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A 

 

Abandoned adj  [given up, as to a vice; very wicked] ოხერი  [ქეგლი - ძალიან ცუდი, 

გაფუჭებული, საძაგელი] 

Abba n  [in Chaldee and Syriac, a father ] აბბა, ამბა [ძვ. მამა] 

Abbot n  [the father or head of an abbey] აბბატი 

Abundant adj  [plentiful] მეტი 

Accept v  [to receive] მიღება  

Accession n  [the act of becoming a ruler of a country] გამეფება 

Accident n  [an unforeseen or unexpected event] ფათერაკი 

Accomplish v  [to complete; to fulfill] გასრულება 

Account n  [a counting] ნუსხა 

Achieve v  [to bring to a head or end; to accomplish] გასრულება 

Acrostic n  [a poem of which, if the first or the last letter of each line be taken in succession, 

they will spell a name, or a sentence] აკროსტიხი 
Act n  [a part of a play] მოქმედება (პიესისა) 
Adopted adj  [legally taken and brought up as one’s own] : adopted child შვილობილი 

Adorned adj  [made more beautiful and attractive] შემკობილი 

Adroit adj  [dexterous; skilful] მარჯვე 

Affliction n  [distress or its cause] ვამი  [ქეგლი - ძვ. ვაიმეს ძახილი] 

After adv  [behind in place; later in time] მერმე 

Again adv  [once more] კვალად  [ქეგლი - იგივეა რაც კვლავ] 
Age n  [mature years] სიბერე  
Agile adj  [active; nimble] ჩაუქი, მარდი 
Agreeable adj  [suitable; pleasant] ამო [ძვ.საამო‚ სასიამოვნო‚ საამური], ლამაზი 
Alabaster n  [a semi-transparent kind of gypsum or sulphate of lime] ალაბასტრი 
Alack-a-day int  [an exclamation of sadness] ვუჲ 

Alas int  [an exclamation expressive of grief] გლახ, ვუჲ, ვამე 

All pron  [the whole of; everyone of] ყოველი 

Almost adv  [nearly] ლამის 

Aloe n  [a genus of plant with juicy leaves yielding the gum of  aloes] ალოე 

Alone adj  [single; solitary] მარტო 

Alphabet n  [the letters of a language arranged in the usual order] ანბანი 

Also adv  [in like manner; further] კიდეც 

Although conj  [admitting all that; notwithstanding that] თუმცა, განაღამცა 

Altogether adv  [all together;  wholly; completely; without exception] ყოლე  [ქეგლ - ძვ. 

აგრ. ყოლა - სრულიად, სრულებით] 

Amber n  [a yellowish fossil resin, used in making ornaments] ქარვა 

Amorous adj  [easily inspired with love; fondly in love; relating to love] სააშიკო 

Amulet n  [a gem, scroll or other object carried about a person, as a charm against evil] ამმა 

[ქეგლი - ძვ. ამულეტი, თილისმა, შანა]  



Amusing adj  [affording amusement; entertaining] სალაღობო 

Ancient adj  [old: belonging to former times] ძველი 

And conj  [signifies addition and is used to connect words and sentences] და 

Angel n  [a divine messenger; a ministering spirit] ანგელოსი 

Angelic, Angelical adj  [relating to angels] ანგელოსებრი, ანგელოსური 

Animal n  [an organised being, having life, sensation, and voluntary motion] სულდგმული 

Announce v  [to declare; to give public notice of] მოხსენება 

Answer n  [a reply; a solution] პასუხი 

Apocalypse n  [the name of the last book of the New Testament] აპოკალიფსი 

Apparition n  [something only apparent, not real; a ghost] ლანდი 

Apple n  [the fruit of the apple-tree] ვაშლი 

April n  [the fourth month of the year] აპრილი, იგრიკა [ძვ. აპრილი] 

Archer n  [one who shoots with a bow and arrows] მშვილდოსანი 

Arm n  [the limb extending from the shoulder to the hand] მკლავი 

Armchair n  [a large, comfortable chair with side supports for a person’s arms] სავარძელი   

Arms n pl  [weapons of offence and defence] აბჯარი, იარაღი 

Army n  [a large body of man armed for war and under military command] ჯარი, სპა [ძვ. 

ჯარი, ლაშქარი], გუნდი 

Around adv  [on every side; in a circle] გარეშემო 

Arrow n  [a straight, pointed weapon, made to be shot from a bow] ისარი 

Ashamed adj  [affected with shame] : to be ashamed რცხვენა 

Ashes n pl  [the dust or remains of anything burned] ნაცარი 

Aspen n  [the trembling poplar] ვერხვი 

Ass n  [a well-known quadruped of the horse family] ვირი; wild ass კანჯარი  [ძვ. 

გარეული ვირი] 

Assemblage n  [a collection of persons or things] თავყრილობა, გუნდი 

Audacity n  [daring, bold behaviour] ლაღობა 

August n  [the eighth month of the year] აგვისტო, მარიამობისთვე 

Austere adj  [harsh, severe, stern] უწყალო 

Author n  [the writer of an original book] ავქსონი  [ძვ. ავტორი] 

Autumn n  [the third season of the year] შემოდგომა 
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Bad adj  [ill or evil] ავი  [ქეგლი - ბოროტი, ცუდი] 

Ball n  [a round object used for throwing, hitting or kicking in games and sports] ბურთი 

Bank n  [the earthy margin of a river, lake] ნაპირი, კიდური, პირი  

Banquet n  [a feast; any rich treat or entertainment] პურობა, დარბაზობა, სერი [საბა - 

მიმწუხრი საზრდელის მიღება], ანკანაკობა [ლხინი] 

Bare adj  [uncovered; naked] შიშველი  

Bark n  [the outer rind or covering of a tree] ქერქი 

Basin n  [a wide open vessel or dish] ტაშტი; ლაგანი [ძვ. იგივეა, რაც ტაშტი] 

Bath n  [a house for bathing] აბანო 

Battle n  [a contest between opposing armies] ომი 

Beam n  [a large and straight piece of timber or iron forming one of the main supports of a 

building, ship] არწივაკი [საბა - სახლის მეორე ძელი] 

Beardless adj  [without a beard] უწვერო  

Beast n  [an irrational animal, as opposed to man] მხეცი 

Beautiful adj  [fair] შვენიერი, ლამაზი  

Beauty n  [a pleasing assemblage of qualities in a person or object : a particular grace or 

excellence] შვენება, სილამაზე  

Bed n  [a couch or place to sleep] საწოლი  

Bee n  [a four-winged insect that makes honey] ფუტკარი 

Beef n  [original sense, oxen] ხარი 

Beg v  [to ask earnestly; to beseech] ხვეწნა, მუდარა, შემოხვეწნა 

Behind prep  [at the back] უკან 

Believe v  [to think or suppose] აზრობა [ძვ. იგივეა რაც ფიქრობს, თვლის] 

Bell n  [a hollow vessel of metal with a tongue or clapper inside, which rings when moved]  

ზარი 

Beloved adj  [much loved; very dear] საყვარელი, სასურველი 

Below prep  [beneath in place] ქვეშე 

Bend v  [to curve or bow; to make crooked] კეცა 

Better adj  [good in a greater degree; preferable] მჯობი 

Bier n  [a carriage or frame of wood for bearing the dead to the grave] კუბო 

Big adj  [large or great] დიდი 

Bind v  [to tie or fasten together with a bend] ბმა 

Birch n  [a hardy forest-tree, with smooth, white bark and very durable wood] არყის ხე 

Bird n  [a general name for feathered animals] მფრინველი 

Birth n  [the act of bearing or bringing forth] დაბადება 

Biscuit n  [hard dry bread in small cakes] ორცხობილა 

Bit n  [the part of the bridle which the horse holds in his mouth] ცხენის ლაგამი 

Bitter adj  [biting or acrid to the taste] მწარე 

Black adj  [of the darkest colour] შავი 

Blackbird n  [a species of thrush] შავი შაშვი 

Blacken v  [to make black] შავება 

Blind adj  [without sight] ბრმა 

Blood n  [the red fluid in the arteries and veins of men and animals] სისხლი 



Blue n  [the colour of the sky when unclouded] ლურჯი 

Boat n  [small open vessel usually moved by oars; a small ship] კარაპა [საბა - მომცრო ნავი], 

სანდალი [საბა - მომცრო ნავი], ნავი, ვარცლი [საბა - მომცრო ნავი] 

Body n  [the whole frame of a man] ხორცი [ქეგლი - ადამიანის სხეული] 

Bold adj [daring or courageous; forward or impudent] კადნიერი [ქეგლი - თამამი, 

გამბედავი; მოურიდებელი, თავხედი] 

Book n  [a collection of sheets of paper bound together, either printed, written on, or blank]  

წიგნი 

Border n  [the edge or margin of anything; the march or boundary of a country] საზღარი 

Borrow v  [to obtain on loan or trust] ვალება 

Both adj or pron  [the two; the one and the other] ორნივე 

Bough n  [a branch of a tree] რტო, შტო 

Bouquet n  [a bunch of flowers; a nosegay] კონა 

Bow n  [a bent piece of wood for shooting arrows] მშვილდი 

Boy n  [a male child; a lad] ვაჟი 

Bran n  [the inner husks of corn sifted from the flour] ანამტკიცი [საბა - წმინდა ანაკვეთი; 

ანაკვეთი, იგივეა რაც ანაცარი] 

Branch n  [a shoot or arm-like limb of a tree] შტო 

Brave adj  [daring, courageous] მხნე [ქეგლი - მტკიცე; დაუცხრომელი] 

Bread n  [food made of flour or meal baked] პური 

Break v  [to shatter; to crush] დალეწა 

Breakfast n  [the first meal of the day] საუზმე 

Breast n  [the forepart of the human body between the neck and the belly] მკერდი 

Brick n  [an oblong or square piece of burned clay] აგური 

Bridge n  [a structure raised across a river] ხიდი 

Bridle n  [the instrument on a horse’s head, by which it is controlled] ლაგამი 

Brigand n  [a robber or freebooter] ავაზაკი  

Brigandage n  [freebooting] ავაზაკობა 

Brilliancy n  [intense brightness of light] სინათლე, ელვა [ქეგლი - ელვარება, ბრწყინვა, 
ლაპლაპი, კრიალი] 

Bronze n  [a mixture of copper and tin used in various ways since the most ancient times]  

ბრინჯაო, რვალი [ქეგლი - იგივეა რაც ბრინჯაო] 

Brook n [a small stream] ხევი [ქეგლი -  პატარა მდინარე მთებს შუა], ფშა [საბა - 

მდინარისაგან წყარო, მუნვე ახლო გამოდენილი], ფშანი [იგივეა, რაც ფშა] 

Brother n  [a male born of the same parents] ძმა 

Building n  [a house] შენობა 

Bulrush n  [a large strong rush, which grows on wet land or in water] შამბი, შამბნარი [საბა 

- მაღალი და მსხვილი ბალახი] 

Burden n [a load; weight]  ტვირთი 

Burlesque n  [a jesting or ridiculing] სალაღობო 

Burn v  [to consume or injure by fire] დაწვა 

Bush n  [a shrub thick with branches] ბუჩქი 

But prep, conj  [yet; still] მაგრამ, არამედ 

Butcher n  [one whose business is to slaughter animals for food] ყასაბი 

Butterfly n  [the name of an extensive group of beautiful winged insects] პეპელა 

Butterine n  [an artificial fatty compound, sold as a substitute for butter] ერბო, კარაქი 
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Call v  [to name; to summon] დაძახება 

Canary n  [a bird orig. from the Canary Islands] ჩიტი   

Canoe n  [a boat made of the hollowed trunk of a tree, or of bark or skins] ნუშა  [საბა - 

მცირე ნავი] 

Cap n  [a covering for the head] ქუდი 

Caress v  [to treat with affection; to fondle, to embrace] ფერება 

Carpet n  [the woven or felted covering of floors, stairs] ტერი  [საბა - ქვეშსაფენელი და 

საგებელი] 

Carry v  [to convey or bear; to lead or transport] გატანა, ზიდვა 

Casque n  [a cover for the head; a helmet] ზუჩი  [ძვ. მეომრის რკინის ქუდი, რომელსაც 

წინ და უკან ზარადი ჰქონდა ჩამოშვებული (სახისა და კისრის დასაფარად)] 

Cat n  [a common domestic animal] კატა 

Cathedral n  [the principal church of a diocese, in which is the seat or throne of a bishop] 

ტაძარი 

Catholic adj  [universal; embracing the whole body of Christians] ფრანგი  [ქეგლი - ასე 

უწოდებდნენ ქართველ-კათოლიკებს] 

Causal adj  [relating to a cause or causes] სამიზეზო 

Cause n  [that by or through which anything is done] მიზეზი 

Сave n  [a hollow place in the earth; a den] ქვაბი [ძვ.იგივეა, რაც გამოქვაბული], მღჳმე 

Cement n  [anything that makes two bodies stick together, mortar] ქვითკირი 

Centre n  [the middle point of anything, the middle] შუა 

Chaff v  [to banter] აბეზრობა 

Chamber n  [a room] ოთახი 

Chamberlain n  [an overseer of the private apartments of a monarch or nobleman] ეჯიბი 

[ქეგლი - ერთ-ერთი დიდ მოხელეთაგანი ქართველი მეფის / დიდებულის 

სასახლეში, მეკარე] 

Chamois n  [a kind of goats] ჯერანი  [საბა - ქურციკი, გარეთხა] 

Chapel n  [place of worship inferior or subordinate to a regular church] აკანო  [საბა – 

იგივეა რაც ეკუდარი – მცირე სამწირვალო] 

Charming adj   [very pleasant or attractive] მშვენი [ქეგლი - მშვენიერი, ლამაზი, 
მოხდენილი] 

Cheap adj  [low in price; of small value] იეფი  [ქეგლი – იაფი] 

Cheek n  [the side of the face below the eye] ღაწვი 

Cheese n  [the curd of milk pressed into a hard mass] ყველი 

Cherry n  [a small bright-red stone-fruit] ალუბალი 

Chicken n  [the young of fowls, especially of the hen] წიწილა, წრაპი  [იგივეა რაც ვარია], 

ქათამი 

Chieftain n  [a leader or commander] თავადი  [ძვ. მთავარასარდალი] 

Child n  [an infant or very young person] ძე [შვილი], წული [ქეგლი - იგივეა, რაც 
შვილი], ვაჟი 

Chin n  [the jutting part of the face, below the mouth] ნიკაპი 



Chinese n  [a person from China] ჩინელი, ხატაელი 

Church n  [a house set apart for Christian worship] საყდარი 

Circle n  [a plane figure bounded by a line every point of which is equally distant from a 

point in the middle called the centre] ალყა [ქეგლი - წრე, რკალი] 

Citadel n  [a fortress in or near a city] ციხე  [ქეგლი -  სამხედრო-თავდაცვითი ნაგებობა, 
სიმაგრე, ციხესიმაგრე] 

Clamour n  [a loud continuous outcry] ზრუნი  [საბა – გოდების ბანი]   

Clean adj  [neat] ფაქიზი  [ქეგლი - სუფთა] 

Cloth n  [a woven material from which garments or coverings are made] მაუდი 

Clothe v  [to cover with clothes] ჩაცმა 

Coffin n  [the coffer or chest in which a dead body is enclosed] კუბო 

Collation n  [a repast between meals] სამხრობა 

Colour n  [a property of light which causes bodies to have different appearances to the eye] 

ფერი 

Column n  [a long, round body, used to support or adorn a building] ძეგლი  [ძვ.  – სვეტი] 

Command n  [an order, message, authority] მცნება [ქეგლი - ანდერძისებური ბრძანება, 
განკარგულება], ბრძანება 

Commander n  [one who commands] თავადი  [ძვ. სამხ.  მეთაური] 

Company n  [any assembly of persons] ამხანაგობა 

Compare v  [to hold comparison] დარება  [იგივე – შედარება] 

Completely adv  [totally] სრულად 

Concord n  [union, harmony] ზავი [ქეგლი - უომრად, მშვიდობიანად ცხოვრება,  
მშვიდობიანობა] 

Condolence n  [expression of grief for another’s sorrow] სამძიმარი 

Confusion n  [shame] სირცხვილი 

Constable n  [formerly a state-officer of the highest rank] ამილახორი [ქეგლი - 

ამილახვარი, ერთ-ერთი დიდ მოხელეთაგანი ძველ საქართველოში: სამეფო 
საჯინიბოებისა და აბჯარ-საჭურვლის გამგე და სათანადო მოხელეების უფროსი]  

Continent n  [a large extent of land not broken up by seas] ხმელი  [ქეგლი - ხმელეთი] 

Contract n  [an agreement on a fixed terms; a bond] ვალება 

Convent n  [a monastery or nunnery] უდაბნო [ქეგლი - განმარტოებით მდგარი 
მონასტერი] 

Converse n  [familiar intercourse] ლაპარაკობა 

Converse v  [to have intercourse, to talk familiarly] ლაპარაკი, საუბარი 

Cook v  [to prepare food] მოხარშვა 

Cord n  [a small rope or thick kind of string] საბელი, ბაგირი 

Corner n  [the point where two lines meet] კიდე, კუთხე 

Cornice n  [the highest moulded projection of a wall or column] ლავგარდანი  [ქეგლი - 

კარნიზი] 

Coronation n  [the act of crowning a sovereign] გჳრგჳნოსნობა 

Corpse n  [the dead body of a human being] მკვდარი 

Costly adj  [high-priced] ძვირი 

Cough n  [an effort of the lungs to throw off injurious matter, accompanied by a harsh sound, 

proceeding from the throat] სილი  [საბა - ჴველების სენი] 

Counsel n  [consultation, deliberation, advice] თათბირი 

Coverlet n  [a bedcover] საპირე  [საბა - ორკეცსა ზედათს საპირე ეწოდების] 



Cow n  [the female of the bull] ფური  [საბა - ზროხა დედალი] 

Cradle n  [a bed or crib in which children are rocked] აკვანი 

Cream n  [the oily substance which forms on milk] ნაღები 

Creator n  [he who creates; a maker; the Creator, the Supreme Being, God] შემოქმედი 

Creature n  [whatever has been created, animate or inanimate] ქმნული 

Cross n  [the symbol of the Christian religion] ჯვარი 

Crow n  [a large bird, generally black, which utters a croaking sound] ყვავი 

Crown n  [the diadem or state-cap of royalty] გჳრგჳნი 

Cry n  [any loud sound; particular sound uttered by an animal] ჩხავილი 

Crystal n  [a superior kind of glass] ბროლი 

Cup n  [a vessel used to contain liquid, a drinking-vessel] სასმელი, სასმისი 

Curb n  [a chain or strap attached to the bit of a bridle for restraining the horse] სადავე 

Cure v  [to heal] კურნება 

Curtain n  [drapery hung round and inclosing a bed] ალაფარდა, ფარდაგი [ქეგლი - 

მსხვილი მატყლის ძაფის უხაო ქსოვილი საფენად და კედელზე გასაკრავად] 

Custom n  [what one is wont to do] ადათი 

Cymbal n  [a hollow brass, basin-like, musical instrument, beaten together in pairs]  

წინწილი  [ქეგლი - საკრავი, ლითონის თეფში, რომელსაც მეორე ამნაირივე თეფშის 

დაკვრით ახმაურებენ] 

Cypress n  [an evergreen tree whose branches used to be carried at funerals] სარო  [ქეგლი - 

იგივეა, რაც კვიპაროსი] 

 

 

 

 

 

 

                                                      D 
 

Danger n  [a hazard or risk] ჭირი  [ქეგლი - გაჭირვება, უბედურება, გასაჭირი] 

Dangerous adj  [full of danger, unsafe] საშიში 

Dark adj  [without light, gloomy] ბნელი 

Date n  [the fruit of the date-palm] ფინიკი 

Daughter n  [a female child] ასული 

Day n  [the time of light, the time from morning till night] გათენება, დილა,  დღე 

Dear adj  [highly valued; beloved] ძვირი [ქეგლი - ძალიან კარგი, ძვირფასი], 

საყარელი, სასურველი 

Debt n  [what one owes to another, what one becomes liable to do or suffer] ვალი, 

მოვალეობა 

December n  [the twelfth month of the year] დეკემბერი, ქრისტეს-შობისთვე, ტირის-

დენა  [საბა -  ტირისდენი - დეკემბერი] 

Deep adj  [extending far down or far from the outside] ღრმა 

Delicate adj  [pleasing to the senses] ნაზი 

Demon n  [an evil spirit, a devil] ქაჯი [ქეგლი - ავისული, ეშმაკი] 



Deplorable adj  [lamentable, sad] სატირალი  [ქეგლი - რის გამოც უნდა იტირონ, რაც 

ტირილს იწვევს] 

Descend v  [to climb down] ჩამოსვლა 

Desert n  [a desolate or barren place, a wilderness] უდაბნო, უდაბური ადგილი 

Desirable adj  [worthy of desire, pleasing, agreeable] სანატრელი, სასურველი, საწადი 

Desire v  [to wish for] სურვილი, ლამვა 

Devil n  [satan, an evil spirit; a very wicked person] ეშმა, ეშმაკი 

Devoted adj  [given up to as by a vow, zealous] თავდადებული 

Dew n  [moisture deposited from the air in minute specks upon the surface of objects]  

ცარი, ნამი; dew-drop  ნიჟი  [ქეგლი - ცვარის უმცირესი ნაწილი] 

Dialogue n  [conversation between two or more persons]  ლაპარაკი 

Diamond n  [the most valuable of all gems and the bardest of all substances] ადამასი  [საბა - 

ქვა მაგარი, რომელ არს ალმასი], ადამანტი [ალმასი], ალმასი 

Diarrhea n  [a persistent purging or looseness of the bowels] ალსი მუცლისა  [დ. 

ჩუბინაშვილი - ფაღარათი] 

Die v  [to lose life, to perish] წარხდომა  [ქეგლი -  გაქრობა, გაუჩინარება] 

Difficult adj  [not easy, hard to be done] ძნელი 

Dinner n  [the chief meal of the day] სადილი 

Dirt n  [dung, excrement, any filthy substance] სიბილწე 

Discontent n  [dissatisfaction] ლალვა  [საბა - ტუქსვა]   

Discourse  n  [speech of language generally, conversation] საუბარი, ლაპარაკი 

Disdainful adj  [full of disdain, haughty, scornful] უკადრი  [ქეგლი -   სათაკილო, 

უკადრისი] 

Dish n  [a plate, a vessel in which food is served] ლანკანი  [საბა - ესე არს ჭურჭელი 

ტაბლათა: თეფში, ფეშხუმი, ბარქაში, ლაკანი, ლანკანაკი, ფიალი, ტაშტი და 

მისთანანი], ლაკანი, ლანგარი 

Disobedient adj  [neglecting or refusing to obey] ურჩი 

Dispute n  [a contest with words, an argument, a debate] ცილობა [ქეგლი - დავა, კამათი]; 

to enter into dispute გაბაასება 

Ditch  n  [a trench dug in the ground] მთხრებლი  [ძვ. ქეგლი - თხრილი, ორმო] 

Dominate v  [to be lord over; to govern; to prevail over] მფლობელობა, თავადება 

Donkey  n  [the ass] ვირი 

Door n  [the usual entrance into a house or a room] კარი 

Doubtful adj  [full of doubt] საეჭვო 

Down n  [the soft hair under the feathers of fowls; the hairy covering of the seeds of certain 

plants] ბუსუსი 

Dream n  [something only imaginary] ოცნება   

Drink v  [to swallow, as a liquid] სმა 

Drunk adj  [intoxicated; saturated] მთვრალი 

Dry adj  [free from moisture; not green; not giving milk] ხმელი 

Dry v  [to free from water or moisture; to become dry; to become free from juice] გახმობა 

Dumb adj  [without the power of speech; silent] უტყვი 

Dwell v  [to abide in a place; to inhabit] დამკჳდრება 

Dwelling n  [the place where one dwells] ვანი, სადგომი, სადგური, ბინა 
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Each pron  [every one in any number separately considered] ყოველი   

Ear n  [the organ of hearing or the external part merely] ყური 

Early adv  [soon] ადრე  [ქეგლი - მალე, მოკლე ხანში, სწრაფად] 

Early adj  [at or near the beginning of the day] ადრეული  

Earth n  [the matter on the surface of the globe; soil] მიწა 

Earthquake n  [a quaking or shaking of the earth] ზანზარი - ქყანისა 

Easy adj  [not difficult] ადვილი 

Eat v  [to chew and swallow; to take food] ჭამა 

Ebony n  [a kind of wood almost as heavy and hard as stone, usually black, admitting of fine 

polish] აბანოზი  [ქეგლი - ტროპიკულ ქვეყნებში გავრცელებული შავმერქნიანი ხე] 

Eden n  [the garden where Adam and Eve lived; a paradise] ედემი 

Egg n  [an oval body laid by birds and certain other animals, from which their young are 

produced] კვერცხი 

Eight num  [twice four] რვა  

Eighty num  [eight times ten] ოთხმოცი  

Elbow n  [the point where the arm bows or bends] იდაყვი 

Elegance n  [the state or quality of being elegant] ლამაზობა 

Elegant adj   [pleasing to good taste; graceful; nice] ლამაზი, კენარი [ქეგლი - 

მოხდენილი], ტურფა [ქეგლი - ლამაზი, მოხდენილი, ნარნარი, კოხტა] 

Elevate v  [to raise to a higher position; to raise in mind and feelings] ამაღლება 

Eleven num  [ten and one] ათ-ერთ-მეტი   

Eloquent adj   [having the power of speaking with fluency, with elegance and power; 

containing eloquence] მჭევრი 

Emerald n  [a precious stone of a green colour] ზურმუხტი 

Empty adj   [having nothing in it] ცალიერი, ცარიელი 

Enceinte adj  [pregnant, with a child] მიდგომილი [ქეგლი - იგივეა, რაც ორსული] 

Enchanter n  [one who enchants; a sorcerer or magician] ნავსი [ქეგლი - ვისი (ან რის) 

დანახვაც ან ვისთანაც შეხვედრა თუ საქმის დაჭერა თითქოს ცუდის მომასწავებელი 

იყოს; ცუდის მანიშნებელი, თარსი] 

End n  [the last point or portion; termination or close] ბოლო, კიდე, ნაპირი 

Endearment  n  [act of endearing] დაძვირება [ქეგლი - იგივეა, რაც გაძვირება; უფრო 

ძვირფასს გახდის] 

Enemy n  [one who hates or dislikes] მტერი 

English n  [the people of England] ინგლისელი 

Ennui n  [a feeling of weariness or disgust from satiety] მოწყინება  

Ensigncy n  [the rank or commission of an ensign in the army] ალამდარი [ქეგლი - 

მედროშე], ალანდარი 

Enter v  [to go or come in; to penetrate] შემოსვლა 

Entirely adv  [wholly; completely] სრულად  

Entreat v   [to ask earnestly] მუდარა, ხვეწნა, შემოხვეწნა 



Ermine n  [a northern animal of the weasel tribe, valued for its fur] ყარყუმი [ქეგლი - 

მომცრო ძვირფას ბეწვიანი ცხოველი კვერნისებრთა ოჯახისა; აქვს თეთრი ბეწვი, 

კუდის წვერზე კი - შავი], ქარქუმი 

Erotic adj  [pertaining to love] სააშიკო [ქეგლი - იგივეა, რაც საარშიყო] 

Establish v  [to settle or fix; to set up] დასმა  

Eternal adj  [without beginning or end of existence; everlasting] უკუნი [ძვ. სამუდამო, 

სანიადაგო] 

Even adv  [exactly so; indeed; so much as] თვითონ  [ქეგლი - თვით] 

Evening n  [the close of the daytime] საღამო 

Everywhere adv  [in every place] მიდამო  [საბა - იქით-აქეთ]  

Evil adj  [wicked; mischievous; unfortunate] ავი 

Exactly adv  [in a precise way; punctually] სწორედ  

Exalt v  [to raise very high; to elevate to a higher position] ამაღლება 

Example n  [that which is taken out as a specimen of the rest, or as an illustration of a rule] 

მაგალითი 

Exceedingly adv  [very much; greatly] ფრიად [ქეგლი - დიდად, ძლიერ, ძალიან; საბა - 

გინა მრავლად] 

Excellent adj  [surpassing others in some good quality; of great virtue, worth] საუცხოვო 

Except prep  [leaving out; excluding; but] კიდე [ძვ. გარდა] 

Exterminate v  [to destroy utterly; to put an end to; to root out] დაშრეტა [ქეგლი - 

გაქრობა, განადგურება] 

Extremity n  [the utmost limit, point or portion] ნაპირი [ქეგლი - რისამე გარეთა, 
უკიდურესი ნაწილი, კიდე, პირი] 

Eye n  [the organ of sight or vision, more correctly the globe or movable part of it] თალი 

Eyebrow n  [the brow or hairy arch above] წარბი 

Eyelash n  [the line of hairs that edge the eyelid] წამწამი 
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Fable n  [a feigned story or tale intended to instruct or amuse] ზღაპარი, არაკი 

Fabulist n  [one who invents fables] არაკოსანი 

Face n  [the visible forepart of the head] პირი [ქეგლი - სახე, პირისახე] 

Faithful adj  [full of faith, believing; loyal] ერთ-გული 

Falcon n  [a bird of prey formerly trained to the pursuit of game] ქორი 

Fall v  [to drop down; to descend by the force of gravity] დაცემა 

False adj  [deceptive or deceiving; untruthful] თაღლითი, ცრუ 

Far adj  [remote; more distant of two] შორი 

Farewell  int  [well-wishing at partying] მშვიდობით 

Fast n  [to abstain from food in whole or part, as a religious duty] მარხა 

Fat n  [an oily substance under the skin; solid animal oil] ცხიმი 



Fate n  [inevitable destiny or necessity] ბედი 

Father n  [a male parent] მამა 

Fatigue n  [weariness from labor of body or of mind] მაშრალი [ქეგლი - დიდად 

ნაშრომი, მშრომელი] 

Fault n  [a failing; error; blemish] ზადი [ქეგლი - ნაკლი, წუნი, მანკი] 

Fear n  [a painful emotion excited by danger; apprehension of danger or pain] ზარი, შიში 

Fearful adj  [timorous; exciting intense fear] შიშვა [ძვ. შიშით აღსავსე] 

February n  [the second month of the year] თებერვალი, სარწყნისა 

Feeble adj  [weak; wanting in strength of body] უღონო 

Festival n  [a joyful celebration; a feast] ნადიმი  [საბა - მეჯლისი] 

Festive adj  [festal; mirthful] სანადიმო 

Few adj  [small in number; not many] ცოტა 

Field n  [country or open country in general] ველი, მინდორი 

Fig n  [the fig-tree or its fruit, growing in warm climates] ლეღვი 

Fill v  [to make full; to put into until all the space is occupied] ვსება 

Finger n  [one of the five extreme parts of the hand] თითი 

Finish v  [to end or complete the making of anything] სრულება, გასრულება 

Finite adj  [having an end or limit] სრული  

Fire n  [the heat and light caused by burning; flame] ცეცხლი, ალი 

Firm adj  [fixed; compact; strong] მტკიცე 

Firmament n  [the solid sphere in which the stars were supposed to have been fixed] 

სამყარო 

First adj  [preceding all others in place, time or degree, most eminent] პირველი 

Fish n  [an animal that lives in water and breathes through gills] თევზი 

Fisher n  [one, who fishes, or whose occupation is to catch fish] მესათხევლე [ძვ. მეთევზე] 

Five num  [four and one] ხუთი 

Flag n  [the ensign of a ship or of troops; a banner] ალამი [ქეგლი - დროშა, ბაირაღი] 

Flame n  [the gleam or blaze of a fire] ალი 

Fledgling n  [a little bird just fledged] ლაპი  [ქეგლი - ზოგი ფრინველის ბარტყი], ღლაპი 

[ქეგლი - ახლად გამოჩეკილი შეუბუმბლავი ბარტყი] 

Fleet n  [a number of ships in company, esp. ships of war] სტოლა [ძვ. მრავალი ნავი 

საბრძოლველი] 

Flow v  [to raise as a tide] მოდენა 

Flower n  [the blossom of a plant] ყვავილი 

Fluter n  [one who plays on the flute] მგოსანი  [ქეგლი - მომღერალი-მელექსე, 
დამკვრელი] 

Fly n  [a small insect with two transparent wings, esp. the common house-fly] ბუზი 

Fog n  [a thick mist; watery vapour rising from either land or water] ბუერი [ქეგლი - 

ბინდი ძლიერი თოვის დროს], ბური [ქეგლი - სიცხის დროს ჰაერში დამდგარი 

მტვერი, რაც ჰაერს გამჭირვალობას უკარგავს], ბორი [ქეგლი - ჴმელი ნისლი მტვრის 
მსგავსი], ბურუსი, ნისლი 

Foggy adj  [misty; damp] ნისლიანი 

Follow v  [to go after or behind, to pursue] მიყოლა, დაყოლა 

Foot n  [the lower part or base] ფეხი, ფერხი; foot of a mount or tree მთის ან ხის  ძირი; 

foot-path ბილიკი 



For conj  [the word by which a reason is introduced, because] რამეთუ 

Ford n  [place where water may be crossed on foot] ფონი [საბა - მდინარის გასავალი] 

Forehead n  [the forepart of the head above the eyes, the brow] შუბლი 

Forest n  [a large uncultivated tract of land covered with trees and underwood] ტყე, ხეობა 

Form n  [a shape of a body] ტანი 

Former adj  [before in time or order] უწინდელი 

Formerly adv  [in former times; heretofore] ოდესმე  [ქეგლი - რომელიმე დროს, 
როდისმე] 

Forsaken adj  [deserted; abandoned] ოხერი, ტიალი [ძვ. უპატრონო, უთვისტომო] 

Fortieth num  [the fourth tenth] ორმეოცი 

Fortress n  [a fortified place; a defence] ციხე 

Forty num  [four times ten] ორმოცი, ორმეოცი 

Fount n  [a spring of water, natural or artificial] წყარო 

Four num  [two and two] ოთხი  

Fourteen num  [four and ten] ათ-ოთხ-მეტი 

Fox n  [an animal of the dog family, noted for cunning] მელა 

Fragile adj  [easily broken; frail] გასატეხი 

Fraternally adv  [in a fraternal way] ძმურად 

Free adj  [not bound; at liberty] აზნაური [საბა - თავისუფალი] 

Freedom n  [liberty; frankness] აზატობა  [ქეგლი - აზატის 
მდგომარეობა, თავისუფლება] 

Freeze v  [to become ice or like a solid body] ზრობა  [საბა - ყინვით დაწვა] 

French adj  [belonging to France or its people] ფრანცუზი 

Friend n  [one loving or attached to another; an intimate acquaintance] აიარი [ძვ. - 

მეგობარი] 

Fright v  [to make afraid] დაფთხობა 

Frog n  [an amphibious reptile, with webbed feet, remarkable for its rapid swimming and 

leaping] მწვანე ჯოჯო 

Frontier n  [that part of country which fronts another; the boundary of a territory] 

სამზღალი, მზღარი 

Fruit n  [the produce of the earth, which supplies the wants of men and animals] ხილი 

Furnace n  [an oven or inclosed fireplace for melting ores and other purposes] სახმილი [ძვ. 

ღუმელი] 

Fury n  [rage; madness] სიბორგილე  [ძვ. სიგიჟე] 
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Gallant adj  [courteous or attentive to ladies] თავაზიანი 

Game v  [to play at any game] თამაშობა, მღერა 

Game n  [wild animals protected by law and hunted by sportsmen] ნადირი 

Garden n  [a piece of garden on which flowers are cultivated] ბაღი, საბაღნარო 

Gate n  [a frame in the entrance into any inclosure; an entrance] კარი 

Gay adj  [lively; bright] მხიარული, ნიშატიანი  [ძვ. მხიარული] 

Gazelle, Gazel n  [a small species of antelope with beautiful dark eyes, found in Arabia and 

N. Africa] ნიამორი [ქურციკი; საბა - კლდის თხა], ჯერანი [ქეგლი - იგივეა, რაც 

ქურციკი] 

Gelding n  [a castrated horse] იაბო  [ქეგლი - დაკოდილი ცხენი] 

General n  [the chief commander of an army] სპასპეტი [ქეგლი - ჯარის უფროსი, 

მხედრთმთავარი, სარდალი] 

Generosity n  [nobleness or liberality of nature] სიუხვე 

Generous adj  [of a noble nature; liberal] უხვი 

Gift n  [a thing given] საბოძვარი [ქეგლი - რასაც უბოძვებენ, უწყალობებენ ზემდგომნი 

ქვეშევრდომებს; საჩუქარი] 

Girl n  [a female child; a young woman] ქალი 

Give v  [to bestow; to grant] გაცემა 

Glass n  [a drinking vessel] ჭიქა 

Glorify v  [to make glorious; to honour; to exalt to glory or happiness] ამაღლება 

Glory n  [honour; the occasion of praise] დიდება 

Goad v  [to drive with a goad; to urge forward] მოდენა 

Goat n  [the well-known quadroped, allied to the sheep] თხა, ნეზვი  [ქეგლი - დედალი 
ღორი, თხა ან ცხვარი] 

God n  [the Supreme Being; the Creator and Preserver of the world] ღმერთი 

Good adj  [having qualities, whether physical or moral, desirable or suitable to the end 

proposed] კარგი 

Good-bye int  [contracted from God be with you; farewell, a form of address at parting] 

მშვიდობით   

Gospel n  [the Christian revelation; the narrative of the life of Christ, as related by Matthew, 

Mark, Luke or John] სახარება 

Gourd n  [a large fleshy fruit; rind of a gourd used as a drinking-cup] ოშმე [საბა - ღვინის 

ამოსაღები გოგრა] 

Grace n  [the undeserved kindness and mercy of god] მადლი 

Graceful adj  [elegant and easy] ტურფა  

Gradually adv  [slowly; over a long period of time] თანდათან 

Granary n  [a storehouse for grain or thrashed corn] ბეღო, ბეღელი 

Grandfather n  [a father or mother’s father] პაპა 

Grandsire n  [a grandfather; any ancestor] პაპა 

Grape n  [the fruit of the vine] ყურძენი 



Gratis adv  [for nothing; without payment or recompense] უსასყიდლოდ 

Gray adj  [of a white colour mixed with black] ფერო [ქეგლი - თეთრსა და შავს საშუალი] 

Great adj  [large; superior] უფროსი, დიდი 

Greek adj  [Grecian] ბერძენი 

Green adj  [of the colour of growing-plants] მწვანე, მწანე 

Grief n  [heaviness of heart; sorrow; mourning] სიმწარე, აბეზრობა 

Grot n  [a cave; a place of shade, for pleasure, made like a cave] მღჳმე 

Gun n  [a firearm or a weapon, from which balls or other projectiles are discharged] თოფი 
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Hail n  [frozen rain or particles of ice falling from the clouds] სეტყვა, ქოხი [ქეგლი - 

მსხვილი სეტყვა], ხოშ-კაკალა 

Hair n  [a filament growing from the skin of an animal; the whole mass of hairs which forms 

a covering for the head or the whole body] თმა 

Ham n  [the hind part or inner bend of the knee; the thigh of an animal esp. of a hog salted 

and dried] აპოხტი [ძვ. ხმელი ხორცი, შაშხი და სხვა] 

Hang v  [to hook or fix to some high point; to suspend] კიდება, მოკიდება [ძვ. 

ჩამოკიდება] 

Happiness n  [the state of being satisfied that something is good or right] შვება  [ქეგლი - 

მოსვენება, სიამე, ლხენა] 

Hard adj  [firm, solid]  მტკიცე, ხამი [ქეგლი - დაუმუშავებელი, გამოუყვანელი, 

მოუქნელი]  

Hare n  [a common and very timid animal, with a divided upper lip and long-legs, which 

runs swiftly by leaps] კურდღელი 

Harp n  [a triangular musical instrument with strings struck by fingers] ჩანგი 

Harrier n  [a hare-bound, a dog with a keen smell, for hunting hares] მწევარი 

Hat n  [a covering for the head] სარქმელი [ქეგლი - ადამიანის თავზე დასახურავი] 

Hate v  [to dislike intensely] ათვალწუნება 

Haughtiness n  [an unfriendly attitude towards other people because you think that you are 

better than them] სიამაყე  [ძვ. ქედმაღლობა, ამპარტავნება] 

Head n  [the uppermost or foremost part of an animal’s body] თავი  

Hearing n  [act of perceiving by the ear; the sense of perceiving sound] სმენა 

Heart n  [the organ that circulates the blood] გული 

Heathen n  [a pagan] წარმართი 

Heaven n  [the arch of sky overhanging the earth] ცა, ზეცა 

Heavy adj  [weighty; not easy to bear] მძიმე 

Hell n  [the place or state of punishment of the wicked after death; the abode of evil spirits] 

ქვესკნელი 

Help v  [to support; to assist] აპყრობა  [ძვ. შველა, დახმარება, ხელის გამართვა] 



Hen n  [the female of any bird, esp. of the domestic fowl] ქათამი 

Hence adv  [from this place or time; in the future] მიერითგან 

Herd n  [a number of beasts feeding together and watched or tended; any collection of beasts, 

as distinguished from a flock] ჯოგი 

Here adv  [in this place; in the present life or state] აქ, აქა 

Hermaphrodite n  [an animal or a plant in which the two sexes are united] აკუმი [ქეგლი - 

ორსქესოვანი, ჰერმაფროდიტი] 

Hermitage n  [the dwelling of a hermit; a retired abode] უდაბნო  [ქეგლი - განმარტოებით 
მდგარი მონასტერი] 

Hero n  [a warrior, a demigod; a man of distinguished bravery] გმირი 

Hide v  [to conceal; to keep in safety] მალვა 

High adj  [elevated; lofty; tall] მაღალი 

Hill n  [a high mass of land, less than a mountain] ბორცვი, გორა, გორაკი 

Hillock n  [a small hill] ბეგი, ბეგობი [ქეგლი - მომცრო გორაკი] 

Hiss v  [to make a sound like the letter s, as the goose, serpent] სისინი, სივილი 

Hole n  [a hollow place; a cavity] ნაპრალი 

Holy adj  [perfect in a moral sense; religious] წმინდა 

Homage n  [reverence directed to the Supreme Being : devout affection] თაყანება, 

თაყანიცემა 

Homicide n  [one who kills another] მკლელი 

Honey n  [a sweet, thick fluid collected by bees from the flowers of plants] თაფლი 

Honeyed, Honied adj   [covered with honey] თაფლიანი 

Hope n  [a desire of some good, with expectation of obtaining it] იმედი, სასოება, სასო 

Hopeless adj  [without hope; giving no ground to expect good or success; desperate] 

უიმედო, უსასო 

Horn n  [the hard substance projecting from the heads of certain animals, as oxen] რქა 

Horror n  [excessive fear; that which excites horror] ზარი 

Horse n  [a well-known quadruped] ცხენი 

Hotel n  [a superior house for the accommodation of strangers; the inn] სადგური  [ქეგლი - 

საცხოვრებელი, სამყოფი, გასაჩერებელი, დასადგომი (ადგილი, ნაგებობა...)] 
Hour n  [6o min. or the 24th part of the day] საათი 

House n  [a building for dwelling in] სახლი 

How adv  [in what manner; for what reason; by what means] რაგვარა [ძვ. როგორ] 

However adv/conj  [in whatever manner or degree; nevertheless] მაგრა, მაგრამ   

Huge adj  [having great dimensions, esp. height; enormous] დიდი, მაღალი 

Humid adj  [moist; damp; rather wet] ტენიანი 

Humidity n  [moisture; a moderate] ტენი 

Hunger n  [desire for food] შიმშილი 

Hunt v  [to chase wild animals for prey or sport] ნადირობა 

Hunter n  [one who hunts] მონადირე 

Hurried pp  [hastened] სასწრაფო  

Husband n  [a married man; a man to whom a woman is betrothed] ქმარი 

Hypocrite n  [one who practices hypocrisy] ორ-გული 
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Icefloat n  [a large mass of floating ice] თოში  [ქეგლი - ყინული, რომელიც მდინარეს 

მოაქვს გაზაფხულზე] 

Idle adj  [vain, trifling, averse to labour] ცუდა  [ქეგლი - უვარგისი, მშიშარა, ცუდი - 

ითქმის ახალგაზრდა კაცის შესახებ] 

Idol n  [an image of some object of worship] კერპი 

If conj  [an expression of doubt; whether; in case that] თუ 

Ignorant adj  [without knowledge; uninstructed] უმეცარი  [ქეგლი - უსწავლელი, 
გაუნათლებელი; უცოდინარი, უვიცი] 

Illumination n  [enlightening influence; inspiration] განათლება   

Imagine v  [to conceive; to think] აზრობა 

Immeasurable adj  [that cannot be measured] უზომო 

Immediately adv  [without delay] მეყსეულად 

Importunate adj  [troublesome urgent; over-pressing in request] უსიამოვნო 

Impure adj  [mixed with other substances; defiled by sin; unholy] ბილწი, არაწმინდა 

Inexhaustible adj  [not able to be exhausted or spent] ულევი 

Infamous adj  [of ill fame or bad report; having the reputation of the worst kind] ნაძრახი 

[სამარცხვინო] 

Inn n  [a house for the lodging and entertainment of travelers; a hotel] სადგური  [ქეგლი - 

საცხოვრებელი, სამყოფი, გასაჩერებელი, დასადგომი (ადგილი, ნაგებობა...)] 
Innocence n  [harmlessness; blamelessness; purity] უბრალოება 

Innocent adj  [blameless; pure] პირ-თეთრი, პირ-ნათელი [ქეგლი - მართალი, 
პატიოსანი] 

Innumerable adj  [that cannot be numbered; countless] უანგარიშო 

Insipid adj  [tasteless] უგემური 

Insolent adj  [haughty and contemptuous; insulting] მოლიზღარი [ძვ. თავხედი, 

უტიფარი] 

Instant n  [the present moment of time; any moment or point of time] წუთი 

Instructor n  [one who instructs] გამზდელი 

Insult v  [to treat with indignity or contempt; to abuse] გინება 

Intelligible adj  [that may be understood; clear] გასაგონი 

Invisible adj  [not visible or capable of being seen] უხილავი 

Island n  [land surrounded with water] ჭალაკი [ძვ. კუნძული] 
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Jacinth n  [a precious stone, a red variety of zircon, now called hyacinth] იაგუნდი 

January n  [the first month of the year, dedicated by the Romans to Janus, the god of the sun] 

აპანი  [ძვ. იანვარი], იანვარი 

Jasper n  [a precious stone, being a hard siliceous mineral of various colours] ამარტა [საბა - 

მძივია ქვათაგანი] 

Jealous adj  [suspicious of or incensed at rivalry] ღაზო [ქეგლი - შურიანი, ბოროტი] 

Jet n  [a mineral very compact and black used for ornaments] გიშერი 

Jew n  [a member of the people who come from the ancient Hebrew people] ურია [ქეგლი - 

ძველი ბიბლიური სახელწოდება ებრაელისა] 

Joy n  [gladness; rapture; mirth] გახარება, შვება, ლხენა 

Joyful adj  [full of joy; very glad, happy or merry] მხიარული 

Joyous adj  [full of joy, happiness or merriment] მოლხინე 

July n  [the seventh month of the year, so called from Julius Caesar, who was born in this 

month] ილისი, მკისა, მკათა-თვე 

June n  [the sixth month, orig. of 26 days, but since Julius Caesar’s time of 30] ინისი, 

თიბისა, თიბა-თვე 

Justice n  [quality of being just] ალალ-მართლობა  [ქეგლი - პატიოსნება, უეშმაკობა] 
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Kill v  [to put to death; to slay] ხოცა, დახოცა; Killed მოკლული  

Kindness n  [the quality of being kind] სიკეთე 

King n  [the chief ruler of a nation; a monarch] მეფე 

Kingdom n  [the state or attributes of a king; the territory of a king] მეფობა, სამეფო, 

სუფევა [ქეგლი - მეფობა, ბატონობა] 
Kiss v  [to salute by touching with lips] ამბორი, კოცნა 

Knee n  [the joint between the thigh and shin bones] მუხლი 

Knife n  [an instrument for cutting] დანა 

Know v  [to be informed of; to be assured of] ცოდნა 

Knowledge n  [assured belief; enlightenment, learning] ცნობა [ქეგლი - გონიერება, 
აზრიანობა; ცნობიერება] 
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Lace n  [an ornamental fabric of fine thread curiously woven] მაქმანი 

Ladle n  [a large spoon for lading or lifting out liquid from a vessel] ჩამჩა 

Lake n  [a large body of water within land] ტბა 

Lamb n  [the young of sheep; one innocent and gentle as a lamb] კრავი 

Lamentable adj  [deserving or expressing sorrow; sad, pitiful] სატირალი 

Lance n  [a long shaft of wood, with a spear-head and bearing a small flag] ლახვარი [ქეგლი 

- გრძელტარიანი ბასრწვერა საომარი იარაღი სხვადასხვა ფორმისა და ზომისა; 

იხმარებოდა ძველად], ზუფანი, ლიბანდაკი  [საბა - ძვ. მოკლე სასროლი  შუბი] 

Lass n  [a girl, esp. a country girl] ქალი 

Laugh n  [the sound caused by merriment] სიცილი 

Laugh v  [to make the noise shewing or caused by mirth] სიცილი 

Leaf n  [one of the thin, flat parts of plants] ფურცელი [ძვ. - ფოთოლი] 

Learn v  [to acquire knowledge of, to get to know] სწავლა 

Learner n  [one who learns; one who is yet in the rudiments of any subject] მცოდნე  

Left n  [the side opposite to the right] მარცხენა 

Legal adj  [pertaining to or according to law; lawful] ალალი [ძვ. სამართლიანი, 

პატიოსანი, კანონიერი] 

Legitimate adj  [lawful; lawfully begotten; fairly deduced] ალალი [ძვ. სამართლიანი, 

პატიოსანი, კანონიერი] 

Leisure n  [time free from employment; freedom from occupation] მოცლა 

Lend v  [to give for a short time something to be returned] ვალება 

Length n  [quality of being long; extent from end to end] სიგრძე 

Lentil n  [an annual plant, common near the Mediterranean, bearing pulse used for food] 

მაშა [ქეგლი - ყვითელაყვავილა და წვრილმარცვალა ლობიო; მარცვალი იჭმება] 

Lesson n  [instruction derived from experience] სწავლა   

Letter n  [a written or printed message] წერილი, უსტარი, წიგნი  [ძვ. წერილი] 

Liberality n  [the quality of being liberal; generosity] ქველობა [ქეგლი - მოწყალეობა, 
უშურველობა, ხელგაშლილობა, უხვობა] 
Liberty n  [freedom to do as one pleases; freedom from restraint] აზატობა [ქეგლი - 

თავისუფლება]  

Lie n  [anything meant to deceive; an intentional violation of truth; anything that misleads] 

ნაჭორი [ქეგლი - ჭორად თქმული, მონაჭორი] 

Life n  [state of living; animate existence; the period between birth and death] სიცოცხლე 

Light adj  [bright, not dark] ნათელი 

Like adj  [equal in quantity, quality, or degree; similar; likely] მსგავსი, სადარო, ვითა  

Lily n  [a bulbous plant, with showy and fragrant flowers] სოსანი 

Limit n  [boundary; utmost extent] კიდე, მზღარი 

Lip n  [the muscular border in front of the teeth by which things are taken into the mouth] 

ბაგე 

Listen v  [to hear or attend to] მოსმენა 

Little adj  [small in quantity or extent; inconsiderable] წვრილი, წლილი, პატარა 



Littoral adj  [belonging to the sea-shore] სანაპირო 

Lizard n  [a genus of four-footed scaly reptiles] ჯოჯო  [ქეგლი - ერთგვარი ქვეწარმავალი, 
ხვლიკის მსგავსი] 

Load n  [a lading or burden; as much as can be carried at once] ტვირთი 

Lodging n  [a temporary habitation; a room or rooms hired in the house of another] ვანი [ძვ. 

სადგომი, ბინა], სადგომი, სადგური [ქეგლი - საცხოვრებელი, სამყოფი, 
გასაჩერებელი, დასადგომი (ადგილი, ნაგებობა...)], ბინა 
Long adj  [extended; not short] გრძელი 

Look v  [to turn the eye toward so as to see] დახედვა 

Lord n  [a master] უფალი 

Lost adj  [no longer possessed; missing] დაკარგული 

Love n  [fondness; an affection of the mind caused by that which delights; devoted 

attachment to one of the opposite sex] მიჯნურობა, სიყარული, აშიკობა 

Lover n  [one who loves, esp. one in love with a person of the opposite sex] აშიკი  [ქეგლი - 

იგივეა რაც არშიყი, სატრფო, მიჯნური] 

Lye n  [a mixture of ashes and water for washing] ნაცარტუტა [ქეგლი - წყალში 

მოდუღებული ნაცარი] 
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Maid n  [an unmarried woman, esp. a young one] ქალი 

Make v  [to fashion, frame or form; to produce; to bring about] ქმნა 

Man n  [human being; mankind; a growing-up man] კაცი, ადამიანი 

Manifest adj  [clear; apparent; evident] ცხადი 

March n  [the third month of the year, named from Mars, the god of war] მარტი, მირკანი 

[ძვ. მარტი] 

March v  [to move in order, as soldiers; to walk in grave or stately manner] სიარული 

Mare n  [the female of the horse] ხრდალი [ძვ. - დედალი ცხენი, ფაშატი], ჭაკი [ქეგლი - 

დედალი ცხენი, ფაშატი] 

Market n  [a public place for the purposes of buying and selling] მეიდანი [ქეგლი - 

მოედანი] 

Marry v  [to take for husband or wife; to unite in matrimony] ჯვრის-წერა 

Marsh n  [a track of low wet land; a morasss, swamp or fen] ჭანჭრობი  [ჭაობი; საბა - 

კორდი წყლიანი ნოტიო] 

Marvelous adj  [astonishing; beyond belief] საკვირველი 

Mass n  [the celebration of the Lord’s Supper in R.Cath. churches] წირვა 

Master n  [one who commands; a lord or owner; a leader or ruler] პატრონი; Master of 

banquit  მასპინძელი 

Matter n  [that which occupies space and with which we become acquainted by our bodily 

senses] ნივთი 



May n  [the fifth month of the year] მაისი, ვარდობის-თვე 

Mead, Meadow n  [a rich pasture-ground] ბუსნარი [ქეგლი - კორდი მაღალბალახოვანი] 

Melancholy n  [a disease causing gloomy groundless fears and general depression of spirits] 

კაეშანი, კეეშანი; სევდა 

Melancholy adj  [gloomy; producing grief] სევდიანი, დაფიქრებული 

Melody n  [an air or tune] კილო [ქეგლი - ხმის მიმოქცევა (სიმღერაში), ჰანგი 
(სიმღერისა, სამუსიკო ნაწარმოებისა)] 
Mentor n  [a wise and faithful counsellor or monitor] აზრგადედი [ძვ. მნე ქვეყნისა და 

სამეფო კარისა] 

Middle adj  [equally distant from the extremes; intermediate] შუა 

Midwife n  [a woman who assists others in childbirth] ამქმელი [ქეგლი - ბებიაქალი, 

მეანი] 

Milk n  [a white fluid secreted by female mammals for the nourishment of their young] რძე 

Millet n  [a grass yielding grain used for food] ფეტვი 

Mind n  [the faculty by which we think; the whole spiritual nature] გონი 

Minute n  [the sixtieth part of an hour; the sixtieth part of a degree] წამი, მინუტი 

Miracle n  [anything beyond human power and deviating from the common action of the 

laws of nature; supernatural event] ნიში [ძვ. სასწაული, ნიშანი] 

Mirror n  [a looking-glass; any polished substance in which objects may be seen] სარკე 

Miserable adj  [wretched or exceedingly unhappy; causing misery] საწყალობელი 

Mishap n  [ill-hap or chance; ill-luck; misfortune] ჭირი, ავბედობა, ფათერაკი 

Mist n  [watery vapour in the atmosphere; rain falling in very fine drops] ბუერი [ქეგლი - 

მონათოვი ნისლი, ბინდი ძლიერი თოვის დროს] 

Mister n  [sir; a title of address to a man, written Mr.] ბატონი 

Modest adj  [restrained by a due sense of propriety; decent] წყნარი [ქეგლი - მშვიდი, 
აუღელვებელი; სათნო] 

Moment n  [the smallest portion in time] წამი 

Monarch n  [sole or supreme ruler; a sovereign] ხელმწიფე 

Monday n  [the day sacred to the moon; the second day of the week] ორშაბათი 

Month n  [the period of one revolution of the moon; one of the twelve parts of the year] 

თთვე, თვე, თთ 

Monument n  [anything that perpetuates the memory of a person or event] ძეგლი 

Moon n  [the secondary planet or satellite which revolves round the earth] მთვარე 

Moonless adj  [destitute the moonlight] უმთვარო 

More adv  [to a greater degree] უფრო 

Morning n  [the first part of the day] დილა; Good morning დილა-ნებისა 

Moss n  [a family of cryptogrammic plants with a branching stem and narrow, simple leaves] 

ხავსი 

Mother n  [a female parent] მშობელი, დედა; Mother of pearls სადაფი 

Mountain n  [a big hill] მთა 

Mountaineer n  [an inhabitant of a mountain; a rustic] მთიული 

Mourn v  [to grieve; to be sorrowful; to wear mourning] გლოვა, გლოვობა 

Mournful adj  [mourning; causing or expressing sorrow; feeling grief] ქუში [ქეგლი - 

მწყრალი, მოღუშული, პირქუში] 

Mourning n  [the dress of mourners] ფლასი [ქეგლი - სამგლოვიარო თალხი, სამოსელი] 

Mouse n  [a little rodent animal found in houses and in the fields] თაგვი 



Moustache n  [the beard upon the upper lip] ულვაში 

Mouth n  [the opening in the head of an animal by which it eats and utters sound; the 

instrument of speaking] პირი 

Much adv  [to a great degree] მეტად 

Mule n  [the offspring of the horse and ass] ჯორი 

Multitude n  [a great number of individuals; the vulgar or common people] ერი [ძვ. ხალხი] 

Murderer n  [one who murders, or is guilty of murder] მკლელი 

Musical instrument n  [an object used for producing musical sounds] საკრავი 
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Naked adj  [uncovered; exposed] შიშველი 

Name n  [that by which a person or thing is known or called] სახელი 

Name v  [to give a name to; to designate; to nominate] სახელ-დება 

Narcissus n  [a genius of flowering plants comprising the daffodils, having narcotic 

properties] ნარგიზი [ქეგლი - ბოლქვიანი მცენარე, რომელსაც აქვს მოთეთრო, 

მოყვითალო ან მონარინჯისფერო ყვავილები] 

Narrow adj  [of little breadth or extent; limited] იწრო [ქეგლი - ვიწრო] 

Nature n  [the power which presides over and actuates the material world] ბუნება 

Near adj  [not far distant; close to anything followed or imitated] ახლოს 

Needle n  [a small, sharp-pointed steel instrument, with an eye for a thread] ნემსი 

Negro n  [one of the black race in Africa] ზანგი 

Nephew n  [the son of a brother] ძმის-წული 

Nest n  [the place in which the eggs of any animal are laid and hatched] ბუდე 

Net n  [an instrument of twine knotted into meshes for catching birds, fishes] ბადე, მახე 

Never adv  [not ever; at no time] არა-ოდეს 

New adj  [lately made; not before seen or known] ახალი 

Niece n  [the daughter of a brother] ძმის-წული 

Night n  [the time from sunset to sunrise] ღამე 

Nightingale n  [a small bird celebrated for its singing at night] ბულბული, ვარდის ჩიტი 

Nine num  [eight and one] ცხრა 

Nobility n  [the quality of being noble; rank] აზნაურშვილობა, აზნაურება, აზნაურობა 

[ქეგლი - აზნაურის წოდება] 

Noble n  [a person of exalted rank; a peer] აზნაური, აზნაურ-შვილი 

Nobody n  [no body or person; no one] არავინ 

North n  [the point opposite the sun at noon; one of the four cardinal points of the horizon] 

ჩრდილო, ჩრდილოეთი 

Nose n  [the organ of smell] ცხვირი 

Not adv  [a word expressing denial, negation or refusal] არა, არ, ნუ, ვერ 



Nothing n  [no thing; non-existence; absence or negation of being] არა-რა, არა-რამე 

November n  [the eleventh month of our year] ნოემბერი, გიორგობისა 

Nude adj  [naked; bare] შიშველი 

Numerous adj  [great in number; being many] ხშირი 

Nut n  [the fruit of certain trees, consisting of a kernel in a hard shell] კაკალი 
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Oak n  [a tree of many species, the most famous of which is the British oak, so valuable for its 

timber] მუხა 

Oath n   [a solemn statement with an appeal to God as witness] ფიცი 

Obedience n   [compliance with what is required; dutifulness] მორჩილობა 

Oblique adj   [slanting; not perpendicular; not parallel] ალმაცერი [ქეგლი - 

ჰორიზონტალური სირტყისადმი გეზად დაშვებული] 

Obstinate adj  [blindly or excessively firm; stubborn; not easily subdued] შეუპოვარი 

[ქეგლი - ჯიუტი, ურჩი, თავნება] 

October n  [the eighth month of the Roman year, which began in March, but the tenth in 

our calendar] ოკდომბერი, სთლისა, ღვინობის-თვე  [ოქტომბერი] 

Oil n  [the juice from the fruit of the olive-tree; any greasily liquid] ზეთი 

Omelet, Omellete n  [a pancake chiefly of eggs] ერბო კვერცხი 

On prep  [in contact with the upper part of; to and towards the surface of] ზე, ზედა 

Once adv  [a single time; at a former time] ერთ-ხელ 

One num  [single in number; single] ერთი 

Only adj  [one-like; single; alone] მარტო 

Or conj  [marking an alternative and sometimes opposition] ანუ, ან 

Orchard n  [a garden of fruit-trees, esp. apple-trees] ხილნარი, წალკოტი  [საბა - ხილის 

ადგილი, ბაღი] 

Orphan n  [a child bereft of father or mother, or of both] ობოლი 

Other adj, pron   [different, not the same; second of two] სხვა 

Otherwise adv  [in another way or manner; by other causes; in other respects] თარე  

[სხვაგვარად] 

Outside adj  [on the outside; external] გარე 
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Pagan n  [a heathen] წარმართი 

Palace n  [a royal house; a house eminently splendid] სრა [ძვ.სასახლე, მეფის სადგომი], 

სასახლე, სადარბაზო  [ქეგლი - დარბაზობისთვის განკუთვნილი] 

Palanquin n  [a ligh covered  carriage used in China for a single person and borne on the 

shoulders of men] კუბო  [ძვ.  ქალთა და კაცთა ჩასაჯდომელი, აქლემთა ასაკიდებელი, 

გინა ხელით სატარებელი] 

Pale adj  [not ruddy or fresh of colour; of a faint lustre] ფერ-მკრთალი 

Panegyrise v  [to write or pronounce a panegyric on : to praise highly] შესხმა  [ქეგლი - 

სახელი შეასხამს ზმნის მოქმედებისა,  ქება, ხოტბა, დიდება] 

Panther n  [a fierce spotted carnivorous quadruped, found in Asia and Africa] ვეფხვი, ავაზა 

Paradise n  [the garden of Eden; heaven] სამოთხე 

Paralytic adj  [afflicted with or inclined to paralysis] განრღვეული  [ძვ. სნეული, 

დავრდომილი] 

Past adj  [gone by; ended; in time already passed] გარდასრული  [ძვ. გასული, წასული, 

გავლილი] 

Pasture n  [grass for grazing] საძოვარი 

Peace n  [a state of quiet; freedom from war] ზავი 

Peacock n  [a large gallinaceous bird remarkable for the beauty of its plumage, named from 

its cry] ფარშამანგი  [ძვ. ფარშევანგი] 

Peak n  [a point; the pointed end of anything; the top of mountain] თხემი, მწვერვალი 

Pear n  [a common fruit; the tree] მსხალი, ბორბალა  [ქეგლი - მსხლის ჯიში ერთგვარი], 

გულაბი, მალაჩინი  [კომში, მსხლისებრი ფორმის] 

Pearl n  [a well-known shining gem, found in several shellfish, but most in the mother-of-

pearl oyster] მარგალიტი, მანგი  [ძვ. მარგალიტი] 

Peasant n  [a country man; a rustic; one whose occupation is rural labour] გლეხი 

Pebble n  [a small roundish ball or stone] კენჭი, კოხი  [საბა - ქვა ცეცხლში გამძლე] 

Peerless adj  [having no pear or equal] უებრო [ქეგლი - ვისაც (რასაც) ტოლი, მსგავსი, 

ბადალი არ ჰყავს] 

Pen n  [an instrument used for writing] კალამი 

People n  [persons generally; a nation] ხალხი, ერი  [ძვ. ხალხი] 

Pepper n  [a plant and its fruit, with a hot, pungent taste] პილპილი 

Perpetual adj  [never ceasing; ever-lasting; not temporary] ნიადაგული, ნიადაგი [საბა - 

მარადის მყოფი] 

Petition n  [a request; a supplication] პიტაკი [ქეგლი - სავედრებელი მინაწერი; 

წერილობითი თხოვნა] 

Pheasant n  [a gallinaceous bird abundant in Britain and highly valued as food] ხოხობი 

Philomel n  [the nightingale] ბულბული 

Picture n  [a painting; a drawing] სურათი 

Pierce v  [to trust or make a hole through; to enter, or force a way into] გმირვა [ქეგლი - 

სახელი გმირავს, იგმირება ზმნათა მოქმედებისა] 

Pill n  [a little ball of medicine] აბი 

Pimple n  [a pustule; a small swelling] ბებერა [ქეგლი - აბურცული წყალჩამდგარი კანი] 



Pipe n  [any long tube] ღარი [ქეგლი - სითხის ღია სადინარი ხისა (ან ლითონისა)] 
Pit n  [a hole in the earth; an abyss; the bottomless pit] ორმო, ხარო  [ქეგლი - ღრმა ორმო] 

Pitiful adj  [compassionate; despicable] საბრალო 

Place n  [a space; locality] ადგილი, ალაგი 

Plain n  [any flat expanse; an open field] ბარი 

Plant n  [a sprout; any vegetable production] ნერგი, ბალახი 

Play v  [to engage in some exercise or in a game; to sport] თამაშობა 

Pleasant adj  [pleasing; agreeable] ამო [ქეგლი - საამო, სასიამოვნო, საამური] 

Please v  [to delight; to satisfy] თნება [იგივე თნევა; ძვ. მოწონება, ამება], ფერება 
Pleasure n  [agreeable emotions : gratification] შვება  [ქეგლი - მოსვენება, სიამე, ლხენა] 

Poet n  [the author of a poem; one skilled in making poetry] მოლექსე, მოშაირე  [ქეგლი - 

მელექსე] 

Poison n  [any substance having injurious or deadly effects] წამალი  [ქეგლი - იგივეა რაც 

საწამლავი] 

Poisonous adj  [having the quality of poison; destructive] გესლიანი 

Polite adj  [polished; refined; well-bred] თავაზიანი 

Politely adv  [in a way that shows good manners and respect for the feelings of others] 

თავაზიანად 

Politeness n  [good manners and respect for the feelings of others] თავაზა, თავაზება  

[ქეგლი - ზრდილობა, პატივისცემა, მორიდება] 

Pomp n  [pageantry; ceremony; splendour] ზეიმი  

Pool n  [a small body of water] ნაგუბარი  [ქეგლი - რაც დააგუბეს ან დაგუბდა] 

Pope n  [the bishop of Rome, head of the R. Cath. Church] პაპი 

Poplar n  [a tree common in the northern hemisphere, of rapid growth and having soft 

wood] გრაკი  [ვერხვი], ვერხვი 

Porringer n  [a small dish for porridge] ჯამი 

Possess v  [to have or hold as an owner; to have the control of] ქონა   

Power n  [strength; energy; faculty of the mind] მკლავი [მკლავი უჭრის, ქეგლი - ძალა 

შესწევს] 

Powerful adj  [having great power; mighty] მძლე 

Prairie n  [an extensive meadow or tract of land without trees and covered with tall coarse 

grass] ბუსნარი  [საბა - კორდი მაღალბალახოვანი] 

Praise n  [the expression of the price or value in which any person or thing is held; tribute of 

gratitude] ქება 

Pray v  [to ask earnestly; to petition or address God] ხვეწნა, მუდარა, შემოხვეწნა 

Present  adv  [at the present time; now]  აწვე   

Pretty adj  [tasteful; pleasing; beautiful without dignity] ლამაზი  

Price n  [that at which anything is prized, valued or bought] ფასი 

Priceless adj  [beyond price; invaluable] უფასო 

Prince n  [one of highest rank; a sovereign; son of king or emperor] თავადი, ერისთავი 

Printed adj  [produced by a mechanical process involving the transfer of text] დაბეჭდილი 

Promptly adv  [immediately; with little or no delay] მარჯვედ, მარდად, ჩქარა 

Proper adj  [naturally or essentially belonging] შესაბამისი 

Prophet n  [one who proclaims or interprets the will of God; one who predicts or foretells 

events] წინასწარმეტყველი, მეტყჰლი 



Protector n  [one who protects from injury or oppression; a guardian] შემწე  [ქეგლი - 

ხელის შემწყობი, მშველელი, დამხმარე] 

Providence n  [the foresight and care of God over all his creatures] განგება 

Prudent adj  [provident or foreseeing; cautious and wise in conduct] გონიერი 

Psaltery n  [a stringed instrument of the Jews] ბარბითი [ქეგლი - ერთგვარი სიმებიანი 

საკრავი] 

Punishment n  [loss or pain as the reward of crime] პატივი, პატიჟი  [ძვ. სასჯელი, 

სასიკვდილო განაჩენი] 

Pure adj  [clean, unsoiled] ფაქიზი  [ქეგლი - სუფთა] 

Purple n  [very dark-red colour] მეწამული 

Put v  [to set, lay, deposit] დადება 
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Quail n  [a migratory bird like the partridge, common in Asia, Africa and S. Europe] მწყერი 

Quarrel n  [an angry dispute; a brawl] ლალვა [ქეგლი - შური, მტრობა]  

Quartz n  [a mineral compose of pure silica; rock-crystal] თაგ-მარილი 

Quickly adv  [rapidly; at a fast speed] ჩქარა, მარდად 

Quiet adj  [calm; peaceable] ჩუმი;  to be quiet - ჩუმობა 

Quiver n  [a case for arrows] ქარქაში, კაპარჭი  [საბა - ისართ ქარქაში] 
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Race n  [family; the descendants of a common ancestor] გარი 

Racket n  [a strip of wood with the ends together, covered with network and having a handle 

– used in tennis] ჩოგანი 

Rain n  [water from the clouds] წვიმა 

Rainy adj  [abounding with rain] ავდრიანი 

Raise v  [to cause to rise; to lift up; to set upright] ამაღლება 

Rank n  [a row or line, esp. of soldiers standing side by side] მწკრივი 

Rare adj  [of a loose texture; not dense] შორი-შორ 

Ravine n  [a long, deep hollow, worn away by a torrent; a deep, narrow mountain-pass] 

ხევნი [ძვ. - ხეობა] 

Ray n  [a line of light or heat proceeding from a point] შუქი 

Reasonable adj  [endowed with reason; rational; acting according to reason] ჭკვიანი    

Receive v  [to take that is offered to accept] მიღება 



Red adj  [of a colour like a blood] წითელი 

Region n  [a portion of land; country; district] მხარე 

Reign n  [rule; domination; royal authority; supreme power] პყრობა, მფლობელობა, 

თავადება 

Rejoice v  [to feel and express joy again and again; to be glad; to exult or triumph] ხარება, 

გახარება 

Relate v  [to describe; to tell] მითხრობა 

Remarkable adj  [deserving remark or notice; distinguished] შესანიშნავი 

Remedy n  [any medicine, appliance or particular treatment that cures disease] წამალი 

Remember v  [to keep in mind; to bear in mind with gratitude and reverence] მოგონება 

Renowned adj  [celebrated; illustrious; famous] დიდებული 

Repast n  [a meal; the food taken; victuals] მამითადი [საბა - ნადი ყანათათვის], სერი  

[საბა - ესე არს მიმწუხრი საზრდელის მიღება] 

Reply v  [to answer] პასუხი 

Resemble v  [to be similar to; to possess similar qualities or appearance] გვანება 

Return v  [to come back to the same place or state] დაბრუნება 

Right adj  [straight; most direct; according to truth and justice] სწორე 

Ring n  [a circle; a small hoop usually of metal, worn on the finger as an ornament] ბეჭედი 

Ripe adj  [ready for harvest] მოწეული, მოსული 

Rise v  [to move from a lower to  higher position] ადგომა, წამოდგომა 

River n  [a large running stream of water] მდინარე 

Rivulet n  [a small river or stream; a brook] წყარო 

Road n  [a highway; an open way for passengers and traffic] გზა;  high road შარა  

Roast n  [that which is roasted] მწვადი 

Robe n  [a gown or outer garment; a dress of dignity or state] სამოსელი 

Rock n  [a large mass of stone] კლდე;  sharp rock სალი კლდე 

Roof n  [the top covering of a house or building; a house or dwelling] სართული  [საბა - 

სახლი] 

Room n  [space; a chamber] დარბაზი, ოთახი 

Ropedancer n  [one that dances, walks or performs acrobatic feats on a rope high in the air] 

მუშაითი [საბა - საბელზედ მოთამაშე] 

Rose n  [a plant of many species with a beautiful flower, generally red; a rosette] ვარდი 

Rough adj  [not smooth; uneven; unpolished] ხამი  [ქეგლი - დაუმუშავებელი, 

გამოუყვანელი, მოუქნელი]  მქისი [ქეგლი - უხეში, ტლანქი] 

Round adj  [circular; globular; cylindrical] მრგალი 

Ruble n  [a Russian silver coin equal in value to 100 copper copecks] მანეთი 

Ruby n  [a precious stone of red color] ლალი, ბადახში [ქეგლი - წითელი ფერის 

ძვირფასი ქვა] 
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Sabre n  [a heavy one-edged sword, slightly curved towards the point, used by cavalry] 

ხმალი, ხრმალი 

Sacrifice v  [to offer up, esp. on the altar of a divinity] შეწირვა 

Sadden v  [to make sad] შეჭირვება [ძვ. - ჭირება, შეწუხება, უღონო ქმნა] 

Saddle n  [a seat or pad, generally of leather, for a horse’s back] უნაგირი 

Saffron n  [a bulbous plant of the crocus kind with deep-yellow flowers] ზაფრანა 

Saint n  [a sanctified or holy person; one canonized by the R. Cath. Church] წმინდანი 

Saliva n  [the fluid secreted by the glands of the mouth and used to mix with the food and aid 

digestion] ნერწყვი 

Sand n  [fine particles of crushed or worn rocks] ქვიშა, სილა 

Satan n  [the enemy of men; the devil; the chief of fallen angels] სატანა 

Saturday n  [the seventh or last day of the week, dedicated by the Romans to Saturn] შაბათი 

Satyr n  [a silvan deity, represented as part man and part god and extremely wanton] ქაჯი  

[ქეგლი - ავისული, ეშმაკი] 

Say v  [to utter in words; to speak; to state] თქმა  

Saying n  [something said; an expression] თქმული 

Scabby adj  [affected or covered with scabs] მქისე [საბა - დამუხვილი, გინა ხორკლიანი] 

Scarcely adv  [not plentifully; not equally to the demand; not commonly] ძნელად 

Scene n  [a picture of the place of an action] სურათი (პიესისა)  [ქეგლი -  სცენა 
ლიტერატურულ ნაწარმოებში] 

Sea n  [the great mass of salt water covering the greater part of the earth’s surface] სღა, 

სღვა 

Seal n  [an engraved stamp for impressing the wax which closes a letter] ბეჭედი 

Seat n  [that on which one sits; the place where one sits] საჯდომი   

Seated adj  [arranged to sit somewhere] მჯდომი  

Second n  [the 60th part of a minute of time] წუთი, სეკუნდი 

Secret adj  [concealed from notice; removed from sight; unrevealed; hidden] დაფარული 

Secret  n  [that which is concealed; anything unrevealed or unknown; privacy] ხვაშიადი 

[ქეგლი - საიდუმლო, გულისნადები] 

See v  [to perceive by the eye; to observe] ნახვა 

Seek v  [to look for; to try to find or gain] ძებნა 

Self n  [one’s own person; one’s personal interest] თითონ, თავად 

Separate v  [to divide; to withdraw; to set apart for a certain purpose] გაყრა 

Separated adj  [divided; apart from another] გაყრილი 

Separation n  [act of separating or disjoining; state of being separate; disunion] სიშორე 

September n  [the ninth month of the year] სეკდემბერი, ენკენობისა  [სექტემბერი] 

Serpent n  [a reptile without feet which moves by means of its ribs and scales] გველი 

Servant n  [one who is in the service of another; a slave] ბიჭი, მსახური 

Service n  [condition or occupation of a servant; a working for another; duty required in any 

office] სამსახური 

Seven num  [six and one] შვიდი 

Shade n  [partial darkness; interception of light; a shady place] საგრილი, ჩრდილი 



Shadow n  [shade caused by an object; shade; darkness] ჩრდილი 

Shame n  [the feeling caused by the exposure of that which ought to be concealed or by a 

consciousness of guilt] სირცხვილი 

Shameful adj  [disgraceful; raising shame in others; indecent] ნაძრახი  [ქეგლი - 

გალანძღული, სახელგატეხილი], აუგიანი  [ქეგლი - შერცხვენილი‚ ნაძრახი] 

Shear v  [to cut or clip; to clip with shears or any other instrument] აკრეჭა 

Shed v  [to scatter; to throw out; to spill] ღვრა;  to shed tears ცრემლის ღვრა 

Sheep n  [the well-known animal covered with wool] ცხოვარი, ცხარი 

Sheet n  [a large, broad piece of cloth in a bed; a large, broad piece of paper] ზეწარი; თაბახი 

Shell n  [a hard covering of some animals]  ნიჟარა, ხეჭუჭი [ქეგლი - იგივეა, რაც ნაჭუჭი], 

ომიდი  [ძვ. ერთგვარი ნიჟარა] 

Shelter n  [that which shields or protects; a harbor] სადგური  [ქეგლი - იგივეა რაც 

სადგომი, საცხოვრებელი, სამყოფი, გასაჩერებელი, დასადგომი (ადგილი, 
ნაგებობა...)] 
Shining adj  [scattering light; bright; resplendent] მნათი, მანათობელი 

Ship n  [a vessel having three masts with tops and yards to each] ნავი, ხომალდი, 

დრომონი  [საბა - ხუთასის კაცის ჩასაჯდომელი ნავია ] 
Shirt n  [a short garment worn next the body by men] პერანგი 

Short adj  [not long in time or space] მოკლე 

Shoulder n  [the joint which connects the human arm or the foreleg of a quadruped with the 

body] მხარი  

Show v  [to present to view] ჩვენება 

Shroud n  [the dress of the dead; that which clothes or covers] ზეწარი 

Side n  [the edge or border of anything] გვერდი 

Sigh v  [to inhale and respire with a long, deep and audible breathing, as in grief; to sound 

like sighing] სულ-თქმა, ამოხნეშა  [ქეგლი - ოხვრა, კვნესა, ხვნეშა] 
Sign n  [mark, token; a word, gesture or mark intended to signify something else] ნიში [ძვ. 

რაიმეს მომასწავლებელი ნიშანი] 

Silk n  [the delicate, soft thread produced by certain caterpillars; thread or cloth woven from 

it] აბრეშუმი 

Simple adj  [single, undivided; elementary; weak in intellect] ლიტონი [ქეგლი - უბრალო, 

მარტივი] 

Sin n  [neglect of the laws of morality and religion] ცოდვა 

Since conj  [seeing that; because; considering] რადგან 

Sing v  [to utter melodious sounds] მღერა 

Singer n  [one who sings; one whose occupation is to sing] მგოსანი  [ძვ. მომღერალი-
მელექსე; მგალობელი] 

Sister n  [a female born of the same parents] და 

Sitting n  [state of resting on a seat] მჯდომი  

Situated adj  [placed with respect to other objects] მდებარე 

Six num  [five and one] ექსი 

Sixteen num  [six and ten] თექვსმეტი 

Sixty num  [six times ten] სამოცი 

Skin n  [the natural outer covering of an animal body] ტყავი 

Slave n  [a captive in servitude; any one in bondage] მონა  



Sleep n  [the state of one who or that which sleeps; slumber] რული [ქეგლი - მსუბუქი 
ძილი, თვლემა], ძილი 

Sleet n  [rain mingled with snow or hail] თოვლ-შხაპი 

Slope n  [a direction downward] გვერდობი, ფერდობი;  slope of  mountain მთის 

ფერდობი 

Small adj  [little in quantity or degree; not great] წლილი, წვრილი, მცირე   

Smell n  [the quality of bodies which affects the nose; odor; perfume] სუნი 

Smile v  [to express pleasure by the countenance] ღიმილი, ღიმი 

Smoke n  [the vapour from a burning body] კამლი, ბოლი 

Snow n  [frozen moisture which falls from the atmosphere in light, white flakes] თოვლი; 

the first snow of autumn ფიფქი  

Snuff n  [powdered tobacco or other substance for snuffing] ბურნუთი [ქეგლი - წვრილად 

დაფქული და გაცრილი საყნოსი თამბაქო], გლარჯა  [ძვ. თამბაქო] 

Soldiery n  [soldiers collectively] ლაშქარი 

Solicit v  [to ask earnestly; to petition; to seek or try to obtain] მუდარა, ხვეწნა, შემოხვეწნა 

Solicitude n  [state of being solicitous; anxiety or uneasiness of mind] ჯავრი 

Solid adj  [having the parts firmly adhering; hard; compact] მტკიცე 

Solitude n  [a being alone; a lonely life] ხალვა [ძვ.  მარტო ყოფნა, მარტოობით 

მოწყენილობა], მარტოობა 

Somber adj  [dull; gloomy; melancholy] პირ-ქუში 

Something pron  [an indefinite thing or event; a portion, an indefinite quantity] რაიმე 

Son n  [a male child or descendant; any young male person spoken of as a child] ძე, შვილი 

Son-in-law n  [the husband of one’s daughter] სიძე 

Soon adv  [immediately or in a short time; without delay; early] ადრე 

Sorcerer n  [one who practices sorcery; an enchanter; a magician] კუდიანი  [ქეგლი - 

გრძნეული, ჯადოსანი ქალი] 

Sorrow n  [pain of mind; grief; affliction] დარდი 

Soul n  [that part of man which thinks, feels, desires; the seat of life and intellect] სული 

Sound n  [the impression on the ear by the vibrations of air] ხმა 

Soup n  [the juice or liquid obtained by boiling, seasoned and often mixed with vegetables] 

წვენი 

Sour adj  [having a pungent, acid taste; rancid; bitter] მწვავე  [საბა - ცხარი] 

Sovereign n  [a supreme ruler; a monarch] მფლობელი  [ქეგლი - მპყრობელი (ქვეყნისა), 
მეფე], ხელმწიფე 

Spark n  [a small particle of fire shot off from a burning body] წინწკალი, ნაპერწკალი 

Sparrow n  [a well-known small bird] ჩიტი  

Speak v  [to utter words or articulate sounds; to say; to talk; to converse] ლაპარაკობა 

Spectacle n  [sight; show; exhibition] სანახავი 

Spectator n  [one who looks on] მნახველი 

Spider n  [an animal remarkable for spinning webs to take its prey] ბებერა [ქეგლი - ობობა 

(კუთხური)] 

Spinet n  [an old-fashioned keyed instrument like the harpsichord] ბარბითი [ქეგლი - 

ერთგვარი სიმებიანი საკრავი] 

Spiritual adj  [consisting of spirit; having the nature of a spirit; immaterial] სულიერი 

Spouse n  [a husband or wife] მეუღლე 

Spring n  [an outflow of water from the earth] წყარო 



Square adj  [having four equal sides and angles; forming a right angle] ოთხკუთხიანი 

Stag n  [the male deer] ირემი 

Standard n  [a staff with a flag; one of the two flags of a cavalry regiment] ალამი 

Star n  [one of the bright bodies in the heavens, except the sun and moon] ვარსკლავი 

Step n  [a pace; the distance crossed by the foot in walking or running] ბიჯი  [ქეგლი - 

 ნაბიჯი] 

Step-child n  [one who stands in the relation of a child through the marriage of a parent] 

გერი 

Step-mother n  [the woman who is married to someone’s father but who is not their real 

mother] დედინაცვალი 

Stirrup n  [a ring or hoop suspended by a rope or strap from the saddle for horseman’s foot 

while mounting or riding] ავჟანდა  [საბა - უზანგი] 

Stocks n [an instrument in which the legs of criminals are confined] თაბალა [ძვ. ფეხის 

ბორკილები (დამნაშავეთათვის)]  

Stole n  [a long narrow scarf with fringed ends worn by a priest] გინგილა [საბა - დიაკვნის 

ოლარი; დიაკვნის სამოსის ნაწილი, მხარზე გადასაკიდი ქსოვილის გრძელი ვიწრო 

ნაჭერი] 

Stone n  [a hard mass of earthy or mineral matter] ქვა 

Story n  [a history or narrative of incidents; a little tale] ამბავი 

Stove n  [an apparatus with a fire for warming a room, cooking] სახმილი [საბა- რაშიაც 

ცეცხლს ანთებენ (ღუმელი, ქურა და მისთ.)] 

Strange adj  [foreign; not formerly known, heard or seen] უცხო 

Stranger n  [a foreigner; one unknown or unacquainted] უცხო 

Street n  [a road in a town lined with house, broader than a lane] ქუჩა 

Strength n  [quality of being strong; power of any kind, active or passive; force; vigor] ძალი, 

მკლავი [მკლავი უჭრის, ქეგლი - ძალა შესწევს] 

Stretch v  [to extend; to expand] ფენა [საბა - დაფენა; მოფენა] 

Strike v  [to give a blow to; to hit with force] დაკვრა 

Strong adj  [firm; having physical power; able to endure] ღონიერი 

Submit v  [to yield one’ s self to another; to surrender] დამონება  [ქეგლი - მონად, 
მორჩილად გახდა; დამორჩილება] 

Substitute n  [one who or that which is put in place of another] მაგიერი 

Suffer v  [to undergo; to endure] გაძლება  

Sufficient adj  [sufficing; enough] კმა [ქეგლი - იგივეა, რაც საკმაო, სამყოფი] 

Summer n  [the second and warmest season of the year June, July, August] ზაფხული 

Summit n  [the highest point or degree; the top] წვერი 

Sun n  [the body which is the source of light and heat to our planetary system] მზე 

Sunday n  [the first day of the week] მზისა  [კვირა] 

Sunny adj  [pertaining to, coming from or like the sun] მზიანი 

Supper n  [a meal taken at the close of the day] ვახშამი 

Sure adj  [secure; fit to be depended on] მისანდო  [ქეგლი - მისანდობი, საიმედო] 

Surprising adj  [exciting surprise; unexpected] საკვირველი 

Swallow n  [a migratory bird with long wings, which seizes its insect food on the wing] 

მერცხალი 

Swarm n  [a body of humming or buzzing insects; a cluster of insects, esp. of bees; a great 

number] გუნდი 



Sweat n  [the moisture from the skin] ოფლი 

Sweat v  [to give out sweat or moisture; to toil] ოფლისდენა 

Sweaty adj  [wet with sweat; consisting of sweat] ოფლიანი 

Sweetness n  [the quality of being sweet] სიამე, ტკბილი  

Swim v  [to float, as opp. to sink; to move on or in water] ცურვა 

Sword n  [an offensive weapon with a long blade, sharp upon one or both edges, for cutting 

or thrusting] დანა, ხიშტი, სპადა  [ძვ.  პირ-გრძელი ლახვარი] 

Synagogue n  [an assembly of Jews for worship; a Jewish place of worship] შესაკრებელი  

[ადგილი, სადაც იკრიბებიან, საკრებულო; კრება] 
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Take v  [to lay hold of; to get into one’s possession] ღება  [ქეგლი - აღება], მოღება, მიღება 

Talk v  [to speak familiarly; to prattle] ლაპარაკობა 

Tardy adj  [late; sluggish] გვიანი 

Taste v  [to try or perceive by the touch of the tongue or palate; to have a flavor] გემო, 

გემება 

Tax n  [a rate imposed on property or persons for the benefit of the state] ხარჯი  [ძვ. 

იგივეა, რაც გადასახადი] 

Tea n  [the dried leaves of a shrub in China and Japan; an infusion of the leaves in boiling 

water] ჩაი 

Tear n  [a drop of the fluid from the eyes] : to shed tears ცრემლვა 

Tell v  [to number or give an account of; to utter; to narrate] თხრობა 

Tempest n  [wind rushing with great velocity, usually with rain or snow] ნიავ-ქარი 

Temple n  [an edifice erected to a deity or for religious purposes; a place of worship] ტაძარი 

Temporary adj  [for a time only; transient] დროებითი; temporary shelter  ალაჩუხი [ძვ. - 

დროებითი თავშესაფარი] 

Tempt v  [to put to trial; to test] გამოცდა 

Ten num  [twice five] ათი 

Tender adj  [soft; delicate; easily impressed or injured] ტურფა 

Terrible adj  [fitted to excite terror or awe; awful; dreadful] საზარო  [ქეგლი - იგივეა, რაც 
საზარელი] 

Terror n  [extreme fear; an object of fear or dread] ზარი  [ქეგლი- შეძრწუნება, ელდა] 

Thankful adj  [full of thanks; grateful] მადლობელი; thank you მადლობელი ვარ    

There adv  [in that place] იქით 

They pron  [pl of He, She or It] ისინი, იგინი 

Thine pron  [belonging to thee; thy] შენი  

Think v  [to exercise the mind; to revolve ideas in the mind] აზრობა, ლამვა 

This pron/adj  [denoting a person or thing near, just mentioned or about to be mentioned] ამ, 

ამა 



Thou pron  [pronoun of the second person sing., the person addressed] შენ 

Thought n  [the act of thinking; idea; opinion] ჰაზრი, ფიქრი 

Thoughtful adj  [full of thought; employed in meditation; considerate] დაფიქრებული 

Thousand num  [denoting ten hundred] ათ-ასი 

Thread n  [a very thin line of any substance twisted and drawn out] ძაფი 

Three num  [two and one] სამი 

Throat n  [the forepart of the neck, in which are the gallet and windpipe] ყელი 

Throne n  [a chair of state richly ornamented and covered with canopy; seat of a bishop in 

his church] ტახტი, დალიჭი [ძვ. ტახტი დიდებულთა დასაჯდომელი] 

Throw v  [to hurl; to fling] სროლა 

Thumb n  [the short, thick finger of the hand] ცერი 

Thunder n  [the deep rumbling sound after a flash of lightning] მეხი 

Thursday n  [the fifth day of the week] ხუთ-შაბათი 

Thy pron  [thine, of or pertaining to thee] შენი 

Tiger n  [a fierce animal of the cat kind, nearly as large as a lion] ვეფხვი 

Time n  [a point at which or period during which things happen] ჴანი  [ქეგლი - დრო, 

დროის მონაკვეთი], ჟამი  [ძვ. დრო, ხანი], დრო;  hundred times ას-ჯერ 

Timid adj  [fearful; wanting courage; faint-hearted] მკრთალი [ქეგლი - აკანკალებული, 

აცახცახებული, მთრთოლი, შემკრთალი] 

Tired adj  [wearied; fatigued] მაშრალი  [ქეგლი - დაღლილი, დაქანცული] 

Tobacco n  [a narcotic plant, whose dried leaves are used for smoking, chewing and in snuff] 

თამბაქო 

To-day n  [this or the present day]  დღეს 

Toe n  [one of the five small members at the point of the foot] თითი 

Together adv  [gathered to one place; in the same place, time or company; in or into union] 

ერთგან, ერთად 

To-morrow n  [the morrow after this] ხვალე, ავრუ  [ხვალ] 

Tongue n  [the fleshy organ in the mouth, used in tasting, swallowing and speech] ენა 

Tooth n  [one of the small bones in the jaws, used in biting and chewing] კბილი 

Topographer n  [one who describes a place; one skilled in topography] ადგილის-

აღმწერელი 

Total adj  [whole; complete; undivided] ყველა 

Touch v  [to come in contact with; to perceive by feeling] შეხება 

Town n  [a place larger than a village, not a city] ქალაქი 

Translucent adj  [shining through; allowing light to pass, but not transparent; clear] ჭვირი 

[ქეგლი - სხივი (რამეში გამოტანებული); შუქი]  

Transparent adj  [that may be distinctly seen through; clear] ანკარა  [ქეგლი - სუფთა, 

წკრიალა] 

Traveller n  [one who travels; a wayfarer] მოგზაური, მგზავრი 

Treacherous adj  [full of treachery; faithless] მოღალატე 

Treasure n  [wealth stored up; riches; anything much valued] ხაზინა, განძი, სალარო, 

ლარი  [ქეგლი - განძი, საუნჯე] 

Treasurer n  [one who has the care of a treasure or treasury; one who has charge of collected 

funds] მოლარე   [ვინც განაგებს სალაროს (ძვ. ლარის, ქონების, განძის შესანახავი 
სათავსი)] 



Treasury n  [a place where treasure is deposited; the department of a government which has 

charge of the finances] საჭურჭლე  [ქეგლი - განძი, საუნჯე], ლარი  [ქეგლი - განძი, 

საუნჯე], ლარის საცავი 

Tremble v  [to shake from fear, cold or weakness; to shiver] თრთოლა 

Tribute n  [a fixed amount paid at certain intervals by one nation to another for peace or 

protection] ხარკი 

Tried adj  [good or trustworthy through experience] გამოცდილი 

Triumph n  [victory] ძლევა  [ქეგლი - გამარჯვება] 

Troop n  [a crowd or collection of people; a company] გუნდი [ქეგლი - ადამიანთა 

ჯგუფი] 

Trough n  [a long, hollow vessel for water or other liquid; a long tray] თაბახი  [ძვ. ხის 

თასი] 

Trout n  [a common name for fresh-water fish of the salmon family] კალმახი 

True adj  [agreeing with fact; certain; trusty; right] ნამდვილი 

Truly adv  [according to truth; in fact or reality; exactly; justly] მართლა 

Trumpet n  [a wind instrument of music with a ringing and clear tone, used chiefly in war 

and in military music] ბუკი, რქა  [საბა - საყვირია დიდი] 

Tub n  [a two-handed open wooden vessel] ლაგანი [ქეგლი - იგივეა, რაც  ტაშტი] 

Tuesday n  [the third day of the week] სამ-შაბათი 

Twelve num  [ten and two] თორმეტი, ათ-ორ-მეტი 

Twenty num  [twice ten] ოცი 

Twilight n  [the faint light after sunset and before sunrise] ბინდ-ბუნდი  [ქეგლი - იგივეა 

რაც ბინდი] 

Two num  [one and one] ორი 

 

 

                                 

U 

 
Ugliness n  [the quality of being ugly] სიცუდე 

Ugly adj  [hateful, ill-natured] ფინთი [ქეგლი - ცუდი, უვარგისი] 

Uncle n  [the brother of one’s father or mother] ბიძა 

Understand v  [to comprehend; to know thoroughly] გაგონება  [ქეგლი - მოსმენა, შესმენა, 
გაგება] 

Unique adj  [single or alone in any quality] მარტო 

Unworthy adj  [not worthy; worthless; unbecoming] საწუნელი  [ქეგლი - წუნდასადები, 
დასაწუნი] 

Use v  [to put to some purpose; to avail one’s self of; to habituate] ხმარება 

Useful adj  [full of use or advantage; able to do good; serviceable] სავარგული  [ქეგლი - 

ვარგისი, გამოსადეგი], ვარგი  [ქეგლი - იგივეა, რაც ვარგისი] 

 

 

 

 



                                                    V 

 
Vain adj  [unsatisfying; unreal; vacant, worthless] ცუდი 

Value n  [worth; importance; price] ფასი 

Variegated adj  [marked with different colours] ჭრელი 

Vase n  [an ornamental vessel generally of an  antique pattern] მინა [ქეგლი - კვარცის ქვის 

გადნობის შედეგად მიღებული გამჭირვალე ნივთიერებისგან დამზადებული საგანი]  

Veil n  [a piece of muslin or thin cloth worn by ladies to shade or hide the face] რიდე 

[ქეგლი - თავსაბურავი, პირსაბურავი ქალისა, პირბადე] 

Venomous adj  [poisonous; spiteful] გესლიანი 

Verbal adv  [exact in words] პირდაპირი 

Very adv  [in a great degree] ფრიად 

Victory n  [success in any contest; a battle gained] ძლევა  [ქეგლი - გამარჯვება] 

Victuals n  [that which is necessary for living; food for human beings] საჭმელი 

Vigilance n  [wakefulness] ღვიძილი 

Village n  [any small assemblage of houses, less than a town] სოფელი, შენი [საბა - 

აშენებული] 

Virgin n  [a woman who has had no sexual intercourse with man] ქალწული 

Virtue n  [moral excellence; purity; strength; power] ქველობა [ქეგლი - მოწყალეობა, 

უშურველობა; მხნეობა, გულადობა] 

Vision n  [an apparition; anything imaginary] ლანდი [ქეგლი - ჩრდილი, აჩრდილი]  

Voice n  [sound from the mouth; sound given out by anything] ხმა 

 

 

 

 

                                                   W 

 
Wager n  [that which is waged or pledged; something staked on the issue of anything] 

ნაძლევი 

Walk v  [to move along leisurely on foot with alternate steps; to pace] სიარული 

Wall n  [an erection of brick, stone for a fence or security; the side of a building; defence, 

means of security] ზღუდე, კედელი 

Waning adj  [declined; decreased] მცხრალი [ქეგლი - იგივეა, რაც დამცხრალი] 

Warrior n  [one engaged in war] მეომარი 

Water n  [the fluid which forms the ocean, lakes and rivers] წყალი 

Wave n  [a ridge on the surface of water swaying or moving backwards and forwards; a line 

or streak like a wave] ჭევლი [ქეგლი - იგივეა, რაც ჭავლი], ჭავლი [ქეგლი - წყლის 
ზედაპირის მცირე რიტმული რხევა], პელეღო  [აგრ. პელაგონი, ძვ. ზღვა] 

Wax n  [a fat-like yellow substance produced by bees and used by them in making their 

cells] ცვილი 

Way n  [passage; road] გზა 

Wayworn n  [worn out by travel] უღონო 



Wednesday n  [fourth day of the week] ოთხ-შაბათი 

Weep v  [to express grief by shedding tears; to wail or lament] ტყება [ძვ.  თავში ცემა 

(ხელისა)], გლოვა, გლოვობა 

Weeping adj  [drooping the branches (as it were through grief)] მტირალი  

Weight n  [the heaviness of a thing when weighed or the amount which anything weighs] 

წონა 

West n  [the quarter where the sun sets] დასავალი  [ქეგლი - იგივეა, რაც დასავლეთი] 

When adv  [at or after the time that] რა, ოდეს 

Whence adv  [from what place; from which things; wherefore] სით 

Where adv  [at which place, at what place; to what place, to which place] სად 

Whip n  [that which whips; a lash with a handle for punishing or driving] მათრახი, 

ტაჯაგანი [ძვ. ერთგვარი მათრახი], შოლტი 

Whirlwind n  [a violent aerial current with a whirling, rotatory or spiral motion] ბუქი  

[ქეგლი - ჰაერში ატანილი თოვლი ან მტვერი (ქარისაგან, მოძრაობისაგან...), 
კორიანტელი] 

White adj  [of the colour of snow; colourless] თეთრი 

Whoever pron  [every one who; whatever person] ვინცა 

Wholly adv  [totally] სრულად 

Why adv  [for what cause or reason; on which account] რად, რასათვის 

Wicked adj  [evil in principle or practice; deviating from morality; sinful] ავ-გული, ავი 

Wife n  [the woman that a man is married to; a married woman] ცოლი, ჯალაბი  [ქეგლი - 

 ცოლი, სახლობა] 

Will n  [power of choosing or determining] ნება, გონება 

Willow n  [a tree of several species, with slender, pliant branches] ტირიფი 

Wind n  [air in motion] ქარი 

Winter n  [the coldest season of the year; the after-autumn] ზამთარი 

Window n  [an opening in the wall of a building for air and light] ფანჯარა 

Wine n  [the fermented juice of the grape; a liquor made from other fruits] ღვინო 

Wise adj  [having wit or knowledge; dictated by wisdom] ბრძენი 

Wish n  [desire, longing; thing desired; expression of desire] წადილი, ნდომა, ნება, 

სურვილი, საწადი 

Woe n  [an exclamation of grief] ვა [იგივეა რაც ვაი]; woe is me  ვა მეო  

Wood n  [the solid part of trees; timber; a collection of growing trees] ტყე 

Word n  [an oral or written sign expressing an idea or motion] სიტყა 

Work v  [to make efforts to attain anything; to make by labour] მუშავობა 

Work n  [a literary composition] თხზულება 

Workman n  [a man who works or labours, esp. manually; a skillful artificer] მუშა 

World n  [the earth and its inhabitants] სოფელი  [ძვ. ქვეყანა, მსოფლიო] 

Wormwood n  [the bitter plant absinthium] აბზინდა [ქეგლი - სამკურნალო ბალახი, 

მონაცრისფრო, ბუსუსიანი, ფოთლებდანაკვთული]  
Worse adj  [bad or evil in a greater degree] უარესი 

Worthy adj  [having worth; valuable; deserving] ღირსი 

Wound n  [a cut or bruise; injury] წყლული  [ქეგლი - ჭრილობა], იარა  [ქეგლი - 

ჭრილობა, წყლული] 

Wounded adj  [injured by weapon] დაკოდილი [ქეგლი - დაჭრილი] 

 



 

                                                  Y 

 
Year n  [the time the earth takes to go round the sun; 365 days or 12 months] წელი, 

წელიწადი 

Yellow adj  [of a bright gold color] ყვითელი;  to make yellow ყვითლება 

Yes part  [a word of affirmation or consent] ჰო 

Young adj  [not long born; in early life] ახალგაზრდა 

Youth n  [state of being young; a young person] მოყმე  [ძვ. ვაჟკაცი, რაინდი, ჭაბუკი], 

ჭაბუკი, ახალგაზრდა 

Youthfulness n  [the fact of being young] სივაჟე  [ძვ. ახალგაზრდობა], სიჭაბუკე, სიახლე  

[საბა - ახალგაზრდობა, სიყმაწვილე] 
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Zephyr n  [the west wind; a soft, gentle breeze] ნიავი, ზეფირი [ქეგლი - ძველ 

ბერძნებთან - დასავლეთის ნელი, თბილი ქარი] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


