
 

 

 

 

 

 

 

აფხაზურ-ქართული 

ლექსიკონი 

 

(აფხაზური ენის კორპუსის მასალაზე 

დაყრდნობით) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლექსიკონი მომზადდა პროექტის „აფხაზური ენის დაცვა 

აფხაზთა და ქართველთა მიერ (PALAG)“ ფარგლებში, 

რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 

(USAID) დაფინანსებით განახორციელა „სამოქალაქო 

ინტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობების 

ცენტრმა“. პროექტის პარტნიორები არიან: „საქმიან 

ქალთა ასოციაცია“ (აფხაზეთი), ფრანკფურტის გოეთეს 

უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის ფაკულტეტი 

(გერმანია) და მოლდავეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(მოლდავეთი). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

абжьы́ го́ит ხმა ისმის, ხმა გამოიცემა   

а́га ზღვა  / ზღვისპირი  / სამხრეთი 

ага́га ლანდი, აჩრდილი  

а́гаҿа ზღვისპირი  

ага́з გაზი  / ნავთი  

агазе́ҭ გაზეთი  

агала́ба გალობა  

агало́ш კალოში   

агалуа́н გალავანი  

ага́н განი, სიგანე  / მხარე  

аганда́л გამდელი, გადია  / მონა  / კარისკაცი  / 

სეფექალი  

ага́нла სიგანეზე, განივად, განზე  

а́гаҧша ზღვაური, ზღვის ქარი    

агара́ სმენა, ხმის გამოცემა  

ага́ра აკვანი  

а́гара წაღება, წაყვანა  

агаранҵа́ ჩვილი ბავშვი, თოთო ბავშვი, აკვნის ბავშვი  

агарахы́ҧа შინაბერა  

ага́раҵара აკვანში ჩაწვენა, ჩაკვრა  

ага́рашәа იავნანა, ნანა, ნანინა  

ага́рхра აკვნიდან ამოყვანა  

агары́гаҽара ბარბაცი, ტორტმანი  

агача́мкра გაოცება, გაოგნება  / გაქვავება, გახევება 

агаӡа́ სულელი, ბრიყვი  

агаӡ-ҳәы́ӡ მოსულელო, ბოთე, მოშტერო 

агә(ы)хьа́агара მონატრება  

агәаа́нагара ვარაუდი, მიჩნევა  / შეხედულება, 

თვალსაზრისი, შენიშვნა  



агәа́ара გაბრაზება, გაჯავრება, გაწყრომა  

агәа́арт გულღია  / გულწრფელი  

агәаба́н ლეიბი  

агәабзи́ара ჯანმრთელობა .  

агәа́ҕ ბრაზი, სიბრაზე, ვისიმე ჯავრი  / სიძულვილი  

агәа́ҕь კურკა, თესლი  / ნიჭი, უნარი, ნიჭიერება  

а́гәаҕьра გამბედაობა  / გაბედვა  

агәаҽаны́заара სიფხიზლე, სიფრთხილე   

агәа́зҳара შთაგონება  / აღფრთოვანება, აღტაცება  

агәа́зцара სურვილი, ლტოლვა, მიზიდულობა  

агәазы́ҟаҵара წახალისება  

агәазырха́ҵара გამხნევება  

агәазырҳа́га გულის გამხარებელი   

агәа́ҟра ტანჯვა, წამება, წვალება, უბედურება  / 

გაჭირვება, სიღარიბე, სიღატაკე 

агәа́ҟры́ла გაჭირვებით, წვალებით, ვაივაგლახით, ძლივს  

агәа́кьа ღვიძლი, ახლობელი, მონათესავე  / ალალი, 

პატიოსანი, გულითადი   

агәа́л ბელტი, გორახი 

агәа́ла წყენა  

агәа́лаҟазаара გუნება, განწყობა  

агәа́лашәара მოგონება, გახსენება 

агәа́лсра მწუხარება  

агәа́м ნაგავი, ჭუჭყი / უსუფთაო, ჭუჭყიანი  

агәамбзи́ара ქეიფობა, ცუდად ყოფნა   

агәамсара́ҭ ფეთხუმი, უსუფთაო  / ფეთხუმი, უსუფთაო  

агәа́мҵ ბუზღუნა  

агәа́мҵра წუხილი  

агәа́мч ჯანი, ჯან-ღონე, მხნეობა   

агәаҧхара́ მოწონება  



агәа́ра ღობე  / ბაკი, ქართა, შემოღობილი ადგილი 

საქონლისათვის   

агәа́раанда ღობე  

агәарабжьа́ра ორღობე  

агәа́раҭа კარმიდამო  / ოჯახი   

агәа́рҧ ეზო  

агәарҧбжьа́ра ორღობე  

агәа́рҭа ჯოგი  / ფარა   

агәаҭа́ ადამიანის ხასიათი, ბუნება, თვისება  

агәа́ҭара შემჩნევა, შენიშვნა  

агәаҭе́ира წუხილი, განცდა  

агәа́хәара  2 გაფიქრება, გულში გავლება  

агәа́хәара I კმაყოფილება .  

агәаҵәа́ ღვიძლი (ორგანო)   

агәаҵәа́да უგულო, უსულგულო  / გონებაჩლუნგი, 

ჩლუნგი  

агәа́шә ჭიშკარი  

агәа́шьа სვეტი  

агәе́изада კეთილი, გულკეთილი   

агәҿы́ҕьра მოწყენა  

агәзи́ан კეთილი, გულკეთილი  / გულუბრყვილო  

агәи́л ვარდი  

а́гәнаҳа ცოდვა  / ცოდვილი  / საცოდავი, საწყალი, 

საბრალო 

агәна́ҳада უცოდველი  

агәрага́(ҩы́)  სანდო  

агәрагара́ ნდობა игәра́ иго́ит ენდობა  / რწმენა, დაჯერება  

агәра́мга გაუტანელი, უნდობელი, არასანდო  

агәҭа́ შუა  / შუაში, შუაგულში  

агәҭаны́ შუაში, შუაგულში    

агәҭы́ха დარდი, სადარდელი    



агәхы́нҳәра გულისრევა  / გულის არევა  

агәы́ გული  / შუაგული   

агәыбҕа́н საყვედური 

агәыбжьаны́тә შუათანა 

агәыбзы́ҕ ალერსიანი 

агәы́ҕра იმედი  / იმედოვნება, იმედის ქონა  

агәы́ҕьра გაბედვა  

агәы́дкылара მოხვევა, ჩახუტება, გულში ჩაკვრა  

агәы́дҵара სროლა, ტყორცნა / დაშენა 

агәыҽанра́ ფხიზლობა, სიფრთხილე  

агәы́кала გულითადად, გულწრფელად   

агәы́ла მეზობელი  

агәы́мха ცუდი, უვარგისი   

агәы́мшәа უშიშარი, გამბედავი, მამაცი  

агәы́ҩара ეჭვი, გუმანი  

агәы́ҩбара ეჭვობა, ორჭოფობა    

агәы́ҧ ჯგუფი  

агәы́р ნემსი  

агәы́рҕьара გახარება дгәы́рҕьоит უხარია, ხარობს 

агәырҩа́ დარდი 

агәырҩара́ დარდიანობა дгәырҩо́ит დარდობს    

агәыҳәҧы́ ქალის ძუძუ, მკერდი, ძუძუ-მკერდი    

агәыцхәы́ ახლობელი ნათესავი    

агәышҧы́ მკერდი, გულმკერდი    

агәы́ӡра კოცნა дигәы́ӡуеит ჰკოცნის    

а́гзаара სიგამხდრე  

агмы́г საზიზღარი, საძაგელი  

агра́  2 კლება Иа́гуп აკლია 

агра́ I ნაკლი, ნაკლოვანება 

а́гхара დაკლებაБ / გახდომა, წონაში დაკლება 

агы́гцәа ჯაგარი 



агыгшәы́г მხეცი  

а́гызмал ეშმაკი  / ეშმაკი  

агы́лара  2 სიმაღლე, ტანი  

агы́лара I დგომა дгы́лоуп დგას  / ადგომა / დადგომა, 

გაჩერება 

а́гы́руа, а́груа მეგრელი  

а́гырхара მოკლება, დანაკლულება  

агьа(а)у́р გიაური, ურჯულო  / ეშმაკი, სატანა  

а́гьагьа რგოლი  / წრე  / მრგვალი  

агьагьа́рҭа მორევი  

агьа́д გედი  

а́гьалара უსაქმურობა, უქნარობა    

агьалды́з მოუხეშავი, მოუქნელი, უშნო  / უქნარა, 

მოხეტიალე  

агьа́м(а)да უგემური  / უხეში, უზრდელი, ტუტუცი  

агьа́ма გემო  / გემოვნება  

агьангьа́ш ვერაგი  

агьаргьала́шь აყლაყუდა  

агьа́ҭа დიდი ხმალი  

а́гьежь ბორბალი, თვალი.  / მრგვალი  

а́гьежьра ბრუნვა, ტრიალი Дгьежьуе́ит ბრუნავს, 

ტრიალებს  / უკან დაბრუნება Дгьежьуе́ит უკან 

ბრუნდება  

агьежьы́га მუხლუხო  

агьы́л ვარდი  

аҕ სეტყვის მსხვილი მარცვალი, კოხი   -  

аҕаҕаҷи́а კიბორჩხალა    

аҕа́з ხაზი  / სტრიქონი  / მწკრივი, რიგი  ;  

аҕала́тҩы მოღალატე, გამცემი    

аҕала́тра ღალატი, გაცემა диҕала́тит უღალატა, გასცა   

аҕа́нџь ბოღმა    



аҕа́р ღარიბი, გაჭირვებული  / ღარიბი, 

გაჭირვებული   

аҕа́рра სიღარიბე, გაჭირვება    

аҕа́рхара გაღარიბება дҕа́рхеит გაღარიბდა   -  

аҕба გემი    

аҕәа́ҕә აპკი, აფსკი     

аҕәаза́л ყველიანი ღვეზელი  

аҕәарҕәа́л ხის კაუჭი (გიდლის ჩამოსაკიდი)   -  

аҕәа́рџьа ღორჯო    

аҕәгәа́шә ფიცრის ჭიშკარი    

а́ҕәҕәа ღონიერი, ძლიერი    

аҕәе́(и)рҵкь ჭიაყელა    

аҕәра́ ფიცარნაგი    

а́ҕәра აღვირი  

аҕәра́ҵа სარდაფი    

аҕәра́ҷа შანდალი, სასანთლე    

аҕәы́ ფიცარი  / დაფა     

аҕәы́рра ღრუტუნი, ხრუტუნი, კრუტუნი Иҕәы́руеит 

ღრუტუნებს, ხრუტუნებს, კრუტუნებს  

аҕәыцәҧы́ ნაფოტი    

аҕлам ლოქო, ღლავი     

аҕны́жәҩан ზამთრის ავდარი    

а́ҕра ჭრელი  / ფერადი     

аҕра ́ მუცლის ღრუ, სტომაქი    

аҕш ალვა, ალვისხე    

а́ҕыҕра ღრენა  

а́ҕызра ხვნეშა, ოხვრა дҕызуе́ит ხვნეშის, ოხრავს  / 

ხვეწნა, ვედრება, ღიჭინი Дҕызуе́ит იხვეწება, 

ივედრება, ღიჭინებს  

аҕырҕы́р ანჩხლი, კაპასი    

аҕырҷы́хь სუსხიანი    



а́ҕырӡ ცრემლი, კურცხალი    

аҕырӡы́хь სუსხიანი    

аҕьа́ მოშუშებული, შეხორცებული, პირშეკრული 

(იარა)   

а́ҕьа საჯიშე მამრი ცხოველი    

аҕьаз-ҕьа́з მბრწყინავი, კაშკაშა  / დიდებული, 

შთამბეჭდავი   

аҕьал-па́л ხმაური    

аҕьа́ҩ, аҕье́ҩ მამაცი, გამბედავი.  / მოწინავე, სანიმუშო, 

მისაბაძი  

аҕьара́ ჭრილობის, იარის მოშუშება, შეხორცება, 

პირის შეკვრა, მორჩენა иҕьо́ит შუშდება, 

ხორცდება, პირს იკრავს, რჩება  

а́ҕьара ნახნავი, ხნული    

аҕьарҕьала́ш თეთრუა    

а́ҕьаркра განაყოფიერება    

аҕьаркы́ра ჩანასახი    

а́ҕьасра სეტყვა    

аҕьата́ма ტაბიკი    

а́ҕьауҕьаца მოვლილი, კარგად ნაკვები (პირუტყვი)  / 

ნაზარდი, კარგად ზრდადი (მცენარე)  / 

ფიზიკურად განვითარებული (ადამ.) 

аҕьаҵәы́ҕьаҵәра წუხილი, განცდა, დარდი дҕьаҵәы́ҕьаҵәуеит 

წუხს, განიცდის, დარდობს 

аҕьа́ш მოტიტვლებული (მიწა)    

а́ҕьаӡ სპერმა, თესლი    

аҕьбжьы́ ჩხუბის ხმა, აყალმაყალი    

аҕье́ҩ-ҳәа ძლიერად, მძლავრად    

аҕьҩы́ ანჩხლი, ჭირვეული    

аҕьы ჩქარი, სწრაფი, მალი, მარდი  / ძლიერი (ქარი)  

/ გამგმირავი (მზერა)   



аҕьы́ра ჩქერი (სწრაფი დინების ადგილი მდინარეში), 

(а)-ҕьы́ра(к) დიდი ნაწილი, უმეტესობა  

аҕьы́ч ქურდი, ბაცაცა    

аҕьы́чра მოპარვა, ქურდობა дҕьы́чуеит იპარავს, 

ქურდობს  ;  

аҕьычра́х ნაქურდალი, ნაპარავი    

аҕьы́шәа სალანძღავი    

аҕьӡ ჩირქი    

ада́ ძარღვი  / მსხვილი ფესვი  

адаа́нгәара ფიცრული ღობე  

ада́ара ძალიან, მეტად    

ада́бла დამბლა  

ада́гәа ყრუ  

ада́гәахара დაყრუება дда́гәахеит დაყრუვდა    

адаҕаҷи́а კიბორჩხალა  

адаҽа́ სხვა, სხვანაირი    

адаҽазны́ სხვა დროს  

адаҽака́ла სხვანაირად, სხვაგვარად    

адаҽакы́ სხვა (ნივთი)  

адаҽа́џьара́ სხვაგან, სხვა ადგილას    

адаҽаӡәы́ სხვა (ადამიანი)   

ада́ҟьа გვერდი, ფურცელი    

адала́қь სამართებელი  

адамра́ აკლდამა  

адамы́ҕ(а)  დამღა, დაღი  

адамы́ҕркра დამღის დადება, დადაღვა. Идамы́ҕиркит 

დამღა დაადო, დადაღა =. -   

ада́ҧа დაფნა  

адара́ ისინი  

адара́кәац ვისიმე შთამომავლები, მოდგმა    

ада́рбан ვინ?  



ада́рбанзаалак ნებისმიერი ვინმე, ვინც გინდა იყოს, ვინც 

უნდა იყოს =. -   

адарды,́ адырды,́ адырдҕәы ́ თითისტარი  

адасу́, доусы́ ყოველი, თითოეული   

адау́ დევი 

адауа́р მესერი  

адау́л დოლი -  

адау́ласҩы მედოლე  

адауҳа,́ адоуҳа ́ სული  / სულიერი საწყისი  

ада́хҭа დახლი 

ада́хь საპატიო, ძვირფასი, პატივსაცემი (სტუმარი)   

ада́ц ფესვი, ძირი  

ада́ҷ ჯაჭვი  

ада́ш მყესი  

а́дгьыл მიწა, მიწაწყალი  / მხარე  

а́дгьылқәаарыхҩы მიწათმოქმედი  

а́дгьылқәаарыхра მიწათმოქმედება    

а́дгьылцәаҕәатә სახნავი მიწა  

а́дгьылҵысра მიწისძვრა   

аддәы́қәлоит მიემგზავრება  

аддәы́лигеит გარეთ გაიყვანა, გარეთ გაიტანა    

аде́исра მაჯისცემა  

адәахьа́латәи გარეთა   

адәахьтәи́ გარეთა   

адәа́ӡа ყამირი  

адәны́ҟатәи საგარეო -  

адәны́ҟатәи поли́тика საგარეო პოლიტიკა    

адәы́ მინდორი, ველი 

а́ди́дгылеит მხარი დაუჭირა    

адикәа́н დიაკონი, დიაკვანი    

ади́н სარწმუნოება, რჯული    



ади́нхамҵаҩ ურწმუნო, ურჯულო 

ади́нхаҵаҩ მორწმუნე  

ади́нхаҵара აღმსარებლობა, რწმენა    

а́дкылара მიდება иади́кылоит ადებს  / მიჭმევა, შეტანება 

иади́кылоит მიაჭმევს, შეატანს  / მიღება 

(სტუმრისა, მთხოვნელისა) диди́кылоит იღებს  

а́дныҳәалара მილოცვა и́диныхәалоит ულოცავს 

Иуды́сныҳәалоит у́мшира! გილოცავ დაბადების 

დღეს!  

адо́у დევი 

аду́ დიდი  

адуне́и სამყარო  / მსოფლიო  / წუთისოფელი 

дунеиха́ан  / თავის დღეში, არასოდეს 

адҵа́ ვალდებულება  / დავალება  

а́дҵара მიდება иа́диҵоит ადებს  / დავალება, 

დაკისრება Иа́диҵоит ავალებს, აკისრებს  / 

მიხურვა (კარ-ფანჯრისა) ы́диҵоит ხურავს  

а́дыд ქუხილი, გრგვინვა, ჭექა-ქუხილი (ბუნების 

მოვლენა)  

а́дыд-мацәыс ელვა და ქუხილი, ელჭექი    

а́дыдра ქუხილი, გრგვინვა идыдуе́ит ქუხს, გრგვინავს   

ады́р ნაცნობი -  

ады́рга ნიშანი -  

адырга́н ტაფა -  

адырганҵы́хәа ბოლოქანქალა, თოხიტარა    

адыргьла დერგი, ხალამი (რძის პროდუქტების შესანახი 

თიხის დიდი ქო- თანი) адышла́қь 

ады́рҩы მცოდნე  / წინასწარმეტყველი  

ады́рра ცოდნა Иды́руеит იცის  / მიხვედრა иды́руеит 

ხვდება  / ცნობა иды́руеит იცნობს, სცნობს  

ады́сра დაბუჟება Инапы́ ды́сит ხელი დაუბუჟდა    



адышла́қь ქარიყლაპია (თევზი) 

аева́нгелие სახარება, ევანგელე    

аерманы́ სომეხი  

а́еш კვერნა  / ციყვი  / თრითინა  

а́жа იფანი, კოპიტი    

ажа́кьа წვერი (მამაკაცისა, თხისა...)    

ажа́кьабаба წვეროსანი  / წვერგაბურდული  

ажа́кьагәымжаҵә თხაწვერა 

ажакьа́р მამლის ბიბილო    

ажа́кьашла წვერჭაღარა 

ажаҳәа ́ ნაცოხნი 

а́жаҳәара ცოხნა Ижаҳәо́ит იცოხნის, იცოხნება    

ажә ძროხა, ფური .  

ажәардәы́на შოშია 

а́жәжьы ძროხის ხორცი, საქონლის ხორცი    

а́жәзҩа ჯილეხი, ციმბირის წყლული    

а́жәкамбашь ფურკამეჩი 

а́жәла თესლი  / გვარი  / ჯიში  

а́жәлабзиа ჯიშიანი 

а́жәлантә მოგვარე 

а́жәлар ხალხი 

а́жәҩа მხარი  / ნიჩაბი, ხოფი  

а́жәҩан ცა 

ажәҩахы́р მხარი 

а́жәпа სქელი  / მრავალი, მრავალრიცხოვანი, ბევრი 

а́жәпара სისქე 

а́жәпахара გასქელება  

ажәра́ ხარშვა Ижәуе́ит იხარშება, ხარშავს    

а́жәра სმა, დალევა ижәи́т შესვა, დალია    

а́жәхьа მეწველი ძროხა    

а́жәцәеимаа ქალამანი 



а́жәҵыс მერცხალი მრ. რ. а́жәҵар, а́жәҵарақә   

ажәы́лара შეტევა, დაძგერება Дижәы́лоит უტევს, 

დაეძგერება ;  

а́жәынҭхь ზუთხი 

ажәыҩшәа́ҟьа ბეჭი 

ажәырӡы ღვია 

ажәы́тәан ძველად, წარსულში    

ажәы́тәтәи ძველი, ძველებური    

ажра́ თხრა Ижуе́ит თხრის  / ორმო, თხრილი, რუ  

ажс მაყვალი 

ажц მაყვალი 

ажы́рҭа სამარხი 

ажы́цә მოზარდი, შეღერებული    

ажь ყურძენი 

ажьа́ კურდღელი  / ბოცვერი  

ажьа́га საცდური, ცდუნება, მაცდური რამ    

ажьа́ҕь ჭაჭა (ყურძნისა)    

ажьаҕьрҩа́ მშრალი ჭაჭა (ყურძნისა)    

ажьа́кца ჟანგი  / ზედს. ჟანგიანი, დაჟანგული  

ажьа́кцара დაჟანგვა ижьа́кцоит იჟანგება    

ажьаҩы ́ მატყუარა, ცრუ    

ажьаҧа́рҟьа, ажьа́ҧшқа ბაჭია 

ажьара́ მოტყუება дижьо́ит ატყუებს 

ажьаура ́ შობადობა 

ажьаҳәа́ ურო 

ажьа́шәа, ажьы́шәа რბილობი 

ажьа́ӡа უმი ხორცი 

ажьбаа́ ლეში, მძორი .  

а́жьбаҳча ვენახი 

ажьи́(и)  მჭედელი 



ажьи́(и)ра სამჭედლო  / მჭედლობა  / ჭედვა Джьи́иуеит 

ჭედავს  

а́жьқәаҵа ვენახი 

ажьра́цәара ღვიძლი ნათესაობა    

а́жьҭаара́ რთველი 

а́жьҭаара́(мза)  ოქტომბერი 

ажьҵаа́ შაშხი, ლორი .  

ажьцәа́ ფურთხი, ნაფურთხი  / ნახველი  

ажьы ́ ხორცი 

ажьы́мдыр ცხიმოვანა, ხორცმეტი    

ажьымжәа́ მტევანი (ყურძნისა)    

ажьы́млага მჭლე ხორცი 

ажьынҵәры მოცვი 

ажьырӡы́ ყურძნის წვენი  / ხილის წვენი  

ажьы́шәа კუნთი 

аз ნაღველი (ორგანო)  

аза́аигәахара დაახლოება, მიახლოება  

аза́га საწყაო, ასაწყავი ჭურჭელი, საზომი  

азакәа́н კანონი   

азакәа́ндара უკანონობა   

азакәанҧҵа́ра კანონმდებლობა  

азакәа́нтәра დაკანონება  

азалы́мдара უსამართლობა  / უბედურება   

а́замана მშვენიერი, კარგი, კეთილი   

азанаа́ҭ ხელობა, პროფესია    

а́зарал ზარალი   

а́заҵә ერთადერთი (ნივთი)  / მარტოხელა, ეული   

азгәа́ара გაჯავრება, გაბრაზება, გაწყრომა  

ази́н უფლება, ნება   

ази́ндара უუფლებობა  

а́зқәа ზურგი  



а́зна სავსე   

азны́ҟәара ვინმესადმი მოპყრობა, მოქცევა  

азҩа́ ჭირი, სნეულება, სნება   

азхара́ საკმარისი, საკმაო, სამყოფი  / ყოფნა  

азхәы́цра რამის მოფიქრება, რამეზე დაფიქრება  

азҵаара́ შეკითხვა диа́зҵаа́уеит ეკითხება  / მოკითხვა  

азҵаа́ра შეკითხვა, საკითხი  

азы́ -თვის   

азы́ҟаҵара რისთვისმე ვისიმე მომზადება  

азыҧшра́ მოცდა, დალოდება  

азы́разра თანხმობა дазы́разуп თანახმაა, ეთანხმება   

азы́разхара დათანხმება дазы́разхеит დაეთანხმა    

азырхара́ კმარება, მყოფინება, დაჯერება  

азы́ҵҟьара მივარდნა, ცემა, დატაკება, დაძგერება  

азы́цҳара შეთვლა, შეტყობინება  

азы́ӡырҩра რამისთვისმოსმენა, დაყურება; ვინმესთვის 

დაჯერება, გაგონება 

аиа́аира ვინმეზე გამარჯვება, ვისიმე დაძლევა, მორევა, 

დამარცხება, დაჯაბნა.Диаа́иуеит მასზე 

იმარჯვებს, (და) სძლევს, (მო)ერევა, ამარცხებს, 

ჯაბნის =  

а́иагара სხვა მხარეს გადატანა, გადაყვანა. И́еигоит სხვა 

მხარეს გადააქვს, გადაჰყავს    

аиа́р(ҭ)а ლოგინი, ქვეშაგები    

аиара́ წოლა Дио́уп წევს  / დაწოლა  

аиара́ иреиҳаӡо́у უდიდესი  / უმაღლესი  / უზენაესი   

а́иасра გადასვლა, გავლა, ჩავლა Ди́асуеит გადადის, 

გაივლის, ჩაივლის   

а́иаҳәшьа და   

а́иаҳәшьаҧа დისწული ვაჟი     

а́иаҳәшьаҧҳа დისწული ქალი     



а́иаҵәа  2 მწვანე  / ლურჯი   

а́иаҵәа I ვარსკვლავი   

аиа́ша სწორი, პირდაპირი  / მართალი, ჭეშმარიტი  / 

ალალი, ალალმართალი  / სიმართლე, 

ჭეშმარიტება  

а́иашьа ძმა   

а́иашьеиҧа ძმისწული ვაჟი    

а́иашьеиҧҳа ძმისწული ქალი    

аира́ დაბადება Дии́т დაიბადა    

аи́рамш დაბადების დღე     

аисы́р ისლი   

акааме́ҭ მეორედ მოსვლა  / საშინელება   

аҟаара ყვირილი, დაყვირება дҟаауе́ит ყვირის  / 

ღმუილი, ზმუილი, ბღავილი, კიკინი, 

ყროყინი, ყიყინი, ყივილი иҟаауе́ит ღმუის, 

ზმუის, ბღავის, კიკინებს, ყროყინებს, ყიყინებს, 

ყივის  

аҟа́б გოგრა    

ака́ба ახალუხი   

аҟа́гәа ჩლუნგი, დაჩლუნგებული, ბლაგვი, 

დაბლაგვებული   

ака́ҕьцәара გადაფურთხება дка́ҕьцәоит აფურთხებს    

ака́жьра წაქცევა дка́ижьуеит აქცევს  / დაგდება, 

გადაგდება дка́ижьуеит აგდებს  / მიტოვება, 

თავის დანებება дка́ижьуеит სტოვებს, თავს 

ანებებს  ლექსიკონი  [4500-მდე  

ака́жьцәара გადაფურთხება Дка́жьцәоит აფურთხებს    

аҟа́за ოსტატი, ხელოსანი  / ხელოვანი  -  

а́ҟазаара ყოფნა, არსებობა ды́ҟоуп არის, არსებობს    

аҟа́зара ოსტატობა, ხელოსნობა  / ხელოვნება   

аҟазау́ҭ ჰაზავათი (წმინდად გამოცხადებული ომი 

ურჯულოთა წინააღმდეგ)  



аҟазшьа́ ხასიათი, ნირი, თვისება    

а́ҟаима́ҭ კარგი, მშვენიერი, შესანიშნავი   -  

акака́л მარცვალი  / სათესლე ჯირკვალი  / საუზმე   

акака́лкра საუზმობა, წასაუზმება Кака́л икуе́ит საუზმობს  

;  

акака́н დარჩეული კაკალი, ნიგოზი    

а́ҟаҟара ღეჭვა, ცოხნა иҟаҟо́ит ღეჭავს, ცოხნის    

а́какаҷ მინდვრის ყვავილი  / მძივი  / არაყის ჯაჭვი   

а́ҟала მწიფე    

акала́м ლერწამი  / შიბაქი  / კალამი  / რიკული   

а́ҟалара ყოფნა дҟа́лоит იქნება  / მოხდენა иҟа́лоит 

მოხდება  / გახდომა, გადაქცევა дҟа́лоит 

გახდება, გადაიქცევა  / ნაყოფის გამოღება, 

შემოსვლა, დამწიფება иҟа́леит ნაყოფი  

акала́ҭ გოდორი   

акалаҷкәы́р პატარა კალათი    

акалма́ҳа კალმახი   

ака́лҭ კალთა   

аҟа́ма ხანჯალი, ყამა, სატევარი    

акамба́шь კამეჩი   

а́ҟамла დაუმწიფებელი, შემოუსვლელი   -  

аҟамчхәы́ მათრახის ტარი    

аҟамчы́ მათრახი    

ака́н ჭორფლი   

аҟанды́л ბადრიჯანი    

аканҵаҵы́ра, аканҵыҵы́ра მეჭეჭი   

аҟа́нҷ(хәац)  ყაჭის ჭია, აბრეშუმის ჭია    

а́канӡара ჭკნობა иканӡо́ит ჭკნება 

а́капан წონა  / საწყაო   

а́капанга სასწორი  

а́капанра აწონა Икапа́нуеит წონის  



акаҧсара́ ცვენა икаҧсо́ит ცვივა  / დაყრა ика́иҧсоит ყრის  

/ დაპნევა ика́иҧсоит აპნევს   

акаҧхара́ ნათება икаҧхо́ит ანათებს  

а́ҟаҧшь წითელი    

аҟарлы́ш, аҟармы́ш გაუმაძღარი, ღორმუცელა    

аҟарма́ სვია (მცენარე)    

аҟармаҵы́с ბულბული    

аҟарма́ш ისლი    

акарто́ш კარტოფილი   

акаруа́ҭ საწოლი 

аҟару́л ყარაული, დარაჯი    

аҟаршо́ура პაპანაქება, გაგანია სიცხე   -  

аҟаршы ღაჟო (ფრინველი)    

аҟаса́б ყასაბი  

акаса́ҧ ყასაბი   

акасы́ თავსაფარი   

акаҭәара́ დაღვრა, გადაქცევა ика́иҭәоит ღვრის, აქცევს   

аҟауа́р ყავარი    

ака́ҳара დაცემა, წაქცევა, დავარდნა Ика́ҳауеит ეცემა, 

იქცევა, წაიქცევა, დავარდება    

акаҳуа ́ ყავა   

акацара́ გარეკვა Ика́ицоит მირეკავს, მიერეკება   

а́ҟаҵара კეთება, გაკეთება иҟаиҵо́ит აკეთებს    

акаҷбе́и დანაყილი ნიგვზის ურწყული  / ძუნწი, 

წუწურაქი   

акашәара́ მსუბუქი საგნის დავარდნა Икашәо́ит ვარდება   

ака́шь ფაფა   

акеике́ира კამკამი икеике́иуеит კამკამებს  

акҿыҩра́ ქვეშაგები  / ქვეშაგების დასაწყობი კუთხე  ;  

аҟә(а)ра́ан ყვავი    

аҟә(ы)ба́р ყვიბარი, ქოცო, პატარა ქვევრი   -  



аҟәа́ მათრობელა თაფლი    

а́кәа უბე  

а́ҟәа მყაყე წყალი, დამყაყებული წყალი   -  

а́кәабара ვისიმე დაბანა дылкәабо́ит ბანს, აბანავებს   

а́кәабарҭа საბანაო ადგილი  

акәа́бз სავნებო, კლიტორი  

аҟәаҕа ́ ტყვე, მოტაცებული ადამიანი   -  

аҟәада́ სასჯელი    

аҟәа́да ბევრი სისხლი     

аҟәа́жә ბუთხუზა, პუტკუნა    

аҟәа́з მსხვილი, დიდრონი    

акәа́за  2 ნაყოფიერი (მიწა)  / ყამირის მიწა   

акәа́за I ია  

аҟәа́ҟәа ზურგი    

акәа́кәышь ინდაური  

акәа́кь(ҭа)  კუთხე შენობაში, კუნჭული  

аҟәалми́ҭа პიტნა    

акәа́мҧа მკვახე, უმწიფარი (ხილი)  

аҟәа́нда თბილი    

акәа́нҷ(а)  კოჭა (ძაფისა)  

акәа́ра ღელე  

аҟәара́ რიყე  

аҟәара́ҕ ქამანდი    

аҟәара́ҟәанҽа აიწონადაიწონა    

аҟәараса́ გვრიტი    

аҟәа́рдә ჯორკო, კველა, დაბალი სკამი   -  

акәа́рма წვეთი, ცვარი   

акәа́рра თოხარიკი, თოხარიკით სირბილი  / икәа́руеит 

მითოხარიკობს, თოხარიკით მირბის   

аҟәа́ртәра სახსარი    

аҟәа́рҭ კრუხი    



аҟәары́л ყვერული (დაკოდილი მამალი)   -  

акәа́сқьа ოდა, ოდასახლი   

акәа́фҭа კოფთა   

акәа́ха მკვახე ტყემლის საწებელი    

а́кәаҳара მოზელა илкәаҳа́уеит ზელს  / ტკეპნა, ქელვა, 

თელვა икәаҳа́уеит ტკეპნის, ქელავს, თელას   

акәа́ц ხორცი (დაკლული საქონლისა და 

ფრინველისა)   

акәа́цаӡа უმი ხორცი 

акәа́цжәы მოხარშული ხორცი  

аҟәа́ҵра თავის განებება, მოშორება, ჩამოცილება, 

შეშვება  

а́кәашара ცეკვა Дкәашо́ит ცეკვავს  

аҟәба́с ლანჩა    

аҟәҟәа́ ქედი (მთებისა) 

акәты́ ქათამი  

акәҷы́шь წიწილი  

аҟәџьа́л ყუჯელი, ყურიანი ქოთანი    

а́ҟәша განყოფილება  

а́кәшамы́кәша ირგვლივ, გარშემო  

а́кәшара ირგვლივ შემოვლა, თავის დავლა да́кәшоит 

ირგვლივ უვლის, თავს დაუვლის 

акәы́ба კუბო   

акәыбры́ კოღო   

аҟәы́бҷа წესრიგიანი, აკურატული    

аҟәы́ҕа ჭკვიანი, ბრძენი, გონიერი    

аҟәы́д ლობიო 

аҟәыдкали́а პარკი ლობიო, მწვანე ლობიო    

акәыкәбаа́ სოკო  

акәыкәы́ გუგული   

акәыкәы́мдра ბუჩქი, ჩირგვი  



акәымжәы́ ჩოხა   

акәымпы́л მრგვალი   

аҟәымшәы́шә ფაფუკი, ნაზი, ძალზე რბილი    

аҟәындҟәы́ндра, аҟәындшәы́ндра ბურტყუნი, დუდუნი, ბუტბუტი  

акәы́нҭхә კუთხე, კუნჭული   

акәырба́н მსხვერპლი, ზვარაკი c 

аҟәырҟа́н ყურანი    

акәырма́ ყაურმა  

акәы́рҷыжь ურიკა   

акәыршара́ გარს შემოვლება Иакәиршо́ит გარს ავლებს  / 

შემოხვევა иакәиршо́ит ახვევს   

акәытры́бга მელ(ი)ა  

акәытҵа́ра საქათმე  

акәытҵа́рҭа ქათმის საბუდარი  

акәы́уа კუ   

аҟәыҵәа́ მდინარის ტოტი    

аҟәы́ҵра შეწყვეტა, თავის განებება, ხელის აღება, 

მიტოვება. даҟәы́ҵуеит წყვეტს, თავს ანებებს, 

ხელს იღებს, სტოვებს 

аҟәыҷра́ ჭმუჭნა  

аҟәы́ш ჭკვიანი, ბრძენი, გონიერი    

акна́ҳара ჩამოკიდება, დაკიდება Икна́иҳауеит ჰკიდებს  / 

ჩამოხრჩობა Дыкна́рҳаит ჩამოახრჩვეს  

аҟны́ თანდ. -თან, -ში    

акны́хра ჩამოხსნა икни́хуеит ხსნის   

акра́ დაჭერა, დაკავება ику́п უჭირავს, უკავია икуе́ит 

იჭერს, იკავებს  / ცეცხლის მოკიდება, ანთება 

иакуе́ит ეკიდება, ინთება.  / შეპყრობა дикуе́ит 

იპყრობს  / დახურვა,  

акры́фара ჭამა Крифо́ит ჭამს   

акры́фарҭа სასადილო  



а́кшара რქენა, რჩოლა икшо́ит ირქინება, ირჩოლება  / 

დარტყმა, ჩარტყმა икшо́ит არტყამს 

аҟы́баҩ ნიჭი    

акы́ҕәрá ჭურჭლის თარო  / საკუჭნაო  / ტაბლა  / კიჩო 

(გემისა)   

акы́дгылара მიყრდნობა, მიყუდება Дкы́дгылоит ეყრდნობა, 

ეყუდება.  / გზად შევლა, გადახვევა. 

Дкы́дгылоит გზად შეივლის, გადაუხვევს    

акы́дҵара დაკიდება икы́диҵоит ჰკიდებს  / გაკვრა 

Икы́диҵоит აკრავს  / გარტყმა, ჩარტყმა 

Икы́диҵоит ურტყამს   

аҟы́з ბატი    

акы́ка ძუძუ   

акы́кахш დედის რძე  

акы́кмацә ძუძუსთავი, კერტი 

акы́ла კონა   

акы́лдара გაყრა, რამეში გატარება (ძაფისა, მავთულისა...) 

икы́лидоит უყრის, ატარებს  

акы́лжәара  2 გახევა, გაგლეჯა, გასკდომა икы́лижәоит იხევა, 

იგლიჯება, სკდება  

акы́лжәара I შემტვრევა икы́лижәеит შეამტვრია  

акы́лҧшра შეჭვრეტა, შეჭყეტა Дкы́лҧшуеит შიგ 

იჭვრიტება, იჭყიტება  / საიდანმე გამოხედვა, 

გამოჭვრეტა, გამოჭყეტა Дкы́лҧшуеит იხედება, 

გარეთ იჭვრიტება, იჭყიტება 

акы́лсра გაძრომა, შეძვრომა дкы́лсуеит ძვრება  / სითხის 

გადენა, გასვლა икы́лсуеит გასდის, გაედინება  / 

სადმე გამოცხადება Дкы́лсуеит ცხადდება  

акы́лҳара ხვრელი, ნახვრეტი   

акы́лҵәара გახვრეტა, გაბურღვა Икы́лҵәоит 

იხვრიტებაИкы́лиҵәоит ხვრეტს, ბურღავს   

аҟы́ра საპნის ნაჭერი 



аҟырҟы́ ყელი  / ხორხი  / ყანყრატო  / საყლაპავი მილი  

акы́ц კეცი  / კრამიტი  / თუჯის ტაფა   

акыҷы́ра ნაოჭი   

акь(а)а́ц დაჭერობანა  

аҟь(а)ҵәы ́ ობიანი, დაობებული, ობმოკიდებული, 

ობმოდებული   

аҟь(а)ҵәы́ра მოლიპული    

а́кьа შევარდენი  

акьа́асра წივილი, წიკვინი, ჭყიპინი Дкьа́асуеит წივის, 

წიკვინებს, ჭყიპინებს  

акьа́гәа მოკლე   

аҟьа́ҟьа ბრტყელი  / ფართო, ვრცელი   

а́кьа́кьа მაგარი  / ხმელი  / უგულო, გულქვა   

аҟьа́ҟьара სიბრტყე  / ვაკე, დაბლობი   

аҟьа́ла გზაკვალარეული, გზადაბნეული  / მაწანწალა, 

მოხეტიალე 2012. -  

аҟьа́лаҧа́ла უსახლკარო, მაწანწალა    

аҟьа́лара გზის დაბნევა, გზა-კვალის არევა, გზის 

დაკარგვა Дҟьа́лоит გზა ებნევა, გზა-კვალი 

ერევა, გზას კარგავს  

аҟьамса́р ნაგავი    

а́кьан კელაპტარი  / უტოტო ხე  / სამიზნე   

аҟьанта́з შიშველი, ტიტველი    

акьа́нҷ კენჭი (წილის საყრელი)  / კენჭაობა   

акьа́нҷҭаҧсара კენჭისყრა   

а́кьанџьа თოჯინა  

аҟьа́ҧс ბრტყელი, არაღრმა (თეფში)    

аҟьара́ ქნევა, გაქნევა, მოქნევა иҟьо́ит იქნევს    

акьа́рда მძიმე (სასვენი ნიშანი)  

акьа́са ნაგვიანევი (მოსავალი, ხილი...)  

акьа́т კეტი, ხალა  



аҟьата́ თხელი, წყლიანი 

аҟьатҟьа́т ღომის გასაკეთებლად მდუღარე ღერღილიანი 

წყალი   

а́кьаткьатара კენწერო (ხისა) акьа́ҭара I  / ჩაქრობა икьа́ҭоит 

ქრება   

аҟьатҟьа́тра თუხთუხი  

аҟьатма́гә ძალიან თხელი, წყალწყალა    

акьа́хь კეხი (ხის უნაგირი) 

аҟьа́ш მოტიტვლებული ადგილი.    

аҟьа́шра მოტვლეპილი, მოტიტვლებული ადგილი  / 

მელოტი თავი   

а́ҟьашь ჭუჭყიანი, დასვრილი, ბინძური   -  

а́ҟьашьра გაჭუჭყიანება, დასვრა, 

გაბინძურებაиҟьашьуе́ит ჭუჭყიანდება, 

ისვრება, ბინძურდება  / Иҟьашьуе́ит 

აჭუჭყიანებს, სვრის, აბინძურებს 

аҟьиа́р ჩოჩიალა ურემი  / ყევარი  -  

акьынты́жә ძონძი, კონკი, ჩვარი  

акьынты́р კიტრი 

акьыркьы́рра5 ჭიხვინი, ხვიხვინი Икьыркьы́руеит ჭიხვინებს, 

ხვიხვინებს   

ақаба́да დაჩაჩანაკებული, ჩაჩანაკი, ძალიან ბებერი  / 

ბრიყვი, გამოჩერჩეტებული, ჩერჩეტი   

а́қабла უშობელი    

ақада́қьҩы მოლაყბე, ყბედი, ტლიკინა    

ақада́қьра ლაყბობა, ყბედობა, ტლიკინი дқада́қьуеит 

ლაყბობს, ყბედობს, ტლიკინებს  

а́қалақь ქალაქი    

а́қалақьуаҩ მოქალაქე, ქალაქის მცხოვრები 

ақалмы́шь ფელამუში    

ақалҧа́д, ақылҧа́д წინდა    



а́қамса, ақамсҳәы́џь ბანჯგვლიანი  / ბრიყვი, ხეპრე, შეუგნებელი  / 

ფეთხუმი, აბრანძულდაბრანძულად ჩაცმული   

ақамфафы́л, ақымфафы́л ხუჭუჭა, თმახუჭუჭა    

ақамы́з გრძელი (თმა, ნაწნავი)    

ақа́руа ქარვა    

ақа́т ქაფი    

ақды́ მორი, ჯირკი     

а́қә(ы)сра რამეზე გადავლა, გადასვლა ды́қә(ы)суеит 

გადაივლის, გადადის, გაივლის  

а́қә(ы)ҵра გადმოსვლა, ჩამოსვლა да́қә(ы)ҵуеит 

გადმოდის, ჩამოდის  / გზას გადგომა 

ды́қә(ы)ҵуеит გზას გაუდგება, მიემართება, წავა  

ақәа́ წვიმა    

ақәа́б ქვაბი    

ақәаршҩы́ კოკისპირული, თავსხმა წვიმა, ღვართქაფი, 

თქეში   

ақәаса́б არჩვი    

а́қәгылара რამეზე დადგომა, შედგომა ды́қәгылоит ზედ 

დგება  / სცენაზე, ტრიბუნაზე სიტყვით 

გამოსვლა Ды́қәгылоит გამოდის  

а́қәҿыҭра დაძახება, მიძახება и́қәҿиҭит მიაძახა, დაუძახა   

а́қәзаара ქვეყნად არსებობა ды́қәуп არის, არსებობს, 

ცხოვრობს  / რამეზე ყოფნა Ды́қәуп ზედ არის, 

იმყოფება   

а́қәиара რაიმეზე წოლა ды́́қәиоуп ზედ წევს, აწევს  / 

რამეზე დაწოლა ды́қәиоит ზედ წვება, აწვება   

а́қәиҭтәра ნებართვის, უფლების მიცემა, ნების დართვა 

Да́қәиҭитәуеит ნებას აძლევს, უფლებას აძლევს, 

ნებას რთავს  / გათავისუფლება да́қәиҭитәуеит 

ათავისუფლებს  / ნებართვა, უფლება  

а́қәла ტოლი, ტოლა, თანატოლი  / ტოლ-ამხანაგი    

а́қәмақарра ვინმეს დამუქრება Ди́қәмақаруеит ემუქრება   



ақәнага́а სარგო, რაც ერგება, მისაგებელი, კუთვნილი   

а́қәнага́ла ჯეროვნად, სათანადოდ, დამსახურებისამებრ  

/ რიგიანად, წესიერად, წესისამებრ   

а́қәнагара  2 აღნიშვნა, მნიშვნელობის ქონა Иа́қәнагоит 

ნიშნავს, აღნიშნავს   

а́қәнагара I რგება, ხვდომა и́қәнагоит ერგება, ხვდება   

а́қәҧаҩы მოჭიდავე  / მებრძოლი     

а́қәҧара ჭიდაობა ды́қәҧоит ჭიდაობს  / ბრძოლა 

Ды́қәҧоит იბრძვის  / შეჭიდება Диа́қәҧоит 

ეჭიდება, ეჭიდავება.  / შებრძოლება диа́қәҧоит 

ებრძვის  ლექსიკონი 

ақәра́ დაფიცება Дқәыуе́ит იფიცებს    

а́қәра ასაკი, ხანი, ხნოვანება, წლოვანება   -  

а́қәранамӡа არასრულწლოვანი    

а́қәранаӡа სრულასაკოვანი, სრულწლოვანი   -  

а́қәтәара ზედ ჯდომა ды́қәтәоуп ზედ ზის, აზის  / ზედ 

დაჯდომა ды́қәтәоит ზედ ჯდება, აჯდება   

а́қәхара ზედ გარჩენა и́қәхоит ზედ (გა)რჩება  / 

გადარჩენა Ды́қәхеит გადარჩა  

а́қәҵара ზედ დადება, შემოდება И́қәиҵоит ზედ ადებს, 

შემოდებს  / დახურვა, გადაფარება и́қәиҵоит 

იხურავს, ახურავს, იფარებს, აფარებს.  / ქარგვა 

И́қәылҵоит ქარგავს 

а́қәшаҳаҭра თანხმობა да́қәшаҳаҭуп თანახმაა 

а́қәшаҳаҭхара დათანხმება Да́қәшаҳаҭхоит ეთანხმება, 

თანხმდება  ;  

а́қәшәара მოხვედრა иа́қәшәоит (მო)ხვდება  / შეხვედრა, 

შეყრა иа́қәшәоит შეხვდება, შეეყრება  / 

შეხვდომა, რგება и́қәшәоит შეხვდება, ერგება.  / 

შემთხვევა, დამართება да́қәшәоит  

а́қәыкра მიშვერა, მითითება и́қәикуеит უშვერს, 

უთითებს  / დამიზნება и́қәикуеит უმიზნებს  / 



წასწრება, ზედ დაჭერა Да́қәикуеит წაასწრებს, 

წაიჭერს  

а́қәылаҩы თავდამსხმელი, მოთარეშე, მძარცველი     

ақәы́лара თავდასხმა, შესევა, მოთარეშება, გაძარცვა 

ди́қәылоит თავს ესხმის, შეესევა, მოითარეშებს, 

გაძარცვავს  

а́қәылара რამეზე ასვლა, აცოცება, ახოხება, აძვრომა 

Ды́қәлоит ადის, მიცოცავს, მიხოხავს, მიძვრება  

/ გზას გადგომა а́мҩа ды́қәылт გზას გაუდგა  

а́қәыҧсара ზედ დაყრა, მობნევა Иа́қәиҧсоит ზედ 

(მო)აყრის, (მო) აბნევს  / კანზე გამოყრა 

и́қәнаҧсоит კანზე (გამო) აყრის  

ақәыҧсы́чҳара ამოოხვრა, ამოხვნეშა Дқәыҧсы́чҳауеит ოხრავს, 

ამოიოხრებს, ხვნეშის, ამოიხვნეშებს  

а́қәыҧш მოზარდი, ნორჩი    

ақәыҧшы́лара ზედაპირი    

а́қәыргәыҕра დაპირება, შეპირება Да́қәиргәыҕуеит ჰპირდება   

а́қәыргылара ზედ დადგმა, შემოდგმა И́қәиргылоит ზედ 

დგამს, შემოდგამს  / საკითხის დაყენება, 

წამოჭრა, დასმა и́қәиргылоит (წამო)აყე-ნებს, 

წამოჭრის, დასვამს  

а́қәыртәара რამეზე შესმა, დასმა Да́қәиртәоит სვამს, 

შესვამს, დასვამს  

а́қәыршаҳаҭра რამეზე ძალით დათანხმება да́қәиршаҳаҭуеит 

ძალით (და)ითანხმებს 

а́қәыршә საწოლის გადასაფარებელი  / სუფრა  -  

а́қәыршәара მოხვედრება, მორტყმა, გარტყმა иа́қәиршәоит 

(მო)ახვედრებს, (მო)არტყამს, (გა)არტყამს  / 

დამთხვევა иа́қәиршәоит (და)ამთხვევს  

а́қәыршәра გადაფარება, წახურვა Иа́қәиршәуеит 

(გადა)აფარებს, (წა)ახურავს  / ზედ შეგდება 

и́қәиршәуеит ზედ (შე)აგდებს  



а́қәыхәлара შემოღამება и́қәыхәлоит შემოაღამდება     

а́қәыхра აღება, გადმოღება и́қәихуеит (გადმო)იღებს  / 

მოსპობა, განადგურება, მიწის პირისაგანაღგვა 

И́қәихуеит სპობს, ანადგურებს, მიწის 

პირისაგან აღგვის  

а́қәыццышәаара გადაბუგვა, გადაწვა, დაფერფლვა 

и́қәыццышәаауеит (გადა)ბუგავს, (გადა)წვავს, 

(და)ფერფლავს 

ақәы́џьма მგელი    

а́қәӡаара ამოწყდომა, ამოხოცვა, გადაშენება Иы́қәӡааит 

ამოწყდნენ, ამოიხოცნენ, გადაშენდნენ  

ақы́рҭбызшәа, ақы́рҭшәа   ქართული ენა 

ақы́рҭуа ქართველი მრ. რ. ақы́рҭцәа, ақы́рҭқәа  

ақы́рҭуа бызшәа́ ქართული ენა, ქართული მეტყველება   -  

ақы́рц ქერცლი  / ქერტლი     

ақы́ҭа სოფელი    

ақыҭанха́мҩа, ақы́ҭанхара სოფლის მეურნეობა    

ақы́ҭауаҩ სოფლელი    

ақыџықы́џьра ცახცახი, კანკალი, თრთოლა дкыџьқы́џьуеит 

ცახცახებს, კანკალებს, თრთის  

ақьаа́д ქაღალდი    

ақьаадҧа́ра ქაღალდის ფული    

ақьаафы́р ქაფირი, გიაური, ურჯულო  / რჯულის 

მოღალატე  / წყეული  / ურცხვი, უსირცხვილო, 

უნამუსო, უსინდისო  

ақьа́бз წესი, წეს-ჩვეულება, ადათი, ტრადიცია   -  

ақьаҕьари́а მაჭანკალი, მაშვალი, მარებელი   -  

ақьазо́у უსაქმური, უქნარა, მაწანწალა   -  

ақьа́ла კარავი  

ақьалмы́т, ақьармы́т აგური    

ақьамса́ კუჭი (მცოხნელი ცხოველისა)   -  



ақьамса́ҷ პარკუჭი (გულისა)    

ақьамҭа,́ ақьаҧҭа პარტახი, ნამოსახლარი    

ақьанцы́ц, ақьынцы́ц განებივრებული, ნებიერი    

ақьа́р ქერი (მცენარე)  / მოგება, ხეირი, სარგებლობა   

ақьара́нџь(ы́)  მოჯამაგირე    

ақьаса ქისა    

ақьа́ф ქეიფი  / გუნება, განწყობა  -  

ақьа́фура ქეიფის გაწევა, განცხრომაში, ნეტარებაში 

ყოფნა Қьаф иуе́ит ქეიფობს, ქეიფს ეწევა; 

განცხრომაშია, ნეტარებს  

ақьафы́на ტილო, ტილოს ქსოვილი    

ақьаҳиа ́ მოურავი  / მწყემსების უფროსი (თავადის 

კარზე)   

а́қьача́қь ლაზღანდარა, მასხარა, ხუმარა    

ақьнысҭа,́ ақьынсҭа  ́ქინძისთავი    

ақьра́ კვნესა, ოხვრა дықьуе́ит კვნესის, ოხრავს  / 

ხვნეშა, კრუსუნი дықьуе́ит ხვნეშის, კრუსუნებს   

ақьҭа́ҧ ქითაბი, მაჰმადიანთა რელიგიური წიგნი    

а́қьызқьызра ქვითინი, გულამოსკვნით ტირილი 

дқьызқьы́зуеит ქვითინებს, გულამოსკვნით 

ტირის  

ақьы́нқь განებივრებული, ნებიერი 

ақьы́ҧш მშვიდი, წყნარი, მორჩილი    

ақьыҧшы́т გულუბრყვილო     

ақьы́ра ქირა Қьы́рса     

ақьырсиа́н ქრისტიანი    

ақьырсиа́нра ქრისტიანობა     

ақьы́шә ბაგე, ტუჩი  / დინგი     

ал მურყანი, თხმელა    

а́л(ы)ҧха წყალობა   

ала́ ძაღლი   



а́ла თვალი   

алаба́ ჯოხი   

а́лабҿаба́ თვალნათლივ, ცხადად, აშკარად, ნამდვილად, 

თვალსაჩინოდ   

а́лабжьыш ცრემლი, კურცხალი    

а́лагалара რამეში შეტანა, შეყვანა А́леигалоит შეაქვს, 

дылеига́лоит შეჰყავს  / ჩათრევა далеига́лоит 

(ჩა)ითრევს   

ала́гара ჩამოტანა иле́игоит ჩამოაქვს  / შიგ შეტანა, 

შეყვანა иле́игоит შეაქვს, შეჰყავს  -  

а́лагара  2 დაფქვა илаго́ит ფქვავს    

а́лагара I დაწყება, საქმეს შედგომა Да́лагоит იწყებს, 

შეუდგება   

алагьа́н ტაშტი   

а́лаҕырӡ ცრემლი, კურცხალი    

а́лаҕьа დაღმა   

алаҕьа́ра ციცაბო ფერდობი, თავდაღმართი   

а́лада ქვემო, ქვემოთ.  / სამხრეთი   

а́ладара დაღმართი   

аладахьы́ ქვემოთ, ქვემოთკენ    

а́лаҟә დაბალი დაბალი   

а́лаҟәра დახრა, დაბლა დაშვება, დაწევა. илаҟәуе́ит 

იხრება, ეშვება, (და)იწევს 

а́лаҟәра  2 დაბლობი   

а́лакҩакра ყოყმანი, ჭოჭმანი, ორჭოფობა. Длакҩа́куеит 

ყოყმანობს, ჭოჭმანობს, ორჭოფობს   

алакҭа́ თვალბუდე, თვალის ღრმული.  / პირისახე, 

სახე.  / გამომეტყველება   

а́лакьысра შეხება, მიკარება. да́лакьысуеит ეხება, ეკარება  ;  

алала́ ირაო, გზააბნეული საქონელი   



а́лалара რამეში შესვლა. иа́лалоит შედის.  / შესობა, 

შერჭობა. иа́лалоит ესობა, ერჭობა.  / მდინარის 

შერთვა. Иа́лалоит ერთვის    

а́ламыс ნამუსი, სინდისი  

а́ламысда უნამუსო, უსინდისო    

а́лаҩра ამბის, ხმის გავრცელება. Иры́лаҩуеит 

ვრცელდება  ;  

а́лаҧш მზერა, მხედველობა.  / თვალი, ავი თვალი   

а́лаҧшкра თვალის ცემა, გათვალვა, დათარსვა. а́лаҧш 

ики́т თვალი ეცა, გაითვალა, დაითარსა   

алаҧшра́ ამორჩევა. длаҧшуе́ит (ამო)არჩევს   

а́лаҧшра დაკვირვება. да́лаҧшуеит აკვირდება   

алара́ ის (ქალი)   

а́лас მსუბუქი, მჩატე.  / სწრაფი, ჩქარი, მარდი  ;  

а́ласа მატყლი   

аласба́ ლეკვი лас(с)ы́  / სწრაფად, ჩქარა, მარდად, 

მალე   

а́лаф ხუმრობა, სახუმარო ამბავი    

а́лахәра მონაწილეობა, მოწილეობა, წილში დგომა. 

да́лахәуп მონაწილეობს, წილშია, წილში დგას.  

/ განკუთვნება, ნათესაობა. Дры́лахәуп მათ 

განეკუთვნება, ენათესავება, მათიანია.  /  

а́лахәыц წამწამი   

алахы́ თავკომბალა   

а́лахь  2 საყვედური   

а́лахь I შუბლი   

алахье́иқәҵара დაღონება, მოღუშვა. И́лахь еиқәи́ҵоит 

(და)ღონდება, (მო)იღუშება   

алахьынҵа́ ბედისწერა, ბედი, იღბალი, ბედიღბალი   

а́лахьыцәгьа უბედო, უიღბლო, უბედური    

алаҳа́ ლეღვი   



а́лаҳәа ყორანი   

а́лаҳәара  2 განცხადება, გამოცხადება. Иры́леиҳәоит 

(გან)აცხადებს, (გამო)აცხადებს   

а́лаҳәара I რამეში გახვევა, შეხვევა. И́леиҳәоит (გა)ახვევს, 

(შე)ახვევს  .  

а́лаҵара რამეში შეტანა, შეყვანა. Иа́леиҵоит შეაქვს, 

შეჰყავს.  / შერჭობა, ჩხვლეტა, ჩაცემა. 

иа́леиҵоит არჭობს, ჩხვლეტს, (ჩა)სცემს.  / აცრა. 

илеиҵо́ит უცრის.  / თესვა илеиҵо́ит  

а́лаҵара́(мза)  მაისი   

а́лацәа ქუთუთო   

алацәа́жәара რაიმეზე ლაპარაკი. Да́лацәажәоит რაღაცაზე 

ლაპარაკობს.  / ვინმესთან გამოლაპარაკება. 

Ди́лацәажәоит (გამო)ელაპარაკება    

а́лацәҟә(ы́с)ра თვალის დახამხამება, თვალის დაპაჭუნება. 

длацәҟә(ы́с)-уе́ит თვალს ახამხამებს, თვალს 

აპაჭუნებს   

а́лаша ნათელი, მანათობელი, მბრწყინავი. а́мра ла́ша 

მბრწყინავი მზე  .  

а́лашара ნათება, ბრწყინვა. илашо́ит ანათებს, ბრწყინავს.  

/ სინათლე, შუქი   

ала́шә ბრმა, უსინათლო    

а́лашәхара დაბრმავება. длашәхе́ит დაბრმავდა   

а́лашьца ბნელი   

а́лашьцара დაბნელება. илашьцо́ит ბნელდება.  / სიბნელე   

а́лаӡара ატანა, გაძლება. и́лаӡоит იტანს, უძლებს.  / 

დაჯერება. да́лаӡоит სჯერდება.  / მორიგება, 

გარიგება. Ди́лаӡоит (მო)ურიგდება, 

(გაუ)რიგდება  

а́лбаа́ ქვემოთ, დაბლა, ძირს    



а́лбаагара ჩამოტანა, ჩამოღება, ჩამოყვანა. Илба́аигоит 

ჩამოაქვს, ჩამოიღებს, ჩამოიყვანს. Дылба́аигоит 

ჩამოჰყავს  

а́лбаадара გადაყლაპვა илба́аидоит ყლაპავს   

а́лбааҧара ჩამოხტომა. дылба́аҧоит ჩამოხტება   

а́лбаара ჩამოსვლა. дылбаа́уеит ჩამოდის   

а́лбаарҭа ჩასასვლელი,ჩამოსასვლელი ადგილი   

а́лбаац5ара ჩამორეკვა. илба́аицоит ჩამორეკავს   

а́лбаашьҭра ჩამოგდება. илбааи́шьҭуеит ჩამოაგდებს.  / 

ჩამოშვება. илбааи́шьҭуеит ჩამოუშვებს  -  

а́лгара  2 გამოტანა, გამოზიდვა, გამოყვანა. иа́лигоит 

გამოაქვს, გამოზიდავს, გამოჰყავს   

а́лгара I გათავება, დასრულება, დაბოლოვება, 

დამთავრება. Да́лгоит ათავებს, ასრულებს, 

აბოლოვებს, ამთავრებს 

а́ло́уп ის (ქალი) არის    

а́лҩа კვამლი   

а́лҩақ მჭვარტლი   

а́лҩаҵә, а́лҩыҵә ოხშივარი   

а́лҧшаара ამორჩევა. да́лҧшаауеит გამოარჩევს, ამოარჩევს  

;  

а́лсра შიგ გავლა. ды́лсуеит შიგ გადის, გაივლის.  / 

სასმლის მოკიდება и́лсуеит სასმელი ეკიდება.  

/ სიცივისაგან შეპყრობა, სიცივისაგან ატანა. 

и́лсуеит სიცივე იპყრობს, სიცივე აიტანს  

а́лу დოლაბი, წისქვილის ქვა    

а́лхҩы ამომრჩეველი     

а́лхра  2 რჩევა, ამორჩევა. да́лихуеит ირჩევს, აირჩევს   

а́лхра I ამოღება, ამოძრობა. Иа́лихуеит ამოიღებს, 

ამოაძრობს.  / გზის გაყვანა, გაჭრა, გაკაფვა. 

и́лихуеит გზა გაჰყავს, გზას ჭრის, კაფავს   

а́лхрақәа არჩევნები   



а́лхратә საარჩევნო   

а́лцара გამორეკვა, გამოძევება, გამოდევნა. иа́лицоит 

გამორეკავს, გამოაძევებს, გამოდევნის   

а́лҵра  2 საიდანმე გამოსვლა. и́лҵуеит გამოდის 

а́лҵра I რამედ გამოსვლა, რამედ გახდომა, გადაქცევა. 

иа́лҵуеит გამოდის, გახდება, გადაიქცევა   

а́лшара შეძლება И́лшоит შეუძლია    

а́лшәара მცირე საგნის ჩამოვარდნა. Иа́лшәоит 

ჩამოვარდება  ;  

алы́г ბრიყვი, ჩერჩეტი, შტერი, ყეყეჩი   

алы́гажә ბერიკაცი  

алыҕәра́ სხვენი, თავანი    

а́лым ლომი  

алы́мт ჭუჭყი   

алы́мҳа ყური   

алымҳары́ҩ საყურე   

алы́ра ღერძი   

а́лыргара განკურნება, მორჩენა. Да́лиргеит განკურნა, 

მოარჩინა   

алы́х ნაკეთობა, ნახელავი, პროდუქცია   

алы́хәҭа საცერი   

а́ма ან, ანდა  

а́маа სახელური, ტარი, ყური    

а́маана ხერხი, ფანდი, ილეთი    

амаҕра́ სახელო   

а́мадара რისამე, ვისიმე მინდობა. И́меидоит ანდობს   

а́мажәа ცომი   

а́мазаара ქონა, ყოლა, иы́моуп აქვს (ნ.), ჰყავს (ნ.). 

диы́моуп ჰყავს (ადამიანი)    

а́мазе́и მზა, გამზადებული    

амаҟа́ ხნიერი, ბებერი საქონელი    



а́маҟа ქამარი, სარტყელი    

амаҟа́ра მაყარი   

амаҟҿаҳәа́р(ҭ)а წელი, საქამრე    

а́макҩы მოდავე, მოცილე    

а́макра შედავება, შეცილება. И́меикуеит ედავება, 

ეცილება.  / შეკამათება. и́меикуеит ეკამათება   

а́мақарра დამუქრება, დაქადნება. Дмақа́руеит იმუქრება, 

იქადნება 

а́мала მარტო, მარტოკა.  / ოღონდ   

а́мала́ ტყუილად, ფუჭად, ამაოდ  / მუქთად, 

უსასყიდლოდ, უფასოდ   

а́марда დამრეცი, ციცაბო ფერდობი, აღმართი   

а́мариа იოლი, ადვილი  / იაფი   

амару́га სამუშაო იარაღი, მოწყობილობა   

амаса́р მესერი, გაპობილი სარი 

амаса́ргәара მესრის ღობე     

аматр5а́ ძაბრი   

а́маҭ გველი   

а́маҭәа ტანსაცმელფეხსაცმელი, სამოსი  / ავეჯეულ-

ჭურჭლეული  / ნივთი, საქონელი  / ბარგი   

амаҭәа́р საგანი, ნივთი  / საგანი, სასწავლო 

დისციპლინა   

а́маҭәахә მასალა   

а́маҭҧсыӡ გველთევზა   

а́маха  2 ზედა კიდური, ხელი    

а́маха I ბარძაყი, ბარკალი    

а́махашьаха კიდურები, ხელ-ფეხი    

а́махә ტოტი, შტო, რტო    

амахәа́р მკლავი   

амахәҿа́ მკლავი   

а́маҳә სიძე  / ნეფე   



а́маҳәыла ქვისლი   

а́маҵ სამსახური, მომსახურება    

а́маҵә ტოტი, შტო, რტო    

амацәа́ ხელის თითი   

амацәа́з ბეჭედი (სამკაული)  / სათითური, სათითე   

а́мацәыс ელვა   

а́мацәысра გაელვება  

амаҵуҩы́  მომსახურე, მოსამსახურე  / მზარეული  / 

მსახური   

амаҵура́ სამსახური  / სამსახური, მუშაობა а́маҵ иуе́ит 

მსახურობს, მუშაობს  / მომსახურება И́маҵ 

иуе́ит ემსახურება     

амаҵу́рҭа სამზარეულო, სამზადი    

амаҷа́р მაჭარი   

а́машәыр მარცხი, უბედური შემთხვევა   

амашьхәы́лҵ იდაყვი   

амашьцара́ მოშინაურება  

а́маӡа საიდუმლო   

а́маӡала́ საიდუმლოდ, იდუმალ, ფარულად, მალულად   

амаӡаны́ҟәгаҩ მდივანი   

амаӡаҩы́ ხურო   

амаӡара́х ნაქურდალი, ნაპარავი    

а́мбара დაშრობა, ამოშრობა иа́мбоит შრება   

а́мбатә საოცარი, უცნაური, არნახული  / რიცხვ. 

უამრავი, ბევრი, აურაცხელი.  / უძლეველი, 

მამაცი   

а́мгәа მუცელი  / მაგიდის უჯრა  / ერთი სკის 

ფუტკრები, ნაყარი   

амгәаду́ ორსული, ფეხმძიმე    

амгәаду́хара დაორსულება, დაფეხმძიმება дымгәаду́хеит 

დაორსულდა, დაფეხმძიმდა   



а́мгәахә საჭმელი   

амгәацәа́ სტომაქი   

амгьа́л მჭადი   

амҕ ეკალი   

амҕ ეკალი  

а́мдара ტვირთის ჩამორთმევა, გამორთმევა. и́мидоит 

ტვირთს (ჩამო)ართმევს, (გამო)ართმევს   

а́мдыр უვიცი, უმეცარი, უცოდინარი   

а́мдырра უვიცობა, უმეცრება, უცოდინრობა   

амҽха́к მოცულობა   

амҽха́к მოცულობა   

амҽы́ша კვირადღე, კვირა    

амҽы́ша კვირადღე, კვირა 

амҿы́ შეშა   

амҿы́ შეშა  

амжәа́ თუთა   

а́мжәара წაგლეჯა, მოგლეჯა, მოწყვეტა. Имижәо́ит 

(წა)ჰგლეჯს, (მო)ჰგლეჯს, მოწყვეტს  / 

წართმევა, გამოგლეჯა имижәо́ит ართმევს, 

(გამო)ჰგლეჯს   

амжьы́жькра გაღიზიანება. Имжьы́жькуеит ღიზიანდება  / 

ჭრილობის გამიზეზება.  

амз, а́мза თვე   

а́мза  2 ფიჭვი   

а́мза I მთვარე 

а́мзатә თვიური, რიგი, მენსტრუაცია   

а́мзыз მიზეზი  / მიზეზთა მიზეზი, ზებუნებრივი 

ძალა   

амила́ҭ ერი, ხალხი, ნაცია,    

амила́ҭра ეროვნება, ნაციონალობა    

амила́ҭтә ეროვნული   



амину́ҭ წუთი   

а́митә საოცრება, ურჩხული  / აუარება, აურაცხელი, 

უამრავი  / ბოროტება, საშინელება   

амҟәы́ба ხაპერა, მწარე კვახი    

амҟәы́ба ხაპერა, მწარე კვახი    

амҟәы́ҵакра ხელში დაჭერა, დაკავება. имҟәы́ҵеикуеит 

ხელში იჭერს, იკავებს  / მითვისება, ხელთ 

მოგდება имҟәы́ҵеикуеит ითვისებს, ხელთ 

იგდებს   

амҟәы́ҵакра ხელში დაჭერა, დაკავება. имҟәы́ҵеикуеит 

ხელში იჭერს, იკავებს  / მითვისება, ხელთ 

მოგდება имҟәы́ҵеикуеит ითვისებს, ხელთ 

იგდებს   

амҟәы́ҵжәара ხელიდან გამოგლეჯა. Икҟәы́ҵижәоит ხელიდან 

ჰგლეჯს   

амҟәы́ҵжәара ხელიდან გამოგლეჯა. Икҟәы́ҵижәоит ხელიდან 

ჰგლეჯს   

амҟәы́ҵҟьара ხელიდან უნებურად გავარდნა. имҟәы́ҵҟьоит 

ხელიდან უვარდება  / უნებურად დანაშაულის 

ჩადენა, დაშავება имҟәы́ҵҟьоит უნებურად 

აშავებს   

амҟәы́ҵҟьара ხელიდან უნებურად გავარდნა. имҟәы́ҵҟьоит 

ხელიდან უვარდება  / უნებურად დანაშაულის 

ჩადენა, დაშავება имҟәы́ҵҟьоит უნებურად 

აშავებს  

амҟәы́ҵшәара მცირე საგნის ხელიდან გავარდნა. 

Имҟәы́ҵшәоит ხელიდან უვარდება   

амҟәы́ҵшәара მცირე საგნის ხელიდან გავარდნა. 

Имҟәы́ҵшәоит ხელიდან უვარდება   

амҟәы́ҵыжьра ხელიდან გაშვება. Имҟәы́ҵижьуеит ხელიდან 

უშვებს  ;  



амҟәы́ҵыжьра ხელიდან გაშვება. Имҟәы́ҵижьуеит ხელიდან 

უშვებს  ;  

а́мла შიმშილი   

а́мла дакуе́ит შია  / შიმშილი, შიმშილობა   

а́млакра მოშივება   

а́млашь მშიერი, მოშივებული, მოშიმშილე, დამშეული   

а́млашьра შიმშილი. შიმშილობა    

амо́ҭа, ама́ҭа შვილიშვილი   

а́мҩа გზა   

а́мҩа გზა   

а́мҩан გზად, გზაში     

а́мҩан გზად, გზაში     

а́мҩаныфа საგზალი   

а́мҩаныфа საგზალი   

а́мҩасҩы გამვლელი   

а́мҩасҩы გამვლელი 

а́мҩасра გზად გავლა, ჩავლა имҩаси́т, дымҩаси́т გაიარა, 

ჩაიარა   

а́мҩасра გზად გავლა, ჩავლა имҩаси́т, дымҩаси́т გაიარა, 

ჩაიარა   

амҩахәа́сҭа ბილიკი   

амҩахәа́сҭа ბილიკი   

а́мҧан ახლოს, სიახლოვეს    

а́мҧан ახლოს, სიახლოვეს    

ампахьшьы́ ხელსახოცი  / პირსახოცი   

а́мҧсахра სესხება Ими́ҧсахуеит მისგან სესხულობს   

а́мҧсахра სესხება Ими́ҧсахуеит მისგან სესხულობს 

а́мпыл ბურთი   

амҧы́хьашәара ხელში ჩავარდნა, შოვნა, პოვნა. имҧы́хьашәоит 

ხელში უვარდება, შოულობს, პოულობს   



амҧы́хьашәара ხელში ჩავარდნა, შოვნა, პოვნა. имҧы́хьашәоит 

ხელში უვარდება, შოულობს, პოულობს   

ампы́ҵакра ხელთ ჩაგდება, ხელის მოკიდება. 

импы́ҵеикуеит ხელთ იგდებს,   

ампы́ҵахалара მიტაცება, ხელში ჩაგდება. импы́ҵеихалоит 

(მი)იტაცებს, ხელში (ჩა)იგდებს   

ампы́ҵахара სხვის ხელში ჩარჩენა Димпы́ҵахоит სხვის 

ხელში რჩება   

ампы́ҵашәара ხელშიჩავარდნა Импы́ҵашәоит ხელში 

უვარდება   

ампы́ҵжәара ხელიდან გამოგლეჯა Импы́ҵижәоит ხელიდან 

ჰგლეჯს 

а́мра მზე  

а́мҭа  2 ტარი, სახელური    

а́мҭа  2 ტარი 

а́мҭа I საჩუქარი   

а́мҭа I საჩუქარი   

а́мфадара უჭმელობა, უსაჭმლობა    

а́мханыхра შემოხარჯვა иа́мханыхит შემოეხარჯა   

а́мхафара შემოჭმა иа́мхафеит შემოეჭამა   

а́мхашьра შემოკვდომა. иа́мхашьит შემოაკვდა   

а́мхра გამორთმევა, ჩამორთმევა И́михуеит 

(გამო)ართმევს, (ჩამო) ართმევს  / წართმევა 

и́михуеит (წა)ართმევს.  / თანამდებობიდან 

მოხსნა и́михуеит ხსნის თანამდებობიდან  

амҳа́бысҭа ღომის ამოსაღები ჩოგანი    

амҳа́бысҭа ღომის ამოსაღები ჩოგანი    

амҳа́ҵә კოვზი   

амҳа́ҵә კოვზი   

амҳәы́р ბეჭედი (საკანცელარიო)    

амҳәы́р ბეჭედი (საკანცელარიო) 



амҵ ბუზი   

амҵ ბუზი   

а́мца ცეცხლი   

а́мҵа რისამე ძირას  / წინ   

а́мцабз ალი   

а́мҵан ქვეშ და ახლოს    

а́мҵан ქვეშ და ახლოს    

а́мҵарсра მოტაცება дымҵаи́рсуеит იტაცებს   

а́мҵарсра მოტაცება дымҵаи́рсуеит იტაცებს   

а́мҵасра დაძგერება, ცემა, მივარდნაда́мҵасуеит 

ეძგერება, ეცემა, (მი)ვარდება  / ხელის ტაცება, 

ჩავლება. да́мҵасуеит ხელს სტაცებს, (ჩა)ავლებს   

а́мҵасра დაძგერება, ცემა, მივარდნაда́мҵасуеит 

ეძგერება, ეცემა, (მი)ვარდება  / ხელის ტაცება, 

ჩავლება. да́мҵасуеит ხელს სტაცებს, (ჩა)ავლებს  

а́мцахара სანათესაო, ახლობელი ნათესავები   

а́мцашоура სიცხე, პაპანაქება    

а́мцәа(да)ра უძილობა   

амҵәы́жәҩа ფრთა  / ქერეჭი, ქერცლი  / ფარფლი   

амҵәы́жәҩа ფრთა  / ქერეჭი, ქერცლი  / ფარფლი   

амҵәы́шә გიდელი   

амҵәы́шә გიდელი   

а́мцқьа უწმინდური,ბინძური, უსუფთაო   

а́мцхаҵара ცრურწმენა 

а́мцхәы ჭარბი, მეტი, ზედმეტი    

а́мцҳәаҩы ცრუ, მატყუარა, ცრუპენტელა   

а́мцҳәара ტყუილის, სიცრუის თქმა. Амц иҳәо́ит ტყუის, 

ტყუილს, სიცრუეს ამბობს   

а́мцҳәарҭа საცრუებელი, სააქაო    

а́мчра ხელისუფლება, ძალაუფლება  / უფროსობა   

а́мчхара უპირატესობა     



а́мчыбжь(а)  კვირეული, ერთი კვირა    

а́мчымха ღატაკი, ღარიბი  / ძნელი, რთული   

а́мчымхара უძლურება   

амш иго́ит დროს უქმად ატარებს, უსაქმურობს   

а́мшгаҩы უქნარა, უსაქმური    

а́мшгара უქმად დროის გატარება, უსაქმურობა   

а́мшмыхәла მზის დაბნელება    

а́мшныҳәа დღესასწაული, უქმე დღე    

а́мшцәгьа ავდარი, ავდრიანი დღე, ავდრიანობა   

а́мшыбжа შუადღე   

а́мшьа მკვახე, უმწიფარი, შემოუსვლელი   

а́мыжда ოხერი, ცბიერი, უკეთური  / საწყალი, 

უბედური   

а́мыждара უბედურება  

амы́ткәма მოთქმა, დატირება, ხმით ნატირალი 

амыҵмы́џь ბროწეული   

а́мӡырха ეზო   

а́мӡырха ეზო 

а́наа გადახრილი, დაფერდებული    

анаа́лара შერიგება динаа́лоит ურიგდება  / შეშვენება, 

მოხდომა инаа́лоит შეშვენის, უხდება   

а́наара გადახრა, დაფერდება. инаауе́ит იხრება, 

ფერდდება.  / ფერდობი   

ана́гара მიტანა, მიყვანა. ине́игоит მიაქვს, მიჰყავს   

а́нагӡара დასრულება, შესრულება, დამთავრება, 

მოთავება. Инеигӡо́ит ასრულებს, ამთავრებს, 

ათავებს   

а́нажьра პატიება, მიტევება, შენდობა. Иа́неижьуеит 

მიუტევებს, აპატიებს, შეუნდობს   

а́наҟәа ნისლი, ბურუსი, ჯანღი    

ана́намга ღარიბი, უქონელი    



ананы́ра ფარდული, ნალია    

ана́ҩс გვერდით, იქით  / გარდა ამისა   

ана́ҩсра გვერდით გავლა, ჩავლა Днаҩсуе́ит გვერდით 

გაივლის, ჩაივლის  / პატიება, შერჩენა, 

მიტევება дна́ҩсуеит აპატიებს, შეარჩენს, 

მიუტევებს   

анапанҵара́  2 ხელის მოწერა инапы́ иани́ҵоит ხელს აწერს  / 

ხელმოწერა, ფაქსიმილე   

анапанҵара́ I დავალება инапы́ иани́ҵоит ავალებს   

анапаркра́ ხელის მოკიდება, საქმის დაწყება, ხელის 

მიყოფა Инапы́ аиркуе́ит საქმეს ხელს ჰკიდებს, 

იწყებს, ხელს მიჰყოფს  

анапе́инҟьара ტაში, ტაშისცემა, ტაშისკვრა, აპლოდისმენტი, 

ოვაცია   

анапҟа́за ხელოსანი   

анапкра́ ხელის ჩამორთმევა    

анаплакы́ საწარმო   

анапсыргәы́ҵа ხელისგული   

а́наҧха(ҩы)  მოღალატე, დამსმენი    

а́наҧхара ღალატი, დასმენა дна́ҧхоит ღალატობს, ასმენს   

анапхгаҩы́ ხელმძღვანელი 

анапхгара́ ხელმძღვანელობა    

анапхы́ц ხელის ფრჩხილი     

анапы́ ხელი   

анапы́лаҩыра ხელნაწერი   

анапы́мхра ხელის  ჩამორთმევა инапы́ и ́михуеит ართმევს   

анапы́нҵа დავალება   

а́нарха ქონება, დოვლათი, სიმდიდრე  / გავლენა   

а́наскьагаҩ გამცილებელი 

а́наскьагара მიწევა инаскье́игоит (მი)სწევს  / გაცილება 

Днаскье́игоит (გა)აცილებს   



а́наскьара გაწევა, ჩაწევა, მიწევა Инаскьо́ит (გა)სწევს, 

(ჩა)სწევს, (მი) სწევს   

ана́сҭха შორეული  / მოშორებით   

а́насыҧ ბედი, იღბალი, სვე, ბედ-იღბალი, ბედნიერება   

а́насыҧда უბედური, უიღბლო, უბედო    

ана́ҭра მონათვლა дина́ҭуеит ნათლავს   

анау́р აჩრდილი, მოჩვენება, ლანდი   

ана́хара გაწევა, გაჩოჩება дна́хоит (გა)სწევს, აჩოჩებს  / 

თამბაქოს მოწევა Дна́хоит ეწევა   

а́нахара პასუხისმგებლობისაგან თავის დაძვრენა, 

თავის არიდება иа́нахоит თავს იძვრენს, თავს 

არიდებს   

а́нахәара მოსმა, სასმლის გასინჯვა Днахәо́ит (მო)სვამს, 

სინჯავს   

а́нахыс შემდეგ, შემდგომ, მერე    

анацәа́ ხელის თითი   

ана́цҳара მოკბეჩა, ჩაკბეჩა Дна́цҳауеит კბეჩს  / კბენა 

Ина́цҳауеит კბენს  / წახემსება, წასაუზმება 

Дна́цҳауеит წაიხემსებს, საუზმობს, 

წაისაუზმებს  

а́нацҳара შეთვლა ине́ицҳауеит უთვლის   

анашҧа́ გერი შვილი   

а́нашьҭра გაგზავნა ина́ишьҭуеит გზავნის  / გაშვება, 

გატარება ина́ишьҭуеит უშვებს, ატარებს 

а́наӡа სრული  / სრულასაკოვანი   

анаӡа́ра კიდე, ნაპირი     

а́наӡара მიღწევა, მიწვდომა инаӡо́и́т აღწევს, სწვდება =  

/ გაწვდომა, მყოფინება Инаӡо́ит გასწვდება, 

ეყოფა, სამყოფი იქნება    

а́нбан ანბანი, საანბანო წიგნი  / ანბანი, დამწერლობა, 

ალფაბეტი  / ასო   

ане́ира მისვლა Дне́иуеит მიდის, მივა   



аниара́ შეხვედრა, შეყრა динио́ит (შე)ხვდება, 

(შე)ეყრება  / შემთხვევა, დამართება Данио́ит 

(შე)ემთხვევა, (და)ემართება  / შესწრება 

данио́ит (შე)ესწრება  ლექსიკონი 

анкы́лара შეკავება, შეჩერება Дни́кылоит (შე)აკავებს, 

(შე)აჩერებს  / დაჭერა, გამაგრება Ини́кылоит 

(და)იჭერს, (გა)ამაგრებს  / დატოვება 

ини́кылоит (და)ტოვებს  / შეგროვება,  

анра́алара რაიმესთან შეწყობა, შეხამება ианираа́лоит 

(შე)უწყობს, (შე)უხამებს  / შერიგება 

динираа́лоит (შე)არიგებს   

анха́мҩа მეურნეობა   

анхаҩы́ გლეხი  / მეურნე   

анхара́ მეურნეობა  / ცოცხლად დარჩენა, გადარჩენა 

Дынхе́ит ცოცხალი დარჩა, გადარჩა.  / დარჩენა 

дынхо́ит რჩება  / სადმე ცხოვრება, სახლობა, 

ბინადრობა Дынхо́ит ცხოვრობს, სახლობს,  

анха́рҭа საცხოვრებელი, საბინადრო ადგილი   

анхы́ҵра რამეზე გადასვლა, გადალახვა Дынхы́ҵуеит 

გადადის, (გადა)ლახავს нхы́ҵтәи ზედს. 

გადაღმელი, იქითური   

анҵа́мҭа ჩანაწერი   

анҵа́мҭа ჩანაწერი   

анҵара́ ზედ დადება иани́ҵоит ზედ (და)დებს, ადებს  / 

ჩაწერა иани́ҵоит (ჩა)იწერს  / ფრინველ-

საქონლის მოშენება иани́ҵоит (მო)აშენებს   

анҵара́ ზედ დადება иани́ҵоит ზედ (და)დებს, ადებს  / 

ჩაწერა иани́ҵоит (ჩა)იწერს  / ფრინველ-

საქონლის მოშენება иани́ҵоит (მო)აშენებს   

анцәа́ ღმერთი  

анҵәа́мҭа დასასრული, გამოლევის დრო    

анҵәа́мҭа დასასრული, გამოლევის დრო    



анҵәара́ გამოლევა, გათავება Инҵәо́ит (გამო)ილევა, 

(გა)თავდება  / მოსპობა, განადგურება, 

გაწყდომა, გაჟლეტა, ამოხოცვა Инҵәо́ит 

(მო)ისპობა, (გა)ნადგურდება, (გა)წყდება, 

(გა)იჟლიტება,  

анҵәара́ გამოლევა, გათავება Инҵәо́ит (გამო)ილევა, 

(გა)თავდება  / მოსპობა, განადგურება, 

გაწყდომა, გაჟლეტა, ამოხოცვა Инҵәо́ит 

(მო)ისპობა, (გა)ნადგურდება, (გა)წყდება, 

(გა)იჟლიტება 

анцәахәы́ ღვთაება   

анҵы́ра გაძლება, გატანება, არსებობა Ни́ҵуеит 

(გა)ძლებს, გაატანს, არსებობს, იარსებებს  / 

ასაკი, ხანი   

анҵы́ра გაძლება, გატანება, არსებობა Ни́ҵуеит 

(გა)ძლებს, გაატანს, არსებობს, იარსებებს  / 

ასაკი, ხანი   

анџьны́р ინჟინერი   

анџьны́р ინჟინერი 

а́ншьан ნიშანი  / ჯილდო  / ხალი   

аны́жьра დატოვება ини́жьуеит ტოვებს   

аны́жьра დატოვება ини́жьуеит ტოვებს   

аны́ҟәаҩы მოგზაური  / მგზავრი   

аны́ҟәаҩы მოგზაური  / მგზავრი   

аны́ҟәара სიარული, სვლა, მოძრაობა Дны́ҟәоит დადის, 

დაიარება, მოძრაობს  / მოგზაურობა дны́ҟәоит 

მოგზაურობს  რედ.  

аны́ҟәара სიარული, სვლა, მოძრაობა Дны́ҟәоит დადის, 

დაიარება, მოძრაობს  / მოგზაურობა дны́ҟәоит 

მოგზაურობს   

аны́ҟәгаҩы მატარებელი, წამყვანი, მძღოლი  / მარჩენალი  ;  

аны́ҟәгаҩы მატარებელი, წამყვანი, მძღოლი  / მარჩენალი  ;  



аны́ҟәгара ტარება ины́ҟәигоит ატარებს  / საქმის გაძღოლა 

ины́ҟәигоит საქმეს უძღვება  / რჩენა Ины́ҟәигоит 

არჩენს   

аны́ҟәгара ტარება ины́ҟәигоит ატარებს  / საქმის გაძღოლა 

ины́ҟәигоит საქმეს უძღვება  / რჩენა Ины́ҟәигоит 

არჩენს   

аны́ҟәцаҩ მძღოლი   

аны́ҟәцаҩ მძღოლი  

аны́ҟәцара́ წაყვანა  

аны́ҟәцара́ წაყვანა   

аны́қәра ვისიმე, რისამე დაფიცება Дины́қәуеит მას 

იფიცებს   

аны́қәра ვისიმე, რისამე დაფიცება Дины́қәуеит მას 

იფიცებს  

аны́мха უსაქმური, უქნარა    

аны́мха უსაქმური, უქნარა    

аны́ҩ გამოძახილი, ექო    

аны́ҩ გამოძახილი, ექო    

аны́ҩра ხმის გამეორება ექოს სახით, გამოძახილი, 

გამოხმაურება. ианы́ҩуеит ხმას იმეორებს, 

ეხმაურება  аны́ҳәара 

аны́ҩра ხმის გამეორება ექოს სახით, გამოძახილი, 

გამოხმაურება. ианы́ҩуеит ხმას იმეორებს, 

ეხმაურება   

аны́ҧшра დატყობა, დამჩნევა, ასახვა (и)иныҧшуе́ит 

ეტყობა, ემჩნევა, მასზე აისახება   

аны́ҧшра დატყობა, დამჩნევა, ასახვა (и)иныҧшуе́ит 

ეტყობა, ემჩნევა, მასზე აისახება   

аны́рра განცდა, გრძნობა, შეგრძნება Ины́руеит 

განიცდის, გრძნობს, შეიგრძნობს   

аны́рра განცდა, გრძნობა, შეგრძნება Ины́руеит 

განიცდის, გრძნობს, შეიგრძნობს   



аны́ха ხატი (წმინდანის გამოსახულება; 

წარმართული სალოცავი)   

аны́ха ხატი (წმინდანის გამოსახულება; 

წარმართული სალოცავი)   

аны́хра  2 დახარჯვა. ини́хуеит (და)ხარჯავს   

аны́хра  2 დახარჯვა. ини́хуеит (და)ხარჯავს   

аны́хра I რაიმედან ამოღება, გადმოღება. иани́хуеит 

(ა)იღებს, (გადმო)იღებს  / წაშლა иани́хуеит 

(წა)შლის  / გადაშენება Иани́хуеит 

(გადა)აშენებს.  / სისხლის გაღება, გამოშვება  

аны́хра I რაიმედან ამოღება, გადმოღება. иани́хуеит 

(ა)იღებს, (გადმო)იღებს  / წაშლა иани́хуеит 

(წა)შლის  / გადაშენება Иани́хуеит 

(გადა)აშენებს.  / სისხლის გაღება, გამოშვება  

аны́ҳәаҿа სადღეგრძელო     

аны́ҳәаҿа სადღეგრძელო     

аны́ҳәара ლოცვა дны́ҳәоит ლოცულობს  / დალოცვა, 

დღეგრძელება дины́ҳәоит ლოცავს, 

ადღეგრძელებს   

аны́цә კანაფი (მცენარე)    

аны́цә კანაფი (მცენარე)    

аны́ҵра ფერის გადასვლა, გახუნება, გამოსახულების 

წაშლა. Ианы́ҵуеит ფერი გადასდის, ხუნდება, 

იშლება  / წარმომავლობით საიდანმე ყოფნა 

Аҧсны́ ҳаны́ҵит წარმომავლობით 

აფხაზეთიდან ვართ.  /  

аны́ҵра ფერის გადასვლა, გახუნება, გამოსახულების 

წაშლა. Ианы́ҵуеит ფერი გადასდის, ხუნდება, 

იშლება  / წარმომავლობით საიდანმე ყოფნა 

Аҧсны́ ҳаны́ҵит წარმომავლობით 

აფხაზეთიდან ვართ.  /  

аны́шә მიწა, ნიადაგი    



аны́шә მიწა, ნიადაგი    

аны́шәаҧшь თიხა   

аны́шәаҧшь თიხა   

аны́шәара შერიგება дины́шәуеит ურიგდება   

аны́шәара შერიგება дины́шәуеит ურიგდება   

анышәгәа́л ბელტი, გოროხი    

аны́шәынҭра საფლავი, სამარე    

аны́шәынҭра საფლავი, სამარე    

аны́шь მორისგან გამოთლილი მცირე ნავი, ნუშა ნავი   

аны́шь მორისგან გამოთლილი მცირე ნავი, ნუშა ნავი   

аны́шьхьча მენავე   

аны́шьхьча მენავე   

аобие́кт ობიექტი   

аобиекти́втә ობიექტური   

ао́бласт ოლქი   

аоппози́циа ოპოზიცია   

аоппози́циа ოპოზიცია   

аоппози́циатә ოპოზიციური   

аоппози́циатә ოპოზიციური 

ао́рган ორგანო   

аорганиза́циа ორგანიზაცია     

аорганиза́циа ორგანიზაცია  

ао́рден ორდენი   

ао́рдер ორდერი   

аофициа́лтә ოფიციალური   

аофициа́лтә ოფიციალური  

ао́ффис ოფისი  

аҩ ჩრჩილი    

аҩа́ ხმელი, გამხმარი  / დამჭკნარი  / გამხდარი   

аҩа́гара ა(მო)ტანა, ა(მო)ყვანა Иҩе́игоит ა(მო)აქვს, 

ა(მო)ჰყავს  



а́ҩагылара წამოდგომა дҩагы́лоит (წამო)დგება   -  

а́ҩада ზემოთ, მაღლა  / ჩრდილოეთი(თ)  -  

аҩада́ра აღმართი    

аҩа́жь ყვითელი    

аҩа́за გაცვეთილი    

аҩа́р ღვარი  / ნიაღვარი     

аҩара́ გახმობაиҩо́ит ხმება  / დაჭკნობა иҩо́ит ჭკნება  / 

გახდომა дҩо́ит (გა)ხდება   

аҩа́ша სამშაბათი    

аҩа́шьара შეცდომა дҩа́шьоит ცდება    

а́ҩаӡара  2 მიწვდომა, აწვდომა дҩа́ӡеит მისწვდა, ასწვდა  / 

ჩუმად მიპარვა да́ҩаӡеит მიეპარა   

а́ҩаӡара I წვერო, კენწერო  / დონე  / სამეცნიერო ხარისხი  

/ ზედა ზღვარი  

а́ҩбатәи მეორე    

а́ҩеидасра წამოზრდა, გაზრდა, წამოჩიტვა Дҩеида́сит 

წამოიზარდა, გაიზარდა, წამოიჩიტა  

аҩе́ижь ყვითელი    

аҩҿа ახალი ღვინო     

аҩна(р)ҭа́ ოჯახი    

аҩна́галара შენობაში შეტანა, შეყვანა иҩне́игалоит შენობაში 

შეაქვს, შეჰყავს  

а́ҩназаара შენობაში, შინ ყოფნა дыҩно́уп შენობაში, შინ 

იმყოფება   

аҩнакра́ შენობაში ჩაკეტვა, დამწყვდევა Иҩне́икуеит 

შენობაში კეტავს, ამწყვდევს  

аҩна́лара შენობაში შესვლა дыҩна́лоит შენობაში შედის   

аҩна́ларҭа შესასვლელი (შენობისა)    

аҩнаххра́ შენობაში შევარდნა дыҩнаххи́т შენობაში 

შევარდა  ;  



аҩнаца́лара შენობაში შერეკვა иҩне́ицалоит შენობაში 

მიერეკება   

аҩнеихагы́ла ორსართულიანი სახლი    

аҩне́ихаҟәа ქოხი 

аҩне́ихаса ძელური სახლი, ჯარგვალი    

аҩнжьа́ ბოცვერი    

аҩнла́ ეზოს ძაღლი    

аҩнҩнтә შინაური    

аҩнра́ ოჯახური მეურნეობა    

аҩну́ҵҟа შიგ, შიგნით  / შიგნეული   

аҩну́ҵҟатәи შინაგანი    

аҩнцара́ შენობიდან გამორეკვა, გამოგდება иҩни́цоит 

შენობიდან მოერეკება, აგდებს  

аҩны́ სახლი  / შინ  / შენობა   

аҩны́гара შენობიდან გამოტანა, გამოყვანა Иҩни́гоит 

შენობიდან გამოაქვს, გამოჰყავს  

аҩны́ҟа შინ, შინისაკენ    

аҩны́матәахә სამშენებლო მასალა    

аҩны́маҭәа ავეჯი    

аҩныргәы́ სოხანე, მიწის იატაკი    

аҩны́ҵра შენობიდან გასვლა, გამოსვლა дыҩны́ҵит 

შენობიდან გავიდა, გამოვიდა 

а́ҩра სირბილი, რბენა ды́ҩуеит მორბის, გარბის, 

დარბის  ;  

аҩра́  2 ათქვეფა Илҩи́т ათქვითა    

аҩра́ I წერა Иҩуе́ит წერს    

а́ҩрыӡ დოქი    

а́ҩсҭаа ეშმაკი, მაცდური  / ეშმაკი, ცბიერი, გაქნილი   

а́ҩха́лара ა(მო)სვლა дыҩха́лоит ა(მო)დის   -  

аҩцара́ მარანი    



а́ҩцара გადამეტება, გადაჭარბება Иа́ҩицоит ამეტებს, 

აჭარბებს   

аҩы́ ღვინო    

аҩы́жәра ღვინის სმა  / ლოთობა  

аҩы́з დაუდუღებელი ღვინო    

аҩы́за მსგავსი  / ამხანაგი, მეგობარი  / მოადგილე   

аҩы́зара მსგავსება  / ამხანაგობა, მეგობრობა    

аҩы́зла დაუდუღებელი ღვინო  / ტკბილი ღვინო   

аҩы́мга უვარგისი ღვინო    

аҩы́мсаг ცოცხი    

аҩы́мҭа თხზულება, ნაწერი    

аҩы́наҳа მერიქიფე, მწდე    

аҩы́нтәхәы ორმაგი ფასი, გაორმაგებული ფასი   -  

аҩы́ра დამწერლობა    

аҩы́ракнаҳа აბრა, ფირნიში    

аҩы́ҵра იღლია    

аҩы́ча კოპწიად, კოხტად, მოხდენილად (ჩაცმა)   -  

аҩы́чара ვისიმე კოპწიად, კოხტად, მოხდენილად ჩაცმა, 

გამოწყობა дылҩы́чоит იგი მას კოპწიად, 

კოხტად, მოხდენილად აცმევს, გამოაწყობს  / 

გალამაზება, გაკოხტავება, მორთვა иҩы́чеит 

გაალამაზა,  

аҩы́шьа ხელწერა, ხელი, კალიგრაფია, წერის მანერა   

аҩы́шьаҧҟара მართლწერა, ორთოგრაფია    

аҧ(ы́)раҳәа́ წინსაფარი, ფეშტამალი    

апа́ წვრილი   

аҧа́ ვაჟი, ძე    

апа́гәа კუდმოჭრილი   

аҧа́гьа ამაყი, გოროზი, ყოყოჩი, ამპარტავანი   -  

аҧа́гьара სიამაყე, ქედმაღლობა, გოროზობა, ყოყოჩობა, 

ამპარტავნობა  



апа́ҕә დიდგულა,, ყოყოჩა, ქედმაღალი, გულზვიადი   

апаҕәы́р პანღური, პანჩური апаҕәы́р ааирхе́ит პანღური 

ამოჰკრა   

апа́ҕь თავხედი   

апа́ҿ მოკლე  / პატარა, მცირე (დასახლება)   

апа́ҿа ტკიპა   

апа́жә პუტკუნა   

апа́з მსხვილი, გასიებული, დიდი (თავი)   

апа́л ლატანი, ხარიხა  / მორი   

аҧа́л თოვლის ფიფქი, ფანტელი    

апа́лгәашә ლატნის ჭიშკარი    

апа́лҩны ძელური სახლი, ჯარგვალი    

апа́лта, апо́лта პალტო   

апалты́ҟса, апылты́ҟса დაბალი და ჯმუხი (ადამიანი)     

апалҳа́ҭ, апылҳа́ҭ ტლაპო, წუმპე, თხევადი ტალახი, ჭენჭყო, 

ზანზარა  / აბურდული, ჩახლართული (საქმე)   

апамидо́р პომიდორი 

аҧа́н ფონი    

апа́п მღვდელი   

аҧаҧса́ გერი ვაჟი    

апапы́ч ტყავის ფაჩუჩი     

аҧара́ ქსოვა Илҧо́ит ქსოვს  / წვნა Дыҧо́ит წნავს  / 

გალა, აცმა (ნივრისა, ხახვისა)   

аҧа́ра ფული    

а́ҧара ხტომა, გადახტომა ды́ҧоит ხტება, გადახტება  / 

ხტუნვა, კუნტრუშიДы́ҧоит ხტის, 

კუნტრუშებს   

апара́н ბორანი   

апара́нхьча მებორნე   

аҧа́раҭра საფულე    

аҧарда́ ფარდა    



апа́ркь ყაჭი, აბრეშუმის პარკი    

апарпанта ბურღი   

апарпа́р თუთიყუში   

апарпа́рҩы ყბედი, მოლაყბე, ტლიკინა    

апарпа́рра ყბედობა,აყბობა, ტლიკინი дпарпа́руеит 

ყბედობს, ლაყბობს, ტლიკინებს   

апарпы́л, апырпы́л წიწაკა, პილპილი    

аҧа́са წინათ, უწინ, ადრე, ძველად  / ადრეული, 

ნაადრევი, საადრეო  

апата́гәа მოკლე (კუდი)     

апатара́ ბოდვა Дпато́ит ბოდავს  / წამოცდენა дпате́ит 

წამოსცდა  .  

апатҟале́ира ტიტინი дпатҟале́иуеит ტიტინებს  / ლუღლუღი 

дпатҟале́иуеит ლუღლუღებს  / როშვა, ბოდვა 

дпатҟале́иуеит როშავს, ბოდავს    

апатҟәы́р, апытҟәы́р კვირტი, კოკორი    

апа́тла ვადა (უპირატესად, პატიმრობისა)   

а́пату პატივი, პატივისცემა    

апату́да უპატივცემულო     

апату́еиқәҵара ურთიერთპატივისცემა, ერთმანეთის 

პატივისცემა Пату́ еиқәырҵо́ит ერთმანეთს 

პატივს სცემენ  

апату́қәҵара პატივისცემა пату́ и ́қәиҵоит პატივს სცემს   

апатырқа́л ფორთოხალი   

апатырџьа́н წვრილი პომიდორი    

аҧаҭлы́ка ბოთლი    

аҧа́ҭхь ყანწი    

аҧаҵа́ ულვაში  / წვერი  / წვერ-ულვაში    

аҧаҵасаҩы́ დალაქი, პარიკმახერი    

аҧаҵасара́ პირის, წვერის გაპარსვა Иҧаҵа́ исо́ит პირს, 

წვერს იპარსავს  



аҧаҵаса́рҭа სადალაქო, საპარიკმახერო  

аҧа́цха ფაცხა    

апа́џь დიდგულა, ყოყოჩა, ქედმაღალი, გულზვიადი   

апа́ш მელოტი, ქაჩალი    

аҧа́шә ფესვი, ძირი  / სალტე     

аҧа́шь ფაშვი, სტომაქი    

аҧба́ სუნი, გეში    

аҧеиҧа́ შვილიშვილი ვაჟი (ვაჟის მხრიდან)   -  

аҧеиҧҳа́ შვილიშვილი ქალი (ვაჟის მხრიდან)   -  

аҧе́иҧш ბედი, ბედიღბალი    

аҧе́нџьыр ფანჯარა    

апе́ра მკვახე   

аҧҽра́ რისამე გატეხა, დამტვრევა Иҧи́ҽуеит ტეხს, 

ამტვრევს  / თავისით გატეხა, 

დამტვრევაиҧҽуе́ит ტყდება, იმტვრევა 

аҧҽы́ха ნატეხი, ნამტვრევი, ნამსხვრევი   -  

аҧжәа́ха ნაგლეჯი, ნახევი, ნახეთქი, განასკდომი   -  

аҧи́а პირდაპირი, სწორი  / პირდაპირ, სწორად    

аҧи́на ფინია, გოშია     

аҧҟара́ გაჭრა, დაჭრა, გაკვეთა, შეკვეცა иҧи́ҟоит 

(გა)ჭრის, (და)ჭრის, (გა)კვეთს, (შე)კვეცს  / 

ოპერაციის გაკეთება иҧи́ҟоит ოპერაციას 

უკეთებს.  / გამოჭრა,თარგის აღება иҧи́ҟоит  

аҧҟа́ра წესი  / დებულება     

а́ҧҟара ცემა, გალახვა диҧҟо́ит სცემს, (გა)ლახავს   

а́ҧҟара ცემა, გალახვა диҧҟо́ит სცემს, (გა)ლახავს   

аҧла́кь კეცი    

аплара ́ გავრცელება ипло́ит ვრცელდება 

аҧо́шьҭа ფოსტა    

а́ҧра აფრა, იალქანი    



аҧра́  2 დაწესება, მიღებაиа́ҧуп დაწესებულია, 

მიღებულია  ;  

аҧра́ I გამეჩხრება иҧуе́ит მეჩხერდება   -  

апрасқи́а პრასა   

аҧры́нџь ბრინჯი    

а́ҧса ხიშტი    

аҧса́  2 ფასი    

аҧса́ I სოჭი    

аҧсаа́ ნესტიანი, სველი, ნამიანი    

аҧсаа́(тә)  ფრინველი    

аҧсаара́ დანესტიანება, დანამვა, დასველება иҧсаауе́ит 

ნესტიანდება, ინამება, სველდება  

аҧсаба́ра ბუნება    

аҧсаба́ратә ბუნებრივი    

аҧса́дгьыл სამშობლო    

аҧсара́  2 ღირება иаҧсо́уп ღირს    

аҧсара́ I ცხვირის მოწმენდა иҧсо́ит ცხვირს იწმენდს   

аҧса́са წვრილფეხი, წვრილფეხა საქონელი   -  

аҧсаҭа́  2 სიკეთე, მადლი    

аҧсаҭа́ I სულეთი, სასუფეველი, სულის საბინადრო   -  

аҧса́ҭара მიცვალებულისათვის მსხვერპლშეწირვა, 

ზვარაკის გაღება   

аҧса́ҭатә მსხვერპლი, ზვარაკი, სამსხვერპლო ცხოველი   

аҧса́х სესხი  

а́ҧсахҩы მოღალატე 

аҧса́хра გამოცვლა, შეცვლა иҧса́хуеит ცვლის  / 

ვინმესთვის ღალატი диҧса́хуеит მას 

ღალატობს.  / სესხება иҧса́хуеит სესხულობს  / 

გონს მოსვლაИҧса́хит გონს მოვიდა   

а́ҧсаҳәа́ სველი, დამბალი    

а́ҧсаҳәа́ სველი, დამბალი    



аҧсаҳәара́ დალბობა иҧсаҳәо́ит ალბობს   -  

аҧса́ӡ ნაძვი    

аҧсгара́ შესვენება, სულის მოთქმა Иҧсиго́ит 

(შე)ისვენებს, სულს (მო)ითქვამს  / თავის 

გადარჩენა, თავის დაღწევა иҧсиге́ит თავი 

გადაირჩინა, თავი დააღწია  

аҧсе́ивгара სულის მოთქმა, სულის მობრუნება иҧсы́ 

еиви́гоит სულს ითქვამს, სულს იბრუნებს  

аҧсҟы́ საჭე    

аҧсла́ҳә არჩვი 

аҧслы́ წავი    

аҧслы́мӡ ქვიშა, სილა     

а́ҧслыш ტირიფი    

а́ҧслыш ტირიფი    

аҧсра́ სიკვდილი  / კვდომა дыҧсуе́ит კვდება 

а́ҧссага ცოცხი    

а́ҧссага ცოცხი    

а́ҧссара დაგვა, ხვეტა иҧссо́ит გვის, ხვეტავს   -  

а́ҧссара დაგვა, ხვეტა иҧссо́ит გვის, ხვეტავს    

аҧстәы́ ცხოველი, სულდგმული    

аҧсҭа́ ხეობა    

аҧсҭа́заара სიცოცხლე, ცხოვრება    

а́ҧсҭҳәа საავდრო ღრუბელი    

а́ҧсҭҳәа საავდრო ღრუბელი    

аҧсхаҧсы́ მძორი, ლეში     

аҧсхәыра́ ქელეხი    

аҧсхы́хра სულის განტევება, სულის აღმოხდომა, 

მოკვდომა Дыҧсхы́хит სული განუტევა, სული 

აღმოხდა, მოკვდა  

аҧсшьаҩы́ დამსვენებელი, მოაგარაკე    

аҧсшьа́ра დასვენება иҧсы́ ишьо́ит ისვენებს   -  



аҧсы́  2 მკვდარი, მიცვალებული    

аҧсы́ I სული    

аҧсы́баҩ ჩონჩხი  / ნეშტი     

аҧсы́ҽ სუსტი    

аҧсы́ҽра სისუსტე    

аҧсы́жра გასვენება, დაკრძალვა  / საფლავი  -  

аҧсы́жырҭа საფლავი, სამარე  / სასაფლაო  -  

аҧсы́ла მსუქანი  / ცხიმიანი     

аҧсы́лахара გასუქება иҧсы́лахоит სუქდება   -  

аҧсы́лгара მიცვალებულის გამოსვენება    

аҧсылма́н მაჰმადიანი, მუსლიმი    

аҧсылма́нра მაჰმადიანობა     

аҧсы́ма(ҭәа)  მიცვალებულის სამოსი, ნიშანი   -  

аҧсы́мбза ცოცხალმკვდარი    

аҧсы́мра მკვდრის მზე, ჩამავალი მზე   -  

аҧсы́мҭә გაუმაძღარი, ხარბი    

аҧсынҵры́ დღეგრძელობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა   -  

аҧсы́ҧ შესუნთქული ჰაერი  / სუნთქვა  -  

аҧсы́ҧлагаҩагара სუნთქვა иҧсы́ҧ ле́игаҩе́игоит სუნთქავს    

аҧсы́хәа საშველი    

аҧсы́цәгьа ხარბი, წუწკი     

аҧсы́цәгьара სიხარბე    

аҧсы́цқьа სულიწმიდა    

аҧсы́цқьара სიალალე, პატიოსნება  

аҧсы́ӡ თევზი    

аҧсы́ӡкҩы მეთევზე    

аҧсы́ӡкра თევზაობა, თევზის ჭერა аҧсы́ӡ икуе́ит 

თევზაობს, თევზს იჭერს   

аптра ́ გაშლა, გაფურჩქნა, დასკდომა (კვირტისა) 

ипти́т გაიშალა, გაიფურჩქნა, დასკდა   

а́ҧҭа ღრუბელი    



а́ҧҭа ღრუბელი    

а́ҧҭаҟәа შავი ღრუბელი     

а́ҧҭаҟәа შავი ღრუბელი     

аҧха́ თბილი    

аҧха́мшьа ურცხვი, უსირცხვილო, მოურიდებელი   -  

аҧха́ра სითბო    

аҧхара́  2 გამოკლება, დაღუპვა иҧхе́ит გამოაკლდა, 

დაიღუპა  

аҧхара́ I გათბობა иҧхо́ит თბება  / ნათება иҧхо́ит 

ანათებს  / დაცხუნება иҧхо́ит აცხუნებს 

аҧхасҭа́ დანაკლისი    

аҧхасҭатәра́ რისამე, ვისიმე გაფუჭება, წახდენა 

иҧхасҭе́итәуеит აფუჭებს, (წა)ახდენს  / 

გაუარესება Иҧхасҭе́итәуеит აუარესებს  

аҧхасҭахара́ თავისით გაფუჭება, წახდენა иҧхасҭахо́ит 

ფუჭდება, (წა)ხდება  / თავისით განადგურება, 

მოსპობა иҧхасҭахо́ит ნადგურდება, ისპობა  

аҧхаҵара́ გარეკვა, გაძევება, უკუგდება, გაგდება 

иҧхе́иҵоит (გა)რეკავს, (გა)აძევებს, უკუაგდებს, 

(გა)აგდება  

а́ҧхашьа მორცხვი, მორიდებული    

а́ҧхашьа მორცხვი, მორიდებული    

аҧхашьара́ დარცხვენა, მორცხვობა, მორიდება 

дыҧхашьо́ит რცხვენია,მორცხვობს, 

(და)იმორცხვებს, ერიდება 

аҧхеиҧхе́и გამჭვირვალე, კამკამა    

аҧхҭ მუნიანი, ქეციანი, მღერიანი   -  

а́ҧхҭра გამუნიანება, გაქეციანება, გამღერიანება 

дыҧхҭи́т გამუნიანდა, გაქეციანდა, 

გამღერიანდა  / ქეცი, მუნი, მღერი 



а́ҧхҭра გამუნიანება, გაქეციანება, გამღერიანება 

дыҧхҭи́т გამუნიანდა, გაქეციანდა, 

გამღერიანდა  / ქეცი, მუნი, მღერი  

аҧхы́қә მოვალეობა  / მომავალი, ბედი, იღბალი    

а́ҧхын ზაფხული    

а́ҧхын ზაფხული    

аҧхы́ӡ სიზმარი    

аҧхьагы́ла წინამძღოლი, ბელადი, მეთაური   -  

аҧхьагы́лаҩы მოწინავე  / წინამძღოლი, ხელმძღვანელი, 

მეთაური   

аҧхьагы́лара წინამძღოლობა, ბელადობა, მეთაურობა  / 

პირველობა   

а́ҧхьа́кра რისამე დამალვა, მიჩქმალვა Иҧхьа́куеит 

(და)მალავს, მიჩქმალავს  / თავის დამალვა, 

თავის შეფარება иҧхьа́куеит იმალება, თავს 

აფარებს 

а́ҧхьа́кра რისამე დამალვა, მიჩქმალვა Иҧхьа́куеит 

(და)მალავს, მიჩქმალავს  / თავის დამალვა, 

თავის შეფარება иҧхьа́куеит იმალება, თავს 

აფარებს 

аҧхьа́кырҭа სამალავი  / თავშესაფარი  -  

аҧхьара́ ღამის გათევა дыҧхьо́ит ღამეს ათევს    

а́ҧхьара კითხვა, წაკითხვა да́ҧхьоит კითხულობს  / 

ვისიმე დაძახება, მოხმობა Ди́ҧхьоит ეძახის, 

მოუხმობს   

а́ҧхьара კითხვა, წაკითხვა да́ҧхьоит კითხულობს  / 

ვისიმე დაძახება, მოხმობა Ди́ҧхьоит ეძახის, 

მოუხმობს   

аҧхьарца́ აფხიარცა (ორსიმიანი ხემიანი საკრავი), 

ჭიანური  ;  

аҧхьа́ҳәара დავარცხნა Иҧхье́иҳәоит ვარცხნის, ივარცხნის  

/ გასვრა, გალუმპვა Иҧхье́иҳәоит სვრის, 



ლუმპავს.  / რისამე გაწევგამოწევა иҧхье́иҳәоит 

აქეთ-იქით სწევს 

а́ҧхьаӡара დათვლა иҧхьаӡо́ит ითვლის  / დაანგარიშება 

иҧхьаӡо́ит ანგარიშობს, (და)იანგარიშებს.  / 

მიჩნევა иҧхьаӡо́ит მიიჩნევს  

а́ҧхьаӡара დათვლა иҧхьаӡо́ит ითვლის  / დაანგარიშება 

иҧхьаӡо́ит ანგარიშობს, (და)იანგარიშებს.  / 

მიჩნევა иҧхьаӡо́ит მიიჩნევს  

аҧхӡа́ша მძიმე შრომა, ჯაფა    

аҧхӡы́ ოფლი    

аҧҳа́ ასული, ქალიშვილი    

аҧҳа́л ფოხალი, კოკა     

аҧҳалҧа́ შვილიშვილი ვაჟი (ასულის მხრიდან)   -  

аҧҳалҧҳа́ შვილიშვილი ქალი (ასულის მხრიდან)   -  

аҧҳаҧса́ გერი ქალიშვილი    

аҧҳә ჩალა    

а́ҧҳәаҟәа ზვინი    

а́ҧҳәаҟәа ზვინი    

аҧҳәы́зба ქალიშვილი, ქალწული, გოგონა   -  

аҧҳәы́с ქალი  / ცოლი, მეუღლე ( მრ. რ. А́ҳәса, а́ҳәсақәа, 

ҳәсақәа́к)  

аҧҳәы́сеиба ქვრივი ქალი     

аҧҵара́ შექმნა (კანონისა, ოჯახისა) Иаҧи́ҵоит ქმნის  / 

შემოღება, დანერგვა, დაწესება иаҧи́ҵеит 

შემოიღო, დანერგა, დააწესა  

аҧҵәара́ რისამე გატეხა, დამტვრევა Иҧи́ҵәоит ტეხს, 

ამტვრევს  / თავისით გატეხა, დამტვრევა 

иҧҵәо́ит ტყდება, იმტვრევა.  / რისამე გაწყვეტა, 

დაწყვეტა Иҧи́ҵәоит წყვეტს.  / თავისით  

аҧҷаҷа́р ქოჩორი    

аҧш სიმინდი    

аҧша́ ქარი 



а́ҧшаара ძებნა, ძიება иҧшаауе́ит ეძებს, ეძიებს    

а́ҧшаара ძებნა, ძიება иҧшаауе́ит ეძებს, ეძიებს    

а́ҧшаах რჩეული, საუკეთესო    

а́ҧшаах რჩეული, საუკეთესო    

аҧшанда́га მარაო    

аҧша́рхь ნიავი, სიო    

аҧша́тлакә გრიგალი    

аҧшаҳәа́ ხეობა    

а́ҧшаӡа ჭყინტი სიმინდი    

а́ҧшаӡа ჭყინტი სიმინდი    

а́ҧшәма პატრონი, მფლობელი  / მასპინძელი  / ქმარი, 

მეუღლე  / დაწესებულების ხელმძღვანელი, 

უფროსი  

а́ҧшәма პატრონი, მფლობელი  / მასპინძელი  / ქმარი, 

მეუღლე  / დაწესებულების ხელმძღვანელი, 

უფროსი  

аҧшәмаҧҳәы́с დიასახლისი  / ცოლი, მეუღლე  -  

а́ҧшқа ჩვილი, ნაზი  / ჩვილი, თოთო ბავშვი   

а́ҧшқа ჩვილი, ნაზი  / ჩვილი, თოთო ბავშვი   

аҧшҩы́ მარჩიელი, მკითხავი    

аҧшра́ ხედვა, ცქერა, ყურება Дыҧшуе́ит იხედება, 

იცქირება, იყურება  / ცდა, ლოდინი дыҧшуе́ит 

იცდის, ელის, ელოდება  / მარჩიელობა, 

მკითხაობა да́ҧшуеит მარჩიელობს, მკითხაობს  

/  

аҧштәы́ ფერი    

аҧшы́хәҩы მზვერავი    

аҧшы́хәра დაზვერვა, თვალთვალი Дыҧшы́хәуеит 

ზვერავს, უთვალთვალებს  

аҧшы́ц სიმინდის მარცვალი    

а́ҧшь მწითური    

а́ҧшь მწითური    



а́ҧшьа წმიდა  / ნაკურთხი, კურთხეული  -  

а́ҧшьа წმიდა  / ნაკურთხი, კურთხეული  -  

аҧшьара́ კურთხევა  / კურთხება Иҧшьо́ит აკურთხებს  ;  

аҧшьа́ша ხუთშაბათი    

аҧшьы́ркца ოთხკუთხედი    

аҧшӡа́ თრითინა, სინდიოფალა    

а́ҧшӡа ლამაზი, კოხტა, მშვენიერი    

а́ҧшӡа ლამაზი, კოხტა, მშვენიერი    

а́ҧшӡара სილამაზე, სიკოხტავე, მშვენიერება 

а́ҧшӡара სილამაზე, სიკოხტავე, მშვენიერება  

аҧы́жәара უპირატესობა     

аҧы́за ბელადი, წინამძღოლი, მეთაური   -  

аҧы́зара წინ გაძღოლა, წინამძღოლობა, წინამძღვრობა 

Диаҧы́зоит წინ უძღვის, წინამძღოლობს, 

წინამძღვრობს  

аҧы́қә ნაპირი  / წვერო     

аҧы́қәс(ы́)лара დაბრკოლება, შეფერხება, ხელის შეშლა 

диҧы́қәс(ы́)лоит აბრკოლებს, აფერხებს, ხელს 

უშლის  

аҧы́қәсла დაბრკოლება, შეფერხება    

аҧы́лара ვინმესთან, რამესთან შეხვედრა, შეყრა, 

შემოხვდომა диҧы́лоит (შე)ხვდება, (შე)ეყრება, 

(შემო)ხვდება  / დახვედრა, მიგებება, შეგეგება 

Диҧы́лоит (და)ხვდება, (მი)ეგებება, (შე)ეგებება  

аҧылгыды́ მენჯი    

аҧы́маҵә წვივი 

аҧы́нҵа ცხვირი  / წვერი, წვერო   

аҧырга́ ხურდა ფული    

аҧыргара́ დანგრევა, დაშლა иҧи́ргоит ანგრევს, შლის  / 

საქმის ჩაშლა иҧи́ргоит საქმეს (ჩა)შლის  / 



ფულის დახურდავება Иҧи́ргоит ახურდავებს 

სიტყვა]  

аҧырҕы́ ნაღვერდალი    

апырпы́лџьыка აჯიკა (საგანგებო ქვაზე გალესილი 

სანელებლიანი წიწაკა და მარილი)   

а́ҧырра ფრენა, გაფრენა иҧыруе́ит ფრენს, მიფრინავს, 

(გა)ფრინდება  

а́ҧырра ფრენა, გაფრენა иҧыруе́ит ფრენს, მიფრინავს, 

(გა)ფრინდება  

аҧыртлара́ შეხსნა, გახსნა иҧыртло́ит (შე)იხსნის, 

(გა)იხსნის   

аҧырха́га შეფერხება, დაბრკოლება  / ზიანი, ზარალი, 

საზიანო, საზარალო რამ  

аҧырха́гахара შეფერხება, დაბრკოლება, ხელის შეშლა 

Диҧырха́гахоит აფერხებს, აბრკოლებს, ხელს 

უშლის  / საჭმლისაგან წყენა, ვნება 

иҧырха́гахоит წყენს,ვნებს  

аҧы́рхра საქმის მოთავება, დამთავრება, საქმისათვის 

ბოლოს მოღება Иаҧы́рихуеит საქმეს ათავებს, 

ამთავრებს, ბოლოს უღებს  / აღმოფხვრა, 

მოსპობა, განადგურება Иаҧы́рихуеит 

აღმოფხვრის, სპობს,  

аҧы́рҵра ვინმეს, რაიმეს ჩამოშორება, ჩამოცლა, გაცლა, 

დახსნა диҧы́рҵуеит (ჩამო)შორდება, 

(ჩამო)ეცლება, (გა)ეცლება, (და)ეხსნება 

аҧыҭҟәы́р კვირტი, კოკორი 

апы́хә კურტუმო   

аҧы́хра გაუქმება, აღმოფხვრა иа́ҧихуеит (გა)აუქმებს, 

აღმოფხვრის  

аҧы́хьашәара ხელში ჩავარდნა Иҧы́хьашәоит ხელთ 

(ჩა)ვარდება   

аҧы́шә ბაგე, ტუჩი    



аҧы́шәа გამოცდილება     

аҧы́шәара ცდა, გამოცდა иҧи́шәоит (გამო)სცდის  / 

გამოცდილება  / გამოცდა   

аҧы́шәырччара ჩაღიმება, ჩაცინება Дҧы́шәырччоит იღიმება, 

ჩაიღიმებს, იცინის, ჩაიცინებს  аҧы́қә 

ар ჯარი, ლაშქარი,არმია    

ара́ კაკლის ხე   

ара́ара  2 თხოვება ира́аует ათხოვებს   

ара́ара I გაჩეხვა, გაკაფვა ира́ауеит ჩეხავს, კაფავს   

ара́гәа  2 გუნდა   

ара́гәа I ხაფანგი, სარეგვავი    

а́раз კეთილი, გულკეთილი  / პატიოსანი, ალალი  / 

სამართლიანი  / თანახმა Дазы́разуп თანახმააა 

аразҟы́ ბედი, იღბალი, ბედნიერება    

аразҟы́да უბედო, უბედური, უიღბლო    

аразҟы́цәгьа ბედშავი,უბედური    

ара́ҧ ზანგი  / არაბი   

араса́ თხილი   

а́рахә საქონელი, პირუტყვი    

а́рахәааӡара მესაქონლეობა, მეცხოველეობა   

арахәы́ц ძაფი  / სიმი   

ара́цәа ნახშირი   

а́рацәа ბევრი, მრავალი    

ара́ҵәара მუშტის შეკვრა, მომუშტვა Ираҵәо́ит მუშტს 

კრავს, მუშტავს   

а́рашәара გამარგვლა ирашәо́ит მარგლავს   

арашы́ ურწყული, გამოწურული ნიგვზის გუნდა   

ара́шь რაში, მერანი     

ара́ӡара დროვება, დაცლა ие́ираӡоит ადროვებს, 

დააცლის   

а́раӡара გაწურვა ираӡо́ит წურავს    



араӡны́, аразны́ ვერცხლი  

а́рбааӡара დასველება, დანამვა и́рбааӡоит ასველებს, 

ნამავს  ;  

арба́га  2 საშრობი ქაღალდი    

арба́га I მაჩვენებელი 

арбара́  2 გაშრობა ирбо́ит აშრობს    

арбара́ I ჩვენება, დანახვება иирбо́ит აჩვენებს, 

(და)ანახებს   

арбгара́  2 დახურდავება ирбго́ит ახურდავებს   

арбгара́ I დანგრევა ирбго́ит ანგრევს   

а́рбҕьыжәра გაფანტვა, დაფანტვა, მიმოფანტვა 

ирбҕьыжәуе́ит ფანტავს   

арбе́иара გამდიდრება Ирбе́иоит ამდიდრებს   

арбзара́  2 გალოკვა  

арбзара́ I გაცოცხლება дирбзо́ит აცოცხლებს   

арбзи́ара გამოკეთება, გაუმჯობესება Ирбзи́оит 

(გამო)აკეთებს, (გა)აუმჯობესებს  / გამოკეთება, 

გამოჯანსაღება, მორჩენა Ирбзи́оит 

(გამო)აკეთებს, (გამო)აჯანსაღებს, (მო)არჩენს  

а́ргара მეორე ნაპირზე გადატანა, გადაყვანა и́ригоит 

გადააქვს, გადაჰყავს  / წაღებინება, წაყვანინება 

Иирго́ит წააღებინებს, წააყვანინებს.  / ხმის 

გაღება, გამოცემა, ახმაურება Абжьы́  

а́ргачамкра ვისიმე ძალზე გაოცება, გაოგნება иргача́мкуеит 

ძალზე აოცებს, აოგნებს   

аргәа́ара ვისიმე გაბრაზება, გაჯავრება  

а́ргәагәара გაჭირვებით რისამე თრევა иргәа́гәоит 

გაჭირვებით მიათრევს  / გაჭიანურება 

иргәа́гәоит  

аргәа́ҟра ვისიმე შეწუხება Диргәа́ҟуеит აწუხებს  / ვისიმე 

გატანჯვა, გაწვალება, გაწამება диргәа́ҟуеит 

სტანჯავს, აწვალებს, აწამებს    



аргәа́мҵра ვისიმე შეწუხება რაიმეს გამო Иргәа́мҵуеит 

აწუხებს მას რაღაც  .  

а́ргәаҭеира ვისიმე შეწუხება რაიმეს გამო, შეშფოთება 

Иргәаҭе́иуеит აწუხებს მას რაღაც, აშფოთებს   

аргәыбзы́ҕра მოფერება, მიალერსება, დაყვავება 

диргәыбзы́ҕуеит ეფერება,უალერსებს, 

ეალერსება, უყვავებს   

аргәы́ҕра ვისიმე დაიმედება иргәы́ҕуеит აიმედებს   

аргәы́ц კენკრა  / ხილის მარცვალი   

а́ргәыҵысҭа საფეთქელი   

аргы́лаҩ მშენებელი   

аргы́лара წამოყენება, დაყენება, დადგმა, აღმართვა 

иргы́лоит აყენებს, დგამს, აღმართავს  / აგება, 

აშენება иргы́лоит აგებს, აშენებს  / შენობა, 

ნაგებობა  

а́ргьежьра რისამე დამრგვალება Иргьежьуе́ит ამრგვალებს  

/ ვისიმე უკან მობრუნება ди́ргьежьуе́ит უკან 

(მო) აბრუნებს  / რისამე პატრონისათვის 

დაბრუნება  

арҕа́з ხაზი  / ზოლი  / სტრიქონი   

арҕа́з ხაზი  / ზოლი  / სტრიქონი   

арҕәҕәара́ რისამე გაღონიერება, გამძლავრება, 

გაძლიერება, განმტკიცება.  

арҕәҕәара́ რისამე გაღონიერება, გამძლავრება, 

გაძლიერება, განმტკიცება. ирҕәҕәо́ит 

აღონიერებს, ამძლავრებს, აძლიერებს  

а́рҕызра ბანის მიცემა ирҕы́зуеит ბანს აძლევს   

а́рҕызра ბანის მიცემა ирҕы́зуеит ბანს აძლევს   

а́рҕьажәҩа მარჯვენა ხელი, დასაყრდენი  / თანამოაზრე, 

დამქაში   

а́рҕьажәҩа მარჯვენა ხელი, დასაყრდენი  / თანამოაზრე, 

დამქაში   



а́рҕьацара დაფესვიანება, ფესვის მოკიდება, მცენარის 

გახარება, მომძლავრება Иа́рҕьацоит 

ფესვიანდება, ფესვს იკიდებს, ხარობს, 

მძლავრდება.  / განვითარება, მომძლავრება, 

წელში გამართვა, წინსვლა  

а́рҕьацара დაფესვიანება, ფესვის მოკიდება, მცენარის 

გახარება, მომძლავრება Иа́рҕьацоит 

ფესვიანდება, ფესვს იკიდებს, ხარობს, 

მძლავრდება.  / განვითარება, მომძლავრება, 

წელში გამართვა, წინსვლა 

арду́ра რისამე გადიდება ирду́уеит ადიდებს  / 

განდიდება ирду́уеит (გან)ადიდებს   

арды́рра ვინმესთვის რისამე შეტყობინება, გაგებინება, 

ცნობება иирды́руеит ატყობინებს, აგებინებს, 

აცნობებს  / ვინმესთვის ვისიმე 

გაცნობაилирды́руеит მას(ქალს) მას (მამაკაცს) 

აცნობს 

арҽе́ира რისამე გამოკეთება, გაუმჯობესება, 

გამოსწორება Ирҽе́иуеит (გამო)აკეთებს, 

(გა)აუმჯობესებს, (გამო)ასწორებს  

арҽе́ира რისამე გამოკეთება, გაუმჯობესება, 

გამოსწორება Ирҽе́иуеит (გამო)აკეთებს, 

(გა)აუმჯობესებს, (გამო)ასწორებს  

арҽхәа́ҧхьыӡ ქება, ხოტბა, ქება-დიდება    

арҽхәа́ҧхьыӡ ქება, ხოტბა, ქება-დიდება    

арҽхәара́ ვისიმე, რისამე შექება, ხოტბის შესხმა, ქება-

დიდება Ирҽхәо́ит აქებს, ხოტბას ასხამს, აქებ-

ადიდებს 

арҽхәара́ ვისიმე, რისამე შექება, ხოტბის შესხმა, ქება-

დიდება Ирҽхәо́ит აქებს, ხოტბას ასხამს, აქებ-

ადიდებს 

арҿиа́мҭа შემოქმედება   



арҿиа́ра წარმოქმნა, შექმნა ирҿио́ит (წარმო)ქმნის, 

(შე)ქმნის  / განვითარება  

арҿиа́ра წარმოქმნა, შექმნა ирҿио́ит (წარმო)ქმნის, 

(შე)ქმნის  / განვითარება ирҿио́ит ავითარებს   

арҿы́хара ვისიმე გაღვიძება, გამოფხიზლება  

арҿы́хара ვისიმე გაღვიძება, გამოფხიზლება дирҿы́хоит 

აღვიძებს, აფხიზლებს   

арҿы́цра რისამე განახლება Ирҿы́цуеит (გან)აახლებს   

арҿы́цра რისამე განახლება Ирҿы́цуеит (გან)აახლებს 

а́ржәра დალევინება, შესმევინება Ииржәуе́ит 

(და)ალევინებს, (შე)ასმევს   

а́рзаҳал განცხადება (წერილობითი)    

ариара́ ვისიმე დაწვენა дирио́ит (და)აწვენს   

ариа́шара რისამე მოსწორება Ириа́шоит (მო)ასწორებს  / 

გამართვა, გასწორება Ириа́шоит (გა)მართავს, 

(გა)ასწორებს  / შეცდომის გამოსწორება 

Ириа́шоит შეცდომას (გამო)ასწორებს  /  

арира́ ვისიმე შობა, დაბადება, გაჩენა Дылри́ит შვა, 

დაბადა, გააჩინა  / პირუტყვის მიერ ნაშიერის 

მოგება Ари́ит ნაშიერი მოიგო    

арка́рара ვისიმე მოქანცვა, დაღლა  

а́рҟаҵара გაკეთებინება иирҟаҵо́ит აკეთებინებს   

а́рҟаҵара გაკეთებინება иирҟаҵо́ит აკეთებინებს  

а́ркәадара მოშვება, მოსუსტება, მოდუნება, მოფონება 

Иркәадо́ит (მო)უშვებს, (მო)ასუსტებს, 

(მო)ადუნებს, (მო)აფონებს 

арҟәыдра́ შეკრეჭა, გაკრეჭა ирҟәы́дуеит კრეჭს   

арҟәыдра́ შეკრეჭა, გაკრეჭა ирҟәы́дуеит კრეჭს   

а́ркәымпылра გაგორება Иркәымпы́луеит (გა)აგორებს  / 

დამრგვალება Иркәымпы́луеит (და)ამრგვალებს   

арҟәы́шра ვისიმე მოჭკვიანება Дирҟәы́шуеит 

(მო)აჭკვიანებს  ;  



арҟәы́шра ვისიმე მოჭკვიანება Дирҟәы́шуеит 

(მო)აჭკვიანებს  ;  

аркра́ დაჭერინება, დაკავებინება Ииркуе́ит 

(და)აჭერინებს, (და)აკავებინებს  / ცეცხლის 

მოკიდება, ანთება Иаиркуе́ит ცეცხლს 

(მო)უკიდებს, (და)ანთებს 

а́ркьа́ҿра დამოკლება, შემოკლება Иркьа́ҿуеит 

(და)ამოკლებს, (შე)ამოკლებს  / შეკვეცა, 

მოკლედ შეჭრა Иркьа́ҿуеит (შე)კვეცს, მოკლედ 

(შე) ჭრის   

аркьа́ҭара  2 ვისიმე გაბედნიერება აშენება, გაკეთება 

диркьа́ҭеит გააბედნიერა, ააშენა, გააკეთა   

аркьа́ҭара I ჩაქრობა иркьа́ҭоит (ჩა)აქრობს  / მეხით მოკვლა 

Даркьа́ҭеит მეხმა მოკლა   

арқьи́ара ვისიმე გამართლება ирқьи́оит (გა)ამართლებს   

арқьи́ара ვისიმე გამართლება ирқьи́оит (გა)ამართლებს 

а́рласра შემსუბუქება и́рласуеит (შე)ამსუბუქებს  / 

აჩქარება И́рласуеит აჩქარებს   

а́рлашара განათება, გაბრწყინება Ирлашо́ит (გა)ანათებს, 

(გა)აბრწყინებს  / გაბედნიერება ирлашо́ит 

(გა)აბედნიერებს 

а́рлашәра ვისიმე დაბრმავება Ди́рлашәуеит (და)აბრმავებს  

;  

а́рлашьцакра ვისიმე დაღონება И́рлашьцакуеит (და)აღონებს   

а́рлашьцара რისამე დაბნელება И́рлашьцоит (და)აბნელებს   

а́рмазеира ვისიმე, რისამე გამზადება, მომზადება 

ирмазе́иуеит (გა)ამზადებს, (მო)ამზადებს   

а́рманшәалара ვინმესთვის ხელის შეწყობა, საქმის 

გაადვილება, გაიოლებაДи́рманшәалоит ხელს 

უწყობს, საქმეს უადვილებს, უიოლებს  



а́рмариара საქმის გაადვილება, გაიოლება и́рмариоит 

საქმეს აადვილებს, აიოლებს  / რისამე გაიაფება 

И́рмариоит აიაფებს   

арма́ҷра რისამე შემცირება, დაპატარავება, შემოკლება  

арны́г ბრიყვი, შტერი, ჩერჩეტი    

арны́ҟәара ვისიმე, რისამე ტარება Ирны́ҟәоит ატარებს   

аро́ура დაგრძელება, გაგრძელება Иро́ууеит 

აგრძელებს   

арҩа́ შებოლილი, ბოლში გამოყვანილი (ხორცი, 

ყველი)  / ხმელი, გამხმარი   

арҩа́ შებოლილი, ბოლში გამოყვანილი (ხორცი, 

ყველი)  / ხმელი, გამხმარი   

арҩара́ შებოლვა, ბოლში გამოყვანა Ирҩо́ит 

(შე)ბოლავს, ბოლში გამოჰყავს, გამოიყვანს  / 

გახმობა, გაშრობა ирҩо́ит (გა)ახმობს, 

(გა)აშრობს  / გაწურვა ирҩо́ит (გა)წურავს 

арҩара́ შებოლვა, ბოლში გამოყვანა Ирҩо́ит 

(შე)ბოლავს, ბოლში გამოჰყავს, გამოიყვანს  / 

გახმობა, გაშრობა ирҩо́ит (გა)ახმობს, 

(გა)აშრობს  / გაწურვა ирҩо́ит (გა)წურავს 

а́рҩаш ნაკადი  / ნაკადული   

а́рҩаш ნაკადი  / ნაკადული 

арҩа́шьара ერთმანეთში რისამე არევა, შეშლა, შეცდომა  

арҩа́шьара ერთმანეთში რისამე არევა, შეშლა, შეცდომა 

Ирҩа́шьоит ერთმანეთში ერევა, ეშლება, ცდება  

/ რისამე შეცვლა ирҩашьо́ит(შე)ცვლის   

арҧра́ გამომეჩხვრა ирҧуе́ит (გამო)მეჩხრავს  / 

ამოთხრა, ამოგლეჯა ирҧуе́ит (ამო)თხრის, 

(ამო)გლეჯს   

арҧра́ გამომეჩხვრა ирҧуе́ит (გამო)მეჩხრავს  / 

ამოთხრა, ამოგლეჯა ирҧуе́ит (ამო)თხრის, 

(ამო)გლეჯს   



арҧсаара́ დასველება, დალბობა ирҧсаауе́ит ასველებს, 

ალბობს   

арҧсаара́ დასველება, დალბობა ирҧсаауе́ит ასველებს, 

ალბობს   

а́рҧсахра სესხად მიცემა иирҧсахуе́ит სესხად აძლევს   

а́рҧсахра სესხად მიცემა иирҧсахуе́ит სესხად აძლევს   

арҧхара́ რისამე გათბობა, შეთბობა Ирҧхо́ит 

(გა)ათბობს, (შე)ათბობს  / გაცხელება  

арҧхара́ რისამე გათბობა, შეთბობა Ирҧхо́ит 

(გა)ათბობს, (შე)ათბობს  / გაცხელება ирҧхо́ит 

აცხელებს   

а́рҧхашьара თავისი საქციელით სხვისი შერცხვენა 

Ди́рҧхашьоит არცხვენს  / ნამუსში ჩაგდება, 

დანამუსება Ди́рҧхашьоит ნამუსში აგდებს, 

ანამუსებს   

а́рҧхашьара თავისი საქციელით სხვისი შერცხვენა 

Ди́рҧхашьоит არცხვენს  / ნამუსში ჩაგდება, 

დანამუსება Ди́рҧхашьоит ნამუსში აგდებს, 

ანამუსებს   

арҧшра́ გახედება, შეხედვინება, ცქერინება ирҧшуе́ит 

(გა)ახედებს, (შე)ახედებს, აყურებინებს, 

აცქერინებს  / მოცდევინება, დალოდინება  

арҧшра́ გახედება, შეხედვინება, ცქერინება ирҧшуе́ит 

(გა)ახედებს, (შე)ახედებს, აყურებინებს, 

აცქერინებს  / მოცდევინება, დალოდინება 

иирҧшуе́ит აცდევინებს, ალოდინებს  

а́рҧшӡара ვისიმე, რისამე გალამაზება, გამშვენიერება, 

დამშვენება, გაკოხტავება Ди́рҧшӡоит 

ალამაზებს, ამშვენიერებს, ამშვენებს, 

აკოხტავებს =   

а́рҧшӡара ვისიმე, რისამე გალამაზება, გამშვენიერება, 

დამშვენება, გაკოხტავება Ди́рҧшӡоит 



ალამაზებს, ამშვენიერებს, ამშვენებს, 

აკოხტავებს 

а́рра წყლის გადალახვა, წყალში გასვლა ды́руеит 

წყალს (გადა) ლახავს, წყალში გადის   

а́рсара საჭმლის მონელება ирсо́ит ინელებს  / ფაფის 

მოხარშვა Ирсо́ит ხარშავს   

арссара́ წვრილად დაჭრა, დაქუცმაცება Ирссо́ит 

წვრილად ჭრის, აქუცმაცებს   

артәара́ დასმა, დაჯენა, დასხმა Ди́ртәоит (და)სვამს, 

(და)აჯენს Ии́ртәоит (და)სხამს  / ფასის 

დაჯდომა Артәе́ит დაჯდა   

а́ртлара რისამე გარღვევა, დარღვევა иртло́ит არღვევს  / 

რისამე გახსნა, თავის მოხსნა иртло́ит ხსნის   

а́рҭбаара რისამე გაფართოება Ирҭбаауе́ит აფართოებს   

а́рҭбаара რისამე გაფართოება Ирҭбаауе́ит აფართოებს 

арҭы́нчра ვისიმე დამშვიდება, დაწყნარება Ирҭы́нчуеит 

ამშვიდებს, აწყნარებს   

арҭы́нчра ვისიმე დამშვიდება, დაწყნარება Ирҭы́нчуеит 

ამშვიდებს, აწყნარებს   

а́руадаҩра რისამე გართულება ируада́ҩуеит ართულებს   

арупа́п როკაპი, კუდიანი ქალი, ჯადოქალი   

арура́ გაკეთებინება дирууе́ит აკეთებინებს   

а́рха დაბლობი, ველი    

архәара́ გამოყენებინება, სარგებლობა  

а́рхәара მოღუნვა, მოდრეკა и́рхәоит ღუნავს, დრეკს  / 

მოსახვევი, ჩასახვევი, გზიდან გადასახვევი   

а́рхәашьра რისამე ამღვრევა И́рхәашьуеит ამღვრევს   

архиара́ რისამე მომზადება, გამზადება, მოწესრიგება 

Ирхи́оит ამზადებს, აწესრიგებს  / საათის 

მომართვა Ирхи́оит საათს მართავს    

архны́шьна კერიის ჯაჭვი, ნაჭა, საკიდელი   



архра́ მოთიბვა ирхуе́ит თიბავს  / მკა ирхуе́ит მკის  / 

მოსპობა, განადგურება, ამოწყვეტა, გაჟლეტა 

Ирхуе́ит სპობს, ანადგურებს, წყვეტს, ჟლეტს  

архы́рҭа სათიბი   

а́рхьра ტკენინება, ატკივება, ტკივილის მიყენება 

Иирхьуе́ит სტკენს, ატკივებს, ტკივილს აყენებს  

/ სენის ვინმესთვის გადადება Иирхьуе́ит 

გადასდებს  

а́рхьшәашәага მაცივარი   

а́рхьшәашәара რისამე გაცივება Ирхьшәашәо́ит აცივებს   

арҳәара́ თქმევინება иирҳәо́ит ათქმევინებს  / საკრავის 

დაკვრა иа́ирҳәо́ит უკრავს   

арҳәара́ თქმევინება иирҳәо́ит ათქმევინებს  / საკრავის 

დაკვრა иа́ирҳәо́ит უკრავს   

арҳәара́х ჯიგარი, შიგნეული    

арҳәара́х ჯიგარი, შიგნეული    

арҳәҩы́ ავაზაკი, მძარცველი    

арҳәҩы́ ავაზაკი, მძარცველი  

арҳәра́  2 რისამე მობრუნება, მიბრუნება, დატრიალება 

ирҳәуе́ит აბრუნებს, ატრიალებს   

арҳәра́  2 რისამე მობრუნება, მიბრუნება, დატრიალება 

ирҳәуе́ит აბრუნებს, ატრიალებს   

арҳәра́ 3 გაძარცვა дирҳәуе́ит ძარცვავს   

арҳәра́ 3 გაძარცვა дирҳәуе́ит ძარცვავს   

арҳәра́ I მოძოვებაирҳәуе́ит აძოვებს 

арҳәра́ I მოძოვებაирҳәуе́ит აძოვებს   

а́рҵабыргра ვისიმე გამართლება Ирҵабы́ргуеит ამართლებს  

/ რისამე დასაბუთება ирҵабы́ргуеит ასაბუთებს 

а́рҵабыргра ვისიმე გამართლება Ирҵабы́ргуеит ამართლებს  

/ რისამე დასაბუთება ирҵабы́ргуеит ასაბუთებს   

арҵа́га სასწავლო  / სახელმძღვანელო   

арҵа́га სასწავლო  / სახელმძღვანელო   



а́рцагәра რისამე დაბლაგვება, დაჩლუნგება ирца́гәуеит 

(და)ბლაგვავს, (და)აბლაგვებს, (და)აჩლუნგებს   

арҵаҩы́ მასწავლებელი     

арҵаҩы́ მასწავლებელი     

арҵара́ სწავლება Иирҵо́ит ასწავლის   

арҵара́ სწავლება Иирҵо́ит ასწავლის   

а́рцәаакра დანამვა, დაცვარვა, დასველება Ирцәаакуе́ит 

ნამავს, ცვარავს, ასველებს   

а́рцәажәара ვისიმე ალაპარაკება Ди́рцәажәоит ალაპარაკებს  

/ ალაპარაკება, რძლისთვის ქმრის მამაკაც 

ნათესავებთან დალაპარაკების უფლების 

მიცემა Ди́рцәажәеит აალაპარაკა, რძალს 

ლაპარაკის უფლება მისცა. 

а́рцәара  2 ვინმესთვის მოწოვება иа́ирцәоит აწოვებს   

а́рцәара I ვისიმე დაძინება и́рцәоит აძინებს  / რისამე 

დაქრობა и́рцәоит აქრობს   

арҵәра́  

арҵәра́ დამწნილება, დამჟავება Ирҵәуе́ит ამწნილებს, 

ამჟავებს  / მაწვნის დაყენება Ирҵәуе́ит მაწონს 

აყენებს  / ტყავის დათრიმლვა Ирҵәуе́ит 

თრიმლავს  ლექსიკონი 

арҵәы́ მწნილი, მჟავე    

арҵәы́ მწნილი, მჟავე    

арҵәы́ра სასუქი, პატივი, ნაკელი    

арҵәы́ра სასუქი, პატივი, ნაკელი    

арҵәы́рахәац ჭიაყელა   

арҵәы́рахәац ჭიაყელა   

арҵәы́уара ვისიმე ატირება дирҵәы́уоит ატირებს   

арҵәы́уара ვისიმე ატირება дирҵәы́уоит ატირებს   

а́рҵу კალია   

а́рҵу კალია  

а́рццакра ვისიმე, რისამე დაჩქარება Ирццакуе́ит აჩქარებს   



арҵысра́ შერყევა, შერხევა, დარწევა ирҵы́суеит არყევს, 

არხევს, არწევს   

арҵысра́ შერყევა, შერხევა, დარწევა ирҵы́суеит არყევს, 

არხევს, არწევს   

арчара́ ჭმევა, დაპურება  

а́рччага სასაცილო, სახუმარო რამ    

а́рччара ვისიმე გაცინება дирччо́ит აცინებს   

а́рччархәра ვისიმე სასაცილოდ გადაქცევა, სასაცილოდ 

გახდომა, სასაცილოდ აგდება Ирччархәуе́ит 

სასაცილოდ აქცევს, სასაცილოდ ხდის, 

სასაცილოდ იგდებს =  

арччи́ара ვისიმე გამათხოვრება, დაგლახაკება ирччи́оит 

(გა)ამათხოვრებს, (და)აგლახაკებს  / ვისიმე 

გაუბედურება ирччи́оит (გა)აუბედურებს  / 

ვისიმე დარდისაგან ჩამოხმობა, ჩამოდნობა,  

а́рчыхәчыхәра ვინმესთვის მოღიტინება Ирчыхәчы́хәуеит 

უღიტინებს   

арџьара́ გალანძღვა, გათათხვა ирџьо́ит ლანძღავს, 

თათხავს  ;  

арџьара́ გალანძღვა, გათათხვა ирџьо́ит ლანძღავს, 

თათხავს 

аршара́  

а́ршаҳаҭга მოწმობა   

а́ршәара ვინმესთვის მიზომება Иа́иршәоит (მი)აზომებს   

аршәара́  2 გადახდევინება иршәо́ит (გადა)ახდევინებს   

аршәара́ I ვისიმე შეშინება диршәо́ит (შე)აშინებს   

аршра́  

а́ршра ტიფი   

аршьра́ ვისიმე მოკვლევინება Ииршьуе́ит 

(მო)აკვლევინებს  / ვისიმე დათრობა 

Даиршьуе́ит (და)ათრობს   



а́ршьцылара ვისიმე რამეზე შეჩვევა, დაჩვევა даиршьцы́лоит 

(შე)აჩვევს, (და)აჩვევს   

ары́жәтә სასმელი   

ары́қә დანის წვეტი     

ары́мӡ  2 შარდი   

ары́мӡ I ძელსკამი, გრძელი სკამი    

ары́ҧх აცმა, გალა   

ары́ҧхра ძაფზე, მავთულზე აცმა Иры́ҧхуеит (ა)აცვამს 

ары́ҧхь ჭოკი, ხალა   

арыҧҳа́ ფილტვი   

ары́ҧҵә(а)  საცობი   

ары́ҭәа მარწუხი, გაზი    

ары́ц მარცვალი, კაკალი  / ნიგოზი   

ары́цқьара გაწმენდა, გასუფთვება Иры́цқьоит (გა)წმენდს, 

(გა)ასუფთვებს  / გათლა, გარჩევა, კანის, 

ჩენჩოს ან წენგოს გაცლა Иры́цқьоит თლის, 

არჩევს, აცლის  

ары́цхә რიცხვი, თარიღი    

ары́цҳа საწყალი, საბრალო, საცოდავი  / ღარიბი, 

ღატაკი   

ары́цҳара უბედურება, საცოდაობა  / სიღარიბე, სიღატაკე   

ары́цҳахара გაუბედურება, გასაცოდავება дры́цҳахоит 

(გა)უბედურდება, (გა)საცოდავდება  / 

გაღარიბება, გაღატაკება дры́цҳахоит 

(გა)ღარიბდება, (გა)საცოდავდება 

ары́цҳашьара ვისიმე შებრალება, შეცოდება Дры́цҳаишьоит 

(შე)ებრალება, (შე)ეცოდება   

аса́  2 გამოჭრილი ტანსაცმელი    

аса́ 3 ხმალი   

аса́ I ნაჭერი (პურისა, ყველისა...)   

асаа́н თეფში   



асаара́ ძირს, დაბლა (მიწაზე, იატაკზე)   

асаа́ра ღრმა თეფში, მათლაფა    

асаа́ҭ საათი   

аса́ба მტვერი   

асаба́ҧ სარგებელი  / მადლი, სიქველე, 

ქველმოქმედება  

асаба́ҧда უსარგებლოდ, ამაოდ, ფუჭად    

асаба́ҧҟаҵаҩ ქველმოქმედი     

аса́барк მტვრიანი, დამტვრიანებული    

асаби́ ჩვილი, თოთო ბავშვი    

асабра́да ნიღაბი   

аса́бша შაბათი   

аса́га საპარსი, სამართებელი    

асадаҟы ́ მოწყალება, შენაწირი, შეწირულობა   

асаза́н ტრამალი, სტეპი    

асака́ра უდაბური ტრამალი    

асака́са საკაცე   

асаҟәа კუნძი, ჯირკი     

асакәма́л საკმეველი   

аса́кь ტომარა   

аса́л სოლი   

а́салам სალამი   

а́саламшәҟәы წერილი, ბარათი    

асамарҟәы́л ხუმრობა, სახუმარო, სასაცილო ამბავი   

асамарҭа́л სამართალი  / სიმართლე, ჭეშმარიტება   

асамҟәы́р სამყურა (მცენარე)    

асамса́л ძალიან შავი, ყურყუმა    

асанды́кәыр, асанды́кәра ხის ჯამი   

аса́нӡҕә საზღვარი, მიჯნა    

асапа́ҭ ბოქლომი   

асапы́н საპონი   



асапы́нҭра სასაპნე   

асара́ გაპარსვა Исо́ит იპარსავს    

асара́(н)џь ფიჭა   

асара́қ ჩალმა  

аса́ркьа მინა, შუშა  / სარკე   

асаркьа́л ზარი, სარეკელი    

аса́с სტუმარი   

аса́са ხახა   

аса́сааирҭа სასტუმრო   

а́сасдкылара სტუმარმასპინძლობა  / სტუმრის მიღება Аса́с 

диди́кылоит სტუმარს იღებს   

асахәҭа́ სოხთა, მოლას მოწაფე  / შეგირდი   

аса́хьа სახე, პირსახე  / ნახატი, სურათი   

асе́игәыдҵа გუნდაობა асы́ е ́игәыдырҵоит გუნდაობენ   

аси́а სია   

аска́м, асқа́м სკამი   

асоура́ თოვა Асы́ ауе́ит თოვს    

асо́ф აივანი   

асҧа́л ფიფქი, ფანტელი    

асҧа́л ფიფქი, ფანტელი 

асра́  2 ცემა, დარტყმა ди́суеит სცემს, ურტყამს   

асра́ 3 ქროლა ბერვა а́суеит ქრის, უბერავს   

асра́ I ქსოვა Илсуе́ит ქსოვს    

асра́гәа თოვლის გუნდა     

а́сса წვრილი   

а́ссир საოცრება  / საოცარი, შესანიშნავი, 

არაჩვეულებრივი   

асура́ მინაშენი, ფარდული    

асхы́с ზვავი   

асы́ თოვლი   

асыбга́ра ზვავი   



асызба́л საწებელი   

асы́кь კუზი   

асы́қәа(шәҭ)  ენძელა   

асы́ҩ ქარბუქი   

асы́п სიპი (ქვა, ლოდი)    

асы́ҧса ზვავი  

асы́с კრავი, ბატკანი аса́р, аса́рақә   

асы́ҭәҳәа ქარბუქი   

атаати́ра ტაატით სვლა дтаати́уеит ტაატით დადის   

ата́га სახაპავი   

ата́ҕса არაქათგამოცლილი, ქანცგაწყვეტილი   

аталбо́шь, аталба́шь თამადა   

ата́ма ატამი   

атапа́нча რევოლვერი, დამბაჩა, პისტოლეტი   

а́тар მოქნილი   

атара ́ ამოხაპვა Ито́ит ხაპავს    

ата́та რბილი, ლორთქო, თონთლო    

ата́тахара დარბილება ита́тахоит რბილდება   

ата́ура, ато́ура ტევრი, გაუვალი ტყე    

атәа(н)хьа́ შინაბერა   

атәа(н)хьа́ შინაბერა   

атәа́мбара აბუჩად აგდება датәе́ибом აბუჩად იგდებს   

атәа́мбара აბუჩად აგდება датәе́ибом აბუჩად იგდებს   

атәа́н წვენი, ნახარში, ბულიონი    

атәа́н წვენი, ნახარში, ბულიონი    

атәанха́ла შინაბერა   

атәанха́ла შინაბერა   

атәанха́лара სადმე დიდხანს შერჩენა Дтәанха́леит დიდხანს 

შერჩა   

атәанха́лара სადმე დიდხანს შერჩენა Дтәанха́леит დიდხანს 

შერჩა   



атәанча პენსიონერი   

атәанча პენსიონერი   

атәанчахәы პენსია   

атәанчахәы პენსია   

атәара́ ჯდომა Дтәо́уп ზის  / დაჯდომა (ადამიანისა, 

ფრინველისა, მტვრისა) Дтәо́ит ჯდება.  / 

დაწოლა (პირუტყვისა) ажә тәе́ит ძროხა დაწვა.  

/ გაჩერება, დადგომა (საათისა,  

атәара́ ჯდომა Дтәо́уп ზის  / დაჯდომა (ადამიანისა, 

ფრინველისა, მტვრისა) Дтәо́ит ჯდება.  / 

დაწოლა (პირუტყვისა) ажә тәе́ит ძროხა დაწვა.  

/ გაჩერება, დადგომა (საათისა,  

атәа́ра სანადიმო სუფრა  / სკამების რიგი  / ძელსკამი   

атәа́ра სანადიმო სუფრა  / სკამების რიგი  / ძელსკამი   

атәа́рҭа დასაჯდომი ადგილი  / საჯდომი, უკანალი  / 

მწყემსების ბინა  / ჯარის ბანაკი  / მთავრობის 

სამყოფელი, რეზიდენცია   

атәа́рҭа დასაჯდომი ადგილი  / საჯდომი, უკანალი  / 

მწყემსების ბინა  / ჯარის ბანაკი  / მთავრობის 

სამყოფელი, რეზიდენცია   

атәарҭачы́ра დუნდული   

атәарҭачы́ра დუნდული   

атәа́шьаагы́лашьа ქცევის წესები, ქცევა, საქციელი   

атәа́шьаагы́лашьа ქცევის წესები, ქცევა, საქციელი   

атәҕәы́ ბარძაყი, ბარკალი    

атәҕәыбжьара́ შორისი (სხეულის ნაწილი)    

атәҕәырҧсара დატოტვა, განტოტვა, განშტოება итәҕәырҧсе́ит 

დაიტოტა, განიტოტა, განშტოვდა   

атәзаара კუთვნება иитәу́п ეკუთვნის, მისია   

атәзаара კუთვნება иитәу́п ეკუთვნის, მისია   

атәитәы́х მონა, კაცის კაცი 

атәитәы́х მონა, კაცის კაცი 



атәра მონობა   

атәтәра მითვისება, მისაკუთრება итәи́тәит მიითვისა, 

მიისაკუთრა   

атәы́ მონა  / საკუთრება   

атәы́ла ქვეყანა   

атәы́м უცხო  / უცხოური   

атәы́мџьара უცხო ადგილი, უცხოეთი, უცხო მხარე  / 

სხვაგან   

а́тәы́ҩа რქა   

а́тәы́ҩада ურქო   

ати́ла ტილო   

атҟәа́ ტყვე   

атҟәа́ ტყვე   

атҟәа́ра ტყვეობა   

атҟәа́ра ტყვეობა   

атҟәа́цра გასკდომა, გახეთქა, აფეთქება итҟәа́цуеит 

სკდება, ფეთქდება   

атҟәа́цра გასკდომა, გახეთქა, აფეთქება итҟәа́цуеит 

სკდება, ფეთქდება   

а́тлара გარღვევა, ნაკერის გახსნა итло́ит ირღვევა   

ато́ҧра ტოფობა (ქვირითის დაყრა) итоҧуеит ტოფობს   

а́тра გაღება, გახსნა иа́туеит იღება, იხსნება  / 

მუცელში გახსნა, გაფაღარათება, კუჭის აშლა 

да́туеит კუჭი ეშლება  / საქმება Да́туеит 

ასაქმებს (პირს აღებინებს)    

атры́шә სტვენის მკვეთრი ხმა    

атры́шәасра დასტვენა атры́шә да́суеит უსტვენს   

атса ́ ტყვია (ნივთიერება)    

аты́ ბუ   

аты́ҟә ყუა (სამუშაო იარაღისა)    

аты́митыша უფსკრული, ხრამი    



аты́ҩ  2 ტივი   

аты́ҩ  2 ტივი   

аты́ҩ I გველეშაპი   

аты́ҩ I გველეშაპი   

аты́ҩша გოგირდი   

аты́ҩша გოგირდი   

аты́ҧ ძახველი 

аты́ша უფსკრული, ხრამი    

а́ҭаара მოკრეფა Иҭаауе́ит კრეფს    

а́ҭаацәа(ра)  ოჯახი    

аҭабара́ ჩაშრობა, ამოშრობაиҭабо́ит შრება    

аҭабга́ ჩანგრეული, ჩარღვეული, დამეწყრილი     

аҭабгара́ ჩანგრევა,ჩაქცევა, დამეწყრვა Иҭабге́ит ჩაინგრა, 

ჩაიქცა, დაიმეწყრა  

аҭабга́ра ჩანგრეული, ჩარღვეული მიწა, ორმო, 

თხრილი, ხრამი   

аҭа́биа სანგარი    

аҭага́лара შიგ შეტანა, შეყვანა Иҭе́игалоит შიგ შეაქვს, 

შეჰყავს  / მოსავლის აღება, მოწევა  

аҭагылаза́ашьа მდგომარეობა, ვითარება    

аҭагы́лара რამეში დგომა иҭагы́лоуп შიგ დგას  / რამეში 

ჩადგომა иҭагы́лоит შიგ დგება   

аҭа́жьра რამეში ჩაგდება  

аҭа́заара რამეში ყოფნა дҭо́уп შიგ არის, შიგ იმყოფება   

аҭаиара́ შიგ წოლა дҭаио́уп შიგ წევს  / შიგ 

ჩაწოლაдҭаио́ит შიგ წვება  

аҭа́к პასუხი    

аҭа́кәажә მოხუცი ქალი, დედაბერი    

аҭакра́ შიგ ჩამწყვდევა иҭе́икуеит შიგ ამწყვდევს  / შიგ 

ჩაწყობა, ჩალაგება, ჩაყოფა Иҭе́икуеит შიგ 

აწყობს, ალაგებს, ყოფს  / დაპატიმრება, 



დატუსაღება Дҭе́икуеит აპატიმრებს, 

ატუსაღებს 

аҭа́лара რამეში შესვლა, ჩასვლა, შეძვრომა дҭа́лоит 

შედის, ჩადის, ძვრება  

аҭа́мзаара მობოდიშება саҭа́мзааит! ბოდიში! მაპატიეთ! 

უკაცრავად!   

аҭа́мҵара შენდობა, მიტევება, პატიება Даҭе́имҵоит 

შეუნდობს, მიუტევებს, აპატიებს саҭо́умҵан! 

შემინდე! მომიტევე! მაპატიე!  

аҭанақьы́ თუნუქი  / თუნუქის სანავთე  -  

аҭа́ҧалара რამეში ჩახტომა дҭа́ҧалоит შიგ ხტება     

аҭаҧшра́ რამეში ჩახედვა дҭаҧшуе́ит შიგ იხედება    

а́ҭара მიცემა, შეძლევა ии́ҭоит მისცემს, აძლევს   

аҭархара́ ვისიმე დაღუპვა дҭаирхо́ит (და) ღუპავს    

аҭарцәра́ რისამე დაცლა, დაცარიელება Иҭаирцәуе́ит 

(და)ცლის, აცარიელებს  

аҭарче́и თარჩია, დოღი მიცვალებულის სულის 

მოსახსენიებლად  ;  

аҭаслы́м დატყვევებული, დანებებული    

аҭасра́ რამეში ჩარტყმა, ჩაცემა Дҭа́суеит შიგ ურტყამს, 

სცემს   

аҭатәара́ რამეში ჯდომა дҭатәо́уп შიგ ზის  / ჩაჯდომა 

дҭатәо́ит შიგ ჯდება  

аҭаҭәара́ ჩასხმა, დასხმა иҭеиҭәо́ит (ჩა)ასხამს   -  

аҭаҭы́н თამბაქო (მცენარე)  / თამბაქო, თუთუნი    

аҭаҭы́ныжәга ჩიბუხი, ყალიონი    

а́ҭауад თავადი    

аҭахара́  2 დაღუპვა дҭахо́ит იღუპება    

аҭахара́ I დარჩენა, მორჩენა, ჩარჩენა, ჩატოვება иҭахо́ит 

(და)რჩება, (მო)რჩება, (ჩა)რჩება, ჩატოვებული 

იქნება  



аҭахра́ ნდომა, სურვება, წადილი иҭаху́п უნდა, სურს, 

სწადია  / სურვილი  

аҭахы́ ახლო ნათესავი, მოკეთე    

аҭа́ҳара რამეში ჩავარდნა дҭаҳауе́ит შიგ ჩავარდება   

а́ҭаҳмада მოხუცი კაცი, ბერიკაცი    

аҭа́ца პატარძალი  / რძალი     

аҭаца́лара რამეში შერეკვა иҭе́ицалоит შიგ შერეკავს   

аҭаҵара́ ჩადება, ჩალაგება, ჩაწყობა  

аҭацәра́ დაცარიელება, დაცლა иҭацәуе́ит ცარიელდება, 

იცლება   

аҭацәы́ ცარიელი, დაცლილი, თავისუფალი  / 

მოცლილი  ;  

аҭаҷкы́м მუჭი, მუშტი, მჯიღი 

аҭаӡара́  2 ჩატევა иҭаӡо́ит ეტევა    

аҭаӡара́ I ტევადობა    

а́ҭбаа ფართო, განიერი    

а́ҭбаара სიფართოვე, განი, სიგანე    

а́ҭбаахара გაფართოება, გაგანივრება Иҭбаахо́ит 

ფართოვდება, განიერდება   

аҭгара́ ამოღება, ამოყვანა иҭи́гоит ამოაქვს, ამოჰყავს  ;  

аҭе́иҭыҧш გარეგნობა, შესახედაობა    

аҭе́л მავთული  / ტელეფონი аҭе́л асра́ ტელეფონით 

დარეკვა.  / დარეკვა аҭе́л да́суеит ტელეფონით 

რეკავს 

аҭера́з თარაზო    

аҭеразы́ თერძი, მკერავი    

аҭесҧы́ҳә კრიალოსანი    

аҭәа́  2 ცაცხვი    

аҭәа́ 3 ჩირქი, ბალღამი    

аҭәа́ I თივა    

а́ҭәазаара კადრება  



аҭәа́ҟәа თივის ზვინი     

аҭәа́мба თივის ზვინი     

а́ҭәамшьара უკადრისობა, არაფრად ჩაგდება  

аҭәара́ გადნობა, დადნობა, გალღობა Иҭәо́ит დნება, 

ლღვება   

аҭәарҕәы,́ аҭәырҕәы ́ ხის დიდი აქანდაზი, თოვლსახვეტი     

аҭәарҭа სათიბი    

аҭәархҩы მთიბავი    

аҭәархра თიბვა Аҭәа́ ирхуе́ит თიბავს    

аҭәархы ნათიბი, მოთიბული ბალახი    

аҭәа́сра დაჩირქება  

аҭәа́ҭәара კალოობა  / მარცვლეულის გალეწვა  

аҭәа́ҭәарҭа კალო    

а́ҭәашьара კადრება иа́ҭәеишьоит კადრულობს, ჰკადრებს   

аҭәа́шьҭаҵарҭа სათივე    

аҭәа́ӡа ნედლი თივა, ფურაჟი    

аҭәе́иқәҵа თივის ზვინი     

аҭәи́ц, аҭәы́ц თივის ღერი, წველი    

а́ҭәма მარწუხი  

аҭәра́ გავსება иҭәуе́ит (გა)ივსება  / გაძღომა иҭәуе́ит 

(გა) ძრება 

а́ҭәҳәа შელოცვა    

а́ҭәҳәага საბერველი    

а́ҭәҳәара შელოცვა, გამოლოცვა Ди́ҭәҳәеит შეულოცა, 

გამოულოცა   

аҭәы́ სავსე  / მაძღარი, გამძღარი  -  

а́ҭи(и)ҩы გამყიდველი    

а́ҭи(и)ра  2 გაყიდვა иҭи(и)уе́ит ყიდის    

а́ҭи(и)ра I გაგზავნა иҭи(и)уе́ит გზავნის    

аҭоуба́ ფიცი    

аҭоубы́ҭ კუბო    



аҭоуры́х ისტორია  / ამბავი     

аҭра́ ბუდე  / სორო, ბუნაგი  

аҭры́сра შეკრთომა, დაფრთხობა  

аҭсы́с ბატკანი, კრავი მრ. რ. аса́р, аса́ра, аса́рақәа   

аҭуа́н ჭერი  / თავანი     

аҭуба́р ძეხვი  / კუპატი     

аҭуџьа́р ვაჭარი    

аҭҵааҩы́ მკვლევარი, მეცნიერი    

аҭшәа́ ვიწრო    

аҭы́жьра საიდანმე გამოშვება  

аҭы́жьырҭа გამომცემლობა  

а́ҭырқәа თურქი  / თურქული     

аҭӡа́қә სახლის სახურავი    

аҭӡа́мц კედელი    

аҭӡы́ სახლი, შენობა  / კომლი  / კედელი    

ау(а)лафахәы́ ჯამაგირი, ხელფასი    

а́уа ნათესავი, მოკეთე,მოყვასი 

а́уаажәлар ხალხი, საზოგადოება  

ауаара́ სესხება, ნათხოვრობა, თხოვება Уаара́ҳәа иге́ит 

ისესხა, ინათხოვრა  

ауаа́тәыҩса კაცობრიობა  

ауаа́ҳә ნადი, მამითადი  

ауа́да ოთახი 

а́уадаҩ ძნელი, რთული  / სირთულე, სიძნელე   

а́уадаҩра სიძნელე, სირთულე  

ауа́з ქადაგება  / ანდერძი  / უბედურება, გაჭირვება  

ауа́л ვალი  / მოვალეობა   

ауалы́р კასრი  

ауанҭа́ უთო  

а́уанҭара გაუთოება дуанҭо́ит აუთოებს  



ауаҩкы́ ძუნწი, კრიჟანგი, წუწურაქი, პურშავი, 

ხელმოჭერილი ადამიანი  

а́уаҩра ადამიანობა  

ауаҩы́ ადამიანი მრ. რ. ауаа́  

ауаҩы́бжа ნახევარკაცი, ინვალიდი  

ауаҩы́бжара შუა ხანი, შუახნის ასაკი  

ауа́па, аупа́ ნაბადი  

ауа́ҧс ოსი  

ауа́ҧшь(ына)  თემი  

а́уара ნათესაობა, მოყვრობა  

ауара́ш ლუდი  

ауа́рба არწივი  / ორბი   

ауа́рбажә ძერა  

ауа́ргьала საქანელა  

ауарҕа́нџь ტოროლა  

ауарды́н ურემი  

ауарды́нхьча მეურმე  

ауарҳа́л, ауарҳа́у ხალიჩა, ორხაო  

ауарча́н ოჩანი (ცხენი)  

ауаса́ ცხვარი  

ауасиа́ҭ ანდერძი  

ауасҭа́ ხურო  

ауасхы́р საძირკველი, საფუძველი, ბალავარი  

ауата́ла ჯირკვალი  

ауа́тка არაყი  

ауаҭа́х ოთახი  

ауа́ҭәа ბარძაყი, ბარკალი  

ауахәа́ма ეკლესია, სალოცავი  

ауахьа́д ცხენების რემა, ჯოგი  

ауаџьа́ҟ ბუხარი  

ау́блаа უბიხი მრ. რ. ау́блаацәа, ау́блаақәа   



ау́ҕә უღელი  / წყვილი   

ау́ҕә უღელი  / წყვილი 

ау́жәра ყამირი   

а́ужьра გაშვება до́уижьуеит (გა)უშვებს  / მოშვება, 

მოსუსტება ио́уижьуеит 

(მო)უშვებს,(მო)ასუსტებს   

ау́ра ურო   

аура́  2 მოსავალი  

аура́ I ქმნა, შრომა иуе́ит იქმს, შვრება, შრომობს  / 

ღომის გაკეთება  

а́уриа ებრაელი, ურია  / ებრაული   

ау́рҭ ქარბუქი   

а́урыс რუსი  / რუსული   

а́урычра მაჰმადიანური მარხვა  

ау́с საქმე   

ау́сбарҭа დაწესებულება  / სამმართველო   

ау́сдара უსაქმურობა   

ау́сзуҩы მუშაკი, თანამშრომელი, მოსამსახურე   

ау́сҧҟа ბრძანებულება     

ау́суҩы მუშა   

ау́сура მუშაობა, შრომა ау́с иуе́ит მუშაობს, შრომობს   

ау́сурҭа სამუშაო ადგილი, სამსახური   

ау́сутә სამუშაო, გასაკეთებელი    

ау́сҳәарҭа დაწესებულება     

ау́ҭра ბოსტანი   

ау́ҭра ბოსტანი  

ауҭраҭы́х ბოსტნეული  

ауҭраҭы́х ბოსტნეული  

ау́ха იმ ღამეს   

ау́ха იმ ღამეს  

ау́хантәарак მთელ ღამეს, ღამით    



ау́хантәарак მთელ ღამეს, ღამით 

ауҳәансҳәа́н ჭორი, მითქმა-მოთქმა  

ауҳәансҳәа́н ჭორი, მითქმა-მოთქმა 

аушәа́қә უნებურად, უნებლიეთ  

аушәа́қә უნებურად, უნებლიეთ  

а́ушьҭра გაშვება иа́уишьҭуеит (გა)უშვებს  / თმა-წვერის 

მოშვება, მოზრდა иа́уишьҭуеит   

а́ушьҭра გაშვება иа́уишьҭуеит (გა)უშვებს  / თმა-წვერის 

მოშვება, მოზრდა иа́уишьҭуеит 

афа́қь ორთქლი  

а́фара  2 მუნი, ქეცი, მღიერი  

а́фара I ჭამა Ифо́ит ჭამს  / კბენა Иа́фоит კბენს  / 

ქავილი, ფხანა да́фоит ექავება, ეფხანება   

афа́рхь ფიჩხი  / გამხდარი   

афаса́, афаца́ ეკლიანი ბუჩქი, ჯაგი  

афасара́, афацара́  ეკლიანი ბუჩქნარი, ჯაგნარი  

а́фатә საჭმელი  

а́фатәеилыхҩы წუნია, აზიზი მჭამელი  

а́фатәҟаҵаҩы მზარეული  

афахьа́ მუქთი, მუქთად მიღებული  

афеида́ მოგება, ხეირი  

афе́лдышь მარგალიტი  

аферы́м!  აფერუმ! ყოჩაღ! ბარაქალა!  

афица́р ოფიცერი  

афлы́ка პატარა იალქნიანი ნავი, ფელუკა  

афҩы́ სუნი  

афҩыра́ ყნოსვა Дафҩуе́ит ყნოსავს  

афҩы́хаа სურნელი, სურნელება  

афры́на თონე, ფურნე  

афте́л, афти́л პატრუქი  

афтәа́рҭа ნამეხარი, მეხდანაკრავი ადგილი  



афуҟа́ра აყროლებული, წვირიანი, ძინძგლიანი 

(ადამიანი)   / არამზადა .  

афы́ მეხი  

афы́мца დენი, ელექტრობა  

афырҧҳәы́с, афраҧҳәы́с ყოჩაღი, გმირი, უშიშარი ქალი  

афырҭы́н, афарҭы́н ქარიშხალი, გრიგალი  

афырха́ҵа ყოჩაღი, მამაცი, ვაჟკაცი, გმირი  

а́фырҳәа მყის, მაშინვე, წამსვე  

афырџьа́н სირჩა  

ах თხლე  

а́хаа ტკბილი  / გემრიელი  / სასიამოვნო    

ахаа́мыхаа ტკბილეული  

аха́ан რაღაცის, ვიღაცის დროს  / თავის დღეში, 

მისდღემში, არასოდეს  

а́хаара სიტკბო, სიტკბოება  / გემო  / თავაზიანობა   

ахаа́тә სახსნილო საჭმელი  

ахаба́р ამბავი  

ахабжьаҟьа́ла მაწანწალა  

аха́га გიჟი, სულელი, გადარეული  

аха́галара მაღლა აწევა, ატანა, აყვანა Ихе́игалоит მაღლა 

სწევს, ააქვს, აჰყავს  / სამსახურში დაწინაურება 

Ихе́игалоит აწინაურებს  / განდიდება 

Ихе́игалоит განადიდებს   

аха́гәҭа თავის ზედა ნაწილი, კინკრიხო, კომახი  

ахагы́лара თავზე დგომა, ვინმეს მოვლა дихагы́лоуп 

თავზე ადგას, უვლის  / თავზე დადგომა 

дихагы́лоит თავს (და)ადგება  / 

ხელმძღვანელობა дихагы́лоит 

ხელმძღვანელობს, ხელმძღვანელობას უწევს  

ахада́ მთავარი, უფროსი, მეთაური, ბელადი  

ахаҿса́хьа პირისახე, სახე, პირი  



ахазы́на ხაზინა  / სიმდიდრე, ქონება  / შესანიშნავი, 

მშვენიერი, არაჩვეულებრივი    

ахақәи́ҭра თავისუფლება  

ахақәи́ҭтәра გათავისუფლება Дхақәи́ҭитәуеит 

ათავისუფლებს ;  

аха́ла თვით, თვითონ  

аха́лара მაღლა, რამეზე ასვლა Дха́лоит ადის  / თავზე 

დახურვა иаха́лоит დაეხურება  / სამსახურში 

დაწინაურება дха́леит დაწინაურდა  

ахамы́ ქურქი  

аха́н სასახლე  

аханде́ира შრომა, გარჯა Дханде́иуеит შრომობს, 

(გა)ირჯება ;  

ахантәаҩы́ თავჯდომარე  

аханы́ თავში, სათავეში, დასაწყისში  

ахаҧса́ დანამატი  

ахаҧы́ц კბილი  

аха́ра ბრალი, დანაშაული  

ахара́  2 თავზე დახურვა ихо́уп თავზე ახურავს  / 

მიმართვა საითკენმე, გამართვა ихо́уп 

მიმართულია, მიემართება   

а́хара  2 მოწევა, მოქაჩვა да́хоит ეწევა, (მო)სწევს, 

ექაჩება, ქაჩავს  / წოვა да́хоит წოვს   

ахара́ I გაცვეთა ихо́ит იცვითება  / გაღარიბება, 

გაღატაკება дхо́ит ღარიბდება, ღატაკდება  / 

დაღლა, დაქანცვა дхо́ит იღლება, იქანცება  

а́хара I შორი, შორეული  

ахара́тәра ბრალდება, ბრალის დადება, დაბრალება, 

დადანაშაულება ихаре́итәуеит ბრალს სდებს, 

აბრალებს, ადანაშაულებს რედ.  

аха́рҧ პერანგი  

ахартәа́ ზედსიძე  



аха́рҭәаара ავსება, შევსება Иха́ирҭәаауеит ავსებს ;   

аха́рхәаҩы მომხმარებელი, გამომყენებელი  

аха́рхәара გამოყენება, ხმარება ихы́ иа́ирхәоит იყენებს, 

ხმარობს  

ахарҳа́га, ахырҳа́га სარგებელი  

аха́рҳара შერგება Ихаирҳауе́ит (შე)ირგებს  

ахарҵара́ ვისიმე დარწმუნება, დაჯერება ихаирҵо́ит 

არწმუნებს, აჯერებს .  

ахарҵәы́ მაწონი  

аха́рџь ხარჯი  

аха́ршә პირის სანახავი, პატარძლის საქორწილო 

საჩუქარი ;  

аха́сҭыр ახლომხედველი 

ахатәаҩы́ ზედსიძე  

ахатәара́ რაიმეზე დაჯდომა, შემოჯდომაДахатәо́ит ზედ 

ჯდება, აჯდება  / რაიმესთან მიჯდომა 

дахатәо́ит (მი)უჯდება  / ზედსიძედ წასვლა, 

ჩასიძება Дылхатәе́ит ჩაესიძა   

ахатәра́ საკუთრება  

ахатәы́ საკუთარი, თავისი  

ахаҭа́ თვით, თვითონ хаҭа́ла  / პირადად, თვით, 

თვითონ   

ахаҭа́ра პიროვნება,პირი  

ахаҭа́рнак წარმომადგენელი  / რწმუნებული   

ахаҭы́ҧан მის ნაცვლად, მაგივრად, მაგიერ  

ахаҭы́ҧуаҩы მოადგილე  

аха́ҭыр პატივი, ხათრი  

ахахара́ გაჩხერა, გარჩენა иахахо́ит (გა)ეჩხირება, 

(გა)რჩება  

аха́хара ძაფის დართვა дха́хоит ძაფს ართავს  / ძაღლის 

მიერ ტანის ქექვა Иха́хоит იქექება   



аха́хәда კეფა  

ахахәы́ თმა, ბალანი (თავისა)  

аха́ҳа ნამყენი, დამყნილი  

аха́ҳара დამყნა, დამყნობა ихе́иҳауеит ამყნის, ამყნობს ;  

аха́ҳә ქვა  

аха́ҳәгәал ლოდი  

ахаҵа́ თავსაბურავი  

аха́ҵара კაცობა  / ვაჟკაცობა, გმირობა   

ахаҵара́  2 დაჯერება, რწმუნება, რწმენა ихаиҵо́ит 

იჯერებს, სჯერა, ირწმუნებს, სწამს  

ахаҵара́ I რისამე წამოცმა, წამოგება, აგება иахеиҵо́ит 

(წამო)აცვამს, (წამო)აგებს, (ა)აგებს  / რისამე 

ყელზე შებმა, დაკიდება иахеиҵо́ит ყელზე 

(შე)იბამს, ყელზე იკიდებს  / თავის დახურვა  

аха́ҵахара დაკაცება дха́ҵахеит დაკაცდა  / დავაჟკაცება 

Дха́ҵахеит დავაჟკაცდა  

аха́ҵацара გათხოვება дха́ҵацеит გათხოვდა  

аха́ҵгылара ფეხზე წამოდგომა ვისიმე პატივისცემის 

ნიშნად дихаҵгы́лоит ფეხზე (წამო)უდგება  / 

ყურადღების გამოჩენა дихаҵгы́лоит 

ყურადღებას იჩენს მის მიმართ  

ахаҵкы́ ნაცვლად, მაგიერухаҵкы́ შენ გენაცვალე, შენი 

ჭირიმე, შემოგევლე  

аха́ҷа ხაჭო  

ахаҷапы́р ხაჭაპური  

ахаџьгәара́ თავის დაცობა иахе́иџьгәоит თავს უცობს ;   

а́хаша ოთხშაბათი  

ахашәа́ла(хә)  ტყვე, მონა  / შემოსავალი  / გასამრჯელო, 

ხელფასი, ჯამაგირი  

ахашәа́лара შოვნა, მოგება ихашәа́лоит შოულობს, 

(მო)იგებს ;  



аха́шәалара შეთავსება, შეთავსებით მუშაობა даха́шәалоит 

ათავსებს, შეთავსებით მუშაობს  

аха́шҭра დავიწყება ихашҭуе́ит ავიწყდება, ივიწყებს ;  

аха́шшаара შუამდგომლობა Дахашшаауе́ит 

შუამდგომლობს  / დაჩივლება რისამე გამო 

дахашшаауе́ит (და)იჩივლებს   

ахбаҩлаша́ ტვინი  

ахбы́џ მოზარდი (12-16 წლის ყმაწვილი)  

ахды́р ჭკვიანი, შეგნებული  

ахды́рра შეგნება, ღირსების შეგნება  

ахе́илага გადარეული, შეშლილი, უჭკუო, სულელი, 

შტერი ;  

ахә  2 დაჭრილი  

ахә I ფასი  

ахә(ы)цха́ ნასუფრალი  

а́хәа  2 მატლი (ხორცისა)  

а́хәа 3 ღუზა  

а́хәа 4 მრუდე, ირიბი  

а́хәа I ნაცარი  / ნაცრისფერი, ლეგა   

а́хәаара ბღავილი Ихәаа́уеит ბღავის  

а́хәаахәыҭра ვაჭრობა дхәаа́хәыҭуеит ვაჭრობს  

ахәада́ ბორცვი  

а́хәаҽра ხრჩობა дхәаҽуе́ит იხრჩობა  / დახრჩობა 

Дихәаҽуе́ит ახრჩობს  

а́хәажә შქერი  

ахәа́мц ტანი (სხეულის ნაწილი წელს ზემოთ)  

ахәа́ҧа ობი  

ахәаҧи́ დაობებული  

ахәаҧи́кра დაობება ихәаҧи́кит დაობდა  

а́хәаҧса ჭიანი, მატლიანი  / ბილწი, გათახსირებული  ;  

а́хәаҧшҩы მაყურებელი  



а́хәаҧшра ცქერა, ყურება Ди́хәаҧшуеит უცქერის, 

უყურებს, შეჰყურებს  / დათვალიერება 

да́хәаҧшуеит ათვალიერებს  / განხილვა 

да́хәаҧшуеит განიხილავს  

ахәаҧштәы́ ფერი  

ахәара́  2 მოდრეკა, მოღუნვა, მოხრა Ихәо́ит იდრიკება, 

იღუნება, იხრება .  

а́хәара  2 (მხოლოდ უარყოფითი ფორმით) დახმარება, 

მორევა, ჯობნა димы́хәоит ვერ ამარცხებს, ვერ 

ერევა, ვერ სჯობნის რედ.  

ахәара́ 3 სასმლის მოსმა, მოწრუპვა Дахәо́ит (მო)სვამს, 

(მო)წრუპავს  

ахәара́ I ყურძნის დაწურვა ихәо́ит წურავს  / ნაბდის 

მოთელვა ихәо́ит თელავს, ზელს  / ტანსაცმლის 

დალამბვა илхәо́ит ლამბავს  / ღომის ჩაზელა 

Илхәо́ит  ლექსიკონი 

а́хәара I დახმარება, მიშველება, ხელის შეწყობა ди́хәоит 

ეხმარება, შველის, ხელს უწყობს  / რგება 

(სნეულისათვის) Да́хәоит რგებს   

ахәарҭа́ I საშველი, შველა  / ვარგისი   

ахәа́рхь ხერხი 

ахәа́сҭа მოხრის კუთხე  

ахәа́хәа დაჟეჟილი (ხილი)  

а́хәахәа მრუდე  

а́хәац  2 ჭინჭარი  

а́хәац I ჭია  

ахәа́ҷа მწერი  / მატლი  / ჭუპრი  / ჭია   

ахәаџа́ მთის ძირი  / მთისწინეთი  / გადაკარგული, 

მიყრუებული ადგილი, დასაკარგავი   

ахәа́џьа მოლა  / ხოჯა   

ахәаша́ ნამცეცი, ნაფხვენი, ფინჩხა (პურისა, მჭადისა)  

ахәа́ша საწყალი, საცოდავი, ბეჩავი  



а́хәаша პარასკევი  

ахәаша́бга საწყალი, საცოდავი, ბეჩავი  

а́хәашь მღვრიე  

а́хәашьра ამღვრევა ихәашьуе́ит იმღვრევა  / სიბნელე  ;  

а́хәбжа ნახევარი ფასი  

а́хәда ყელი, კისერი  / საყელო  / მაჯა  ;  

ахәдаџьа́л კეფა  

ахәды́қәҵа თავმდები  

ахәды́р ხრტილი  

а́хәлара დაღამება, დაბინდება хәло́ит ღამდება, 

ბინდდება  / საღამო  

а́хәмарга სათამაშო  

а́хәмарҩы მოთამაშე 

а́хәмарра თამაში дыхәма́руеит თამაშობს  / ხუმრობა 

Дыхәма́руеит ხუმრობს  

а́хәнара მაღლა ასვლაдыхәно́ит ადის  / ფასის აწევა, 

მომატება ихәно́ит ფასი მაღლა იწევს, იმატებს    

а́хәҧса ფასი, ღირებულება  

а́хәра ჭრილობა, იარა  

ахәра́  2 გაცრა Илхәуе́ит (გა)ცრის  

ахәра́ I დაჭრა Ихәуе́ит (და)ჭრის 

ахәҭа́ ნაწილი  / განყოფილება  / წილი  ;  

ахәура́ საჭმლის, კერძის დამზადება ахәы́ луи́т 

საჭმელი, კერძი დაამზადა  

а́хәхәа გრძელი  

а́хәҳара ყიდვა, შესყიდვა, შეძენაИхәҳа́уеит ყიდულობს, 

შეისყიდის, (შე)იძენს  

а́хәҳахәыҭра ვაჭრობა Дыхәҳа́хәыҭуеит ვაჭრობს  

ахәҵәы́ ჯიში, ჯილაგი, მოდგმა  

а́хәша კარაქი  / ერბო   

а́хәшарҭәа ერბო  



ахәшьа́ра შეფასება ахә ишье́ит შეაფასა  

ахәы́  2 წილი  / კერძი, ულუფა   

ахәы́ 3 თმა  / ბუმბული   

ахәы́ 4 სახელური, ტარი  

ахәы́ 5 ფეხსაცმლის ყელი  

ахәы́ I გორაკი, გორა, ბორცვი  

ахәы́зқәа ზეგანი  / მთათა ქედი   

ахәы́л კეჟერა  

а́хәылбыҽха საღამო  

а́хәылҧаз საღამო  / საღამოს, საღამოხანს   

ахәылҧҵы́с ღამურა მრ. რ. ахәылҧҵы́сқәа  

ахәы́маа ქოსა, უწვერულვაშო  

а́хәымга საზიზღარი, საძაგელი  

ахәымпа́л ისარი  

а́хәыҧҳа გაზრდილი (მორდუობის, გაძიძავების წესით)  

/ ნათლია  

ахәырбҕьы́ц მრავალძარღვა  

ахәы́рма ხურმა  

ахәырҳәы́ ხუჭუჭი  

а́хәысхәа მწვანილი (ბზიფ. დიალ.)  / ქინძი (აბჟ. დიალ.)   

а́хәыҭхәыҭра დაჩურჩულება, ჩურჩულით ლაპარაკი 

Дхәыҭхәы́ҭуеит ჩურჩულებს, ჩურჩულით 

ლაპარაკობს  / ვინმესთვის ჩურჩულით თქმა, 

წაჩურჩულება Диа́хәыҭхәыҭуеит ჩურჩულით 

ეუბნება, ეჩურჩულება  

ахәы́ц თმის ღერი, ბეწვი, ბალანი  

ахәы́цра ფიქრი, დაფიქრება Дхәы́цуеит ფიქრობს, 

(და)ფიქრდება  / მოფიქრება, გამოგონება 

ихәы́цуеит (მო)იფიქრებს, (გამო)იგონებს   

ахәы́цырҭа საფიქრალი  / აზროვნება   

ахәыҷба́ҳча საბავშვო ბაღი  



ахәыҷра́ ბავშვობა  

ахәыҷхара́ დაპატარავება, შემცირება Ихәыҷхо́ит 

(და)პატარავდება, (შე)მცირდება  

ахәыҷы́ პატარა, მცირე  / ბავშვი ахәыҷқәа́ ბავშვები   

а́хәышә წამალი  / საწამლავი  / დენთი, თოფისწამალი   

а́хәышәтәҩы მკურნალი  

а́хәышәтәра წამლობა, მკურნალობა Дихәышәтәуе́ит 

სწამლობს, მკურნალობს  

ахәышәтәы́рҭа საავადმყოფო, სამკურნალო დაწესებულება  

ахәышҧырҕы́ ღადარი, ნაკვერჩხალი 

ахәышҭаара́ კერ(ი)ა  / ოჯახი   

а́хәыӡ ფეტვი  

ахжәара́ მოტეხა, მომტვრევა, გატეხაихжәо́ит 

(მო)ტყდება, (მო)იმტვრევა, (გა)ტყდება  / 

რისამე მოტეხვა, მომტვრევა, გატეხვა 

Ихи́жәоит (მო)ტეხავს, (მო)ამტვრევს, 

(გა)ტეხავს   

ахиара́ მზაობა, მზად ყოფნა Ихи́оуп მზად არის  / 

მომზადება Ихи́оит მზადდება  

ахкаара́ შემოღობვა ихи́каауеит ღობავს  

ахка́ара ქართა, შემოღობილი საძოვარი სახლთან 

ახლოს ;  

ахкәара́ თოვა-წვიმის გადაღება ихкәе́ит გადაიღო ;   

ахкы́ სახეობა  / ნიმუში   

ахҟьа́  2 მიზეზი  / გადამდები სენი   

ахҟьа́ I შალითა  / ყდა  

ахҟьара́ პირის გადაკვრა ихи́ҟьоит პირს აკრავს  / ყდაში 

ჩასმა ихи́ҟьоит ყდაში სვამს  / რისამე დაფარვა 

Ихҟьо́ит იფარება  / გაფერმკრთალება,ფერის 

გადასვლა Ихҟьо́ит  

а́хла მძახალი ქალი  

ахны́ҟәгара თავის რჩენა ихы́ ны́ҟәигоит თავს ირჩენს ;  



ахҩа́ სარქველი, ხუფი, სახურავი  / ზედა დოლაბი, 

წისქვილის ზედა ქვა  

ахҩара́ თავის დახურვა, დაფარება Ихҩо́уп ახურავს, 

აფარია ихҩо́ит ეხურება, ეფარება ихи́ҩоит თავს 

ახურავს, აფარებს  / თვალის მოხუჭვა Ихи́ҩоит 

ხუჭავს  / სახეზე რისამე აფარება  

ахҩы́лаара გადაწერა ихиҩы́лаауеит იწერს  

ахпа́ҿ ტანმოკლე  

ахпа́ш მელოტი, ქაჩალი  

а́хра ციცაბო კლდე  

ахра́  2 ლესვა ихуе́ит ლესავს  / ხეხვა ихуе́ит ხეხავს  / 

ხერხვა ихуе́ит ხერხავს  / ჩეხვა ихуе́ит ჩეხავს   

ахра́ I ტივტივი Иху́п ტივტივებს  / ცურვა (გემისა) 

иху́п ცურავს, მიცურავს, დაცურავს    

а́храҭа სასუფეველი  

ахры́ҕ ღერღილი  

ахры́ҩ ყურადღება, მზრუნველობა, ზრუნვა  

ахса́ала თარგი  / რუკა   

ахсара́ წაკვეთა, წაჭრა ихи́соит (წა)აჭრის, (წა)ჰკვეთს  / 

თმის შეკრეჭა ихи́соит თმას ჰკრეჭს   

ахҭарҧа́ ყაბალახი  

ахҭы́лҵ შთამომავალი, გვარის გამგრძელებელი  / 

შედეგი   

ахҭы́лҵра შობა, დაბადება, გაჩენა Дихҭы́лҵит შვა, 

დაბადა, გააჩინა  

ахҭы́ҧ ნატყვიარი  

ахҭыҧшша́ თავქარიანი  / დაბნეული, გულმავიწყი  ;  

ахҭырҧа́ ყაბალახი  

ахҭы́с შემთხვევა, თავგადასავალი  

ахҵара́ ქათმის დასმა კვერცხებზე Ихы́лҵоит 

კვერცხებზე სვამს  / რამეზე გადება ихи́ҵоит 

(გა)დებს  / საცხოვრებლიდან აყრა, გასახლება 



ихи́ҵоит საცხოვრებლიდან (ა)ყრის, 

(გა)ასახლებს  

ахцәа́жәара ვინმეს, რაიმეს შესახებ ლაპარაკი, საუბარი 

Дахцәа́жәоит ლაპარაკობს, საუბრობს მის 

შესახებ   

ахцәы́ ნაწნავი  

ахҷа́ҭ ნაღები  

ахҷа́ҭ ნაღები  

ахчы́ ბალიში  

ахчыхҟьа́ ბალიშისპირი  

ахџы́џ ჯირკი, კუნძი  

ахџьаџьа ხსენი  

ахџьа́џьа დაკრეჭილი (კბილები)  

ахш რძე  

ахша(а)ра́ შობა, დაბადება, გაჩენა Дылхша́аит შვა, 

დაბადა, გააჩინა длыхше́ит შვა, დაბადა, გააჩინა  

ахша́(а)ра შვილი  

ахша́радара უშვილობა  

ахша́роура შობა, მშობიარობა, ბავშვის გაჩენა  

ахшы́баҩ ტვინი  

ахшы́ҩ ჭკუა, გონება  

ахшы́ҩда უჭკუო, უგნური  

ахшы́ҩдара უჭკუობა, უგნურება  

ахшы́ҩзцара აზრი  

ахшы́ҩзышьҭра ყურადღება Ахшы́ҩзышьҭра ази́уит ყურადღება 

მიაპყრო, ყურადღება მიაქცია  

ахшы́ҩҵак აზრი, იდეა  

ахшьра́ დაკიდება, ჩამოკიდება И́хишьуеит 

(და)ჰკიდებს, (ჩამო)ჰკიდებს .  

ахы́  2 ტყვია  



ахы́ I თავი  / მეთაური, ხელმძღვანელი  / დასაწყისი, 

სათავე  / წვერი, წვერო, ზედა ნაწილი   

ахы́б სახურავი  

ахы́баара ვინმეზე ეჭვიანობა Дылхы́баауеит მასზე 

(ქალზე) ეჭვიანობს  / რისამე დანანება 

სიძუნწის გამო дахы́баауеит ენანება   

ахы́баҩ თავის ქალა  / გვარის უხუცესი, უფროსი  / 

სახსოვარი, რელიკვია  

ахыбгалара́ ჩანგრევა, ჩაქცევა Ихыбгало́ит (ჩა)ინგრევა, 

(ჩა)იქცევა  / მოლოდინის, იმედის გაცრუება, 

ოცნების, გეგმის ჩაფუშვა Ихыбгале́ит იმედი 

გაუცრუვდა, გეგმა ჩაეფუშა   

ахы́бра რისამე გადახურვა ихы́буеит (გადა) ხურავს  / 

შენობა, ნაგებობა 

ахы́гара რისამე რამეზე გადატანა, გადაყვანა иахи́гоит 

რამეზე გადააქვს, გადაჰყავს  / ვისიმე 

გადასახლება дахи́гоит (გადა)ასახლებს   

ахыҕәра́ ხის, ფიცრის იატაკი  

ахы́да უთავო  / უსათავო (მდინარე)  / უთაური, 

უჭკუო, უტვინო  

ахыдҵа́ ვალდებულება  

ахы́ҽхәара ვინმეს, რისამე გამო ტრაბახი, ამაყობა, ვისიმე, 

რისამე ქება дахы́ҽхәоит მისით ტრაბახობს, 

ამაყობს, აქებს 

ахы́жәла შესატანებელი, დასაყოლებელი, მისაჭმელი ;   

а́хыз რძის შრატი, წაქა  

ахы́за საბანი  

ахы́захҟьа საბნისპირი, შალითა  

ахы́кәшара ირგვლივ, გარს შემოვლა Дахы́кәшоит 

ირგვლივ, გარს (შემო)უვლის  

ахы́қә ნაპირი  

ахықәкы́ მიზანი, ამოცანა  



ахы́лаҕьара, ахлаҕьа́ра ფერდობი, ფერდი  

ахы́лаҧшҩы ზედამხედველი, მეთვალყურე  

ахы́лаҧшра თვალყურის დევნება, ზედამხედველობა, 

ყურადღების მიქცევა Дахы́лаҧшуеит 

თვალყურს ადევნებს, ზედამხედველობს, 

ყურადღებას აქცევს =  

ахы́лҿиаа შედეგი  

ахы́лҧа ქუდი  

ахы́лҧарч ბოხოხი  

ахы́лҵ შთამომავალი, მემკვიდრე, შვილი  

ахы́лҵра შობა, დაბადება, გაჩენა Илхы́лҵит შვა, დაბადა, 

გააჩინა  / შედეგის, ნაყოფის გამოღება 

ихы́лҵуеит შედეგს, ნაყოფს (გამო)იღებს  / 

კვამლის, ორთქლის გამოშვება Иахы́лҵуеит 

კვამლს,  

ахы́лҵшьҭра თაობა  / ტომი  / წარმომავლობა, წარმოშობა   

ахы́мдыр შეუგნებელი, ჩამორჩენილი  

ахы́мҩаҧгашьа ქცევა, საქციელი  

ахы́мхәа უმწეო, უძლური  

а́хынҳәра დაბრუნება дхынҳәуе́ит (და)ბრუნდება  / 

სნეულის მოკეთება, სააქაოს მობრუნება 

дхынҳәи́т მოიკეთა, სააქაოსაკენ მობრუნდა 

ахы́ҧара რაიმეზე გადახტომა Дахы́ҧоит (გადა)ხტება  / 

დროის გადაცილება, დაგვიანება дахы́ҧоит 

დროს (გადა)აცილებს, (და) იგვიანებს   

ахыҧсаара́ გამოფხიზლება (სიმთვრალის შემდეგ), 

სასმლის გამონელებაары́жәтә ихыҧсаа́ит 

სასმელი გამოუნელდა  / სიბრაზის გავლა, 

დაცხრომა Ихыҧсаа́ит სიბრაზემ გაუარა, 

დაცხრა   

ахы́ҧхьакра დამალვა, თავის შეფარება Ихы́ ҧхье́икит 

დაიმალა, თავი შეაფარა  



ахыҧхьаӡа́ра რიცხვი, რაოდენობა, ერთობლიობა  

ахырҽхәара́ თავის ქება, ტრაბახი ихы́ ирҽхәо́ит თავს იქებს, 

ტრაბახობს  

ахырзама́н მეორედ მოსვლა  / საშინელება, უბედურება  / 

თავზე ხელაღებული  

ахыркәыкәы́ ბოზი, კახპა  

ахырқьи́ара თავის მართლება ихы́ ирқьи́еит თავი 

(გა)იმართლა ;  

ахырхара́ რისამე მიმართვა საითკენმე, მიშვერა ахы́ 

ирхо́ит მიმართავს, უშვერს, იშვერს  / 

საითკენმე წასვლა, გამართება ихы́ ирхо́ит 

მიდის, მიემართება  

ахырха́рҭа მიმართულება  

ахы́рхә ქატო  

ахырҳа́га მარგებელი, შემრგო  

ахырҳа́гара სარგებელი, სარგებლობა  

ахырҵәаҩы́ გამჩანაგებელი, ამკლები  

ахырҵла́ҕь მძევალი (ბუდეში ჩატოვებული კვერცხი)  

ахы́ршәҭра რისამე გადაბრუნება, 

გადაყირავება,დამხობაихи́ршәҭуеит 

(გადა)აბრუნებს,(გადა)აყირავებს,(და)ამხობს  

ахы́сбжьы თოფის სროლის ხმა  

ахы́сра  2 სროლა дхы́суеит ისვრის  

ахы́сра I რამეზე გადავლა, გადასვლა Дахы́суеит 

გადადის ;  

ахы́хра მოხდა, ახდა ихи́хуеит (მო) იხდის, (ა)იხდის  / 

თავისმოჭრა, წაჭრა Ихи́хуеит (მო)აჭრის, 

(წა)აჭრის  / აღება ихи́хуеит აიღებს  / 

წიწილების გამოჩეკა ихна́хуеит (გამო)  

ахы́хь თავის ტკივილი  

ахы́ц ისარი  



ахы́ҵакра წვიმისაგან თავის შეფარება Ихы́ ы́ҵеикуеит 

წვიმას თავს აფარებს  

ахы́ҵакырҭа თავშესაფარი  / ბინა, სამყოფი, სადგომი  ;  

ахы́ҵра  2 ასაკის შესრულება Ихы́ҵуеит უსრულდება  

ахы́ҵра I რამეზე გადასვლა, გადაძვრომა дахы́ҵуеит 

გადადის, (გადა) ძვრება  / ჭურჭლიდან სითხის 

გადასვლა, გადადინება Ихы́ҵуеит გადადის, 

გადაედინება  / წყლის ადიდება 

ахы́ҵхырҭа სათავე  

ахы́ҵырҭа გადასასვლელი, უღელტეხილი  

ахы́ччара დაცინვა, მასხრად აგდება Дихы́ччоит 

დასცინის, მასხრად იგდებს  

ахы́ш ქერა  

ахы́шә სარკმელი  

ахы́шәҭ ყვავილი  / ყვავილედი   

ахы́шәҭра გადაპირქვავება, გადაბრუნება, გადაყირავება 

Ихы́шәҭуеит (გადა)პირქვავდება, 

(გადა)ბრუნდება, (გადა)ყირავდება რედ.  

ахьа́ მეწველი საქონელი  / ნამაკევი საქონელი  ;  

а́хьа წაბლი  

ахьаа́ ტკივილი, სატკივარი  

ахьа́агара რამის გამო დარდიანობა, დადარდიანება, 

განცდა Ихьа́аигоит მასზე დარდობს, განიცდის  

а́хьажь ჩხიკვი  

а́хьамҭа, а́хьанҭаахәы́ I მძიმე  / ძნელი  / ფეხმძიმე, ორსული   

а́хьамҭара, а́хьанҭараахәы́  სიმძიმე  / სიძნელე  / ფეხმძიმობა, ორსულობა  

а́хьамҭахара, а́хьанҭахараахәы́  რისამე დამძიმება ихьамҭахо́ит, ихьХь анҭахо́ит 

მძიმდება  / დაორსულება дхьамҭахе́ит, 

дхьанҭахе́ит დაორსულდა   

а́хьаҧарчахәы́ ზღარბი  

ахьаҧш-кәа́ҧшра აქეთ-იქით ცქერა дхьаҧшкәа́ҧшуеит აქეთ-

იქით იცქირება  



ахьа́ҧшра უკან მოხედვაдхьа́ҧшуеит უკან იხედება  

ахьара́ ნაშიერის მოგება ихье́ит მოიგო  / მოწველა 

илхьо́ит წველის  

ахьа́ра მეწველი საქონელი  / ნაწველი, მოწველილი  / 

რძე და რძის პროდუქტები 

ахьа́ҳәра უკან მობრუნება, მოტრიალება Дхьа́ҳәуеит 

უკან ბრუნდება, ტრიალდება  / უკან მოხედვა 

дхьа́ҳәуеит უკან იხედება    

а́хьацаахәы́  რცხილა  

ахьа́ҵра უკან დახევა дхьа́ҵуеит უკან იხევს  

ахьҧшра́ დამოკიდებულებაში, მორჩილებაში ყოფნა 

иахьҧшу́п, дихьҧшу́п მასზე 

დამოკიდებულებაშია, მის მორჩილებაშია 

რედ. ქეთევან  

ахьҧшы́мра დამოუკიდებლობა  

а́хьраахәы́  ატკივება (и)и́хьуеит სტკივა  / დაავადება, 

სნეულების შეყრა, დამართება и́хьит 

დაავადდა, სნეულება შეეყარა, დაემართა  / 

რისამე დამართება, შემთხვევა и́хьит 

დაემართა, შეემთხვა  

а́хьҭа სიცივე  

ахьурӡы́ ღომის მოსამზადებლად ცეცხლზე 

შემოდგმული წყალი ;  

ахьхәра́ სინანული, დანანება дахьхәуе́ит ნანობს ;   

ахьҵәыуара́ ტირილი რაიმეს გამო Дахьҵәы́уоит ტირის 

რაღაცის გამო, დასტირის, მისტირის  

а́хьчаахәы́  დარაჯი, გუშაგი, მცველი  / მწყემსი   

а́хьчараахәы́  დაცვა, დარაჯობს ихьчо́ит იცავს, დარაჯობს  / 

მწყემსვა ихьчо́ит მწყემსავს   

ахьшәа́ ნაგვიანევი, ყავლგასული, ვადაგასული, 

გვიანდელი ;  

ахьшәахара́ დაგვიანება ихьшәахе́ит დაგვიანდა  



а́хьшәашәаахәы́  ცივი  

а́хьшәашәараахәы́  სიცივე  

ахьшь ქორი  

ахьшьра́ წასმა, წაცხება Иахьи́шьуеит უსვამს, აცხებს  / 

შეხება, მიკარება Иахьи́шьуеит ეხება, ეკარება  / 

ჩაწებაИахьи́шьуеит (ჩა)აწებს  

ахьы́ ოქრო  

а́хьымӡҕ სირცხვილი, აუგი, სამარცხვინო რამ  

ахьӡ სახელი  / სახელწოდება   

ахьӡ-аҧша́ სახელ-დიდება, დიდება  

ахьӡара́ დაწევა, წამოწევა иахьӡо́ит (და)ეწევა, 

(წამო)ეწევა  / მისწრება иахьӡо́ит (მი)უსწრებს    

а́хьӡҵара სახელის დარქმევა, მეტსახელის შერქმევა, 

წოდება И́хьӡиҵеит სახელი დაარქვა, 

მეტსახელი შეარქვა, უწოდა რედ. ქეთევან  

ахӡы́ ბუმბული, ბურტყლი  / თევზის ფარფლი  / 

ცილა   

ахӡы́ ბუმბული, ბურტყლი  / თევზის ფარფლი  / 

ცილა   

ахӡы́ӡаара მოფრთხილება, ზრუნვა, ვისიმე თავს კანკალი, 

ფოფინი дахӡы́ӡаауеит უფრთხილდება, მასზე 

ზრუნავს, თავს დაჰკანკალებს, დაჰფოფინებს =  

ахӡы́ӡаара მოფრთხილება, ზრუნვა, ვისიმე თავს კანკალი, 

ფოფინი дахӡы́ӡаауеит უფრთხილდება, მასზე 

ზრუნავს, თავს დაჰკანკალებს, დაჰფოფინებს  

аҳа́ მსხალი    

аҳа́бла სოფლის უბანი     

аҳабырза́кь საზამთრო (ბაღჩეული)    

аҳазы́р  2 მზა, მომზადებული, გამზადებული   -  

аҳазы́р I უსაქმური  / მუქთახორა  / მაწანწალა  ;  

аҳазы́р(ҭра)  სამასრე, საქილე (პატარა ჯიბეები ჩოხის 

მკერდზე მასრების ჩასაწყობად)  



а́ҳаидеи გუნება, განწყობა    

аҳаи́р ჰაერი    

аҳаиуа́н პირუტყვი,საქონელი    

аҳа́қ მადლი  / დამსახურება, წვლილი  / ვალი, 

მოვალეობა 2012.  

аҳақьы́м ექიმი    

а́ҳала́л კეთილი, გულკეთილი, ალალი    

а́ҳалалра სიკეთე  / გულუხვობა  / სიალალე    

аҳама́м აბანო    

аҳампа́л მოხარშული ყველიანი კვერი    

аҳа́мҭа საჩუქარი  / ჯილდო     

аҳа́ҧшьа ქვევრი     

аҳаҧы́ გამოქვაბული, მღვიმე    

аҳара́ სმენა, გაგონება иа́ҳауеит ესმის, (გა)იგონებს  ;  

а́ҳарак(ы́)  მაღალი    

аҳаракы́ра სიმაღლე  / გორა     

аҳара́м არამი, შეურგებელი  / კრიჟანგი, ძუნწი    

аҳа́ргь ქოლგა    

аҳаса́б ანგარიში  

а́ҳасабра დაანგარიშება дҳаса́буеит ანგარიშობს  / რისამე 

გადაწყვეტა иҳаса́бит გადაწყვიტა   

аҳаскьы́н ბალახი    

а́ҳаҭа გუდა, ტიკი  / ხალთა     

аҳаҭгәы́н საფლავზე დასადგმელი ძეგლი   -  

а́ҳаҭырбара პატივისცემა     

а́ҳаҭырқәҵара ვისიმე პატივისცემა, პატივის დადება, 

დაფასება Аҳа́ҭыр и́қәиҵоит პატივს სცემს, 

აფასებს   

а́ҳаҭырқәҵаратә საპატიო    

аҳа́уа ჰავა  / ჰაერი     

аҳаҷа́ კენჭი    



аҳаҷа́шь სასტუმრო სახლი, ჰაჭაში    

аҳәа́ ღორი    

аҳәа́(р)ҭра საღორე    

аҳәаа́ საზღვარი, მიჯნა, ზღვარი    

аҳәа́ада უსაზღვრო    

аҳәа́ақәҵара განსაზღვრა, დადგენა иҳәа́қәиҵеит 

განსაზღვრა, დაადგინა  

аҳәа́анҭыҵ საზღვარგარეთი, უცხოეთი    

аҳәа́анҭыҵтәи საზღვარგარეთული, უცხოური    

аҳәаҿа́рақәа ბურვაკები    

аҳәаҿы́с ბურვაკი    

аҳәазара́ ხოხვა, ცოცვა дҳәа́зоит ხოხავს, ცოცავს 

аҳәака́ма გვირილა    

аҳәа́мҭа ნათქვამი, გამონათქვამი  / განცხადება  / 

თქმულება  

аҳәа́н ნეზვი (ღორი)     

аҳәа́ҧа́ ქოსმენი (დაკოდილი ტახი)    

аҳәа́ҧаҕь ტახი    

аҳәа́ҧс ნეზვი (ღორი)     

аҳәа́р იგავი, არაკი     

аҳәара́ დავარცხნა иҳәо́ит ივარცხნის, ვარცხნის    

а́ҳәара  2 თქმა, მბობა, მოყოლა иҳәо́ит ამბობს, ჰყვება  / 

ვინმესთვის თქმა ие́иҳәоит ეუბნება   

а́ҳәара I თხოვნა, ხვეწნა 

аҳәаркьи́ მათხოვარი    

аҳәарҭа́  2 ყველის შესანახი კალათი    

аҳәаса́ ტყემალი    

аҳәатәы́ სათქმელი    

аҳәахьа́ დაპირება, დანაპირები, პირობა   -  

аҳәаҵа́рақәа გოჭები    

аҳәаҵы́с გოჭი    



аҳәра́ ძოვა Иҳәуе́ит ძოვს    

а́ҳәҳәара ყვირილი, წივილი, კივილი Дыҳәҳәо́ит ყვირის, 

წივის, კივის 

аҳәҵәы́ ცხენის მკერდი    

а́ҳәызба დანა  / სამართებელი     

аҳәы́наҧ თაგვი    

аҳәы́наҧду ვირთაგვა, ვირთხა    

аҳәынаҧкы́га ხაფანგი, სათაგური 

аҳәынҭқа́р ხელმწიფე, ხონთქარი    

аҳәынҭқа́рра სახელმწიფო    

аҳәынҵәа́ ტალახი, ლაფი, ტლაპო    

аҳәынҵәра́ ღილი  / ღილაკი     

аҳәы́нҷаҩы მძარცველი, ავაზაკი, ყაჩაღი   -  

аҳәы́нҷара გაძარცვა иҳәы́нҷоит ძარცვავს  / გაკოჭვა 

Диҳәы́нҷоит (გა)კოჭავს  

аҳәы́рҭа საძოვარი    

аҳәы́с ხბო მრ. რ. аҳәа́р, аҳәа́рақәа   -  

аҳәы́ҳә მტრედი    

аҳәыҳәи́к კუტი, დაკუტებული    

аҳәыҳәи́кра დაკუტება дҳәыҳәи́кит დაკუტდა   -  

ац  2 მარცვალი  

ац I კბილი  / ხორთუმი   

аца́  2 ცხელი  

а́ца  2 ბალი  / ალუბალი   

аца́ 3 მწარე, ცხარე  

аца́ I სასიმინდე, ნალია  

а́ца I კუჭი  / დვრიტა, კვეთი, საკვეთი   

а́цагә ბლაგვი, ჩლუნგი, დაბლაგვებული, 

დაჩლუნგებული ;  

а́цаҟьа კლდე, ტინი  

ацаҧха́ გასაღები  



ацара́ წასვლა Дцо́ит მიდის  / დენა, დინება ицо́ит 

მიედინება  

ацаха́ ნაჭერი, ნაგლეჯი  

ацгәа́ба ხვადი კატა  

ацгәа́ҧс ძუ კატა  

ацгәы́ კატა, ციცა, ფისო  

ацгәы́ҧшқа კნუტი 

аце́ира დაცხუნებაа́мра це́иуеит მზე აცხუნებს  

ацә ხარი  

а́цәа ძილი  

ацәа́  2 ცვილი  / თაფლის სანთელი   

ацәа́ I ტყავი  / კანი  / ქერქი  / ნაჭუჭი   

а́цәаак სველი  / ნესტიანი, ტენიანი   

а́цәаакра დასველება ицәаакуе́ит სველდება  / 

დანესტიანება, დატენიანება  

ацәаакы́ра სისველე  / სინესტე, ტენიანობა   

ацәа́ашьара რაღაცის დაზარება Дацәа́ашьоит რაღაც 

(და)ეზარება  

а́цәаҕәа მოხნული, დახნული  

а́цәаҕәаҩ მხვნელი  

а́цәаҕәара ხვნა Ицәаҕәо́ит ხნავს  

а́цәаҕь ბუღა, კურო  

ацәа́жәаҩ მოლაპარაკე, მოსაუბრე  / მოლაყბე, ყბედი  ;  

ацәа́жәара ლაპარაკი дцәа́жәоит ლაპარაკობს  / ვინმესთან 

დალაპარაკება, გასაუბრება, ბაასი Диа́цәажәоит 

ელაპარაკება, ესაუბრება, ებაასება  

а́цәаҟәа ცისარტყელა  

ацәа́ла ნედლჩენჩოიანი (თხილი)  / ფუჩეჩიანი 

(სიმინდი)   

ацәалаҧсы́ მძინარა, ძილისგუდა  

ацәалаха́ მძინარა, ძილისგუდა  



ацәалашәа́ ჩანასახი  

ацәалашәа́ра გრძნობა, შეგრძნება  / წინათგრძნობა  ;  

ацәа́лашәара წინასწარ შეგრძნება, გულის მიერ გრძნობა 

ицәа́ иа́лашәеит წინასწარ იგრძნო, გულმა 

უგრძნო  

ацәа́лаӡра უნებურად დაკარგვა Дицәа́лаӡит დაეკარგა ;   

ацәалды́з ახმახი და მოუხეშავი  

а́цәама მუცლის ჭია  

ацәа́маҭәа ტანსაცმელი, სამოსი  

ацәамса́ აბედი 

ацәаны́рра გრძნობა, განცდა, შეგრძნება  

ацәаны́ррадара უგრძნობლობა  

ацәа́ҩа ხასიათი, თვისება, ნირი, ქცევა  

ацәаҧҽра́ სირცხვილი, აუგი, თავის მოჭრა  

ацәаҧҽы́га შემარცხვენელი, სახელის გამტეხი, თავის 

მომჭრელი  / სააუგო, სამარცხვინო  

ацәаҧштә(хә)ы́ ფერი, შეფერილობა  

ацәа́ҧшь მოწითალო, ვარდისფერი  

ацәара́ წოვა Иацәо́ит წოვს  

а́цәара ძილი ды́цәоуп სძინავს  / დაძინება ды́цәоит 

იძინებს  / ჩაქრობა и́цәоит ქრება 

ацәардаҕәы́ სკამლოგინი, ხის ტახტი  

ацәарны́ҟәа მთვარეული  

ацәарҧшӡа́ ყვავილი (სნეულება)  

а́цәарҭа ლეიბი  / საწოლი  

ацәарҭақәы́ршә ლოგინის გადასაფარებელი  

ацәарҭала́ршә ზეწარი 

ацәа́фара ფხანა, ქავილი  

ацәа́ҳа გალეული, ჩია, ჭნავი  / საფრთხობელა  ;  

а́цәаҳәа ხაზი, სტრიქონი  / ზოლი  / კვალი, მწკრივი 

(ნათეს-ნარგავისა)  



а́цәашь ჭუჭყიანი, დასვრილი, გათხუპნილი  

ацәашьра́  2 დათრობა, გამოთრობა Дицәашьи́т დაათრო, 

გამოათრო ;  

ацәашьра́ I გაჭუჭყიანება, გასვრა Ицәашьуе́ит 

ჭუჭყიანდება, ისვრება  

ацәашьы́ თაფლის სანთელი  

ацәбара́ ძლიერ მოწყურება дыцәбо́ит ძლიერ სწყურია ;  

ацәгара́ წართმევა, ჩამორთმევა ицәи́гоит ართმევს ;   

а́цәгьа ცუდი  / ავი  / ძნელი, რთული  / ძალიან  

а́цәгьара სიავე, ბოროტება, უბედურება  

а́цәгьауҩы ბოროტმოქმედი  

а́цәгьаура სიავე, დანაშაული, ბოროტმოქმედება, 

ბოროტება ;  

ацәе́ижь სხეული  

ацәе́ижьра ღვიძლი ნათესავები  

ацәе́ижьхәҭа სხეულის ნაწილი  

ацәе́ижьыркра განხორციელება, ხორცის შესხმა Ицәе́ижьиркит 

განახორციელა, ხორცი შეასხა 

ацәе́иқәа მოშავო, მუქი  

ацәе́илагара უნებურად არევა, შეშლა Ицәе́илагоит 

უნებურად ერევა, ეშლება  

а́цәеимаа ნალი (ხარისა)  

ацәеиха́ სახნისი  

а́цәи(и)гк, а́цәиккы ცელქი / ვერაგი   

ацәиқәа́ра მუქი, რუხი, მოშავო  

а́цәкамбашь ხარკამეჩი  

ацәкаҧсара́ ხელიდან უნებურად გაცვენა ицәкаҧсо́ит 

ხელიდან უნებურად უცვივა  

ацәкаҭәара́ უნებურად დაღვრა, დაქცევა Ицәкаҭәо́ит 

უნებურად ეღვრება, ექცევა  



ацәка́ҳара უნებურად წაქცევა, დავარდნა ицәка́ҳауеит 

უნებურად (წა)ექცევა, (და)უვარდება  

ацәҟьа́ მახე  

ацәҟьа́ра მიზანი, სამიზნე  / ნაჭდევი, გადანაღლეტი   

ацәҟьашьра́ უნებურად დასვრა ицәҟьашьуе́ит უნებურად 

ესვრება  

ацәқәырҧа́ ტალღა, ზვირთი  

а́цәқәырҧара აღელვება, აზვირთება, აბობოქრება 

ицәқәырҧо́ит (ა)ღელდება, (ა)ზვირთდება, 

(ა)ბობოქრდება  

ацәмаҭәа́ კავი, სახვნელი  

а́цәҩыча ტანსაცმელი, სამოსი  

ацәҧсра́ ვინმესთვის ვისიმე მოკვდომა Дицәҧси́т 

მოუკვდა ;  

ацәра́ გათლა дыцәуе́ит თლის  / გაშალაშინება 

Дыцәуе́ит აშალაშინებს  

ацәуа́даҩхара ვინმესთვის რამის გაძნელება ицәуа́даҩхоит 

უძნელდება, უჭირს .  

а́цәуҕә წყვილი ხარი, უღელი ხარი  

ацәхы́ҧ გზისპირი, ნაპირი  

а́цәҳара ვისიმე გალანძღვა Диа́цәҳауеит ლანძღავს  / 

შეგინება Дицәҳа́ит შეაგინა 

ацәҳәы́ მოტიტვლებული, მოშიშვლებული (ადგილი)  

/ ღატაკი   

ацәҳәы́ра უდაბნო  / მოტიტვლებული ადგილი   

ацәцара́ ვინმესაგან წასვლა, გაქცევა Ицәцо́ит მიუდის, 

(გა)ექცევა, გაურბის  

ацәҵара́ გაფენა (სარეცხისა) ицәы́лҵеит გაფინა  

ацәцә, а́цәыцә ბურბუშელა  

а́цәҵыс, а́цәҿыс მოზვერი а́цәҵарақәа, а́цәҿарақәа მოზვრები  

ацәшәара́ ვისიმე, რისამე შიში Дицәшәо́ит მისი ეშინია, 

უფრთხის  



ацәыбза́ ძუკნა (გადატ.), გარყვნილი, მეძავი, ბოზი  

ацәыкәба́р წვეთი  / წყლის ნაჟური   

ацәы́лашара გათენებაицәы́лашоит თენდება  / განთიადი, 

აისი, ცისკარი  

ацәы́мҕра სიძულვილი, ზიზღი Дицәы́мҕуп სძულს, 

ეზიზღება ;  

ацәы́мҕхара შეძულება, შეჯავრება, შეზიზღება 

дицәы́мҕхеит შეიძულა, შეიჯავრა. შეიზიზღა  

ацәы́мза კვარი  

а́цәымҳа ბავშვის საწოვარა  

ацәынха́ ნარჩენი  / გადმონაშთი   

ацәынхара́ რისამე უნებურად დატოვება, დარჩენა 

ицәынхе́ит უნებურად დატოვა, დარჩა  / 

რაღაცისაგან გადარჩენა ицәынхе́ит გადაურჩა   

ацәы́ҧхашьара დარცხვენა, მორიდება ვინმეს წინაშე 

Дицәы́ҧхашьоит მისი ერცხვინება, რცხვენია, 

ერიდება  

ацәы́ҧхьакра ვინმესთვის რისამე გადამალვა 

Ицәы́ҧхьеикуеит უმალავს  

ацәы́ргақәҵа გამოფენა  

ацәы́ргара რისამე გამოტანა, გამოყვანა, გამოჩენა 

Ицәы́ригоит გამოაქვს, გამოჰყავს, (გამო) აჩენს  / 

საუბრის, სიმღერის წამოწყება Ицәы́ригеит 

საუბარი, სიმღერა წამოიწყო  / საიდუმლოს  

ацәырҳара́ ძილის დაფრთხობა дцәы́рҳаит ძილი 

დაუფრთხა ;  

ацәы́рҵра გამოჩენა, წარდგომა Дцәы́рҵуеит (გამო)ჩნდება, 

(წარ)დგება  

ацәыслампы́р თხუნელა  

ацәы́фара ვინმესთვის უნებურად რისამე შეჭმა ицәи́феит 

უნებურად შეუჭამა  

ацәы́хәлара შემოღამება ицәы́хәлеит შემოაღამდა  



ацәых-цәы́фа უზნეო  

ацәы́хьчара ვისიმე დაცვა ვინმესგან, რამისგან, დაფარვა 

Дацәи́хьчеит მისგან დაიცვა, დაიფარა  

ацәы́ҵҧшра გამოჭვრეტა, გამოჭყეტა Ицәы́ҵҧшуеит 

იჭვრიტება, იჭყიტება  

ацәы́ш უფერული, ფერმკრთალი  / ნაცრისფერი   

ацәы́шхара გაუფერულება, გაფერმკრთალება ицәы́шхеит 

გაუფერულდა, გაფერმკრთალდა  / გაფითრება 

дцәы́шхеит გაფითრდა   

ацәы́ӡ დანაკარგი, დანაკლისი  

ацәы́ӡра რისამე უნებურად დაკარგვა Ицәы́ӡуеит 

(და)კარგავს, ეკარგება .  

ацәӡара́ ვინმესთვის მოპარვა Ицәи́ӡеит მოჰპარა  / 

ვინმესთვის დამალვა, დაფარვა Ицәи́ӡеит 

დაუმალა, დაუფარა.   

а́цзаара თანხლება Ди́цуп ახლავს  

а́цклаҧшра მიჩერება, მიშტერება Да́цклаҧшуеит 

მისჩერებია, მიშტერებია, აჩერდება, 

აშტერდება  / დაკვირვება  

ацкы́ სამაგიერო  

ацкы́с პასუხად, სამაგიეროდ, საპასუხოდ  

а́цқьа სუფთა, წმინდა, ფაქიზი  / ალალი, პატიოსანი  

/ წმინდანი  

а́цлабра შეჯიბრება диа́цлабуеит ეჯიბრება  

ацламҳәа́ ყბა  / ნიკაპი   

а́цлара მიმატება, დამატება ди́цлоит ემატება  

а́цныҟәара თანხლება, თან გაყოლა, თან სიარული 

ди́цныҟәоит ახლავს, თან დაჰყვება, მასთან 

ერთად დადის   

ацра́лара ცეცხლის წაკიდება, მოდება Иацра́лоит ცეცხლი 

ეკიდება, ედება .  



ацраҵара́ რაიმესთვის ცეცხლის წაკიდება, მოკიდება 

иацре́иҵоит ცეცხლს უკიდებს  

ацры́хра რისამე მოშორება, მოცილებაиацри́хуеит 

აშორებს, აცილებს  / რაიმესთვის გამოკლება, 

დაკლება Иацри́хуеит გამოაკლებს, დააკლებს   

ацры́ҵра მოშორება, თავის დანებება, ჩამოცილება, 

გაცლა Дицры́ҵуеит შორდება, თავს ანებებს, 

სცილდება, გაეცლება 

ацуҭа́ სოფლის უბანი  / მცირე სოფელი   

ацу́фара გამოცანა  

а́цх(ы́)раара დახმარება, მიშველება, შეწევნა ди́цхраауеит 

ეხმარება, ეშველება, შეეწევა  

а́цха თაფლი  

а́цҳа  2 მჭრელი, ბასრი  / კბენია   

а́цҳа I ხიდი  

а́цҳара  2 შეთვლა, შეტყობინება Ицҳа́уеит უთვლის, 

ატყობინებს  

а́цҳара I კბენა И́цҳауеит იკბინება, კბენს  / კბეჩა 

и́цҳауеит კბეჩს  

ацҳара́жәҳәаҩы მოციქული, მოამბე, მაცნე  

а́цҳафыр ბასრი, ძალზე მჭრელი  / გამჭრიახი   

ацҳаҵәры́ ბონდის ხიდი, ბეწვის ხიდი  

ацҵа́ დამატება, დანამატი  

а́ццакра აჩქარება дыццакуе́ит ჩქარობს, ეჩქარება  / 

სიჩქარე, სისწრაფე ццакры́ла  / აჩქარებით, 

ჩქარა, სწრაფად, გამალებით   

аццакы́ ჩქარი, სწრაფი  

а́ццара გაყოლა, წაყოლა, თან წასვლა Ди́ццоит 

მიჰყვება 

а́цҵара მიმატება, დამატება и́ациҵоит უმატებს, 

ამატებს  / გატანება, გაყოლება  

а́ццышә  2 ძალზე მჭრელი, ბასრი  



а́ццышә I ფერფლი  

а́ццышәҭра საფერფლე  

ацыблаха́ ნამწვი  

ацы́ҕ კვერნა  

ацынхәра́ სამაგიერო, მაგიერი 

ацынхәра́с სამაგიეროდ, მაგივრად, სანაცვლოდ, ნაცვლად 

=წყარო:   

ацыҧжәа́ха ნაგლეჯი  

а́цыҧхь ნაპერწკალი  / სხივი  / შხეფი წყარო:  ;  

ацыҧҵәа́ха ნამტვრევი, ნამსხვრევი, ნატეხი  / თხზულების 

ნაწყვეტი  

ацы́ра ცალი, მარცვალი, ღერი, ერთეული  

ацы́рга დარგი  

а́цырҕызра ბანის მიცემა 

а́цыркьра კოჭლობა  

а́цыркьы კოჭლი  

а́цырцырра ბრწყინვა, ბზინვა, ციმციმი  

ацы́фа მისაჭმელი, მისაყოლებელი, შესატანებელი ;   

ацы́фаха ნასუფრალი, საჭმლის ნარჩენები  

ацы́ха თალგამი  

ацы́ца ბოლოკი  

ацьамагьа́р შემოსავალი  / ჯამაგირი, ხელფასი, 

გასამრჯელო   

ач თიაქარი  

ач(о)уҳа́ მაუდი  

ачéиқәа შავრა (შავი ცხენი)  

ача́ პური  

ачаала́, ачала́а ცელი  

ачаба́ба ფუმფულა და თეთრი პური  

ачабра́, ачавра́  ცხვირსახოცი  

ачаҕы́р როჭო  



ача́ҕьа პურის ლუკმა  / მარცვლეული   

ача́з თივა, ჩალა  

ача́зхылҧа ჩალის ქუდი  

ача́и, аче́и ჩაი  

ача́иаарыхҩы მეჩაიე  

ача́ижәырҭа საჩაიე, ჩაიხანა  

ача́имх ჩაის პლანტაცია  

ача́имҳаҵә ჩაის კოვზი  

ача́ирҭа ჩაის პლანტაცია  

ача́иҵәца ჩაის ჭიქა  

ача́какал ხორბლის მარცვალი  

ачаҟәа́ ხის დიდი ტოლჩა  

ача́ҟәа გროვა, კონა, ბულული  

ачақы́ ჯაყვა  

ачале́и ლერწამი  

ача́лт ჩელტი  / ფარცხი   

ача́лтра ფარცხვა  

ачамгәы́р, ачангәы́р ჩონგური  

ача́мсиа ქოლგა  

ачамҳа́ ხის კოვზი  

ачана́х თეფში  

ачаҧа́ра ფარდული, მინაშენი  

ача́ҧшь ქერი  

ачара́ ჭამა, კვება дчо́ит ჭამს, იკვებება  

ача́ра პურობა, ნადიმი  / ქორწილი   

ача́рҳәаҩ ავის მთქმელი, მლანძღველი  / მოღალატე 

ача́рҳәара ავის თქმა, ლანძღვა  / ღალატი   

ачарчы́(га)  საფუარი  

ачары́ц ხორბლის მარცვალი  

ачаса́ პურის ნაჭერი  

ача́ҭирҭа საფუნთუშე, პურის მაღაზია  



ача́х ნასუქი, ნაკვები  

ача́хра გამოკვება, გასუქება 

ачахы́ პურის თავთავი.  / გამომცხვარი პური   

ачача́н ავარა, მაწანწალა, ქურდბაცაცა, ციგანი  / ბოშა   

ача́шә ხაჭაპური  

ачашы́ла პურის ფქვილი  

ача́ӡҩы მეპურე, პურის მცხობელი  

ача́ӡырҭа პურის საცხობი, თონე, ფურნე  

ачбо́ра თავლა  

ачбы́га ცელი  

ачгара́ მარხვა 

ачгахьа́ სამარხვო საჭმელი  

аче́иџьыка პურმარილი  

ачны́р დაქირავებული მწყემსი  

ачра́ გაბერვა ичуе́ит იბერება  / გასივება / 

განაწყენება, გულის მოსვლა  

ачуа́н თუჯის ქვაბი  

ачхәра́ მოშარდვა  

ачхәы́ ქერტლი  

а́чҳаҩы მომთმენი, ამტანი 

а́чҳара მოთმენა, ატანა, გაძლება  

аччи́а გლახაკი, უვარგისი  / მათხოვარი   

ачы́мазаҩ ავადმყოფი, სნეული  

ачы́мазара ავადმყოფობა, სნეულება  

а́чыргә, а́чрыгә ცური, ჯიქანი  

аџ კანის ჭუჭყი, წვირე    

аџа́дра დიდყურიანი, ფართოყურიანი, ყურპანტურა   

аџарџа́р ფართოდ გადაშლილი, ტოტებგართხმული, 

ტოტებგაშლილი   

аџа́џа დიდი, ფართო (ჯიბე)    

аџы́р ფოლადი    



аџы́рлых ფოლადის ნაწარმი    

аџы́х ჯანსაღი, ღონიერი, მხნე  / ჯმუხი, ტანმკვრივი  

/ ჭარმაგი  

аџы́џ ჯანსაღი, ღონიერი, მხნე  / ჯმუხი, ტანმკვრივი  

/ ჭარმაგი  

аџы́ш  2 წყალმანკი    

аџы́ш I ნიორი    

аџы́шеиҵарҧхьа ნიორწყალი, ნივრის ნაყენი    

аџы́шрҵәы ნივრის წნილი     

аџы́шцыра ნივრის კბილი     

аџы́шчмазара წყალმანკი    

аџь მუხა  

аџьа́ შრომა, ჯაფა, გარჯა    

аџьаама́ მეჩეთი, ჯამე     

аџьаба́а შრომა, გარჯა, ჯაფა  / დამსახურება   

аџьаба́аҧса გასამრჯელო    

аџьаба́ахә გასამრჯელო    

аџьабаҩы́ მგლოვიარე  

аџьабара́ გლოვა дџьабо́ит გლოვობს    

аџьабара́тә სამგლოვიარო     

аџьабзи́абаҩ შრომისმოყვარე    

аџьа́жәлар მშრომელი ხალხი    

аџьа́з ბრინჯაო  / თითბერი     

аџьаҟәа́ ჯაყვა    

аџьакьа́л დეკეული  

аџьа́м  2 სპარსელი, ირანელი  / სპარსული, ირანული    

аџьа́м I ჯამი    

аџьа́мгәыгәым თიხის ჯამი    

аџьамҧа́з ჭიაფერა, ჯამფეზია    

аџьа́мхҩы მექოთნე, მეთუნე    

аџьамҳапа́р წითურა (ბატონები)    



аџьамы́ҕәа მტანჯველი ჯაფა, ტანჯვა-წვალება   -  

аџьанхаҩы́ მშრომელი  / გლეხი     

аџьанџьы́хәа ჩურჩხელა, ჯანჯუხა    

аџьаҧса́ გასამრჯელო    

аџьа́р  2 ჯარი, ბრბო, შეკრებილი ხალხი   -  

аџьа́р I ჯვარი    

аџьаргәа́л ძელური, ჯარგვალი    

аџьармы́кьа ბაზარი    

аџьа́тә შრომითი    

аџьау́с შრომითი მოღვაწეობა    

аџьа́џьа მსხვილად დაფქული  / ხეშეში, დაკოჟრილი  

аџьашьара́ გაკვირვება, გაოცება, განცვიფრება  

а́џьашьатә საოცრება, საკვირველება    

аџьашьатәы́ გასაოცარი, გასაკვირი, განსაცვიფრებელი    

аџьашьахәы́ საოცრება, საკვირველება    

а́џьбара მაგარი, ცხარე (სასმელი)  / ფიცხი  / მკვეთრი  / 

მკაცრი  

а́џьгәара თავის დაცობა иџьгәо́ит თავს აცობს, თავს 

უცობს  ;  

а́џьма თხა    

а́џьныш სატანა, ეშმაკი    

аџьоуҳа́р მაქმანი џьаҳаны́м  / ჯანდაბა, ჯოჯოხეთი    

аџьра́ შეწვა Иџьуе́ит წვავს    

аџьшьара́  2 გონება, მიჩნევა џьи́шьоит ჰგონია, მიაჩნია   

аџьшьара́ I მადლიერება Иџьи́шьоит უმადლის  / წყალობა 

иџьшьо́уп მისი წყალობაა, მისი წყალობითაა 

Анцәа́ иџьшьо́уп ღვთის მადლით, ღვთის 

წყალობით სიტყვა] /  

аџьы́ба ჯიბე    

аџьы́ка მარილი  / აჯიკა, სუნელებით შეზავებული 

მარილი და წიწაკა  



аџьыкаҭра́ სამარილე    

аџьыкахы́ш მარილი    

аџьы́каҵәаҵәа აჯიკა 

аџьы́ҟә  2 სვავი    

аџьы́ҟә I კუზიანი    

аџьы́ҟәра კუზი    

аџьықәре́и სიმინდი    

а́џьымшь წარბი  

аџьымшьы́ ხახვი    

аџьынга́н საზიზღარი    

аџьы́нџь მამული, სამშობლო  / მემკვიდრეობა  -  

аџьынџьтәы́ла მამული, სამშობლო    

аш  2 ლიბრი, ბისტი     

аш I ტილო, ტილოს ქსოვილი    

аша́ მწარე ша́анӡа  / გათენებამდე, განთიადამდე, 

უთენია 2012. -  

ашаба́ მშრალი, ხმელი    

ашаиҭа́н შაითანი, ეშმაკი, სატანა    

ашаҟәа́ ლაყე    

а́шаҟәара ალაყება ишаҟәо́ит ლაყდება    

аша́мҭа განთიადი, ალიონი    

аша́мҭаз განთიადისას, ალიონზე    

ашамы́хьажь ოფოფი    

аша́на საოცრება, საკვირველება    

а́шанхара გაოცება, შეცბუნება, გაშტერება дшанхо́ит 

(გა)ოცდება, (შე)ცბუნდება, (შე)ცბება, 

(გა)შტერდება  / გარინდება, გაშეშება Дшанхо́ит 

(გა)რინდდება, (გა)ირინდება, (გა)შეშდება  

ашара́ გაყოფა, განაწილება ишо́ит იყოფა, ნაწილდება  

/ შექმნა Ишо́ит იქმნება  / გათენება (и)шо́ит 

თენდება  



аша́ра განთიადი, ალიონი    

ашариа́ҭ შარიათი    

ашарҧазы́ უთენია, გათენებამდე    

ашарҧазӡа́ სისხამ დილით, გარიჟრაჟზე    

ашарҧи́аҵәа, ашарҧы́еҵәа ცისკრის ვარსკვლავი, განთიადის ვარსკვლავი.  

/ ცისკარი 2012.  

а́шас გირაო  / მძევალი 

аша́ҭара დანდობა  

аша́ха თოკი, ბაწარი, საბელი    

а́шаҳаҭ მოწმე    

а́шаҳаҭра მოწმეობა, მოწმედ ყოფნა  / მოწმობა   

ашаца́ҳәа სწრაფად, ჩქარა 

аша́цәа ანგელოზები  / გამჩენნი, შემქმნელნი    

ашацкы́ра დილაადრიან, ალიონზე, სისხამ დილით, 

გარიჟრაჟზე  ;  

аша́ша ნათელი, ბრწყინვალე, ელვარე    

ашашәа́ კანაფი, ხეზი     

ашбы́сҭа ღომის ღომი, ფეტვის ღომი    

ашеише́ира ელვარება ишеише́иуеит ელვარებს    

ашә  2 წიფელი    

ашә 3 კარი    

ашә I ყველი    

ашәа́га საზომი, ზომა     

а́шәагаа სიმაღლე  / ტანი, სხეული    

ашәа́кәа ბრკე  

ашәаҟьа́ ქაფი, დუჟი    

ашәа́қь თოფი    

а́шәамахь სომეხი მრ.რ. а́шәамахьқәа, а́шәамахьцәа  / 

სომხური 2012.  

а́шәаны́уа სვანი მრ.რ. а́шәа́нцәа  / სვანური    

ашәаҩы́  2 გადამხდელი    



ашәаҩы́ I მშიშარა, მხდალი, ლაჩარი    

ашәа́ҧшь აისი, განთიადი, ალიონი, დაფიონი, ცისკარი   

ашәаҧы́рҳаҧра დაფრთხობა Дшәаҧырҳа́ҧуеит ფრთხება 

ашәаҧы́џьаҧ მცენარეულობა     

а́шәара ზომა    

ашәара́  2 ფულის, ვალის, სამაგიეროს გადახდა ишәо́ит 

(გადა)იხდის   

ашәара́ 3 დანგრევა, დარღვევა ишәо́ит ანგრევს, არღვევს  

/ გაბზარვა ишәо́ит იბზარება   

ашәара́ 4 გაზომვა ишәо́ит ზომავს    

ашәара́ I შიში, შეშინება дшәо́ит ეშინია   -  

а́шәарах ნადირი 

ашәаргәы́нда მშიშარა, მხდალი, ლაჩარი    

ашәа́рҭа ხიფათი, საფრთხე, საშიშროება  / სახიფათო, 

საშიში   

ашәа́рҭадара უშიშროება    

ашәа́рҭара ხიფათი, საშიშროება    

а́шәарыцаҩ მონადირე    

ашәары́цара ნადირობა дшәары́цоит ნადირობს   -  

ашәатәы́ გადასახადი    

ашәа́х ქაფი  / ბუშტი, ბუშტუკი  -  

ашәахәа́ სხივი    

ашәа́хсҭа ნაჭრილობევი, ნაიარევი    

ашәа́хтә გადასახადი    

ашәахьа́ ორშაბათი    

ашәа́џьҳәаҩ გლოვის მაცნე     

а́шәаӡа ჭყინტი ყველი     

ашәаӡы́ӡара შიშისგან ცახცახი, ძრწოლა дшәаӡы́ӡоит 

შიშისგან ცახცახებს, ძრწის  

ашәва́з წირთხლი, კარის ამყოლი    

ашәеиқәа́ სიბნელე    



а́шәеилаҵа სულგუნი    

а́шәи წყევლა  / წყეული, დაწყევლილი   

а́шәи(и)ра დაწყევლა дшәииуе́ит იწყევლება дылшәииуе́ит 

სწყევლის   

ашәишәи́ ინდაური    

ашәишәи́арбаҕь მამალი ინდაური    

ашәишәи́арцына დედალი ინდაური    

ашәишәи́кәҷышь ინდაურის ჭუკი    

ашәҟәы́ წიგნი  / წერილი, ბარათი    

ашәҟәыҩҩы́ მწერალი    

ашәҟәыҩы́ра დამწერლობა    

ашәҟәыҭы́жьырҭа გამომცემლობა     

а́шәлагьан სულგუნი    

а́шәмгьал ჭვიშტარი (ყველჩართული მჭადი)   -  

а́шәпа მსხვილი, სქელი    

а́шәпажәпа სქელი, მსუქანი (ადამიანი)     

а́шәпара სიმსხო, სისქე    

ашәра́  2 შეღებვა ишәуе́ит ღებავს    

ашәра́ 3 დამწიფება ишәуе́ит მწიფდება   

ашәра́ 4 გაყინვა, გათოშვა, გაფიჩხება Дшәит გაიყინა, 

გაითოშა, გაიფიჩხა  / გაოცებისაგან, 

ბრაზისაგან გაქვავება, გაშტერება Дшәит 

გაქვავდა, გაშტერდა  

а́шәра́ I ჩაცმა Ишәу́п აცვია    

ашәра́ц ძირმაგარა    

а́шәрҩа შებოლილი სულგუნი    

ашәҭ ყვავილი    

а́шәҭбыбк ბაბუაწვერა    

а́шәҭҿаҳәара დიდი თაიგული     

а́шәҭкакаҷ მინდვრის ყვავილები    

а́шәҭра აყვავება Ишәҭуе́ит ყვავის, ყვავილობს 



а́шәҭрқьақьа ყვავილებისგან დაწნული გვირგვინი   -  

а́шәҭрыҧх შროშანი  / ყვავილწნული, ყვავილების 

გირლანდა   

а́шәҭшьыҵәра ყვავილების კონა, მცირე თაიგული   -  

а́шәуа აბაზა, აბაზა ხალხის წარმომადგენელი  / 

ტაპანთელი   

а́шәха ერთი თავი ყველი    

ашәхы́мза კარის ზღურბლი    

а́шәхымс კარის ზღურბლი    

ашәҵара́ ზედა სამოსის, კაბის ჩაცმა  

ашәҵатәы́ სამოსი, ტანსაცმელი    

ашәч სურო    

а́шәча ყველიერი    

ашәшьы́ра ჩრდილი    

ашәы́ ძაძა, შავები     

ашәы́га საღებავი    

ашәы́заара ტანზე ჩაცმულობა илшәу́п ტანთ აცვია     

ашәы́лара ტანსაცმლის მორგება Ишәы́лоит ირგებს 

а́шәымҭа წამი, თვალის დახამხამება    

ашәынды́ҟәра სკივრი, ზანდუკი  / ზარდახშა   

ашәы́р ხილი    

ашәы́ра  2 საარაყე ქვაბის მილი    

ашәы́ра 3 ჩანთა, აბგა     

ашәы́ра I ჩირქგროვა    

ашәы́рбаҳча ხილის ბაღი    

ашәы́рҵла ხეხილი    

ашәы́рӡ ხილის წვენი     

ашәы́хра ტანსაცმლის გახდა. ишәи́хуеит, илшәы́лхуеит 

იხდის   

ашәы́шыкәса საუკუნე, ასწლეული    

аши́х ეშმაკი, ცბიერი, ვერაგი, ქვეშქვეშა     



а́шҟа თანდ. -კენсара́ сы́шҟа ჩემკენ     

а́шкәакәа თეთრი    

ашкәаҳа́ҧ ალბინოსი    

ашко́л სკოლა    

а́шла ჭაღარა (თმა)  / ჭაღარა (ადამიანი)   -  

а́шлара გაჭაღარავება дышло́ит ჭაღარავდება   -  

ашо́ура სიცხე, პაპანაქება    

ашҧа როგორ?    

ашҧы́ მკერდი    

ашра́  2 ადუღება ишуе́ит დუღს, დუღდება  / გახურება 

Ишуе́ит ხურს, ხურდება  / აღელვება, 

აბობოქრება Ишуе́ит ღელავს, ბობოქრობს 

სიტყვა] /   

ашра́ I ყეფა Ишуе́ит ყეფს    

а́шҭа მინდორი  / მოედანი  / ფართო ეზო  / კარ-

მიდამო  

а́шхәа ფრინველის მკერდი  / ერთიანი მორისაგან 

დამზადებული მრავალნიჩბიანი ნავი  

а́шхәарааҩ მეკობრე    

ашхырцәаҕь კრაზანა, ბზიკი    

ашҳа́м შხამი  / ბრაზი, სიბრაზე  -  

ашш ღობეწნული, მოწნული ღობე    

ашша́ ქონი, ცხიმი     

ашшаҕьы́ч წიწკანა    

ашшарҭәа́ გადამდნარი ქონი  / ერბო  -  

а́шшҩы მომჩივანი, მოსარჩელე    

а́шшра  2 წვნა ишшуе́ит წნავს  / წნელით შეღობვა 

Ишшуе́ит წნელით ღობავს  

а́шшра I ჩივილი, დაჩივლება дашшуе́ит ჩივის   -  

а́шшыҧхьыӡ საჩივარი, სარჩელი    

а́шшыҭӡы, а́шышҭӡы მოწნული კედელი    



ашы́ ცხელი    

ашы́кьымҭа მუწუხი, გახურებული მუშაობის დრო     

а́шықәс ҿыц ახალი წელი    

а́шықәс(а)  წელი, წელიწადი    

а́шықәсҿыцтәи საახალწლო шықәсы́ла  / წლობით  

а́шықәсҧхьаӡара წელთაღრიცხვა     

а́шықәстәи წლიური    

а́шықәсхыҵра წლისთავი    

ашықәсынҵа́ მატიანე    

ашықәсынҵа́ მატიანე    

ашы́ла ფქვილი    

ашы́лалых ფქვილეული, ფქვილის ნაწარმი, ცომეული 

ашы́мҳа წყავი    

ашы́мҳа წყავი    

а́шырҳәа სწრაფად, უცებ    

ашы́сламҭә ხავსი    

ашы́сламҭә ხავსი    

ашы́сламшә ხავსი    

ашы́сламшә ხავსი    

ашы́ц ბზა    

ашы́ц ბზა    

ашы́шкамс ჭიანჭველა    

ашы́шкамс ჭიანჭველა    

ашы́ӡ ციება, ციებცხელება    

ашы́ӡ ციება, ციებცხელება    

ашьа́ სისხლი    

ашьа́ სისხლი    

ашьа́арҵәыратә სისხლიანი, სისხლმდინარი    

ашьа́арҵәыратә სისხლიანი, სისხლმდინარი    

ашьа́б შაბი    

ашьа́б შაბი    



ашьабара́ სისხლისგან დაცლა дшьабе́ит სისხლისგან 

დაიცალა  ;  

ашьа́блакьаҩ სისხლისმსმელი    

ашьа́блакьаҩ სისხლისმსმელი    

ашьа́бсҭа შველი    

ашьа́бсҭа შველი    

ашьагәы́ კანჭი    

ашьагәы́ҭ ფუძე (სიტყვისა)  / ძირძველი, მკვიდრი, 

ავტოქთონი   

ашьада́ სისხლძარღვი     

ашьа́да უსისხლო  / უსისხლოდ     

ашьа́да უსისხლო  / უსისხლოდ     

ашьаҿа́ ნაბიჯი    

ашьа́жәҩы სისხლისმსმელი    

ашьа́жәҩы სისხლისმსმელი    

ашьаҟа́р ქვეითი ჯარი     

ашьакаҭәара́ სისხლისღვრა     

ашьаҟауа́ҩ ქვეითი, ფეხით მოსიარულე    

ашьаҟьа́р ყლორტი    

ашьакьта́хь შაკიკი    

ашьаҟ-ӡыҟы́ ზალა, წალა, ჟუჟღი (ჭრილობის გამონადენი)    

ашьақа́р შაქარი    

ашьақа́рҭра საშაქრე 

ашьа́л შალი, შალის ქსოვილი    

ашьа́л შალი, შალის ქსოვილი    

ашьалашьы́н შალაშინი    

ашьалашьы́нра გაშალაშინება Ишьалашьы́нит გააშალაშინა    

ашьамаҟа́ მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი  / მსხვილი 

სანთელი, რომელსაც ანთებენ მიცვალებულის 

სულის მოსახსენიებლად, კელაპტარი სიტყვა] /   

ашьа́мсиа ქოლგა    



ашьа́мсиа ქოლგა    

ашьамҭла́ҳә ბორკილი    

ашьамх(н)ышгы́лара  

ашьамхы́ მუხლი  / (იშვიათად) ბარძაყი  -  

ашьа́на  2  

ашьа́на  2 საქორწინო ნიშანი, ბელგა, წინდი   -  

ашьа́на I ხალი    

ашьа́на I ხალი    

ашьа́нҵа კაჟი, ტალი    

ашьа́нҵа კაჟი, ტალი    

ашьа́ҧа სეფა    

ашьапгәа́цә წვივი  / კანჭი     

ашьапе́ихгара ფეხის ადგმა ишьапы́ еихи́геит ფეხი აიდგა  / 

ფეხის გადადგმა ишапы́ еихи́геит ფეხი 

გადადგა   

ашьапҿа́ршә კვანტი    

ашьапкра́ ღვთისადმი ვედრება Диа́шьапкуеит ღმერთს 

ევედრება  / შეხვეწნა, ვედრება, დიდი თხოვნა 

Ршьапы́ икуе́ит მათ ეხვეწება, ევედრება, 

სთხოვს  / საფუძვლის ჩაყრა, დაარსება,  

ашьапкьа́ҳә ფეხმრუდი    

ашьапҧы́нҵа ფეხისწვერი    

ашьаҧса́ სისხლის საფასური, სისხლის საზღაური   -  

ашьапсыргәы́ҵа ფეხისგული  

ашьапҭы́ҧ ნაფეხური    

ашьаҧхы́ц ფეხის ფრჩხილი  / კლანჭი  / ბრჭყალი  / 

ფლოქვი  

ашьапхы́ц, ашьаҧхы́ц ფეხის ფრჩხილი  / ბრჭყალი  / კლანჭი  / 

ფლოქვი  

ашьапы́ ფეხი  / საყრდენი  / მთისძირი  / ხის ტანი, ზრო  

ашьапы́лампыл ფეხბურთი    

ашьапы́маҭәа ფეხსაცმელი    



ашьара́  2 რძლის ან სიძის მიერ მეუღლის ნათესავების 

სახელთა უთქმელობა, აკრძალვა ахьӡ ишьо́ит 

სახელს არამბობს, ეკრძალება სახელის 

წარმოთქმას =სიტყვა] /  

ашьара́ 3 დასკდომა, დახეთქა ишьо́ит სკდება, იხეთქება   

ашьара́ I რისამე შეფასება ишьо́ит აფასებს  / დაფასება, 

პატივის მიგება ишьо́ит აფასებს, პატივს 

მიაგებს   

ашьаршьа́ф ზეწარი    

ашьаҭакҩы́ დამფუძნებელი, დამაარსებელი шьаҭанкы́ла  / 

ძირფესვიანად, საფუძვლიანად  

ашьаҭаркра́ დაარსება, დაფუძნება Ишьатаирки́т დააარსა, 

დააფუძნა   

ашьа́уарды́н შევარდენი  / ბარი, გავაზი (ფრინვ.)  / მარჯანი 

(ფრინვ.)  / თვალშავი (ფრინვ.) 

ашьа́уарды́н შევარდენი  /  გავაზი (ფრინვ.)  

ашьау́ҕа სისხლის სამართლის საქმე    

ашьауҩы́ შურისმაძიებელი, შურისმგებელი, სისხლის 

ამღები  ;  

ашьау́с სისხლის სამართლის საქმე    

ашьа́хә მშვენიერი, შესანიშნავი, დიდებული, კარგი    

ашьаҳари́а ვერმიშელი    

ашьаҳәы́рӡыӡ კოჭი (სხეულის ნაწილი)    

ашьа́ц მოლი, კოინდარი    

ашьаҵа́ ფეხსაცმელი    

ашьаҵатәы́ ფეხსაცმელი    

ашьацәкьы́с ფეხის თითი მრ. რ. ашьацәкьа́рақәа   -  

ашьацәхны́слара წაბორძიკება, წაფორთხილება, ფეხის წაკვრა 

ишьацәхны́слоит ბორძიკობს, ფორთხილებს  

ашьацҳәа́ ხაფანგი  / ქალამნის ყაითანი  -  

ашьашьа́л ყინულის ლოლუა    



ашькы́л უზანგი    

ашьоура́ სისხლის აღება, შურისძიება Ишьа́ иуи́т მისი 

სისხლი აიღო, მის გამო შური იძია  

ашьра́ მოკვლა, მკვლელობა дишьуе́ит კლავს   

ашьтәа́ საკლავი (დაკოდილი მამალი თხა)    

а́шьҭазаара  2 დადევნება, ვინმეს კვალზე დგომა ди́шьҭоуп 

მისდევს, კვალში უდგას  / რაღაცისკენ 

სწრაფვა, მისწრაფება Да́шьҭоуп მისკენ 

ისწრაფვის სიტყვა] /  

а́шьҭазаара I დება ишьҭо́уп დევს  / წოლა дышьҭо́уп წევს  ;  

а́шьҭалара  2 დადევნება, გამოდგომა, გამოკიდება 

ди́шьҭалоит დაედევნება, მისდევს, 

გამოუდგება, გამოეკიდება  

а́шьҭалара I დაწოლა дышьҭа́лоит წვება    

а́шьҭаларҭа ღამის სათევი, სადგომი  / საწოლი   

а́шьҭамҭа კვალი, ნაკვალევი, ნაფეხური  / შთამომავლობა  

/ ამბავი  

ашьҭане́ира უკან მიდევნება, უკან გაყოლა дишьҭане́иуеит 

უკან მისდევს, უკან მიჰყვება  

а́шьҭахь უკან  / შემდეგ, მერე    

а́шьҭаҵара  2 გადევნება, გაკიდება иа́шьҭеиҵеит მის კვალზე 

გაადევნა  

а́шьҭаҵара I ძირს, დაბლა დადება Ишьҭе́иҵоит ძირს, 

დაბლა დებს  / დაწვენა Дышьҭе́иҵоит აწვენს  / 

სამსახურის, თანამდებობის დატოვება, თავის 

დანებება ишьҭе́иҵоит სამსახურს, 

თანამდებობას  

а́шьҭра  2 კვალი, ნაკვალევი  / ნათესაობა, სანათესაო  ;  

а́шьҭра I ვისიმე, რისამე გაგზავნა И́шьҭуеит გზავნის   

а́шьҭыбжь ფეხის ხმა  / ხმა  / ბგერა  -  

а́шьҭыхра აღება, აწევა ишьҭи́хуеит იღებს, (ა)სწევს  / 

ფეხზე წამოყენებაишьҭи́хуеит ფეხზე აყენებს  / 



დაწინაურება дышьҭи́хуеит აწინაურებს 

სიტყვა]  

а́шьҭыҵра აწევა Ишьҭы́ҵуеит (ა)იწევს, (ა)იწევა     

ашьхагәа́ра  2 საფუტკრე    

ашьхагәа́ра I ქედი    

ашьхәа ქუსლი  / კონდახი     

ашьхы́мза სკა  

ашьшьра́ ხელის გადასმა, მოთათუნება, მოცაცუნება  

ашьшьы́ҳәа წყნარად, ჩუმად    

ашьыбжьхьа́ სადილი    

ашьыбжьы́шьҭахь ნაშუადღევი    

ашьы́нка ნესვი    

ашьы́хра შელესვა  

ашьы́ҵәра კონა    

ашьыцҩы́ შურიანი, მოშურნე    

ашьы́цра შეშურება, შეხარბება  

Гаӡаҵа́с  სულელურად, ბრიყვულად  

Гаӡаҵа́с  სულელურად, ბრიყვულად  

Гәа́ҕшақә    ჯიბრზე, განგებ, მტრობით 

гы́лоит  ამოდის  

Гьаргәа́ба გიორგობა 

ҕәҕәа́ла(ӡа)  ძლიერ, ღონივრად, ძალიან, მეტად 

Да́гхоит  ხდება, წონას იკლებს  

дад!  2 ბაბუ! პაპი!  

дад! I შვილო! მრ. რ. да́дра  

Дазгәа́ауеит უჯავრდება უბრაზდება, უწყრება    

Дазхәы́цуеит უფიქრდება,   

дазы́ҟаиҵоит ამზადებს 

дарбзо́ит ლოკავს    

да́цклаҧшуеит  ყურადღების მიქცევა Да́цклаҧшуеит 

ყურადღებას აქცევს  



Дга́ралҵоит აკვანში აწვენს, აკრავს    

Дга́ралҵоит აკვანში აწვენს, აკრავს    

Дгары́ѓ  аҽоит ბარბაცებს, ტორბმანებს 

Дгары́ѓ  аҽоит ბარბაცებს, ტორბმანებს 

Дгары́ѓ аҽоит ბარბაცებს, ტორბმანებს 

Дга́рылхит  აკვნიდან ამოიყვანა  

Дгәа́аеуит  ბრაზობს, ბრაზდება, ჯავრობს, წყრება  

Дгәа́ҟуеит იტანჯება, წვალობს  / გაჭირვება,  

Дгәы́ҕуеит  იმედოვნებს  

Дгәы́дикылоит  ეხვევა, იხუტებს, ეხუტება, გულში იკრავს, 

გულში ეკვრის   

Дгы́лоит  დგება, ჩერდება  

дека́бр დეკემბერი  

Дәа́мҵуеи  дәа́мҵуеи წუხს   

Диа́зҵаа́ит მოიკითხა   

Диа́ҭәеимшьоит  უკადრისობს, არ კადრულობს, არაფრად 

აგდებს  

Диза́аигәахоит  უახლოვდება   

дизны́ҟәоит ეპყრობა, ექცევა   

Дизы́ҧшуеит უცდის, ელოდება   

дизы́ҵҟьоит  (მი)ვარდება, ეცემა, (და)ეტაკება, (და)ეძგერება   

дизы́ӡырҩуеит უსმენს აყურადებს  

дизы́ӡырҩуеит უჯერებს, უგონებს   

Диҟәа́ҵуеит   თავს ანებებს, შორდება, სცილდება, შეეშვება 

Дио́ит წვება 

Диргәа́ауеит აბრაზებს, აჯავრებს   

дирҿы́хоит  აღვიძებს, აფხიზლებს   

Ди́ҳәоит  სთხოვს, ეხვეწება, ევედრება  

Ди́циҵоит  ატანს, აყოლებს    

Диша́ҭоитდაუნდობლად, დაუზოგავად   

дҟәындҟәы́ндуеит, дҟәындшәы́ндуеит ბურტყუნებს, დუდუნებს, ბუტბუტებს  



Дҭе́иҵоит   შეჰყავს  

дцыркьуе́ит კოჭლობს  

Дшьы́хит  შელესა    

Дшьы́цуеит  შურს 

дызу́сҭа(да)  ნაცვ. ვინ? ვინ არის?    

дызу́сҭзаалак ვინც უნდა იყოს, ნებისმიერი ვინმე    

дырҩа́гь(ых), дырҩе́гь(ых)  კვლავ, კიდევ, ისევ, ხელახლა 

Дыҭры́суеит   ადგილიდან (მო)სწყდება, გაიქცევა, 

გაქანდება  

Дыҭры́суеит (შე)კრთება, (და)ფრთხება  / 

ადგიდან მოწყვეტა, გაქცევა, გაქანება  

 

Дычхәуе́ит  შარდავს  

ег(ь)а́ რამდენიც  / რაც  

егьаҩы́ ბევრი, მრავალი (ადამიანი)     

егьа́раан რამდენჯერ, რამდენჯერაც    

егьары́ла მრავალმხრივ, მრავალნაირად, ბევრნაირად   

егьауры́м არა უშავს, არაფერია    

егьа́џьара ბევრგან, მრავალგან    

егьи́, егьы́ სხვა  

егьы́рҭ სხვები, დანარჩენები    

егьы́рҭ სხვები, დანარჩენები    

егьы́с სხვანაირად, სხვაგვარად    

еергьҳәа ძლივს, ძლივძლივობით    

еиҕьны  ́ უკეთ, უკეთესად    

еиҕьу́ უკეთესი, საუკეთესო    

е́иду შეერთებული, გაერთიანებული    

е́ижәлоу ერთნაირი, ერთგვარი, ერთგვაროვანი    

е́иҟароу ტოლნი, ერთნაირი ზომისანი    

е́илам მარტივი 

е́илкаам გაურკვეველი, დაუდგენელი, უცნობი    

е́илкаау გარკვეული, დადგენილი, ცნობილი    



е́илоу რთული -  

е́имгәаду ორსული, ფეხმძიმე    

е́иҧш მსგავსად 

еиҧшны́ ერთნაირად  

е́иҧшу მსგავსი, ერთნაირი  

е́иҧшым არამსგავსი, სხვადასხვაგვარი, სხადასხვანაირი 

еиҭа́ ისევ, კიდევ, კვლავ    

еиҳа́ მეტი  / უფრო, მეტად  

еиҵа́ უფრო ცოტა, ნაკლები    

еицҿа́кны ერთხმად  

е́ицииз ტყუპები 

еицна́зго ტოლფარდნი, თანაბარნი, ერთნაირნი    

еицырды́руа ცნობილი, სახელგანთქმული    

есаа́ира უფროდაუფრო, თანდათან, თანდათანობით    

есҽны́ ყოველდღე  

есқьынгьы́ მუდამ, ყოველთვის    

есымза́ ყოველთვე -  

есы́мша́ ყოველდღე -  

есы́уаха ყოველღამ -  

есы́шықәса ყოველ წელიწადს, ყოველწლიურად    

ецы́ გუშინ 

жәаба́ ათი (ნ.) 

жәабаҟа́ ათიოდე (ნივთი) .  

жәабра́н(мза)  თებერვალი 

жәаҩы́ ათი (ადამიანი)  .  

жәаха́ ამასწინათ 

жәба ცხრა (ნ.) 

жәецы́ გუშინწინ 

жәҩы́ ცხრა (ადამ.) 

за́а ადრე  / წინასწარ, წინდაწინ, ადრევე   

за́анаҵ(ы)  წინასწარ, წინდაწინ, ადრევე   



заҟа́ რამდენი?   

заҟа́нтә რამდენჯერ   

закәа́нла კანონიერად   

заҵәы́к მხოლოდ, მარტო 

зегьы́ სულ, ყველა, მთელი    

зегьы́нџьара ყველგან   

зе́иҕьаҟам საუცხოო, ჩინებული, უბადლო    

зе́иҧшҟамлац შესანიშნავი, შეუდარებელი, არაჩვეულებრივი   

зе́иҧшҭам შესანიშნავი, შეუდარებელი, არაჩვეულებრივი   

зеиҧшы́ҟам საუკეთესო, ჩინებული, უბადლო    

зехьы́нџьара ყველგან   

зи́нда უუფლებოდ, უნებართვოდ    

зқьы́ ათასი (ნ.) 

зны ერთხელ, ერთ დროს, ოდესღაც  / ჯერ, 

თავდაპირველად  / ხან, ხანდახან, დროდადრო    

зны́заҵәык ერთადერთხელ     

зны́зынла ხანდახან, ზოგჯერ    

зықьҩы́ ათასი (ადამიანი)     

зынӡа́ სულ, სრულებით, სრულად, მთლად    

зынӡа́ск სრულიად, სრულებით, მთლად    

иа́ ან   

иаа(зы)ркьа́ҿны მოკლედ, შემოკლებით    

иаа(зы)ркьа́ҿу მოკლე, შემოკლებული, დამოკლებული, 

შეკვეცილი   

иаа́иуа მომავალი (ადამიანი, დრო)    

иааҟәы́мҵӡакәа განუწყვეტლივ, შეუჩერებლად, უსასრულოდ    

иаа́л(ыр)ҟьаны უეცრად, უცებ, უცბად    

иаа́лукаа́ша ცნობილი, გამოჩენილი (ადამიანი)     

иааркьа́ҿны მოკლედ, შემოკლებით    

иа́аӡоу ზრდილი, ზრდილობიანი  / აღზრდილი, 

გაზრდილი  



Иа́гирхоит აკლებს, ანაკლულებს 

иагьа́ რამდენიც  / რაც, რა   

иазҳа́уеит ვინმესთვის დაჯერება, გაგონება იზრდება, 

იმატებს   

иа́иа́рласны სწრაფად, ჩქარა, აჩქარებით 

иа́кәын ის (მამაკ.) იყო    

Иа́лтуеит  ფარცხავს  

иана́амҭаз დროზე, თავის დროს, დროულად    

ианва́р იანვარი   

иара́ ის (მამაკ)  / ის (ნივთი)   

иара́знак უცებ, უეცრად     

иа́рбан?  რომელი? ვინ?     

Иа́ҭәам არ ეკადრება  

Иа́ҭәоуп  მისი საკადრისია, ეკადრება  

иаха́ წუხელ   

иахьа́ დღეს   

иаҳа́ უფრო, მეტად     

иацы́ გუშინ   

Иацы́рҕызуеит, ици́рҕызуеит  ბანს აძლევს  

Игә(ы)хьа́аигоит  ენატრება, ნატრობს  

Игәаҕьуе́ит  ბედავს 

Игәа́лашәоит  იგონებს, აგონდება, იხსენებს, ახსოვს  / 

მეხსიერება  

Игәаҧхо́ит  მოსწონს   

Игәаҧхо́ит სურს  

Игәе́иҭоит  ამჩნევს, შენიშნავს  / ამოწმებს, ათვალიერებს    

Игәра́ иго́ит  სწამს, სჯერა  

Игәы́ ҿы́ҕьуеит  მოწყენილია, მოიწყენს  / მონატრება  

Игәы́ иаа́нагоит Игәы́ иаа́нагоит ვარაუდობს, მიაჩნია, ჰგონია   

Игәы́ иа́лсуеит игәы́ иа́лсуеит წუხს, სწყინს  



Игәы́ иҽану́п ფხიზლობს, ფხიზლად არის, ფრთხილობს, 

ფრთხილად არის 

Игәы́ хынҳәуе́ит  გული ერევა  

Игәы́гьуеит  ბედავს    

Игәы́диҵоит  ისვრის, ტყორცნის  

Иго́ит  მიაქვს, მიჰყავს  / კვლა, დაღუპვა Даго́ит კლავს, 

ღუპავს 

Игхоит  აკლდება, აგვიანებს, იგვიანებს   

Игы́лоит  ამოდის (მზე-მთვარის ამოსვლა) 

Иҕыҕуе́ит  იღრინება, ღრენს    

ижәпахо́ит სქელდება    

изакәа́нитәуеит აკანონებს   

изба́н?  რატომ? რად?     

изба́нзар იმიტომ, რომ  / ვინაიდან, რადგან 

изирхо́ит კმარობს, იკმარებს, იმყოფინებს, (და) 

სჯერდება   

Изи́цҳауеит უთვლის, ატყობინებს   

изхо́ит ჰყოფნის, (ინტელექტი) 

иирҧшуе́ит  აცდევინებს, ალოდინებს   

Иирхәо́ит გამოაყენებინებს, ასარგებლებს 

и́ҟалап იქნებ, ეგებ, შესაძლოა   

Иҟәыҷуе́ит ჭმუჭნის   -  

и́мариоу ადვილი, იოლი  / იაფი   

имацәы́суеит ელავს   

и́машьцоит  შინაურდება   

Имжьы́жькуеит  (გა)მიზეზდება   

и́нагӡам დაუსრულებელი, დაუმთავრებელი, უსრული    

и́нагӡоу დასრულებული, დამთავრებული, სრული    

ио́уп ის (მამაკ.) არის    

иҧи́жәоит ხეთქავს 

Иргәа́гәоит  აჭიანურებს   



и́ргьежьуеит აბრუნებს  

ирҕәҕәо́ит  აღონიერებს, ამძლავრებს, აძლიერებს  

иреиҵаӡо́у უმცირესი   

иреицәаӡо́у უარესი   

ирҿио́ит  ავითარებს   

Ирка́роит  (მო)ქანცავს, (და)ღლის   

и́рласны სწრაფად, ჩქარა, მალე    

Ирма́ҷуеит ამცირებს, აპატარავებს, ამოკლებს 

Ирҩа́шьоит ერთმანეთში ერევა, ეშლება, 

ცდება  / რისამე შეცვლა ирҩашьо́ит(შე)ცვლის   

 

ирҧхо́ит  აცხელებს   

ирчо́ит აჭმევს, აპურებს   

Иҭа́ижьуеит   შიგ აგდებს    

иҭеи́галоит მოსავალს იღებს, იწევს  

Иҭе́иҵоит  ხელს ყოფს   

Иҭәа́суеит  ჩირქდება    

Иҭәа́ҭәоит  ლეწავს 

Иҭи́жьуеит  (გამო)უშვებს  / (წიგნის, გაზეთის...) გამოცემა, 

გამოქვეყნება Иҭи́жьуеит (გამო)სცემს, 

(გამო)აქვეყნებს 

иу́л ივლისი   

иу́н ივნისი   

ихырҳа́гам მავნებელი, შეურგებელი, რაც არ შეგერგება   

Иҳа́қәиҭу უფალი(ღმერთი)  

и́ҵегь კიდევ, კვლავ  

Ицәаакуе́ит  ნესტიანდება, ტენიანდება   

Ицырцы́руеит  ბრწყინავს, ბზინავს, ციმციმებს  

Ича́хуеит ასუქებს  

Ичуе́ит  სივდება  (გა)ნაწყენდება, გული მოსდის  

Ичҳа́уеит  ითმენს, იტანს, უძლებს  



Иџье́ишьоит უკვირს,გაოცდება, 

განცვიფრდება  

 

Ишәиҵо́ит, илшәылҵо́ит იცვამს   

Ишьшьуе́ит  ხელს უსვამს, უთათუნებს, უცაცუნებს  

ка́ҧхоит  აცხუნებს   

Қырҭтәы́ла საქართველო    

Қьы́рса ქრისტე Иа́са Қьы́рса იესო ქრისტე  / 

ქრისტეშობა, შობა (25 დეკემბერი)  / 

ქრისტეშობის თვე, დეკემბერი 

ма́и მაისი   

ма́мзар თუ არა, თორემ    

мамза́ргьы თუ არა და, ანდა    

мамо́у ნაწ. არა, ვერა    

мап ნაწ არა, ვერა    

мап икуе́ит უარყოფს, უარს ამბობს, უარს აცხადებს   

ма́пкра უარყოფა, უარის თქმა, უარის განცხადება.   

март მარტი   

маца́ра მხოლოდ, მარტო  / მხოლოდ ასე   

ма́чхәума ბევრი  / ბევრად, ბლომად 

машәы́рны შემთხვევით, უნებლიეთ, უნებურად   

меигӡара́(х)да დაუზოგავად, დაუნანებლად, ბლომად   

мо́у ნაწ. არა, არ, ვერა    

мшаҽны́ იმ დღეს   

мшаҧы́ (мза)  აპრილი   

мым ამუნია, ბუა (ბავშვის ენაზე) мым уа́фоит 

ამუნია, ბუა შეგჭამს 

надаада́ გარდიგარდმო, განივად    

наҟ იქით   

нан!  დედი! დედილო! დედიკო!  / შვილო! 

нан(д)у́ ბებია, დიდედა     

на́нҳәа ღვთისმშობლობა, მარიამობა, 28 აგვისტო   



на́нҳәа(мза)  აგვისტო   

нарцәы́ საიქიო   

нас შემდეგ, მერე  / ნაწ მაშ, მაშასადამე   

наскьа́ მოშორებით, შორს    

нау́нагӡа სამუდამოდ, სამარადისოდ    

наџьна́тә დასაბამიდან, იმთავითვე, ძველთაგანვე   

наӡа́ӡа მარად, სამარადისოდ, სამუდამოდ   

неиҩы́мсрыда უკლებლივ, უგამონაკლისოდ    

ноиа́бр ნოემბერი   

нхыҵ გადაღმა, იმიერ    

нхы́ҵтәи ტარება (ადამიანისა, ცხოველისა, 

ტრანსპორტისა)ины́ҟәицоит მიჰყავს, დაჰყავს, 

ატარებს   

ны́мҩахыҵ გზის იქით, გზის გადაღმა    

ны́мҩахыҵ გზის იქით, გზის გადაღმა 

нырцә გაღმა, გადაღმა    

ных!  აჰ! არა! 

октиа́бр ოქტომბერი  

ҩажәа́ ოცი (ნივთი)    

ҩажәаҩы́к ოცი (ადამიანი)      

ҩаҧхьа́ კვლავ, ისევ, კიდევ, ხელახლა, განმეორებით   

ҩба ორი (ნივთი)    

ҩбаҟа́ ორიოდე (ნივთი)     

ҩынтә ორჯერ    

ҩы́нтә(ы)ршыра ორნახადი (არაყი)    

ҩы́џьа ორი (ადამიანი)      

ҩы́џьара ორგან, ორ ადგილას    

ҩышә ორასი (ნივთი) 

ҩы́шәҩык ორასი (ადამიანი)     

ҧасатәи́ ადრინდელი, წინანდელი, უწინდელი, 

ძველებური   



ҧасатәи́ ადრინდელი, წინანდელი, უწინდელი, 

ძველებური   

ҧсызха́м უსულო საგანი     

ҧсызха́м უსულო საგანი     

ҧсызхо́у სულიერი არსება    

ҧсызхо́у სულიერი არსება    

ҧсы́мшьа მოუსვენარი, დაუდეგარი, დაუდგომელი   -  

ҧсы́мшьа მოუსვენარი, დაუდეგარი, დაუდგომელი   -  

ҧсы́ӡа მტკაველი    

ҧсы́ӡа მტკაველი    

ҧхынгәы́(мза)  ივლისი    

ҧхынгәы́(мза)  ივლისი    

ҧхынҷкәы́н(мза)  დეკემბერი    

ҧхынҷкәы́н(мза)  დეკემბერი    

ҧшьа́ала ნელა, წყნარად, ფრთხილად    

ҧшьа́ала ნელა, წყნარად, ფრთხილად    

ҧшьба ოთხი (ნივთი)    

ҧшьба ოთხი (ნივთი)    

ҧшьҩы́ ოთხი (ადამიანი)      

ҧшьҩы́ ოთხი (ადამიანი)      

ҧымкры́да დაუბრკოლებლად, შეუფერხებლად    

ҧымкры́да დაუბრკოლებლად, შეუფერხებლად   -  

ҧыҭк ცოტა, მცირედი, ცოტაოდენი (ნ.) 

ҧыҭк ცოტა, მცირედი, ცოტაოდენი (ნივთი)  

ҧыҭҩы́(к)  ცოტანი (ადამ.) 

ҧыҭра́амҭак მცირე ხნით, ცოტახანს    

ҧы́ҭрак მცირე ხანს, ცოტახანს    

ҧы́ҭрак მცირე ხანს, ცოტახანს    

ҧы́хьа თავიდან, პირველად  / უწინ, ადრე, ჯერ    

ҧы́хьа თავიდან, პირველად  / უწინ, ადრე, ჯერ    

ҧы́хьатәи უწინდელი, ადრინდელი, თავდაპირველი    



ҧы́хьатәи უწინდელი, ადრინდელი, თავდაპირველი   -  

ра́кәын ისინი იყვნენ     

рахәы́м არ ვარგა   

рацәа́ ძალიან, მეტად    

рашәара́(мза)  ივნისი   

ры́цҳарыла გაჭირვებით, ძლივს, ძლივძლივობით   

ры́цҳашьарада დაუნდობლად, შეუბრალებლად 

са́кәын მე ვიყავი   

сара́ მე   

сентиа́бр სექტემბერი   

со́уп მე ვარ   

сымҳәе́и მეთქი   

сынтәа́ წელს, წლეულს     

сынтәатәи́ წლევანდელი  

тәа́мбашақә აბუჩად აგდებით, აგდებულად, 

დამამცირებლად   

тәанапро́уаа ზარმაცი, უქნარა, მცონარა  

ҭаалы́м ვარჯიში    

ҭага́лан შემოდგომა    

ҭаха́ მოსვენება  

Ҭаха́ (и)иҭо́м  მოსვენებას არ აძლევს, არ ასვენებს   

ҭа́шәоит  ჩადის  

ҭынч მშვიდად, წყნარად, დინჯად 

уа́ იქ  

уа́анӡа მანამდე, იმ დრომდე  / იქამდე, იმ ადგილამდე   

уажәра́анӡа აქამდე, ამ დრომდე  

уажәтәи́ ამჟამინდელი, ახლანდელი, თანამედროვე  

уажәшьҭа́ ამიერიდან, აწი  

уажәшьҭа́рнахыс ამიერიდან, ამის მერე, შემდეგ  

уажәы́ ამჟამად, ახლა  

уажәы́-уажәы́ ხშირად, ხშირ-ხშირად  



уа́кәын შენ (მამაკ.) იყავი  

уамашәа́ საკვირველება, საოცრება Уамашәа́ ибе́ит 

გაოცდა ;  

уа́нтәи იქიდან  

уара́ შენ (მამაკაცო)  

уаха́ ამაღამ  

уаххьа́ ვახშამი  

уахы́ки-ҽна́ки დღეღამე  

уа́хь იქით, იქითკენ  

уа́хьтә იქიდან  

уа́ҳа კიდევ, კვლავ  / მეტი, სხვა  / მეტად  / განა  

уаҵәа́шьҭахь ზეგ  

уаҵәтәи́ ხვალინდელი  

уаҵәу́ха ხვალ საღამოს  

уаҵәы́ ხვალ  

уа́шьҭан შემდეგ, მერე 

уба́с ისე, იმნაირად, იმგვარად убасҟа́к  / იმდენად   

уба́сҟан მაშინ  

убра́ იქ  

убри́ ის, იგი  

убри́аҟара იმდენად  

уеизгьы́ მაინც  

уеизгьы́-уеизгьы́ მაინცდამაინც, უთუოდ, უსათუოდ  

уи́ ის, იგი  

уиа́ҟара იმდენი  

уо́уп შენ (მამაკ.) ხარ  

урҭ ისინი  

ус ასე, ამნაირად, ამგვარად  / ტყუილად, მუქთად, 

უფასოდ 

у́сгьы მაინც, ისედაც  

у́сҟан მაშინ  



фба ექვსი (ნივთი)  

февра́л თებერვალი  

фҩы ექვსი (ადამ.) 

ха́ала ტკბილად  / გემრიელად  / თავაზიანად  ;  

хаа́с ურცხვი  

ха́зтәи კერძო  / ცალკე 

хаз-хазы́ ცალ-ცალკე  

хаи́р ხეირი, სიკეთე  

хара́ შორი, შორეული  / შორს   

хара́нтә შორიდან  

хаха́ პირდაპირ, ჯიქურ  

хәажәкы́ра(мза)  მარტი  

хәба ხუთი (ნივთი)  

хәмари́ала იაფად, დაბალ ფასად  

хәма́ршақә ხუმრობით  

хәҩы ხუთი (ადამ.) 

хәы́даҧса́да უფასოდ, უსასყიდლოდ  

хәыҷ(ы)-хәыҷы́ ცოტ-ცოტა(თი), ნელ-ნელა  

хәыҷы́к ცოტა, მცირედი, მცირეოდენი  

хҩы სამი (ადამიანი)   

хҧа სამი (ნივთი)  

хрыжь-хры́жь სვენებ-სვენებით, ხამუშ-ხამუშ, ხამუშად  / 

დინჯად, წყნარად  

хықәкы́ла კერძოდ, სახელდობრ, კონკრეტულად  

хы́мҧада აუცილებლად, უთუოდ, უეჭველად  

хыхь ზემოთ, ზემოთკენ, ზევით  

хьыхь ზემოთ, ზევით, ზევითკენ  

хьыӡҳәа́ла სახელდობრ, კერძოდ  

ҳа́мҭак(ы)  ცოტა ხანს    

ҳара́ ჩვენ    

ҳаҭы́рда უპატივცემულოდ 



ҳаҭы́рла პატივისცემით     

ҳа́уп ჩვენ ვართ    

-ҳәа ნაწ მეთქი, -თქო, -ო    

ҳәара́да რასკვირველია, რა თქმა უნდა 

ца́с(ҳәа)  განგებ, განზრახ  / ჯიბრზე  / ყასიდად    

цәа́ла ეშმაკურად, ორაზროვნად  

цәгьала́ ძლივს, გაჭირვებით, ვაი-

ვაგლახითцәгьаҧсы́шьала  / გაჭირვებით, ვაი-

ვაგლახით, ძლივს   

цәыббра́(мза)  ირმის მყვირალობა  / სექტემბერი   

цәыббы́н ირმის მყვირალობა (დრო) 

цәы́кьа ადრე, ადრიანად цәы́кьанаҵ(ы)  / წინასწარ  / 

დაღამებამდე  

џьана́ҭ სამოთხე    

џьара́ ერთგან, სადმე, სადღაც    

џьара́кыр სადმე  / (უარყოფით ზმნასთან) არსად 

џье́и ნაწ. განა    

џьит დახუჭობანა    

шаҟа́ რამდენი?  / რაოდენ, რამდენად  -  

ша́маха იშვიათად    

шамаха́мзар ძალზე იშვიათად    

шеишықәса́ მთელ წელიწადს    

ше́ишықәсеи სამუდამოდ, მარად, უკუნისამდე   -  

шәа́кәын თქვენ იყავით     

шәара́ თქვენ    

шәкы́ ასი (ნივთი)    

шәҩы ასი (ადამ.) 

шәы́ҟоуп თქვენ ხართ    

шьапы́ла ქვეითად, ფეხით    

шьа́рда ბევრი, მრავალი (ნივთი)    

шьа́рдаамҭа მრავალჟამიერ     



шьарда́к ამასწინათ    

шьа́рдаҩы ბევრი, მრავალი (ადამიანი)     

шьоукы́ ვინმეები, ვიღაცები    

шьҭа აწ, ამიერიდან 

шьҭа́рнахы́с აწი, ამიერიდან    

шьыбжьо́н შუადღე    

шьыжьхьа́ საუზმე 

шьыжьымҭа́н დილით    

шьы́ри ნეტავი    

Ычго́ит  მარხულობს  

 


