдз

გასწია еIагъ

გარჭობა дэгъэнэн

გასწია ы-укъудыигъ

გარჭობილი дэгъэнагъ

გატანილი ихыгъ4

გასამართლდა дэуагъэ

გატანილია ихыгъ2

გასწია зэкIихьажьыгъэ
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გატანჯა тыригъэлIыхьагъ

გაუბრაზდა зыфигъэгусагъ

გატარება дэгъэкIын

გაუგზავნა фигъэкIуагъ

გატაცებული пыщагъ2

გაუგზავნა фигъэхьыгъ

გატენა диушъагъ

გაუგონარი мыдаIо

გატენა дэубагъ2

გაუვარდა (ხელიდან) пигъэфагъ

გატენა ы-ушъагъ

გაუზარდა фэпIуагъ

გატენა ушъэн

გაუთავისუფლა фиунэкIыгъ

გატენვა иубэн

გაუკეთა къыфишIыгъ3

გატენილია игуагъ

გაუკრიჭა фищыгъ2

გატენილია иубагъ

გაულეწა фэIуагъ1

გატენილია иубыхьагъ

გაუმარჯოს! орэпсэу!

გატეხა ы-гъэфыкъуагъ
გატეხა зэгуичыгъ

გაუმასპინძლდა ы-гъэхьакIагъ
გაუმასპინძლდა მასთან ერთად

გატეხა зэхикъутыхьагъ
გატეხა зэхиубэтагъ

дихьэкIагъ

გატეხა зэхиутыгъ

გაუმაძღარი бэшхы
გაუნაწილა зэгуищыгъ

გატეხა кIичыгъ

გაურია зэхигъэкIухьагъ

გატეხა тырикъутыгъ

გაურღვია фигъэтIэпIыгъ

გატეხვა гъэфыкъон
გატეხვა зэпыкIын

გაურჭო хисэжьыгъ

გატეხვა кIичын

გაუსწრო епэшIуекIуагъ

გატიხრა зэпигъэIыгъ

გაუტენა фиушъагъ

გატიხრა пишIыкIыгъ

გაუტოლა зэфигъэдагъ

გატრუსა ы-гъээлыгъуагъ
გატრუსვა гъэлын
გატრუსვა кIигъэжъыкIын

გაუტყავა фэгугъ

გატრუსული кIигъэжъыкIыгъ

გაუყარა зэридзагъ1

გატყდა зэгоутыгъ

გაუყარა кIиугъ

გატყდა зэпыкIыгъ

გაუყარა риугъ

გატყდა зэIыутыгъ

გაუყარა хиугъ

გატყდა къэчагъ

გაუყარა хифагъ

გატყდომა зэгоутын

გაუყარა хиIугъ

გაუარესდა екIэкIуагъ

გაუყიდა фищагъ1

გაუბედურება гъэунэхъун

გაუშალა фиушхугъ

გაუსწორა фиузэфыгъ

გაუტყდა ы-гъэчагъ
გაუყარა дыриугъ
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გაუშვა ы-гъэлэнлагъ
გაუშვა диуагъ2

გაქრა дэтумыкIыгъ

გაუშვა хиIагъ

გაქრა зигъэкIодыжьыгъ

გაუშვა хэныгъ

გაქრა итумыкIыгь

გაუშვა IуитIупщыгъ

გაქრა кIодыжьыгъэ

გაუჩაღა фигъэжъугъ

გაქრობა зигъэдытпIын

გაუჩინარდა кIодыжьыгъэ

გაქრობა итумыкIын

გაუჩუმდა зищыIагъ
გაუწოდა (ხელი) къытеIэбагъ

გაქუცა ы-гъэхъокIыгъ
გაქცევა зечъэн

გაუწურა физыгъ

გაქცევა кIэчъын

გაუხახუნა зэщихъуагъэ

გაღარიბდა дэунэхъуагъ

გაუხედნავი емлыч

გაღარიბდა зэтезыгъ2

გაუხეშება стхъэн

გაღარიბებული екIагъ

გაუხვია მასთან ერთად дигъэзагъ

გაღება зэтехын

გაფანტა зэхифыгъэ

გაღვიძება къэущын

გაფანტა зэIидзыгъ

გაღრღნა ецэгъугъ

გაფანტვა ипхъыхьан

გაყარა дифыгъ5

გაფანტულია ипхъыхьагъ

გაყვითლდა гъопчагъэ
გაყვითლება гъопчэн
გაყვითლებული гъопчагъэр
გაყიდა щищагъ

გაფიცვა забастовк
გაფლანგა дишхыхьагъ
გაფრინდა быбыжьыгъэ
გაფრინდა дэжьыгъэ

გაქრა зигъэдымпIыгъ

გაყიდა მასთან ერთად дищагъ5

გაფუჩვა кIодын

გაყიდვა щэн1

გაფუჭდა кIодыгъэ

გაყინა ы-гъэщтыгъ
გაყინა зэхигъэщтыхьагъ

გაფუჭდა текIодагъ
გაფუჭება кIодын
გაფუჭებული гъэкодыгъэ
გაფცქვნა къыупкIэпкIыгъ

გაყინვა гъэщтын
გაყინვა къэщтын
გაყინვა пIыкIэн

გაქანავება гъэысысын
გაქვავდა къыгъэ1

გაყო дищэигъ

გაქილიკება кIэнэкIэн

გაყო къыгощыгъ

გაქნილი псыхадзэ

გაყო, დააშორა зэхишIыхьагъ

გაქრა бзэхыгъэ
გაქრა дэкIодагь

გაყოფა дэгъэнэн

გაყო зэтырифыгъ

გაყოფილი дэгъэнагъ
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გაყოყოჩდა утэшъуагъэ

გაჩუმდა зиушъэфыгъ

გაყრა иун

გაჩუმდა зэтенагъэ

გაყრა пыблэн

გაჩუმდა Iэсагъэ

გაყრილია иугъ

გაჩუმებული зызыщыIагъэр

გაყრილია кIэугъ

გაჩხაპნილია итхъыгъ

გაყრილია пыблагъ

გაჩხირვა идыихьан

გაშავდა илыцIыхьагъ

გაჩხრეკა къылъыхъун

გაშალა ы-гъэIагъ
გაშალა дифыгъ2

გაცესვა утын2

გაშალა зэгуищэигъ

გაცვალა зэблихъугъ

გაშალა зэкIоцIихыгъ

გაცვალა ы-укъуагъ

გაშეშდა дыигъэ

გაცვალეს зэхъожьыгъэх

2

1

გაცეხვა къыгугъ

გაშეშდა дыкъыгъэ

გაცვეთა лэжьэн

გაშეშდა зэтекъагъэ

გაცვეთილი тIурыс

გაშეშდა къыгъэ

გაცვითა ы-гъэтхъыгъ
გაცვითა ы-лэжьагъ

2

გაშვება гъэлэнлэн
გაშვებული гъэлэнлагъэ
გაშლა гъэIан
გაშმაგდა иутэшъухьагь
გაშრა гъушьыгъэ
გაშრა зигъэгьушъыжьыгъ

გაცივდა (უთო) плъыкъон
გაცივება гъэплъыкъон
გაცივება гъэучъыIун
გაცილება дэкIотэн
გაცილება кIыгъун

გაშრა зигъэгъыкIыгъ

გაცინება щхын

გაშრა зигъэчъэпхъыгъ

გაცხელება гъэстырын
გაცხელება гъэфэбэн
გაძარცვა მასთან ერთად дитIэкIыгъ2

გაშრობა гъушъын
გაშრობა гъэгъозэн2
გაშრობა гъэгъун
გაჩაღდა зэкIэнагъэ

გაძარცული зепхъуагъ

გაჩერდა иуцуагь

გაძვირება гъэлъэпIэн
გაძიძავებული аталыкъ
გაძლიერება гъэлъэшын
გაძლიერებული гъэлъэшыгъэ
გაძნელება ы-гъэулэун
გაძღა зигъэкъыгъ1

გაჩერება иуцон

გაძღა зигъэшхэкIыгъ

გაჩერება уцупIэ

გაძღომა гъэсэин

გაჩაღდა къызэхэнагъ
გაჩაღდა къыкIэнагъ
გაჩაღდა къыпынагъ
გაჩერდა зэтеуцуагъ
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გაძღომა гъэшхэн1
გაწამდა иукIыхьгъ

გაჭიმა ы-укъудыигъ

გაწამდა телIыхьагъ

გაჭიმულია иущхуагъ

გაწამება иукIыхьан

გაჭორა фигъэIугъ

გაწება ы-дыжьыгъ

გაჭრა бзагэ
გაჭრა зэхибзыхьагъ

გაწებული къэи

გაჭიმვა зиушхун

გაწევა гъэкIотэн
გაწევა гъэцохъон
გაწევა кIотэн

გაჭრა зэIибзыкIыгъ

გაწევ-გამოსწია зэIуищэигъ
გაწელა ы-укъудыигъ

გაჭყლეტა гъэпIэртIэн
გაჭყლიტა ы-гъэпIэртIагъ
გაჭყლიტა зэхифызагъ

გაწეული ехьэкIыкъ

გახადა щихыгъ

გაწეულია гъэкIотагъэ
გაწვალდა зиухыжьыгъ

გახადა მასთან ერთად дитIэкIыгъ1

გაწვრთნა ы-гъэпсыгъ
გაწვრთნილი гъэсагъэ
გაწმენდა зилъэкIын

გახარება гушIуагъо
გახარება гъэгушIон
გახარება кIэгушIун

გაწმენდა лъэкIэн2
გაწმინდა ы-лъэкIыгъ3

გახდა гъугъэ
გახდა зигъэгъугъ

გაწმინდა филъэкIыгъ2

გახდა зэтегъуагъ

გაწოვა зэкIилъэшъуагъ2

გახდა тегъухьагъ

გაწურა ы-зыгъ

გახდა тIэкIын

გაწურა ы-фызыгъ

გახდომა тегъухьан

გაწურვა зыгъэн

გახედვნა гъэсэн
გახედნილი гъэсагъэ
გახერხა зэгуихыгъ

გაწელა зэпилъэшъугъ

გაწურვა фызын
გაწურული кIэзыкIыгъ
გაწყდა зэпычыгъ
გაჭაღარავდა тхъугъэ1
გაჭაღარავდა მასთან ერთად дэтхъугъ1
გაჭედვა идыихьан
გაჭიმა зэпилъэшъугъ
გაჭიმა зэхищыгъэ
გაჭიმა зэIищыгъ

გაჭუჭყიანდა зиутэжьыгъ
გაჭუჭყიანდა иуцIэпIыхьагъ

გახაზა хигъэтхъыгъ

გახვევა гъэлъэрэзэн
გახვევა гъэчэразын
გახვრეტა пхыриутын
გახვრიტა зэхиуIыхьагъ
გახვრიტა пхыриутыгъ
გახია зэгуитхъыгъ
გახია зэкIитхъыгъ
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გახია зэхитхъыгъ

გერი гуакIэ
გესლიანი дысы

გახია зэIитхъыгъ

გვალვა огъу

გახმა гъугъэ
გახმა тегъухьагъ

გვარი зэтекI

გახმობა гъукIэн
გახმობა гъун
გახმობა гъэгъозэн3
გახმობა гъэгъун
გახმობა тегъухьан

გვარი лъэкъуацI

გახია зэкIиутыгъ

გვარი лIакъу
გველეშაპი благъо
გვერგვი ондрыхъу
გვერდგვერდით იდგნენ зэбгъодэтыгъ

გახსნა зэкъуихыгъ

გვერდები ჩამოჭრა ы-бзытагъ
გვერდზე გაიტანა дыблищыгъ

გახსნა зэпитIэтыкIыгъ

გვერდზე გაიყვანა дищэхыгъ2

გახსნა зэтехын

გვერდზე გახტა кIэчъыгъ

გახსნა зэтыритхъыгъ

გვერდზე გახტომა кIэчъын

გახსნა зэтырихыгъ
გახსნა зэIуихыгъ

გვერდი бгъу2
გვერდი станиц

გახსნა, გააღო зэтыригъэзыгъ

გვერდი чап2

გახტა кIэрылъэтыгъ

გვერდი (წიგნისა) нэкIубгъу

გახურდა плъыгъэ

გვერდი აუარა диухьагъ

გახურება гъэплъын
გახურება плъын

გვერდი აუარა ебгъукIуагъ

გახურებულია гъэплъыгъэ
გაჯავრდა ебгъагъ

გვერდიდან მოახერხა дыгуихыгъ

გაჯავრება гукъан
გაჯავრება гусэн
გაჯავრება зилIэжьын

გვერდით მდგარი зыготыгъэр

გაჰყვა рыгъозагъ
გეგმა план
გეგმა хапIэ
გედი хьарз
გეთაყვა табыу
გემი къухьэ
გემი мэшIокъухь
გეოლოგი геолог

გვერდიგვერდ დაეცნენ зэгофагъэ
გვერდით დგომა кIэлъырытын
გვერდით მიაწერა зэгуитхагъ
გვერდით მჯდარი зыгосыгъэр
გვიან кIас
გვიანი იყო хэкIотагъ
გვიმრა енэб
გზა гъогу
გზა დაებნა гъокIуагъэ
გზა დაებნა гъощагъэ
გზა დაებნა ы-гъощыхьагъ
გზას ააცდინა ы-гъэгъощагъ
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გზაჯვარედინი зэхэкIыпIэ

გრადაიყვანა къырищагъ

გზისპირი гъогунапц
გიაური джаур

გრამატიკა бзэхабз
გრდემლი сыджы1

გინება хъоны
გიჟი джынауз

გრიალი гъогъон
გრიგალი жьыуай

გირაო Iэуж

გრიგალი жьыхьарз

გლეხი зэкъорыпсэу

გრიგალი фыртын

გლეხი мэкъумэщышI

გროვა сам

გლეჯა жын

გრუხუნი гъогъон
გრძელი кIыр

გლობუსი глобус
გმადლობთ табыу

გრძელი кIыхьэ

გმირი лIыхъужъ

გუბე лъэбанэ

გმირი лIэблан

გუბურა псыутIэ

გმირი пащ

გუგა (თვალისა) нэпшъашъ

გმირი კაცი лIыхъу

გუგული кукуу1

გოგონა пшъэшъэжъый
გოგონა-აღსაზრდელის სახელი

გუგუნი гъогъон
გუდა нэты

нэфын

გუდა шъонт

გოგრა къэбы

გუთანი пхъэIаш

გოდება гъыбзэIон
გოდებდა гъыбзэIуагъэ
გოდორი кIоцI4
გოდორი чымат

გულთბილი гушIубзыу
გულთბილი დამოკიდებულება гуфаб
გული гу
გული ატკინა едыргъыгъ

გოდორყური пцыку

გული წაუვიდა дэмэхыхьагъ

გოლეული шако

გული წაუვიდა имэхыхьагъ

გოლიათი батыр
გოლიათი иныжъ

გულით მოეკიდა егушIугъ

გოლიათი пелыуан
გონება акъылыгъ
გონება шъхьэ
გონება დააკარგვინა ы-гъэмэхыгъ
გონივრულობა акъылыгъ
გოჭი къуае
გოჯი тIуалэ

გულის დაავადება гууз
გულისტკივილი гогъу
გულკეთილი шIу2
გულსუსტი гумах
გულუხვი бэты
გულუხვი джомарт
გულქვა цыды
გულჩათხრობილი дыгъумыдж
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გულჩათხრობილი дымыIу

დააგრძელა пигъэхъуагъ

გულძმარვა гушъхьабж
გუნდა IашкI

დააგუბა диутIагъ

და шыпхъу
და ыкIи
დააბარინა მასთან ერთად дигъэтIагъ

დაადანაშაულა ы-гъэмысагъ
დაადანაშაულა пилъхьагъ
დაადგინა ы-гъэуцугъ
დაადგინა дишэтагъ

დააბერა ы-гъэжъыгъ
დააბიჯა теуцуагъ

დაადგინა ы-ушэтыгъ

დააბნია къыригъэшэшыгъ

დაავადა ы-гъэсымэджагъ
დაავადა ы-гъэузыгъ
დაავადდა етагъэ

დააბრუნა ы-гъэзагъ2
დააბრუნა ы-гъэзагъ4
დააბრუნა къырифэкIыгъ

დაადნა тежъукIыгъ

დაავადდა зигъэсымэджагъ

დააბრუნებინა къыригъэштэжьыгъ

დაავადდა къеолIагъ

დააგდო дигъэзыгъ

დაავადდა къеузыгъ

დააგდო дигъэкIагъ

დაავადება гъэузын
დაავადმყოფა ы-гъэсымэджагъ
დაავადმყოფება ы-гъэсымэджэн
დაავალა рилъхьагъ

დააგდო къиуагъ
დააგდო къыдидзагъ
დააგდო къыдэуагъ
დააგდო къырикIыгъ
დააგდო къыхидзагъ
დააგდო пигъэфагъ
დააგდო ридзылIагъ
დააგდო тыригъэзыгъ
დააგდო тыридзагъ
დააგდო уагъэ1
დააგდო хидзагъ
დააგდო чIидзагъ
დააგდო чIидзыгъ
დააგვევინა ы-гъэпхъэнкIагъ
დააგვიანა ы-гъэкIэсагъ
დააგვიანა ы-гъэлъэжъуагъ
დააგვიანა зигъэгужъуагъ
დააგო диубгъуагъ
დააგროვა зэтырихьагъ

დაავალა фигъэзагъ2
დაავალა შუამავლობა ы-гъэлIыкIуагъ
დაავიწროვა пиIулIыкIыгъ
დაავიწყდა дигъэзыгъ
დაავიწყდა зыщигъэгъупшагъ
დააზვინეს зэдауIэгугъ
დაათბუნა ы-гъэфэлэгъ
დაათვალიერა ы-плъыхьагъ
დაათვალიერა пыплъыхьагъ
დაათრო ы-гъэутэшъуагъ
დააკავშირა зэпигъэфагъ
დააკავშირა, დააჯგუფა зэгуидзагъ
დააკაკუნა риутэкIыгъ
დააკაკუნა риутэхыгъ
დააკაკუნა теуагъ
დააკაკუნა теуIуагъ
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დააკაკუნებინა тыригъэугъ2

დაამჟავა зэхигъэшIоIухьагъ

დააკერა зэкIидагъ

დაამტვერიანა дигъэхьагъ

დააკერა зэкIидэжьыгъ
დააკერა зэхидыхьагъ

დაამტვრიანა ы-гъэусэпыгъ
დაამუნჯა ы-убытыгъ

დააკვირდა пыплъыхьагъ

დაამუშავა ы-лэжьыгъ

დააკვლევინა ригъэукIыгъ

დაამშვენა ы-гъэдэхагъ
დაამშვიდა ы-гъэбыяугъ
დაამშვიდა ы-гъэжъугъ
დაანამცეცა ы-гъэушкъоигъ
დაანამცეცა ы-гъэшэшагъ
დაანამცეცა ы-убыкIыгъ

დააკიდებინა ы-гъэщэчагъ
დააკლდა къыкIичыгъ
დააკმაყოფილა ы-гъэрэзагъ
დააკმაყოფილა ы-гъэтынчыгъ
დააკმაყოფილა къыгъэрэзагъ
დააკოჭლა ы-гъэлъэщагъ
დააკრა тыриупIэпIагъ
დაალაგა зэкIоцIилъхьагъ
დაალაგა зэригъэпэшыгъ
დაალაგა кIэлъырихыгъ
დაალაგა მასთან ერთად дызэригъфагъ
დაალაქავა ы-уIагъ
დაალბო ы-гъэкIытагъ
დაალევინა къыригъэшъуагъ
დაალექინა ы-гъэчъэбзагъ
დაალიანდაგა ы-дытагъ
დაალიანდაგა ы-дытыхьагъ
დაალილავა ы-гъэушIуцIыгъ
დაალპო ы-гъэшъугъ
დაალპო хигъэшъухьагъ
დაამარილა ы-гъэшоIугъ
დაამარილა зэхигъэшIоIухьагъ
დაამარცხა къытекIуагъ
დაამთავრა зэкIигъэкIыгъ
დაამთავრა къыухыгъ
დაამთავრებინა ригъэухыгъ
დაამოკლა ы-гъэкIэкуагъ
დაამჟავა ы-гъэпцIагъ

დაანამცეცა фиубыгъ
დაანაყვინა ы-гъэубагъ
დაანაწევრა ы-гъэушъэбыгъ
დაანაწილა зэхидзыгъэ
დაანახშირა пигъэлыцIыкIыгъ
დაანგრია ы-гъэпъэпхъагъ
დაანგრია зэхикъутыхьагъ
დაანგრია зэщигъэкъуагъ
დაანგრია къыгъэуагъ
დაანთო ы-гъэплъыгъ
დაანთო ы-гъэткIугъ
დაანთო зэкIигъэстыгъ
დაანთო зэхигъэнагъ
დააპატარავა пиIулIыкIыгъ
დააპატიმრა ы-гъэтIысыгъ
დააპატიმრა зэхиубытагъэ
დააპნია ы-гъэпъэпхъагъ
დააპურა ы-гъэтхъагъ
დაარბილა ы-гъэушъэбыгъ
დაარბილა ы-Iотыгъ
დაართავს зэхиджагъэ
დაართვევინა ы-гъэджыгъ
დაართო къыджыгъ
დაართო (მისთვის) фиджыгъ
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დაარიგა еущъыигъ

დაასუფთავა ы-гъэкъэбзагъ
დაასხა къыдигъэхъуагъ

დაარტყა еуагъ

დაასხა къырикIагъ

დაარტყა къыкIэтIыргуагъ

დაასხა пикIагъ

დაარტყა кIоцIыуагъ

დაასხა рикIагъ

დაარტყა риутэхыгъ

დაატირა зэIищыгъ

დაარტყა теуагъ

დაატირა тегъагъ

დაარტყა მასთან ერთად деуагъ

დაატკბო ы-гъэIэшIугъ
დაატკეპნინა ригъэугъ

დაართო მასთან ერთად дэджыгъ

დაარქვა фиусыгъ
დაარღვია ы-гъэтэпIыгъ
დაარღვია ы-укъуагъ

დაატოვებინა пигъэкIгъ

დაარღვია მასთან ერთად диукъуагъ

დაატრიალა ы-гъэзагъ1
დაატრიალა ы-гъэчыгъ
დაატრიალა ы-гъэчэрэгъугъ
დაატრიალა ы-гъэщыгъ
დაატრიალა къырифэкIыгъ

დაარწია фигъэхъыягъ
დაასაფლავა ы-гъэтIылъыгъ
დაასაფლავა гъэтIылъын
დაასახელა фиусыгъ
დაასველა ы-гъэуцIыныгъ
დაასველა ы-гъэушынагъ
დაასველა ы-гъэшъугъ
დაასველა зигъэуцIыныгъ
დაასველა къыдэщхагъ
დაასველა къыхэщхагъ
დაასველა пигъэшъухьагъ
დაასველა хигъэшъухьагъ
დაასველა (წვიმამ) къытенэн
დაასველა, დაალბო ы-гъэлэбыгъ
დაასრულა зэкIигъэкIыгъ
დაასრულა зэшIуихыгъ
დაასრულა къыухыгъ
დაასრულა ы-ухыгъ
დაასრულა მასთან ერთად диухыгъ
დაასუსტა ы-гъэлэнлагъ
დაასუსტა ы-гъэтIэсхьагъ
დაასუსტა фигъэлэнагъ

დაატოვებინა пигъэтыгъ

დააუთოვა ы-гъэшкъыгъ
დააუძლურა ы-гъэлIагъ
დააფიქრა ы-гъэгупшысагъ
დააფქვევინა ы-гъэхьэджагъ
დააქორწინა къыригъэщагъ
დააქორწინეს зэдагъэкIуагъ4
დააქუცმაცა зэхиубагъ
დააღო (პირი) ы-укъыгъ
დააყვირებინა ы-гъэджагъ
დააშორა зэхищыгъэ
დააშორა рихыгъ
დააშხეფა риутхыгъ
დააჩლუნგა пикъагъ
დააჩქარა ы-гъэжьыгъ
დააჩქარა ы-гъэпсынкIагъ1
დააჩქარა ы-гъэтхъытхъагъ
დააჩქარა ы-гъэужырыгъ
დააჩქარა ы-гъэхъыжъагъ
დააცალკევა зэблищыгъэ
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დააცემინა тепсагъ2

დაახვია рищэкIыгъ1

დააცქერდა пыплъыхьагъ

დაახლოებით ორი-სამი зытIущ

დააძახებინა ы-гъэджагъ
დააძინა ы-гъэчъыежьыгъ
დააძინა дигъэлъыгъ

დაახლოებით ცხრა-ათი зыбгъупшI

დააწება ы-гъэпкIагъ2
დააწება зэтыригъэпкIагъ

დაახურა тырихъуагъ

დაახლოვა зэфифыгъэ
დაახრჩო ы-тхьалагъ

დააწება тыриупIэпIагъ

დაახუჭუჭა ы-гъэтIыргъуагъ
დაბალი лъако

დააწება тырищхагъ

დაბალი лъхъанчэ

დააწერა тыритхагъ

დაბანა ы-гъэпскIыгъ
დაბანა гъэпскIын
დაბანა дэтхьэкIыхьагъ

დააწერა тыритхэн
დააწერინა ы-гъэтхагъ
დააწერინა дигъэтхагъ1

დაბანა фыкIэн

დააწერინა მასთან ერთად дигъэтхагъ2

დაბანა მასთან ერთად дигъэпскIыгъ

დააწვევინა ы-гъэблагъ
დააწვინა ы-гъэгъолъыгъ
დააწვინა дигъэгъолъхьагъ

დაბერდა жъыгъэ1
დაბერდა зигъэукъэпыгъ

დააწვინა хигъэкIагъ

დაბეჭდა ы-гъэпкIагъ1
დაბეჭდა къыригъэхьагъ

დააწვნევინა ригъэуагъ

დაბეჭდა хиутыгъ

დააწმენდინა ы-гъэчъэбзагъ
დააწყევლინა ригъэбгыгъ

დაბეჭდილი ы-гъэпкIагъэр
დაბიჯება теуцон

დააწყნარა ы-гъэжъугъ
დააწყნარა ы-гъэпсэфыгъ
დააწყნარა зэIуигъэнагъ

დაბლობი охы

დააწყო ы-гъэтIылъыгъ
დააწყო зэтырилъхьагъ
დააწყო пидзэн
დააწყო рилъхьагъ
დააჭირა теIункIагъ
დააჭრევინა ригъэбзыгъ
დაახვავა зэтыритэкъуагъ
დაახველა пскагъэ
დაახვია ы-гъэщыгъ
დაახვია зэкIоцIищыхьагъ

დაბლობი чIыох
დაბნევა гъощэн
დაბრუნდა къыгъэзэжьыгъ
დაბრუნდა техьэжьыгъ
დაბრუნება къэсын
დაბუგა ы-гълыгъ
დაგავა зэкIипхъэнкIагъ
დაგავა ы-пхъэнкIыгъ
დაგდება иутын
დაგდება пидзэн
დაგდება пыкIын
დაგდებული едзылIагъ
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დაგდებულია иутыгъ

დადო дигъэтIысхьагъ

დაგვა пхъэнкIын

დადო дихьыягъ

დაგვა пхъэнкIэн

დადო ы-дзыгъ

დაგვიანება къэкIэсэн

დადო къытырилъагъ

დაგვიანებული гъэкIэсагъэ
დაგლიჯა дичыгъ

დადო хилъхьагъ

დაგლიჯა зэшIуитхъыгъ

დაეთანხმა диштагъ

დაგრიხა зэхигъэщагъ

დაეთანხმა ежъыуагъ

დაგროვდა зэтесэягъ

დაეთანხმა езэгъыгъ

დაგუბება дзон

დაეთანხმა къезэгъыгъ

დადანაშაულება гъэмысэн
დადანაშაულება пилъхьан

დაეთანხმა къыдэшIыгъ

დადგა ы-гъэуцугъ
დადგა дигъэуцуагъ

დაეთანხმა разэ

დადგა еуцолIагъ

დაელაპარაკა къепсэлъагъ

დაეთათბირა е-джэнджэшыгъ

დაეთანხმა къытенагъ
დაელაპარაკა дэгущыIагъ

დადგა зэтеуцуагъ

დაელოდა ежагъ

დადგა къэхъугъ

დაელოდა къежагъ

დადგა пидзэн

დაელოდა къэплъагъ

დადგა ригъэуцуагъ

დაელოდა плъагъэ

დადგა уцугъэ

დაემთხვა зэтефагъэ

დადგა (ზამთარი) къихьагъ3
დადგა მასთან ერთად дитыгъ

დაემონა дэпщылIыгъ
1

დადგენა гъэнэфэн
დადგმა пигъэуцон
დადგნენ ერთმანეთის გვერდით
зэгоуцуагъэх

დადგომა гъэуцун
დადგომა къихьан
დადგომა къэсын
დადება гъэтIылъын
დადება къытырилъхьан
დადნა жъугъэ
დადნობა тежъукIын
დადო ы-гъэтIылъыгъ

დაემსგავსა тыриштагъ
დაესვა дыхилъхьагъ
დაესხნენ თავს екIугъ
დაეტაკა филъыгъ1
დაეტია кIоцIыфагъ2
დაეყრდნო зытыригъэкIагъ
დაეჩვია къесагъ
დაეცა джэндыгъэ
დაეცა ебэнджыгъ
დაეცა ефэхыгъ
დაეცა зигъэукIорэигъ
დაეცა изыгъ3
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დაეცა икIыкIыгъ

დაეჯახნენ зэнэсыгъэх

დაეცა иукъугъ

დაეჯახნენ зэрагъэутэкIыгъ

დაეცა ифагъ

დავა дао

დაეცა къефэхыгъ

დავაჟკაცდა зигъэлIыгъ

დაეცა къифагъ

დავარდა дэбэнджагъ

დაეცა къыдэфагъ

დავარცხნა жьын

დაეცა къыкъофагъ

დავიწროება пиIулIыкIын

დაეცა къытезыгъ

დაზავდნენ зэшIугъэх

დაეცა къыхэзыгъ

დაზარალდა текIодагъ

დაეცა къыIузыгъ

დაზელა Iотын

დაეცა пэфагъ

დაზელილია кIэутыгъ

დაეცა тезыгъ

დაზიანება гъэфыкъон
დაზილა ы-Iотыгъ

დაეცა тефагъ

1

დაეცა фэхыгъэ

დათათბირება еджэнджэшын

დაეცა хэфагъ

დათანხმდა еуцолIагъ

დაეძგერა къыфилъыгъ

დათანხმდნენ дезэгъыгъ

დაეწია кIигъэхьагъ

დათანხმდნენ зэзэгъыгъэх

დაეწია кIэхьагъ
დაეჭვდა е-джэнджэшыгъ

დათბუნება гъэфэлэн
დათესა зэхилъхьажьыгъ1

დაეჭვდა ехъырэхъэшагъ

დათესა пхъагъэ

დაეჭვება еджэнджэшын

დათესა ы-пхъыгъ

დაეხმარა деIагъ

დათესა рипхъыгъ

დაეხმარა дэIэпыIагъ

დათესვა еутын

დაეხმარა къыкIэIагъ

დათესვა ы-пхъын

დაეხმარა къыфишIыгъ1

დათესილი еутыгъ3

დაეხმარა кIэIагъ

დათესილია еутыгъ1

დაეხმარა тыригъэтыгъ

დათვი мышъэ

დაეხმარნენ ერთმანეთს зэдеIагъэх

დათვლა лъытэн

დაეჯახა енэтIэуагъ

დათვრა зигъэутэшъуагъ

დაეჯახა еутэкIыгъ

დათვრა зигъэшьокIыгъ

დაეჯახა зэриутэкIыгъ

დათვრა иутэшъухьагь

დაეჯახა къеолIагъ

დათვრა утэшъуагъэ

დაეჯახა кIэуагъ

დათრგუნული егъэзыгъ
დათრობა зигъэшъокIын
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დაიანგარიშეს зэдалъытагъ

დაიმალა чIэуагъ1

დაიბადა къыфэхъугъ

დაიმალა მასთან ერთად

დაიბადა къыхэхъухьагъ

зыдигъэбылъхьагъ

დაიბადა къэхъугъ

დაიმსხვრა зэпылъэтыгъ

დაიბანა зитхьакIыгъ

დაიმტვრა зэщыукъуагъэ

დაიბრაწა дэжъэгъуагъ

დაიმყნო пыкIагъ

დაიგვიანა къэкIэсагъ

დაიმშა дэлIыхьагъ

დაიგვიანა кIэсагъэ

დაინახა пилъэгъуагъ

დაიგვიანა лъэжъуагъэ

დაინახა пилъэгъуагъ

დაიგვიანა მასთან ერთად дэгужъуагъ

დაინახა теплъагъ

დაივარცხნა ы-жьыгъ

დაიპნა зэбгырызыгъ

დაივიწყა щыгъупшагъ

დაიპნა кIэшъэшъыгъ

დაითანხმა къыригъэуцолIагъ

დაიჟანგა иулъыихьагъ

დაითანხმა къыригъэшIугъ

დაიჟანგა улъыигъэ

დაითესა еутыгъ2

დაისვარა зыгъэушIоижьыгъ

დაითოვლა тесагъ

დაისვარა зиутэжьыгъ

დაითხოვა пигъэкIыжьыгъ

დაისვენა зигъэпсэфыгъ

დაიკარგა димпIыгъэ

დაისწავლა зэригъэшIагъ

დაიკარგა дэкIодагь

დაიტანჯა къэлIагъ

დაიკარგა дэIодыкIыгъ

დაიტანჯა теулэухьагъ

დაიკარგა икIодагъ

დაიტანჯა, ჩამოხმა егъулIагъ

დაიკარგა кIодыгъэ

დაიტანჯნენ зэтелIыхьагъэх

დაიკარგა пыкIодагъ
დაიკარგა текIодагъ

დაიტირა ы-гъэягъ1
დაიფარა ихъуагъ

დაიკარგა хэкIодагъ

დაიფარა къыкIэбзагъ

დაიკარგა მასთან ერთად дэкIодыгъ

დაიფარა техъуагъ

დაიკვნესა მასთან ერთად дэгъырзыгъ

დაიქანცა ы-гъэулэугъ
დაიქირავა ы-гъэчырагъ
დაიქირავა диубытыгъ

დაიკლაკნა зиущэрыхьагъ
დაიკლაკნა зиIонтIагъ
დაილაპარაკეს зэдэгущыIагъэх
დაიმალა зигъэбылъыгъ
დაიმალა зигъэдымпIыгъ
დაიმალა зышIуигъэбылъыгъ

დაიქირავა ы-убытыгъ
დაიღალა дэпшъыхьагъ
დაიღალა дэулэухьагъ
დაიღალა зэпылэлыгъ
დაიღალა иулэухьагь
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დაიღალა пшъыгъэ

დაიწყო зэхиблагъ

დაიღალა теулэухьагъ

დაიწყო хъужьыгъэ

დაიღალა улэугъэ

დაიწყო (მასთან ერთად) диублагъ

დაიღალა მასთან ერთად дэгумэкIыгъ

დაიწყო მუშაობა техьагъ

დაიღვარა итIэтIагъ

დაიჭირა диубытагъ

დაიღუპა икIодагъ

დაიჭირა диубытыгъ

დაიყარა етэкъохыгъ

დაიჭირა ебэныгъ

დაიყარა етэкъулIагъ

დაიჭირა зэхиубытагъэ

დაიყვირა къытекууагъ

დაიჭირა къыубытыгъ

დაიყვირავ.

დაიჭირა пигъэтыгъ

къыхэджыкIыгъ

დაიყო зэхэкIыгъэ

დაიჭირა тыриубытагъ1

დაიშალა зэшIуихыгъ

დაიჭირა ы-убытыгъ

დაიშალა зэIызыгъ

დაიჭირა (თევზი) къешагъ

დაიშალა итIупщыхьагъ

დაიჭრა зиуIэжьыгъ

დაიცვა зиухъумэжьыгъ

დაიხარა зиукъошыгъ

დაიცვა къыухъумагъ

დაიხარა зиуфагъ

დაიცვა фиухъумагъ

დაიხარა მისკენ зытырищэягъ

დაიძახა къыхэджыкIыгъ

დაიხარჯა пыкIодагъ

დაიძახა къэджагъ
დაიძრა ежьагъ

დაიხვია гъонлагъэ
დაიხმარა зыдигъэIэпыIагъ

დაიძრა кIэрыкIыгъ

დაიხრჩო чIихьагъ

დაიწვა дэстыхьагъ

დაიხრჩო (მასთან ერთად) диубыкIыгъ

დაიწვა ебжьыбжьыгъ

დაიხურა дэдзагъ

დაიწვა зигъэлыцIагъ

დაიხურა зыщилъагъ

დაიწვა зэхэстыхьагъ
დაიწვა лыцIагъэ

დაიხუჭუჭა гъонлагъэ
დაიხუჭუჭა ы-гъэтIыргъуагъ
დაიჯერა къедэIугъ

დაიწვა стыгъэ

დაკაკუნება теон

დაიწვა хистыхьагъ

დაკაკუნება теуIон

დაიწვა მასთან ერთად дэстыгъ

დაკარგა ы-гъэкIодыгъ1
დაკარგვა кIодын

დაიწვა истыхагъ

დაიწია (ფასმა) къыкIичыгъ
დაიწყო ежьагъ
დაიწყო зэкъуидзагъ

დაკერება дыжьын
დაკერება медэн
დაკერებულია тедэжьыгъ
198

დაკეტა ригъэтыгъ1
დაკეცილი зэдэлъ

დამალა ы-гъэгъоджагъ
დამალა ригъэбылъхьагъ

დაკვრა დაიწყო зэкIищыгъ

დამალვა гъэнэгъоджэн
დამალვა зигъэбылъын

დაკლა къышIуибзыгъ

დამალვა зигъэдытпIын

დაკლა ы-укIыгъ

დამალვა зыгъэбылъын

დაკლა მასთან ერთად диукIыгъ

დამარილება гъэшIоIун
დამარცვლა ы-гъэтIыпIагъ
დამარცვლა гъэтIыпIэн
დამარცვლა ы-джахьыгъ

დაკვლა укIын

დაკლეს зэдаукIыгъ
დაკმაყოფილდა зигъэрэзагъ
დაკმაყოფილება гъэрэзэн
დაკმაყოფილება гъэтынчын
დაკმაყოფილება зигъэрэзэн
დაკოჟრება стхъэн

დამარცვლა джахьын
დამარცვლა утын2
დამარცხებული дэгуагъ1

დაკრეფა кIэчын

დამატება телъхьэ

დალაგება гъэкIэрэкIэн
დალაგება зэгъэфэн

დამბა тамб
დამბაში сырб1

დალაგებული зэIыхыгъ2

დამდუღვრა гъэукъоен
დამდუღრა ы-гъэукъоягъ
დამთავრება пэшIокIын

დალაგებულია зэхэшыпыкIыгъ
დალაგებულია зэIыхыгъ1
დალბობა кIытэн
დალია ешъуагъ
დალია кIишъугъ1
დალია кIоцIишъугъ
დალია ришъугъ
დალია მასთან ერთად дешъуагъ
დალიანდაგება дыхэн
დალპა зэхэшъухьагъ
დალპა ишъухьагъ
დალპა пышъукIыгъ

დამთხვევა зэтефэн
დამკვლელი зыукIыгъэр
დამნაშავე мысэ
დამოკლება гъэкIэкон
დამჟავება гъэпцIэн3
დამჟავებული гъэпцIагъэ3
დამტვრიანება гъэусэпын
დამუნჯდა дыигъэ2
დამუშავება лэжьын
დამუხტა узэндын

დალპა шъугъэ1

დამშვენება гъэдэхэн
დამშვიდება гъэбыяун
დამცინავი дысы

დალპობა гъэшун
დალპობა тешъухьан

დამწვარი гъэстыгъэ
დამწიფდა тIыргъуагъэ1

დამალა ы-гъэбылъыгъ

დამწნილდა ишIоIухьагъ

დალპა тешъухьагъ
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დამხურავი фэзышIыгъэр4

დარბილდა зигъэшъэбагъ

დამჯერი IорышI

დარბილება гъэущэын
დარბილება Iотын

დანა шъэжъый
დანაგვიანდა кудагъэ
დანამცეცება гъэушкъоин
დანამცეცება убыкIын
დანამცეცება фиубын
დანანება кIэгъожьын
დანაყა მასთან ერთად диубыгъ1
დანაყვინება гъэубэн
დანაყილი убыгъэ
დანაწევრება гъэущэын
დანახვა къеплъын
დანახვა пилъэгъон
დანახვა пилъэгъон
დანახშირება пигъэлыцIыкIын
დანგრეული ехьыхыгъ
დანებდა зитыгъ
დანებება зитын
დანთება гъэплъын
დანთება гъэткIун
დანთებულია гъэплъыгъэ
დანიშნა рихъухьагъ
დანოტიოვდა лэбыгъэ
დაპარჭყული თვალი натхъэ
დაპატარავება пиIулIыкIын
დაპირება гъэгугъэн
დაპნევა зэбгырызын

დარგვა гъэтIысхьан
დარგი пкъыгъо
დარგო ы-гъэтIысхьагъ
დარგო ы-гъэтIысыгъ
დარგო მასთან ერთად дыхилъхьагъ
დარდი гукъау
დარდი гухэкI
დარდი гъэны
დარდი къин
დარდი лажь
დარდი, წუხილი гугъу
დარეცხა дэтхьэкIыхьагъ
დართვა მასთან ერთად дэджын
დართვევინება гъэджын
დართვის საშუალება джыкIэ
დარიანი ошIу
დარტყმა кIоцIыон
დარტყმა теон
დარტყმა утын1
დარტყმა აიცილა еожьыгъ
დარღვევა (ტანსაცმლისა) гъэтIэпIын
დარჩა етэкъохыгъ
დარჩა къелыгъ
დარჩა къелыжьыгъ
დარჩა къинагъ

დაპნევა кIэшъэшъын

დარჩა къыгонэжьыгъ

დაჟანგა ы-гъэульыигъ
დაჟანგდა, დაიჟანგა дэулъыихьагъ

დარჩა къыдэнагъ
დარჩა къыдэнэжьыгъ

დაჟანგვა иулъыхьан

დარჩა къыдэфагъ

დარაბა ещалI

დარჩა къыкъонагъ

დარაია дарий

დარჩა къыпынагъ
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დარჩა къычIэнагъ

დასვარა диушIоихьагъ

დარჩა къэнагъ

დასვარა зэхицIэлагъ

დარჩა пызэгъагъ

დასვარა къыуцIэпIыгъ

დარჩა хэныгъ

დასვარა къыуIагъ

დარჩენა къелын

დასვარა пиуцIэпIыкIыгъ

დარჩენა къыдэнэн

დასვარა тыригъэутысагъ

დარჩენა къыкъонэн

დასვარა ы-уцIэпIыгъ

დარჩენა къытенагъ

დასველდა дэлэбыхьагъ

დარჩენა къычIэнэн

დასველდა зигъэшъужьыгъ

დარჩნენ къызэхэнагъ

დასველდა иуцIыныхьагъ

დასავლეთი запад

დასველდა шъугъэ2

დასავლეთი къохьапIэ

დასველება гъэкIытэн
დასველება гъэуцIынын
დასველება гъэушынэн
დასველება гъэшун
დასველება (წვიმისაგან) къытещхэн

დასავლეთის ქარი хыжьы
დასაკლავი ცხვარი жъагъэ2
დასამჟავებლად ჩადო зэхилъхьажьыгъ2
დასასვენებელი ადგილი гъэпсэфыпIэ
დასასრულ икIэмыкIэм
დასასრული гъунэ
დასაცინი кIэнэкIалъ
დასაწყისი егъэжьапIэ
დასაწყისი ублапIэ
დასაჯა тырикъузагъ

დასვენება гъэпсэфыгъо
დასვენება зигъэпсэфын
დასვენება зэщтегъэу
დასვრა цIэлэн
დასვრილი къыуIагъэр
დასრესა Iотын

დასაჯა фиухыгъ

დასრისა ы-Iотыгъ

დასვა ы-гъэтIысыгъ
დასვა дигъэсыгъ

დასტა тай
დასუნა дзпэмагъ

დასვა дигъэтIысхьагъ

დასუსტდა зэкIэкIуагъэ

დასვა зэхигъэсыгъэ

დასუსტდა къыхэIагъ

დასვა пигъэтIысхьагъ

დასუსტება гъэлэнлэн
დასუსტება гъэтIэсхьэн
დასუსტება къыхэIэн

დასვა ригъэсыгъ1
დასვა тыригъэсыгъ
დასვა тыридзагъ
დასვა хигъэсыгъ
დასვა чIигъэсыгъ
დასვარა ы-гъэушIоигъ

დასუსტებული гъэлэнлагъэ
დასუფთავება гъэкъэбзэн
დასცინა елъэпсэуагъ
დასცინა кIэнэкIагъ
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დასხა пигъэтIысхьагъ

დატოვება пыкIын

დასხმა пикIэн

დატრიალდა гъэщыгъэ1
დატრიალება гъэчын
დატრიალება гъэчэрэгъун
დატრიალება гъэщын
დატრიალებული гъэщыгъэ2
დატუქსა тецIэцIыхьагъ

დასხმა текIэн
დატაკება кIоцIыпыджэн
დატანჯა къыдигъэлIыхьагъ
დატანჯა тыригъэлIыхьагъ
დატბორა кIэуагъ
დატენა дэубагъ3
დატენიანდა лэбыгъэ
დატირება ы-гъэен
დატირება тегъэн
დატკბობა гъэIэшIун
დატკეპნა ы-убагъ
დატკეპნა фиугъ
დატოვა дытекIыгъ
დატოვა къыгъэнагъ
დატოვა къыдигъэуцугъ
დატოვა къыдинагъ
დატოვა къыкъуинагъ
დატოვა къыпинагъ
დატოვა къыригъэлыгъ
დატოვა къыринагъ
დატოვა къытыринагъ
დატოვა кIэрыкIыгъ
დატოვა пигъэтыгъ
დატოვა пыкIыгъ
დატოვა пэкIыгъ
დატოვა тыригъэтыгъ
დატოვა хинагъ
დატოვება къыдинэн
დატოვება къыдэкIын
დატოვება къытыринэн
დატოვება кIэрыкIын
დატოვება пигъэтын

დაუახლოვდნენ зэфэкIуагъэ
დაუბერა епщагъ
დაუგო кIиутагъ
დაუდეგარი мызагъ
დაუვარდა къыIузыгъ
დაუზავდა ешIугъ
დაუზიანებელი псау
დაუზილა фиIотыгъ
დაუთესა фишIагъ
დაუთოვება гъэшкъын
დაუკავშირა зэпигъэфагъ
დაუკავშირდნენ ერთმანეთს зэгохьагъэ
დაუკლა фиукIыгъ
დაუკრა еуагъ
დაუკრა (ფლეიტაზე) къепщагъ
დაუკრა მასთან ერთად деуагъ
დაუმორჩილებელი гъэдэIогъуай
დაუმუშავა филэжьыгъ1
დაუნაოჭდა зэлъагъэ1
დაუნთო фигъэжъугъ
დაუპირისპირა пигъэуцуагъ
დაურღვია фигъэтIэпIыгъ
დაუსრულა фиухыгъ
დაუსრულებელი гъунэнчъ
დაუსტვინა къэшъуигъ
დაუფინა кIиутагъ
დაუყვირა кIэлъыджагъ
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დაუცალა фиунэкIыгъ

დაღება (პირისა) укъын

დაუძახა е-джагъ
დაუძახა еджагъ

დაღეჭა гъошхагъэ
დაღეჭა зэхиуцэIухьагъ

დაუძახა къэджагъ

დაღვარა дигъэтIэтIагъ

დაუძახა кIэлъыджагъ

დაღვრა икIутын

დაუძლურდა ы-гъэуцуагъ
დაუძლურდა зигъэлIэжьыгъ

დაღვრემილი дыгъумыдж

დაუძლურდა зэтежъэгъуагъ

დაღლა иулэухьан

დაუძლურდა теукIыхьагъ

დაღლა пшъын

დაუწნა фифыгъ

დაღლა улэун

დაუწნა хигъэщагъ

დაღლა уцон

დაუხუჭა (თვალები) ы-гъэплIагъ
დაფა пхъэмбгъу

დაღლილი ы-гъэпщъыгъэр
დაღმართი егъэзыхыгъу

დაფარა ы-гъэгъоджагъ
დაფარა тырипхъуагъ

დაღმართი чап1

დაფარვა гъэнэгъоджэн
დაფარვა телъхьан

დაღონდა епэгъогъохыгъ

დაფარვა техъон

დაღუპა ригъэстыхьагъ

დაფარული იყო телъыгъ

დაღუპვა кIодын

დაფარულია техъуагъ
დაფიქრდა плъызыгъэ

დაყარა ы-гъэпъэпхъагъ
დაყენება пигъэтын

დაფრთხა къэщтэуIугъ

დაყვირება кIэлъыджэн

დაფქვევინება гъэхьэджэн
დაფშვნა зэхищытIагъ

დაყო зэхигъэзыкIыгъ

დაფშვნა ы-убыкIыгъ

დაშალა зэбгырифыгъ

დაფშვნა убыкIын

დაშალა зэгуифыгъ

დაფხვნა зэхищытIагъ

დაშალა зэпифыгъэх

დაქანცვა ы-гъэулэун
დაქირავება ы-гъэчэрэгъугъ
დაქირავებული чырэ

დაშალა зэпкъырихыгъ

დაქორწინდა къыщагъ
დაქორწინდნენ зэрэщагъэх
დაქორწინება къэщэн
დაღალა

ы-гъэпшъыгъ

დაღი, დამღა тамыгъэ

დაღონდა езэщыгъ
დაღონება езэщын

დაშავდა ефыкъулIагъ

დაშალა зэхифыгъэ
დაშალა зэшIуихыгъ
დაშალა къызэпкъырихыгъ
დაშენებულია тешIыхьагъ
დაშორდა зыщидзыягъ
დაშორდნენ зэбгырыкIыгъ
203

დაშორდნენ зэгокIыгъ

დაძახება кIэлъыджэн

დაშორდნენ зэпызыгъ

დაძახულია зэтеджагъэ

დაშორდნენ зэпыкIыгъ

დაძვრა гъэхъыен
დაძვრა кIэрыкIын

დაშორდნენ зэпыкIыжьыгъэх
დაშორება зэпызын
დაშორიშორება зэблэщын
დაშრა дэгъукIыгъ
დაშრა кIэгъукIыгъ
დაშხეფებულია еутхыгъ
დაჩიავებული кIочIадж
დაჩლუნგდა ы-гъэуцэкугъ
დაჩლუნგდა икъыхьагъ

დაძინება гъэчъежьын
და-ძმები зэш-зэшыпхъу
დაძრა ы-гъэхыягъ
დაწებება тырищхэн
დაწებებული ы-гъэпкIагъэр
დაწევა кIэхьан
დაწერა тетхэн
დაწერა тхагъэ

დაჩლუნგება гъэуцэкун
დაჩლუნგება икъыхьан

დაწერა тхын

დაჩქარება гъэпсынкIэн
დაჩქარება гъэтхъытхъын
დაჩქარება гъэжьырын
დაჩქარება гъэхъыжъэн
დაჩხაპნა диуцIэрэпхъагъ

დაწერა მასთან ერთად дитхыгъ

დაჩხაპნა епIэстхъыгъ
დაჩხაპნა пIэстхъагъэ
დაცემა зигъэукIорэин
დაცემა икIыкIын
დაცემა иукъун

დაცემა къефэхын
დაცემა кIоцIыпыджэн
დაცემა тезын
დაცემა тефэн
დაცინვა кIэнэкIэн
დაცინვა лакъырды
დაცინვა мыскъар
დაცოლშვილდა ыщагъ
დაძაბუნდა теукIыхьагъ
დაძახა зэтыриджагъ

დაწერა тыритхэн
დაწერა მასთან ერთად дэтхагъ
დაწვა гъолъыгъэ
დაწვა ы-гъэблагъ
დაწვა ы-гълыгъ
დაწვა гъэлыгъон
დაწვა ы-гъэстыгъ
დაწვა гъэстын
დაწვა дэгъолъхьагъ
დაწვა зэхигъэстыхьагъ
დაწვა зэхилыцIагъ
დაწვა игъолъхьагъ
დაწვა истыхьан
დაწვა лыцIэн
დაწვა пигъэстыхьагъ
დაწვა ригъэстыхьагъ
დაწვა тыригъэстыхьагъ
დაწვა хигъэстыкIыгъ
დაწვა მასთან ერთად дэгъолъыгъ
დაწვენა гъэгъолъын
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დაწინწკლულია еутхыгъ

დაჭყლიტა зэхицIыцIагъ

დაწნა ы-благъ
დაწნა дифыгъ3
დაწნა къыблагъ

დახაზა ы-гъэтхъыгъ
დახაზვა гъэтхъын
დახარა къыутэзыгъ

დაწნა მასთან ერთად дыдидзагъ

დახარა ригъэзыхыгъ

დაწნეხა ы-гъэплIагъ
დაწოლილია кIоцIылэлыгъ

დახარისხებულია зэхэшыпыкIыгъ

დაწყება къежьэн

დახარჯა ы-гъэкIодыгъ2
დახარჯა диухыхьагъ

დაწყევლა ебгыгъ

დახარჯა дишхыхьагъ

დაწყნარდა быяугъэ
დაწყნარდა зигъэбыяугъ

დახარჯა ригъэохыгъ

დაწყნარდა зигъэгупсэфыгъ

დახარჯა მასთან ერთად дишхыгъ

დაწყნარდა зигъэрэхьатыгъ

დახელოვნებული ოსტატი Iазэ

დაწყნარება зигъэрэхьатын

დახვევა щыхьан1

დაწყნარება, წყნარად ცხოვრება

დახია зэдитхъыгъ

зигъэгупсэфын

დახია зэкIитхъыгъ

დაწყობა гъэтIылъын
დაჭედებულია зэхэIулIагъ

დახია зэхицунтхъагъ

დაჭედებულია теIулIагъ

დახია зэIитхъыгъ

დაჭერა теIункIэн

დახია зэIитхъыжьыгъ

დაჭერა убытын

დახია хичыгъ

დაჭერა угъоин
დაჭკნა тегъухьагъ

დახმარება амал
დახმარება дэIэпыIэн

დაჭკნობა тегъухьан

დახმარება джыуап

დაჭმუჭნა дицIыцIыхьагъ

დახრჩობა ы-тхьалаэн

დაჭმუჭნა зэхицIыцIагъ

დახუთული ჰაერი жъоркъ

დაჭმუჭნა ы-Iотыгъ

დახურა къыфишIыгъ4

დაჭრა зэпичыгъ

დახურა пиухъумагъ

დაჭრა зэхибзыхьагъ

დახურა ригъэсагъ1

დაჭრა къыуIагъ

დახურა тырипхъуагъ

დაჭრა ы-упкIэтагъ

დახურვა телъхьан

დაჭრა ы-уIагъ

დახუჭუჭდა тIыргъуагъэ2

დაჭრილი къыуIагъэр

დახუჭუჭდა уагъэ6

დაჭრილის მომვლელი ქალი дае4

დახუჭუჭება гъэтIыргъон

დახარჯა чIиухыхьагъ

დახია зэшIуитхъыгъ
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დაჯდა дэсыгъ

დეკეული танэ

დაჯდა итIысхьагъ

დეკრეტი декрет

დაჯდა къитIысхьагъ

დელეგატი делегат

დაჯდა пысыгъ

დემოკრატი демократ

დაჯდა пытIысхьагъ

დემოკრატია демократие

დაჯდა тетIысхьагъ

დემონსტრაცია демонстрацие

დაჯდა уагъэ5

დეპო депо

დაჯდა მასთან ერთად дыщысыгъ

დეპუტატი депутат

დაჯდა მასთან ერთად дэтIысхьагъ

დესანტი десант

დაჯდა მასთან ერთად дэтIсыгъ

დესეტინა десэтын

დაჯდომა дэтIыысхьан

დეფექტი дагъо

დაჯდომა итIысхьан

დვრიტი лъатэ

დაჯდომა тесын

დიაგონალი диагональ

დაჯდომა тетIысхьан

დიაგრამა диаграмм

დაჯღაბნა диуцIэрэпхъагъ

დიალოგი диалог

დაჰპირდა ы-гъэгугъагъ
დგომა дэтын

დიამეტრი диаметр

დგომა итын
დგომა тетын

დიახ ары
დიდად бэкIэ
დიდად инэу

დედა ан
დედა нан

დიდება щытхъу

დედა ны

დიდთვალება нэшхо

დედაბერი ныо

დიდი абрагъу
დიდი ины

დედამთილი гуащэ
დედამიწა дунай

დიდებულად тхъэкIаеу

დიდი დათვის თანავარსკვლავედი

დედამიწის მოსახლეობა дунай

жъогъзешибл

დედაფუტკარი бжьэпщ
დედოფალა ужьы
დევი иныжъ

დიდი მანძილი гъогууан
დიდხანს бэрэ
დივანი диван

დევნილი (დანაშაულის გამო) хъаджрэт

დივანი тахътэ

დეზერტირი дезертир

დივიზია дивизие

დეიდა анэшыпхъу
დეკანი декан

დილა пчэдыжьы

დეკემბერი декабр

დირექტორი директор

დირე кIэбгыкъу
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დისერტაცია диссертация

დღე-ღამე сутк

დისკუსია дискуссия

დღე-ღამე чэщ-зымаф

დისპანსერი диспансер

ეალერსა еубзагъ

დისციპლინა дисциплин

ებრაელი джурт

დისციპლინა фын

ებრაელი чыфыт

დოვლათიანი гъэбэжъу
დოლა къуако

ებრძოლა езэуагъ

დოლბანდი псыпсы

ეგონა тегушIухьагъ

დომბა домбай

ეზო щагу

დომკრატი бэмб
დომკრატი домкрат

ეზო Iагу

დორბლი Iупсы

ეკალი къуанцэ

დოქი къошын

ეკალი къэцы

დოქტორი (მეცნიერებათა) доктор

ეკალი панэ

დოღის დაწყების სიგნალი джур!

ეკამათნენ ერთმანეთს зэдэуагъэх

დოყლაპია Iукъэ

ეკიდა пытыгъ

დრო дыгъо

ეკიპაჟი экипаж

დრო зэман

ეკლიანი ბუჩქი панэ

დრო лъэхъан

ეკრანი экран

დრო уахътэ

ეკუთვნოდა иягъ1

დრო საუბრისათვის гущыIэгъу
დროება зэман

ელამი назэ

დროულად ичэзыу

ელვისებურად елбэтэу

დროულია игьуагъ
დროშა быракъ
დუმა (ცხვრისა) кIапэ

ეგ мор

ეიმედებოდა къэгугъагъ

ელვა пчыкIэ2
ელჩი лIыкIо

დუნდული пхэкI

ენა бзэ
ენა бзэгу
ენა жэ2

დურბინდი нэрыплъ

ენერგიულად იმოქმედა еужьырыгъ

დურგალი пхъашIэ
დუქანი тучан

ენერგიული бланэ
ენერგიული чан3

დღე мафэ1

ეპირფერება еубзагъ

დღევება огъэн

ეპოქა лъэхъан

დღეს неп

ერთ სახეობის ნაწილი зэщыщ

დღესასწაული мэфэкI

ერთად зэпытэу
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ერთად ააშენეს зэдагъэпсыгъ

ერთად დამთავრება зэдаухын

ერთად აიღეს მოსავალი зэдаугъоижьыгъ

ერთად დახურეს (სახლი)

ერთად ართავდნენ зэдаджыгъ

зэдытыралъхьагъ

ერთად აღზარდეს зэдапIугъ

ერთად ებრძოლეს зэдебэныгъэх

ერთად აჭამეს зэдагъэшхагъ

ერთად თიბეს зэдаупкIагъ

ერთად გაავრცელეს зэдагъэIугъ

ერთად თხრიდნენ зэдетIагъэх

ერთად გაასუფთავეს зэдаупсыгъ

ერთად იანგარიშეს зэдалъытагъ

ერთად გააცილეს декIолIагъ

ერთად იბრძოლეს зэдэбэнагъэх

ერთად გაახარეს зэдалэжьыгъ

ერთად ითამაშეს зэдешIагъэх

ერთად გაგზავნეს зэдагъэкIуагъ3

ერთად ითამაშეს зэдэджэгугъэх

ერთად გადაიტანეს зэдалъэгъугъ1

ერთად იკითხეს зэдеджагъэх

ერთად გადაწყვიტეს зэдаухыгъ2

ერთად იომეს дезэуагъ

ერთად გაემგზავრნენ зэдежьагъэх

ერთად ისულელეს зэрэгъэделагъэх

ერთად გამგზავრება зэдежьэн

ერთად ისწავლეს зэдеджагъэх

ერთად გამოჩდნენ зэдекIолIагъэх

ერთად ისხდნენ зэхэсыгъэх

ერთად გამოცხადდნენ декIолIагъ

ერთად იყვნენ зэкIыгъугъэх

ერთად განიცადეს зэдаушэтыгъ

ერთად იცრუეს зэдесыгъэх

ერთად გარდაიცვალნენ

ერთად იცხოვრეს зэдагъэшIагъ

зэдепсыхыжьыгъэх

ერთად იცხოვრეს зэкIыгъугъэх

ერთად გატენეს зэдаушъагъ

ერთად ლესავდნენ სახლს зэдаигъ

ერთად გაცურეს зэдехыгъэх

ერთად მოაძოვეს зэдагъэхъугъ

ერთად დააგემოვნეს зэдыхэIагъэх

ერთად მოზილეს зэдаутагъ

ერთად დაამუშავეს зэдалэжьыгъ

ერთად მოიხარშა дэжъуагъ2

ერთად დაასრულეს зэдаухыгъ1

ერთად მოკლეს зэдаукIыгъ

ერთად დაბერდნენ дэжъыгъ

ერთად მოპირეს зэдауIугъ

ერთად დაბერდნენ зэдэжъыгъэх

ერთად მოჭრეს зэдаупкIагъ

ერთად დადგნენ зэхэуцуагъ

ერთად მოხარშა зэпигъэжъагъ

ერთად დადეს зэдытыралъхьагъ

ერთად მოხარშეს зэдэжъуагъэх

ერთად დაზავდნენ зэдешIугъэх

ერთად მოხნეს зэдэжъуагъэх

ერთად დაინახეს

ერთად მოხსნეს зэдытырахыгъ

зэдалъэгъугъ2

ერთად დალიეს зэдешъуагъэх

ერთად ნახეს зэдеплъыгъэх

ერთად დამალეს зэдаушъэфыгъ

ერთად სწავლა зэдеджэн

ერთად დამარცვლეს зэдаутыгъ

ერთად შეიკერა зэдэдагъэ1
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ერთად შეიწვა дэжъагъ

ერთი გასროლა зэогъу

ერთად შეიწვა зэдэжъагъэх

ერთი თითის დადება залэ

ერთად შეკერეს зэдэдагъэх2

ერთი მხარე зыбгъу

ერთად შეკერილი

ერთი ყლუპი გადაყლაპა ехъумпIыгъ

зэдэдагъэ3

ერთად შეკრეს зэдапхыгъэ

ერთი წლის ბატკანი гъэлъэхъу
ერთიანად зыкIы

ერთად შეკრიბა зэдыкIачыгъ

ერთიანი зыкIы

ერთად შეკრიბა зэхидзагъэх

ერთი-ორი зытIу

ერთად შეკრიბეს зэдаугъоигъ

ერთმანეთზე зэтелъэу

ერთად შეკრიბეს зэдыпачыгъ

ერთმანეთზე გადაბმა зэгопхэн

ერთად შეუთანხმდნენ зэдезэгъыгъэх

ერთმანეთზე გადაბმა зэпыпхэн

ერთად შექმნეს სიმღერა зэдаусыгъ

ერთმანეთზე გადაბმულია зэпыпхагъэ

ერთად შეღებეს зэдагъэлагъ

ერთმანეთზე მიაყუდა зэриусэигъ

ერთად შეწვა дэжъан

ერთმანეთზე მიბმულები არიან зэгопхагъ

ერთად ჩავიდნენ зэдехыгъэх

ერთმანეთზე მიჭედება зэпыдзэн

ერთად ჩავიდნენ зэдынэсыгъэх

ერთმანეთზე ნადირობდნენ зэшагъэх

ერთად ჩამოქვეითდნენ зэдепсыхыгъэх

ერთმანეთთან ახლოსაა зэпэгъунэгъух

ერთად ჩამოქვეითდნენ

ერთმანეთთან ისხდნენ зэгосыгъэх

ერთად შეკრა зэхипхагъ

зэдепсыхыжьыгъэх

ერთმანეთთან მიირბინეს зэчъэлIагъэх

ერთად ჩაყარა зэхитэкъуагъ

ერთმანეთთან სტუმრობა зэлъыкIон

ერთად წავიდნენ зэдекIолIагъэх

ერთმანეთი დაადანაშაულეს

ერთად წაიკითხეს зэдаджыгъ

зэрэумысыгъэх

ერთად წაიქცნენ етэкъохыгъ

ერთმანეთი დაინახეს зэрэлъэгъугъэх

ერთად ჭამეს зэдыхэIагъэх

ერთმანეთი დახოცეს зэрэукIыгъэх

ერთად ხნავდნენ дэжъуагъ1

ერთმანეთი ეძებეს зэлъыхъугъэх

ერთგან зыпакIэ

ერთმანეთი იპოვეს зэрэгъотыгъэх

ერთგვარი თამაში гъур-гъур
ერთგვარი თამაში гъурзэпэф
ერთგვარი თამაში гъуршэс
ერთგულება икърар

ერთმანეთი იცნეს зэрэшIагъэх

ერთგულება къэрар

ერთმანეთის გაგება зэгурыIон

ერთერთი ჩერქეზული ტომი жанэ

ერთმანეთის გვერდით დადო

ერთი зы
ერთი (მიდი ერთი!) модэ3

ერთმანეთი სცემეს зэтеухьагъэх
ერთმანეთი ძალიან უყვარდათ
зэпсэрэдагъэх

зэгуилъхьагъэ

ერთმანეთის გვერდით იდგნენ
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зэготыгъ

ერთხმად зыч-зыпчэгъоу

ერთმანეთის ვნება зэщыхьагъу

ერთჯერად წასაღები зэхьыгъу

ერთმანეთისკენ გაიწიეს зэфилъыгъэх

ერთჯერადი ჩალაგება дэлъхьагъу

ერთმანეთს გადააბა зэгуипхагъэ

ეროვნება лъэпкъ

ერთმანეთს გამოეკიდნენ зэрэфыгъэх

ეროვნება нацие

ერთმანეთს დაალაპარაკა

ეროვნული национальнэ

зэдигъэгущыIагъ

ერქინებოდნენ зэпыджыгъэх

ერთმანეთს დაეწივნენ зэкIэхьагъэх

ეს мы1

ერთმანეთს ესტუმრნენ зэлъыкIуагъэх

ეს мыр

ერთმანეთს თავი მოაბეზრეს

ეს მხარე мыкI2

зэрэуджэгъугъэх

ერთმანეთს თვალი ჩაუკრეს
зэнэкIэуагъэх

ერთმანეთს მიაბა зэпишIагъ
ერთმანეთს მიაჭედა зэгуипцагъ
ერთმანეთს მიაჭედა зэпидзагъ
ერთმანეთს პატივი სცეს зэгонэсыгъэх
ერთმანეთს უვლიდნენ зэпылъыгъэх
ერთმანეთს უსაყვედურეს
зэтегыихьагъэх

ერთმანეთს შეეჩვივნენ зэсагъэх
ერთმანეთს შეურია зэхигъэтIэтIагъ
ერთმანეთს შეხედეს зэтеплъагъэх
ერთმანეთს შეხვდეს зэплъыгъэх
ერთმანეთს შეხვდნენ зыхигъэхьагъ
ერთმანეთს შეხვდნენ зэIукIагъэх
ერთმანეთს ჩაეჭიდნენ зэшIонагъэх
ერთმანეთს წაჰკიდა зэщихъуагъэ
ერთნაირი зэныбжь

ესაა мыры
ესტუმრა еблэгъагъ
ესტუმრა къылъыкIуагъ
ესწრაფოდა кIэнэкъокъугъ
ეტკინა гуIагъэ
ეტლი (საბავშვო) куражъый
ეუხეშა епхъэшэкIыгъ
ეფენდი ефэнды
ექვ-ექვსი хырых
ექვსი хы2
ექვსი-შვიდი зых-зыбл
ექვსი-შვიდი зыхыбл
ექვს-შვიდჯერ зыхэ-зыблэ
ექვსჯერ хэ
ექიმი врач
ექიმი доктор
ექიმი Iазэ
ექო джэрпэджэжь

ერთსიმიანი ვიოლინო шыкIэпщын

ექსპლოატატორი гъэпщылIакIо
ექსპლოატაცია гъэпщылIын
ექსპლოატაცია გაუწია ы-гъэпщылIыгъ
ეყო фикъугъ

ერთტონიანი зэшъогъу

ეშვი къуацэ

ერთხელ зэ

ეშმაკი джынэжъ

ერთნაირი зэфэдэ
ერთპიროვნული მეურნე зэкъорыпсэу
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ეშმაკი нэлат

ვაშლის ხე мыIэрыс

ეშმაკი псыхадзэ
ეშმაკი, დემონი иблыс

ვაცი ачъэ
ვაჭარი сатыушI

ეშმაკურად მოექცა ешхъухьэшIагъ

ვაჭრობა едэон

ეჩვენა зыригъэлъэгъугъ

ვაჭრობა сатыу

ეცადა кIэнэкъокъугъ

ვახში тедзэ

ეძება илъыхъухьагъ

ვედრო тенэчы

ეძება მასთან ერთად дэлъыхъуагъ

ველი бгъодж
ველი кIэй

ეჭვი гурышхъу
ეჭვი гуцаф
ეჭვი джэнджэш

ველი лъэгу
ველი лъэгуан

ეჭვი щэч

ველი хашъу

ეჭვი აიღო угуцэфагъ

ველობი гъэхъунэ
ველური емлыч

ეჭვი აიღო егуцэфэн
ეჭვიანი гуцэфэшIыл
ეჭიდავა езэуагъ

ველური ვაზი жъгъырб

ეჭიდავნენ ერთმანეთს зэбэныгъэх

ველური კატა мэзчэтыу

ეჭირა диубытыгъ

ვერ იხეირა пскIэ

ვაგონი вагон
ვადა пIалъэ

ვერაგი хьилэ

ვაკე шъоф

ვერხვი ныхы

ვაჟიშვილი къо

ვეფხვი къэплъан

ვაჟიშვილი шъао

ვიმბა пцакIо

ვაჟკაცი джыгыт

ვინ хэт

ვაჟკაცი хъупхъэ

ვინც ხშირად გადაადგილდება

ვაჟკაცობა лIыгъэ

кощыл

ვაჟკაცობა пытагъ

ვირთხა шъуае

ვაჟკაცური ес

ვირი щыды

ვაჟკაცური лIышъо

ვიღაც зыгорэ

ვაჟკაცური пхъашэ

ვიწრო бгъузэ
ვიწრო зэжъу

ვარდი роз

ველური ვაშლის ხე мые

ვერცხლი тыжьыны

ვარია анакIэ
ვარსკვლავი жъуагъо

ვიწრობი дорэщ

ვაშლი мыIэрыс

ვოგზალი вокзал

ვნება егоон
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ზაზუნა чIыхъэжъу

ზნე хабзэ

ზამთარი кIы

ზოლი кусэ

ზამთარი кIымаф

ზომა шапхъ

ზანდუკი пхъуант

ზომიერად ნასუქი зэфэшIу

ზანზალაკი жъгъырыу

ზრუნვა тегуIыхьан

ზარალი зэрар

ზურგი бгыуан
ზურგი кIыб

ზარი гъыбз
ზარი одджын

ზურნა сырын

ზარმაცი армэу
ზარმაცი фэмыф

ზღარბი пыжъы

ზაფხული гъэ
ზაფხული гъэмаф
ზაფხულის ბოლო/მიწურული

ზღვარი гъунапкъ
ზღვარი гъунэ
ზღვის ტალღა хыор

гъэмэфакI

თაგვი цыгъо

ზაფხულობით гъэмафэу
ზედ დაიწვა зэтестыхьагъ
ზედაპირი кIыIу1
ზედიზედ зэфэдэкIэ
ზედმეტი лые1
ზედმეტი лыягъ
ზედმეტი пкIэнчъэ
ზეთი дагъэ

2

ზეთი тхъу

ზღვა хы1

თავადი пщы1
თავადის ქალი гуащэ
თავბრუ დაეხვა дэунэзыхьагъ
თავბრუ დაეხვა иунэзыхьагъ
თავდადებული батыр
თავდადებული лIыхъу
თავდაპირველად апэу
თავდასხმა къытебэнэн
თავდასხმა тебэнэн

ზემოდან кIыIу3

თავი шъхьэ

ზემოთ кIыIу

თავი გაიმართლა зигъэзэфыгъ

4

ზეპირმეტყველება жабз

თავი გაიმართლა зиухыижьыгъ

ზერდაგი тхъо

თავი გამოსცადა зиушэтыжьыгъ

ზეწარი пIэтехъо

თავი დაიბანა მასთან ერთად дификIагъ

ზვინი гъэсащэ
ზვინი хьандзу

თავი დაიზოგა зэблэжьыгъэ

ზვინი шэндж

თავი დაიტირა зигъэежьыгъ

ზვინი Iат
ზვინულად зэтегукIагъэу
ზიანი иягъ

2

თავი დაისველა зытырикIагъ
თავი დაიღუპა зигъэунэхъужьыгъ
თავი დაიცვა зыфэсакъыжьыгъ
თავი მოაბეზრა къыудэгугъ
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თავი მოიკლა зигъэлIагъ

თავს დაესხა къытебэнагъ

თავი მოიკლა зиукIыжьыгъ

თავს დაესხა къыIукIагъ

თავი მოიმკვდარუნა зигъэлIагъ

თავს დასტრიალებდა дэлъэIуагъ

თავი მოიტყუა зигъэделэжьыгъ

თავს ევლებოდა дэлъэIуагъ

თავი მოიწონა пэгагъэ

თავს ევლებოდა егугъугъ

თავი შეიკავა зиIэжагъ

თავს მოახვია пилъэшъуагъ

თავი შეინახა зиухъумэжьыгъ

თავს შემოვლება дэлъэрэзэн

თავი შეიშინა зигъэщтэжьыгъ

თავს ჭკვიანად აჩვენებდა

თავი ცუდად მოიხსენია зиубыжьыыгъ

зигъэакъылыгъ

თავიდან апэ
თავიდან апэрэмкIэ
თავიდან нахьыпэ

თავსაფარი платыку

თავით დაარტყა етIээугъ

თავშალი платыку

თავის გამართლება зиухыижьын

თავშესაფარი егъэзыпIэ

თავის დაღუპვა зигъэунэхъужьын

თავში წამოარტყა ешъхьэшъоуагъ

თავის დაცვა зиухъумэжьын

თათარი къэзанлы

თავის დაჭრა зилIэжьын

თათრული ნეკერჩხალი псэи

თავის თავზე აიღო зыфигъэзагъ

თამადა тхьаматэ

თავის თავისთვის სროლა зэожьын

თამაში джэгу1

თავის მოვლის ნება დართო

თამაში джэгун

зыпигъэлъыгъ

თავსხმა оешху
თავყრილობა хас

თამაში зигъэджэгукIын

თავის მომაბეზრებელი къапкъэн

თამაშით გული იჯერა зигъэджэгукIыгъ

თავის მოწონება пэгэн

თამაშის წესი джэгукIэ

თავის შეკავება зиIэжэн

თამბაქო тутын

თავისი უპირატესობის იმედი აქვს

თამბაქო Iалуц

тегушхуагъ

თან дэжь

თავისკენ გადასწია дищэхыгъ3
თავმდაბლობა зигъэцIыкIун
თავმდაბლობდა зигъэцIыкIугъ
თავმჯდომარე тхьаматэ
თავს არ აჩვენებს зигъэкIодыгъ
თავს გაუფრთხილდა зыфэсакъыгъ
თავს გრძნობდა თავისუფლად
гушхуагъэ

თან ახლდა кIыгъугъ
თან წაიღო зыдихьыгъ
თან წაიყვანა зыдищагъ
თან წაიყოლა зыдиштагъ
თანაბარი зэныбжь
თანავარსკვლავედი жъогъобын
თანამგზავრი гъогогъу
თანამგზავრი гъусэ
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თანამგზავრი зэгъогогъу

თვალი нэ

თანამოსაუბრე гущыIэгъу
თანამოსაუბრე псэлъэгъу

თვალი დარჩა къенэцIыгъ

თანატოლი ныбджэгъу

თვალი ჩაუკრა ы-гъэупIэпIагъ
თვალი ჩაუკრა ы-гъэущэкуагъ
თვალი ჩაუკრა енэкIэуагъ

თანდათან игорыгъу

თვალი ჩაუკრა къенэкIэуагъ

თანხმობის მიღება гъэрэзэн
თარო мэкIай

თვალი ჩაუკრა накIэ фишIыгъ

თაფლი шъоу

თვალით ნიშნება нэкIэ-нашъхь

თაფლისფერი თვალი нагъо

თვალის კაკალი наку

თბილი нэгушIу

თვალის ჩაკვრა нэкIэ-нашъхь

თბილი пэщх-нэщх

თვალის ჩაკვრა нэкIэон

თბილი фабэ

თვალმახვილი нэшхо

თეატრი театр

თვალქვეშა ადგილი начIэ

თევზაობა მასთან ერთად дешэн

თვე мазэ

თევზი паго2

თვითონ ежь

თევზი пцэ

თვითონ ежьыр-ежьырэу

თევზი пцэжъый

თვითონ ор-орэу

თევზჭერა пцэжъыяш2

თვითონ шъор-шъорэу

თეთრეული джэнэ-гъочэндж

თვითონ шъхьэ

თეთრი фыжьы

თვის фэшI

თეთრი აბრეშუმი дэнэфы

-თვის пае

თეთრი ოქრო дышъэф

თვლა пчъын

თეთრი ჯინი джынэфы
თეთრწვერიანი жэкIэф

თიბა бзэягъэ
თიბვა упкIэн

თემა тем

თიბვა; სათიბი оныгъу

თერთმეტი пшIыкузы

თივა мэкъу

თერმომეტრი термометр

თივის საზიდი гъэсащ
თითბერი, ცინკი гъофы
თითი Iапэ

თანატოლი лэгъу

თესვა пхъын
თესლი кIэ2
თეფში лагъэ
თეხმი кIыIу2
თვალთმაქცი нэшIошIы
თვალთმაქცური кIыл

თვალი ჩაუკრა нэкIэуагъэ

თითი Iэхъуамб
თითოოროლა зэе-тIуай
თითოჯერ зырыз
თითოჯერ зэрызэ
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თირკმელი жъэжъый

თუნგი гогон
თუნუქი къэнджал

თიხა етIагъо

თუნუქი тенэчы

თიხა ятIэ

თუნუქი цэфы

თიხაბზე саман

თურქი тырку

თიხიანი წყალი етIэпсы

თუჯი щыуаныжъ

თიხის გუნდა етIэгъой

თქვა მასთან ერთად диIуагъ

თიხის მოსატანად етIащ

თქვენ шъо1

თიხის წინაღობა კერიის უკან етIэбэй

თქვენი шъошъуй

თიხისათვის етIащ

თხარა етIагъ

თმა цы

თხარა тIагъэ

თმა шъхьацы

თხარა მასთან ერთად дитIыгъ

თოვა къесын

თხარა მასთან ერთად дэтIагъ

თოვლი осы

თხების მწყემსი пчэнахъо

თოვლით დაიფარა тесагъ

თხევადი псынтIэ

თოვლის კაცი осылI

თხელი псыгъо

თოკი кIапсэ

თხელი კვერი ერბოში შემწვარი

თორმეტწლიანი წელთაღრიცხვა

щэламэ

джыл

თხილამური лыж

თორღა (ცხენი) кIор

თხილი дэжъый

თოფი шхонч

თხილის წკნელი дэечы

თოში мылышъ

თხმელა екIапсIэ

თოხარიკი кIор

თხმელა екIапсIэ

თოხლო კვერცხი кIэнкIэшхуалъ

თხოვნა къелъэIун

თოჯინა нысхъап

თხოვნა лъэIон

თრთვილი сэхъ

თხოვნა лъэIу

თრითინა ужьы

თხოვნინება гъэлъэIон
თხრა гъэтIэн
თხრა кIэгъэтхъын

თიკანი чэцIы

თრიმლა ы-гъэтэджыгъ
თრიმლვა гъэтэджын
თუ უნდა еблэми

თხრა пчэны

თუთა маркIо

თხრილი кэнау

თუთის ხე маркIо

თხუნელა чIыхъумбый

თუთქი ежэпсы

იაბო алашэ
იავადმყოფა узыгъэ

თუკი нахь
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იალქნიანი ნავი жьыкъухь

იეშმაკა ехъоршэрэкIыгъ

იანვარი щылэ1

იეჭვა угуцэфагъ

იარაღი Iашэ

იეჯერხვაელი еджэркъуай

იარაღის სახეობა джасэ

ივარაუდა енэгуягъ

იატაკი джэхашъу

ივარაუდა рихъухьагъ

იატაკი лъэгу

ივაჭრა едауагъ

იაფი пут

ივაჭრა ещагъ

იბანავა зигъэпскIыгъ

ივაჭრა къедэуагъ

იბობოქრა етагъэ

ივაჭრა къыдишIыгъ

იბობოქრა къэетагъ

ივლისი июль

იბრუნა кIэрэхъуагъэ

ივნისი июнь

იბრძოლა къебэныгъ

იზრუნა тегуIыхьагъ

იბრძოლა მასთან ერთად дэбэнагъ1

ითამაშა джэгугъэ

იბრძოლა, იჭიდავა ебэныгъ

ითამაშა ешIагъ

იბრწყინა зэпэлыдыгъ

ითამაშა къыдешIагъ

იბრწყინა лыдыгъэ

ითამაშა მასთან ერთად дешIагъ

იბრწყინა цIыугъэ

ითევზავა ешагъ

იბურდღუნა гъумыгъугъэ
იბღავლა гъогыгъэ
იბღავლა къэбыугъ

ითევზავა მასთან ერთად дешагъ

იგინა диубыгъ

ითხოვა მასთან ერთად дэлъэIуагъ

2

ითხოვა ехьафыгъ
ითხოვა მასთან ერთად делъэIугъ

იგინა дэубагъ1

იკამათეს зэнэкъокъугъэх

იგორა зэголэлыгъ

იკანკალა кIэзэзыгъэ

იგრუხუნა гъогъуагъэ
იგრძნო еугъ

იკისრა зытырилъхьагъ

იგრძნო кIихьагъ

ილაყბა гущыIагъэ
იმ დროს ащыгъум
იმ შემთხვევაში зыгорэкIэ

იგუგუნა гъогъуагъэ
იგუგუნა къытегъогагъ

იმედი гугъэ
იმედი тегушIухьан

იდგა дэтыгъ

იმედი ჰქონდა енэцIыгъ

იდგა итыгъ

იმედი ჰქონდა къенэцIыгъ

იდგა иусэягъ

იმედი ჰქონდა къэгугъагъ

იდგა кIэрытыгъ

იმედი ჰქონდა къэнэцIагъ

იდგა тетыгъ

იმედი ჰქონდა тегушIухьагъ

იგრძნო зэхишIагъ
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იმედიდურა зышIошIыжьыгъ

ინტელიგენტი интеллигент

იმერელი мэратин

ინტელიგენცია интеллигенцие

იმკურნალა зэIэзэжьыгъ

იომა зэуагъэ

იმპერატორი пачъыхь

იომა къезэуагъ

იმპერია империе

იომა მასთან ერთად дэзэуагъ

იმპორტი импорт

იომეს зэзэуагъэх

იმსახურა зэрихьагъ
იმუშავა дэлэжьагъ

იპოვა ы-гъотыгъ
იპოვა дигъотагъ

იმუშავა лэжьагъэ1

იპოვა дигъуагъ

იმუშავა фишIагъ

იპოვა къыдигъотагъ

იმუშავა მასთან ერთად дишIагъ1

იპოვა пигъотагъ

იმუშავა მასთან ერთად дыхэлэжьагъ

იპოვა მასთან ერთად дигъотыгъ

იმყოფებოდა дэлъыгъ

ირაო ცხოველი гъорыкIу
ირემი бжъаб
ირემი шъыхьэ

იმყოფებოდა къитыгъ
იმყოფებოდა къыдэтыгъ
იმყოფებოდა кIэтыгъ
იმყოფებოდა пылъыгъ
იმყოფებოდა (შორს) пэIудзыгъ
ინა пкъынэ
ინადირა ешагъ
ინადირა къешагъ
ინავარდა тIырзагъэ
ინანა кIэгъожьыгъ
ინდაური тхьачэт
ინებივრა зигъэтхъагъ
ინებივრა зигъэшIожьыгъ
ინვალიდი инвалид
ინვალიდი сэкъат
ინლისური инджылыз
ინჟინერი инженер
ინსპექტორი инспектор
ინსტიტუტი еджэпIэшхо
ინსტიტუტი институт

ირემლაღი бланэ
ირეოდა, ფუთფუთებდა
дэпшIэпшIыкIыгъ

ირიბად кIэлъэныкъуащ
ირწეოდა зигъэсысыгъ
ის а
ის ар
ის джа
ის мо
ის, ვისაც ქვედა ტუჩი უფრო ბრტყელი
აქვს
жако

ისარი кукуу2
ისარი щэбзащ
ისევ икIэрыкIэу
ისევ кIэрыкIэу
ისევ დაიმალა зигъэбылъыжьыгъ
ისევ შეირბინა дэлъэдэжьыгъ
ისევ ჩაკეტა ы-гъэпытэжьыгъ
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ისევ ჩამოვიდა ехъожьыгъ

იქიდან модыкIэ

ისევ ჩაუდო პირში жэдилъхьажьыгъ

იქით модыкIэ

ისლი Iубзы

იქით мокI

ისლი бгъэны

იქით-აქეთ გადააგდო зэтыридзыгъ

ისრების ბუდე бзалъ
ისროლა ы-дзыгъ

იქით-აქეთ გაიქნია зиухьагъ

ისროლა зэожьыгъэ

იქურდა მასთან ერთად дэтыгъуагъ

ისროლა къиуагъ

ისწავლა еджагъ

იღლია блыгу
იღლია блыгучI
იღრიალა гъохъуагъэ
იღრძო зэриутыгъ

ისწავლა зигъэсагъ

იღრძო зэрыуагъэ

ისწავლა зэригъэшIагъ

იყეფა ехьэкъугъ

იტირა гъыгъэ
იტირა къэгъыгъ

იყეფა хьакъугъэ

იტირა кIэлъыгъыгъ

იყვირა зэтыричыгъ

იტირა фэгъыгъ

იყვირა кууагъэ

იტირა მასთან ერთად дэгъыгъ

იყიდა къыIэкIихыгъ

იტრიალა къечъэкIыгъ

იყმუვლა къэбыугъ

იტრიალა кIэрэуагъэ

იყნოსა епэмыгъ

იტრიალა кIэрэхъуагъэ

იყნოსა пэмагъэ

იუბილე юбилей
იუმორი юмор

იყო арыгъэ
იყო дыриIагъ

იუნკერი юнкер

იყო дыщыIагъ

იურისტი юрист

იყო дэлъыгъ

იფათურა еIэблъэбыгъ

იყო дэтыгъ

იფანი кIай

იყო къитыгъ

იფიქრა рихъухьагъ

იყო къыдэтыгъ

იფიქრა მასთან ერთად дэгупщысагъ

იყო тетыгъ

იფუთფუთა епIэжъэжъыгъ

იყო щыIагъ2

იფუსფუსა епIэжъэжъыгъ

იყო, იმყოფებოდა хэтыгъ

იქ адэ
იქ джау

იყოყოჩა пэгагъэ

იქანავა дэлэлыгъ

იშვიათად зэгъодэдэрэ

ისტორია историе
ისტორიკოსი историк

იქურდა тыгъуагъэ

იყვირა джагъэ

იშვიათად зырыз
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იშვიათი кIахъу

იწვა телъыгъ

იშვიათი кIэхъу

იწვეთა пыткIугъ

იშვიათი нэхъу

იწყინა къебгъагъ

იშვიათი цэхъу

იჭიდავა фэбэнагъ

იშვიათია зэпэзырызых

იჭიდავეს зэдэбэнагъэх

იშიმშილა лIагъэ

იხელმძღვანელა рыгъозагъ

იშიშვლა диутыгъ

იხელმძღვანელა тесыгъ

იშოვა къыIэкIихыгъ

იხვი псычэт

იშრომა зигъэулэужьыгъ
იშრომა пилъэгъуагъ

იჯდა госыгъ
იჯდა исыгъ

იშრომა მასან ერთად дэлэжьагъ

იჯდა къисыгъ

იჩქარა дэгузэжъуагъ

იჯდა пэсыгъ

იჩხუბეს зэдыргъыгъэх

იჯდა тесыгъ

იჩხუბეს зэзэуагъэх

იჯდა хэсыгъ

იჩხუბეს зэнэсыгъэх

იჯდა щысыгъ

იცეკვა къешIагъ

იჯდა მასთან ერთად дисыгъ

იცეკვა къыдешIагъ

კაბა джан

იცეკვა къэшъуагъ

კაბინა кабин

იცეკვა მასთან ერთად дэуджыгъ

კაბინეტი кабинет

იცნო зэригъэшIагъ

კადეტი кадет

იცნო кIэлъырихыгъ

კადრი кадр

იცოდა (მის შესახებ) дишIагъ2

კავი къакъыщ

იცოცხლე! опсэу!

კავი лыкъу

იცურა есыгъ

კავშირი დაამყარეს зэгохьагъэ

იცურავა მასთან ერთად десыгъ

კავშირის დამყარება зэгохьан

იცხოვრა ы-гъэшIагъ
იცხოვრა хэсыгъ

კაზაკი къэзэкъ

იცხოვრა მასთან ერთად дихьыгъ

კაკალი дае1

იცხოვრა მასთან ერთად дыщыIагъ

კაკალი дэ

იცხოვრა მასთან ერთად дэпсэугъ

კაკაო какау

იძულება гъэгулэзын
იძულებული егъэзыгъ

კაკვი лыкъу

იწვა дэлъыгъ

კალა къэлай

კათედრა кафедр

კაკუნის აღმნიშვნელი такъ

იწვა илъыгъ1
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კალათა мат

კაჟის პისტოლეტი къэлар

კალათი мат

კაჟის პისტოლეტი къэлатыр

კალათი чымат

კარაქი тхъу

კალამი къамзий

კარგა დიდი хъои

კალამი къэлэм

კარგად გამოიყურებოდა епкъышIокIыгъ

კალაპოტი къуладжэ

კარგად იცხოვრა зигъэтхъагъ

კალენდარი календарь

კარგად მოიხარშა пIонкIыгъэ

კალია мацI
კალმახი пцэфы

კარგად მოხარშვა гъэтIэтIэн
კარგად მოხარშვა пIонкIын

კალო хьамэ

კარგად მოხარშვა тIэтIэн

კალოში калош

კარგად ცხოვრება зигъэтхъан

კამათი дао

კარგი дэгъу

კამათი спор

კარგი шIу2

კამერა камер1

კარგი (დღე) ошIу

კამერა (ციხისა) камер2

კარგი გუნება-განწყობილება зэфэшIу

კამეჩი псыцу

კარგი მანერები IокIэ-шIыкI

კამეჩი хьарэ

კარი пчъэ

კამპანია кампание

კარიდან ყველაზე მოშორებული

კამფეტი конфет

ადგილი

კანაფი кIэп

жантI

კანდიდატი кандидат

კარიზინი пхъэшъхьакIэ

კანი кIышъу

კარისკაცი пчъэIут

კანი шъо2

კარ-მიდამო чэу2

კანკალი кIэзэзын

კარნიზი карниз

კანკალი сысын

კარტოფილი картоф

კანკალი тхытхын

კარტუზი картуз

კანონი закон

კასრი шъондыр

კანფეტი лэкъумэ

კასრი (თავღია) кIад

კანჭი лъэкIапI

კატალოგი каталог

კაპარჭი сагъындакъ

კატეგორიული ерыгъ

კაპიტალი капитал

კატერი катер

კაპიტალური капитальнэ

კატორღა каторг

კაპიტანი капитан

კაუჩუკი каучук
კაუჭი къакъыщ
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კაუჭი пцэкъэнтф

კვალის დაფარვა гъэкIосэн
კვამლი Iугъу

კაფე кафе

კვამლსადენი онэгу

კაშნე пшъэдэлъ

კვარტალი квартал

კაცი цIыфы

კვარტალი тамэ3

კბილი цаб

კვეთი лъатэ

კბილი цэ

კვერცხი къакъэ

კედელი блыны
კედელი дэпкъы

კვერცხი кIэнкIэ

კეთილგანწყობილი бэрэчэт
კეთილი гунчъэ
კეთილი шIу2

კვერცხის გული кургъу

კეთილი სული джынэфы

კვირა тхьэмафэ

კეთილსურნელება епэрым

კვიცი къунан

კენაფი кенаф
კენწერო шъхьэ

კვლა гъэлIэн
კვლავ ы-гъэпытэжьыгъ
კვლავ икIэрыкIэу

კენჭისყრა пхъэдз

კვლავ кIэрыкIэу

კერვა дын

კვლავ აიღო зэIихыжьыгъ

კერია джэгу4

კვლავ განამტკიცა. ы-гъэпытэжьыгъ
კვლავ გახსნა зэкъуихыжьыгъ

კაუჭი лыкъу

კენკვა уIон

კერიის პირი джэныкъу
კერპი къайгъэ
კერტი быдзып
კერძის სახეობა лылыбжь

კვერცხი დადო кIэцIыгъэ
კვერცხის დადება кIэцIын
კვირა тхьаумаф

კვლავ დაარღვია ы-гъэтIэпIыжьыгъ
კვლავ დაატოვებინა пигъэкIыжьыгъ
კვლავ დაეცა. икIыкIыжьыгъ

კეფა шъхьач

კვლავ დაიხურა зыщилъэжьыгъ

კეფირი кефир
კეხი онэпкъ

კვლავ დარღვევა гъэтIэпIыжьын
კვლავ მიაბა пидэжьыгъ

კვადრატი квадрат

კვლავ შეფრინდა ибыбэжьыгь

კვადრატული плIэмый

კვლავ შეღება ы-гъэлэжьыгъ
კვლავ შეღებვა гъэлэжьын
კვრინჩხი пырэжъый

კვადრატული ხის ფირფიტა
пхъэмбгъужъый

კვალდაკვალ ужы3
კვალი лъэуж
კვალი ужы1

კი ары
კი, ბატონო табыу
კიბე лъэой
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კიბო къалыркъэщ

კნოპი кнопк

კიბო рак

კობრი паго1

კიდე гъунэ
კიდე нэз

კოდალა пхъэуIу

კიდური Iэпкъ-лъэпкъ

კოვზის ოსტატი джэмышхышI

კივილი кIыин

კოკისპირული წვიმა оешху

კითხვა еджэн

კოკოზა пцыку

კითხვა упчIэн

კოლექტივი коллектив

კილო орэдышъу

კოლექცია коллекцие

კილოგრამი килограмм

კოლმეურნეობა колхоз

კილომეტრი километр

კოლონია колоние

კინო кино

კომბაინი комбайн

კინო киоск

კომბინატი комбинат

კიოტა кукумау

კომბოსტო къэбаскъ

კირი мыжъоф

კომედია комедие

კირხსნარი известк

კომიტეტი комитет

კისერი лыцI

კომოდი комод

კისერი пшъэтыкъ

კომპანიონი отэкъ

კისერმრუდი пшъакъэ

კომპასი къыблэмамэ

კიტელი кIако

კომპლექტი зэштэгъу

კიტრი нэшэбэгу

კომპოტი компот

კლავ მიაკერა зэкIидэжьыгъ

კონა Iэрам

კლასი класс1

კონა (თივისა) Iэгу2

კოვზი джэмышх

კლასი (დონე) класс3
კლასი (მუშათა) класс

კონდუქტორი кондуктор
2

კონვერტი конверт

კლიმატი климат

კონიაკი

კლიტე пчъэIулъ

კონკები пэтхъэ-натхъ

კლიტე IункIыбз

კონკურსი конкурс

კლიშე клише

კონსერვი консерв

კლოუნი ачъэжъ
კლუბი клуб

კონსპექტი конспект

კმარა икъун

კონსულტანტი консультант

2

კმაყოფილი იყო рырэзагъ

коньяк

კონსული консул
კონსულტაცია консультацие

კმაყოფილია разэ
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კონტროლი контроль

კუთხე плIэнып

კონცერტი концерт

კულტურა культур

კოპირება техын3

კულტურული культурнэ

კოპიტი кIай

კუნელი хьамшхунтI

კოპტონი жъуаф

კუნთი лыпцэ

კორიდორი коридор

კუნძი такъэ1

კორპუსი корпус

კუნძურა хъупкъ

კორტი корт

კურდღელი тхьакIумкIыхь

კოსტუმი зэпылъ

კურორტი курорт

კოტა (უნაგირისა) онэкъуап

კურსანტი курсант

კოღო аргъой
კოშკი кIэкI2

კურსი курс

კოცნა ебэун

კუშტი нэгъуцу

კოჭი кIэбгыкъу

კუშტი нэхай

კოჭი кIэн1

ლაბადა плащ

კოჭი лъэкIэн1

ლაბორანტი лаборант

კოჭლი лъащэ

ლალი мэрджан

კრავი шъынэ

ლამაზად къабзэу

კრაზანა къэцгъуан

ლამაზი дахэ

კრამიტი гъурыжъ
კრეისერი крейсер

ლამაზი къабзэ

კრემი щыфэ

ლამი сай4

კრიზისი кризис

ლამპი остыгъэ

კრიტიკა критикэ

ლანჩა лъэгу

კრიტიკოსი критик

ლანძღვა цIэцIэн

კრუნჩხვა фэщ

ლაპარაკი гущыIэн
ლაპარაკი псэлъэн

კრუხი ан
კუბო пхъэмбай

კუტიკარი пчъэ

ლამაზი სათამაშო дэдай

კუდიანი уды

ლაპარაკობდა гущыIагъэ
ლაფშა алашэ
ლაქლაქა жэмыIан

კუზი сыджы2

ლაქლაქა Iоржъор

კუზიანი быты
კუზიანი тхыбыIу

ლაღად гушхуагъэ
ლაყუჩი жалэ

კუთხე къогъу1

ლაშქრობა зекIо

კუდი кIэ

3
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ლაჩარი къэрабгъ

ლოგინი დაუგო кIилъхьагъ

ლეგალური легальнэ

ლოგინის გადასაფარებელი пIэтехъо

ლეგენდა таурыхъ

ლოდინი къежэн

ლეგენდა тхыдэжъы

ლოდინი пигъэтын

ლეიბი медыр

ლოდინი пэплъэн

ლეიბი ошэкур

ლოზუნგი лозунг

ლეკვი хьэжъу
ლელქაში къамыл

ლოთი аркъашъу
ლოთი ешъуакIо1

ლენტი лент

ლოთობა ешъуакIо2

ლექსიკონი гущыIалъ
ლექტორი лектор

ლოკა бзэягъэ
ლოკვა дэбзэен

ლექცია лекцие

ლოკვა ибзэен

ლეღვი ахъу
ლეღვი шхынцумп

ლოლიაობა гъэшIон1
ლომი аслъан
ლოჟა ложэ

ლეწვა гун
ლია сай5

ლოტო лото

ლია темэн

ლოტოსი псыгуIан

ლიანა бжалэ
ლიანდაგი рельс

ლოქო джае

ლითონის ღერო гургъ
ლილიპუტი лилипут

ლოქოს მეთევზე джэяш

ლიმიტი лимит

ლოყა нэкIушъхь

ლიმონათი лимонад

ლუდი пив

ლიმონი лимон
ლიტერატურა литератур

ლურსმანი гъучIыIун
ლუწი зэпэпчъы

ლიტრი литр

ლხინი джэгу2

ლიფი бгъэкIапх
ლიფტი лифт

ლხინი ешхэ-ешьу

ლობიო дженчы

მაგალითი щысэ

ლობიოზე მკითხავი джэнчыдзы
ლობიოს სოუსი джэнчгын

მაგნიტი гъучIтыгъужъ
მაგრამ ау
მაგრამ шъхьай

ლობიოს სუპი джэнчыпсы

მავზოლეუმი къэун2

ლოგინი пIэ1

მავთული гъучIыч

ლობიოს მარცვალი джэнчыц

ლოქოს კუდი джэякI
ლოყა нэкIушъу

მაგალითად фаIо
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მაზეგ адремыпI
მაზიდა куIэрыщ

მარგვლა пкIэн1

მაზლი пщыкъу
მათარა псылъ

მართა ы-гъэIорышIагъ
მართა зэрифагъэ

მათკემატიკა математикэ

მართა зэрихьагъ

მათრახი къамыщ

მართალი хые

მათრახი къул
მათრახი кIэпщ

მართვა гъэIорышIэн
მარკა марк

მაიმუნი мамун

მარლა псыпсы

მაისი май

მარტი март

მაკე лъфагъэ2

მარტივი ნასკვი лъэтIэны

მაკე псэшъу

მარტო къодый

მაკრატელი лэныст

მარტო იყო изэкъуагъ

მალარია техьагъу

მარტოდმარტო зэкъуабз

მამა ты

მარტოობა зэкъоныгъ

მამაკაცი лIы

მარტოსული гъусэнчъ
მარტოხელა закъо

მამაკაცი лIыхъу

მარგილი пчэгъу

მამალი атакъэ
მამალი ბატი гуIэшIуI
მამალი ფუტკარი бжьашIо
მამამთილი пщы2

მარტოხელა шъхьэзакъу

მამასახლისი тхьаматэ

მარცვალი коцы

მამაცი джыгыт

მარცვალი цэ

მამაცი ес

მარცხენა сэмэгу

მამიდა атэшыпхъу
მამხეღელი мамхыгъ

მარწუხი Iадэ

მანა куцэ

მარხვა нэкIы3

მანდატი мандат

მარხვა (მუსულმანებისა რამაზანის

მანეთი сом

მარყუჟი кIыIун
მარყუჟი шкIун
მარშრუტი маршрут

მარწყვი цумпэ

დროს)

მანერა джэгукIэ

нэкIмаз

მანკი нэцIэкI

მარხილი жэ3

მანქანა машин

მარხილი шыж

მანძილი гъогууан
მარაო жьыф

მარხილის უკანა ნაწილი жакIэ2
მარხილის წინა ნაწილი жапэ
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მარჯვე бланэ
მარჯვე фэкъулай

მაღალი кIыр

მარჯვენა джабгъу

მაღალი ფასი пкIэшхо

მასა жъугъ

მაღალი ხის სადგარი пхъэцуакъэ

მასალა материал

მაღლა ასწია дигъэзыягъ

მასთან ერთად дэутэшъуагъ

მაღლა ისროლა дэоягъ

მასთან ერთად აიღო дыгуихыгъ
მასთან ერთად გაემგზავრა дежьагъ

მაღლობი бгы
მაღლობი тамэ5

მასთან ერთად დააწება дигъэпкIагъ2

მაღლობი тхы2

მასთან ერთად დაჯდომა дэтIсын

მაყვალი маркIо

მასთან ერთად ესტუმრა деблэгъагъ

მაშა дэкъац

მასთან ერთად თხრა дэтIэн

მაშა Iадэ

მასთან ერთად იბრძოლა дебэныгъ

მაშინ ащпэум
მაშინ ащыгъум
მაშინ джащыгъум

მასთან ერთად იკითხა деджагъ
მასთან ერთად ისწავლა деджагъ
მასთან ერთად იფიქრა дегупшысагъ
მასთან ერთად იყო кIыгъугъ
მასთან ერთად მოხარშა дигъэжэуагъ2

მაღალი лъагэ

მაშინვე асыхьатым
მაშინვე зэу
მაშინვე зэIо-зашIэу

მასთან ერთად ცხოვრება дэпсэун

მაშუქა фэнар

მასპინძელი бысым
მასრა хьазыр

მაჩვი чIыкъу
მაცნე къэбаргъэIу

მასწავლებელი кIэлэегъадж

მაძღარი бакъмэр
მაძღარი ныбашIу

მატარებელი мэшIоку
მატერია шэкIы
მატლი хьамлыу
მატყლი пацэ
მატყლი цы
მატყლის კაბა цыджан2

მაწანწალა къэкIухь
მაწანწალა кIэлэжъ
მაწონი щхыу
მახათი дыды
მახარობელი къэбаргъэIу

მატყლისა цы

მახვილი ударение

მატყუარა гъэгъощакIо
მატყუარა гъэпцIакIо
მატჩი матч

მახვილი чатэ
მახოშელი мэхъош

მაუდი щыухьэ

მგელი мэзыхь

მაღაზია магазин

მგელი тыгъужъы

მაჯა Iапшъ
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მგზავრი гъогурыкIу
მდევარი пхъэр
მდიდარი бай
მდივანი тхакIо

მეთუნე къошынышI
მელა баджэ
მელოდია пщыналъ
მელოტი джашъо

მდინარე псыхъу

მელოტი шъокъу

მდინარის ქვემოწელი псыхэ

მემკვიდრეობა кIэн2

მდუღარე წყალი псыжъу

მენჯი шхужъ

მეათედი пшIэрыпш

მეოთხედი плIанэ

მეამბოხე гъэблакIо
მებაღე садышI

მეომარი зэолI

მებრძოლი зэолI

მეორე მხარეს მდებარეობს идзыгъ1

მეგარმონე пщынао

მერწყული псыщэр

მეგობარი благъэ4
მეგობარი пыщэгъу

მერხი парт

მეგობრები зэныбджьэгъу
მეგობრობა гъусагъ
მეგობრობა зэкъошныгъ

მესაფლავე бэнытIы
მესპილენძე гъоплъашIэ
მეტალი металл

მედალი медаль

მეტეორი жъогъопхычъ

მედალი медаль

მეტი лыягъ

მედიდური къады

მეტი нахьыб

მედიდურობს зигъэлъэпIагъ

მეტისმეტად егъэлыягъэу

მედიცინა медицин

მეტრი метр

მედიცინა медицин

მეტრო метро

მედრესე медрысэ

მეტსახელი цIэлый

მედროვე добэдашх

მეტყევე мэзпэс

მეეტლე кучыр

მეტყველება бзэ
მეტყველება гущыI
მეუნაგირე онашI

მეორე მხარე пэчIынатI

მეეტლე шащ
მეზობელი гъунэгъу
მეზობელი зэгъунэгъу
მეზღვაური моряк

მეუღლე шъхьэгъус
მეფე король

მეთაური дзэпащ
მეთევზე пцэжъыяш

მესამედი щанэ

მეფე пачъыхь

მეთევზე пэгуаш

მეფუტკრე бжьахъо
მექანიკოსი механик

მეთვალყურე плъакIо

მექაში хьаджакIо

1
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მეშვიდეჯერ яблэ

მიაბა пигъэщагъ

მეჩეთი мэщыт

მიაბა пипхагъ

მეჩეჩი ныджы

მიაბა пипхыхьагъ

მეცნიერება наук

მიაბა пихъагъ

მეცნიერება фын

მიაბა пишIагъ

მეცნიერი гъэсагъэ
მეცნიერი еджэгъэшху

მიაბა рипхыгъ

მეცხვარე мэлахъо

მიაბა მასთან ერთად дыпишIыгъ

მეცხრე ябгъонэрэ
მეცხრეჯერ ябгъо

მიაბიჯებდა бэкъуагъэ
მიაბლანდა пиIулIагъ

მეძაღლე хьахъу

მიაბრუნა фигъэзагъ1

მეწილე зэIэхьэгъу

მიადგა къыригъэуцолIагъ

მეწყვილე ხვნისას жъогъу

მიაზარდა зэпигъэкIагъ

მზადაა хъугъэ

მიაკერა зэгуиIулIагъ

მზაკვარი нэлат

მიაკერა зэкIидагъ

მზაკვარი хьилэ

მიაკერა зэпидагъ

მზე тыгъэ

მიაკერა къыридагъ

მზერა нэжгъ

მიაკერა пидагъ

მზვერავი джасус

მიაკერა ридагъ

მზრალი къэрсэбан

მიაკერა (ქვემოდან) кIидагъ

მთა къушъхьэ

მიაკრა дыщыхьагъ

მთელი ოჯახი зэрэбынэу

მიალამბა зэпиIулIагъ

მთელი სიცოცხლე егъашI

მიამღერა дежэыугъ

მთვარე мазэ

მიანიშნა къыдиухьагъ

მთვარიანი ღამე мэзагъо

მიანიშნა риIокIыгъ

მთვრალი чэф

მიარტყა ечэпэуагъ

მთიბავი мэкъуао

მიაუ мау

მთის არწივი ныбадж1
მთლიანად закI

მიაფუჩეჩა ы-гъэкIосагъ
მიაქსოვა пихъагъ

მთქმელი зыIуагъэр

მიაქსოვა пишъагъ

მიაბა къыдипхагъ

მიაღწია нэсыгъ

მიაბა кIипхагъ

მიაყვირა кIэлъыджагъ

მიაბა кIишIагъ

მიაყრდნო ригъэкIугъ2

მიაბა ришIагъ

მიაყუდა зэхиусэягъ
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მიაყუდა риусэигъ

მიბმა пидэжьын

მიაშენა пигъэхъуагъ

მიბმა пышIэн

მიაშენა пишIыхьагъ

მიბმული епхыгъ

მიაჩვია къыригъэсагъ3

მიბმული пыщагъ3

მიაჩვია ригъэсагъ4

მიბმულია ишIагъ

მიაცემინა ригъэтыгъ2

მიბმულია пыщагъ1

მიაწება зэтыригъэпкIагъ

მიგდება дзын

მიაწება къыригъэлъэгъугъ

მიგდებული дзыгъэ

მიაწება къыупIэпIыгъ

მიდგმული იყო иусэягъ

მიაწება кIэлъыригъэпкIагъ

მიდგომა езэгъыпIэ

მიაწება пигъэпкIагъ

მიდევნა лъежьэн

მიაწება пищхагъ

მიდევნა лъыкIон

მიაწება ригъэпкIыгъ

მიეზარდა екIылIагъ

მიაწევინა ы-гъэкIотагъ
მიაწერა гуитхагъ
მიაწერა зэпитхагъ

მიეზარდა пыкIыхьагъ

მიაწერა къытырилъагъ

მიეკრო пэшIонагъ

მიაწერა кIитхэжьыгъ

მიეპარა екIошъагугъ

მიაწერა пилъхьагъ

მიეპარა къекIошъагъ

მიაწერა питхагъ

მიეყრდნო зыригъэкIыгъ

მიაწვა еIушъашъагъ

მიეყრდნო риусэигъ

მიეკრა тепкIагъ
მიეკრო къыхэпкIагъ

მიაწნა зэхиблагъ
მიაჭყლიტა тыригъэуагъ

მიეჩვია къесагъ
1

მიეჩვია къозэгъагъ

მიაჭყლიტა тырикъузагъ

მიეწება къыхэпкIагъ

მიახლოება кIэлъырыхьан

მიეწება тепкIагъ

მიახლოება кIэлъырыхьан

მიეხმარა къекIыгъ

მიახმა егъулIагъ

მიეხმარა къыдеIагъ

მიახრახნა пигъэчэрэзагъ

მიეჯახა еолIагъ

მიახრახნა пиIонтIагъ

მივარდა къебэныгъ

მიბლანდვა кIэIулIэн

მივარდა къыфилъыгъ

მიბმა гопхэн
მიბმა зэпыдзэн

მივარდა къэлъэтагъ

მიბმა кIишIэн

მივარდნა къытебэнэн

მიბმა пигъэщэн

მივარდნა къебэнын
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მივარდნა лъэтэн

მიიწვა лыцIагъэ

მივიდა дэкIоягъ

მიიწია екIотылIагъ

მივიდა екIолIагъ

მიიწია кIотагъэ

მივიდა къекIолIагъ

მიიხედა зэплъэкIыгъэ

მივიდა къыдекIолIагъ

მიიხურა ещэлIэгъ

მივიდა кIэлъырыхьагъ

მიკერება зэпыдэн

მივიდა მასთან ერთად дыIухьагъ

მიკერება идэжьын

მიზანი морад

მიკერება идэн

მიზეზი ушъхьагъу

მიკერება кIидэн

მიზრდა гокIэн
მიზრდა пыкIыхьан

მიკერებული იყო итыгъ

მითიურ ღვთაება ауджэдж
მითიური პირი (არსება) теджал

მიკერებულია идагъ2

მითიური ცხენი дул-дул

მიკრობი микроб

მითიური ცხენის ჯიში алп
მიიმხრო зыпищагъ

მილი сырб2

მიირბინა ечъагъ

მილიცია милицие

მიირბინა ечъэлIагъ
მიირბინა зыпхъотагъ

მილოცვა гушIуакIо
მიმავალი ехыгъэр

მიირბინა къечъэлIагъ

მიმავალი рекIокIыгъэр

მიირტყა зэожьыгъэ

მიმართვა თავადების, ხანებისადმი

მიიტანა питхыхьагъ

зиусхьан

მიიტანა пытхыхьагъ

მიმართვა უმცროსისადმი нынэ

მიიტანა (მასთან ერთად) къыдицIэлыгъ

მიმატება пигъэхъон

მიიღო зыхищагъ
მიიღო къыхигъэкIагъ

მიმნდობი гъэпцIэгъэшIу
მიმოფანტა зэридзагъ2

მიიღო кIихыгъ

მიმოფანტა зэтыритэкъугъ

მიიღო кIэлъырихыгъ

მინა пынджыр

მიიღო თანხმობა ы-гъэрэзагъ
მიიყვანა ы-гъэтэджыгъ
მიიყვანა рищэлIагъ1

მინარეთი азанджапI
მინდობილობა доверенность

მიკერებულია зэпыдагъэ
მიკვრა егъэпкIын

მილიონი миллион

მიიწვა естылIагъ

მინდორი бгъодж
მინდორი губгъу
მინდორი лъэгуан

მიიწვა илыцIыхьагъ

მინდორი мэкъупIэ

მიიწვა ежъылIагъ
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მინდორი (მთებს შორის) тIуакI

მიუმატა зэIуидзыгъ

მინუსი минус

მიუმღერა ежъыуагъ

მიპარვა къекIошъэн

მიუსაჯა къытырилъагъ

მირბენა

მიუსია риущтыгъ

къечъэлIэн

მირეკა ригъэкIугъ1

მიუსწრო хъугъэ

მირეკვა тефын

მიუტანა фихьыгъ

მირტყმა зэожьын

მიფრინდა ебыбылIагъ

მირჩილულია тещхагъ

მიღება пэгъокIын

მისაბმელი джэрыуакIу

მიღება хьыгъо

მისადგომი езэгъыпIэ

მიღებულია къытекIыгъ

მისალმება фэсапщи

მიღწევა нэсын

მისალმება шIуфэс

მიყრა-მოყრა итэкъухьан

მისალოცად მისვლა гушIуакIо
მისამღერი жъыу

მიჩვევა къесэн

მისდია кIэлъычъагъ
მისდია лъежьагъ

მიჩქმალა ы-гъэкIосагъ
მიცვალებული хьадэ

მისვლა кIэлъырыхьан

მიცურა есылIагъ

მისვლა кIэлъырыхьан

მიწა чIы

მისცა дитыгъ2

მიწა чIылъ

მისცა къыкIэкIыгъ

მიწა, დედამიწა чIыгу

მისცა къыритыгъ

მიწებება егъэпкIын

მისცა ритыгъ

მიწებება кIэщхэн

მისწერა фитхыгъ

მიწებება пигъэпкIэн

მისწია ы-гъэкIотагъ
მისჯა къытырилъхьан

მიწებებულია тещхагъ

მიჩუმდა дэIэсыхьагъ

მიტანა пыубыхьан

მიწევა гъэцохъон
მიწევა кIотэн

მიტინგი митинг

მიწერა пилъхьан

მიუახლოვდა еблэгъагъ

მიწერა пытхэн

მიუახლოვდა екIотылIагъ

მიწვა лыцIэн

მიუახლოვდა къыдекIолIагъ

მიწისთხილი чIынд

მიუახლოვდა къыриублэгъыгъ

მიწისთხილი чIырыкIу

მიუახლოვდა кIэлъырыхьагъ
მიუგდო дэоягъ

მიწური гъурбэщ
მიჭედება кIэIулIэн

მიუგდო ы-дзыгъ

მიჭედებულია ერთმანეთზე зэпыдзагъ
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მიხვდა лъитагъ

მოაკვნიტა пиуцэIукIыгъ

მიხმარება къекIын

მოამზადა ы-гъэхьазырыгъ
მოამზადა მასთან ერთად

მიხმობა егъулIэн
მიხრახვნა пиIонтIэн
მიხურა рищэлIагъ2
მიჰყიდა ещагъ
მიჰყიდა рищагъ1
მკაცრი пхъашэ
მკაცრი хафэ
მკერავი дакIо
მკერავი пкъые
მკერდი бгъэ1
მკერდი гуп
მკვეთრად გამოსწია жэдэуагъ
მკვეხარა хъахъ
მკვლელი зыукIыгъэр
მკურნალობა зэIэзэжьын
მკურნალობა къеIэзэн
მლაშობი гъошъу
მმარგვლელი пкIэнакIу
მმიღო пэгъокIыгъ
მნახველი ихьэ-икI
მნიშვნელობა мэхьанэ
მნიშვნელობა пкIэ2
მნიშვნელოვანი хъатэ
მოაბნია къыригъэшэшыгъ
მოაგლიჯა пифыгъ
მოაგროვა зэкIиугъоягъ
მოავერცხლა ы-гъэлагъ
მოაზელინა ригъэутагъ
მოათავსა чIигъэфагъ
მოათვინიერა, დაიმორჩილა къыгъэсагъ
მოათიბინა ригъэуагъ
მოათხრევინა дигъэтIагъ

дигъэхьэзырыгъ

მოამზადებინა ы-гъэпщэрыхьагъ
მოამწიფა ы-гъэтIыргъуагъ
მოამწიფა ы-гъэшагъ
მოაოქროვა ы-гъэлагъ
მოასწრო ехъулIагъ
მოასწრო фифагъ
მოასხურა пиутхагъ
მოასხურა риутхыгъ
მოატანინა къыригъэхьыгъ
მოატანინა къыригъэщагъ
მოატყუა ы-гъэцIагъ
მოატყუა ы-гъэубэрэпщыгъ
მოატყუა ы-гъэшэхъугъ
მოატყუა ы-гъIулагъ
მოატყუა дигъэделагъ
მოატყუა зэрищагъ
მოაფათურა (ხელი) иIэблъэбыхьагъ
მოაღწია къэугъ
მოაყარა пигъэшъэшъыгъ
მოაძოვა ы-гъэхъугъ
მოაძრო кIиутыгъ
მოაწერა кIэтхагъ
მოაწერა (ხელი) кIитхагъ
მოაწესრიგა зэхищагъэ
მოაწველინა дищыгъ5
მოაწყვეს зэдагъэпсыгъ
მოაწყო ы-гъэхъугъ
მოაწყო зэхищагъэ
მოაწყო კორომი къыугъ
მოაწყო მასთან ერთად дигъэпсыгъ1
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მოაწყო მასთან ერთად дишIыгъ

მოდა мод

მოაჭამა ецэкагъ

მოდელი модель

მოაჭრა дыгуиутыгъ

მოდუნდა зэпылэлыгъ

მოაჭრა ебзагъ

მოდური модн

მოაჭრა пибзыгъ

მოედანი площадь

მოაჭრა пигъэчъыгъ

მოედო зэхэкIыхьагъ

მოაჭრა (კიდე) Iуигъэчъыгъ

მოეთრა къэцохъуагъ

მოახერხა гуихыгъ
მოახვედრა къыригъэфагъ

მოელაპარაკა езэгъыгъ

მოახვედრა тефагъ

მოემზადა зигъэхьазырыгъ

2

მოელაპარაკა

къыдишIыгъ

მოახვნევინა ы-гъэжъуагъ1
მობობღდა къэцохъуагъ

მოემზადა зыфиухьазырыгь

მობრეცილპირიანი жакъэ

მოეფარა едэхэшIагъ

მოგება ы-гъэмартыгъ
მოგება დაიწყო дигъэзагъ
მოგერიებული пиутыгъэр

მოეფერა ы-гъэгупсэфыгъ
მოეფერა ы-гъэтхъагъ
მოეფერა щифагъ

მოგერიებულია кIэутыгъ

მოეწვა пыстыкIыгъ

მოგლეჯა иутын

მოეწონა дихьыхыгъ

მოგლეჯა пичын

მოეწონა игопагъ

მოგლეჯა пытхъын

მოეწყვნენ зэпыфагъ

მოგლეჯა пычын

მოეხვია рищэкIыгъ1

მოგლეჯა тетхъын

მოვარდა къыхэзыгъ

მოგლეჯა течын

მოვარდა пыутыгъ

მოგლეჯილია иутыгъ

მოვარდნა кIэзын

მოგლეჯილია пычыгъ
მოგლეჯილია тетхагъ

მოვერცხლილი гъэлагъэ
მოვიდა къыкъокIыгъ

მოგლეჯილია течыгъ

მოვიდა къэкIуагъ

მოგლიჯა дичыгъ

მოვიდა техьагъ

მოგლიჯა жыгъэ

მოვლა егугъун

მოგლიჯა къыкIичыгъ

მოვლა зещэн

მოგლიჯა пичыгъ

მოზვერი цукIэ

მოგლიჯა пищыгъ

მოზიდა зэтесэягъ

მოგლიჯა тыритхъыгъ

მოზილა ы-пшагъ

მოგლიჯა тыричыгъ

მოზილა фипшагъ

მოესმა едэIугъ
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მოთავსდა ифагъ

მოიტა! къа

მოთავსდა пыфагъ

მოიტანა къыщагъ

მოთავსდნენ зэгофагъэ

მოიფხანა етIэхъугъ

მოთავსება тефэн

მოიქცა зекIуагъэ

მოთელა ы-гъэпцIагъ
მოთვინიერებული гъэсагъэ
მოთიბა მასთან ერთად деуагъ

მოიყვანა къыфыгъ

მოთმინება шэны

მოიწვია ригъэблэгъагъ

მოთმინება щыIагъ

1

მოიყვანა къыщагъ
მოიცა! зэлъ
მოიწია (კარგი მოსავალი) къыфэкIыгъ

მოთმინება დააკარგვინა зэщифыгъэ

მოიწყინა дазэщыхьагъ

მოთოვა къесыгъ

მოიწყინა зэщыгъэ

მოთოვა къисагъ

მოიწყინა изэщыхьагъ

მოთქვამდა гъыбзэIуагъэ
მოთქმა гъыбзэIон
მოთხარა дигъэтIэтIагъ

მოიხარა зиукъошыгъ

მოიარა ы-гъэсагъ
მოიარა მასთან ერთად дигъэсагъ
მოიგერია епэкIэуагъ
მოიგერია пиутыгъ
მოიგო къыдихыгъ
მოიკაზმა ы-гъэпIэрэпIагъ
მოიკეთა теуцожьыгъ
მოილაპარაკეს дезэгъыгъ
მოილაპარაკეს зэшIокIыгъэх
მოინადირა ешэкIуагъ
მოინახულა зэригъэлъэгъугъ
მოინახულა къыIукIагъ
მოიპარა етыгъуагъ
მოიპარა къыупсыгъ
მოიპარა ригъэтумыкIыгъ
მოირბინა къэчъагъ
მოირბინეს зэхэлъэдагъэх
მოირთო зиузэндыгъ
მოისმინა къэдэIуагъ

მოიხარშა жъуагъэ2
მოიხვია къытезыгъ
მოიხნა жъуагъэ1
მოკავშირეები იყვნენ зэготыгъ
მოკაზმვა гъэпIэрэпIэн
მოკაზმული кIэракI
მოკაზმულობა шъоIу
მოკვდა дэлIыхьагъ
მოკვდა епсыхыжьыгъ
მოკვდა илIыкIыгъ
მოკვდა илIыхьагъ
მოკვდა къэлIагъ
მოკვდა лIагъэ
მოკვდა телIыхьагъ
მოკვდა хэлIагъ
მოკვდა მასთან ერთად дэлIагъ1
მოკვდომა лIэн
მოკვეთა пигъэзыгъ
მოკირწყვლა пкIэн2
მოკირწყლა ы-пкIагъ
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მოკლა ы-гъэлIагъ
მოკლა ы-гъэстыгъ
მოკლა дигъэлIыкIыгъ

მომსვლელი ихьэ-икI

მოკლა диукIыхьагъ

მომწყობი фэзышIыгъэр3

მოკლა къыукIыгъ
მოკლა тыриукIыхьагъ

მომხრე гъусэ
მომხსენებელი докладчик

მოკლა ы-укIыгъ

მომჯობინდა зиузэнкIыжьыгъ

მოკლა მასთან ერთად диукIыгъ

მონადირე шакIо

მოკლა მასთან ერთად (შიმშილით)

მონანიება тобэ1

дигъэлIагъ

მონარჩენი пыдзаф

მომღერალი орэдыIу
მომცრო კასრი пхъэчай

მოკლე кIако

მონდომებით зэрилъэкIэу

მოკლე кIэкI

მოკლეკუდიანი кIако

მონობა гъэрыпI
მოოქროვილი гъэлагъэ
მოოქროვილი зэрыл

მოკლეყურებიანი тхьако

მოპირდაპირე ნაპირზე მდებარე

მოკრუხდა гъолъхагъэ
მოკრუხება гъолъхьан
მოკურცხლა кIиIагъ

идзыгъ2

მოლა молэ

მორბენალი лъэрычъ

მოლაყბე жэмэчыу

მორეკა къыфыгъ

მოლიპული цIэнлъагъо

მორეკვა тефын

მოლოდინი пэплъэн

მორთვა гъэкIэрэкIэн
მორთვა зиузэндын

4

მოკლე лъако

მოლხენა джэгу

მორბენა къэчъыхьан
მორბენა къэчъэн

3

მომართვა гъэпсын
მომატება къыригъэхъун

მორთო ы-гъэкIэрэкIачъ
მორთული кIэракI

მომზადება гъэхьазырын
მომზადება зигъэхьазырын

მორთულობა шъоIу

მომზადებინება гъэпщэрыхьэн
მომზადებულია зэхэшIыхьагъ

მორჩილი IорышI

მომთხოვნი ерыгъ

მორწყო кIикIагъ

მომიზეზება ушъхьагъу

მოსავალი лэжьыгъэ

მორიგეობით еогъу-еогъу
მორწყო кIигъэхъуагъ

მომიზეზება IэубытыпI
მომკა მასთან ერთად дихыжыгъ
მომლოცველი хьаджакIо

მოსავალი მოვიდა кIэхъуагъ
2

მოსავლიანი гъэбэжъу
მოსართავი ныбэпх
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მოსასხამი плащ
მოსახერხებელი гуIатыпI
მოსახვევი къэгъэзапIэ

მოუსვენრობა гуIан
მოუსმინა къедэIугъ
მოუტანა къыфищагъ

მოსახვევი шал

მოუქნელი мыIо-мышI

მოსვა хишъугъ

მოუქსოვა фихъэн

მოსვენება мамыр

მოუწველა фищыгъ1

მოსვლა къыкъокIын

მოუწყო фигъэсагъ

მოსმენა едэIун

მოუჭირა дипIытIагъ

მოსწურდა. лIагъэ

მოუჭირა диубытагъ

მოსწყინდა езэщыгъ

მოუხარშავი цIынэ

მოსწყურდა фэлIагъ
მოტეხა кIэчын

მოუხერხებელი гупсэфыдж
მოუხერხებელი гъэпсыкIай
მოუხერხებელი мыIэ-мыщ

მოტეხვა пыкIыкIын

მოუხეშავი жъажъ

მოტეხილი кIэчыгъ

მოუხეშავი мыIо-мышI

მოტივი мэкъамэ

მოუხნა фижъуагъ

მოტივი орэдышъу

მოუჯდა пэIыстагъ

მოტორი мотор

მოფერება гъэтхъэн
მოფერება едэхашIэн

მოტეხა кIиутыгъ

მოტყდა зэтеутыгъ
მოტყდა пыкъутыкIыгъ
მოტყდა пыутыгъ
მოტყდა текIыкIыгъ
მოტყდომა пыутын
მოტყდომა текIыкIын
მოტყდომა текIын

მოფინა ы-пкIагъ
მოქლიბა ехъуагъ
მოქმედება едзыгъо
მოქნილი лантIэ
მოქსოვა მასთან ერთად диуагъ1
მოღალატე къумал

მოტყუება гъэпцIэн1
მოტყუებული гъэпцIагъэ1
მოტყუებული гъэубэрэпщыгъэ
მოუთმენელი цыхэ

მოღრღნა пиуцэIукIыгъ

მოულოდნელად შეხვდნენ ერთმანეთს

მოყვარე благъэ3
მოყვარე тыщ

зэIуупIагъэх

მოუნდა фэлIагъ
მოუნდა фэягъ2
მოუსვენარი мызагъ

მოღუნა ы-уфагъ
მოღწევა къэун1
მოყვანა къэщэн

მოყვითალო гъожьышэ
მოყვითალო гъуапчэ
მოყვრები зэблагъэх
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მოყიალე къэкIухь

მოწმე шыхьат

მოყრა тесэен

მოწოდება ენერგიული

მოშალა ы-укъуагъ

მოქმედებისაკენ

მოშენებული зэхэшIыхьагъэ

мардж

მოშენებულია зэхэшIыхьагъ

მოწოვა кIэшъугъ

მოშვივდა къэнэкIыгъ

მოწონება дихьыхын

მოშივდა гъэнэкIыгъэ
მოშივდა მასთან ერთად дэлIагъ2

მოწუწნა зэкIилъэшъуагъ3

მოშორდა кIэлъырыкIыгъ

მოწყალება гукIэгъу
მოწყდა пылъэтыгъ

მოშორება кIэлъырыкIын

მოწყენა езэщын

მოჩვენებითი кIыл

მოწყენა изэщыхьан

მოჩხუბარი зэуал

მოწყენილობა зэщыгъо

მოცელა მასთან ერთად диупкIагъ1

მოწყვეტა кIичын

მოცვივდნენ зэхэлъэдагъэх

მოწყვეტა кIэчын

მოძებნა ы- гъотжьыгъ
მოძებნა къэлъыхъуагъ

მოწყვეტა пычын

მოძებნა теуцуагъ

მოწყვეტილი кIэчыгъ

მოძებნინება гъэлъыхьон
მოძვრა зэкIэзыгъэ

მოწყვეტილია пычыгъ

მოძვრა ичыгъ

მოწყვიტა пичыгъ

მოძვრა къыкIэзыгъ

მოწყვიტა пичыжьыгъ

მოძვრომა ичын

მოწყვიტა пыIагъ

მოძოვება гъэхъун
მოძრობა кIэзын

მოწყვიტა пыIэбагъ

მოწევა къытекIэн

მოწყვიტა тыричыгъ

მოწეწკა дипIытIагъ

მოწყვლადი ადგილი пылъхьапIэ2

მოწველა къыщыгъ
მოწველა къэщын

მოწყობა гъэпсын
მოჭერილია кIэкъузагъ

მოწველა кIэIэбагъ

მოჭიმა зэфищагъэ

მოწველა щын2

მოჭიმულია кIэкъузагъ

მოწვიმა къещхыгъ

მოჭრა ебзэн

მოწითალო плъыжьышъо

მოჭრა елъэпсэуагъ

მოწინააღმდეგე бэнэгъу
მოწინააღმდეგე егъу

მოჭრა зэпиупкIыгъ

მოწყვეტა течын

მოწყვიტა кIичыгъ

მოწყვიტა тыритхъыгъ

მოჭრა къыриупкIыгъ
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მოჭრა пигъэзыгъ

მოხვეტა зэтыритхъуагъ

მოჭრა მასთან ერთად диупкIагъ1

მოხვეტა зэхитхъуагъ

მოჭრილი ихыгъ3

მოხიბლა тыригъэнэцIыхьагъ

მოჭრილია ихыгъ1

მოხიკა епIэстхъыгъ

მოხალული лыбжь

მოხნა ы-жъуагъ

მოხამხამე нэгъэупIапI

მოხნა зэхижъухьагъ

მოხარა къыуфагъ

მოხნა къэжъуагъ

მოხარა ы-уфагъ

მოხსენება доклад

მოხარშა ы-гъэжъуагъ2
მოხარშა ы-гъэпIонкIыгъ
მოხარშა хижъугъ

მოხსნა къышIуихыгъ

მოხარშა მასთან ერთად дэтIэтIагъ

მოხსნა пичыжьыгъ

მოხარშვა гъэжъон
მოხარშვა гъэпIонкIын
მოხარშული гъэжъуагъэ
მოხატულობა гухьарэ
მოხდა зишIыгъ

მოხსნა пичын

მოხდა ихъухьагъ
მოხდა ихъыкIыгъ
მოხდა къэхъугъ
მოხდა техъухьагъ
მოხდა техъыкIыгъ
მოხდა хъугъэ
მოხდენილი къодан
მოხდენილი псыгъо
მოხერხებული гупсэф
მოხერხებული гъэпсыкIашIу
მოხეტიალე къэкIухь
მოხეტიალე მსახიობი джэгуакIу
მოხვდა кIоцIыфагъ
მოხვდა кIэуагъ
მოხვდა кIэфагъ
მოხვდა хидзагъ
მოხვედრა кIэфэн

მოხსნა пигъэкIыжьыгъ
მოხსნა пихыжьыгъ

მოხსნა тефын
მოხსნა тыригъэкIыгъ
მოხსნა тырифыгъ
მოხსნილი тефыгъ
მოხსნილია техыгъ1
მოხუცდა зэтежъэгъуагъ
მოხუცება жъышъо
მოხუცი жъы
მოხუცი лIыжъы
მოხუცის ადგილი жъыпIэ
მოჯამაგირე чырэ
მჟავე хафэ
მრავალი пчъагъ
მრავალრიცხოვანი пчъагъ
მრავალრიცხოვანი Iухьэ-IукI
მრავალწლიანი бэкIы
მრავალჯერ бэкIэ
მრგვალი სამფეხა მაგიდა Iанэ
მრეცხავი гыкIакIо
მრთველი джакIо
მრუდე быщ
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მრუდედ къонцIэу

მუზარადი тандж

მრუდკისერა пшъакъэ

მუზეუმი музей

მრჩეველი акъылэгъу
მრჩეველი джэнджэшэгъу

მული пщыпхъу

მსახიობი артист
მსგავს(ებ)ი зэфэдиз

მუნი бэгу
მუნჯი бзако
მური пкIэгъуас

მსგავსი арышъо
მსგავსი ихьэчыр

მუნდშტუკი лулакI

მურყანი екIапсIэ

მსგავსი фэд

მუსიკა музык

მსუბუქად გალანძღა ехъоньIэ-бжьантI

მუსიკა пщыналъ

მსუბუქი псынкIэ1

მუსულმანი буслъымэн
მუსულმანური დღესასწაული

მსუქანი лыпIэ
მსხალი къужъы

მსხვერპლშეწირვით

მსხვერპლი къурмэн

къурмэн

მსხვილი быхъу
მსხვილი гъумы
მსხვილი жэгъуб

მუსულმანური ლოცვა нэмаз

მსხვილი пIашъ

მუშა рабоч

მსხვილი хъурдэ

მუშა чыракIо

მსხლის ხე къужъай

მუშაობა лэжьэн

მტერი пый

მუშაობა ააწყო ы-гъэтэрэзыгъ
მუშაობის აწყობა гъэтэрэзын
მუშაობის დაწყება техьэн

მტვერი сап
მტვრიანი сэпалъ
მტვრის ნამცეცი кIэфэн
მტირალა гъырын
მტკაველი бжиз
მტკიცე пкъые

მუფტი мыфты
მუყაო картон

მუშტი бжымы
მუშტი кулак
მუშტი Iэбжым
მუშტი IэмычI

მტრები зэджэгъогъух

მუცელი ныбэ

მტრედი тхьаркъо

მუცლის ჭია марко

მტრობა пыйныгъ

მუწუკი фыкъуадэ

მუგუზალი пхъэцIакIэ

მუწუკი ягъэ

მუდამ зэпыт
მუდამ пэпчъ

მუჭა бжыб
მუხა чъыгай

მუდამ, მარადჟამ егъашIэм

მუხლი кокI
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მუხრუჭი кулъэшъу
მფრინავი пилот

მძიმეწონიანი бэщэч
მძინარა чъыяпх

მქადაგებელი гъоу
მღებავი гъэлакIо
მღელვარება бырсыр
მღვრიე шIоркъ

მწარე дыджы

მყესი фэ

მწერალი писарь

მყვირალა кIыил

მწერალი писатель

მშენებელი фэзышIыгъэр1

მწვავედ ილაპარაკეს, შელაპარაკდნენ

მშენებლობა сатыр

зэIууагъэ

მშვიდი тынч

მწვავედა შელაპარაკდნენ зэIупхъуагъэх

მშვიდი фэмб

მწვანე къашхъу

მშვიდობა мамыр

მწვანე шхъуантIэ

მშვილდი бзэпс
მშვილდი щабз

მწვერვალი шыгу

მშიერი ныбадж

მწუხარება гукIай
მწუხრი джацы

2

მშიერი нэкIы

2

მწარე стыр
მწებარე къэи
მწებვარე пкъые

მწირი суфы

მშიერი წელი гъэмыгъу
მშიშარა къэрабгъ

მწყემსა მასთან ერთად дигъэхъугъ

მშიშარა щтапх

მჭადი мэджадж

მშობელი ныдэлъф

მშფოთვარე мызагъ

მჭედელი гъукIэ
მჭედლობდა гъукIагъэ
მჭევრმეტყველი гущыIэгъэф
მჭევრმეტყველი жашIу

მცენარის სახელწოდება ежьэшхъо

მჭევრმეტყველი Iушъаб

მცირე ლხინი პატარძლისათვის

მჭლე од

дынхэу

მჭრელი папцIэ

მცირეოდენი жъый

მხარდაჭერა джыуап

მძარცველი зепхъуакIо
მძევალი (კვერცხი) нэбгъурыс

მხარე бгъу3
მხარე край

მძვინვარე ор

მხარე лъэныкъу

მძვინვარებდა къэетагъ

მხარე лъэныкъу

მძივი щыгъы

მხარზე ხელი დაჰკრა екIыбэуагъ

მძიმე онтэгъу

მხარი блыпкъ

მშრალი(მარცვალი, თივა) гъагъо
მშრომელი лэжьакIо

მწყერი ныбгъу
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მხარი тэмашъхь

ნავთი фэтагын

მხარი დაუჭირა къыготыгъ

ნავთობი кудэ

მხარი დაუჭირა къыдеIагъ

ნავი къуащъо

მხარიზე псыхьэбэщ

ნავმისადგომი къухьэIу

მხდალი къэрабгъ

ნავმისადგომი хыIу

მხედარი джыгыт

ნაზუქი кIэкъощыхь

მხეცი хьакIэ-къуакI

ნათება нур

მხვნელი жъонакIо

ნათესავი пэблагъ

მხიარულად დაფრინავდა,

ნათესავი унэкъощ

სიხარულით მიიღო

ნათესავი Iахьыл

дэлъэIуагъ

ნაიარევი тыркъу

მხიარულად იყო მასთან ერთად

ნაირგვარი зэтефыгъэ

дэтхъагъ

ნაკელი ебз

მხიარულად ფრენა, სიხარულით

ნაკერი дыпIэ

მიღება

ნაკერი кIыпI

дэлъэрэзэн

ნაკეცი кIыпI

მხიარულება дэтхъэн
მხიარულება жъот
მხიარული чэф
მხოლოდ ныIа
მხრები აიჩეჩა ы-укъыгъ
მხრების აჩეჩვა укъын
ნაბადი кIакIо
ნაბადი упкIэ
ნაბიჯი лъэбэкъу
ნაბიჯს აუჩქარა елъэкIоныгъ
ნაგავი хэкI
ნაგავი шIои
ნაგანი шхонкIэкI
ნაგებობა псэуалъ
ნაგერალი кIысыжь
ნადავლი къонтхъ
ნადირობა къэшэкIон
ნადირობა шакIо

ნაკვალევი ужы2
ნაკვეთი чIыгу
ნაკლი дагъо
ნაკლი дэгъодащ
ნაკლი нэцIэкI
ნალი нал
ნალია коны
ნამდვილი ამბავი къэбарыжъ
ნამდვილი ამბავი таурыхъ
ნამსხვრევებად იქცა зэхэшъхъэшъхъагъ
ნამუსი намыс
ნამყენი მსხალი къужъIэрыс
ნამძინარევი нэжъу
ნაოჭი зэгъэлъапIэ
ნაოჭი зэлъагъэ2
ნაპერწკალი мэшIуач
ნაპირი нэз
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ნაპირი нэпкъы

ნაწილი Iахь

ნაპირი тамэ4

ნაწლავი кIэтIый

ნარზანი нарзан

ნაჭა лъхъонч

ნართი джыгъэ

ნაჭდევი тхьабз

ნართი нарт

ნაჭდევი გაუკეთა тыридзагъ

ნართი пэджы

ნაჭერი такъыр

ნარმა амылкъан
ნარჩენი пыдзаф

ნაჭერი Iэбгъу

ნარჩენი пыз-нэз

ნაჭრის ჩადგმა гуадзэ
ნაჭრის ჩადგმა пыдэ

ნასადილევი еченды

ნაჭრილობევი тыркъу

ნასროლი гъэуагъэ
ნაურმალი кулъэуж

ნახარში кIэпэжъожьаф

ნაუცბათევი теурыкIу

ნახევრადმოხარშული ныкъуажъо

ნაფოტი пхъэжъый

ნახერხი пхъэпыхаф

ნაფოტი пхъэIушкIэн
ნაფოტი IушкIэн

ნახვრეტი гъуан
ნახვრეტი Iу

ნაქარგი дыны

ნახმარი зефагъ

ნაღველი сафран

ნახნავი жъуагъэ4

ნაღვლის ბუშტი зэзы

ნახშირი тэп

ნაღმი лагъмэ

ნახშირის ნატეხი тэп

ნაღუნი жэлый
ნაყინი морожн

ნახჭი гухьарэ
ნებიერია гъэтхагъэ
ნებივრობა зигъэтхъан

ნაყოფი მოისხა кIэхъон

ნებივრობა зигъэшIожьын

ნაცარი яжьэ

ნებისყოფა джэрджэр

ნაციონალური национальнэ

ნებისყოფიანი хафэ

ნაცნობი нэIуас

ნეკა Iэхъомбэжъый

ნაცრისფერთვალა нашхъо

ნეკა თითი Iэхъомбэжъый

ნაცრისფერი медэ

ნეკერჩხალი анай
ნეკერჩხალი ланчъэ

ნაყარი (ფუტკრისა) Iэшъын

ნაცრისფერი огу1
ნაცრისფერი шхъуантIэ
ნაწიბური кIыпI
ნაწილებად დაჭრა зэпкъырихыгъ
ნაწილი едзыгъо

ნახევარი ныкъо

ნეკნი цагэ
ნემსი мастэ
ნემსკავი пцэкъэнтф
ნეოლოგიზმი гущыIакIэ
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ნერწვყი წამოუვიდა енэжъыгъ

ნოღა пакъэ

ნერწყვი Iупсы

ნული ноль

ნესვი къаун

ნუნა цэл

ნესვი наш

ნუჟრი куамэ

ნესტარი бжьащ
ნესტო пэбгъу

ობლად გამოიყურება

ибашъо

ნესტო пэгъуан

ობობა бэдж
ობოლი енчъэ

ნეტარება дэтхъэн

ობოლი ибэ

ნეტარებაში იყო тхъагъэ

ოდესღაც зэгорэм

ნეტარებდა дэтхъагъ

ოდნავ დატუქსა еIудмыдыгъ

ნეხვი цуй

ოთახი ახალგაზრდებისათვის лэгъун

ნიადაგი чIыгу

ოთახი ახალდაქორწინებულთათვის

ნივთი пкъыгъо

лэгъун

ნივნივი пхъэцу

ოთახი, რომელიც ზამთარში თბება

ნიკაპი жэгъу1

собэ

ნიკაპი жэкIэпэпкъ

ოთახის ფეხსაცმელი папыщ

ნიკაპი лыцI

ოთხთვალა шыку

ნიჟარა хьамлашкIо

ოთხი плIы

ნისლი пщагъу

ოთხ-ოთხი плIырыплI

ნისლი пщэс

ოთხშაბათი бэрэскэжый
ოთხ-ხუთჯერ зыплIэ-зытфэ

ნიშანი марк
ნიშანი тамыгъэ
ნიშანი მოუგო къыщыгушIукIыгъ
ნიშნის მოგება ох

ოთხჯერ плIэ1
ოინი шхъо
ოკეანე тенджыз

ნიჩაბი къошъобэщ

ოლქი хэку

ნმრპმ бжьыныф
ნოემბერი ноябрь

ომი зао
ომი зэон

ნომერი номер

ოპერაცია გაუკეთა ы-бзагъ
ოპერაცია გაუკეთა къыбзагъ

ნორმა норм
ნორჩი цIынэ
ნოტა нот
ნოტი нот
ნოტიო лэбы
ნოტიო цIынэ

ორგანიზატორი кIэщакIо
ორგანიზაცია გაუწია ы-гъэпсыгъ
ორგანიზება зэхэщэн
ორდენი орден
ორდერი ордер
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ორთქლი гъоз
ორთქლი пахъ

პალატა палат

ორი итIу

პალტო палътэу

ორი тIу

პაპა атэжъ
პაპა тэтэжъ

პალო пчэгъу

ორი წყვილი итIу

ორი-სამი зытIу-зыщ
ორმო машэ

პაპის მამა атэпIашъ
პაპის მამა пIашъ

ორნამენტი тхыпхъ

პარალელური зэбгъузэнатI

ორ-ორი тIорытIу
ორპირი ქარი жьызэпеу

პარასკევი бэраскашху
პარიკმახერი жэкIэупс

ორ-სამჯერ зытIо-зыщэ

პარკეტი паркет

ორსული гъумы
ორსული лъэрмыхь

პარკი парк

ორშაბათი блыпэ
ორწლიანი гъэритIу
ორჯერ тIо

პარტია партие

ოსტატი фэкъулай

პასუხი джэуап

პარლამენტი парламент
პარტიზანი партизан
პასპორტი паспорт

ოსტატი фэIаз

პატარა жъый

ოფიცერი офицер

პატარა наныу

ოფლი пкIэнтIэпс

პატარა цIыкIу

ოქმი протокол

პატარძალი къэщэн

ოქრო дышъ
ოქრომკედიანი идагъ

1

პატარძალი (რომელიც სასიძოს
მეგობრის ოჯახში იმყოფება)

ოქროსფერი дыщэшъу

тещэ

ოქტომბერი октябрь

პატენტი патент

ოჩანი джаргъэн
ოჩანი (ცხენი) жай

პატივისცემა гъэшIон2
პატივისცემა лъытэн

ოცეული взвод
ოცი тIокIы

პატიმარი гъэр
პატიოსანი хые

ოცნებობდა къенэцIыгъ

პატრიოტი патриот

ოჯახი быны
ოჯახი унагъо

პატრული патрул

ოჰ ахь
პაკეტი пакет

პაჭუა пакъэ

პაქტი пакт
პენსია пенсие
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პერანგი джан

პირში უყურებდა жэдэплъыхьагъ

პერიოდი лъэхъан

პისტოლეტი шхонкIэкI

პეშვი бжыб
პიანინო пианин

პიჯაკი кIако

პიესა пьес

პლაჟი хэхьапIэ

პიონერი пионер

პოემა поэм

პირდაპირ занкIэу

პოეტი поэт

პირდაპირ зэндабзэу

პოვნა пигъотэн

პირდაპირ зэнкIабзэу

პოზიცია позицие

პირდაპირი занкIэ

პოლიტიკა политикэ

პირდაპირი зэнкIабз

პოლიტიკოსი политик

პირველ რიგში апэ
პირველი апэрэр
პირველი щыпэ

პოლკი полк

პირველობა пэрытныгъ

პორტი хыIу

პირველყოფილი ижъ
პირი жэ1
პირი къэмэку
პირი тыку
პირი Iу
პირი Iуп
პირი (ქსოვილისა) ишIу
პირიდან ამოუღო жэдихыгь
პირიდან გამოგლიჯა жэдитхыгъ
პირის ღრუ жашъу
პირისახე нэгу
პირისახე нэкIу
პირმოთნე добэдашх
პირმოთნე нэшIошIы
პირსახოცი нэпэIэплъэкI
პირსახოცი IэплъэкI
პირუტყვი былым
პირქუში нэхай
პირში ედო жэдэлъыгъ

პლაკატი плакат

პომიდორი помидор
პორტი порт
პორტრეტი портрет
პოსტი пост
პრეზიდენტი президент
პრემია премие
პროდუქტი продукт
პროექტი проект
პროკურორი прокурор
პროპაგანდა пропаганд
პროფესორი профессор
პროცენტი процент
პუდრი пудр
პური кIакъу
პური хьалыгъу
პურის დიდი კვერი зэфы3
პურის კვერი лэкъумэ
პურ-მარილი мыхьамел
ჟამი тэлау
ჟრჟოლა сысын
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ჟუჟღი гъопсы
ჟღალწვერიანი жэкIагъу

რემონტი ремонт

ჟღრიალის ხმა жъанч

რეჟისორი режиссёр

რა сыд

რესპუბლიკა республик

რა сыда

რეფორმა реформ

რა шъыд

რეცეპტი рецепт

რა (მიდირა!) модэ2

რეცხა гыкагъэ
რეცხვა гыкIын
რეცხვა тхьакIэн

რა? да?
რაგინდარა сыдрэ

რეჟიმი режим

რადგან арыти
რადიო радио

რვა и

რაინდი зекIолI

რვეული тетрадь

რაიონი лъэныкъу

რთვის დრო джыгъо

რაიონი район

რიგი сатыр

რამდენი тхьапш

რიგრიგობით дэкIегъу-дэкIегъоу

რამდენიმე къаум

რიგრიგობით дзыгъо-дзыгъу

რატომ сыда

რიგრიგობით (რთვის დროს)

რატომ? да?

რვაჯერ ирый

джыгъо-джыгъоу

რაღაც зыгорэ

რით сыдкIэ

რაღაცაზე зыгорэкIэ
რაში шыхъу

რისხვა, ბრაზი губж
რიცხვი пчъагъ

რბილეული лыухъу

რიცხვითი (სახელი) пчъэгъацI

რბილი шъабэ

რკალი дуга

რბილობი лыухъу

რკინა гъучIы
რკინა къэнджал

რგება тефэн
რგვა гъэтIысхьан
რევიზორი ревизор
რევოლვერი кIэрахъу
რევოლვერის ბუდე кIэрэхъуалъ
რეზერვი резерв
რეზინი хьашъо2
რეკლამა реклам
რეკორდი рекорд
რემა шэхъогъу

რკინის წვეტი гъучIыпэ
რკო мышкIу
როგორღაც გააკეთა къыупIэпIыгъ
როდის сыдигъу
როიალი рояль
როკი куамэ
რომანი роман
რომელი тара
როტა рот
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რუკა карт

სავსეა изыгъ1

რუსეთი урысый
რუსი урыс

სავსებით гъушъ
საზამთრო къэпраз

რუხი шхъуантIэ

საზამთრო хъырбыдз

რქა бжъакъо
რქა бжъэ
რქენა пыджэн

საზეიმო დღე мэфэшху

რყევა тхытхын

საზიდარი кухь

რცხილა тфэи

საზიდარი кушIэ

რძალი нысэ
რძალი нэбгыр

საზიზღარი гущыкIыгъу
საზიზღარი джагуапI

რძე щэ1

საზიზღარი шIои

რძის პროდუქტები гъэщ
რწყილი бжыдзэ
რხევა сысын

საზომი шапхъ

რხევა тхытхын

სათამაშო джагуалъ

საავადმყოფო сымэджэщ

სათამაშო кутанык

საათი сыхьат

სათამაშო გველი жьыгъэбыб

საბარკული шъоджан

სათბური парник

საბრძოლო ცხენი дзэшы

სათევზაოდ წასვლა пцэжъыяш3

საბჭო совет

სათვალე нэгъундж

საგაზაფხულო მარცვლეული гъэтхас
საგანი пкъыгъо

სათიბი мэкъупIэ

საგებელი кIэутэн
სად таукIэ

სათუთი гъэшIон4
საიდან? тыдэ

სადავე IупI

საიდუმლო къогъанэ

სადგისი дыды

საიდუმლო шъэфы

სადგომი уцупIэ

საით тэкI

სადგური вокзал
სავათი дудакъ

საით? тыдэ

საზიდარი дзэку
საზიდარი ку

საზღვარი гъунапкъ
სათავადო пщыгъо

სათრამლავი пшатэ

სავსე იყო хизыгъ

საინტერესო гъэшIэгъоны
საისრე бзалъ
საიქიო ахрэт
საკარაქე дэгъалъ

სავსეა игуагъ

საკაცე пхъаблэ

სავარცხელი мажь
სავსე дэгуагъ2
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საკერებელი тепцэ

სამი-ოთხი зыщ-зыплI

საკვამური икIыпIэ

სამი-ოთხი зыщыплI

საკვამური онджэкъ

სამკერვალო дапIэ

საკვები шхыны

სამოვარი самовар

საკვები Iупхъ

სამოთხე джэнэт

საკვები Iус

სამ-ოთხჯერ зыщэ-зыплIэ

საკვირველი гъэшIэгъоны
საკიდი пылъапIэ

სამოქალაქო гражданскэ
სამსახური зэрихьан

საკმაოდ

სამსახური къулыкъу

икъугъ2

საკმაოდ უხვი хъои

სამუშაო хъызмэт

საკმარისი икъун1

სამუშაო Iофы2

საკმარისი фикъун
საკმარისი იყო икъугъ1

სამშაბათი гъубдж
სამცხენა საფოსტო ეტლი поштэ

საკმარისი იყო икъужьыгъ

სამწვერა ხუნდი щэлъахъ

საკმარისი იყო фикъугъ
საკმარისია хъугъэ

სამწლიანი гъэрищ
სამჭედლო кIыщ

საკონდიტრო ნაწარმი хьалыу

სამხედრო აღჭურვილობა щэгын

სალათა салат

სამხრეთი къыблэ

სალარო касс

სამხრეთი юг

სალაშქროდ წავიდა зекIуагъэ

სამჯერ щэ3

სალესი мыжъолъ

სანდლები сандал

სალტე кIапхэ

სანემსე дэнылъ

სამარე бэны
სამართებელი шъхьаупс

სანიავებელა щыбз2

სამართლიანი зафэ

საომრად зэуакIо

სამართლიანობა зэфагъ

საოფლე кIадзэ1

სამარცხვინო емыкIу

საპირფარეშო псыун

სამარხილე გზა жэлъэку

საპირწამლე бжъэкъожый
საპობელა ощы

სამახარობლო гушIуапкIэ
სამეცნიერო научнэ

სანიტარი санитар

საპობი ცული ощы

სამზარეულო пыт

საპონი сабын

სამთარო пщыгъо

საჟენი сажын

სამი щы

სარგებელი шIуагъ

სამიზნე псагъ

სარი пчэгъу
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სარკე гъундж
სარმა лъэбгъу
სარჩული кIабз

საფულე ахъщалъ
საფუტკრე бжьаIо
საფუძველი лъэб

სარწყავი игъэхъуалъ

საქარე მხარე жьэугъуадж

სარწყავი икIалъ

საქმე хъызмэт

სარჭი пхъэIун

საქმე Iофы1

სარჭობი тэмапкъ

საქმის მწარმოებელი писарь

სარჭობი Iуко
სასამართლო дао

საქონელი былым
საქონელი товар

სასაქონლო товарнэ

საქონელი щэны

სასაცილო кIэнэкIалъ

საქონელი IапI

სასაცილო щхэны

საქსოვი დაზგა пхъашъ

სასახლე дворец

საქციელი зекIуагъэ

სასიამოვნოა фэчэф

საღამო ахъшам
საღამო джацы

სასმელი шъоны
სასმელი шъуатэ

საღამო пчыхьэ

სასმისი бжъэ
სასტვენი сырын

საღორე къощыр
საყელო джэнабгъ

სასტიკი жъалым

საყელო пшъапI

სასტუმრო хьакIэщ

საყვედური гые2
საყვედური гыен
საყვედური егыин

სასწავლებლად еджакIо
სასწორი щэчалъ
სასხლეტი (თოფისა) гъэтыр
სატეხი пцы
სატირალი гъэны
სატირლად гъены
საუკუნე лIэшIэгъу
საფდავტ къэ
საფენი кIэутэн
საფეხური лъэоян
საფთხობელა гъэщыналъэ
საფლავი бэны
საფლავი къэхалъ
საფრთხობელა пый

საყვედურობდა е-гыигъ
საყვირი быу
საყრდენი кIэгъэкъон
საყურე тхьакIумалъ
საშალი джамбрыугъаз
საშინელი гуих
საშრობი гъэгъуалъ
საშუალება къулай
საშუალება хъукIэ
საშუალება, ხერხი амал
საშუალო гурыт
საჩეჩელი цыпх
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საჩვენებელი гъэлъэгъоны
საჩივარი тхьаусых

სახე нэIу

საჩუქარი саугъэ

სახე теплъэ

საცერი щыбз1

სახედარი щыды

საციგურაო каток

სახელი къос

საცობი тэмапкъ

სახელი цIэ1

საცობი Iуко

სახელო гъуап
სახელო Iэгъуап

საცოდვილო гуIал
საცოხნელი екъу

სახე пэIуплъ

სახელობითი ბეჭედი мыхъурIэлъын

საცხი щыфэ

სახელური къопс

საძაგელი гущыкIыгъу
საძაგელი джагуапI

სახელური пчъэкъопс

საძირკველი лъачI

სახლი унэ

საძნელო гуIал
საძროხე чэмэщ

სახლ-კარი чэу2

საძუე джэрышI

სახრჩოლავი онэгу

საწამლავი щэнаут
საწამლავი яд
საწვავი гъэстынып
საწინააღმდეგო адрагбъу
საწოვარა бжъэшъу
საწოლი гъолъыпIэ
საწოლი пIэкIор
საწოლის ზურგის ზედა ნაწილი
бармэкъ

სახელური IэубытыпI

სახლში მიუსწრო тефагъ2
სახსარი зэрытыпI
სახურავი пIо
სახურავი тепIо
სახურავი унашъхьэ
სახურავი шъхьэ
საჯდომი пхэкI
საჯინიბო шэщ
საჰაერო სივრცე о

საწყალი къулайцыз

სდია къырифэкIыгъ

საჭიდაოდ зэуакIо

სემინარი семинар

საჭირო фае

სესხი заем

საჭმელი, საკვები гъомыл
სახე гуп
სახე гухьарэ
სახე напэ

სესხი чIыфэ

სახე нахэ

სეხნია цIэджэгъу

სახე нэгу

სველი гъушъ
სველი цIынэ

სახე нэкIу

სეტყვა ошъу
სექტემბერი сентябрь
სექტორი сектор
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სვლა зекIон

სინათლე нур

სვლა кIо1

სინათლე нэф

სვრეტი лъап

სინათლე нэфын

სთხოვა елъэIугъ

სინათლე тыгъэ

სთხოვა ехьафыгъ

სინამდვილე нэфапI

სთხოვა къелъэIугъ

სინანული тобэ1

სთხოვა къэлъэIуагъ

სინდისი къэрар

სთხოვა лъэIуагъэ

სინდისი напэ

სიავე лые3

სინდისი укIыт

სიამაყე гушхон
სიბერე жъыгъэ2

სირბილით წავიდა ечъэжьагъ

სიბნელე шIункI

სირცხვილი укIыт

სიგანე бгъуагъ
სიგელი грамотэ
სიგელი еджакIэ

სისასტიკე жъалымыгъ

სიგრძე кIыхьагъ

სისხლი წამოუვიდა къикIыгъ

სიდედრი шIугуащ
სითხე псышъо
სიკვდილი аджал
სიკვდილი илIыкIын
სიკვდილი илIыхьан
სიკვდილი лIэныгъ
სიკვდილის ჟამი аджал
სიკვიდის დრო хьадэгъу

სირია шам

სისულელე делагъ
სისხლი лъы
სისხლიანი лъыгъачъ
სისხლძარღვი лъынтф
სიტყვა гущыI
სიტყვა псалъ
სიტყვა Iо
სიტყვა არ გატეხა епцIыжьыгъ

სილა გააწნა енэпэшъоуагъ

სიუხვე, ბარაქა бэрэчэт
სიყვარული гуфаб
სიყმაწვილე кIэлэгъу

სიმართლე хьакъ

სიჩქარე хъыжъэн

სიმინდი натрыф

სიცივე чъыIэ

სიმპატიური гоIу
სიმტკიცე пытагъ

სიცხე жъоку

სიმღერა орэд

სიცხე фэбэшхо

სიმღერა-ტირილი гъыбз
სიმღერის წამომწყები кIэщакIо
სიმძიმე бжьы
სიმძლავრე кIуачIэ

სიცხე фэбае
სიძე махъулъэ
სიძნელე гуIан
სიძნელე къин
სიხარული гушIуаф
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სკამი пхъэнтIэкIу

სულელი делэ

სკორე цуй

სულელი делэжъ

სლუკუნი гъындзыуагъэ
სოდა сод

სულელი Iулэ

სოია сой

гъонэсан

სოკო хьаIу

სული джынэ

სოლი хьалы

სული псэ

სომეხი ермэлы

სული (საქონლის რაოდენობა) шъхьэ

სორო (გველისა) гъо2
სოფელი къуадж

სული ამოხადა зэхиукIагъ

სოფელი чылэ

სული შეეხუთა зэIуихьагъэ

სოფლის მეურნეობა мэкъу-мэщ

სული შეეხუთა ипыхьагъ

სოჭი остыгъай

სული, კაცი нэбгыр

სპელტა гъэтхэщ
სპილენძი гъуаплъэ
სპილენძის თუნგი къумгъан

სუნვა ипэмэн

სპილენძის ქვაბი лэгъуп
სპილენძის ქვაბის ყური лэгъупкъопс

სუპის სახეობა ашрай
სურდო пэтхъу-Iутхъу

სპილო пыл

სურვილი тегушIухьан

სპილო фил

სურვილი шIоигъу

სპირტი спирт

სურნელება епэрым

სპორტი спорт

სუსტად ланлэ

სრიალა цIэнлъагъо

სუსტი გულისა гухэ
სუსტი თვალი набгъэ

სრული лыпIэ

სულერთიანად ნახვრეტებიანი

სული ამოხადა хэлIагъ

სუნთქვა შეეკრა зэIуихьагъэ
სუნი мэ

სრულიად гъушъ
სრულფასოვანი зэуасэ

სუფთა зэрзакI

სტადიონი стадион

სუფთა къабзэ

სტეპი хашъу

სუფთად къабзэу

სტუდენტი студент
სტუმარი хьакIэ

სქელი быхъу
სქელი жэгъуб

სტუმრობა еблэгъэн

სცემა къыриукIыхьагъ

სულ зыкIи

სცემა къыукIыгъ

სულ зэпыт

სცემა тыриукIыхьагъ

სულ ერთიანად დაწვა зэпистыкIыгъ

სცემა (მასთან ერთად) диушъагъ

სუფთა зэрыл
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სწავლა еджакIо

ტაბიკი гургъ
ტაბულა таблиц

სწავლა еджэн

ტაიჭი шыхъу

სწავლა зигъэсэн

ტაკიმასხარა ачъэжъ
ტალახი псынжъы

სცენა сцен

სწავლება гъэсэн
სწავლება къыригъэшIэн

ტალონი талон

სწავლული гъэсагъэ
სწორად зэнкIабзэу

ტალღა ор

სწორედ дэд

ტანადი ищыгъ

სწორედ ის ардэд
სწორი занкIэ

ტანადი къодан

სწორი зэнкIабз

ტანკი танк

სწორი зэшъозэщ

ტანსაცმელი щыгъын

სწორი тэрэз

ტანჯვა илIыхьан

სწრაფად етIупщыгъэу

ტარება зефэн

სწრაფად еужьырыгъ

ტარება зехьан1

სწრაფად ефыжьагъэу

ტარება зещэн

სწრაფად зашIэу

ტარება зэрихьан

სწრაფად псынIэу

ტაფა табэ

სწრაფად шIэхэу
სწრაფად გასცილდა кIэрылъэтыгъ

ტაშტი гыкIалъ
ტაშტი лэджэн

სჭვალი, შურუპი джамбырыу

ტახი мэзыкъу

სხდომა გაიმართა зэхэIыстагъэ

ტახტა (უნაგირისა) онэкъуап

სხეულის ნაწილი пкъы

ტახტი нар

სხვა адрэ
სხვა нэмыкI

ტბა псыхъурай

სხვა пэмыкI

ტელეგრამა телеграмм

სხვა фэшъхьаф

ტელეგრაფი телэ

სხვადასხვა მხარეს пэкIэ-пакIэу

ტელეფონი телефон

სხვადასხვა, სხვადასხვაგვარი

ტენიანი лэбы

зэфэшъхьафы

ტალღა уалъэ

ტანი пкъы

ტბა хыкъум

ტერიტორია чIыгу

სხვადასხვაგვარი зэтефыгъэ

ტექსტი текст

სხივი нэбзый

ტვინი куцIы

ტაბელი табель

ტვირთი зэхьыгъу
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ტვირთი хьыны

ტრაქტორი трактор

ტიკტიკი Iым-сымы

ტრიალა (კარი) пхъэтеIуантI

ტილი цIэ2

ტრიალებდა ехьэкIо-бгъукIуагъ

ტილო чэтэн

ტრიალი къечъэкIын

ტიპოგრაფია типограф

ტრიბუნა трибуна

ტირაჟი тираж

ტროტუარი тротуар

ტირე тире
ტირი тир

ტრუსვა гъэлыгъу
ტუალეტი псыун

ტირილი гъын
ტირიფი пцелы

ტურა бэджэшъ
ტუტუცი делэжъ

ტირიფნარი пцешы

ტუჩები გაილოკა зыIуилъэшъуагъ

ტკბილი IашIу

ტუჩების შეღებვა зигъэлэн

ტკბილი ენა гъэшIуабзэ
ტკენინება гъэузын
ტკეპნა гъэплIэн
ტლანქი жъажъ

ტუჩი IупшIэ

ტლანქი мыIо-мышI

дыдылъ

ტოლები зэлэгъу

ტყე мэзы

ტოლები зэныбджьэгъу
ტომარა дзыо

ტყვე гъэр
ტყვე кIэс

ტომარა къапщыкъ

ტყვია пцашIо

ტომატი томат

ტყვია щэ2

ტომი лъэпкъ

ტყვიაჩასმული კოჭი къушкI

ტომი том
ტომრის ძირი дзыуачI

ტყვიაწამალი гыны
ტყის მკაფავი пхъэшIыр

ტონა тонн

ტყის პირი мэзыпэ

ტორფი торф

ტყის ღმერთი мэзгуащ

ტოტი къуанцэ

ტყის ღმერთი мэзытхь

ტოტი къутамэ

ტყის ხარი мэзыцу

ტოტი тIаркъу

ტყუპი тIуазэ

ტრაბახა гъакъ
ტრაბახა жьыгъэбыу

უამბო зэрихьагъ

ტრაბახა хъахъ

უამბო риIожьыгъ

ტრაქომა нае

უამბო риIотагъ

ტყავი шъо3
ტყავი მოქნა дищэхыгъ1
ტყავის ჩასადები სადგისისათვის

უამბო къыриIотагъ
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უამბო фиIотагъ

უთო уты

უამბო ы-Iотагъ

უთხრა фиIуагъ

უარესი нахьыкI

უკან ипкIыжьыгъ

უარი зэкIакIу

უკან кIыб

უარი უთხრა къышIыгъ

უკან გაარტყა зэокIыгъэ2

უარიდადა оридад
უბანი кой

უკან გაგზავნა гъэкIожьын
უკან გადააგდო зэкIидзагъ

უბანი тамэ2

უკან გაისროლა зэокIыгъэ1

უბანი тэмашъхь

უკან გამოფრინდა ибыбыкIыжьыгъ

უბანი хьабл

უკან გასწია зэкIилъэшъуагъ1

უბედურება бэлыхь
უბედურება гъэны
უბედურება е

უკან დააბრუნა ы-гъэзэжьыгъ
უკან დაახევინა зэкIигъэкIуагъ

უბედურება лажь

უკან დაბრუნება гъэзэжьын
უკან დაბრუნება ежьэжьын

უბედური შემთხვევა игъуадж

უკან დაიბრუნა дихыжьыгъ1

უბიძგა етIыргугъ

უკან დაიხია зэкIэкIуагъэ

უგზოობა кIуадж

უკან დაიხია икIотыгъ

უგულვებელყო епэгэкIыгъ

უკან მოხედვის დრო зэплъэкIыгъу

უგულო цыды

უკან შევიდა ихьэжьыгъ

უგუნური акъылынчъ
უგუნური делэIул

უკან შეირბინა илъэдэжьыгъ

უდაბნო ижъыгу

უკან წაიღო зэкIихьагъ

უდანაშაულო хые

უკან წაიყვანა зыдищэжьыгъ

უეშმაკა ехъоршэрэкIыгъ
უეცრად залIэ

უკანასკნელი аужыпкъ
უკანდახევა зэкIакIу

უეცრად зэозапсэу

უკარება мыджыр

უვარგისი джагуалъ

უკარებელი мыджыр

უვლიდა егугъугъ

უკაცრიელი зэгъокIы

უვლიდა (მას როგორც პატარძალს)

უკეთესად нахьышIу

ы-гъэнысагъ

უკეთესი ნაწილი шIупIэ

უვნებელი псау

უკვე мары

უზარმაზარი джадэ

უკვე გადმოხტა ипкIыжьыгъ

უზდენი оркъ

უკვე გახია зэIитхъыжьыгъ

უთვალადო теплъадж

უკვე გახმა гъужьыгъэ

უკან შეცოცდა ипшыхьажьыгъ
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უკვე დაეწია кIэхьэжьыгъ

ურემი кухь

უკვე დაშორდნენ зэбгырыкIыжьыгъ

ურვადი уасэ2

უკვე დაწყნარდა зигъэгупсэфыжьыгъ

ურქინა епыджыгъ

უკვე შეუდგა техьэжьыгъ

ურქინა пыджагъэ

უკვე ჩამოქვეითდა епсыхыжьыгъ

ურქო къуако

უკმეხი нэгъуцу

ურჩი мыдаIо

უკუაგდო кIэлъыридзыгъ

უსარგებლო пкIэнчъэ

უკუაგდო пидзыгъ

უსაქმური ерыуадж

უკუიქცა кIэугъ1

უსაქმური кIэлэжъ

უკუღმა ибзадж

უსაყვედურა егыигъ

უკუღმაა зэпырыгъэзагъ

უსაყვედურა ецIэцIагъ

ულამაზო емыкIу

უსაყვედურა къегыигъ

ულაყი хакIо

უსაყვედურეს ერთმანეთს зэдысыгъэх

ულვაში пакIэ
უმაღლესი высшэ
უმკურნალა еIэзагъ

უსახლკაროდ დატოვა ы-гъэунэхъугъ
უსახლკაროდ დატოვება гъэунэхъун
უსიამოვნო იყო игоуагъ

უმკურნალა къеIэзагъ

უსმინა едэIугъ

უმტრო епыигъ

უსუნა ипэмагъ

უმცროსი нахьыкI

უსურვა риIолIагъ

უმწიფარი мыджыр

უსურვა тыриIуагъ

უმწიფარი цIынэ

უსწორო пхэндж

უნაბლუ къыкъы

უსწოროდ кIэлъэныкъуащ

უნაგირი уан

უტეხი гурмыкъ
უუნარო зехьан3

უნაგირის ბალიშის დასამაგრებელი
ქამარი

უფრო нахь

онэгупс

უფროსი (წლოვანებით) нахьыжъ

უნარიანი фэкъулай

უფროსობა жъыгъо

უნიათო мыIэ-мыщ

უფსკრული тауташ

უნივერსიტეტი еджэпIэшхо

უღალატა зэригъэкIокIыгъ

უპასუხა къыпигъодзыгъ

უღელა плIэпс

უპასუხა риIожьыгъ

უღელი бжьы
უღელტეხილი дэкIыгъо

უპირველეს ყოვლისა апэрапшIэу
ურდული пчъэIулъ
ურდული сэх

უღელში შებმული ხარების, ცხენების
უკანასკნელი წყვილი
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უძლური къулайцыз
дакъ

უძლური кIочIадж

უღლეული цэй

უჭკუო акъылынчъ
უჭმელად დატოვება гъэнэкIын
უჭმელი დატოვა ы-гъэнэкIыгъ
უხელმძღვანელა гъозагъэ
უხელმძღვანელა ы-гъэIорышIагъ
უხერხული гупсэфыдж
უხერხული гъэпсыкIай
უხერხულობა Iэн-кун

უღმერთო иманцыз
უღმრთო иманцыз
უყვირა къыкIэлъыджагъ
უყვირა къытегъогагъ
უყიდა фищэфыгъ
უყურა плъагъэ
უშრომელი зехьан4
უჩვენებს უწინ ნახსენები სიტყვის მრ.
რიცხვს
дыхэм

უჩივლა къедэуагъ
უჩურჩულა еIункIыгъ
უჩქმიტა епIэскIугъ
უჩხვლიტა едысыгъ
უჩხვლიტა епыджыгъ
უჩხვლიტა къыкIоцIыдысагь
უცაბედად елбэтэу
უცებ залIэ
უცებ зашIэу

უხეში мыкъыр
უხეში, მსხვილი пхъашэ
უხვად დაასაჩუქრა зихъугъ
უხმაუროდ გაიარა икIошъагъ
უჯიკავა еIушъашъагъ
უჯრა хъэр
უჯრა (ჭადრაკის დაფისა) пхъанэ
უჯრედი клетк
ფაბრიკა фабрик
ფანქარი карандаш
ფანჯარა шъхьангъупчъ
ფარანი фэнар

უცებ зэхъоу

ფარდა пIэтехъо

უცებ ააგო ы-гъэчъыгъ
უცებ დაიმალა зигъэтумыгъ

ფარდა Iупхъу
ფარდა Iухъо

უცერემონიო гъэпсыкIай
უცხვირპირო нэгъуцу

ფარდული кощ

უცხო мысэ

ფარდული сарай

უცხო хамэ

ფარეხი мэлэщ

უცხო хымэ

ფართობი площадь

უცხო IэкIыб

ფარი мэIу

უცხოეთი заграниц

ფარისეველი нэшIошIы

უცხოური иностраннэ

ფარშავანგი дыхъэчэт

უძლური гъэретынчъ

ფარცხი лъашъу

ფარდული къакъыр
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ფასადი гуп
ფასადი пэIуплъ

ფეხსაცმელი цуакъэ

ფასი пкIэ1

ფიგურა пкъы

ფასი уасэ1

ფიზიკა физикэ

ფასონი шIыкIэ

ფილა плитэ

ფაფა бабэ
ფაფარი джал

ფილტვი жъагъ

ფაფარი плIэ

ფისი къэтран

2

ფაშა пашэ
ფაციფუცობდა гуIэжьыгъэ
ფენა къат
ფენოვანი კვერი зэтечъ

ფეხშიშველა лъапцIэ

ფილტვი тхьабыл
ფისისაგან გაათავისუფლა
ы-гъээлыгъуагъ

ფიფქი осыцэ

ფენოვანი პური зэтепшIыкI

ფიქრობდა гупшысагъэ
ფიჩხი чы

ფერი шъо4

ფიცარნაგი кIэкI1

ფერმა ферм

ფიცი икърар

ფერმკრთალი кIыфы

ფიცი тхьарыIу

ფერფლი стаф

ფიცი тхьэлъанэ

ფერფლისფერი ежьашъо

ფიცის გამტეხი икърарынчъ

ფესვი лъапс

ფიცხი джынауз

ფესი фэс

ფიცხი псынкIэ3

ფეტვი гъажъо
ფეტვი мэщы

ფიცხი цыхэ

ფეტვის მარცვალი гъэжъуац
ფეტვის საცეხველი гурхъу
ფეტვის ჯიში ащэфы
ფეხი лъаб

ფიჭიანი თაფლი шако

ფეხი лъакъо

ფონდი фонд

ფეხი лъэ
ფეხი ამოჰკრა кIоцIыпкIэн
ფეხი დაუცურდა джэлагъэ
ფეხის დაცურება джэлэн
ფეხის საცეხველი. гурхъу
ფეხის წვერით დაარტყა елъэпэкIэуагъ
ფეხსაცმელი туфль

ფიწალი куахъо
ფლეიტა сырын
ფოთოლი пкIашъ
ფოლადი шыр
ფონი икIыгъо
ფონი икIыпIэ
ფორი лъап
ფორმა форм
ფოსო, ორმო абанэ
ფოსტა почтэ
ფოტოგრაფი карттех
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ფოტოგრაფირება техын2

ქააბა чаба

ფოტოსურათი карточкэ

ქადაგება уарзэ

ფოჩი кIыц
ფოჩი темлэч

ქათამი анэжъ
ქათამი чэты

ფოჩი Iудэ

ქალაქი къалэ

ფოცხი пхъэIэбжъан

ქალაქი чаба

ფრ! пыр
ფრთა тамэ1

ქალბატონი гуащэ
ქალი шъуз

ფრთხილად მოეპყრო еIэзэкIыгъ

ქალის (ჩერქეზული) ეროვნული
ტანსაცმელი

ფრიალებდა быбетагъэ
ფრიალო бгыцакI
ფრიალო дысы

сай1

ფრიალო კლდე мыжъобг

ქალის ტანსაცმლით შემოსილი ხის

ფრინველის ქონი лъынэ

ქალის სამოსის სახეობა кIэкI3
ნიჩაბი

ფრჩხილი лъабжъ

хьанцэгуащ

ფრჩხილი Iэбжъан

ქალიშვილი пшъашъэ

ფსკერი пхачI

ქამანდი аркъын
ქამანდი щылбыр

ფუთი пуд
ფული ахъщ
ფუნჯი якIэ
ფურაჟი Iус
ფურთუნი хьарз
ფურჩალა Iудэ
ფურცელი тхьап
ფუსფუსებდა гуIэжьыгъэ
ფუტკარი бжьэ
ფუტკრის ნაყრიანობა пчIын

ქამარი бгырыпх
ქამარი пчан
ქამარი пчэ
ქამარი хьашъо4
ქანაობა гъэхъыен
ქანაობა тхытхын
ქარავანი караван
ქარბუქი оешху
ქარბუქი фыртын

ფუტურო къэпы

ქარბუქი хъот

ფუღურო гъуан
ფუძე лъэб

ქართველი грузин
ქართველი курджы

ფუჭი пкIэнчъэ

ქარი жьыбгъэ

ფქვილი მოხალული სიმინდისაგან

ქარის წისქვილი жьышъхьал

лыбжь

ქარიყლაპია лэнд

ფხა къэмэку

ქარიშხალი жьыуай
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ქარიშხალი фыртын

ქვიშა пшахъо

ქარქაში пIэ2

ქვრივი კაცი лIыгъуаб

ქარქაში сапI

ქვრივი ქალი шъузаб

ქარქაში сэшхуапIэ

ქილა тхьалъыркъэб

ქაფი тхъурб

ქიმი химие

ქაცვი къазмэкъпан

ქინაქინა хин

ქება дауш

ქისა чысэ

ქება щытхъу
ქედმაღალი къады

ქლიბი гъучIахъу
ქოთაო сэкъау

ქედმაღალი пагэ

ქოთაო сэлам

ქელეხი хьадэIус
ქერი нэкIэбыдз

ქოლერა бэлыхь
ქოლერა емын

ქერი хьэ2

ქონა дэлъын

ქერქი кIышъу

ქონა пылъын

ქერქი пхъашъо

ქონდრისკაცი испы

ქერქი шъо5

ქონება лъачI

ქერცლი пIоны

ქონება мылъку

ქეჩა упкIэ

ქონი дагъэ1

ქეცი бэгу
ქვა мыжъо

ქონი кIадзэ2

ქვაბი щыуан
ქვასალესი мыжъолъ

ქორი бгъашхъо
ქორფა цIынэ

ქვედა кIах

ქორწილი нысащэ

ქვედა ყბა жэпкъ

ქოჩორი нэкIап

ქვედაბოლო кIэпхын

ქოჩორი якIэ

ქვედატანი кIэпхын

ქოცო тхьалъыркъэб

ქვეითად მოსიარულე лъэсы

ქოხი пщыпIэ

ქვეითი лъэсы

ქოხი чыл

ქვემეხი топ

ქოხმახი гъурбэщ
ქსოვა огъэн

ქვემო кIах
ქვეყანა хэгъэгу
ქვეყნიერება дунай
ქვეშ ამოუდო кIилъхьагъ

ქონი шэ

ქსოვა хъэн
ქსოვა шъэн
ქსოვა მასთან ერთად дишъагъ
ქსოვილი шэкIы
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ქუდი паIо

ღირსი епэсыгъ

ქუდის ზედა ნაწილი шыгу

ღიტინის მოშიშარი лыджыпх

ქუთუთო напIэ

ღიჭა къацыф

ქურა плитэ

ღიჭა къэцыф

ქურდი ерыхь-ерышх

ღმერთი тхьэ

ქურდობა тыгъон

ღმერთმანი олыхьэ

ქურდობა тыгъу

ღმუილი быу
ღმუოდა быугъэ
ღობე чэу1

ქურთი курд
ქურქი джэдыгу
ქურქის ოსტატი джэдыгушI
ქუსლი лъэб
ქუსლით მიარტყა елъэдэкъэуагъ
ქუჩა урам
ღამე чэщы
ღამის გათევა илъыгъ2
ღამის გათევა илъын
ღარიბი джашъо
ღარიბი кIахъу
ღატაკი кIахъу
ღერძი кулъэмыдж
ღეჭვა гъошхэн
ღვედი хьашъо3
ღვინო вино
ღვინო санэ
ღვიძლი шIу1
ღვიძლი ძმები зэшитIу
ღია ნაცრისფერი джэфы
ღია ყავისფერი дэнагъо
ღია ყვითელი гъожьыбз
ღილი кIыIу5
ღილი чыIу
ღიპიანი ныбабгъу
ღიპიანი ныбэкъ
ღიპიანი ныбэшъу

ღომი бабэ
ღომი мамрыс
ღომი пIастэ
ღორი донгъуз
ღორი къо
ღორი къоныжъ
ღორი лэу
ღორის ტყავი къуащъо
ღორმუცელა бэшхы
ღრე хъуат
ღრეობა жъокъун
ღრიალი быу
ღრიალი гъохъон
ღრმა куу
ღრმა მოხუცი жъыкъат
ღრუბელი ошъуапщэ
ღრუტუნი дыргъ

ღუზა гъурз
ღუმელი хьаку
ღუღუნი гурым
ყაბალახი башлыкъ
ყაბალახი шъхьархъон
ყაბარდო къэбэртай
ყაბარდოელი къэбэртай
ყადი къады
261

ყავა коф

ყინული мылы

ყავარი дран

ყიყინი (იხვისა) уакъ

ყაზარმა казарм

ყნოსვა пэмэн

ყალმუხი къалмыкъ

ყოველთვის сыдигъуи

ყამირი чIыкIэ

ყოველი сыдрэ

ყანჩა псыхэу

ყოველი тэдрэ

ყასაბი лыщ

ყოველი шъхьадж

ყაყაჩო Iушъхь

ყორანი къолэжъ

ყაჩაღი ерыхь-ерышх

ყორანი цунды

ყაჩაღი техакIо

ყოფნა дэлъын

ყბედი баIо
ყბედი жэмыIан

ყოფნა щыIэн

ყბედი жэхъу
ყბედი Iоржъор

ყოჩაღ! аферым
ყოჩი тIы

ყელი тыкъын

ყრა пчIын

ყელი Iуп

ყრილად зэтегукIагъэу

ყელყელაობდა зигъэбэлыхьагъ

ყრილობა зэIукIэ

ყეფა хьакъун

ყრილობა хас

ყვავილი къэгъагъ

ყრუ дэгу

ყვავილნარი клумб

ყუა ощтыку

ყვედრება гые3
ყველა зэкIэ

ყუთი (გამოსაწევი) дэгъэчъ

ყველა зэпстэуми

ყულფი шкIун

ყველა зэужэ

ყუმიკი къумыкъу

ყველა пстэуми

ყურადღებიანი гуфаплъ
ყურადღების გარეშე დატოვა

ყველამ გაიგო зэлъашIагъэ
ყველაფერი მოსპეს зэдагъэкIуагъ1

ყოყოჩობა пэгэн

ყულფი кIыIун

къыдиухьагъ

ყველაფერი შეჭამეს зэдагъэкIуагъ2

ყურანი къурIан

ყველიანი ღვეზელი хьалыжъу

ყურე блыгу
ყურე хытIуалэ

ყვითელი гъожьы
ყვირილი джэн

ყურება кIэлъыплъэн

ყვირილი куон

ყურება плъэн

ყვირილი кIыин

ყურები დაცქვიტა ы-гъэсакъыгъ
ყურების დაცქვეტა гъэсакъын

ყიდვა-გაყიდვა зэрэхь-зэрэшх
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ყური тхьакIум

შეაგროვა зэфифыгъэ

ყურის ბიბილო бжамэ
ყურძენი сэнашъхь

შეაგროვა зэхилъхьагъ1

შავგვრემანი къарэ
შავგვრემანი къуапцIэ
შავი къуапцIэ
შავი ეშმაკი джынапцIэ
შავი ჭირი тэлау
შავმიწა чIыпцI
შავმიწა ნიადაგი чIыпцI
შავრა къарэ
შალაშინი пхъэпс
შალი шал
შამბი цIырау
შარდი щэхэпс
შარვალი гъончэдж
შარის მოდება щыхьан2
შარშან гъэрекIу
შარშანდელ ზამთარში гъэрекIокI
შარშანდელი წელი илъэсыжъ
შარშანწინ гъэрекIопагъ
შაური бетакъ
შაურიანი бетакъ
შაფსუღეთი шапсыгъ

შეაგულიანა ы-гъэIушыгъ
შეაგულიანა дигъэтыгъ
შეადედა гъэтэджын
შეადუღა зэхикIагъ
შეავსო ы-гуагъ
შეავსო ы-гъэшъокIыгъ
შეათავსა дихьыгъ
შეათანხმა диухыгъ
შეათეთრა ы-гъэлагъ
შეათვალიერა еплъэкIуагъ
შეაკერინა ы-гъэдагъ
შეაკერინა ригъэдыгъ
შეაკოწიწა диуфэрэтыгъ
შეაკოწიწა зэгуидзагъ
შეალესინა ы-гъэягъ2
შეამოკლა къыгъэкIыжьыгъ
შეამოწმა ы-уплъэкIугъ
შეამცირა къыгъэкIыжьыгъ
შეამცირა ригъэохыгъ
შეანელა (ნაბიჯი) къыкIичыгъ

შაფსუღი шапсыгъ

შეანძრია ы-гъэушъошъуагъ
შეანჯღრია ы-гъэутырылъагъ
შეანჯღრია зэхиутагъ

შაქარი шъоущыгъу

შეარიგა къыригъэшIугъ

შაში шашк

შეარჩია зэхидзагъэх

შახტა шахт

შეარცხვინა ы-гъэукIытагъ
შეარცხვინა къыриукIыхьагъ

შეაბა зэкIишIагъэ
შეაბა кIишIагъ

შეარცხვინა къышIуибзыгъ

შეაბრუნა ы-гъэзагъ3
შეაბრუნა дигъэхыгъ

შეარჭო кIоцIиIугъ
შეარჭო хисагъ

შეაგდო чIэуагъ2

შეარჭო хиIугъ

შეაგინებინა ы-гъэцIэцIагъ

შეასრულა ы-гъэцэкIагъ
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შეასრულა ы-гъэшъыпкъагъ
შეასრულა зэшIуихыгъ

შეახორცა зэпигъэкIэжьыгъ

შეასწორა еупхъугъ

შებმული кIэтIупщыгъ

შეასხა кIиупцIагъ
შეატანინა ригъэдзыгъ

შებრალება гукIэгъу
შებრუნდა зигъэзагъ

შეატყობინა къыригъэшIагъ

შებრუნება зигъэзэн

შეატყობინა ы-Iотагъ

შეგნება зэхэшIыкI

შეაფრინა дигъэбыбагъ

შეგუება зэгурыIон

შეაღებინა ригъэгъэлагъ
შეაღწევინა дигъэпсагъ

შეგულიანება гъэIушIын
შედგომა пыхьан

შეაღწია къихьагъ2

შედებული дэкуагъ

შეაშინა ы-гъэгуIагъ
შეაშინა ы-гъэщтагъ
შეაშინა ы-гъэщынагъ
შეაშინა къыгъэщтагъ

შედინება илъээдэн

შეაშხეფა кIиупцIагъ

შეეგუა дэIэсыхьагъ

შეაჩერა ы-гъэуцугъ
შეაჩერა зэIуигъэнагъ

შეეგუა есэжьыгъ

შეაჩვია къыригъэсагъ
შეაჩვია ригъэсагъ

შედინებულია кIэбзагъ3
შედღვიბა уагъэ4
შეებრალა егъугъ

შეეგუა зыригъэкIугъ
2

3

შეაჩვია თავი зыригъэсагъ
შეაცდინა дигъэхыгъ
შეაცდინა тыригъэнэцIыхьагъ
შეაწება зэдищхагъ
შეაწუხა ы-гъэгузэжъуагъ
შეაწუხა ы-гъэгумэкIыгъ
შეაწუხა зэридзагъ
შეახვევინა ригъэпхыгъ
შეახვია ы-гъэлъэрэзагъ
შეახვია ы-гъэчэрэзыгъ
შეახვია кIоцIищыхьагъ
შეახვიეს зэдапхыгъэ
შეახმა егъулIагъ
შეახმა кIэрыгъухьагъ

შებმა кIишIэн

შეეგუა მასთან ერთად десагъ
შეეზარდნენ зэгокIагъэ
შეეზარდნენ зэпыкIагъэ
შეეზარდნენ зэхэлъэдагъэх
შეეკედლა зигъэзагъ
შეეკითხა упчIагъэ
შეემატა хэхъуагъ
შეერთება зигъэзэн
შეერია зэхэтэкъуагъ
შეერია зэIыхьагъэ2
შეერყა ჯანმრთელობა зэщыукъуагъэ
შეეშინდა енэгуягъ
შეეშინდა щынагъэ
შეეჩვია есагъ
შეეჩვია къытезэгъагъ
შეეცოდა егъугъ
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შეეწყო зыригъэкIугъ

შეიკრიბნენ екIугъ

შეეხნენ ერთმანეთს зэнэсыгъэх

შეიკრიბნენ зэрэугъоигъэх

შეეხო нэсыгъ

შეიკრიბნენ зэхэхьагъэ1

შეეხო ы-уIагъ

შეიკრიბნენ зэIукIагъэх

შეეჯახა къыриупкIэхыгъ

შეიპარა дэкIошъагъ

შეეჯიბრა енэкъокъугъ

შეიპარა дэкIошъыгъ

შეეჯიბრნენ зэнэкъокъугъэх

შეირბინა дэлъэдагъ

შევარდა дэун

შეირბინა дэуагъ

შევარდა иуагъ

შეირბინა илъэдагъ

შევარდა ицохъуагъ

შეირცხვინა თავი зигъэпыутыжьыгъ

შევარდნა ион

შეისრუტა кIишъугъ2

შევიდა зэпыфагъ

შეიტანა дихьагъ2

შევიდა ихьагъ

შეიტანა дыхилъхьагъ

შევიდა къихьагъ1

შეიტანა рихьагъ

შევიდა къохьагъ

შეიტანა хихьагъ

შევიდა къыдэхьагъ

შეიტანა чIихьагъ

შევიდა пэхьагъ

შეიტანა მასთან ერთად дыдырихьагъ

შევიდა рекIокIыгъ

შეიღება зигъэлагъ

შევიდა чIэхьагъ

შეიყვანა дигъэхьагъ

შევიდა მასთან ერთად дихьагъ1

შეიყვანა дищагъ1

შეთანხმდნენ дезэгъыгъ

შეიყვანა дищагъ2

შეთეთრებული гъэлагъэ
შეთხზა фиусыгъ

შეიყვანა рищагъ2

შეთხზა მასთან ერთად диусыгъ

შეიყვანა хищагъ

შეთხზა მასთან ერთად дыхихыгъ

შეიყვანა чIищагъ

შეიარა къыдэхьагъ
შეიარა чIэхьагъ

შეიყვარა ашыкъ
შეიცვალა зихъожьыгъ

შეიარაღება узэндын

შეიცვალა зэкIокIыгъэ

შეიარაღებული зызыуIэшыгъэр

შეიცვალა зэокIыгъэ3

შეიბრალა тегушIухьагъ

შეიცვალა зэхъокIыгъэ

შეიგინა ы-гъэхъагъ
შეიკეცა диупкIагъ2

შეიწვა дэжъыхьагъ

შეიკრა ы-гъэупкIэпкIогъ
შეიკრიბნენ ебгъэигъ

შეიწვა къэжъагъ

3

შეიყვანა рищэкIыгъ2

შეიწვა жъагъэ1
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შეიწმინდა зыIулъэкIыхьэжьыгъ

შეკრა фипхыгъ

შეიწოვა кIишъугъ3

შეკრება зэблэкIыпIэ

შეიჭრა дэбэнагъ3

შეკრება зэIукIэ

შეიჭრა дэуагъ

შეკრება убытын

შეიჭრა ибэнагъ

შეკრთა къэлъэтагъ

შეიხედა иплъагъ

შეკრთა къэщтэуIугъ

შეიხედა къопсагъ

შეკრიბა диугъоягъ

შეიხედა, გაიხედა дэплъыгъ

შეკრიბა дифыхыгъ

შეიხვია зэкIипхагъ

შეკრიბა диштагъ

შეიხსნა зитIэкIыхьагъ

შეკრიბა зэкIиугъоягъ

შეკედლება зигъэзэн

შეკრიბა зэхигъэзыхьагъ

შეკეთება гъэцэкIэжьын
შეკერა дагъэ3

შეკრიბა зэхигъэхъуагъ

შეკერა ы-дыгъ

შეკრიბა зэхиугъоягъ

შეკერა зэдидагъ

შეკრიბა зэхищагъэ

შეკერა зэхидагъэ

შეკრიბა зэIуигъэкIагъ

შეკერა მასთან ერთად дэдагъ

შეკრიბა къыугъоигъ

შეკერვა дэн

შეკრიბა къышыпыгъ

შეკერვინება гъэдэн
შეკერილი дыгъэ1

შეკრიბა ы-убытыгъ

შეკერილი ы-дыгъэр

შეკრიჭა пиупхъукIыгъ

შეკერილი зэхэдагъэ

შეკრული пхыгъэ

შეკერილია дыгъэ

შეკუმშა зэхифызагъ

2

შეკრიბა зэхилъхьагъ

შეკრიბა ы-угъоигъ

შეკვეთა заказ

შელესილი игъэ2

შეკვრა блэр
შეკვრა гъэупкIэпкIэн
შეკვრა зэкIоцIыщыхьагъ

შელესილი кIэягъ1

შეკვრა кIоцIипхэн
შეკვრა пхын
შეკვრა тай
შეკრა зэкъуидзагъ
შეკრა зэкIоцIипхагъ
შეკრა кIоцIипхагъ
შეკრა ы-пхыгъ

შელესილია

игьэ1

შელესილია кIэягъ2
შემატება телъхьэ
შემატება хэхъон
შემდგომ етIанэ
შემდგომ ужы4
შემდეგ етIанэ
შემდეგ итIанэ
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შემინა хилъхьагъ

შენ ხარ орыгъэ

შემლესავი зыигьэр
შემოაკრა къыутыгъ

შენახვა гъэшхэн2
შენახვა зещэн

შემოასწორა ригъэбзытагъ

შენიშნა лъитагъ

შემოახვია кIипхагъ

შერბენა дэлъэдэн

შემოგლესილია кIэигъ

შერბენა дэон3

შემოგოზილია кIэигъ

შერბენა илъээдэн

შემოგორდა иукIорэягъ

შერევა зэIышIэн

შემოიარა къыдиухьагъ

შერეკა дигъэзыхьагъ

შემოიკრიბა ебгъэигъ

შერეკა тырифыгъ

შემოირბინა къычъыхьагъ

შერიგდნენ ешIужьыгъ

შემოიჭირა зэфищагъэ

შერიგდნენ зэшIугъэх

შემოიჭრა кIикъузагъ

შერცხვა зигъэукIытагъ

შემოკეცა кIиупкIагъ
შემომწვარია кIигъэжъыкIыгъ

შერცხვენა гъэукIытэн
შერჭობილი кIоцIыкуагъ

შემორბენა къэчъыхьан

შერჭობილია кIоцIыкуагъ1

შემორგო ы-гъэкIыхьагъ2
შემოსაკრავი тепхэ

შერხევა гъэысысын
შესაბოლებელი гъоны
შესავალი სიტყვა гущыIап
შესანიშნავად тхъэкIаеу

შემოსვლა техьэн
შემოუარა къыухьагъ
შემოუღაბა фифыгъ
შემოუჭირა кIипхагъ
შემოწვა кIигъэжъыкIын
შემოწვა пижъыгъ
შემოწვა пижъын
შემოწმება уплъэкIун
შემოწმება ушэтын
შემოჭერილია кIэкъузагъ
შემცირდა къыхэIагъ
შემცირდა пыугъ
შემცირება гъэкIэкон
შემცირება къыхэIэн
შემწვარი гъэжъагъэ
შენ о

შესართავი псыпэ
შესაძლებლობა хъукIэ
შესახვევი тепхэ
შესახრჩოლებელი гъоны
შესვა ცხენზე ы-гъэшэсыгъ
შესვენება зэпыугъу
შესვლა къихьан1
შესრულება гъэцэкIэн
შესრულება зехьан2
შესრულება къыгъэхъэн
შესქელდა идыихьагъ
შესქელდა ичъыхьагъ
შესქელება ичъыхьан
შესწორება еупхъун
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შეტენილი дэкуагъ

შეუშვა къыдигъэуагъ

შეტრუსა ы-гъээлыгъуагъ
შეტრუსა ы-гъэлыцIагъ
შეტრუსვა гъэлыгъон
შეტრუსვა гъэлын
შეტყობინება гъэгъозэн1
შეტყობინება извещение

შეუშვა къыригъэхьагъ

შეტყობინება къыригъэшIэн
შეუარა еблэгъагъ
შეუდარა тыриштагъ
შეუდგა пыхьагъ
შეუერთდა зигъэзагъ
შეუვიდა (წყალი) дэбзагъ2
შეუკეთა къыпилъхьагъ
შეუკეთა пилъхьагъ

შეუშვა къыхидзагъ
შეუხედავი теплъадж
შეუხვია диIонтIэхыгъ
შეუხვია фипхыгъ
შეფრენა дэбыбэн
შეფრენა ибыбэн
შეფრთხიალდა (ქათამი) дэлъэежьыгъ
შეფრინდა дэбыбэягъ
შეფრინდა ибыбагъ
შექმნა къыгъэхъугъ
შექმნა къыгъэхъун
შექმნა фиусыгъ
შეღავათი льгот

შეუკეთა пифыхьагъ

შეღება ы-гъэлагъ
შეღება къыриIагъ

შეუკერა фидыгъ
შეუკერა фэдагъ

შეღება ы-лагъ

შეუკრა ы-пхыгъ

შეღება щифагъ

შეუპოვარი ерыш
შეურია зэхигъэкIокIагъ
შეურია зэхигъэхъуагъ

შეღება მასთან ერთად дигъэлагъ
შეღება მასთან ერთად дыщифагъ

შეურია зэхикIагъ

შეღებვა гъэлэн
შეღებილი гъэлагъэ
შეღწევა къихьан2

შეურია зэхипшагъэ

შეღწეულია кIэбзагъ2

შეურია зэIигъэхьагъ

შეყარა дифыхыгъ

შეურია зэIишIагъ

შეყვარება дихьыхын

შეურია фипшагъ

შეყვარებული дихьыхыгъэр

შეურია зэхигъэчъыгъ

შეურიგდა ешIугъ
შეუღება филэжьыгъ

შეყვარებული кIас
2

შეყო дищэигъ

შეუყვარდა дихьыхыгъ

შეყოფა дэгъэкIын

შეუშალა ხელი къыхэуагъ

შეშა пхъэ

შეუშვა дигъэхьагъ

შეშაზე წასვლა пхъащ

შეუშვა дитIупщыхьагъ

შეშინდა зигъэкъыгъ3
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შეშინდა къыщыщынагъ
შეშინდა къэщтагъ
შეშინდა къэщтэуIугъ
შეშინდა щынагъэ
შეშინება гъэгуIэн
შეშინება гъэщтэн
შეშინება гъэщынэн
შეშინება къыгъэщтэн

შეწვა ы-гъэжъагъ
შეწვა ы-гъэлыбжьагъэ
შეწვა гъэлыбжьэн
შეწვა ы-гъэлыпIагъ
შეწვა гъэлыпIэн
შეწვა жъэн
შეწვა зэхигъэжъагъ
შეწვა зэхигъэлыбжьагъ

შეშინება къэщтэн

შეწუხდა къытегуIыхьагъ

შეშინება щынэн

შეწუხება бырсыр
შეწუხება гъэгумэкIын
შეწყდა быяугъэ
შეწყვეტა гъэбыяун
შეწყვეტა зэпыугъ

შეშურდა ехьэгъушъугъугъ
შეჩერება гъэуцун
შეცბუნება Iэн-кун
შეცდა гъощагъэ
შეცდა ехъопсагъ
შეცვალა зэблихыгъ
შეცვლა зэкIокIын
შეცვლა зэхъокIын
შეცოცდა ипшыхьагъ
შეცოცდა ицIэнлъагъ
შეცოცდა кIоцIыпшыхьагъ
შეცოცება ипшыхьан
შეცოცება кIоцIыпшыхьан
შეძლებული გახდა теуныхьагъ
შეძლო ы-лъэкIыгъ1
შეძლო филъэкIыгъ1
შეძლო გადასვლა икIышъугъ
შეძლო გამოსვლა икIышъугъ
შეძლო გამოფრენა ибыбыкIышъугъ
შეძლო დამთავრება къыухышъугъ
შეძლო დასწეოდა кIэхьашъугъ
შეძლო შესვლა ихьэшъугъ
შეძლო შეფრენილიყო ибыбэжьышъугъ
შეწებებული зэхэщхагъэ

შეწყვეტა зэпыун
შეწყვეტა теужьын
შეწყვიტა ы-гъэбыяугъ
შეწყვიტა зэкIипхъыгъ
შეწყვიტა зэпигъэугъ
შეწყვიტა зэIунагъэ
შეწყვიტა пищыгъ
შეწყვიტა теугъ
შეწყვიტა уцугъэ
შეწყვიტა хинагъ
შეწყუხდა მასთან ერთად дэгумэкIыгъ
შეჭამა дишхыхьагъ
შეჭამა зэдишхыгъ
შეჭამა къыдешхагъ
შეჭამა къэшхагъ
შეჭამა მასთან ერთად дыхэIагъ
შეხარბდა къенэцIыгъ
შეხება нэсын
შეხედა еплъыгъ
შეხედა иплъыхьагъ
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შეხედა къэплъагъ

შვილიშვილი пхъорэлъф

შეხედა теплъагъ

შვრია зэнтхъ

შეხედვა иплъын

შვრიის ფქვილი зэфы1

შეხედვა теплъэн

შვრიის ცეხვილი зэфы2

შეხედვა Iуплъ

შთამომავალი лIэуж

შეხვდა еолIагъ

შიგ кIоцI2

შეხვდა къеолIагъ

შიგნეული джэнэжъ

შეხვდა къифагъ

შიგნეულობა джэнэжъ

შეხვდა къыпэгъокIыгъ

შიგნეულობა кIоцI1

შეხვდა къыIукIагъ

შიგნით кIоцI3

შეხვდა пэгъокIыгъ
შეხვდნენ зэгофагъэ

შიმშილი гъаблэ
შიმშილით მოკლა ы-гъэнэкIыгъ
შინაარსი мэхьанэ

შეხვდნენ зэфэзыгъэх

შინაყმა унэIут

შეხვედრა зэфэзын

შინაყმა Iогу

შეხვედრა пэгъокIын

შინდი зае

შეხვევა гъэлъэрэзэн
შეხვევა гъэчэразын
შეხვევა щыхьан1

შიშველი джашъо

შეხმობა егъулIэн

შოლტი къамыщ

შეხმობა кIэрыгъухьан

შორეული чыжьэ

შეხოხდა ипшыхьагъ

შორს чыжьэ

შეხოხდა ипшыхьажьыгъ

შორს მდებარეობს идзагъ

შეხოხდა ицохъуагъ

შორსაა пыдзыгъ

შეხოხება ипшыхьан

შოშია пчэндэхъу

შეხტა зигъэлъэтагъ

შრე къат

შვებულება отпуск

შრომისმოყვარე лэжьакIо

შვეიცარი пчъэIут

შტაბი штаб

შვეულად зэндабзэу

შტატი штат

შვიდი блы
შვიდი-რვა зыбл-зый

შტერი делэ

შვიდ-რვაჯერ зыблэ-зые

შუა зэфагу

შვიდჯერ блэ
შვილები быны

შუა/შუაგული ზაფხული гъэмэфагу
შუაგული гузэгу

შეხვდა მასთან ერთად дыпэгъокIыгъ

შიშის გრძნობა гущтэ
შლამი сай3

შტორმი хыуай
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შუაგული гупч
შუაგული зэфагу

ჩაარჭო чIиIугъ

შუაგული купс

ჩაასო ипыджагъ

შუაგული пчэгу

ჩაასო чIиIугъ

შუამავალი гущыIакIо
შუამავალი лIыкIо

ჩაასხა дигъэхъуагъ

შუამავლობის დაკისრება гъэлIыкIон
შუბი пчы

ჩაასხა хигъэхъуагъ

შუბის ტარი пчыкIэ1

ჩაასხა პირში жэдикIагъ

შუბლი натIэ
შუბლით შეეჯახა енэтIэуагъ
შუქი тыгъэ
შუშა апч
შუშა пынджыр

ჩაასო дэпыджагъ

ჩაასხა къыригъэхъуагъ
ჩაასხა хикIагъ
ჩაატია зэхигъэфагъ
ჩაატია пигъэфагъ
ჩაატია чIигъэфагъ

ჩა(მო)რეცხა кIихыгъ

ჩააქრო ы-гъэкIосагъ
ჩააქრო ы-гъэушIункIыгъ
ჩააქრო მასთან ერთად дигъэкIосагъ

ჩაააგდო მასთან ერთად дыхидзагъ

ჩააცვა მასთან ერთად дифэпагъ

ჩააბა хищагъ

ჩააწვეთა дэутхагъ

ჩააბნელა ы-гъэушIункIыгъ
ჩააგდო дигъэфаг

ჩააწვინა дигъэгъолъхьагъ

ჩააგდო къыхэуагъ

ჩაახრახნა пигъэчэрэзагъ

ჩააგდო пидзагъ
ჩააგონა ы-гъэIушыгъ
ჩააგონა къыгъэкIыгъ3
ჩაავლო, დაიჭირა епхъуагъ
ჩააკერა къыдидагъ
ჩააკერა хидагъ
ჩაალბო ы-гъэкIытагъ
ჩაამატა къыдидагъ

ჩააჭედა хифагъ
ჩაბერა епщагъ
ჩაბერა къепщагъ
ჩაბნელება гъэушIункIын
ჩაბღაუჭება пыбэнэн
ჩაბღაუჭება пыгъолъхьан
ჩაგდება идзэн
ჩაგდება пилъхьан

ჩაარჭო дигъэнагъ

ჩაგვრა бжьы
ჩაგონება гъэIушIын
ჩაგრეხილია зэтеджагъэ

ჩაარჭო дэпыджагъ

ჩაგრიხა зэтыриджагъ

ჩაარჭო ипыджагъ

ჩადგა пыуцуагъ

ჩაარჭო къипыджагъ

ჩადგა пэуцуагъ

ჩაარჭო кIиIугъ

ჩადგმა пылъын

ჩაარჭო дигъэзыхьагъ
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ჩადგმა хадэ

ჩაიყარა итэкъуагъ

ჩადგომა пыуцон

ჩაიყარა ишэшагъ

ჩადება дэлъхьан

ჩაიყო (ხელი ჯიბეში) иIэбагъ

ჩადების დრო дэлъхьагъу

ჩაიცვა зифепагъ

ჩადებული ехьэкIыкъ

ჩაიცვა зифэпэжьыгъ

ჩადო зэдилъхьэжьыгъ

ჩაიცვა зыщилъэжьыгъ

ჩადო пилъхьагъ

ჩაიცვა къыпилъхьагъ

ჩადო пифыхьагъ

ჩაიწია щэхыгъэ

ჩადო пищыхьагъ

ჩაიხარშა пIонкIыгъэ

ჩადო хилъхьагъ

ჩაკერებულია кIэбзагъ1

ჩადო მასთან ერთად дыпилъхьагъ
ჩადო მასთან ერთად дыхилъхьагъ

ჩაკეტა ы-гъэпытагъ
ჩაკეტა диубытагъ

ჩაედინა илъэдагъ

ჩაკეტა дишIыхьагъ2

ჩაერჭო къыхэуагъ

ჩაკეტა къыригъэпкIыгъ1

ჩაეჭიდა еIэбэкIыгъ

ჩაკეტა ришIыхьагъ

ჩაეჭიდა еIэбэхыгъ
ჩაეჭიდნენ зэрынагъ

ჩაკეტვა гъэпытэн
ჩაკეტვა егъэтын

ჩავარდა зидзыгъ

ჩაკეტილი дымыIу

ჩავარდა задигъэфагъ

ჩაკეტილია егъэтыгъ

ჩავარდა зыхидзагъ

ჩალაგება дэлъхьан

ჩავარდა пхырыбыгъ

ჩალისფერი ცხენი тхъо

ჩავარდა მასთან ერთად дэукIорэягъ

ჩალჩა хьэуарз

ჩავარდნა зидзын

ჩამარხა пиухъумагъ

ჩავარდნა зыхидзэн

ჩამარხა чIитIагъ

ჩავარდნა пхырыбын

ჩამოაგდო тыридзыгъ

ჩათვლიმა къэфышъхьагъ

ჩამოაგდო მასთან ერთად дытыридзыгъ

ჩაი щай

ჩამოატარა зэIифыгъ

ჩაიდინა зэхишIыхьагъ

ჩამობერტყა пигъэтэкъугъ

ჩაიკუჭა зыкъуиупкIагъ

ჩამოგდება къедзыхын

ჩაირბინა ечъэхыгъ

ჩამოდინდა пычъыгъ

ჩაიტენა პირში жэдикуагъ

ჩამოედინა къыкъощхагъ

ჩაიღვარა дэкIагъ

ჩამოეკიდა еулэлэхыгъ

ჩაიღვარა итIэтIагъ

ჩამოვარდა зэхэфагъ
ჩამოვარდა изыгъ2
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ჩამოვარდა къизыгъ

ჩამოხმა зэтегъуагъ

ჩამოვარდნა изын1

ჩამოხმა тегъухьагъ

ჩამოვიდა ехыгъ

ჩამოხსნა მასთან ერთად дыпихыгъ

ჩამოვიდა къыкъощхагъ

ჩამოხტა телъэтыгъ

ჩამოვიდა къытекIыгъ

ჩანთა Iалъмэкъ

ჩამოვიდა къэкIуагъ

ჩარეცხა кIихыгъ

ჩამოვიდა текIыгъ

ჩარჩო рам

ჩამოიბერტყა зытыритэкъугъ

ჩარჭობილია игъэнагъ

ჩამოიკიდა едзэкIыгъ

ჩასადგმელი хадэ

ჩამოინგრა зэхэфагъ
ჩამოინგრა къэуагъ

ჩასვა ы-гъэтIысыгъ
ჩასობილია игъэнагъ

ჩამოიქცა зэхэфагъ

ჩასჩურჩულა егъумыгъугъ

ჩამოიყარა кIэшъэшъыгъ

ჩასხმა игъэхъон

ჩამოკიდა пилъагъ

ჩასხმა къыригъэхъон

ჩამოკიდა ридзэкIыгъ

ჩასხმულია игъэхъуагъ

ჩამოკიდება пылъэн

ჩასხმულია икIагъ

ჩამოკიდებულია едзэкIыгъ

ჩატარებულია ищагъ

ჩამორჩენილი пхъэцы2

ჩატევა чIигъэфэн

ჩამოსული ехыгъэр

ჩატენა къыдикуагъ

ჩამოტვირთა зэкIитIыкIыгъ

ჩატენა къырикуагъ

ჩამოტვირთა მასთან ერთად диунэкIыгъ

ჩატენა кIиутыгъ

ჩამოქვეითდა дэпсыхагъ

ჩატენა кIоцIикуагъ

ჩამოქვეითდა епсыхыгъ

ჩატენილი икуагъ

ჩამოყარა пигъэтэкъугъ

ჩატენილია икуагъ

ჩამოყრა кIэшъэшъын

ჩაუდო პირში жэдилъхьагъ

ჩამოყრა пигъэтэкъун

ჩაუვარდა иуагъ2

ჩამოყრა пэтэкъон

ჩაუნისკარტა еуIугъ

ჩამოშიყარა пэтэкъуагъ

ჩაუყარა პირში жэдитэкъуагъ

ჩამოცვენა пэтэкъон

ჩაფლა пиухъумагъ

ჩამოცვივდა пэтэкъуагъ

ჩაფრინდა ебыбэхыгъ

ჩამოცოცდნენ зэхэпшыхьагъ

ჩაქრა къэкIосагъ

ჩამოცურდა екIэкIуагъ

ჩაქრობა гъэкIосэн
ჩაქრობა гъэушIункIын
ჩაქრობა кIосэн

ჩამოწვა текIыгъ
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ჩაქუჩი уатэ

ჩახტა ипкIагъ

ჩაყარა дитэкъуагъ

ჩახტა къыдэпкIагъ

ჩაყარა зэхипхъагъ

ჩახტა къыхэпкIагъ

ჩაყარა къыкъуитэкъуагъ

ჩაჯდა кIэрытIысхьагъ

ჩაყარა пигъэтэкъуагъ

ჩერქეზი адыгэ
ჩერქეზული დამწერლობა адыгабзэ
ჩერქეზული ენა адыгабзэ
ჩერქეზული ეროვნული სამოსის

ჩაყო къипыджагъ
ჩაყო къыдикуагъ
ჩაყო пиIагъ
ჩაყრა итэкъон
ჩაჩარა къырикуагъ
ჩაჩარა кIоцIикуагъ
ჩაჩარა хиIагъ
ჩაჩქანი каск
ჩაციება щыхьан2
ჩაცმა зифэпэн
ჩაცმული იყო дэлъыгъ
ჩაცუცქდა кIэрытIысхьагъ
ჩაძვრა дэбэнагъ2
ჩაწერა дитхагъ
ჩაწერა къыдэтхагъ
ჩაწერა ритхагъ
ჩაწერილი итхагъ

ჩაწვა игъолъхьагъ
ჩაწვა щэхыгъэ
ჩაწვა (ყანა) гъолъыгъэ
ჩაწოლა иголъхьан
ჩაწყობა дэлъхьан
ჩახარშა ы-гъэтIэтIагъ
ჩახარშა зэхигъэтIэтIагъ
ჩახარშა зэхигъэуагъ
ჩახარშვა гъэтIэтIэн
ჩახარშვა пIонкIын
ჩახარშვა тIэтIэн
ჩახმახი сэмпал

ნაწილი
кIыIу6

ჩერქეზული ლიტერატურა адыгабзэ
ჩერქეზული საქორწილო სიმებიანი
ინსტრუმენტი шыкIэпщын
ჩერქეზული შაში пхъэкIэн
ჩერქეზული ცეკვის სახელწოდება
зэфакIу

ჩერქეზული ცხენის ჯიში есэний
ჩერქეზული ძეხვი джормэ
ჩერქეზული/ადიღეური
ზნე-ჩვეულებათა ერთობლიობა
адыгагъ

ჩერჩეტი делэIул
ჩექმა щазмэ
ჩვარი тхьакIалъ
ჩვარი хъэдэн
ჩვენ тэ
ჩვენ тэры
ჩვენ თვითონ тэр-тэрэу
ჩვენება гъэлъэгъон
ჩვეულება хабзэ
ჩიბუხი лул
ჩივილი кIэдэон
ჩითი басмэ
ჩიტი бзыу
274

ჩიტი къолэбзыу

ცელი щэмэдж

ჩიჩაყვი нэгъу

ცელქი джэгул

ჩლიქი лъабжъ

ცელქობა шхъо

ჩლუნგი къыгъэ3
ჩორთი лъэхъу2

ცენტრი гупч
ცენტრი купс

ჩორთი ушъы

ცერი Iэхъомбэшху

ჩორთით дэкIо-дэушъэу

ცეროდენა испы

ჩოხა цый

ცეცხლი машIо

ჩრდილი жьау

ცეცხლი გააჩაღა зэкIигъэстыгъ

ჩრდილოეთი темыр

ცეცხლი გაუჩინა ы-дзыгъ

ჩრჩილი хъун

ცეცხლი წაუკიდა кIигъэнагъ

ჩუმად უთხრა егъумыгъугъ

ცეხვა гъэтэкъон
ცეხვავს ы-гъэтэкъуагъ
ცეხი цех

ჩუქება тэн
ჩქამი фэжъу
ჩქარა шIэхэу
ჩხაპნა пIэстхъэн
ჩხვლეტდნენ ერთმანეთს зэпыджыгъэх
ჩხირი куцэ
ჩხუბი ატეხა иутэшъухьагь
ცა огу2
ცალთვალა მითიური არსება мэзылI
ცალკე არ გვხვდება кIэнагъ
ცარიელი надэ
ცარიელი нэкIы1

ცვილი шэфы
ციგურები лъэрычъ
ცივი нэгъуцу
ცილა кIэнкIэпсы
ცილი დასწამა зэхиIухьагъ
ცინგლი пэщын
ცირკი цирк
ცის თაღი уашхъо
ცის კამარა уашхъо
ცისარტყელა лэгъупкъопс

ცარცი етIэф

ცისფერთვალა нашхъо

ცაცხვი бзыфы
ცბიერი нэлат

ციყვი цызэ
ციცაბო зандэ

ცბიერი хьилэ

ციცაბო დაღმართი жэгъу2

ცბიერი, მზაკვარი иблыс

ციცინათელა мэшIохь

ცეკვა гъэуджын
ცეკვა къешIэн

ციხე хьапс

ცეკვა къэшъон

ცნობა къэбар

ცეკვა ცერებზე лъэпэчIас

ცნობა справк

ცეკვის სახელწოდება уджы

ცნობა хъэбар

ცნობა зэгъэшIэн
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ცნობილი цIэрыIу

ცხენი шыхъу

ცნობს зэгъэшIэн

ცხენის ავადმყოფობის სახელწოდება

ცოდვა гоныхь
ცოდვა псэкIоды

икъэ

ცოდვა хьарам

ცხენოსანი шыу

ცოლეური тыщ

ცხვარი мэлы

ცოლი гуащэ
ცოლი шъуз

ცხვარი тIы

ცომი тхьацу

ცხვირი ჩამოუშვა епэгъогъохыгъ

ცოტა жъый

ცხვირის კეხი пэбг

ცოტა макIэ

ცხვირის კეხი пэтх

ცოტა тIэкIу

ცხვირის ფუძე пэбг

ცოცხალია пытыгъ

ცხვირსახოცი платыку

ცოცხალ-მკვდარი мыIэ-мылI

ცხვირში დაარტყა епэкIэуагъ

ცოცხალ-მკვდარი ныкъуалIэ
ცრემლი нэку-нэпс

ცხოვრება гъашIэ
ცხოვრება гъэшIэн
ცხოვრება псэукIэ

ცრემლი нэпсы

ცხოვრება щыIакIэ

ცუდად აქცია ы-гъэIэягъ
ცუდად მოიხსენია зэрэубыгъэх

ცხოვრება щыIэн

ცუდი дэи

гъэпсэун

ცოხნა екъу

ცუდი дай-жъой
ცუდი джэголъэжъ
ცუდი лые4
ცუდი დროება егъэзыхыгъу
ცული обзэгъу
ცური шхол
ცქვიტი бланэ
ცხადი нэфапI
ცხელი псынкIэ2
ცხელი стыр
ცხენები მოაძოვებინა ы-гъэшэхьуагъ
ცხენზე შესმა гъэшэсын
ცხენი шы

ცხენის ზღაპრული ჯიში джынджыф

ცხვირი пэ

ცხოვრების საშუალების მიცემა
ცხოვრობდა кIыгъугъ
ცხოვრობდნენ зэхэсыгъэх
ცხრა бгъу1
ცხრა-ათი зыбгъу-зыпшI
ცხრა-ცხრა бгъурыбгъу
ცხრილი таблиц
ძაგძაგი тхытхын
ძალა гъэрет
ძალა гъэрет
ძალა кIочIэшху
ძალა кIуачIэ
ძალა лъэкIы
ძალა фэхъу
276

ძალა გამოეცალა ы-гъэуцуагъ
ძალიან боу
ძალიან дэд

ძველი жъы
ძველი იარაღის სახეობა ерэджыб

ძალიან егъэлыегъащэу

ძვირფასი бэхьалъэ
ძვირფასი дышъ

ძალიან икъукIэ

ძვირფასი лъапIэ

ძალიან лъэшэу

ძვირფასი აბრეშუმი домэсар

ძალიან ადრე жьыщэ

ძილი чъые

ძალიან ბევრი бэдэд
ძალიან გააცივა ы-гъэплъыкъожьыгъ
ძალიან დიდი джадэ

ძილისგუდა чъыяпх

ძალიან მწარე дыджы-псыдж

ძირი чIэ

ძალიან უნდოდა зэгоутыгъ
ძალიან ყრუ дэгупсыгу
ძალიან ცოტა тIэкIужъый
ძალით ерагэ-псэрагъу
ძალისძალად ерагэ-псэрагъу
ძარცვა зепхъон
ძაფი Iудан

ძირი лъэб
ძირი пхачI
ძირი (ფეხსაცმლისა) лъэгу
ძიძა дае3
ძლიერ фабжэу
ძლიერად лъэшэу
ძლიერად фабжэу
ძლიერება кIочIэшху

ძაღლი хьэ1

ძლიერი батыр
ძლიერი лъэш

ძაღლის ტყავი хьашъо1

ძლიერი хафэ

ძახავს кIэджыкIыжьын
ძახველი зэрджай

ძლიერი ყინვა гъуркI
ძლივს ерагъ

ძახველი зэрыдж

ძლივს теурыкIу

ძებნა илъыхъухэн

ძლივძლიობით ерагъ

ძებნა къэлъыхъон

ძმა къош

ძეგლი мыжъосын

ძმა къощ

ძეგლი сыны

ძმები зэкъош

ძელაკი мыжъуахъу

ძმისშვილი пхъорэлъф

ძერა тынужъ

ძმობა зэкъошныгъ

ძვალი къупшъхьэ
ძველ დროს пасэм

ძნა бганэ
ძნა пхыр

ძველად ипэм

ძნა шэндж

ძველად пасэм

ძნების გროვა гъэсащэ
ძნელად შესალესი игъуае

ძველებური ижъ
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ძნით სავს საზიდარი гъэсэку
ძოვება гъэхъун
ძონძები пэтхъэ-натхъ

წავიდა кIуагъэ

ძროხა чэмы

წავიდა текIыгъ

ძუ бзы
ძუკნა ძაღლი хьабзы

წავიდა фэкIуагъ

ძუნწი къэзэр

წათალა ы-гъэупэчэчаныгъ
წათლა гъэупэчэчанын
წათრევა пылъэшъун

ძუნწი тхьацэ
ძუნწი хьарам
ძურწა бзамэ
ძუძუ бгъэ2
ძუძუ быдзы
ძუძუს თავი быдзып
წააბორძიკა гъэлъэпэон
წააბორძიკა ы-гъэлъэпэуагъ
წაათრია пилъэшъугъ
წააქეზა ы-гъэIушыгъ
წააქცია ы-гъэуагъ
წააქცია зэхигъэфагъ
წააქცია къырикIыгъ
წააქცია пигъэзыгъ
წააქცია риутыгъ
წააქცია тыригъэзыгъ
წაბლი шхъомч
წაბორძიკდა еолIагъ

წავიდა кIэрыкIыгъ
წავიდა рекIокIыгъ

წავიდ-წამოვიდნენ зэIыкIыжьыгъ

წაიბორძიკა елъэпэуагъ
წაიკიდნენ зэхэбэнагъэх
წაიკითხა е-джагъ
წაიკითხა еджагъ
წაიკითხა къыджыгъ
წაიკითხა къырихыгъ
წაიქცა еукIорэикIыгъ
წაიღო еIагъ
წაიღო зэблищыгъэ
წაიღო кIэлъихьыгъ
წაიღო тырихьагъ1
წაიღო фищагъ2
წაიღო მასთან ერთად дихьыгъ
წაიღო მასთან ერთად дыIуихыгъ
წაიყვანა зэблищыгъэ

წაბორძიკდა зигъэджэлагъ

წაიყვანა зэрифагъэ

წაბორძიკება гъэлъэпэон
წაეჩხუბა къезэуагъ

წაიყვანა зэрищагъ
წაიყვანა тырищагъ

წავი псыблан

წაიყვანა фищагъ2

წავიდა дытекIыгъ

წაიყვანა ыщагъ

წავიდა ехыгъ

წაიყვანა მასთან ერთად дищагъ4

წავიდა къезэгъыгъ

წაიჩხუბნენ зэхъоныгъэх

წავიდა къэхъугъ

წაიჩხუბნენ зэцIэцIагъэх

წავიდა кIожьыгъэ

წაკერება гуадзэ
წაკერება пыдэ
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წალა гъопсы
წამალი уцы

წაუსვა диутIэрэхъагъ

წამალი уцышъу

წაუყრუა зигъэдаIохъугъ

წამალი фышхъо

წაუყრუა зышъхьаригъэхыгъ

წამოაგო пыIугъ
წამოაყენა ы-гъэлъэгъуагъ
წამოაცვა пилъхьагъ

წაქეზება гъэIушIын
წაქცეული гъэуагъэ
წაყვანა зещэн

წამოაცვა пиIугъ

წაყვანა щэн2

წამოაცვა წვერზე пигъэнагъ1

წაყრუება зышъхьаригъэхын

წამოდგა къэтэджыгъ

წაშალა тыригъэкIыгъ

წამოეცვა пыфагъ

წაწვეტებული пэцац

წამოეცვა пыхьагъ

წებო клей

წამოიცვა пилъэшъуагъ

წებოვანი цыды

წამოყენება гъэлъэгъон
წამოცმა идзэн

წელი гъэ
წელი илъэс

წამოცმა пилъхьан

წელი кIыпкъ

წამოცმა пылъын

წელი кIэнтIыIу

წამოცმული იყო пылъыгъ

წელი пчан

წამწამი нэбзыц

წელი пчэ

წანაკერი пыдзэ

წერა тхагъэ

წარბი напцэ

წერა тхакIэ

წარბსზედა რკალი напшIэ

წერა тхын

წართმევა пылIыкIын

წერა тхэн

წართმევა техын4

წერილი письмэ

წართმეული техыгъ2

წერილი тхакIэ

წარმართული ღვთაება ахын
წარმატება гъэхъагъэ
წარმოთქვა ехъохъугъ

წერო къэрэу

წარმოიქმნა, შეიქმნა ихъуагъ

წაუსვა дицIэлыгъ

წესდება устав
წეს-ჩვეულება, ბავშვის
ფეხისადგმასთან დაკავშირებით

წასვლა къэкIон
წასვლა кIон

лъэтегъэуцу

წასვლა მასთან ერთად дэкIон

წეწვა гъэтхъын
წვა блэн
წვეთი гъуанткIу

წასვლა შეძლო кIошъугъэ
წასვლა-წამოსვლა зэблэкIыпIэ
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წვეთი псыгъуанткIу

წილი хьакъ

წვეთი ткIопс

წილი Iахь

წველა къыщын
წველა къэщын

წინ апэ
წინ ы-пэ

წველა щын2

წინ тапэкIэ

წვერი жакIэ1

წინ აღუდგა пэтэджыгъ

წვერი тыку

წინა კბილები цапэ

წვერი шъхьэ

წინა მხარე ишIу

წვეროსანი жэкIэшху

წინა მხარე пэIуплъ

წვეტიანი папцIэ

წინა ნაწილი гуп
წინადადება гущыIэухыгъ
წინათ нахьыпэм

წვეტიანი пэцац
წვეულება დაჭრილისათვის кIапщ
წვივი лъэдый
წვიმა къещхын
წვიმა ощхы
წვიმა уае
წვიმა მოვიდა къещхыгъ
წვიმის მოსვლა къещхын
წვინტლი пэщын
წვნა блэн
წვნა огъэн
წვრილი жъгъэи
წვრილი псыгъо
წვრილი тешъо
წვრილი თოკი кIэпсэжъый
წვრილმანი პატარძლისათვის лэкъумэ
წიგნი тхылъ
წივა тезэч
წითელი плъыжьы
წითელი ოქრო дышъэплъ
წითური гъо1
წითური тхъоплъы
წითური цIэплъы
წითური (ცხენი) шыгъо

წინამძღოლი, გზამკვლევი гъуаз
წინასიტყვაობა гущыIап
წინდა лъэпэд
წინდი Iэуж
წინსაფარი пэIупхъу
წისქვილი шъхьалы
წიწილა щыр
წკეპლა чы
წლევანდელი წელი мыгъ
წლიური დოვლათი гъэмэщ
წლიური მოსავალი гъэмэщ
წმინდა зэрзакI
წმინდა зэрыл
წმინდა წყალი зэмзэм
წნელი

къорэгъ

წნელი чы
წნული ღობე сараи
წოლა дэлъын
წოლა илъын
წრე корэн
წრე круг
წრე пчэгу
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წურბელა дыо

ჭედდა гъукIагъэ
ჭედვა гъукIэн
ჭედვა фытэн

წუღა цокъэзэкIад

ჭედურობა пIуабл

წუხილი гукIай
წყალდიდობა псыдз

ჭემგუელი кIэмгуй

წყალი псы

ჭერი кIашъу

წყალმზიდი псыщэр

ჭეშმარიტება хьакъ

წყალში გაავლო пигъэчъыгъ

ჭვარტლი пкIэгъуас

წყალწყალა псынтIэ

ჭიანჭველა къамзэгу

წყევლა бгыбзэ
წყევლა нэлат

ჭიდაობა езэон

წუთი минут
წუთი такъикъ

წყენა гухэкI
წყვილი лэгъу

ჭეო сагъ

ჭილობი аргуаджэ
ჭინჭარი пшэсэны
ჭიოტაა кIэшъу

წყვილი (ფეხსაცმელი) зэлэгъу

ჭიპი ныбыдж

წყლიანი псынтIэ

ჭირხლი сэхъ

წყლის ყლუპი псыIуб

ჭიშკარი къэлапчъ

წყნარი гупсэф
წყნარი тынч

ჭკა къуанчI

წყნარი фэмб

ჭკვიანი акъылышIу
ჭკვიანი Iуш

ჭა псынэ
ჭაბუკი кIалэ
ჭაბუკი кIэлакIэ
ჭაბუკი кIэлэжъ
ჭაბუკი хъупхъэ
ჭადარი пчэи
ჭადრაკი шахмат
ჭამა шхагъэ
ჭამა მასთან ერთად дишхыгъ
ჭარხალი гыныплъ
ჭაღარა тхъугъэ2
ჭაღარა шъхьацыф
ჭდე тамыгъэ
ჭდე тхьабз

ჭკა мыжъуакIэ

ჭკუა акъыл
ჭკუა зэхэшIыкI
ჭოპოსანი гъучIэхъочан
ჭორიკანა бэIуал
ჭრა бзын
ჭრაჭუნს жъгъанч
ჭრელი гые1
ჭრელი къолэны
ჭრილობა уIагъ
ჭრიჭინა цIау
ჭურვი зэогъу
ჭურჭელი шыкъу
ჭუჭყი псынжъы
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ჭუჭყიანი шIои

ხელი Iабл

ხავერდი къэтабэ

ხელი Iапэ

ხავსი пхъэцы1

ხელი Iэ

ხაზინა казнэ

ხელი (ბავშვის ენაზე) Iаб

ხალათი халат

ხელი გაუწოდა ы-убытыгъ

ხალიჩა алрэгьу
ხანდაზმული тIурыс

ხელი მოაწერა кIэтхэжьыгъ

ხანდაზმული კაცი лIыку
ხანძარი машIо

ხელი შეუშალა ы-гъэупэрэхъуджагъ
ხელი შეუშალა дызэIишIагъ

ხანძარი мэшIодзыгъ

ხელი შეუშალა ეთქვა რამე ежэдэуагъ

ხანძარი (ველზე, ტყეში) лыгъэ

ხელი ჩაიყო хэIэбагъ

ხანჯალი къамэ
ხარი цу

ხელი ჩამოართმევინა ы-гъэIэбагъ
ხელიდან გაუვარდა къыдигъэзыгъ

ხარისხი лъэпкъ

ხელიდან გაუვარდა хигъэзыгъ

ხარისხი сорт

ხელით დაემუქრა зытыришIыхьагъ

ხარისხი шIуагъ

ხელით შეხება еIэн

ხარკი фашIэ

ხელის ფათურით მოძებნა

ხარო закр

ხელი შეუკრა зэкIоцIипхагъ

дэIэблъэбыхьагъ

ხარობდა гушIуагъэ
ხარშვა жъон2

ხელისგული Iэгу1

ხარჯი пыз-нэз

ხელისმოწერა кIэтхэн

ხარჯი расход

ხელმძღვანელი пащ

ხარჯი хъардж

ხელმძღვანელობა гъозэн
ხელმძღვანელობა гъэIорышIэн
ხელმძღვანელობა пэщагъ

ხასიათი шэны
ხაფანგი къэпкъан

ხელისმოწერა кIэтхэжьын

ხაფანგი такъэ2

ხელმძღვანელობა пэщэныгъ

ხახვი бжьыны
ხბო быкIу
ხბო шкIэ

ხელნა дышл
ხელნა купэгъу

ხე чъыгы

ხელოვნური искусственнэ

ხევი къо

ხელსაყრელი гуIатыпI
ხელსაწყო прибор

ხელახლა გააცხელა ы-гъэстырыжьыгъ
ხელზე დაარტყა еIэшъхьэуагъ
ხელთათმანი Iалъ

ხელოვნება искусств

ხელფასი лэжьапкIэ
ხელშეკრულება договор
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ხელში ეჭირა ы-Iыгъ

ხმაურის აღმნიშვნელი дыргу

ხენდრო цумпэ

ხმელეთი чIыгу

ხეობა дорэщ

ხმელეთი чIылъ

ხეობა къо

ხნული жъуагъэ3

ხერხემალი тхы1

ხომალდი къухьэ

ხერხემალი тхыцI

ხორცი лалэ

ხერხი къулай

ხორცი лы

ხეშეში мыкъыр

ხორციანი სუპი ან ბულიონი лэпсы

ხვალ неущ

ხორცის გამყიდველი лыщ

ხველება пскэ

ხორცის მიმტანი лыхьэ1

ხვნა жъон1

ხორცის წაღება лыхьэ3

ხვნა фэжъон

ხორცისთვის лыхьэ2

ხიდი лъэмыдж

ხორხი къурбэкъэй

ხის ბურთი гъур2
ხის გული пхъэку

ხოტბა щытхъу

ხის ტკაცუნა დასარტყამი

ხოხობი мэзчэт

ინსტრუმენტი пхъэкIыч
ხის ჩამჩა пхъаныIу
ხის ჯამი апс
ხის ჯამი къамлыбжъ

ხოჭო шъомпIэжъ
ხრამი хъуат
ხრახნი винт
ხროვა сам
ხტომა лъэн

ხის ჯამი къампI

ხუთ-ექვსჯერ зытфэ-зыхэ

ხიფთანი сай2

ხუთი тфы

ხიწვი пхъэцалэ

ხუთი-ექვსი зытф-зых

ხიჭვი пхъэцалэ

ხუთშაბათი мэфэку

ხმა макъэ

ხურო пхъашIэ

ხმა გამოსცა ы-гъэIугъ
ხმა. къэIонаIу

ხუტორი къутыр

ხმაბაძვითი дыкъ

ხუფი тепIо

ხმაბაძვითი жъгъанч

ხუფი шъхьэтепIу

ხმაბაძვითი пIынкI-сынкI

ხუჭუჭი бырыб
ხუჭუჭი пырын

ხმალი сэшхо

ხუფი пIо

ხმაური бырсыр
ხმაური жъот

ხშირბეწვიანი, ბანჯგვლიანი пырац

ხმაური фэжъу

ჯაგარი къоцы

ხშირი нэды
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ჯადოქარი уды
ჯავრი гужъ
ჯაზი джаз

ჯიუტი гурмыкъ
ჯიუტი инат
ჯიუტი къайгъэ

ჯალათი укIакIо

ჯიუტი къоды

ჯანმრთელი псау

ჯიში лъэпкъ

ჯანმრთელი узынчъ

ჯიშიანი егъэн

ჯარი дзэ

ჯოგი Iэхъогъу

ჯარისკაცი дзэлI

ჯორი къыдыр

ჯაყვა чан1

ჯოხი бэщ
ჯოხი пхъапэ

ჯაჭვი пшъэхъу
ჯაჭვის პერანგი ашъо
ჯაჭვის პერანგის ფორი ашъуан
ჯგუფი куп

ჯოჯოხეთი джэхьнэмы

ჯდომა исын

ჰაერი хьао

ჯდომა щысын

ჰანგი орэдышъу

ჯებირი тамб

ჰაჯი хьаджэ

ჯერერთი апэрэмкIэ
ჯერჯერობით джырыкIэ

ჰგავდა ехьщырыгъ

ჯუჯა испы
ჰაერი жьы1

ჯიბე кIэджыб

ჰექტარი гектар
ჰიმნი гимн
ჰკიდია пылъагъ

ჯიბის დანა чан1

ჰკითხა кIэупчIагъ

ჯიგიტი джыгыт

ჰონორარი гонорар
ჰქონდა иIагъ

ჯვარი джор

ჯიუტი гуркъэ
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ჩერქეზული ონომასტიკა
I. გეოგრაფიული სახელები
Абдзэхэхьабл სტ. აბძეხეჰაბლი1

Быупсыжъ მდ. ბიუფსიჟი

Абрагъо მდ. აბრაღვა

Быхъуай მდ. ბიხვაი

Агуй ა. აგუი

Бэгощ къуладж მდ. ბეგვაშ ქულაჯი

Аджарэ მდ. აჯარე

Бэкъан სტ. ბეხანი

Аджыо მდ. აჯიუა

БэмбакI მ. ბემბაჭი

Ажу მდ. აჟვი

Бэнэкъу ს. ბენეხვი

АзгукI ქედ. აზგუჭი

Бэрэкъай სტ. ბერექაი

Азып მ. აზიფი

Бэслъэнэйхьабл სტ. ბესლენეიჰაბლი

Алыкъо ქედ. ალიხვა

Бэта მდ. ბეთა

Алмэлы სტ. ალმელი
Анап ქ. ანაპა

Геленджик ქ. გელენჯიკი

Аскъэлай ა. ასქელაი

Гефа მდ. გეფა

Асэрэтх ქედ. ასერეთხ

Гочъ მდ. გუაჩი

Аулъ მდ. აუთლი

Грунэхьабл სტ. ღრუნეჰაბლი

Афай მ. აფაი

Гъолы მდ. ღვალი

Афыпс მდ. აფიქსი

Гъопсы მდ. ღვაფსი

Афыпсып ა. აფისიფი

Гъопэжь ქედ. ღვაფეჟი

Ахын მ. ახინი

Гъуакъо სტ. ღვახვა

Ачъэпсы მდ. აჩეფსი

Гъуам ქედ. ღვამი

БгычIай მდ. ბღიჭაი

Дахъо სტ. დახვა

Безепс მ. ბიაზეფსი

Джаджэ მდ. ჯაჯე

Бжъэнэжъ ქედ. ბჟეფეჟი

Джабэчий ა. ჯამბეჩი

Бзипе ქედ. ბზიფე

Джанхъот ქ. ჯანხვათი

Блэшепсын ა. ბლეშეფსინი

Джорэкъопс მდ. ჯორაქვაფსი

Быгъундыр მდ. ბიღვინდირი

Джиракъый ა. ჯირაქი

Быттхы მ. ბითხი

Джэгъу მდ. ჯეღვი
Джэджэхьабл ა. ჯეჯეჰაბლი

შემოკლებანი: ა.-აული, კ. – კუნძული,
მ. – მთა, მდ. – მდინარე, ს. – სოფელი, სტ. –
სტანიცა, ქ. – ქალაქი, ქედ. – ქედი
1

Джемарыкъу მ. ჯემარიქვი
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Дзитаку მ. ძითაქვი

КIыб მ. ჭიბი

Дзэшытх ქედ. ძეშითხი
Дудукъуш ქედ. დუდუქუში

Лаб მდ. ლაბი

Дыжъэкъопс მდ. დიჟეხვაფსი

Лэуп ა. ლეუფი

Дыобг ქედ. დიუაბღი
Дыуаб მდ. დიუაბი

Мамхъыгъ ა. მამხიღი

Дышъ მდ. დიში

Мартэ მდ. მართე

Дышъэпс მდ. დიშეფსი

Мыекъуапэ ქ. მიიაქვაფე

Дэгцакъо მდ. დეგვაქვა

Мыжъокъопс მდ. მიჟვაქვაფსი

Дэикъо მდ. დეიქვა

Мыжчыекъопс მდ. მიჟიიაქვაფსი
Мышъэкъо მდ. მიშექვა

Еджэркъуай ა. იეჯერქვაი

Мэзмый მდ. მეზმიი

Ермэлхьабл ქ. იარმელჰაბლ

Мэзып მდ. მეზიფი

Ерыс მ. იარისი

Мэкъупсы ა. მექუფსი
Мэлъчапэ მდ. მეთლჩაფე

Жъынтыу მ. ჟინთიუ

Мэмэй მდ. მემეი
Мэфапэ მდ. მეფაფე

Коцехур ქედ. ქვაცეხური
Кошхьабл ა. ქვაშჰაბლი

Накъ მდ. ნაქი

Кудэ მ. ქუდე

Ныбабгъу ქედ. ნიბაბღვი

Къодэчы მდ. ქვადეჩი

Ныджыпсыхъу მდ. ნიჯიფსიხვი

КъокIоцI მდ. ქვაკვაცი

Ныхапщъ მდ. ნიხაფში

Къолекъопсы მდ. ქვალექვაფსი

Нэгушъ მდ. ნეგუში

Къотай მდ. ქვათაი

Нэджыкъо ა. ნეჯიქვა

Къохъутх ქედ. ქვახუთხი

Нэтырбий ს. ნათირბი

Къошэпс მდ. ქვაშეფსი

Нэужь მდ. ნეუჟი

Къужьы მდ. ქუჟი
Къужъэепс მდ. ქუჟეიაფსი

Окъуарт სტ. უაქვართი

Къулэджае მდ. ქულეჯაია

Орданэ ქ. უარდანე

Къэбыхьабл ა. ქაბეჰაბლი

Остыгъай მდ. უასთიღაი

Къэбэкъ მდ. ქებექი

Очэпщый ა. უაჩეფში

КъэлакIэ სტ. ქელაჭა

Ошъутен მ. უაშუთიანი

Къэлежъ ა. ქელეჟი

Папаи მ. ფაფაი

286

Пснэжьыкъуай ა. პუანეჟიქვაი

Пщэякъо მდ. ფშეიაქვა

Псыбэ ა. ფსიბე

Пэнэхэс ა. ფენეხესი

Псыдыдж მდ. ფსიდიჯი
Псыжъый მდ. ფსიჟი

Саушъ ს. საუში

Псыич მდ. ფსიიჩ

Сончтхъ ქედ. სონჩთხი

Псый მდ. ფსიი

Супыпс მდ. სუფიფსი

Псыкъабэ მდ. ფსიქაბე

Сэмэшху მ. სემეშხვი

Псылъэукъ მდ. ფსითლეუქი

Сэнап მდ. სენაფი

ПсыкIышъ მდ. ფსიჭიში
Псынэкъопс მდ. ფსინექვაფსი

Тесы მ. თიასი

Псынэшъугъ მდ. ფსინეშუღი

Тубэ მდ. თუბე

Псыушхъо მდ. ფსიუშხვა

Тугопс მდ. თუგვაფსი

Псыфыжъ მდ. ფსიფიჟი

Тхакъо ქედ. თხაქვა

Псыфыр მდ. ფსიფირ

Тхымэщ ქედ. თხიმეშ

Псыфыжьиმდ. ფსიფიჟი

Тхъухь მდ. თხუჰი

Псыхъу ფსიხვი

Тхьагъапшъ ა. თჰაღაფში

ПсычъыIэтх ქედ. ფსიჩიყათხი

ТхьачIэгъ чIыгу მ. თჰაჭეღ ჭიღვი

ПсыIэрыщ მდ. ფსიყარიში

Тэхъутэмыкъуай ა. თეხვთემიქვაი

Псэкъупс მდ. ფსექუფსი

Тэхъоишъхь ქედ. თეხვაიფში

Пхъэздакъу მ. ფხეზდაქვი

ТIуабгъу მდ. ტუაბღვი

Пхъэмбгъукъал სტ. ფხემბღუქალი

ТIуапкI მდ. ტუაპჭი

ПхъэшIотх ქედ. ფხეშოთხი

ТIуапс ქ. ტუაფსი

Пчэныкъо მდ. ფჩენიქვა

ТIумэ къал სტ. ტუმე ქალი

Пцэжъыетх მ. ფცეჟიიათხი

ТIыбгы მ. ტიბღი

Пцэшакъо მდ. ფცეშაქვა

ТIыхъу მდ. ტიხვი

Пцэшэбгы მდ. ფცეშებღი

ТIэсхъаб სტ. ტესხაბი

Пцэшэкъопс მდ. ფხეშექვაფსი
Пцэшъышъ მდ. ფცეშიში

Уакъо სტ. უაქვა

Пшипсе მდ. ფშიფსე

Уарп მდ. ურფი

Пшыз მდ. ფშიზი

Улап ა. ულაფი

Пщыхьэ მდ. ფშიჰე

Ул მდ. ული

Пщычэу ა. ფშიჩეუ

Унакоз ქედ. უნაქვაზი

Пщыщ მდ. ფშიში

Урымыжъытх ქედ. ურიმიჟითხი
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Ушха მდ. უშხა

Хьамшъау მდ. ჰამშაუ
Хьамэзы სტ. ჰამეზი

Фалъэ მ. ფათლე

Хьаплъ მდ. ჰაფლი

Фарз მ. ფარზი

Хьарзэ მდ. ჰარზე

Фынтф მდ. ფინთფი

Хьасэгощ ქედ. ჰასეგვაში

Фыштэ მ. ფიშთი

Хьатеукъал სტ. ჰათიაუქალი

Фадз ა. ფეძი

Хьатыгъужъыкъуай ა. ჰათიღუჟიქვაი

Фэдзышху მდ. ფეძიშხვი

Хьаацутх ქედ. ჰაცუთხი
Хьащтыку ა. ჰაშთუქი

Хокодз მდ. ხვაქვაძი
Хэкужъыкъ მდ. ხექუჟიქვი

Цамыжъотх ქედ. ცამიჟვათხი
Цубэр მ. ცუბერი

Хъопс მდ. ხვაფსი

Цуцуюк მდ. ცუცუიუქი

ХъотэкIэй მდ. ხვათეჭაი

Цыргъоитх მ. ცირღვაითხი

Хъошэпс მდ. ხვაშეფსი
Хъуаш მ. ხვაში

ЦIахъу მდ. წახვი

Хъунэготх ქედ. ხუნგვათხი

ЦIыцIэ დ. წიწე

Хъыдыжъы ქ. ხიდიჟი

ЦIэмэз ქ. წემეზი
ЦIэпс ა. წეფსი

ХьымыщкIэй ს. ჰიმიშჭაი

ЦIэцI მდ. წეწი

Хьадэкъопсы მდ. ჰადექვაფსი
Хьаджбирам მდ. ჰაჯბირამი

Чыукъу მდ. ჩიუქვი

Хьаджыкъо ა. ჰადიქვა

Чэнзыщ მდ. ჩენზიში

Хьакуетх ქედ. ჰაქუიათხი

Чэтыун ქ. ჩეთიუნ

Хьакукуай მ. ჰაქუქუაი
Хьакуикъо მდ. ჰაქვიქვა

ЧIыпсы მდ. ჭიფსი

Хьакурынэхоабл ა. ჰაქურინებჰაბლი
ХьакIуцу მდ. ჰაკუცვი

Шапсыгъ მ. შაფსიღი

ХьакIэмзий ა. ჰაჭემზიი

Шахэ მდ. შახე

Хьалъапэ მდ. ჰათლაფე

Шедиз მ. შედიზი

Хьалъэкъуай ა. ჰალექვაი

Шиша მდ. შიშა

ХьаткIэтIый სტ. ჰატჭეტი

ШхончуапI ქედ. შხვანჩუაპი

ХьамцIый оу სტ. ჰამწი უაუ

Шыкъэлэтхы ქედ. შიქელეთხი
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Шыплъырытх მ. შიფლირითხი

ШIупс მდ. ჭუფსი

Шыпсыкъо მდ. შიფსიქვა
Шитхьалэ მდ. შითჰალე

ШыбыкIу ქედ. შიბიკვი

ШыукIыбг ქედ. შიუჭიბღი

Шэбэнхьабл ა. შებენეჰაბლი

Шэсы მ. შესი

Шэгум სტ. შეგუმი

Шэтыку მდ. შეთუქვი

Шэхъурадж მდ. შეხურაჯი

Шэуджэнхьабл ა. შეუჯენჰაბლი

Шэчрэн მდ. შეჩრენი

ШэхэкIэй ა. შახეჭეი
Шъузябг მ. შუზიაბღი

Ящы მდ. იაში

Шъумай მდ. შუმაი
Шъхьагупшэ მდ. შხაგვაშე

Iабагъо მ. ყაბაღვი

Шъхьал дый ქედ. შჰალ დიი

Iаткъуадж ს. ყათქვაჯი

Шъхьащэфыжь ა. შჰაშეფიჟი

Iошъхьэшху მ. ყვაშჰემშხვი

Шъэетх ქედ. შეიათხი
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II. ა ნ თ რ ო პ ო ნ ი მ ე ბ ი

ა) მ ა მ ა კ ა ც ი ს ს ა ხ ე ლ ე ბ ი

Абас აბასი

Былау ბილაუ

Абдул აბდული
Андулахь ანდულაჰი

Гуагуэ გვაგვა

Абыкъу აბიქვი

Гулэ გულა

Азэмэт აზემეთი

Гумзагъ გუმზაღი

Айдемыр აიდემირი

ГуIатыжь გუყათიჟი

Алый ალი

Гъазий ღაზი

Алимбэч ალიმბეჩი

ГъукI(э) ღუჭა

Анзаур ანზაური
Ацокъу ანცოქი

ГIабдул ღაბდული

Арамбый არამბი

ГIисэ ღისა

Аслъэн ასთლანი

ГIумэр ღუმერი

Аслъэнбэч ასთლანბეჩი
Астемыр ასტემირი

Даго დაგვი

Ахьир აჰირი

Дарыгъуэ დარუქვა

Ачырдан აჩირდანი

Дэдам დედამი
Дэдау ედაუ

Бабий ბაბი

Дидыу დიდიუ

Батэ ბათა

Долэт დოლეთი

Батыр ბათირი

Дудэ დუდა

БатIэ ბატა
Бэбэч ბაბეჩი

Джанъот ჯანხოთი

Балацэ ბალაცა

Джэд ჯედი

Бэрзэдж ბერზეჯი

Джэмал ჯემალი

Бэрокъуэ ბეროქვა

Джэнэт ჯენეთი

Батыр ბათირი

Джыб ჯიბი

Бибэрд ბიბერდი
Букъар ბუქარი

Дзадзу ძაძუ
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Дзэпщ ძეფში

Къамбот ქამბოთი

Дзодз ძოძი

Къар(э) ქარა
Къасым ქასიმი

Егъуж იაღუჟი

Къат ქათი

Емзэгъ იამზეღი

Къырым ქირიმი

Ерыгу იარიგვი

Къырымат ქირიმათი

Ерэджыб იარეჯიბი

Къыцэ ქიცა

Ерыщ იარიში
Лал ლალი
Жакъ ჟაქი

Лам ლამი

Жэбар ჟებარი

Лахъу ლახვი

Жидэ ჟიდა

Лашэ ლაშა
Лыу ლიუ

Забыт ზაბითი

Лылыдж ლილიჯი

Зан ზანი

Лылэ ლილა

Зэрыт ზარითი
Зул ზული

Лъэбыщ თლაბიში

Зулкъарин ზულქარინი

Лъэуотан თლაუსთანი

Ибэ იბა

ЛIымаф(э) ტლიმაფა

ИбрагIим იბრაღიმი

ЛIыху ტლიმახვი

Куко ქუქვა

Мадэ მადა

Куэшэгъу ქუეშეღვი

Мамызэ მამიზა

Куш ქუში

Мамыш მამიში

Кушыку ქუშიქვი

Мац მაცი
Мэджыд მეჯიდი

КIас(э) ჭასა

Мэрэтыкъу მერეთიქვი

КIэкI ჭეჭი

Мэрзан მერზანი

КIэлэщ ჭელეში

Мел მიალი
Мидэ მიდა

КIуанэ კვანა

МутIэ მუტა

Къадыр ქადირი

Мухьэдин მუჰადინი
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Мыд მიდი

Сэлымэн სელიმენი

Мызэ მიზა

Сэбан სებანი

Мысост მისოსთი

Сэлым სელიმი

Мышъэц მიშეცი

Сымхъан სიმხანი

Нагъуэ ნაღვა

Такъ თაქი

Назыр ნაზირი

Тал თალი

Налбый ნალბი

Тэркъан თერქანი

Налы ნალი

Тэтам თეთამი

Нарт ნართი

Темрыкъо თიამრიქვა

Нухь ნუჰი

Темыр თიამირი
Теуцож თიაუცვაჟი

Пагуэ ფაგვა

Титу თითუ

Пакъ ფაქი

Трам თრამი

Пашэ ფაშა

Токъу თუაქი

ПэкI ფეჭი

Тотэ თუათა

Пэрыт ფარითი

Тыгъужъ თიღუჟი

Пэтэрэз ფეთერეზი

Тыуц თიუცი

Пуш ფუში

Тыхъу თიხვი

Пшыпый ფშიფი
Пшымаф ფშიბაფი

ТIал(э) ტალა

Пыцыу ფიციუ

ТIалэмашэ ტალემაშა
ТIатIტატი

ПIатI პატი

ТIэхъу ტეხვი

ПIытIыу პიტიუ

ТIулэ ტულა
ТIыкъ(э) ტიქა

Рамзин რამზინი

ТIытIу ტიტუ

Рау რაუ

ТIыхъу ტიხვი

Рахъу რახუ
Руслъан რუსთლანი

Уэтэр უათარი
Уджыхъу უჯიხვი

Садин სადინი

Умар უმარი

Салбый სალბი

Унэж უნეჟი
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Уцац უცაცი

Хъаныщ ხანიში
Хъызыр ხიზირი

Фазил ფაზილი

Хъымыщ ხიმიში

ФуIэд ფუყადი
ХъуатIэ ხუატა
Хабан ხაბანი

Хъулац ხულაცი

Хута ხუთა

Хъут ხუთი

ХьабыкIу ჰაბუკვი

Цанэ ცანა

Хьаныб ჰანიბი

Цац ცაცი

Хьаратэ ჰარათა

Цыу ციუ

Хьатак ჰათაქი

Цыгъу ცუღვი

Хьатим ჰათითი

Цыц ციცი

Хьатан ჰათანი
Хьабадэ ჰაბადა

ЦIэхъу წეხვი

Хьэбэч ჰაბეჩი

ЦIунэ წუნა

Хьажбэч ჰაჟბეჩი

ЦIутI წუტი

Хьажрэт ჰაჟრეთი
Хьэзешэ ჰაზეშა

Чамил ჩამილი

Хьэзрэт ჰაზრეთი

Чэлэшбый ჩელეშბი

ХьэкIашэ ჰაჭაშა

Чэмал ჩემალ

Хьэнахъуэ ჰანახვა

Чэхъу ჩეხვი

Хьэрыам ჰარიმი

Чиназ ჩინაზი

Хьэсан ჰასიანი
Хьэтам ჰათამი

Шадэ შადა

Хьэтызэ ჰათიზა

Шалим შალიმი

Хьэхужь ჰახუჟი

Шидэ შიდა

Хьэцыкъэ ჰაციქა

Шогуэ შოგვა

ХьэцIунэ ჰაწუნა

ШутIэ შუტა

ХьацIыкIу ჰაწიკვი

ШуцIыкIу შუწუკვი
Шыкъэ შიქა

Хъадил ხადილი

Шырэ შირა

Хъалил ხალილი

Шъхъуэ შუხვა
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Шъалихь შალიჰი

Яхьые იაჰია

Шъугу შუგუ

Iэбил ყაბილი
Iэбу ყაბუ

Щам შამი

Iэзын ყაზიანი

Щамил შამილი

Iэбиян ყაბიანი

ЩаукIал შაუჭალი

Iэмэд ყამედი

Щихъ შიხი

Iэмин ყამინი
Iэпщацэ ყაფშაცა

Юныс იუნუსი

Iэюб ყაიუბი
Iудин ყუდინი

Якъуб იაქუბი

IутIыж ყუტიჟი

ბ) ქ ა ლ ი ს ს ა ხ ე ლ ე ბ ი

Абэху აბეხვი

Быбэ ბიბა

Абихьан აბიჰანი

Бынэ ბინა

Айшэт აიშეთი

Быцацэ ბიცაცა

Аленэ ალიანა

Быцынэ ბიცინა

Ап აფი
Гошэф გუაშაფი
Баблинэ ბაბლინა

Гощамыд გუაშამიდი

Баблуцэ ბაბლუცა

Гощдэдий გუაშდედი

Бабылэ ბაბილა

Гощмаф გუაშმაფი

Бабынэ ბაბინა

Гощнагъу გუაშნაღვი

Бабыху ბაბუხვი

Гощхъан გუაშხან

Бабыхуэ ბაბუხვა
Бабыцэ ბაბუცა

Гуагуэ გუაგუა

Бабыщэ ბაბუშა

Гуацэ გუაცა

Бэху ბეხვი

Гуащэ გუაშა

Бэнэт ბენეთი

Гуащэдахэ გუაშადახა

Бибэ ბიბა

Гуащэнэ გუაშენა

Бидыу ბიდიუ

Гуащэр გუაშერი

Блыху ბლუხვი

Губатэ გუბათა
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Гун(э) გუნა

Забирэт ზაბირათი
Заз(э) ზაზა

Дадижан დადიჟანი

Зазу ზაზუ

Даду დადუ

Залинэ ზალინა

Дадукъан დადუქანი

Замирэ ზამირა

Дадунэ დადუნა

Зан ზანი

Дай დაი

Занилэт ზანილეთი

Дарий დარი

Зар(э) ზარა

Даухъан დაუხანი

Зайнаб ზაინაბი

Дах(э) დახა

Зирэ ზირა

Дахэнэ დახანა

Зуз(э) ზუზა

Дахэпс დახეფსი

Зулихъ ზულიხი

Дахэунэ დახეუნა

Зур ზური

Динэ დინა
Дыху დიხვი

Ирабизэт ირაბიზეთი

Дышъ(э) დიშა

Ирандэ ირანდა
Иыу იუ

Джаджэ ჯაჯა
Джэз ჯეზი

Куако ქვაქვა

Джах ჯახი

Куз(э) ქუზა

Джэнэт ჯენეთი

Кужэ ქუჟა
Кузэ ქუზა

Дзадз(э) ძაძა

Куку(э) ქუქვა

Дзадзунэ ძაძუნა

Кулац ქულაცი

Дзагуащ ძაგვაში

Кулинэ ქულინა

Дзунэ ძუნა

Кун(э) ქუნა
Куцэ ქუცა

Жанэ ჟანა
Жану ჟანუ

КIагу(э) ჭაგვა

Жануэс ჟანუასი

КIытIэ ჭიტა

ЖапI ჟაპი
Жен ჟიანი

КIуажэ კუაჟა
КIуатIэ კუატა
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КIулэ კულა

Маф(э) მაფა

КIунэ კუნა

МакI(э) მაჭა

КIурэ კურა

Мелэч მიალეჩი

КIухуэ კუხვა

Мэт(ы) მეთი

КIушэ კუშა

Мелэ მიალა
Мерэ მიარა

Къабз(э)ქაბზა

Милэт მილეთი

Къар(э)ქარა

Минэ მინა

Къатинэ ქატინა

Мыгъ მიღი
Мылэ მილა

Къутас ქუთასი
Къутыр ქუთირი

Нагъуэ ნაღვა
Назирэт ნაზირათი

Лабэ ლაბა

Назифэ ნაზიფა

Лалэ ლალა

Нанэ ნანა

Лалыщ ლალიცი

Насып ნასიფი

ЛатIэ ლატა

Нат ნათი

Лауцэ ლაუცა

Нау ნაუ

Лац(э) ლაცა

Нафисэ ნაფისა

Лэт ლათი

Нац ნაცი

ЛитIэ ლიტა

Нэб ნები
Нэкурэ ნაქურა

ЛъапIэ თლაპა

Нэф „ნაფი“

Лъэтэнай თლატანაი

Нэфо ნეფო

Лъостэ თლოსთა

Нэфын ნეფინი
Нэцу ნეცვი

Мадидз მადიძი

Нун(э) ნუნა

Мадинэ მადინა

Нурэ ნურა

Майсурат მაისურათი

Нуриет ნურიათი

Мелэч მიალეჩი

Нусэ ნუსა

Марэ მარა

Нуцэ ნუცა

Марзият მარზიათი

Нысэ ნისა

Мариет მარიათი
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Осгуащ უასგვაში

ТIатIиб ტატიბი
ТIина ტინა

Пагу(э) ფაგუა
Пакъ(э) ფაქა

Уэс უასი
Ужьэ უჟა

ПIынэ პინა

Улэ ულა

ПIыпIэ პიპა

Унай უნაი

Рац რაცი

Файзэт ფაიზათი

Рабиет რაბიათი

Фат ფატი

Рэт რეთი

Фатым ფატიმი

Ринэ რინა

Ферузэ ფიარუზა

Русиет რუსიათი

Фир(э) ფირა
Фузэ ფუზა

Санэ სანა

Фыжь ფიჟი

Сарет სარიათი
Сас(э) სასა

Хати ხათი

СатI(э) სატა

Хахуэ ხახვა

Сэлимэ სელიმა

Хуара ხვარა

Сэрат სერათი

Хунэ ხუნა

Сэт სეთი

Хурэ ხურა

Симэт სიმათი

Хутэ ხუთა

Синэ სინა
Сура სურა

Хьазыу ჰაზიუ

Сурэт სურეთი

Хьабыцэ ჰაბიცა

Сурхъан სურხანი

Хьадыжэ ჰადიჟა

Сус(э) სუსა

Хьзаз ჰაზაზი
ХьэкIуц(э) ჰაკუცა

Табылэ თაბილა

Хьэлимат ჰალიმათი

Табгъу თაბღვი

Хьао ჰაუა

Тина თინა

Хьэцац(э) ჰაცაცა
Хьырыет ჰირიათი

ТIатIэ ტატა
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Хъатичар ხათიჩარი

Чыгъуэтыж ჩიღვათიჟი

Хъамлэч ხამლეჩი
Хъаный ხანი

Шакъыр შაქირი

Хъарихъан ხარისანი

Шамхъан შამხანი

Хъыцэ ხიცა

Шатэ შათა
Шаш შაში

Хъута ხუთა

Шылахъай შილახანი

ХъутIэ ხუტა

Шырэ შირა

Хъурай ხურაი
Шъхъаблан შხაბლანი
Цац(э) ცაცა

Шъхьаблац შჰაბლაცი

Цацун(э) ცაცუნა
Цицэ ციცა

Щамсэт შამსეთი

Цурэ ცურა

Щэриф შერიფი

Цуц(э) ცუცა

Щэт შეთი

Цырау ცირაუ
Цыу ციუ

ЯкIас იაჭასი

Цыцэ ციცა

Ямыдэ იამიდა

Цырац ცირაცი
Iэбэху ყაბეხვი
ЦIыкIнахъу წიჭნახვი

Iэзэ ყაზა

ЦIыкIу წიკვი

Iэзидэ ყაზიდა
Iэнат ყანათი

Чаб ჩაბი

Iэрадэ ყარადა

Чэусар ჩეუსარი

Iэружан ყარუჟანი
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ვაჟა შენგელია

ჩერქეზული ენის მოკლე გრამატიკული მიმოხილვა
ჩერქეზული (ადიღეური) ენა იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის აფხაზურ-ჩერქეზულ ჯგუფში შედის და ყაბარდოულ ენასთან ერთად შეადგენს ჩერქეზულ (ადიღურ) ენათა ქვეჯგუფს. კავკასიაში ჩერქეზულად ამჟამად ლაპარაკობენ ადიღეს რესპუბლიკასა და კრასნოდარის მხარის ლაზარევსკისა და ტუაფსეს რაიონების აულებში მცხოვრები ჩერქეზები (სულ დაახლ. 120 000 კაცი). ამას
გარდა, ჩერქეზულად მეტყველებენ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში (თურქეთში, სირიაში, ერაყში, იორდანიაში, ისრაელში) კომპაქტურად მცხოვრები ჩერქეზები – მუჰაჯირთა შთამომავლები, რომელთა რაოდენობა რამდენიმე მილიონია
(მათი დიდი ნაწილი თურქეთშია წარმოდგენილი). მშობლიური ენა შენარჩუნებული აქვს ბევრ ჩერქეზს, რომლებიც ცხოვრობენ ევროპისა და ამერიკის სხვადასხვა ქვეყანაში.
ჩერქეზულში ოთხი ძირითადი დიალექტი გამოიყოფა: ჭემგუური, აბძახური, ბჟედუღური და შაფსუღური; პირველი მათგანი საფუძვლად უდევს ჩერქეზულ (ადიღეურ) სალიტერატურო ენას.
1938 წლიდან ჩერქეზული ანბანი ემყარება რუსულ გრაფიკას; მანამდე
გამოყენებული იყო ჯერ არაბული ანბანი (1918 წლიდან), შემდეგ – ლათინიზებული ანბანი (1928).

ფონეტიკური სისტემა

ჩერქეზული ენის ფონეტიკურ სისტემაში (სხვა აფხაზურ-ჩერქეზულ ენათა
მსგავსად) ყველაზე გამოკვეთილად არის გამოხატული იბერიულ-კავკასიური
ენებისათვის ნიშანდობლივი ხმოვანთა და თანხმოვანთა მკვეთრი დაპირისპირება: სალიტერატურო ჩერქეზულში ხმოვანთა სამწევრა სისტემის საპირისპიროდ 50-ზე მეტი თანხმოვანი ფონემა დასტურდება; დიალექტებში თანხმოვანთა რაოდენობა გაცილებით მეტია.
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ხმოვნებში რელევანტურია ერთი ნიშანი – ღიაობა: ა ყველაზე ღია ხმოვანია,  – ყველაზე ვიწრო,  – საშუალო ღიაობისა; შესაბამისად, ჩერქეზული
ხმოვნები წარმოგვიდგენენ ე. წ. ხაზოვან სისტემას (ნ. ტრუბეცკოი). აღნიშნული
სამი ხმოვანი ჲ-სა და -სთან (ე. წ. ნა ხევარხმოვნებთან) კომბინაციით ქმნიან
დიფთონგებს; დამახასიათებელია აღმავალი დიფთონგები: ჲა, ჲ, ჲ, ა, , .
ჩერქეზულ სალიტერატურო ენაში (ასევე, ჭემგუურ და აბძახურ დიალექტებში) წარმოდგენილია ხშულთა სამეულებრივი სისტემა: ბ ფ პ, დ თ ტ, ძ ც წ, ჯ
ჩ ჭ.
სალიტერატურო ჩერქეზულს მოეპოვება ლაბიალიზებული სისინა აფრიკატები – ძ და ც (ლაბიალიზებული სისინა მკვეთრი აფრიკატი არა გვაქვს, ამიტომ „დეფექტური“ სისტემა გამოდის) მაგარი (ინტენსიური) შიშინა აფრიკატები
– ჯ ჩ ჭ, უკა ნაენისმიერი ლაბიალიზებული ხშულები – გ ქ კ; ხშულ თა სისტემაში მოიაზრება, აგრეთვე, ლარინგალური თანხმოვნები –  და . ზოგი ავტორი
(მაგ., მ. კუმახოვი) გამოყოფს კიდევ ორ ლაბიალიზებულ თანხმოვანს – პ-სა და
ტ-ს.
ჩერქეზულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში არა გვაქვს უკანაენისმიერი ხშულები – გ ქ კ; მათი აფრიკატიზაცია მოხდა და მივიღეთ რბილი შიშინა
აფრიკატები ჯ ჩ ჭ, რომ ლებიც ენაში უკვე მოიპოვებოდა; ამგვარად, ჩერქეზულში გვაქვს „პირველადი“ და „მეორეული“ შიშინა აფრიკატები. უკანაენისმიერი
ხშულები ქ და კ შემონახულია კომპლექსებში – სქ, სკ, შკ, ხოლო შაფსუღურ დიალექტში მოიპოვება უკანაენისმიერი ხშულებიდან შიშინა სპირანტისაკენ
„გარდა მავალი საფეხური“ – რბილი   .
ჩერქეზულ სპირანტთა სისტემაში ორდინარული სისინა და შიშინა სპირანტების გვერდით გვაქვს „სადა“ და ლაბიალიზებულ სისინ-შიშინა სპირანტთა სამეულები – ზ ს  და ზ ს . წარმოდგენილია იბერიულ-კავკასიურ ენათა ყველა ჯგუფისათვის დამახასიათებელი სპირანტები და სონორები – ღ ხ ჰ მ ნ რ,
მაგრამ არა გვაქვს სონორი ლ. სპეციფიკური სპირანტებიდან აღსანიშნავია: ბაგისმიერი ჶ, შუაენისმიერები – ღ‘ ხ‘ ხ‘ და ლატერალურ სპირანტთა სამეული –
ლ ლ‘ ლ (მჟღერი, ფშვინვიერი, მკვეთრი); მჟღერი ლატერალი იბერიულ-კავკასიურ ენათაგან მხოლოდ ჩერქეზულ ენებსა და უბიხურს მოეპოვება.
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ფონეტიკურ პროცესებში უნდა განვასხვავოთ ისტორიულად მოქმედი (უმლაუტი, მახვილის გადანაცვლება, აფრიკატიზაცია, სპირანტიზაცია...) და ამჟამად მიმდინარე (რედუქცია, ასიმილაცია, დელაბიალიზაცია...) პროცესები.
ჩერქეზულში თანხმოვანთა კომპლექსების რაოდენობა მოსალოდნელზე
გაცილებით ნაკლებია: თანხმოვანთა კომპლექსების სიმრავლე არ განაპირობებს
კომპლექსების სიმრავლეს (შედარებისათვის: თანხმოვანთა რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე – ქართულში, კომპლექსების რაოდენობა – გაცილებით ნაკლები). არსებული ორკომპონენტიანი კომპლექსების მეტი წილი დეცესიურჰარმონიულია; მათ პირველ კომპონენტებად გვხვდება ბაგისმიერი და დენტალური ხშულები (ბ ფ პ თ ტ) ან წინაენისმიერი სპირანტები (ს შ შ ზ ს), მეორე
კომპონენტად – შედარებით უკანა რიგის თანხმოვნები. სონორები (რ მ ნ) თანხმოვნის მომდევნო პოზიციაში (ე. ი. მეორე კომპონენტად) არა გვაქვს. აქცესიური კომპლექსები იშვიათია: რაც გვაქვს, ისტორიულად მეორეულია (მაგ., თჶ
<*თხ‘). სამკომპონენტიანი კომპლექსები იშვიათია.1
სინქრონიული ვითარების გათვალისწინებით თუ ვიმსჯელებთ, ჩერქეზულში ძირეული მორფემის ფონემური შედგენილობა CV, CCV და CVCV
სტრუქტურისაა; პრეფიქსული და სუფიქსური მორფემების ძირითადი სტრუქტურული ტიპებია CV და V.

სახელის მორფოლოგია

ყველა ჩერქეზული სახელი იცვლება ბრუნვისა და რიცხვის მიხედვით. მათ
გარდა, არსებითი სახელისათვის ნიშანდობლივია განსაზღვრულობისა და კუთვნილების კატეგორიები.
სემანტიკური თვალსაზრისით არსებით სახელებში ძირითადია მათი დაყოფა ადამიანისა (პიროვნებისა) და ნივთის ჯგუფებად, საკუთარ და საზოგადო
სახელებად. ადამიანის ჯგუფის სახელებს დაესმის კითხვა ხთ? „ვინ?“, ნივთის
ჯგუფის სახელებს – სდ? „რა?“
არსებითი სახელის განუსაზღვრელი კატეგორიისათვის ჩერქეზულში ნუ1

წარმოდგენილი მსჯელობა ეხება ერთი მორფემის ფარგლებში არსებულ კომპლექსებს.
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ლოვანი მაჩვენებელი გვაქვს (სახელის წინ შეიძლება ზ „ერ თი“ იყოს წარმოდგენპილი), განსაზღვრული ფორმისათვის – -რ და -მ. განუსაზღვრელი ფორმა
მიჩნეულია სახელის სალექსიკონო ერთეულად.
ჩერქეზულში ოთხი ბრუნვა გამოიყოფა: სახელობითი, ერგატივი, მოქმედებითი და გარდაქცევითი. ბრალდებითი ბრუნვის უქონლობა ჩერქეზული ბრუნების დამახასიათებელი ნიშანია (რაც ყველა იბერიულ-კავკასიური ენისათვის
არის ნიშანდობლივი).
განსაზღვრულ ბრუნებაში სახელობითი ბრუნვის ნიშანია –რ, ერ გატივისა –
-მ (განუსაზღვრელ ბრუნებაში ამ ორ ბრუნვას პოზიტიური ნიშანი არ გააჩნია);
მოქმედებითი ბრუნვა განსაზღვრულ ბრუნებაში ფუძედ ერგატივის ფორმას
იყენებს, რომელსაც ერთვის მოქმედებითი ბრუნვის ნიშანი -ჭ და ამის შედეგად
ვიღებთ ორფუძიან ბრუნებას (განუსაზღვრელ ბრუნებაში -ჭ უშუალოდ სახელის ფუძეს ერთვის). გარდაქცევითი ბრუნვის ნიშანია -, რომელიც როგორც
განსაზღვრულ ისე განუსაზღვრელ ბრუნებაში სახელის ფუძეს უკერთდება.

განსაზღვრული

განუსაზღვრელი

ბრუნება

ბრუნება

სახ.

წჶ-რ „კაცი“

მათ-რ „კალათი“

წჶ

მათ

ერგ.

წჶ-მ

მათ-მ

წჶ

მათ

მოქმ.

წჶ-მ-ჭ

მათ-მ-ჭ

წჶ-ჭ

მათ-ჭა

მათ-

წჶ-

მათ-

გარდ. წჶ-

გარდაქცევითი ბრუნვის ნიშნის დართვა ფუძის ბოლოკიდური ხმოვნის (სა და -ს) მოკვეცას იწვევს.
ჩერქეზულს წოდებითი ბრუნვა არ მოეპოვება; მიმართვის ფორმაში
სახელის

ბოლოკიდური

ხმოვანი

იკვეცება

(ბუნებრივია,

თუ

სახელი

მრავალმარცვლიანია): ჭალ! „ბიჭო!“ (შდრ. ჭალ „ბიჭი“), ლ ზ! „მოხუცი!“ (შდრ.
ლზ „მოხუცი“), ნ! „ფარისეველო!“ (შდრ. ნ „ფარისეველი“).
მრავლობით რიცხვს -ხ‘ სუფიქსი აწარმოებს, რომელსაც ერთვის ბრუნვის
ნიშანი; მრავლობითში განსაზღვრული და განუსაზღვრელი ბრუნება არ არის
გარჩეული.
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სახ.

წჶ-ხ‘-რ „კა ცები“

მათ-ხ‘-რ „კა ლათები“

ერგ.

წჶ-ხ‘-მ

მათ-ხ‘-მ-ჭ

მოქმ.

წჶ-ხ‘-მ-ჭ

მათ-მ-ჭ

გარდ.

წჶ-ხ‘-

მათ-ხ‘-

გარდაქცევითი ბრუნვის ნიშნის დართვა მრავლობითი რიცხვის ნიშნისეული  ხმოვნის მოკვეცას იწვევს.
რაკი -რ და -მ ფორმანტები ბრუნვის ნიშნებია და ამავე დროს განსაზღვრულობასაც აღნიშნავენ; ისინი, როგორც წესი, საკუთარ სახელებს არ დაერთვის.

კუთვნილებითი კატეგორია არსებითი სახელის სპეციფიკური კატეგორიაა
და იბერიულ-კავკასიურ ენათაგან დამახასიათებელია მხოლოდ აფხაზურ-ჩერქეზული ენებისათვის. ჩერქეზულში ორი სახის კუთვნილება აღინიშნება – ორგანული და ნივთიერი. პირველში გაერთიანებულია უმთავრესად სხეულთან
დაკავშირებული (სომატური) სახელები, ნათესაობის აღმნიშვნელი სიტყვები და
ადამიანის დამახასიათებელი ზოგადი სახელები („გული“, „თავი“, „თვალი“, „ხელი“, „ხმა“, „სახელი“, „გვარი“, „და“, „ძმა“...), მეორეში – დანარჩენი სახელები.
ორგანულ კუთვნილებას - პრეფიქსი აწარმოებს, ნივთიერს – ი- პრეფიქსი, რომლებსაც I და II პირში წინ პირის ნაცვალსახელთა ძირის თანხმოვნითი ელემენტები ერთვის; III პირის მხოლოობით რიცხვში ნულოვანი მაჩვენებელი გვაქვს,
მრავლობითში – შესაბამისად -ა და -ჲა:
ორგანული კუთვნილება

ნივთიერი კუთვნილება

სნ

„ჩე მი თვალი“

სინ

„ჩემი სახლი“

ნ

„შე ნი თვალი“

ინ

„შენი სახლი“

ნ

„მისი თვალი“

ინ

„მისი სახლი“

თნ

„ჩვენი თვალი“

თინ

„ჩვენი სახლი“

სნ

„თქვე ნი თვალი“

სინ

„თქვენი სახლი“

ან

„მათი თვალი“

ჲან

„მათი სახლი“

ზედსართავი სახელი, ჩვეულებრივ, მსაზღვრელის როლს ასრულებს. ვითარებითი ზედსართავი სახელი პოსტპოზიციურად გვხვდება და დაირთავს
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როგორც რიცხვს, ისე ბრუნვის ნიშნებს, მსაზღვრელი (არსებითი სახელი) კი უცვლელი რჩება.

სახ.

წჶ დღრ ზედმიწ. „კაცი კარგი“

წჶ დღხ‘რ

ერგ.

წჶ დღმ

წჶ დღხ‘მ

მოქმ.

წჶ ღმჭ

წჶ დღხ‘მჭ

გარდ.

წჶ დღ

წჶ დღხ‘

მიმართებითი ზედსართავი სახელი მსაზღვრელის წინ დგას და უცვლელია, საზღვრული კი იბრუნვის (მაგ., სახ. ნჲფრ ჶრ „დღევანდელი საქმე“,
ერგ. ნჲფრ ჶმ და ა. შ.).
როდესაც ზედსართავი სახელი დამოუკიდებლად იხმარება (ე. ი. არსებითი
სახელის ფუნქციას ასრულებს), ის საზოგადო არსებითი სახელის მსგავსად იბრუნვის.
შედარებითი ხარისხის წარმოება აღწერითია – გამოიყენება ნაწილაკი ნაჰ
„უფრო“ (მაგ., ნაჰ დღ „უკეთესი“); აღმატებითი ხარისხის საწარმოებლად
გვხვდება სუფიქსი -შ (მაგ., დხ‘აშ „ულამაზესი“). პარალელურად გვაქვს ნაჰ
და დდ „ძა ლიან“ სიტყვების შეზამება სათანადო ზედსართავთან (ე. ი. აღწერითი წარმოება გვექნება): ნაჰ წ კ დდ „უმცირესი, ძალიან მცირე“.

ჩერქეზულ რიცხვით სახელებში (როგორც მრავალ სხვა ენაში) ძირითადი
სამი ჯგუფის რიცხვითი სახელია: რაოდენობითი, რიგობითი და წილობითი.
თვალის სისტემა ჩერქეზულ სალიტერატურო ენაში შერეულია: „ოცი“ და
„ოცდაათი“ ათობითი თვლის სისტემით არის ნაწარმოები, შემდეგ ათეულებში
კი ოცობითი თვლის სისტემა გვაქვს. გამონაკლისია 50, რომელიც ნაწარმოებია
„ასის“ აღმნიშვნელ ფუძეზე (ს-ზე) ნჴ „ნახევარი“ სიტყვის დართვით სნჴ
„50“ (შდრ. ძვ. ქართ. ერგასისი).
ბრუნების თავისებურებათაგან აღსანიშნავია: საზღვრულად გამოყენებისას
ზ „ერ თი“ მსაზღვრელის წინ დაისმის და უცვლელია, ხოლო რიცხვითი სახელები „ორიდან“ „ცხრამდე“ არსებით სახელს -ი- აფიქსის საშუალებით უკავშირ304

დება, იქმნება კომპოზიტი, რომელიც ჩვეულებრივად იბრუნვის (მაგ., წჶ „კა ცი“ + ი + შ „სამი“: წჶიშრ „კაცი სამი“, ერგ. წჶიშმ, მოქმ. წჶიშმჭ, გარდ.
წჶიშ).
წილობითი რიცხვითი სახელი იწარმოება რაოდენობითი რიცხვითი სახელის ფუძეზე -ნ სუფიქსის დართვით (მაგ., შ „სა მი“ – შან „მე სამედი“, ხ‘ა „ექ ვსი“ – ხ‘ან „მეექვსედი“).
რიგობითი რიცხვითი სახელის საწარმოებლად გამოყენებულია წილობითი რიცხვითი სახელის ფუძე, რომელსაც უნდა დაერთოს პრეფიქსი ჲა- და სუფიქსი -რ (მაგ., ჲაშნრ „მესამე“, ჲახ‘ნრ „მეექვსე“). „პირველი“ ნაწარმოებია
აფ „წინ“ ზმნისართზე -რ სუფიქსის დართვით: აფრ „პირველი“.
რიგობითი რიცხვითი სახელი, როგორც მსაზღვრელი, პრეპოზიციურად
გამოიყენება და ბრუნებისას უცვლელია (ბრუნვის ნიშნებს საზღვრული დაირთავს), დამოუკიდებლად კი ყველა რიცხვითი სახელი საზოგადო არსებითი სახელის მსგავსად იბრუნვის.

ნაცვალსახელებში ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი ჯგუფია: პირის, ჩვენებითი და კითხვითი ჯგუფები.
პირის ნაცვალსახელებში სახელობითი და ერგატივი გაუფორმებელია –
ფუძის სახით არის წარმოდგენილი, ხოლო მოქმედებითი და გარდაქცევითი
ბრუნვის ნიშნები -რ სუფიქსით გაფორმებულ ფუძეს დაერთვის (მაგ., ს „მე“ –
მოქმ. სრჭ, გარდ. სრ).
ჩერქეზულში III პირის ნაცვალსახელი არა გვაქვს და მის ფუნქციას ჩვენებითი ნაცვალსახელი ასრულებს. ჩვენებით ნაცვალსახელთა სამი რიგი გვაქვს,
რომლებიც სიახლოვე-სიშორის თვალსაზრისით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან: მრ „ეს“, მორ „ერგ“, არ „ის“. მათი ერგატივი არქაული -შ ნიშნით იწარმოება
– მშ, მოშ, აშ; მო ქმედებითი ბრუნვა ერგატივის ფორმას ემყარება – მშჭ, მოშჭ,
აშჭ, გარდაქცევითი – სახელობითის ფორმას: მრ, მორ, არ. თუ ჩვენებითი ნაცვალსახელი მსაზღვრელის ფუნქციას ასრულებს, ის საზღვრულის წინ
დაისმის და ბრუნვათა მიხედვით არ იცვლება. კითხვით ნაცვალსახელებში, როგორც აღინიშნა, გამოხატულია ადამიანისა და ნივთის დაპირისპირება: ხ‘თ
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ადამიანს მიემართება, სდ – ნივთს. ისინი, პირის ნაცვალსახელთა მსგავსად, სახელობითსა და ერგატივს არ განარჩევენ, მოქმედებით და ვითარებით ბრუნვათა
ნიშნები კი პირდაპირ ფუძეს დაერთვის (სახ.-ერგ. ხ‘თ, სდ, მოქმ. ხ‘თჭ,
სდჭ, გარდ. ხ‘თ, სდ).
კითხვითი ნაცვალსახელები თჰაფშ „რამდენი“ და თანა „როგორი“ საზოგადო არსებითი სახელის მსგავსად იბრუნვის.

ზმნის მორფოლოგია

ჩერქეზული ენის ზმნის მორფოლოგია (სხვა აფხაზურ-ჩერქეზულ ენათა
მსგავსად) გამოირჩევა დიდი სირთულით, რასაც განაპირობებს ენაში მრავალი
ზმნური კატეგორიის არსებობა და მათი ფუნქციონირების საკმაოდ რთული
სისტემა.
ჩერქეზული ზმნა იცვლება პირის, რიცხვისა და დრო-კილოთა მიხედვით.
ჩერქეზულში წარმოდგენილია მონოპერსონალური და პოლიპერსონალური,
გარდამავალი და გარდაუვალი, დინამიკური და სტატიკური ზმნები. გვარი არ
არის ჩამოყალიბებული.
პირის ნიშნები პრეფიქსებია, რიცხვის ნიშანი – სუფიქსი. I და II პირის ნიშნები სათანადო პირის ნაცვალსახელების თანხმოვნითი ელემენტებია, რომლებსაც შეიძლება ხმოვანი ახლდეს (მხრ. რ. I პ. – ს-/ს-, II პ. – -/-; მრ. რ. I პ. – თ/თ-, II პ. – ს/ს-). გაუხმოვნებელი ვარიანტები, რომლებიც გარდამავალი
ზმნის სუბიექტსა და ირიბ ობიექტს აღნიშნავენ, მომდევნო თანხმოვნის გავლენით (რეგრესული ასიმილაციის შედეგად) ფონეტიკურად იცვლებიან (ს- > ზ-,
- > ბ-/ფ-/პ-, თ- > დ-/ტ-, ს- > ზ-/ს-).
გარდამავალი და გარდაუვალი ზმნები ერთმანეთისაგან გარჩეულია არა
მხოლოდ სემანტიკურად, არამედ – მათთან დაკავშირებული სახელების ბრუნვის ფორმით, თავად ზმნებში კი – პირის ნიშანთა განლაგებით: გარდამავალ
ზმნებში პირველ ადგილზეა პირდაპირი ობიექტის ნიშანი, შემდეგაა სუბიექტის
ნიშანი; ირიბი ობიექტის ნიშანი სამპირიან გარდამავალ ზმნებში პირდაპირი და
ირიბი ობიექტის ნიშნებს შორის დაისმის. გარდაუვალ ზმნებში პირველ ად306

გილს იკავებს სუბიექტის ნიშანი, შემდეგია ირიბი ობიექტის ნიშანი (თუ ზმნა
ორპირიანი).
ს  -ს-შ „მე შენ მიმყავხარ“ (გარდამ.)
 ს ს--შა „მე შენ მი გყავარ“

ს  ს-ჲ-ფლ‘

„მე შენ გხედავ“ (გარდაუვ.)

 ს -ჲ-ფლ‘

„შენ მე მხედავ“

ჩერქეზულის სტატიკურობის ნიშანი არ მოეპოვება, დინამიკურობის ნიშანი კი არის პრეფიქსი -, რომელიც აწმყოში პირველი და მეორე პირის ნიშანთა
შემდეგ -ს სახით წარმოგვიდგება, მესამე პირში კი მას მ-/მა- მოუცია (გ. როგავა).
ს ს-კ

თ თ-კ

 -კ

ს-კ

არ მა-კ

ახ‘რ მა-კ-ხ‘

სინქრონიული თვალსაზრისით მ-/მა- შეიძლება განვიხილოთ როგორც
პირის ნიშანი (მ. კუმახოვი).
დინამიკურობის ნიშანი მხოლოდ აწმყოში გვაქვს; სხვა დრო-კილოებში ის
არ არის წარმოდგენილი.

ზმნა მდიდარია სიტყვაწარმოებითი კატეგორიებით – გამოიყოფა კაუზატივის, ქცევის, თანაობის, საურთიერთო, საზიარო, პოტენციალისისა და უნებურობის კატეგორიები; მათი მაწარმოებლები პრეფიქსებია (მხოლოდ პოტენციალისს პრეფიქსის გვერდით სუფიქსიც აწარმოებს).
კაუზატივის კატეგორიის მაწარმოებელია პრეფიქსი ღ-/ღა-; მათი ამა თუ
იმ სახით რეალიზაცია მომდევნო მარცვლის ხმოვანზეა დამოკიდებული: თუ
მომდევნო მარცვალში  ხმოვანი გვაქვს, კაუზატივის ნიშნად ღა- გვექნება; თუ
მომდევნო ხმოვანი -ა, კაუზატივის ნიშანი ღ-ს სახით იქნება წარმოდგენილი
(მაგ., ს-ღჯ „ვაძახებინებ“, ს-ღ-ჟ „ვაჩქარებ“... კაუზატივის წარმოების შედეგად გარდაუვალი ზმნა გარდამავლად იქცევა: არ მა-კ „ის მიდის“ – აშ არ ჲ-ღაკ „ის მას აიძულებს წავიდეს“.
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თანაობის კატეგორია აღნიშნავს სუბიექტის მიერ ირიბ ობიექტთან ერთად
შესრულებულ მოქმედებას; მისი მაწარმოებელია პრეფიქსი დ-: არ აშ დ-კ „ის
მასთან ერთად მიდის“, აშ აშ არ დ-ჲ-შ „ის მასთან ერთად მიჰყავს“.

საურთიერთო კატეგორიის საშუალებით გამოიხატება ერთმანეთის მიმართ განხორციელებული მოქმედება; ამ კატეგორიას გარდაუვალ ზმნაში პრეფიქსი ზ- აწარმოებს (მაგ., ახ‘რ ზ-ფლ‘ღხ‘ „ერ თმანეთს შეხედეს“), გარდა მავალში – ზრ- (მაგ., ზრ-ხ‘ „ერთმანეთს იცნობენ“). საურთიერთო კატეგორიის წარმოებისას ხდება პირის კლება – ორპირიანი გარდამავალი ზმნა გარდაუვალად იქცევა (სამპირიანს ერთი პირი აკლდება, მაგრამ გარდამავლობა შენარჩუნებულია).

საზიარო კატეგორია აღნიშნავს მოქმედებას, რომელიც ერთობლივად ხორციელდება. ამ შემთხვევაშიც ხდება პირის კლება (მაგ., ახ‘მ არ ზდ-ი-უხ‘ღ
„მათ ის ერთად დაასრულეს“).

პოტენციალისი ჩერქეზულში ორი სახისაა: პრეფიქსული და სუფიქსური.
პრეფიქსი ჶ- აწარმოებს აღნიშნულ კატეგორიას გარდამავალი ზმნისაგან, რომელიც ხდება გარდაუვალი (მაგ., ს-ჶ-ღფ „ვერ გავაკეთე“). -ს სუფიქსით
ნაწარმოები პოტენციალისი ზმნის გარდამავლობას არ ცვლის (შდრ. აშ არ
ჭშთფ „ის მას მოკლავს“ და აშ არ ჭსშთფ „ის მას ვერ მო კლავს“).

უნებურობის კატეგორია გამოხატავს რეალური სუბიექტის უნებურ მოქმედებას. იწარმოება დინამიკურ ზმნათაგან ჭ- პრეფიქსით, გარდამავალი ზმნა
უნებურობის ფორმაში ხდება გარდაუვალი: ს არ სჭჭაღ „მე ის უნებურად
მოვკალი, შემომაკვდა“.

ჩერქეზული მდიდარია დრო-კილოებით. მათ გან ძირითადია: აწმყო, მყოფადი I და II, ნამყო სრული, ნამყო უსრული, ნამყო წინარეწარსული. აწმყოს მა308

წარმოებელი არა აქვს, ნამყო სრულს -ღ() სუ ფიქსი აწარმოებს, მყოფად I-ს – -შთ
სუფიქსი, მყოფად II-ს – -ნ, ნამყო უსრულს -შთღ, ნამყო წინარეწარსულს – -ღაღ (შდრ. შესაბამისად: სკ „მივდივარ“, სკშთ „წავალ“, სკნ „წავალ, წავალ
თუ“, სკაღ „წავედი“, სკშთღ „მი ვდიოდი“, სგკღაღ „წა ვსულვარ, დიდი
ხნის წინ წავედი“).

ბრძანებითი კილოს დადებით ფორმაში მხოლოობითი რიცხვის მეორე პირის ნიშანი იკარგება, მრავლობითი რიცხვის მეორე პირის ნიშანი კი შენარჩუნებულია, ოღონდ ამ შემთხვევაში ფუძისეული ხმოვანი რედუცირებულია: კ!
„წადი!“, სკ! „წადით!“
უარყოფით ფორმებს აწარმოებს სუფიქსი -ფ და პრეფიქსი მ-. პირ ველი
ფინიტურ ფორმებში იხმარება (მაგ., კრფ „არ მი დის“), აორისტის გარდა: ამ შემთხვევაში მ- პრეფიქსი გამოიყენება (მაგ., მთხ‘ „არ დაწერა“). ინფინიტურ
წარმოებაში უარყოფითობის გამოსახატავად მ- პრეფიქსი გვაქვს (მაგ., მკ
„არ მიდის რა“).
კითხვითი შინაარსი ფინიტურ ფორმებში -ა სუფიქსით გადმოიცემა (მაგ.,
აკა „მიდიხარ?“, მკა? „არ მიდიხარ?“); წარმოთქმას თან კითხვითი ინტონაცია ახლავს. კითხვით-დადასტურებითი სემანტიკა -ბა სუფიქსით გამოიხატება
(მაგ., კ შთბა? „ხომ წა ვა?“).

მოკლე ცნობები ჩერქეზული სინტაქსის შესახებ

ატრიბუტული სინტაგმა ჩერქეზულში წარმოგვიდგენს როგორც პრეპოზიციურ, ისე პოსტპოზიციურ წყობას. პრეპოზიციურად გვხვდება მსაზღვრელი,
თუ იგი გადმოცემულია რიგობითი რიცხვითი სახელით და ჩვენებითი ნაცვალსახელით; ზედსართავი სახელი პოსტპოზიციურად გვხვდება, ასევე – რიცხვითი სახელი (ზ-ს „ერთის“ გარდა). მსაზღვრელ-საზღვრულს შორის ბრუნვასა
და რიცხვში შეთანხმება არ ხდება: ბრუნვისა და რიცხვის ნიშნებს დაირთავს
მხოლოდ შესიტყვებაში მეორე ადგილას წარმოდგენილი კომპონენტი (მსაზღვრელი იქნება თუ საზღვრული).
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ჩერქეზულში პრედიკატული სინტაგმა ორ კონსტრუქციას წარმოგვიდგენს
– ერგატიულსა და ნომინატიურს. ამასთან, სხვა აფხაზურ-ჩერქეზულ ენათა
მსგავსად და ქართველურ ენათაგან განსხვავებით, სინტიაქსური კონსტრუქცია
არ იცვლება წინადადებაში წარმოდგენილი ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა
ცვლილებასთან ერთად. ამასთან ერთად, უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგი ზმნა ლაბიალური კონსტრუქციისა, ე. ი. კონტექსტის შესაბამისად შეიძლება გარდამავალიც იყოს გარდაუვალიც, მაგრამ ზმნაში პირის ნიშანთა განლაგება იქნება განსხვავებული.
ერგატიულ კონსტრუქციას ქმნის გარდამავალი ზმნა და მასთან შეხამებული სუბიექტი ერგატიულ ბრუნვაში და პირდაპირი ობიექტი სახელობით ბრუნვაში; შესიტყვებაში შეიძლება გვქონდეს ირიბი ობიექტიც, რომელიც ერგატიულ
ბრუნვაში იქნება წარმოდგენილი (ერგატივი ჩერქეზულში შემთავსებელია – მოთხრობითის, მიცემითისა და ზოგ სხვა ფუნქციებს ასრულებს).
ნომინატიური კონსტრუქციის შემადგენელი ელემენტებია: გარდაუვალი
ზმნა + სუბიექტი სახელობით ბრუნვაში; ზმნა-შემასმენელს შეიძლება უკავშირდებოდეს ასევე ირიბი ობიექტიც.
ზმნის გარდამავლობა-გარდაუვალობაზე, მასთან დაკავშირებული სახელების ბრუნების გარდა, როგორც უკვე აღინიშნა, პირის ნიშანთა განლაგებაც
მიუთითებს.
რთული ქვეწყობილი წინადადების ფუნქციით ჩვეულებრივ გამოიყენება
სხვადასხვა ინფინიტური კონსტრუქციები.
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